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6201/18/82ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:03 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:45: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)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  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/28އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ަޤއުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިީޓގެ ސަްބ ގައި  9:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ގައި ސުލޫކު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ  11:00 .1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  މާލިއްޔަތުަގއި  11:15. 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ކޮމިޓީ، 

ގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ  2:00. ެމންދުރުފަހު 3ގައި ަގާވިއދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:15. 2ކޮޓަރި 

 .1ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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 ކަން ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުުށަހަޅާ ކަންކަންކޮމިޓީތަކުން  ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު ގާނޫނު( އަުށް އިޞް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންިޝޕް 69/4ގާނޫނު ނަންބަރު؛  -5.1

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  2016އެޕްރީލް  18ޓު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯ 

 ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ސް އިޞްފޮނުވުނު. މި ބިލުަށް އެއްވެ

. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުަށް ރިޟާ އިބްރާހީމްމެންބަރު  ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި ދޫގުރައިރު، ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރި 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ިއބްރާހީމް ރިޟާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ގުރައި

 ( އަުށް ންޝިޕް ގާނޫނުދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިޓިޒެ) 69/4` ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަްނބަރު 

ީޓއަުށް ލިބުމާ އެކުަގއި ކޮމިީޓގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ބިލު އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުނު ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމި

ވަނީ  އެުކަގއި މި ބިލު އިޞްާލޙުތަކާ ،ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ގެނެސް ދިރާސާކުރުމަުށްފަހުގައި ވަރަުށް 

މަުށް ޓަކަިއ ނިންމުލީހުން ގޮތެްއ މި ބިލު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖި ،. އެހެންކަމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ ފާސްކޮުށްފަކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގެ ިއދާރީ މުވަްއޒަފުން އަުޅގަނޑަުްށ  އި،ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނާ އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާލަން. މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީގެ 

ޑަުްށ ބޮ ުށްހުރިހާ ފަރާތްތަކަުށް ވަރަުްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުުކރު ދަންނަވަން. ވަރަ ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަުށް ޓަަކއި އެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ،އްރިރަުށާއިޤަމަތުގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްެތރި މުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާ

ުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި އިްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނުަށް ވަރަ އި،އްރިރަުށާޤަނައިބު މު

ިސކުންތު.  31މިނެޓު  31ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ވަގުުތ. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  1ލަ ވަނީ ޖުމު ރިޕޯޓަުށް ކަނޑަެއޅިފައި

 21މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  22މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުްށ  45މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ 

މިނެޓު. ފުރުޞަތު  3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިްސބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް 
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 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާިއރާގެ ކަނޑިތީމުއަުރވަނީ  އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ހުޅުވާލަން. 

 ޙުސައިނަުށް. މުޙައްމަދު

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތީމުކަނޑި

ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ބެހޭ  ންޝިޕް ގާނޫަނުށް މިރާއްޖޭގެ ސިިޓޒެދިވެހިއާދެ!  وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس   `

މި ބިލު ކޮމިޓީ ހާރު ާވލިން. މިޅުގަނޑު ބަެއއް ވާހަކަތަްއ ދަންނަފުރަތަމަ ލިބުނު ފުރުޞަތުގަިއ ވެްސ އަ  ގޮތުން އެންމެ

ތެޭރގަިއ ތަެކއް މީގެބޮޑެތި އިޞްލާޙު ވަރަުށް އި،ބޮޑެތި ބަދަލުަތކެއް ގެންނަވަ  ވާއިުރަގއި ބިލަުށް ވަރަުށްއި ނިމިގެން އަިއސްފަ

ޅޭ ބޮޑަުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭ ބިލުތަކަކީ އެ ހުުށަހެ ކަން ވަރަުށްހިމަނުއްވާފަިއވާ

ރު މި ބިލަުށް ނަޒަ ،ގޮތަުށް ފާސްކުރަމުންދާ ބިލުތަކެއް ކަމުަގއި ބަެއއް ފަރާތްތަުކން ދެކެވަަޑއިގެންެނވިކަުމގައި ވިޔަސް 

ބައިތަކަުްށ  މީގައި ހިމެނިފައިވާ  ،ގޮތަުށް އޮތް ފޮނުއްވާފަިއ މި އި މިހާރު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ މި ބިލު ިއ،ހިންގަވަ

ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ެއއްޗަކާ ދޭތެޭރގައި ދެވަނަ ވިސްނުމަކަުްށ  އެ ،ފި ބޭފުޅަކުަލއްަވއިވައިނަޒަރު ހިންގަ

ޙައްެޤއް. ރަްއޔިތުކަމުގެ ަޙއްޤަީކ  ދީކަމުގެ ޙައްަޤކީ ފަރުވަަޑއިގަންަނވާނެކަން ައޅުގަނޑަުށް ޔަޤީން. އާދެ! ަރއްޔިތު 

ދިޔުަމކަުށް ެއްއވެސް ކަހަލަ އިޢުތިރާޟެއް ންޮގތަުށް ފާސްވެގެ އޮތް އިންސާނީ ޙައްެޤއް. ައޅުގަނުޑ މިއަދު މި ބިލު މި

އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، މި މަރުޙަލާގެ  މި ހެންއް ެގންނަވާފައިކެނެތް. އަޅުގަނޑަުށް ީހވަނީ ފުދޭވަރެްއގެ ކުިރއެރުންތަ

ވަރަކަުްށ  ސްފަހުގައި ވެސް ެދން ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ކޮންެމވެ ދިޔުމަުށްނުމަކީ ބިލު މިގޮތަުށް ފާސްވެގެންބޭ

ބާވަތެްއެގ  މުޖުތަމަޢުގަިއ ހިމެނޭ ދެ ،ވާީތވެ އަޅުގަނޑު އަދިވެްސ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ހިންގާލުން ކަމަުށްނަޒަރު

ބަަޔކީ ުކޑަކުދިން.  ެއއް .ބަޔަކަުށް ބެހިގެންވާ ރައްޔިތުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ެއްއޗެއް މިދެންނެވީ ދެ ؛ރައްޔިތުންނާ ބެހޭ ގޮތުން 

 ،ވެސް ފުރިހަމައަުށް ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤު ވުރެ އޮތް ވަރަުށް ނޫނުގައި މިގާގޮތުަގިއ އަދިވެސް މި  ކުރާއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

އަިދ  ،ާވއިުރގައި  ޙައްޤަކަުށް ދީ! ަރއްޔިތުކަުމގެ ޙައްަޤކީ ފަރުރައްޔިތުކަުމގެ ޙައްޤު ަރއްކާެތރިކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އާދެ

ގޮތުން ަރއްޔިުތކަން ލިބޭ ތަފާތު ގޮތްތަުކެގ  އޮތް  ހަމަޖެހިފައި މި ނޫނުއަާސސީޤާިދވެހިރާއްޭޖގެ  ،ނޫނުއަސާސީންޤާ

މީހެއްގެ ހަުށިގަނޑުަގއި ހިނގާ ލޭގެ  ލޭ އެ .އޮތީ ލޭގެ ަޙްއޤެއްގެ ގޮތުަގއި ނޫުނއަސާީސގައި މިޤާދިވެހިާރއްޖޭގެ  ތެރޭގައި

ކޮންމެ ތަނެއްަގއި  ،ވާތީ މަުށްޙައްޤެްއގެ ގޮުތގައި ރަްއޔިުތކަން ލިބިދޭ ޤައުމުތަކުގައި އެ އޮންނަ އުސޫލުން ކަ

. ުށް ކަރަްއޔިތަ ދިވެހި ވަނީއުފަްނވެއްޖެްއޔާ  ުށްދިެވހި ރައްޔިތަކަ ްއޔާ،ުމގައި ވިޔަސް ިދވެްއސަކަުށް އުފަންެވއްޖެކައުފަންވި

ުޤ މީހަކު ުއފަންވާ ބިމުގެ ގޮތުން ޙައް އޮންނަނީ އެ  . އަނެއްަބއި ތަންތަނުަގއި މިކަމެއް އެއީ ޭލގެ ގޮތުން ޙައްޤު ލިބޭ 

 ުކއްޖެްއގެ ފަރާތުން އެ  ގެ،އަހަރު ނުފުރޭ މީހެއް 18އުުމރުން ، ލޭގެ ޮގތުން ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއްގޮތް. އެހެންވީމާ،  ލިބޭ

ހިސާބުން އެކަން ނިިމގެންދާންވާނެ ކަމަުށް ގަބޫުލކޮުށްލަން  ކުއްޖާގެ މަންމައަުށް ނުވަތަ ަބްއޕައަުށް އެ ަޙއްޤު ދޫކޮުށްެލވިގެން އެ

ެވގެން ހިނަގމުންދާއިރުގައި ކުެރވެމުންދާ  މި ބިލު ގާނޫނަކަުށް ،ގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީވަރަުށް ދަތި. އަޅު 
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 ؛ތުަކމުގެ ޙައްޤު މައިންބަފައިންއަަހރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ ރަްއޔި 18އުމުރުން  ،ތަޖުރިބާތަކުގެ މައްޗަުށް ވެސް ބައްލަވާފައި 

 18ކަމުަގއި ވިަޔސް އެ ކުއްޖަކަުށް އުމުރުން ގެން ދޫކޮުްށލެވިފައި އޮތް ން އެދިމަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ މައިންބަފައި

އޭނައަުށް އަނބުާރ  ވުމުގެ ަޙއްޤު ަރއްޔިަތކަުށް ،ވީމާ، އެ ުކްއޖާ އުފަންވުމާ އެކު ލިބުުނ ލޭގެ ަޙއްޤުރިހަމައަހަރު ފު

 ކަމެއް ީކ ެއީއ ވަރަުށް އެދެިވގެންވާ ދިޔުމަސް މަރުޙަާލެއއްަގއި ހިމެނިގެންކޮންމެވެގައި ދަކުރެވޭ ގޮތަކަުްށ މި ގާޫނނުޔާޢި

އަދިވެސް މި ގާނޫނުގައި ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާ  ،އިތުރަުށް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. އޭގެ ކަމަުށް

ޔިތުކަން ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ގާނޫނުތަކުަގއި ހުންނާނެ ރައް ލެވިފައިވާ މިންވަރު ވަރަުށް ކުޑައޭ. ވަަރުށްއިލަބެހޭ ގޮތުން ބަ

ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި  ،ވެފައި  އަހަރު 18ނުވަތަ  ،އަހަރު ެވފައި 21 ،ވެފައި  ދޫކޮުށްލާ މީހަކީ އުމުރުން މިތައް އަހަރު

ނެތް މީހެއްގެ ފަރާތުން އެ ރައްޔިތުކަމުގެ ޙަްއޤާ ބެހޭ ގޮތުން މުޢާމަލާތުކުރާ  ންވުން. ބުއްދި ސަލާމަތު ކަމުގައިމީހަކު

ވެސް  ކުެރވޭ ގޮތްތައް  ވަނީ ވިްއޔާ ެއކަން ކަމަުށް ބެހޭ ގޮތުން ފިަޔވަެޅްއ އަޅާ  ނުވަަތ އެކަމާ ،ވަނީ ިވއްޔާ ކަމަުށް

 މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ދެން އެ ،މީހުންނަކީ ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުެރވިފައި ުހންނަންވާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުްށ ފެނޭ. އެއީ އެ

ދެންނެވި  ުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން ކުރިން ހަމަ އަޅުގަނޑު މިއަ .ވާތީވެ ތިބި މީހުން ރައްކާތެރިކޮުށްދޭންޖެހޭ ބަޔަކަުށް

ވިސްނުމުެގ  ،ޚާއްޞަ ގޮަތކަުށް ބުއްދީގެ ގޮތުން ،އްޤާ ދޭތެރޭަގއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންޙަ އުސޫލުން އެ 

އި، މި މީސްމީހުންނާ ؛ހަމަނުޖެހޭ މީހުންނުވަތަ ބުއްދި ،ިސކުނީޑގެ ގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ،ގޮތުން

މި މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ރަްއޔިތުކަމުެގ ޙައްޤާ ބެހޭ ގޮތުން މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ ގޮތް މި ާގނޫނުގެ ތެރެއަުށް ވަެދގެންދާނެ 

 މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާ ދޭތެރޭގައި ަސލާމަތުން ތިބި މީހުން ވަރުަށް  ނުކުޅެދޭ މީހުންނަކީ އެ އި ކުޑަކުދިންނާ ،ކަމަުށް. އެހެނީ

ބޮޑަުށް ުޝކުރިްއޔާ.  ވާތީ. ވަރަުށް މީހުންގެ ަޙއްޤުތައް ހިާމޔަތްކޮުށްދޭންޖެހޭ ބަޔަކަުށް އެ ،ަރއްކާތެިރވެ  ،ފާރަވެރިވެ  ބޮޑަުށް

 .وبركاته هللاالم عليكم ورحمة الس  و

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ މަރަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޝަރީފަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ވަަރކަުށް  ގެނެވުނު އިޞްލާޙަުށް ބަލާއިރުގައި ައޅުގަނޑު ކޮންމެެވސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ގާނޫނަުށް މި

މަސްުދވަސް ވަންދެން އެހެން ަޤއުމެްއގެ  6 ،ކަމަކީ ނޑު ފާހަަގކޮުށްލާނަން. ފުަރތަމަކަންބޮޑުާވ މައްސަލަތަެކއް އަުޅގަ

ލިބުން. އާދެ! މިއިން އަުޅގަނޑު ފައި ހުުރމުގެ ފުރުޞަތު މި ލިބޭކަން ޫދކޮުށްލާްއކަން ނުލިބި ދިވެހި ރައްޔިތުރައްޔިތެ

 ވެސް  ކަމެއް ތުކަެމއް. އެ ފުރުޞަތު ގާނޫނުން ދޭނެނުކުރާެނ ރައްޔި ގޮތުަގއި އެްއވެސް މީހަކު އެހެން ދުލެއް ގަބޫލުކުރާ
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 6ެއގޮތަުށް ހަމަ ބޯސަކަރާތް މީހަކު ދިވެހި ޤައުުމގެ ަރއްިޔތުކަން ދޫކޮުށްލައިފިްއޔާ  ،ވަނީ ނެތް. އެީއ ސަބަބަކަުށް

އެއީ  .ދޭތު މި ގާނޫނުން ފަހިކޮުށްމީހަކަުށް ހުރުމުގެ ފުރުޞަ މަސްދުވަސް ވަންދެން ސްޓޭްޓ ލެސް މީހެއްގެ ގޮތުަގއި އެ

އޭަނެގ  އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު 18ކަމަކީ  ކަމެއް. ދެވަނައަުށް އަޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވާ

ވަންދެން ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ދޫނުކޮުށް ހުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަން  އަހަރު 18 އަުށްއޭނަ ،ސް ޔަމައިންބަފައިން ދޫކޮުށްލި

އަހަރު ވީމާ، ދިވެހި ރައްޔިެތއްގެ މަޤާމުަގއި  18ފާނެ އޭނާ އިކުއްޖާ ހަމަ ނިންމަ އެ ،ަވނީ ުށްއެބަޖެހޭ. އެއީ ސަބަބަކަ

ކުއްާޖއަުށް ލިބެންވާނެ ަކމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.  އޭނަ ދެމިހުންނަން. އެހެންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ފުރުޞަުތ އެ

މީހެްއގެ މިލްކުގަިއާވ ތަކެއްޗަުށް ވާނެ ގޮތް. ދިވެހި  އެ ،ލައަކީމީގައި ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަ ނައަުށް ހަމަދެވަ

ންނަުށް ނުވަތަ އޭނަ އޭނަގެ ދަރީ، އޭނަގެ މިލްކުަގއި ނުއުފުލޭ މުދާ ހުރި ކަމުަށް ވާނަމަ އްޔިތެްއކަުށް މީހަކު ދޫކޮުށްލާިއރުރަ

ލަންޖެހޭ ެމން ފުންކޮުށް ވިސްނާއަުޅގަނޑުއިނދެގެން ުއޅޭ މީހުންނަުށް އެ މުދާ ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަން އެބަޖެހޭ. މިއީ 

އޭނަ ރަްއޔިތެްއކަން  ދިންނާއި އަދި މައިންބަފައިންާނ ތިއްބާދެމަފިރިޔަކު އިނދެގެްނ ކު  ލ،ކަމެއް. އެހެން މި ދަންނަވަނީ

ޞަތު ލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ގާނޫނުން ފުރުން ފުންކޮުށް ވިސްނާމެައޅުގަނޑުއެއީ  ،ދޫކޮުށްލުމުން ދެން އެ ނިކުންނަ ނަތީޖާ

އޭނަގެ މުދާ ލިބެން ތިިބ  ،އޭަނގެ ވާރުަތވެރިންނަުށް ،އޭނަެގ ޢާއިލާައުށް، ހޭނެ ކަމެއް އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާލިބިދޭންޖެ

ގަބޫުލކުރަނީ.  އަޅުގަނޑުންޖެހޭނެ ކަމަުށް ތަމަ މަރުޙަލާގައި އެކަން އޮންނާފަރާތްތަކަުށް އެ ތަކެތި ލިބޭނެ ގޮތަުށް އެންމެ ފުރަ

 މީހެއްެގ މުދާ އެހެން ހިތުހުރި ގޮތަކަުށް އެ  އެ ،ވެސް ދަރިން ތިބި މީހުންނަުށް މުދާޖޭގައި ިމހާރުރާއް މި ،ހަމައެހެންމެ

ހަމަ އެ އުސޫލު އަދި ަރްއޔިތެއްކަން ދޫކޮުށްލާ މީހުންގެ  ،ނުލައި ިވއްކޭ ގޮތަކަުށް ޯނވޭ. އެހެންކަމަުށްީވިއރު މީހުންގެ ރުހުމާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެްސ  ޫބލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ގަ ނޑުއަޅުގަމައްޗަުށް ވެސް އެޕްލަިއވާންޖެހޭނެ ކަމަުށް 

ރަްއޔިތެްއގެ މަޤާމުގައި ހުރި މީހަކަުށް ސްޓޭޓް ލެސް މީހެްއގެ ަދރަޖަ ލިބޭ ގޮތަުށް ގާނޫނުން  ،ރައްޔިތަކަުށް 

އްާޔ ކު ބޭނުންވެއްޖެމީހަ އެ ،ތެދުފުޅެއް .ނޫނުއަސާސީގައި އެބައޮތްޤާ ،މަގުފަހިވެގެންދާކަުށް ނުފެނޭ. އެހެންނެއް ނޫން

ބަޔާންެވެގންވާ ގޮތެްއގެ މަތީންކަމުަގިއ ، ދިވެހި ރަްއޔިތެްއކަން ދޫކޮުށްލެިވދާނެ ކަމަުށް. ެއކަމަކު، ެއއީ ާގނޫނުގައި ކަނަޑއެޅި

މެން ަރއްޔިެތްއކަން ދޫކޮުށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ައޅުގަނޑު ،ކުރޭ. އެހެންކަމަުށްާވިއރުވެސް ޤާނޫނުައސާސީަގއި ަބާޔން އެބަ

ޤައުމެއްގެ ރަްއޔިތެްއކަން އެެހން  ،ލުގައިމަޤާމުަގއި ހުންނަން ބޭނުންނުވާ ހާމީހަކަުށް ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ  ވާނީ އެދޭން

ޕާސްޕޯޓެއް  ،މީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމެއް ނެތި އެ ،ސްޓޭޓް ލެސް ރެފިއުޖީއެްއގެ ގޮތުގައި  ،ގައި. އެހެންނޫނިއްޔާ ލިބޭ ހާލަތު

އިްއޒަތްތެރި  ބޮޑެތި ަމއްސަލަަތއް ނުކުންނާނެރެފިއުޖީައކަުށްެވ، މިހެންގޮސް ބޮޑެތި ސްގެޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން  ،ނުލިބި

ލަންޖެހޭ. މި ގާނޫނަކީ ފާސްކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއް. މެން ފުންކޮުށް ވިސްނާއަުޅގަނޑުދޭެތރޭގައި  ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މިއާ

ންކުރުމަުށް ލާޒިމުކުރާތީ. އުސޫލުަތކާއި ހަމަތަްއ ބަޔާ ނޫނުައސާސީން ރައްޔިެތއްކަން ޫދކޮުްށލެވޭނެޤާ، އެ ފާސްކުރަންޖެހެނީ

ވި މި ދެންނެ  ،މެން ޝަރުތުތައް ަކނޑައަާޅއިރުއަޅުގަނޑުދޭތެރެ އަުޅގަނުޑ ދެބަހެއް ނުވަން. އެހެންނަމަވެްސ،  އެއާ

 ،ލާނީތޯނަ ވިއްަކއިއޭނަގެ މިލްުކގަިއާވ ތަކެތި އޭ ރައްޔިތެއްކަން ދޫކޮުށްލާއިރު .ަލން އެބަޖެހޭކަންތަކުގެ މަްއޗަުށް ވިސްނާ
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ނޫނިއްޔާ އެހެން މީހަކަުށް ޓްާރންސްފަރކުރާނީތޯ. ޓްރާންސްފަރކުރެވޭނީ ކޮްނކޮން ބަޔަކަުށްޯތ. ފުރަތަމަ އިސްކަންދެވޭެނ 

މިހިރަ ކަންކަމުގެ މައްޗަުށް ިރޢާޔަތްކޮުށްފައި ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ވިސްނަންޖެހޭނެ. އަނެއްކާ . މިހިރިތަރުތީބަކީ ކޮބައިތޯ

ވެވޭެނ ގޮތްތައް ވެސް ގާނޫުނގަިއ  ،ތަކާއިން ދިވެހި ރައްޔިތަކަުްށ ވެވޭނެ ހާލަތްދޫކޮުށްލާ މީހާ އަލުރައްޔިތެްއކަން 

އޮތް ތަފްސީލުގެ އޮތް މީަގއި. އެހެންނަމަވެސް، ވެސް އެބަގަބޫލުކުރަން. މިހާރު  ައޅުގަނޑުބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް 

މިކަހަލަ  ުށް ވިސްނޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.އަުޅގަނޑަަކމަުށް  ތެރެއިން ފަހުން ބައެްއ ކަހަަލ މައްސަލަތަްއ ދިމާވެދާނެ

މިޮކޅަުށް ފިސާރި ރަނގަޅަުށް ބަލަންޖެހޭނެ. އެ ނުބަލައި ހެދިއްޖެ މެން ކަމުގެ އެޮކޅުއަޅުގަނޑުމުހިއްމު ގާނޫނެއް ހަދާއިރު 

 ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުށް އެނޭގ މިހާރުއަޅުގަނޑަިވއްޔާ މިއިްނ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނިުކންނާނެ.  ކަމަުށް ވަނީ

ހުރަހެއް ނެތް. އެހެްނނެއް ނޫން، ދުނިޔޭގެ ބަެއއް  ުއމެއްގެ ރަްއޔިތެްއކަން ހޯދުމުގައިރައްޔިތުންނަކަުށް އެހެން ޤަ

 ،ވުމުން އޮޓޮމެޓިކުން ކުރިން ހުރި ޤައުމުގެ ރައްޔިތެްއކަން ގެއްިލގެންދާ ޤައުމުތަކުަގއި އެބަހުރި އެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިަތކަުށް

 ރައްޔިެތއްކަން ދޫކޮުށްަލން މަޖުބޫރުވާ. މިސާލަކަުށް، ރިޕަބްލިކް އޮފް އިންިޑޔާ. އިްނިޑޔާގެ ަރއްޔިތަކަުށް ެވވޭނީ އެ  ނުވަތަ

ޚިލާފަުށް އިނގިރޭިސވިލާތް، އޮސްޓްރޭިލޔާ،  ފަހު. އެއާ މީހަކު ކުރިން ނިސްބަތްވި ޤަުއމެއްގެ ރަްއޔިތެްއކަން ދޫކޮުށްުލމަުށް

މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ މައްޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް އެހެން ، އަލް ސިޓިޒެންޝިޕް ުހއްދަ. ެއހެންވީމާފަދަ ޤައުމުތަުކގައި ޑު  އެމެރިކާ

މެން މި ކަންަކން އަުޅގަނޑުނުދާނެ ގޮަތކަުްށ ވެހި ަރއްޔިެތއްކަްނ ެގއްލިގެންދި ،ވިަޔސް ޤައުމެްއގެ ރަްއޔިތަކަުށް

 ،ވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތަކަުށް ނިސްބަތްވާ ޤައުމެއް ނެތިގަބޫލުކުރަނީ. އަދި އެއް  އަޅުގަނޑުއިންތިޒާމުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް 

މެން ގާނޫނު ފާސްކުރަން ރަނގަޅު ކަމެްއ އަޅުގަނޑުލެސް މީހެއްގެ ގޮތުގަިއ ހުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވާ ގޮތަކަުށް  ސްޓޭޓް

 ސް. ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުްށ ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީ ައޅުގަނޑުނޫންކަމުގައި ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މިރަުށް.އަޙްމަދު ޢާ

 

 އްެކުވން:ހަކަދެމިރު ވާމަދު ޢާއަޙް ދާއިާރގެ މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫ

 ދާ އިޞްލާޙަކީ މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމުަށް  ންޝިޕް ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިގެން މިރަީއސް. ސިޓިޒެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ފާހަގަކޮުށްލަން. އަިދ  އަުޅގަނޑުކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ވަރަުށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްަފއިވާ ބިެލއްކަން  ،ފަހު

 އަޅުގަނޑު ގެ މުޤައްރިރަުށާއި ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ކޮމިޓީން މި ުކރެއްވި މަަސއްކަތަުށް ކޮމިޓީ ،ހަމައެއާިއއެކު 

ތަކެއް ލުގައި ަވރަުށް މުހިއްމު މަފްހޫމުެއުކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ބިލަުށް ބަލައިލުމުން ބިވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ 

ގައި ިދވެހި ރަްއޔިތެްއކަން ވަނަ ާމްއދާ 9ނޫނުއަސާސީގެ ފާހަގަކޮުށްލަން. ޤާ އަުޅގަނޑު އިތުރުވެަފއިާވކަން ހަމަގައިމު ެވސް 



7 

 

ަޤއުމީ ނިސްބަތުން  ،ނަމަވެސް ވީކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފައި  ދޫކޮުށްލުމުގެ ޙައްަޤކީ ކޮންމެ ިދވެހި ރަްއޔިތަކަުށް ލިބިގެްނވާ ަޙއްޤެއް

ައުދ ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އެހާ ފަސޭހައިން އޮތުމަކީ މިދޫކޮުށްމެންނަުށް ހަމަ ހިތުަށްއަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޤައުމު އަޅުގަނޑު

މީހުންގެ ވިސްނުމާއި ކަންަތއްތައް ހުރި  މެންގެ ޤައުުމގެއަުޅަގނޑު ،މެންނަުށް މި ޤައުމުަގއި މީހުންގެ އަޚުލާާޤއިއަޅުގަނޑު

ވީތީ  ލަތުގައި ަބެއއް މީހުން ދިވެއްަސކަުށްދެކެން. ބައެއް ހާ ައޅުގަނޑު ކަމުަގއި ވެސް  ގޮތުން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭވަރު ަކމެއް

ވާހަކަތަެކއް  އުޅޭވަރު ތަނެއް ނޫނޭ. އެހެްނވީމާ، މި ކަހަލައަނެއް ބަަޔކު ޮގވަމުންދަނީ މިއީ  ،ވަމުންދާއިރުފަޚުރުވެރިެވއޭ ގޮ 

އޮތް ޙައްޤެއް ހަމަގައިމު ވެސް އެ ބޭނުންކުރުމުެގ  ވެސް ގަބޫލުކުރަން ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަނޑު ދެކެވެމުންދާއިުރގައި 

ން ެއ ޙަްއޤު ދިނުމަކީ ހަމަގައިމު ވެްސ . އެ ފުރުޞަުތ ހަމަތަކެއްެގ މަތީފުރުޞަތު ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަުްށ އޮންނަންވާނެ

ފަހު މިކަމުން އަދިވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންަތއްތަެކްއ  ުކރުމަުށްއް. މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުެވގެން ތަސްދީގުކުރަންޖެހޭނެ ކަމެ

ދަންނަވަން. މިފަދަ ގާނޫނަކަުށް  އަުޅގަނޑު އި ކަުމގަ މެންނަުށް ހަމަ ކުރެޭވނެ ކަމެއްއަޅުގަނޑުއެ އިޞްލާުޙކުރުމަކީ  ،ވާނަމަ

މެންނަުށް އަޅުގަނޑުެވސް ހަމަ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަެކްއގެ ވާހަކަ ދަންނަަވއިލާނަން.  އަުޅގަނޑުއިޞްލާޙުކުެރވިގެންާދއިރު 

އި ދިވެހި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން އެހެން ޤައުމުގެ ަރއްޔިތަކަުްށވުމުެގ ފުރުޞަތު މިހާ ފުޅާކޮުށް ހުޅުވައިލަމުންދާއިުރގަ 

މީހުން ކައިވެނިކޮުށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިިރއުޅޭ ބޭރު ތަނަވަސްކޮުެށއް ނޫން. ުމގެ ފުރުޞަތު އަދިވެސް އޮތީ މާވު ރައްޔިތަކަުށް

މެންނަުށް ދިވެހި ރައްޔިެތްއގެ އަޅުގަނޑު މީހުންނަުށް މިއަދު  ތިބި. އެވެފަިއވާ މީހުން އެބަ ައހަރު ތިރީްސ، ސާީޅސްދިރިއުޅޭ 

ޓެިރ ޤައުމުތަުކގަިއ އެ ކަންކަްނ މެންގެ އަަވއްައޅުގަނޑު އެްއވެސް ޚިުދމަތެއް ނުލިބޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ފަރާތުން ލިބޭ

ކު ލިބޭ ކަމަ ފަހު އެ ޤައުމުގައި ަރްއޔިތަކަުށް ނުިވއެއް ަކއިވެިނކުރުމަުށް ނެއް ނޫން. ެއ ޤައުމުގެ މީހަކާއޮންނަނީ އެހެން

ޓެިރ މެންނަުށް ައވައްައޅުގަނޑުމީހުންނަުށް އެ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގެންދާކަން  ނާޔަތްަތކުގެ ތެރޭގައި އެބައެއް ކަހަލަ އި

އޮތީ ވަރުަށް  މެްނނަުށް މިކަން މި އަުޅގަނޑުނގޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލަންކާއަުށް ބަލައިލިޔަސް އެބަ އެސްރީ

މި ދެންނެވި މަފްހޫމު ، ަލންންނަވާހަމަ ސަރުކާރަުށް ވެސް ދަ އަުޅގަނޑުމުސްތަޤުބަލުގައި ، ދެރަކޮުށް. އެހެންވީމާ

ނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުާރ މެްނނަުށް އެއީ ދިވެހިން ކަމަުށް ޤާއަުޅގަނޑޮގސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް އިޞްލާޙުެވގެން

 ވެވޭނެ ގޮތްަތއް ވެސް ރައްޔިަތކަުށް ގޮަތކަުށް  ވުުމގެ ޙައްޤު ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަުށް ތަންކޮޅެއް ލުއި ރައްޔިތަކަުށް

 އަުޅގަނޑުވާތީވެ އެ ވާހަކަ  ކަމަުށް މެންނަުށް މި ޤައުމަުށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއްއަުޅަގނޑުދިއުމަކީ މިއަދު ފަހިވެގެން

ވެސް ަޒވާޖީ ހަޔާތް ފަުށައިގެން މެން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަގައިމު އަުޅގަނޑުހަމަ ދަންނަވާލަން. އެހެން މި ދެންނެވީ، 

ކޮުށްގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭނުންވާ ޚިުދމަތް ހޯދުމަުށް ޓަކައި އެދޭ ކިތަންމެ ބަޔަކު ތިބީތީވެ އެ ކައިވެނި ބޭރުމީހުންނާ

 ފާަހގަކޮުށްަލން. ޝުކުރިއްޔާ.  ައޅުގަނޑުވާހަކަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ފޭދޫ އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ޚިޔާަލކީ، މިއީ ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ ބިލެޭކ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ަމޝްވަރާކުެރވި، ނިމިގެން 

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ބިލުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިޓިޒެްނޝިޕްގެ ގާނޫނަކަުށް މި ބިލު ވެގެންދާއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ 

ނޑު ގަބޫލުކޮުށް، މި ބިލު ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް މި ބިލުގެ ތެރޭަގއި މުހިއްމު ކަްނތައްތައް ހިމެނިފަިއވާކަން އަުޅގަ

ދިރާސާކުރުމުގެ މަަސއްކަުތގަިއ ބަިއވެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް ހަމަ އަުޅގަނުޑގެ ނަމުަގއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ުޝކުުރ 

ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މަޖިލީހުގައި ހުުށަހެޅޭ ބިލުތައް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގައި މަސަްއކަތްކުާރއިރު 

ޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަުށް ޮބޑަުށް ެއކަމަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް، އަދި ެއކަމުަގއި ލަފާހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ލަފާ ހޯދައި، އަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން އެ މަސައްކަތް ކުރަން ބާރުއަޅާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. 

ޓީގެ، ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ވަރަުްށ އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރާ ކޮމި

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ. ހަމަ އެ ބޭފުޅާ ހަމަ މިހުރިހާ ބިލެއްގައި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ 

މުގަިއ، ވަރަުށް ރަނގަޅު މާޙަުއލެއްަގއި، ހުރިހާ ޕާޓީއެްއެގ ހަމަ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ހޯއްދަވަިއގެން ވަރަުށް ެއކުވެިރކަ

ވިސްނުމާ ެއއްކޮުށް އަުޅގަނޑުެމންގެ މަސަްއކަތް ނިންމައިލެޭވާވކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަދި 

ހަގަކޮުށް، އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވެްސ މިކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިދާރީ މުވަްއޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން ވެސް ފާ

ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގަިއ މި ބިލުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ސިޓިޒެންޝިޕް ދޫކޮުށްލާ މީހެއް ެވއްޖެއްޔާ އެހެން ޤައުމަުކން އެ މީހަކަުށް ސިޓިޒެންިޝޕް ހަމަ ލިބޭ ގޮތަުށް، އަދި 

ޕް ނުލިބެންޏާ އަނބުރާ އަނެއްކާ ދިވެހި ރައްޔިަތަކުށް ވުމަުށް މި ބިލުގައި ހަމަ ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެން އެބަވޭ. ސިޓިޒެންޝި

އެ ލިބޭއިރު އެ ބޭފުޅަކު ހަމަ ދޫކޮުށްލާ ހުރިހާ އެއްެޗއް ހަމަ އެ ބޭފުޅަކަުށް އަނބުރާ ހަމަ ލިބޭ ގޮތަުށް ވެސް ހަމަ މި 

އެްއވެސް ެއއްެޗއް އުިނވެގެންނުދާކަުށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން.  ބިލުގައި ވޭ. އެހެންވީމާ، ިމ ބިލަކުން އަދި

އެހެންވީމާ، ެއއީ ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅެއް. އަދި ހަމައެާއއެްއކޮުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިިޓޒެންޝިްޕ 

އަހަރު ފުރޭ  21ޕް ދޫކޮުށްާލިއރު، އަދި އަހަރު ފުރޭ ީމހަކު ސިޓިޒެންޝި 18ދޫކޮުށްލަން ބޭނުންވާ މީހުން، އުމުރުން 

މީހަކަުށް ސިޓިޒެންޝިޕް އަނުބރާ ލިބެން އޮންނަ ތަންކޮޅު ެވސް މި ބިލުގައި ައޅުގަނޑުމެން އެއީ ފުުށުއަރާ ތަންޮކޅަކަުށް 

ވަން. ވާތީ އެތަންކޮޅު ެވސް ބަލައި، އެވެސް ރަނަގޅުކޮުށްފަިއ، އެ ފުުށުއެރުން ވެސް ރަނގަޅުކޮުށްަފިއވާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި މިކަހަލަ މަަސއްކަތްތަެކއް ނިންމައިާލއިރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހަމަ 
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ދެކެވެން ހުންނަ ޑިމޮކްރަސީގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ ެއއްގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ބަަލންޖެހޭ ހުރިހާ މިންގަނޑަކަުށް 

މަޖިލީހަުށް ބިލު ހުުށަހަޅާއިރު، މި ބިލު ފާސްވެގެންދާއިރު އިތުރަުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅަން ވެސް ފުރުޞަތު  ބަލައި، އަދި މި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ހައިިސއްޔަތުން ދޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފުދޭވަރަކަުށް ރަނގަޅު 

ހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބި، އިޞްާލޙު ހުުށަހެޅެން ވެސް އޮންނަ ވާ 

ގޮތުަގއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ނިމިގެންދާއިރު މި ދަނީ ޑިމޮްކރަސީއެްއަގއި އޮންނަ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުެގ ތެރެއިން 

ުްށގެންދަވާ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެން ކަމަުށް ވާތީވެ ހަމަ އަދިެވސް ެއއް ފަހަރު މި މަޖިލިސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ތި ކުރިއަ

ހަމަ އެންމެން ގަބޫލުކުރާ ރަނަގޅު އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން ގެންަދވާތީ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ުރ އަދި މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމު ެވސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަުށް ޓަަކއި އެ މަނިކުފާނަުށް ވެސް ޝުކު

ދަންނަވަން. ޚާއްޞަކޮުށް އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން މި ބިލުގައި މަސައްކަތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކެގ 

ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮިމޓީގައި ބަިއވެިރވެލެްއވި އެމް.ީޑ.ޕީގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ 

ގެންނެވި. އެ ބޭފުޅާ ވެސް ހަމަ ވަރުަށް ރަނގަޅަުށް މިއަުށް ވަކާލާތުުކރައްަވއި ހަމަ މިއަުށް ރަނގަޅު ވެސް ބަިއވެރިެވވަަޑއި 

ކޮމެންޓުތައް ދެްއވި ކަމަުށް ަޓކައި މާރިާޔއަުށް ވެސް ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު އަުޅަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ދައްކަނީ. ެއހެންވީމާ، މިކަމަުށް ޓަކައި  ކަ މިންޝިޕް ބިލުގެ ވާހަމެން، ސިޓިޒެޝުކުރިއްޔާ މާރިޔާ. އަުޅގަނޑު

 ފަހަރު ޝުކުރު  އޮތް ބަދަހިކަމަުށް ޓަކައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް އަދިވެސް އެއް ، ޮއތް ގުޅުމާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ މި

މަތު ކޮމިޓީެގ އުމީ ސަލާުޅގަނޑުމެންެގ ޤަލާނީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަ. އަުޅގަނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމައިންދަންނަވަ

މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ގަނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން.މަސައްކަތަކީ ނަމޫނާ ކޮމިީޓއެްއގެ ގޮުތަގއި އަޅު 

އަދި  ،އަުޅގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަުތގެ މަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ،އެއްަބއިވަންަތކަމަުށް ޓަކައި ިތ ކުރައްވާ މަަސއްކަާތއި

ކަމަުށް ޓަކައި ފަުށްފަުށުން ލިބިލއްވާ އެީހތެރި، ފުްނގެ ފަރާތުން ތި ހޯއްދަވާ އެްއބާރުލެއްވުމާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަ

ލާނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި މަިޖލީހަކީ ހަމަ ނަމޫނާ މަޖިލީހެކޭ . އަުޅގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައިދަންނަވަން ޝުކުރު

 ދަންނަވަމުން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު
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ނޫނިްއޔާ ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލާ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މީގެ ކުރީަގއި ވެްސ  ،ންޝިޕްރަީއސް. ސިޓިޒެތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

އީސް ކުރެވެނީ ރަމެންނަުށް، އަޅުގަނަޑުށް ތުހުމަތުއަޅުގަނޑު ،ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އޮންނާނީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލި އެއް

ކުރުމަުށް ޓަަކއި މީހުން އެިކއެކި ނަންނަމުަގއި ހަނގުރާމަތަކާިއ އުމުަގއި ބޭރުގެ ޤަ އުމުޔާމީން އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޤަ

ޖިހާދިސްޓުންގެ ގޮުތގައި އެިކ  ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުަމުށް ޓަކައި ހިންގާ ކަމެކޭ ެއއިން ބައި ލިިބގެން. ެއއީ

 ގެ ަރއްޔިތުކަން ޫދކޮުށްލާފައިއުމުތަކަުށް ގޮސް ހަނގުރާަމިއގަިއ ބަިއވެރިވުމަުށް މީހުންނަުށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ާރއްޖޭ ޤަ

އުމުން ކުރެވޭނެ އިތުރު ަކމެއް ނެތް. އެއީ ާރއްޖޭގެ ަރްއޔިތަކަުށް ެވގެންނުދޭ. މިކަހަލަ ދާންވީ. ދެން އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤަ

ގެ ބޭފުޅާ  މި ،މަތުކުެރވެނީ. ސަބަބަކީ ގެ ގޮުތގަިއ ައޅުގަނޑަުށް ޮބޑަުށް ތުހުހާލަތެއް ހުޅުވާލުމަުށް ޓަަކއި ކުރަްއވާ ކަެމއް

މަލުފުޅުތަކެއް ހުރި ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ރާއްޖެއަުށް ރަނގަޅު ކަެމއް ކޮުްށދެއްވުުމގެ އެްއވެސް ނިޔަެތއް ހުރިހާ ޢަ

އަހަރު ވީިއރުގައި ައޅުގަނޑުމެން ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވަމުންދާ ފަދައިން  އޮތްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް. ދެ 

. މި ބޭފުޅާ ޕޯޑިއަމަކަުްށ އަާރވަަޑިއގަންނަވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ާލފަ. ވަްއކަންކުަރއްވާފަޖޫރީ ފޫދުްއވައިއެ އޮތީ ތި

އިރުއަރާ ޮއއްސޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު. ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  .އަޅުގަނޑުނެން ިސއްސަިއގެްނދާ ކަހަލަ ކަންތަްއ ދިމާވަނީ

ރައީސްގެ ރައީސް ޕޯިޑއަމްތަކަުށް ގިނަގިނައިން އެރުުމގެ  އިްއޒަތްެތރިން، ކުރަންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑުަށް އިލްތިމާސްތި ބޭފުޅު

ވަަޑއިގެންފަިއ ެއ މިހާރު. ރޭގައި ިނކަން ބައްަލވާ ޕޯިޑއަމަުށް އަރާ  ފުރުޞަތު ނުދެއްވުމަުށް. މޮަޔގޮވަީނ، ވިާދޅުވަނީ

ތްތެރި ރަީއސް، ންނެއް ނޫނޭ. ޝިރުުކކުރަްއވަނީ ިއްއޒަގެ ެދވަނަ ދަރަޖަިއގެ ަދރީهللاނަީކ ވިދާޅުވަީނ އަުޅގަނޑުމެން

ެގ ދެވަަނ هللاނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ  އްެޗއް އެނިގވަަޑއިގަންަނވަނީކީވިދާޅުުނވެޭވ އެ  ،ފާޅުގައި. ވިދާުޅެވވޭ އެްއޗެއް 

މަނިކުފާނު ފަހަރުގައި ހިތްޕުޅުގަިއ  ގެ ައޅުން. އެهللاއަުޅގަނޑުެމންނަކީ  !ދަރަޖައިގެ ދަރިންނެއް ނޫނޭ. ނިކަން ބައްލަވާ

ރެ މަތީ ދަރަޖައެއް ލިބިަވޑަިއގެންފައި ހުރި ޭބފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި. ޝިރުކު އެ ކުރަްއވަނީ. އަދި މީގެކުީރަގއި އޮވެދާނެ ެއއަުްށވު

އިްޚ އި، ދީނަުށް ޓަކައި ފަޟީލަތުއްޝަމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކަފެނިގެންދިޔަެއއް ނޫންތޯ ދީން ހި  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް

ތަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހިރީ އަުޅގަނޑުމެންެގ  ޭރއަޅުކަުމގައި އުޅުްއވި އެުކގައި އާރަމަިސންހައަލްއިމާމު އަސޭލާ ވިކް

ގޮްތ. ދެން ވެްސ ޕޯޑިއަމަުްށ ގޮތުަގއި ހުންނަާވ ބޭފުޅެއްެގ ކަންތައްަތއް ހުރި  ގެއުމުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަ

ނާ މެދުގައި އިންތިހާއަުްށ ކުަރްއވާ ބޭބޭފުޅުންނަުށް، ނޫސްވެރިންގެންފައި މީިޑޔާަގިއ މަސައްކަތްަވޑައި އަރާ

 ކޯފާއިސްކުަރްއވަިއގެން، އިންތިހާއަުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއިްއޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ދެއްކެވުން:ވާހަކަ އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ރާއްޖޭގެ އިްއޒަތްތެރި އަުޅގަނޑުެމންގެ ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މި ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެންގެވީ

، ވައި ލައް މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅު ޮއޅުަވއި ގޮތުން އެ ޚާއްަޞކޮުށް ދީނީ ރޭަގއި ެދއްެކވި ވާހަކަފުޅަުްށ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މިފަދަ  ވެ،ގޮތަުށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާތީ  ގޮތަުްށ، ރައްޔިތުންނަުށް އޮޅޭ އޮޅުވޭ ކެވި ވާހަަކފުޅުގެ މަފްހޫމްދެއް މަނިކުފާނު އެ

އުމުގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭ ވާހަކަތަކަުށް ވާތީ، މުޅިން ބިާލ ތެރޭގައި ފިތުނަފަސާދަ އުފެދި، ޤަވާހަކަތަަކކީ ރައްޔިތުްނގެ 

 ންކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ނުގުޅޭ ވާހަކަފުެޅއް ދަްއކަވާތީ އެކަން ހަނދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމުަގިއ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. އިއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ އުތުރު މާފަންނު. އަުރވަންދުމަފުޅުކޮުށްއިގެްނ ކުރިއަުްށ ަވަޑއިގަތުމަުށް ހަނމައުޟޫޢަ

  މަުށް ފުރުޞަުތއަރުވަން.ވާހަކަފުޅު ުކރިއަުށް ގެންދިއު ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒް މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނެއް ނޫނޭ. ެއއީ ޝިުރކެއް ގެ ެދވަނަ ަދރީންهللاކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވީ އަުޅަގނޑުމެންނަ

ންގެ ގޮތުަގއި އްޔާ އެހެން ފަރާތަކީ މާތްކަލާނގެ ދަރީެއކީ. ނޫނި ނޫންތޯ؟ އެއީ މާތްކަލާނގެއާއި އެހެން ފަރާތަކާ އަޅުވައި

ބޮުޑވާންޖެހޭ. ކަން ދާ ިޝރުކު. އެކަެމއް. ެއއީ ސީ އެ ސިފަކުރެްއެވވީ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން އިންތިހާއަުށް ކަންޮބޑުވާ

 ަވޑަިއގަންނަވަްނވާނެ. އަދިމެންބަރު ވެސް އެކަމާ ކަންބޮޑުވެދެންމެ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނެންގެވި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އެކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ތްތެރިވުމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ަނސޭހަތްތެރިވެަވޑަިއގަންނަވަްނާވނެ. ނަސޭހަ

ގެ ގޮތުަގިއ ތްތެރިވުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ކޮްނމެ މީހެއްގެ މައްޗަުށް ވެސް ލާިޒމުވެގެްނވާ ކަމެއް ނަސޭހަޢުބާވެވަަޑިއގަތުމަުށް ތަ

އިސްކުަރއްވަީނ ކޯފާ އަާރވަަޑއިަގންނަވާ ކޮންމެ ޕޯިޑއަމެްއަގއި މިހާރު މާ ،ކުރަން. މިެދންނެވި ފަދައިންއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ަވޑަިއގެން މިހާރު އެ ބައްދަލުކުަރއްވާ ބޭުރގެ ޑިޕްލޮމެންޓުންނާ  ދެކެ. ނޫްސވެިރން ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ނޫސްވެރިން

އަބުރު ޕޯޑިއަމްަގއި. ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،އަބުރުކުރަްއވާ ކަންތަުކގައި ވެސް ކޯފާއިްސެވވަަޑއިގެން ަހމަ އަބުރު، ބައްދަލު

މައްސަލަެއއް.  ވާުށް ދިމާވެފައިރައްޔިތުންނަުށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަެއއް ނޫން އަބުރުގެ މައްސަލައަކީ. މި ސަރުކާރަ

ކުެރއްވީމަ ެއ މައްސަލަިއގައި ެއގޮތަުށް ބޭފުޅާ ވަްއކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ދިާމވެފަިއވާ މައްސަަލއެއް. އެ

 ކަންބޮޑުެވަވޑަިއގަންަނވާ ކަެމއް. ެއކަމުގެ ސަބަބުން ބޭފުޅާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާއި ނޫސްވެރިން ވާހަކަެދއްކުމަކީ އެ 

ކުުރމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. އަދި ނޫސްވެރިން ގޮތަުށް އަނެއްކާ މި ބަދަލުކުރާ ޖިނާޢީ ދަޢުވާ ކުރެވޭ
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އަެނއް ވާހަކަ.  ދައްކަނީ. އަނެއްކާ ވިދާޅުެވއްޖޭ އިންތިހާއަުށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެްއ. މި ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުެމން މި

ހާރު އަޅުގަނޑަަކުށް ހިއެއްނުވޭ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ހެޔޮ ބުއްިދއަކުްނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަނިކުފާނު މި

ގޮތަުްށ  އެއީ އަބުރު ކަތިލެވޭ ގެ . މުައއްސަސާ އްސަާސގެ އަބުރެއް ކަތިނުެލވޭނޭވާހަކަފުޅުދަްއކަވާހެނެްއ. އެ ިވދާޅުވަނީ މުއަ 

ލަުތގެ މުއައްސަާސތަކަކީ އަބުރު ގެއްލޭ ތަނެްއ ަބއްލަވާ. ދައުއް ވިދާޅުވެއިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ފޮތްތަ ؟އޮންނަ ކަމެއްތޯ

ނޫނޭ. އެހުންނަނީ ބޮޑެތި ލޭންޑްމާކް މައްސަލަތައް ނިންމާފައި މުޅި ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުަތކުން. މުއައްސަާސއަކުން ުނގެއްލޭެނ 

އިުނގަންނަވަނީއޭ ދުނިޭޔގެ އަބުރެއް. މުައއްސަސާތަުކަގއި އަބުރު ގެއްުލވާލަިއގެންނުވާެނއޯ. ކޮންފަދަ ވާހަކައެއްތޯ. އެނިގަވޑަ

 ކުމި ދަރަޖައިގެ ބޭފުޅަ  ަނވާ.ންޗެްއަކން ވެސް އެނިގވަަޑއިނުގައް އަބުރަކީ ކޯ ،ރާއްޭޖގެ ގާޫނނުތަކާއި މި، ހަމަތަކާއި

ހިނަގއިދާނެ ނޫންތޯ. ުށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެގެންަލއިފިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެިރޔަކަުށް

މިއަދު މި  ،ކަމެއް  ބޮޑަުށް ަކންބޮޑުވާ ކުރަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑު މާ ވީމާ، މި ކަމުގެ ަޝކުާވ އަޅުގަނޑުމެން މިއެހެން

ކަން ފާހަގަކޮުްށލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެްނ އެ ކަމަުށް ވާތީވެ،އޮތް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް  މާ އުޅޭ ބިލަުށް ވުރެހުުށަހެޅިގެން 

އެ މަނިކުފާނު ތަޢުބާވެަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ.  .ކުރައްަވއިފި. އެ މަނިކުފާނު ޝިރުކުގަކުރަނީމިކަހަލަ ނުކުތާތައް މި ފާހަ

ރަތުްނ ޙަޟް ގެވަތަޢާލާ ބްޙާނަހޫސު هللاފަުށް އެދެން. ެވސް މާ އެ މަނިކުފާނު އެބަޖެހޭ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ކިަބއިން

އައްސަސާަތކުގެ އަބުރު ނޫނިއްާޔ މު ،މޭޝަންޑެފަ ަގއި ވެސް ތަޢުބާެވވަަޑިއގަންނަަވން. އަދި ހަމައެާއއިއެކު 

ތިމަންނާ  .އަުށް ޮއޅިވަަޑިއގެންނެީވއޭއެެހނެއް ނޫނޭ ތިމަންނާ ،ބުނުން އަނެްއކާ ބަދަލުކޮުށްނުެލވޭނޭ ބުނާއިގެއްުލވަ

ނީ ދެން މިހެން ވިދާުޅވުަމކީ އަުޅގަނޑަުށް ީހވަ ،ނުިކޔޭ ެއއްެޗއް ނޭނގެނީއޭުށް ކިޔޭއަލުވެފައިވާ ޮބޑުކަމުން ތިމަންނަޣާފި

ްއޒަތްތެރި އިޝުކުރިއްޔާ  .ގޮުތަގއި ދެކޭތީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ގެވެދާނެ ކަމެއް ދާން ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅުވެސް ކުރިއަުށް

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 ޢުޘްމާނަުށް. ޖަމީލް

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ޟޫޢަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އުނޫނީ މި ވާހަކަދެކެޭވ މަ ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބަހުސްކުރެވޭއި

ގަނޑުމެން މި ރިޕޯޓަުށް އަޅު .އްޒަތްތެރި ރައީސް އިބެހޭ ޮގތުން.  ގެނެވުނު އިޞްލާޙާންޝިޕް ގާނޫނަުށް މި ސިޓިޒެ

ރަުށް ގިނަ ލަ ގޮެތއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަމުންދިަޔއިުރގަިއ ދެކެވުުނ ވަބަލައިލާއިުރގައި ޖުމު

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ، . އެހެންނަމަވެސް ތަެކއް ަވނީ ގެނެވިފަަވރަުށް ގިނަ އިޞްލާޙު ،ކުެރވިވާހަކަތަކަުށް ރިޢާޔަތް
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ޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ، ާޚއްޞަކޮުށް ޮބޑެތި ގަކޮުށްލަންއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މި ގާނޫުނގައި އަުޅގަނޑުެމން ފާހައި ބޭނުންވޭ 

ގެ އެ ބޭފުޅުންަނުށް ވެސް ހަމަ މި ގާނޫނު ؛ތަކުަގއި ރާއްެޖއިން ބޭރުަގއި ތިބޭ ބޭފުޅުންމަތު ހުނުވަތަ ތު ،ކުުށްތަކުަގއި

އެހެންވީމާ، ވަރަުްށ  ުށް ވުމުެގ ފުރުޞަތު ދެިވދާނެތޯ؟އެހެން ޤަުއމަކަ ،ދޫކޮުށްލެވިދާނެތޯއަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ތެރެއިން

އެބަޖެހޭ  އޮންނަން ބޮޑު ގޮތެްއަގއި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގާނޫނުަގއި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މިކަން އެނގެން ފާޅުކަން

 ،އް. ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފިލަިއގެން ތިބެފައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ހަމަ ދިމާވެދާނެ ކަމެއި

ނޫނިއްޔާ އެހެްނ ނޭޝަނަލަޓީއެއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރާ ބަޔަުކ  ،އެހެން ޤައުމަކަުށް ބަދަލުވާން ،ހަމަ ޤައުމު

ައޅުގަނުޑ  އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާއެކުން މީގެތެރޭަގއި ވެދާނެ. އެހެންީވމާ، ގާނޫނުގައި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މިކަން އޮނަ

 ކުދީންނާ  އެ ،ނުުކެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދީންނާއި ކުޑަކުދީްނގެ ވާަހކަތައް ވަރަުށް ތަފްޞީލުކޮުށް ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ

 ޫދކޮުށްލާވަުރގެ  ުށްާލ ަގާވއިދެއްެގ ތެރެއައިގެންނަން ެއބަޖެހޭ. އެއީ ހަދަ ަގއިލުކުެރވޭ ގޮތުެގ ވާހަކަ ގާނޫނުދޭތެރޭގައި ޢަމަ

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެިހ އިގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެާއއެުކ، އަޅު އިކަމެއް ނޫން 

ން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ. ގެންދާނެ ގޮތް އަުޅގަނޑުމެނިމިތިގެދޮުރގެ ކަންތައްަތކުަގއި ކަން ދޫކޮުށްލާއިރު މުދަލާއި ގޯއް ތެރައްޔި

ހާސް  ފަނަރަ ،މު ެއްއ ވާހަކަައކީއްކަފުޅުަގއި ދެއްކެިވ އެންމެ މުހިްއޒަތްތެރި ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާހައިރޭގައި 

އްޒަްތތެރި ރައީސް. ހަމަެއއާެއކު، އި ނީވޭ . މި ބޭފުޅުންނަކަުށް މި ވާހަަކތަކެއް އަެޑއް ދެއްކީމި ގެ ވާހަަކ ފްލެޓު

ތަްއ ހުންނަުށް ެވސް ފަސޭހައިން ފްލެޓުގެ ތެރެއިން ގޯިތގެދޮރު ލިބޭ މީޕެންޝަން ސްކީމު ކުރި ފާސް އަޅުގަނޑުމެން ިއއްޔެ 

ލިބި، ލިބޭނެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުުމގެ ވާހަކަ މި ދެއްކީ. ެއހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކާެއކު މި ބޭފުޅުންނަުށް ޙަޤީޤަތުގައި 

ްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އި ،ތަާކއިްއަޒތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ދައްކާ ވާހަކައިުއޅޭ ގޮތަކީ  ވެގެން މި

މައްސަލަތައް މި ފެންނަނީ. ދިމާވެގެން ުއޭޅ  އިތުުރވަމުންދާތީ ޙަޤީޤަތުގައިރާއްޖޭގައި ެއކި ަކންކޮޅުތަުކގައި  ތާއީދު މި

ހިސާބުން  މިހާރު އެވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑުމަތިން އަރައިގެން އަންނަަތން ފެންނަން ފެުށީމާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޖަގަހަ  ބްރިޖު

ހިސާބުން ޖަގަހަެއއް  ގޮުތގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްީރއާ ދިމާ އެފައި އޮތް ުޅގަނޑުމެންަނުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިބަންދުކޮުށްފައި އަ

ބުިރއަުށް ހަދާ  ފަންސަވީސްމި އަުޑިއވެނީ. ެއހެންނަމަވެސް، އެތަން އަނެްއާކ  އެއްހޯދުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުާރ ވާހަކަ 

މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު  އިގެދެްއކީމާ ދެން އަނެްއާކވެސް އެހެން ތަނެއް ހޯދަން ުއޅޭ ވާހަކަ  ވާހަކަ

އްދަކަުްށ ހަރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަ މި ގެއަުޅގަނޑުމެން  ޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއް އި ،ން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ ދަންނަވަ

 ންހެންވޭރުޮކޅުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިވެނީ ބީޗެްއގެ ވާހަކަ. މާފަންނު ،ކަުށް ިދޔަޔަސް ރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ައވަުށަ ،ދިޔަޔަސް

ރާއްޭޖެގ  ،މާރާތްތަކާ އެްއޗެހި އެޅިއިބުރިން ފަންސާސް  ،ބުިރންފަންސަވީސް ނީ ބްރިޖެއްގެ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ، އިވެ މި

ވެގެން ފެިނެގންދިޔައިމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ވާ މަސަްއކަތުގެ ތާއީދު އަުށް ޓަަކއި މި ކުަރއް ތަނުގައި އެ މަނިކުފާނު ތަރައްޤީމިންއެތަ

އަުްށ މަނަފުުށީ ދާއިރާދުވަހު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ އިހަކަުށްއަންނަނީ. މިސާލަކަުށް  މި

ބަުށް ޓަކައި ހީބިގެންދިޔަ ތަރުދޫން ވެސް މި ލިކަނޑުހުޅުދޫން ެވްސ އަދި ދެއްވަ ،ގެމަނަފުުށީން ވެސް ،ކުރި ދަތުރުގައި
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ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ.  ފެނުނީމަ މި ބޭފުޅުންނުަށް މި ކަންތައްތައް އުނދަގޫ މި ތައްޙަޤީޤަތުގައި މި މަންޒަރު

 ،އްކުރަްއވަމުންދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަަކއި އެ މަނިކުފާނު މިތާަގއި މިންތަމި ރާއްޖޭގެ އެ

މި ސަުރކާރުގެ ތަރައްީޤގެ  އިރާއްޖޭގެ ެއއްވެސް ރަުށެްއގަ ކޮންމެ ރަުށަކުން އެބަ ފެނޭ. މި  ،އްދަކުން ހަރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސަރަ

މެއި  ،މަޝްރޫޢެއް ނުހިނގާ ހަމަ އެއްވެސް ރަުށެއް ނެތް. މިއީ ޙަޤީޤަތް. އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅެއް ނުވާނެ ،ޕްރޮޖެކްޓެއް

 ސް ނިންމާ ނަމޭ. ޖޫން މަ  އިނިމުމުގެ ކުރިން މަގުތައް ހަދަ މަސް ގަސްޓްރު ހަދާނަމޭ. އޮމުގެ ކުރިން ބަނދަ ނިމު ސްމަ

ކޭ ވިާދޅެއް ނުވާެނ. ވިދާޅުވާ ކޮންމެ އެްއެޗއް ވިދާޅުވާނީ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ހޮސްޕިޓަލް އަޅައިދޭނަމެނިމުމުގެ ކުރިން 

އް ެވވޭނެ ގޮުތގެ ީފސިބިލިޓީ ހެދުމަުށް ފަހުގައި. ެއ ަކންތައްތަ ިއ،ންނަ އުސޫލުތަާކއި ދިރާސާކުަރްއވަބަޖެޓުގައި އޮ

އެ ދެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ެވރިކަމުގެ ތެރޭަގއި އަރާ ކޮންމެ ރަުށެއްގެ ތެޭރގައި އެްއގަިޑއިުރ ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ

ހުރި ވަޢުދުތައް އެހެރީ  މުމުަށް ޓަކައި ވެފައިންޕްރޮޖެކްޓް ނި 50ެއއް މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  ،ވަޢުދު ވެފައި  44ތެރޭގައި 

ތައް ނިންމާފައި މި ސަރުކާރުން އެ ޕްރޮޖެކްޓު އަދިވެސް ފެންނަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން ވަޢުދުތައް ނުވެ،

ގަިއ ދަތުރުފުޅު  ްއވިއަުށް ކުރެކަނޑުހުުޅދޫހުޅުވަމުންދާ މަންޒަރުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އަްނނަނީ. އެ މަނިކުފާނު 

އަުށް ކުރެްއވި ގަިއ ބަނދަރެއް ހުުޅވައިެދއްވި. ދެްއވަދޫފުޅުދަތުރު  ްއވިެގމަނަފުުށީއަުށް ކުރެެދއްިވ. ތެއް ހުުޅވައިމިސްކި

ޅުގަނޑުމެން މިސްކިތެްއެގ އަދި އަ ިއ،ައއިސް ޕްލާންޓެއް ހުޅުވައިެދްއވަ އި،ެދއްވަ ގައި ބަނދަރެއް ހުޅުވައިފުޅުދަތުރު

އަުށް ތަރައްޤީ ނގޭ ެއއްަޗކީ އެ ނު ބައިވެރިެވވަަޑއިެގންނެވި. އެހެންވީމާ، މިއިންެވސް ެއ މަނިކުފާ އެޅި ތަނުަގއިބިންގާ

ކަން. ަވިކ ރައްޔިތުންނަުްށ ލިބިގެން އަންނަ ކުެރވޭ މަސައްކަުތގައި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓަކައި މި

ދަިތ  ،ދު ގޯިތގެދޮރުގެ ދަތިކަާމއިދާއިރާެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގެ ރައްިޔތުންނަުށް ޓަކައި މިއަ

 ފްލެޓު  ފަނަރަ ހާސް އިކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނު ޭރގައެތައް ަބޔަކަުށް މީެގ މަގުފަހި މުންދާކުރަތަޙައްމަލް

 ގެއެތައް ކުންފުނިތަކުން ބައިވެިރެވގެން މި މަޝްރޫޢު ،ަމޝްހޫރު އެތައް ިވޔަފާރިވެރިްނނާއި ާރއްޖޭގެ. ލާންކުރެްއވީއިޢު

ޔައިަމ ދިމަންޒަރު ފެނިގެންތައް ޙަޤީޤަތަކަުށް ހެދުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ތެރެއަުށް ވަދެގެން މި ޕްރޮޖެކްޓު

ުއޅޭ ަކމަކީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ޮގތަކަުށް ިވޔަސް މި ރާއްޭޖެގ  ދަތިވެގެން މި ޤަތުގައި މިީއ މި ބޭފުޅުންނަުށްޙަޤީ

ގިނަ ކަންތައްަތކެްއ  ންނަުށް އިޤްތިޞާދީ ޮގތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ވަރަުށްރައްޔިތުންނަުށް، މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު

 ،ވާ ގާނޫނުތަކަކީއްސަރުާކރުން ފޮނު ގެއެ މަނިކުފާނު ،އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނުތަކަކީ ؛ފާނުކުނިމަކުރެިވގެންދާނެ. އެ 

އްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަުށް ރަނގަޅަުްށ އި ކީ ވެސް ކުރާ ކޮންމެ ގާނޫނުތަކަނޫނީ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ފާސް

ލާީނ އިައޅުގަނޑުެމން ގާނޫނުތައް ނިންމަ ؛ދެ ފުުށް ާސފުކޮުށް ރައްޔިތުންނަުށް ފެންނަން އޮންނަ ގޮތަުށް  ،ބެލުމަުށް ފަހުގައި

، ނުތައް. އެހެންވީމާން އޮްނނަ ގާނޫވަރަުށް ސާފުކޮުށް ދެފުުށް ފެންނަ ގޮތަުށް ފެންނަ ހަމަ ޭއގެ ހެާވއި ލާބަޔާ ރައްޔިތުންނަުށް

ންމެ މި ގާނޫނުތަކުން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ މަންފާ ފެނިގެންދިޔައިމަ އެ ވާހަކަަތއް ހުއްޓުވާލުމަުށް ަޓކައި އެ ނިޔަުތގައި ކިތަ

 މި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތން މިއަދަކު ގަބޫލެއް ނުކުރޭ. މަޑުމަޑުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ،މުަގއި ވިަޔސްކަދިގު ވާަހކަތަކެއް ދެްއކި
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އަންނަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މި ޙަޤީޤަތް  ފެނިގެން އަންނަނީ އެ ރީނދޫ ކުލަ ހަމަ ފަނޑުވަމުން ނިމިގެންދާ ތަން މި

ުކޑަދަުށުަގއި ވެސް  ނިކުމެގެން މަޖިލީހުން ތަނުން ހަމަ ޚުދު އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ވެސް ގަބޫލުކުރޭ. މިައދު މި ؛އަޅުގަނޑުމެން

. ތިމަންނަމެންގެ ޗެނަލްތަްއ އޭ އަންނާނެ މީހަކު ުނވެ ުށްއަ. ަޖަގހައްޖޭާތއީދު ގެއްލި  ގެ.ޕީއެމް.ޑީ ،ީނ ހަމަ ތެދެއްވިދާޅުވަ

ވިދާުޅަވނީ އެހެން. ޚުދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ޙަޤީޤަތް. އެމް.ޑީޕ.ޕީގެ ބޭފުޅުން ވެސް އެ އީމިއީ ޙަީޤޤަތް. މި އޭ.ނުވެ ބަލާނެ ބަޔަކު

ބަޖެހޭ ެއކަމަކު ތަުޅމުގައި އެ ބޭފުޅުން އެ ފަިއ،ންނާ ހަމަ ބައްދަލުކޮުށްގަނޑުމެމެންބަރުން ވެސް އެ ވިދާުޅވަނީ އެހެން. އަޅު 

  ...މެންބަރުންގެ ތާީއދު ،ހެއްުޓމަުށް ޓަކައިއެ ބޭފުޅުންގެ ތާއީދު ހިފެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ރުމައްޗަންޮގޅީ އުތުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަުށް.މެންބަރު 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ 

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު މިއަދު މި ުފރުޞަތެއް ހޯދާލީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިޓިޒެންޝިޕް ގާނޫނަުށް މި ޝުކުރިއްާޔ 

ޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮުތން އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން. ައޅުގަނޑުމެންެގ ކޮމިީޓގައި ަމސއްކަތްކުިރއިރު އަުޅގަނުޑ ގެންނަވާ އި

ބޭނުންވި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާއި، ބަނޑާރަ ނައިބު އޮފީހުގެ ބޭފުޅުން ވެސް ހާޒިރުކޮުްށގެން އެ ބޭފުޅުންެގ 

ނުންވެފައި އެބަ ތިބިތޯ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތކަން ދޫކޮުށްލަން. ނުވަތަ ކިހާ އަރިހުަގއި ވެސް އަހާލަން، ިކހާ ރައްޔިތުންނެއް ބޭ

ރިކުއެސްެޓއް ައއިްސގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ކަމެއްަގއި ވާހަކަަދއްކަމުން، ރަްއޔިތުން، ދިވެހި ރައްޔިތުްނ 

ޅުވެ ވާހަކަފުޅުދައްަކވާތީ އެ ކަންކަން ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލަން ބޭނުންވެގެން ކަމަުށް، ވަރަުށް ގިނަ ީމހުން ތިބި ކަމަުށް ވިދާ

އޮޅުންފިލުވާލަން. ނަމަވެްސ، އެ ފުރުޞަތު ނުލިބި ކޮމިޓީަގއި އަުޅގަނޑުމެނަުށް މިކަން ިމ ނިންމާލަންޖެހުނީ. ކުރީގައި 

އަޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެންދަނީ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަަކުށް ވެސް، ހުރިހާ ސަރުާކރުގެ ފަރާތްތަކަކާ ވެްސ 

ކަިއގެން، ކަްނކަން ރަނގަޅަުށް އޮޅުންފިލުަވިއގެން ޮކމިޓީތަކުގައި މަަސއްކަތް ގެންާދތަން. އެހެންވިޔަސް، އެއަުްށ ވާހަކަދައް 

ވުރެ މާ އަވަސް ސްީޕޑެްއަގިއ ކަންކަން ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމަުށް ފެނިގެންދަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވިސްނޭ 

ތެރޭަގއި އެބަހުރޭ. އެއީ އަބަދުވެސް މި ސަުރާކރުން މި ދައްކަނީ ސިޔާީސ ކިތަންމެ ގޮތެއް މިކަހަލަ ކަްނތައްތަކާ ދޭ

ފަރާތްތަކަުށް ދަޢުވާކުރާ ވާހަކަާއއި، ޖަލަުށް ގެންދާ ވާހަަކއާިއ، އަދި ބަލިެވގެން ރާއްެޖއިން ޭބރުގައި ހުިރކަމުގައި ިވޔަސް، 

ޔަރެއް ުނވަތަ ެއހެން މީހަކު ބުނާ އެއްޗަކުން އަދި އެކަމަުށް މީހަކަުށް ެއއަުްށ ފަރުވާ ލިބެމުންދިޔަ ކަމުގަިއ ވިޔަްސ، ލޯ

ނަމަވެސް އެ ލިބެންޖެހޭ ފަރުވާ މެދުކަނޑާފައި ވެސް އެެހން ކަމެއް ކޮުށްފައި ވެސް ާރއްޖެއަުށް އަންނަންޖެހޭ ތަން. 

ރޭަގިއ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާ ދޭތެރޭަގއި ެއްއވެސް ކުލުެނއް ނެތް ތަން. ހިތުހުރި ގޮތަކަުށް ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެ
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މަސައްކަތްކުރާ ތަން. އަުޅގަނޑުމެނަުށް މި ފެންނަނީ ރަުށްރުަށަުށް ވަަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީއަުާށއި ރައިސް ނަޝީދަުށް އޮްތ 

ތާއީދު ފެނިވަަޑއިގަތީމަ ގަންާނކުރެްއވި ބިރުން ދެވުނު ޗުއްޓީ ވެސް ދޫކޮުށްަލއި، ޖަލަުށް ގެނެސް ބަންދުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ 

އީސް ޔާމީން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުތަކާ ދޭތެރޭގައި ބަސްބުނެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އެއީ އެ ތަންތަނަުށް ތަން ރައީސް ޔާމީން. ރަ

ވަަޑއިގެްނ ކަންބޮުޑވެގެްނ ބަަޔކު ދަްއކާ ވާހަކަ ކަމަުށް ވިދާުޅވާއިުރ، ހަމަަގއިމު ެވސް ދެްނމެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ 

ގެ ދެވަނަ ަދރަޖައިގެ ދަރިންނޭ ވިދާޅުެވގެން އެ ދެއްެކވުނު ވާހަކަފުޅުތަާކ هللاމެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވިހެން ރޭގައި 

 ދޭތެރޭގައި ހަމަަގއިމު ވެސް ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ރަްއޔިތުން ކަންބޮޑުވާނެ. އަުޅގަނޑަުށް އެނގޭ ރައީސް ެދއްވާނެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް. ނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގައި އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ 

ހުންނެވި  މުަގއިނެގީ ކަނަޑއެިޅގެން ވަިލއްޔުްލއަމްރުގެ މަޤާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަަލއެއް މި

 ވަނަ މާއްދާގެ  90ނޫުނއަސާީސގެ މަޖިލީހުގައި ޤާކުިރްއޔޭ އެހެން ވިދާުޅވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ މި ުށް ޝިރުކުބޭފުޅަކާ ދިމާލަ

 އިސްލާމް  ،ން އެކަން ސާބިުތކޮުށްދެްއވަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ެވސް ގަބޫލުކުރަނީގެ މަތީއެްއގޮތްވާ ގޮތު  ރޫހާ

ން މިތާ ވާހަކަދައްަކވަންޖެހޭނީ. ެއ ވާހަކަދައްަކާވއިރު ރޭަގއި ނުާވ ގޮތެްއގެ މަތީފުދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއެކިވ ވާހަަކއެްއ ކަނަޑއެިޅގެން ޮއޅުވާލަިއގެން މިތާ ވާހަކަދަްއަކމުންދާއިރުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ 

ގެ އަޅުން ކަމަުށް هللاނަީކ ވެސް ވާ ހުރިހާ އިންސާނުންގަބޫލުކުރާނެ. މުޅި ދުނިޔޭަގއިއެންމެހައި ރައްޔިތުން ެއކަން 

އަިދ  ،ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއކެވި ވާހަކަފުެޅއް ަކނޑައެިޅގެން އޮުޅވާލަިއގެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ސިފަކުރަްއވައި

ތަކަުށް އެ ވާހަކަދެްއކިދާނެ ވަނަ މާްއދާއިން ތިމާމެން ކުުށްވެރިނުެވއޭ ހިތަުށްއެރިއެއް ކަމަކު ބޭނުންހާ ގޮ 90ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 ުނކުރަން. އެހެންވީމާ، އެކަން ުހއްޓުވަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ުޝކުރިްއޔާ.  ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާއއި މަޖިލީހުެގ ނޫނުއަސާސީޤާ  ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގައި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

އެ ، ތަވަިއގެން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުން އެއީ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދު ލާިޒމުކުރާ ގޮތަކީ. އެހެްނވީމާހިތް ރުމަތްތެރިކޮުށްގަާވއިދަުށް ޙު

ުށް އިން އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަުށް އަޅުގަނޑުގެ އަިމއްލަ ނަފުސަުށާއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަބީދަ
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 ދީތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީުއތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ މައްޗަންގޮޅީ ، ްއޔަތްކުރަމުން ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުވަސި

 މަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ވާހަކަފުޅު ކުިރއަުށްގެންެދވު

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ 

މުސްލިމު  100% ންނޭ ވިދާޅުވެ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ރާއްޖެއަކީގެ ދަރީهللا ޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އް ޝުކުރިއްޔާ އި

ިރ ދެއްެކވީމަ ައޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ހަމަ ކަންބޮޑުވޭ. އަދި ިއއްޒަތްތެއެ ގޮތަުށް ާވހަކަފުޅުވެފައި  އުމަކަުށްޤަ

ނުވަތަ ނިޒާމީ  ،މީ ނުކުތާވެސް ދެންމެ ނިޒާއޮތް ހުރިހާއިރު  ނޑައެޅިގެން މިހަމަ ކަ ،ގޮތުން  ކަން ކުރަްއވާރައީސް ތި

ރު އެދިއެދި މުންދިަޔއިކުީރގައި މެންބަރުން ވެސް ވާހަަކދައްކަވަ ،ނެންގެވި ބޭފުާޅ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން އެ މައްސަލަ

މަނިކުފާނަުށް ފުރުޞަތު  އެ ކަން އެރީމާ މަނިކުފާނު ައޅުގަނޑު ވާހަކަދައް ،ހުންނެވިއިރު ވެސް ފުރުޞަުތ ނުދެއްވާފައި

 މާ މަނިކުފާނު ޒާތީ ގޮތުން ވާހަކަަދއްކަން ފުރުަޞތުދެއްވީ އަދި އަުޅގަނޑު ުނވެސް ދަްއކާ ވާަހކަައކާ ބެހޭ ދެއްަވއި،

 މަނިކުފާނުގެ ،ކަންކުރައްވަނީ ކަމަުށް ދެެކން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނިގގެން މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގޮތުން 

ދިަޔ ހިނަގއިަގއި ުްށ ކަމަުށް. މަނިކުފާނުގެ މަޖިލީހުގައި މިތާވިސްނުންފުޅު މި ހުންނަނީ ވަރަުށް އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަ

ފެނިގެން އެބަދޭ. އަދި  ގޮތްތައް މިހާރު އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ގެންދަވާ ނާ ދޭތެރޭގައި ކަންކުަރއްވަމުން އަންހެނުން ؛ހާދިސާތައް

އެ  އަންހެނުންނަުށް، މުަގއި ބެހެްއޓެވުމަުށްކަުށް އިންެނވި ފަހުމީ ވެސް އެ މަޤާއީސަ ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ރަ ސިވިލް

ހަމަ ސީދާ މަނިކުފާނު އެގޮތަުށް ކުަރްއވާ ކަމެްއކަން  އީވެްސ އެމަޖިލީހަުށް ސާބިތުވެފައި ޮއއްވާ  ކުރެްއވިކަންގޯނާބޭފުޅާ 

ްއވުުމެގ ތް ކުރެ ދެ ގޮ ނާ ދޭތެރޭގައި ތި ގެންުގޅުއްވާ ންމަނިކުފާނު އަންހެނު ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގިގެން އެބަދޭ. ވީމާ 

، އަދި މަނިކުފާނު ހަމަހަމަކަން ބަހައްޓަވަިއގެން  ،ެއއްގޮތަުްށ ވަެދވަަޑއިގެން  ަގވާއިދާ  ލަްއވާފައި ސީދާއިއުސޫލުތަްއ ހުއްޓަ 

ވެސް ހަމަ ބަހުސްގެ  ްއޔެވިސްަނވަިއގެން ކަްނކުރެްއވުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެދޭނެ ކަމެއް. އި އެކަމަުށް

އްދެއްވި. އަޅުގަނޑަުށް ތެރޭގައި ވެސް ބަހުސުން އަުޅގަނޑު ދެއްކި ވާހަަކއަުށް ވެްސ ޖަވާބުދެއްވުމަުށް ޓަަކއި ފުރުޞަތު ހޯ

ަކވާނެކަން. ވެސް މަނިކުފާނު ހަމަ އެ ޮގތަުށް ވާހަކަފުޅުދައްނަތަނުން ހަމަ މިހާރު ން އަޅުގަނޑު މިާތ އިުށީންހަމަ ޔަޤީ

މަިނކުފާނަކީ އަންހެންވެރިންނާިއ  ުށްލަްއަވއި،އަްނހެނުންނާ ދޭތެރޭގައި ތި އޮންަނ ގޮތްގޮްތ ދޫކޮނުގެ ހިތްޕުޅުަގއި މަނިކުފާ

ހަމަހަމަކަން  ސާސީަގއިނޫނުއައިންނަާވއިރު ޤާ  އަދި މިތާގައި މަޖިލީހުގައި، އަދި ފިރިހެނުން ވެސް ރެޕްރެެޒންޓްކުރާ ގޮތަުށް

 އަންހެނުން އަދި  ،އަންހެނުްނނަުށް ދެރަކޮުށް ހެއްދެވުމުގެ އުސޫލު ؛އެ ުއސޫލު މަނިކުފާނުގެ ،ގެރެންޓީކޮުށްދޭއިރު 

އެހެން  ،ވަތަ އަންހެނަކު މިތާ ކައިީރގައި ހުއްޓަސް ނަގައިިފއްޔާ ނު ކު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްވަތަ އަންހެނަވާހަދައްކަންޏާ ނު

ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ހުއްޓަވައިަލއްވަން ައޅުގަނުޑ  އްކަވަިއގެން ތިދަންނާނެ ކަމަުށް އިުށީ މީހާއަުށް ނޭނގި ގޮނިޑއެްއގައި އެ

 .ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ލްތިމާސްކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން އުނގޫފާރުއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ދަުށް.ޖަޢުފަރު ދާއޫ

 

 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއޫ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު

 ގާނޫނު( އަުށްންޝިޕް )ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެ 69/4ރު އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، ގާނޫނު ނަންބަ

، ލާގައި ެވސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލިންގެ މަރުޙަ. ބަހުސްމި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރަން

ެއއަުްށ  ،ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލުމުގެ ޙައްޤު ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނާ ދިވެހި 9ނޫނުއަާސސީގެ ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ޤާ

ފާހަގަކުރަނީ. ގޮތުަގިއ އަޅުގަނޑު މި  ގެންޝިޕް ގާނޫނަުށް ގެނެވޭ އިޞްލާެޙއް ނޑައެޅިަފިއވާ ގާނޫނެއް ނެތީމާ ސިޓިޒެކަ

ރާއްޖޭެގ  ،އުމެއް. އެހެންނަމަވެސްމުސްލިމު ޤަ ދިވެހިރާއްޖެއަޖކީ ސައްތަިއން ސައްތަ ،ދެން އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ

ދީނުން  ޭޖގެ މި ސައްަތއިން ސައްތަ ުމސްލިމު ވަންތަކަމަުށް ބުރޫއެުރުވމަުށް ޓަކައި ިއސްލާމްރާއްރައްޔިތުންނޭ ކިަޔިއގެން 

ރައީްސ  ،ަގއި ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެކުރާ ބަޔަކު އެބައުޅޭ. ޭއގެތެރޭ ދީނާ ޚިލާފު ކަންތައްތަެކއް ،ކުރާ  ބޭރު ކަންތައްތަެކއް

ނައިކް ަވޑަިއގެން ބޭްއިވ  ާޒކިރު ނަިއކް، ޑރ. ޒާިކރު ައކު؛ އާެދ،ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި އިންިޑއާެގ މަޝްހޫރު ދާއީ

ކަމަުށް  މުސްލިމެްއ ނޫން ،ޔަުކ ފޮނުވަިއގެން ދިވެހި ަރއްޔިެތއްވެސް ބަ ންމެކޮ ޖަލްސާގައި ވެސް އަުޅގަނަޑަކުށް ނޭނގެ،

ގެނެސްެގްނ  ،ރާ ކަމަކީ މި އިޞްލާޙު ގެނައުމަުށް ފަހުގައިޔަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އަފާކު ދަޢުވާކުރި މީހަކު ފެނިގެންދި

ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ މީހުން އަސްލު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގޮުތގައި ތިބި  ،މިހެން މި ތިބި މުސްލިމުވަންތަކަން ނެތް މީހުން

މުސްލިމުވަންތަކަުށް  ދިއުމަކީއިން ހަމަ އެ މީހުން ބޭރުެވގެން މި ގެނެވޭ އިޞްލާުޙގެ ތެރެ  ތެރެއިން ރާއްޭޖގެ ސިިޓޒެންިޝޕަުށް

އެހެން  ވިޑު ކަންބޮ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ދެކޭތީވެ. ދެން ހަމަ އިތުރަުށް އަޅުގަނޑު ހިރުވުމަުށް އެޅޭ ފުިރހަމަ ބާރެއްއިތުރަުށް ތާ

އަހަރުން ދަުށުގެ ކުދިންގެ  18. އެއީ ކޮމިީޓގައި މަރުޙަލާގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިޞްލާުޙކުރަްއވާފައި އެަބއޮތް ކަމެއް ވެސް

ެއ  ،މިހާރު ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ފަރުމާކުރެވި ،ންކުރެވިަފއި އޮތް އެއްެޗއްއް ގެއްލޭ ކަހަލަ ޮގތަކަުށް ބައްޓަތަކެޙައްޤު

. މި އޮތީ ގެެނވިފައިގޮތަކަުށް މިހާރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަުށް އިޞްލާޙުހޯދައިދެވޭ ކަހަލަ  ޤުދިންނަުށް ވެސް ޙައްކު

 .ނުފުދޭ ކުދިންން ދަުށުގެ ކުދިންނަކީ ތަޞައްރަފުއަހަރު 12އެއީ  .ދުކުރަންތާއީއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަުްށ ބޮޑަުށް 

ުށް ވެސް އެ މީހުންގެ ރުހުން އަހަރުން ދަުށުގެ ކުދިންނަ 18 އަހަރާއި 12 ،ދިން ފިޔަވައިއެންމެ ކުޑަކުދިން އެއީ. އެ ކު 

ސް އަުޅގަނުޑ . އެއީ ވެޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގައި ގެެނއްސައި ވެސް މިހާރު އެބައޮތް މިއަުށް މި ގެނައި ންޖެހޭ ކަމަުށްހޯދަ

 ގެެނވިފައިކަން ވޭ ގޮތަުށް މިނެ ތައް ނިުގޅައިުނގަމާ، ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް މި ޙައްޤުުދކުރާ ކަމެްއ. އެހެންވީވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީ

 ނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ އެއް ވާހަކަެއއް އެަބޮއތް. ރޭގައި ރައީސް ޔާމީންމި ވަ

އްަކވާ. ދަ ވާަހކަފުޅަުށް ރިޢާޔަތްޮކުށް ވަރަުށް ހުތުރު ވާހަކަތަެކއް އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ ނިސްބަތްވާ މެްނބަރުންތަކެއް އެބަ  ދެއްކެވި 
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 ،ލަތުގެއެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ޔަހޫދީ ދައު ،އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުިވ ބަސްފުޅަކީ

ހެްއދެވި ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީ هللا ޔަހޫދީން ފިޔަވަިއ ދެން ދުނިޔޭގައި މާތް ،ޮއވޭިލޔެފައި ކްރިސްޓިއަނުްނގެ ފޮތުގައި 

ޔަހޫދީންގެ އަޅުންގެ ގޮތުަގއި  ،އެހެން ލިޔެފައި ޮއވޭ. އެހެންީވމާ، ދެން މި ޔަހޫދީންނަުށް ވަނަ ދަރަޖައިގެ ދަރިންނޭ. 2

ޓްގައި ލިޔެަފިއ މަންލްގެ އޯްލޑް ޓެސްޓަބައިބު ހެން ހުރިހާ އިންސާނުން ހެއްދެވީ،އެهللا ޔަހޫދީންނަުށް ޚިދުމަތްކުރާުށޭ މާތް 

އަން ދީން ގެންނަްނއުޅޭ ކުރާ ގޮުތގަިއ ރާއްެޖއަުށް ކްިރސްޓި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލު އެހެން ވެސްއެބަޮއވޭ މިހާރު

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެިހ މުސްލިމުންނަކީ އެ ދަރަޖައިގެ މީހުން ނޫންކަން ދިވެހި  ،އެ ގޮތަުށް ގަބޫުލކުާރތީވެބަޔަކު 

 ިމގޮތަުށް ، ޖަހައިުށް ހަޖޫއެއީ. އެހެންވީމާ، އެއަ ަރއީސް ޔާމީން ވިދާުޅވި ބަސްފުޅެއް ޔިތުންނަުށް ހާމަކޮުށްދެްއވަންވެގެންރައް

. ތޫން ލެއްހިރާޢްޖެއަކީ ޣައިުރ މުސްލިމު ދައުިދވެ ،ވާހަކަދަްއކާ މީހުންނަުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ

އް އޮންނާނެ. ޔަހޫދީން އެ ބުނާ މުސްލިމުންނަުށް އޮތް ހުރިހާ ޙައްޤެލަތެއް. އެހެންވީާމ، ދިވެހިރާއްޖެއަީކ މުސްލިމު ދައު 

ނޫން. އެހެންވީމާ،  ންނެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ަދރ2ީގޮތަުށް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަކީ  އޮންނަ އި ލިެޔފައިހުން ފޮތުގައެ މީ ،ގޮތަުށް

ގޮަތުށް ދެންނެވީ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރެވޭތީވެ އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ ހަމަ ފާޅުކޮުށްލަން ބޭނުންވީ.  ވާއެ ވާހަކަ ދެންނަވާަފއި

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

، ކުންތު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅު ކަމަުށް ވާނަމަސި 26އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ާބކީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ޣަފޫރު މޫސާއަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢަބްދުލް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއުތުރު ދާއިރާގެ  އަޅުގަނޑު ކުޅުުދއްފުުށީ

 

 އްެކވުން:ސާ ވާހަކަދެެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫދާއިާރގެ  އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ުކންނާނެ ނުބައި ނަތީޖާތަކަުށް ީމގެން ނި، ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި ގާނޫނު މިހާ ފުޅާކޮުްށ ހުޅުވާލައިފި ނަމަ ޝުކުރިއްޔާ 

ކަން ކުރެވޭެނ ރޭގައި މިމި ގާނޫނަކީ ކޮންމެވެސް ޙުދޫދެއްެގ ތެ، ނޫންނަމަމެން ވިސްނަން އެަބޖެހޭ. އެހެންއަޅުގަނޑު

ރާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީހަުކ ވަރިކުރަންެވއްޖެްއޔާ ކޯޓަުްށ އުސޫލެއް އޮތުމަކީ ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫުލކު

ްއޔާ ހަމަ ވަރަުްށ ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ދޫޮކުށްލަންވެއްޖެ، ގެން އެކަން ކުެރވެނީ. އެހެންނަމަެވސްމަސްުދވަހު ޮގސް 3ވެސް 

ގަިއ އެހެން ދީންތަަކުށް ފުރުޞަތުދިނުމަުށް ޓަކައި ދަނީ. ިމއީ ރާއްޖޭ  އިން އެކަްނ ކުެރވޭ ޮގތަުށް ހުުށަހެޅިގެން މިފަސޭހަ

 ނީ...ކަން އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި  ެލވޭ ދޮރަކަުށް ނޫނީހުޅުވައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ގަލޮޅު ެދކުނުއަރުވަނީ  ްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 ލޫފަުށް.އަޙްމަދު މަޚް މެންބަރު

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

ްއ ޕޯކްްސ ޕާސަނެނަވަނީ އެންމެ ސްގެ ހުން. އަުޅގަނުޑ ހީކުރީ ރައީސް ޔާމީންއާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

ކަމަުށް. އެކަމަކު އެ މަިނކުފާނު މިހާރު ޕޯޑިއަމްތަަކުށް އަރާ ދައްކާ ވާހަކަަތުކން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުަށް 

މަނިކުފާނުގެ ސްޕޯްކްސ  ވެސް މި ޖެހިވަޑަިއގަންނަވަނީ އެ ނަުށްނިންބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާ ހުރިހާ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަދި އިތުރަުށް މާނަކޮުށްދޭން.  ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅު އެބަޖެހޭ ރޭަގއި ؛. ވިދާުޅވިދާކުރަންކަން އަޕާސަން

ޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ މި ހިސާބުަށް ކަންތައްތައް ދިޔައިމަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ެވސް ހަމަ ކަންބޮޑުވާނެ. އަ

ޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުަގއި ަޑއިގަންަނވަންވަސްފުޅަުށް ހަމަ ތަޢުބާވެކުުފރު ބައެ ވިދާުޅވި  ރައީސް ޔާމީން

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ  އަުޅގަނޑަުށް ،ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ުޅގަނޑު ހަމަ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަުށްގޮވާލަން. އަ

 ؟ގޮތަކަުށް ބަދަލުކޮުށްލަން ިއނގޭތޯ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ ތި ހިންަގވާ ޖަރީމާ އެެހން ދޮޅު މިނެޓު ީދގެންވާހަކަދަްއކަން 

ހުަށް އައިސް ހުރި މީހެއް. މި މަޖިލީ ރައްޔިތުްނގެ ތާއީދާ އެީކގައި 64އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުްނނަުށް %

ބެންވާނެ ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހުގައި ހަމަ މި ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުންނެކޭ އެްއވަރަުށް އަުޅަގނޑަުށް ލި ،ވާއިރު އެހެންކަމަުށް

އެބަ އެކަމަާނއަުށް ވެސް ެއކަމަކު ރެއް. ބައަދާލަތު ޕާޓީއަުށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަްނނަވަނީ އެންމެ މެންން. މިތާ ވާހަކަދައްކަ

 މިނެޓު  5ރިން ކޮމިޓީތަކުން އަންނަ ރިޕޯޓަުށް އިންޑިޕެންޑެންޓް މެންބަރުންނަުށް . ކުމިނެޓު 5ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ 

 ެއއަުްށވުރެެވސް ބަދަލުވެއްޖެ ައކަުށް މިހާރު އެގުނީމަ އެ ހިާސބުން ކުއްލިމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން އެނކާލުވާހަކަދައް 

ތަނުގައި  މިއެއީ ނުދާނެ.  އަުޅގަނުޑގެ އަެޑއް ކެނިޑގެނެއް ުށް. މިހެން ހަދައިގެންނޭ ކިޔާފައިދޮޅު މިނެޓަ ،ކުޑަކޮުށް 

އި މިތާ ބޭރުގައި . އަޅުގަނޑު ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުކުމެލާފަނުންވޭނެ. ެއކަމަކު ހަމަ ބޭރަުށް ނުކުތީމާ އެބަ ބޭކެނޑުވިދާ

 ނީ އިނގޭތޯ. މިއީ ރައީސް ޔާމީން؛ގޮަތުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަ އް ހަދަންވީ. މިއީ ޒާތީ ކަންކަންކޮންފަރެންސެޕްރެސް

މިއަދު.  ނޫނޭ ނޑު ދެކުނު މީހެއްމަނިކުފާނަކީ ކުރީގައި ައޅުގަ ން ދުވަހަކު ެވސް ފާހަގަކޮުށްލީމެއް ނޫންތޯ.އަޅުގަނޑު ކުރި

ދާ ރައީސް މަލުތައް ތިހިރީ ީސދާ ނުބައިނުލަފާ ސީހިރީ. މިއަދު މަިނކުފާނުގެ ޢަމަލުތައް ތިގެ ޢަނޫނޭ މަނިކުފާނު ގޮަތކަުށްއެ

ކޭ ބޭފުޅެލޯބިވާ  ޅުގަނޑު ކުރިން ވަރަުށް އިޙްތިރާމުކުރާ، ވަރަުށްކަން ެއބަޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. އަޔާމީނާ އެއްގޮތަުށް. މި

 ..މާ.ހުރި ނުބައިކަމާއި ނުލަފާކަ ަގއިަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތީ. އެކަަމކު މިއަދު ޔާމީން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މަޖިލީހުގެ  ،ހަމަ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު 

.ޭއގަިއ މި އޮންނަނީ. އެމް.ޑީ  ޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ވަގުތު ިދނުމުގައި ގަިޑ ކަނަޑއެޅިަފއިގަާވއިދާ އެްއގޮތަުށް އިއް 

ން ސުުކންތު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 21 މިނެޓު 3ޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް ކަނަޑއެިޅފައި އޮތީ އިއް  5ތިއްބަވާ 

 21 މިނެޓު 3، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ިތއްބަާވއިރު 5.އޭަގއި ދެއްވުން އެދެން. އެމް.ޑީމި ކަމަުށް ވަރަުްށ ސަމާލުކަން

ތުނޑަުށް. މިނިވަން މެންބަރުންނުަށް މި ދެނީ ގަވާއިދުަގއ ވާ ގޮތަުށް ހަމަ ތުނޑުން ސިކުންތު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން،

ވާ ގޮތަުށް އެކަން ހަމަ ގަވާއިދުަގއި  ްއވީމާުެށއް. ަގާވިއދު އިޞްލާޙުކޮުށްލެނޑަކަުށް ނޯވޭ އިތުރު ގޮަތކަުށް މިކަން ކުރެވޭކައަޅުގަ

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މަޑުްއވަރީއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަޅުގަނޑު ކުިރއަުށްގެންދާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު 

 މަނިކަުށް.މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ކު ވާހަކަެދއްެކވުން:މަނިބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުާދއިރާގެ މެން މަޑުއްވަރީ

ންޝިޕް ގާނޫނަުށް މި ގެެނވޭ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ވެސް . އާދެ، ިދވެހިރާޢްޖޭގެ ސިިޓޒެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި ަބޔާންކޮުށްފަިއާވ  9ނޫނުއަސާސީގެ ދަންނަވަން. ޤާ  ވަރަުށް ބޮޑަުށް ާތއީދުކުރާ އިްޞލާޙެއް ކަމުަގއި

އެ ފުރުޞަތު ގާނޫނަކުްނ  ،ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުްށ ވެްސ އޮންނާީތވެ ްއޔިތެްއކަން ދޫކޮުށްލުމުގެ ަޙއްޤުވެހި ރަދި  ،ގޮތުން

މި އިޞްާލޙު ގެނެޭވއިރުަގއި މީގެތެޭރގަިއ  ،ދަނީ. އެހެންނަމަވެސްކައި މި ފުރުޞަތު މި އިޞްލާޙު ގެނެިވގެންފަހިކުރުމަުށް ޓަ

ިމ ުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މީގެތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ަކންކަން ހުރި ކަމަ

ހި ރައްޔިުތކަން ިދވެ ،ދިވެހި ރަްއޔިތަކު ،ދިަޔއިރުަގއި ިމ އިޞްލާޙުގެ ތެޭރގައި އެބަ ިހމެނޭ މިސާލަކަުށްއިޞްލާޙުެވގެން

ެއ  ،އޮތް ކަމަުށް ވާނަމަ ންޝިޕް ހޯއްދަާވއިރުަގއި ޭއނަގެ މިސާލަކަުށް މިލްކުވެރި ިބމެއްދޫކޮުށް އެހެން ޤައުމެްއގެ ސިިޓޒެ

މަލުކުރަންޖެހޭނެ ފުރޭ ދަރިން ތިބި ކަމުަށް ވާނަމަ ޢައަހަުރ ނު 18އިތުރުން ދި ޭއގެއަ ،ބިމަުށް ހަދަންޖެހޭނެ ގޮތާއި

އުސޫލުތައް. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަުދެގ ދުނިޔޭގެ ހާލަތަކީ ަރއްޔިުތަކން ދޫކޮުށްލާއިރުަގއި ަބއެްއ 

ދިވެހި  ޖެހޭ، ހަމައެކަނިތަފާތު މަޤްޞަދުގައި ެއކަން ކޮުށްފާނެ. މިސާލަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންވަރަުށް  ފަރާތްތަކުން

މް ބައެއް ވެސް ނޫން. މައެކަނި ކުުެށއް ނުކޮުށް ތިބޭ ަމޢުޞޫރައްޔިތުކަން ޫދކޮުށްލަން އެޭދނެ ހާލަތަކަުށް އަންނާނީ ހަ

ދާ މީހަކު ދިވެހި ކުރަމުން. އެފަދަ ހާލަތުގައި މިސާލަކަުށް ޙުކުމް ތަންފީޛުނެކުުށްވެރިން ވެސް މި ފަދަ ކަމަކަުށް އެދިފާ

މަލުކުރެވޭނެ އުސޫލެްއ މި ގެނެވުނު ިއޞްލާޙުތައް ޔިތުކަން ދޫކޮުށްލަން އެޭދ ހާލަތްތަކުގައި އެ މީހަކާ މެދު ޢަރައް

ޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. އެހެންނަމަެވްސ އެކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން އަ  ތީ،ކިޔާލިއިުރަގއި އަުޅގަނޑަުށް ާސފުކޮުށް ފެންނަން ނެތީ

 ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއ އެަބޮއވޭ ގާނޫނުގެ ދަުށުން އެްއވެސް ފަރާތަކުން  6މި ބިލުގެ  ،މި ގެނެވޭނެ އިޞްލާުޙގައި 

ވާ ވެސް ިދވެހި ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލުމުގެ ކުިރން އޭނަ އުފުލަންޖެހިފައިވީ ނަމަކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންކަން ދޫކޮުށްލި 

 ލުކުރާ އަުޅގަނޑު ގަބޫ، ނުވާ ކަމުަގއި. އެހެންނަމަެވސްޒާުމތައް އަދާކުރުމަކުން އޭނާ ބަީރޢަގާނޫނީ އަދި މަދަނީ އިލްތި
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އެކަނި މި މިންވަރު އަދި ާގނޫނެއްަގއި ލިޔެލުމަކުން އަދި ތަކަުށް ރިޢާޔަތްކުރުމުަގއި ަހމަގޮތުަގއި މިފަދަ މުހިއްމު ނުުކތާ

މީގެ ދަުށުން ހެދޭ  ،މި އިޞްލާޙުގައި އެބައޮތް ބަާޔންކޮުށްފައި ،މި ބިލުގައި ،އެހެންނަމަވެސްފަހަރެއްގައި ނުފެނިދާނެ. 

ކޮުށްފައި ނުވަަތ  ބޮެޑތި ކުުށްތައް ،ދާނެ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސްބަެއއް ކަންކަން ހާމަކުރެިވގެން ގަާވއިދެްއގެ ދަުށުން އަދި

ދާކަން ިމީއ އިން ބޭުރގަިއ ެވސް ދިރިއުޅެމުންންގެ ާރއްޖެކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ެވސް އަޅުގަނޑުމެޙުކުމް ތަންފީޛު

ގައި އެ ތެއް. އެ ފަދަ ފަރާތްަތކުން ދިވެހި ރަްއޔިތުކަން ދޫޮކުށްލަން އެދިއްޖެ ހާލަތުންޖެޭހ ޙަޤީޤައަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަ

ދެން ޭއެގ ފަހުން  ިކހިނެއްތޯ،ުނަވތަ އެ ުޙކުމަުށް ެވގެންދާނީ ، ކުރަމުންދާ ހުކުމާ ގުޭޅގޮތުންފަރާތްތަކުން އެ ތަންފީޛު 

އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން.  މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުަގއި ޢަމަލުކުރާނީ ކޮން ގޮތަކަުށްތޯ،

ތުކަްނ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ިދވެހި ރަްއޔި ،އިތުރުން މި ގާނޫނުގައި ފާހަގަކޮުށްފައި ހުރި ކަންތައްތަކަުށް ބަލާއިރުަގއިއޭގެ 

ގެންޖެހޭނެ ެއއް ނމިއީ ވެސް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެ ،އުަމަކުށްކަންހާ އެ ބަދަލުވާ ބޭނުންވަނީ ކޮން ޤަދުކޮުށްލަން އެދޭ މީ

 ހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުެގ ތެރޭގައި އެކަްނ ސާފުކޮުށްމި އިޞްލާުޙގެ ތެރޭަގއި ުހުށަހަޅަންޖެ ،ކަމެއް. ސާފުކޮުްށ ގާނޫުނގައި 

ވީނަމަވެްސ، އެ ފަރާތަކުން ަފހަރެއްަގއި ފުރަންޖެހޭ ފޯމުތަކާއި އަދި ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ އިތުރު  ބަޔާންކުރެވިަފއި ނެތްކަމުަގއި

 ައޅުގަނޑުމަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ކަންކަން ބަޔާންކުެރވޭ ގޮތަުށް އޮތުމަކީ އެކަުީށގެްނވާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، 

ޭޔގެ ާހލަތަުށް ބަލާއިރުަގއި ވަރަުށް ބޮަޑުށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަމެއް ރާ ގޮތުަގއި ިމއީ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދުގެ ދުނިގަބޫލުކު

ދެކޭތީ މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮުށްލީ. ސަބަބަކީ، ދިވެހި ރަްއޔިތުކަން ދޫޮކުށްފައި އޭނަ އެ ދަނީ ކޮން  އަުޅގަނޑުކަމުގައި 

ހަރަކާތްތެރިވޭ. އަދި ރާއްޖެ ދޫކޮުށްފަިއ  މަޤްޞަދެއްގައިތޯ. ދުނިޭޔގެ ެއކި ޤައުމުތަކުަގއި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ވެސް އެބަ

މެންނަުށް ގަބޫލުނުކުރެޭވ ައޅުަގނޑުދިވެހި ރައްޔިތުން ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަކަުށް މިފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބަިއވެިރވެ، 

ުށްލުމުގެ މަޤްޞަދާ ވަރަުށް ގިނަ ކަންކަމުަގއި ބަިއެވރިވުމަުށް ޓަކައި އެބަ ދަތުރުކުޭރ. އެހެންވީމާ، ދިވެހި ރައްޔިތުަކން ދޫކޮ

މެން ވަަރުށް ބޮޑަުށް ވިސްނައި ިފކުރުކުަރންޖެހޭނެ. އެ މީހަކު ރައްޔިތުަކން ދޫކޮުށްފައި އެ ދަނީ ކޮން އަޅުގަނޑުދޭތެރޭގައި 

ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ޕްރޮސެސްގެ ތެރޭަގއި ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  އަުޅގަނޑުމަޤްޞަދެއްގައިޯތ، ކޮން ބޭނުމެއްަގއިތޯ މިއީ 

ކަންކަން. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުތައް މި ކަްނކަމާ ގުޭޅގޮތުން އަދިވެސް ވިްސނާލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތީީތވެ،  ސާފުވާންޖެހޭ

 ައޅުގަނޑު މި ކަންކަމާ ުގޅޭގޮތުން މި ބިަލުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތކުގެ ތެރެއިން ވިސްނާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި 

ރާ ގޮތުަގއި މިއީ އަންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކޮުށް ގަބޫލުކު އަުޅަގނޑުދެކެން. ކޮންމެޔަކަސް 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފައި އޮތް މާއްާދގައި ިދވެހި ރަްއޔިތުކަން ދޫކޮުށްލަން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަުށް އެ ފުރުަޞުތ 

ކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތައް އޮންނަންޖެހޭ ކަމުަށް ބުނެފައި އޮތް މާއްދާގެ ތެރެއިން އެ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލު

މެން ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް ބަޔާންކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ގެނެވުނު އިޞްލާުޙގެ ތެޭރގައި އެ އުސޫލުަތއް ވަރަުްށ އަޅުގަނޑު

 ައޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރި ކަންަތއްތަުކގެ އިތުރުން  އަޅުގަނޑުފާހަގަކޮުށްލަން،  އަޅުގަނޑުރަނގަޅަުށް ބަޔާންކުެރވިފަިއވާަކން 

މެންނަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިތުރަުށް ވިސްަނއިލެިވ، މި ބިލު ައޅުގަނޑުގައި. އެހެންވީމާ، މި ަކންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ދެކޭގޮތު 
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މެންގެ ދިވެިހ އަޅުގަނޑުދެކޭގޮުތގައި މި ބިލުގެ ހެޔޮ ފައިދާ، ރަނގަޅު ފަިއދާ  އަޅުގަނޑުފާސްކުރެިވއްޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ 

 ްއކެއް ނުކުރަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ެދއްވި ފުރުޞަަތުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިްއޔާ. ރައްޔިތުންނަުށް ކުރާނެކަމާ މެަދކު ޝަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު 

 ނަސީމަުށް. 

 

 ްނ:ވާހަކަދެއްެކވުމް ފަިއޞަލް ނަސީ ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެްނޝިޕް ގާނޫނަުށް މިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުްނ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ލެވޭ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އެހާ ފަސޭހައިން ދޫކޮުށް އަޅުގަނޑުދަންނަވާލަން އޮތީ ޙަޤީޤަތުގަިއ ސިޓިޒެންޝިޕް ދޫކޮުށްލުމަކީ 

ހަމަ ކަންބޮޑުވާ ދެތިން ކަމެއް މި ިހމެނެނީ. މީގައި ބަޔާްނކޮުށްފައި  އަުޅގަނޑުގޮތަުށް ޮއެވގެންވާނެ ކަމެއް ނޫްނ. މީގެތެރޭަގއި 

އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަުށް ވެސް ދޫކޮުށްލެވޭ ގޮތަުށް، އެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން އެކަމަުށް އިޢުތިރާޟްނުކުރަންޏާ  18އެބަވޭ 

އަހަރު ފުރުމަުށް ފަހު އެ ކުދިންނަުށް އެ ކުދިން  18ދަންނަވާަލން އޮތީ  އަޅުގަނޑުކަމަުށް ވަންޏާ. މީގައި  ނުވަތަ އެދިއްޖެ

މެްނ އަުޅގަނޑުބޭނުން ކަމަުށް ވަންޏާ ފަސޭހަ ގޮތަކަުށް އެ ކުދިންނަުށް ރުޖޫޢަވެވޭނެ ގޮެތއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެ ކަންތަާކ 

ުށް އެނގޭ މި ަވގުތަކީ މިއީ އިތުރު އިޞްލާޙެްއ ައޅުގަނޑަ. އެހެންނަމަެވސް، ތަންކޮޅެއް ޮބޑަުށް އަދި ވިސްާނލުން ބުއްދިވެރި

ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ވަގުެތއް ެވސް ނޫންކަން. ހަމައެއާއިެއކު ދެން މީގައި މި ބަޔާންކޮުށްފައި މި އޮންނަނީ، ހަ މަސްދުވަސް 

ޓިޒެންޝިޕް ުނލިބިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ލިބޭނެ ވަންދެން ބަލާފައި، ހަ މަސްދުވަސް ވަންދެން ބަލާފައި އެހެން ޤައުމެއްގެ ސި 

ދެޭކގޮުތގައި ތަންކޮޅެއް ިދގު މުއްދަެތއް. ަފހަރެއްަގއި އެހެން ަޤއުމަކުން  އަުޅގަނޑުކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ ވެސް 

ޏާ. ދެން މިާއއިެއކު ހަމަ ނުލިބި، ދަތި އުނދަގޫތަެކއް ެވސް އުފުލަންޖެހިދާނެ އެަފދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެ ކަަމުށް ވަން

ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(.  6އެއަުްށވުރެ ބޮޑަުށް ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ އިޞްާލޙުގެ  އަުޅގަނޑުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

މީގައި ަބޔާން އެބަ ކުރޭ ގާނޫނީ ގޮތުން، ނުވަތަ މަދަނީ ގޮތުން އުފުލަންޖެހިފައިވާ ޒިންމާތަކެްއގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، 

މެންގެ ތެރެއިން މީހަކު ރައްޔިތުކަން ދޫކޮުށްލާފައި ފުރައިގެން ދިއުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން މީގައި ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ ނޑުއަޅުގަ

ފަހު، މިފަދަ ޒިންމާތަކެއް ެވސް އެ މީހެްއގެ ކޮނުޑގައި ެއޅިފައި ޮއވެދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، އެ ކަންތައްތަްއ އެ މީހާެގ 

މި ދަންނަވަނީ ފަހަރެއްގައި ހަމަ ުކޑަ، ތުއްތުކުދިންަތކެއް ވެސް  އަޅުގަނޑުުށް ނުވެދާނެ. ފުުށުން ހޯދުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަ

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިކަާމ ދޭތެރޭ ފުންކޮުށް ިވސްނާފައި މިއަުްށވުެރ  ައޅުގަނޑު ތިބެދާނެ. އެހެންކަމަުށްވަންޏާ މިއީ 

މައެއާއިއެކު މި ނިމިގެންދިޔައިރު މިކަމާ ގުޅުންހުރި ގަބޫލުކުަރނީ. ހަ އަޅުގަނޑުހަރުދަނާކޮުށް މީތި ދާންޖެހޭނެ ކަމަުށް 

ހަމަ މިކަމުގައި ިހތާމަކުރާ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުގަނޑުސަރުކާރުގެ މުައއްސަސާަތކާ މެދު ވާހަކަދެއްކިަފއިނެތުމަކީ ެއއީ 
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ފުުޅކުރަްއވައިފި އެީއކީ؛ ވަރަުްށ ރައްޔިތުކަން ޫދކޮުށްލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް ގަބޫލު

މެން އެހާ ކުުރކޮުށްލަިއގެން އަުޅގަނޑުގިނަ ޙައްޤުަތކެއް ެގއްލިގެން އެ ދަނީ. އެީއކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަެމއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުަގއި 

ޑަުށް މީަގިއ ގަބޫެލއް ނުކުރަން. އެއަުްށވުރެ ދިގުކޮުށް ވާހަކަދެެކިވގެން، ވަރަުށް ބޮ އަޅުގަނޑުނިންމައިލާވަރު ކަމެއް ކަމަުށް 

މެންގެ ހިތުތެރޭަގއި ނޯންނަ ފެންވަރަުށް އަޅުގަނޑުމެންަނުށް ބެލިގެން ނިންމައިލެވޭނެ އަުޅގަނޑުހަމަ އެއްވެސް ަޝއްެކއް 

ބަލަނީ މިކަން އެއީ. އެއީ އެހާ އާދައިގެ ކުަޑކުޑަ ކަމަކަުށް ނުވާތީވެ ހަމަ އެ ނުކުތާތައް  އަުޅގަނޑުއެްއޗެއް ކަމުަގއި 

ުށްލީ. އެހެންނަމަވެސް، މިަވގުތު މި ވާހަަކ ދެއްކުމަކުން ކުރާނެ މާ ބޮުޑ ފައިދާއެއް އޮތް ކަމަކަުްށ ފާހަގަކޮ އަޅުގަނޑު

ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އެއީ އިތުރު އިޞްލާެޙއް ވެްސ ނެތުމާ އެކު، މިއަދު މި ހުުށަހެޅިގެން ގޮތެއް ނިމޭނެތީވެ.  އަޅުގަނޑު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ  ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއް

 އިބްރާހީމް ފަލާޙަުށް.

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއްއިބްރާހީމް ފަލާޙް  ދާއިރާގެ މެންބަރު  އިނގުަރއިދޫ

ހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒެންިޝޕް ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި ރައީސް. މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން މި ދާ ދިވެޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

 އަުޅގަނޑު ވާ އިޞްލާޙަކީ ހަމަ އެހެން ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ފާަހގަކުރި ގޮތަުށް، މި އިޞްލާަޙުށް ފުރިހަމައަުށް 

ގަކުރަން. ފާހަ އަޅުގަނޑުތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، މި އިޞްލާޙުަގއި ވިސްނައިަލންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ހުރިަކން 

މީގައި ޙަޤީޤަތުގައި މި ރަުށްވެހިކަން ދޫކޮުށްލާފައި ޤައުމުން ބޭރުަށް ބަދަލުވެ، އެހެން ޤައުމަކަުށް ރައްޔިތަކަުށް ބަދަލުާވއިރުަގިއ 

ދެކެން. އެއީ މި ރާއްޖޭގަިއ  އަޅުގަނޑުޙަޤީޤަތުގައި ކުުްށވެރިންނާ ދޭތެރޭގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ސަމާލުާވންޖެހޭނެ ކަމުގައި 

ދިގު މުއްދަތަކަުށް ޖަލަުށް ލެވިފައި ތިބި ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް. އެ ޭބފުޅުން ފަހަރެއްގައި އެއިން  އެބަތިބި

ސަލާމަތްވުމުގެ ބޭނުމުަގއި ެވސް ރާއްޖެ ދޫކޮުށް ހިނަގއިދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަަމީކ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް ބޮޑަުްށ 

އްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިތާގައި ވާަހކަދެއްކި ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަުމގައި ދަންނަވަން. އި 

މެްނގެ ައޅުގަނޑުހަމަ މި ބިލު ފަހަނައަޅައި ދޫކޮުށްލާފައި ކޮންމެ އެމް.ޑީ.ީޕ؛ ާޚއްޞަކޮުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުން އެބަ ބައްަލވާ 

ރަ ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މައުޟޫޢުން ބޭރުަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ބެހިގަނެވޭތޯ. މިއީ ވަަރުށް ދެ

މެންނަކަުށް ނުޖެހޭ އަޅުގަނޑުގޮސް، ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަުކ ވެސް މި ބަލަނީ އެހެން ދިމާލަކަުށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވޭތޯ. 

މެންނަުްށ އަުޅގަނޑުުށް. މެންގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަދއްަކވާ ވާަހކަފުޅު ދިފާޢުކުރަން އެްއވެސް ވާހަަކއެއް ަދއްކާކައަޅުގަނޑު

މި ޖެހެނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ކުރަްއވާ، މި ރާއްޖެއަުށް ކޮުށްދެއްވާ ޚިދުމަތްތަުކގެ ައގު، ރައްޔިތުން އުޅޭ އުފާވެރިކަްނ 
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ިއގެން ހާމަކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އަބަުދެވސް ވާހަކަަދއްކަން. މި ާރއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރި ވެިރކަންކޮުށް، ފައިބާފައި ހުރި ބޭފުޅަކަ 

ސަލާމަތްނުވެގެން ޕާޓީއަކުން އެބައުޅޭ. އެ މަނިކުފާނު ކުރި ނުބައި ކަންތައްތަކާއި ނުލަފާ ކަންތައްތަކުން ބޮޑުސިންާގ 

ޕާޓީއެއް ހަލާުކވެގެން އެ ދަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ހުރިހާ މެންބަރުންވެގެން އަބަދުވެސް މަަސއްކަްތ މި ކުރަންޖެހެނީ، ރައީސް 

ގެ އަުޅގަނޑު ގެ ަކއިީރަގއި އެބަ އިންނެވި އަޅުގަނޑުގޮތަކުންތޯ. މިކަން އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ނަޝީދު ސަލާމަތްކުރާނީ ކޮން

ެމން އަތޮޅު ެވސް މެންބަރެއް މިއީ. އަލިފުުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. އެ މެންބަރުަށް އަުޅގަނޑުއަޚެއް ކަމުަގއިވާ 

އް. އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމާއި ރޭގަނޑުދާ ހަތަރުދަުމ ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. މިއީ އެމް.ޑީ.ީޕ ބޭފުޅެ

މަސައްކަތްކުރުުމގައި އެ އުުޅްއވަނީ ރައީސް ނަޝީދު މި ޤަުއމަުށް ދީފައި ހުރި އަނިޔާތަކާއި ދުއްތުރާތަކާ، މި ކަންކަމުން 

މެްނގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ކުަރްއާވ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުޖެހޭ ައޅުގަނޑުއެ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީ ސަލާމަތްނުކުރެިވގެން. 

މެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޤައުމަުށް ގެއްލުެމއް ދީ، ިމ ޤައުމު ހަލާކުވާނެ އެްއވެްސ އަުޅގަނޑު ކަންތައްތަްއ؛ ެއއީ 

ދައްަކވާނެ. މެންގެ އިސްލާމް ދީނަުށް ނިކަމެތިކަމެއް ލިބޭނެ ެއއްވެްސ ވާހަކަފުޅެްއ ނުައުޅގަނޑުކަމެއް ނުކުަރއްވާނެ. އަދި 

އެކަން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އިްއަޒތްތެރި އެ ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވާ މެންބަރުންނަުށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ. ދައްކާނެ ވާހަަކއެްއ 

ނެތިގެން ދެން ކޮންމެސް ވާަހކަެއއް ދެއްކުުމގަިއ އެ ބޭފުުޅން އަބަދުވެސް ހޭދަކުަރއްވަނީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ހިތާމަހުރި 

 އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތަކަުށް އެދުނީ.  އަުޅގަނޑުތްތެރި ރަީއސް. ެއހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން ޙަޤީޤަތުގައި ކަމެއް ިއއްޒަ

މި ފާހަގަކޮުށްލި ފަދައިން ޖަލުގައި ތިބޭ ަބއެއް ބޭފުޅުްނ؛  އަުޅަގނޑުމި ބިލަުށް ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުުކރަން. އެހެންނަމަވެސް، 

ގަނެގެން ހިނގައިދާނެީތ މިއީ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެްއ ކަމުގައި ފާަހގަކޮުށްލަމުން އެއީ ކުުށްވެރިން މީގެތެެރއިްނ ދެމި

 ނިންމައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނިލަންދޫ އަރުވަީނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ލަުށް. ޚަލީهللا ޢަބްދު

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވުޚަލީލް هللا ޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރުނިލަންދޫ 

`. އައްސަލާމް ޢަލައިުކމް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން 

ަގވާިއދާ ގުޅޭގޮތުން ހަމަ ވާަހކަެއްއ  ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަުޅގަނޑުފަުށާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް  އަޅުގަނޑު

ވަނަ މާއްާދަގއި ވާހަކަެދއްކުުމގެ އަދަބުަތއް  46ވަނަ މާްއދާގެ )ުށ(.  46ދަންނަަވއިލާނަން. އެއީ ަގވާއިުދގެ  އަޅުގަނޑު

ަލއެްއގެ ފާހަގަކޮުށްފައި މި އޮންނަނީ. ވާހަކަދެްއކުމުގެ އަދަބުތަކުެގ ތެރޭގައި )ުށ( ަގއި ބުނަނީ، ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަ

މައްޗަުށް މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކުން، ބަޔާްނކުރޭ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް. އެހެންވީމާ، ެއއާ ޚިލާފަުށް ދާ ކަމަުށް ވާނަމަ، 
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ުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ސީރިއަސް ިނޒާމީ މައްސަަލެއއް މި ަގާވއިދުގެ ދަުށުން ެނގިެގން އެ ދަނީ. އެ މައްސަލަތަްއ އަޅުގަނޑަ

ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެްސ  ައޅުގަނޑުބަރުން މި ތަނުގައި ފާހަގަކުެރްއވިކަން ވެސް ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެން

އުއްމީދުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި  އަުޅގަނޑުއެކަމަުށް މުސްތަޤުބަލުގައި ސަާމލުކަންދެއްވާނެ ކަމަުށް 

ުށް ގަބޫލުުކރެވޭ ގޮތުން، މި ގާނޫނަކަުށް އަޅުގަނޑަމުން މި ދާ ރިޕޯޓަކީ މެންގެ ތެޭރގައި ބަހުސްކުެރވެއަޅުގަނޑުމި އޮތް 

ފޯރުކޮުށްދެވޭނެ ކަންތައްތަެކއް  ވެގެންދާ ހިސާބުން ފެުިށގެން ުމހިއްމު ކަންތައްތަެކއް ިދވެހި ަދއުލަތަުށް، ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް

 ،އޮތުންމި ބިލުަގއި ފާހަގަކޮުށްަފއި އޮތް ދާނެ ކަމަުށް ވަންދެން ދިވެހި ރަްއޔިތުކަން ދޫކޮުށްލެވި މަސް 6ކަމަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. 

ފަދައިން ތަންކޮޅެއް ދިގު ުމއްދަތެއް  އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮުތން ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި

ންނަުށް އެ މުއްދަތުެގ ކަމުަގއި ިވޔަސް އަުޅގަނޑުމެމަސް ވީ 6ެރވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ފާަހގަކު

ކަމެއް ކަމުަށް  މުހަލަ މެކޭނިޒަމެއް ޮއތުމަކީ މުހިއްކަ ުއޅުން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ކޮންމެވެސްމީހަކު ދިރިއުޅޭ  ތެރޭގައި އެ

ކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް  މުދިރިުއުޅން މޮނިޓަރކުރުމަކީ މުހިއްގަބޫލުކުެރވޭ. ދިވެހި ަދއުލަުތގެ ފަރާތުން އޭަނގެ 

 ންޝިޕް ނުލިބިއްޖެ ކަމަުށްއެހެން ޤައުމަކުން ސިިޓޒެ، މަހަުށް ަފހުގައި އޭނައަުްށ އެހެން ދިމާަލކުން 6. އެއީ ގަބޫލުކުެރވޭ

ވާނަމަ އަނބުރާ ދިވެހި ަރއްިޔތަކަުށް އޭނަ ވާން ލާޒިމު އެަބކުރޭ. ދިވެހި ރަްއޔިތުކަން ޭއނައަުށް ނުެގއްލޭނެ ކަމަުށް މި 

މަްސދުވަސް ތެޭރގައި އޭނަ އުޅޭުއޅުން އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  6މާ، އެ ބިލުގައި ފާހަަގކުެރވިގެން އެަބދޭ. އެހެންވީ

ގޮތުން އަުޅގަނުޑ  ގެަދއުލަތުގެ ފަރާުތން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުަގނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ެދވަނަ ުނކުތާއެއް  ،ލުމަކީބަލައި

 ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތެރޭަގއި ،ިވގެންދޭފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެބަ ފާހަގަކުރެ

 އިތުރުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ިއސް މަޤާމުތަކެއް އަދާކުރަްއވާަފއިވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން އެހެންހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އަދި ޭއގެ 

ހާ ހިތާނުވާ ތަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ. ިއސްލާމް ދީނާ އެ ގޮތެއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި ވެސް ވާހަކަފުޅުތައް ަދއްަކވާ

އަނެއްބައި ބޭފުޅުން  ،ިވލާތުގައިއަެނއްބައި ބޭފުޅުން އިނގިރޭސި ، ކަހަލަ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ބަެއްއ ބޭފުޅުން ޑެންމާކުގައި

 ވެސް  ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ. ދެންމެއަކު ދާސް ވާހަކަފުޅުަތއް ދަްއކަވަމުން ބައެއް ޯސޝަލް މީޑިާޔގަިއ ވެ 

 ގެ ަހޟްރަތުން ވެސް ތައުާބއަުށް هللا ،ދެްއކެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވިދާުޅވި ައޑު އަުޅގަނޑު އެހީމުގައި ވާހަކަފުޅުމިތާ

ވުރެ ގިަނވެއްޖެްއޔާ.  ގެންނަނީ ެއަކއްޗަުށް "ެވސް" އަުޅގަނޑުމެްނ އާއްމުކޮުށް މި ؛ގެ ހަޟްރަތުން ެވސްهللا އެދޭން،

މިފަދަ ފަރާތްތައް ދިވެހި  އަރާ. އެހެންވީމާ،ނޑު ހިތަުށް އެބަގަބާަވއޭ އަޅު އެހެން ކަލާނގެެއއް ގަބޫލުކުރަނީއެހެންވީމާ، 

ކައި ފުރުަޞތު ދޭން އެބަޖެހޭ. ނަސޭހަތް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތން ތައުބާވުމަުށް ޓަ  ،ނަމަ ންޝިޕް ދޫކޮުށްލާސިޓިޒެ

 ންޝިޕް ދޫކޮުށްލާ ކަމުަށް ޓިޒެސްލާމް ދީން ދޫކޮުށްލުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސި މީހުން އެއީ އި އެ ،ދީލައިދޭން އެބަޖެހޭ. ލައި

އް މިފަދަ ކަމެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭނެ ދިުނމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫުލކުރެވޭވާނަމަ ހެޔޮމަގު ވިސްނައި

މް ދީން މިއީ އަޅުގަނޑުމެންެގ މު، މިފަދަ ބިލެއް ފާސްވެގެންދާިއރުގައި. އެހެންވީމާ، ިއސްލާގާނޫނެއް، މިފަދަ މުހިއް

ކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެން މު މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޚްރު. ދިވެިހބަސް މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޚްރުދިވެހި ޤައުރު. ފަޚް
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ކަންތައް ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަްނ  3ައސާސީ ކަންތައް މިއީ. އެހެންވީމާ، މި  3އަބަދުވެސް ދެކޭ 

މު މި ވަޠަނުގެ މުހިއް، ކަންތަކަކީ މިއީ މި ަޤުއމުގެ ޒުމު ކަނަޑއަޅަންެޖހޭ މިގެ ހިުތތެރޭގައި ޢަ އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން

ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ  ގޮތުން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު  ގެަވނަ ނުކުތާއެއް  3އަސާސްތަެކއް ކަމަުށް. 

 ފޫޒުތައް އޮެވގެންތޯ؟ންޝިޕް ދޫކޮުށްލާއިުރަގއި މި ދޫކޮުށްލަނީ އެއްެވސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަކުންޯތ؟ ނުސިޓިޒެ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ އެހާ  އިރާއްޖެއާ ،ފާހަގަކުރެިވގެން އެބަދޭ ރާއްޖެއާ އެހާ ހިތާނުވާ މީހުންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ހިތާނުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ވަަޑއިގަތުމަުށްަފހުގައި ެއކިެއކި ފަރާތްތަކުގެ ުނފޫޒުަގއި ޖެހިފައިވާ މަންޒަރު 

ވިލާތުަގިއ ދިރިއުުޅއްވާ ަބެއއް ބޭފުުޅން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ުށް ފެނިގެން އެބަދޭ. އިނގިރޭސި އަޅުގަނޑުމެންނަ

، ފާހަގަކުރެިވގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ ެއއް ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށްޤައުމުތަކުަގއި ދިރިއުޅުްއވާ ބަޔޫރަުޕގެ  ފާހަގަކުރެވޭ.

ންތޯ ބެލުމަކީ ވެސް ވަރަުްށ ންޝިޕް މި ދޫކޮުށްލަނީ ބޭރުގެ މިފަދަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒުސިޓިޒެދިވެހި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން 

ތަކާ ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ ފަރާ ވެސް އެ  ،ވާނަމަ މަުށްކަ ކަމެއް ކަމަުށް ގަބޫލުުކރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ނުފޫޒު އޮތް މުމުހިއް

ދޭން އެބަޖެހޭ. އަިދ ެއ ނުފޫޒުން ސަލާމަތްކުރެވޭެނ ނައިނޫންކަން ިވސް ކަމެއް ންޝިޕް ދޫކޮުށްލުމަީކ ރަނގަޅުއެ ސިިޓޒެ

ދެްއވި ފުރުޞަތުަށް  ބޫލުކުރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،ހޭ ކަމަުށް އަޅުގަނަޑުށް ގަސް މަސަްއކަތްތަެކއް ރޭވެންޖެވެ ގޮތްތަކަުށް

 ،އްވީތީ މިއަދުގެ ސަރުކާރަުށްބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މިފަދަ ބިލެއް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުުށަހެޅު ޓަކައި ވަރަުށް

އަދި އެ ކޮމިީޓެގ  އި،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ބިލު ދިރާސާކުރެްއވި ކޮމިީޓގެ މެންބަރުންނާ

 ބޮޑަުށް ުޝކުިރއްޔާ.   ޓަުށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ވަރަުށްރެޓޭރިއެސެކް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ފޭދޫއަުރވަނީ  ބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެން

 އަުށް. އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

ުށް ައޅުގަނޑުމެން )ިދވެހިރާްއޖޭގެ ސިޓިޒެންޝިޕް ގާޫނނު( އަ 69/4ރައީސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ވަަނ 18ްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދައުރަކީ، ނޫނިްއޔާ ގެންދާއިރު ައުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ އިްއކަމުންދަވާހަކަ

 ،ގިނަ ގާނޫނުތައް ވުޖޫދަުށް ގެނެވި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަމަ ތާރީޚުގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެންމެ

އަުޅގަނޑުމެން ގިނަ މަސައްކަތްަތކެްއ  ،ގެނެވި ގިނަ ގާނޫނުަތކަުށް އިޞްލާޙު  އެންމެ ،ގެނެވި ލާޙުގިނަ ބިލުތަކަުށް ިއޞް އެންމެ

ނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ަރީއސަުށް ޝުކުރު ދަން އިހަމަ އަުޅގަނޑު ހަމަ މެންބަރުންނަުށާ ،ނިންމި މަޖިލީހެއްކަން ފާހަގަކޮުށް

ރައީްސ  ،ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ެތރެއިން މި ދައުރު އެއާެއްއކޮުށް ފާހަގަކުރެިވގެން މިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ
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އެންމެ  ،ގިނަ ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތްަތއް ދިވެހި ރައްޔިުތންނަުށް ޓަކައި ކުރެވި ދައުރަކީ ވެސް އެންމެ ގެ މިޔާމީން

ދުވަސްކޮެޅްއެގ  ވެހިރާއްޖެ ކުޑައަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދި ،ފައިދާހުރި ކަންތައްތައް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ކުެރވުނު

މެ. އެހެންވީމާ، މިއީ  ވެސް މިޔާބީތައް ހާސިލުކުރި ސަރުކާރުގިނަ ކާ ތެރޭގައި އެންމެ ހަލުވި ސްޕީޑުަގއި އެންމެ

ޓެިރ ބޭުރގެ އެިކއެކި ައވައްިދވެހިރާއްޭޖގެ  . ހަމައެާއއެުކ ދިވެހިރާއްޖެާއއިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ފާހަަގޮކުށްލަންޖެހޭ

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުަގިއ  ،ާޚއްޞަކޮުށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި ން،ޤައުމުތަކާ އޮތް ުގޅުމަުށް ކުރީގެ ސަރުކާރު

ުށް ިމ ވަނިކޮއި އޮތް ގުޅުމަުްށ ބުރުއަރުވާަފއިއަުޅގަނޑުމެންގެ ދޭދޭ ޤަުއމުތަކުގެ ތެރޭގަ  ،ވަރަުށް ގިަނގުނަ ެގއްލުންތަެކްއވެ

އްސަލަތަކަުށް ޙައްުލ އޮތް މަ ޤައުމުތަކުަގއި ދޭތެރޭ މި ޖެއިން ބޭރުގެ ރާއް އިއާރާއްޖެސަރުކާރު ވުޖޫދަުށް އައިސް، 

އެުކވެރިކަުމގެ  އޮތް ޓެރި ޤައުމުތަުކަގއި ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައިހޯދައިދެއްަވއި، އަދި އަުޅގަނުޑމެންގެ އަަވއް

ެވސް އަުޅގަނުޑ  އް. ހަމަ އެގޮތުން ހަމަ ކުރީގައިގުޅުމެއް ބަދަހިެވގެންދާކަން ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލާ ކަމެ

އިދާހުރި ނުަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ފަތަ ވީ ވަނަ މަޖިލީހުގެ މި 18ވުރެ  ވަނަ މަޖިލީހުަށް  17 ،ދެންނެވި ފަދައިން

ނޫނުތަކަކަުްށ ކަމެއް. ގިނަ ގާ ކާމިޔާބު ގިަނގުނަ މަސައްކަްތތަކެއް ކުެރވިގެންިދޔަކަން ެއީއ އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރާ

ކަންތަްއތަކެއް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިްނ  ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ގިނަ ،ފައިދާހުރި ިއޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވި  ،އިޞްލާޙުގެެނވި

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގަިއ  އަހަރު ތެރޭގައި މި 2ހާސިލުވެގެންދިަޔކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ހަމައެއާެއއްޮކުށް މި ސަރުކާރަކީ 

 ،ެވސް ގިނަ ކާމިޔާބީަތއް ހާސިލުކުރެވުނު ސަުރކާރު. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެންމެ ،ވެސް ދެންނެިވހެން ގައިހަމަ ކުރީ

މާލީ ވެސް ރަްއޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ގިނަގުަނ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެންގެ  ތަރައްޤީގެ ގޮތުން

ނގަުޅކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރެވުނު މަަސއްކަްތތައް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. ވަިނކޮުށް މި ނިޒާމު ރަނިޒާމު މުޅިން ހަލާކުވެފައި 

ިތބި  ރައްޔިތުންތަކަކަުށް ެއ  އިިނކަމެތިވެފަ ،ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އެިކއެކި އަޮތޅުތަުކގެ ރަްއޔިތުން ބާކިވެ

އި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. ޔޫރަޕާ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވާ ގިނަގުނަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮުށްދެވިގެންދިަޔކަން

ތަންތަނާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭ އޮްތ  ްސ މިއަުްށ ބަލައިލިޔައޭޝިާޔ އަިދ އަުޅގަނޑުމެން ސީނުކަރަ  އިސްޓާ މިޑުލް އީ

ވާާހ ން މި ގުޅުން އަލުން މިހާތަނަުށް ޢިޔާދަނުިވސްނުމުގެ ތެރެއި ގެ ެހޔޮނަރުވެަފއި އޮްއވާ، ަރއީސް ޔާމީންގުޅުން މުޅިން ހީ

މި ގުޅުމުގެ ތެރެިއން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގިަނގުަނ ފައިދާތަކެއް ލިބެމުންދާކަމީ  ،ބަދަހިކޮުށް ،ޔާދަކޮުށްރަނގަޅު ގޮަތކަުށް ޢި

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެކަމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މިއަުދެގ  ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮުށްލަންޖެހޭ

ރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުާށއި، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަުށާއި، އަުޅގަނޑުމެންެގ ތްތެިއއްޒަ ،ޒަޢާމަތަުށް

ޖުޑިޝަރީއަުށް، މި ތިން ބާރަުްށ އަުޅގަނޑުމެން އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެްއކޮުށް ޝުކުރު ދަންަނވަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން 

ޮގވުެމއް ނޫން. އުނި ކަންަތއްތަކެއް ައންނާނެ. އެއީ އިންސާނުންެގ މަސައްކަތަކަުށް ވާންޖެހެނީ ހަމައެކަނި ފާުޑކިަޔއި އެްއޗެހި

ތެރޭގައި ހުންނަ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް، ގިނަ ކަްނތައްތަކެއް ކުރެވެންޏާ ެއއީ ިގނަ ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކެްއ 

މާލޭގެ ރަުށްވެހިންނަުްށ  ،އް އަމާންވެރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޏާ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް. މާލެއަުށް ބަލައިލާއިރު މާލޭގެ މަގުތަ 
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 ބަާލއިރު ައތޮޅުތަކުެގ ތަރައްީޤއަުށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިްނގަިއ، ޅުތަކަުށްއަތޮ ، ގުނަ ޚިދުމަތްތަެކއް ލިބި ގިނަ

ންނަނީ. މިއީ ހެޮޔ ބަދަލުތަކަކީ. ކުެރވޭ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެ ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންާވ ގިަނ ކަންތައްތަެކއް

ައނެއްފަޅިއަުށް ބަދަލުވާ ވާަހކަ.  ބަ ވިދާުޅވޭ، މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ޖަހަތައްއެއް ބޭފުޅުން އެބަ

ވެއްޖެްއޔާ މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުރި ހުރިހާ ޖަގަހަތައް އެހެން ،. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީއޭއެއީ އެތަނުން ބްރިޖު ފެންނާތީ

ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް.  ވަުަށިއގެން ގެ ރަުށްރަުުށގައި އަތޮުޅތަކުޖެހެއޭ. ާރއްޖޭގެ ރަުށްރަުށުގެ މެދަުށް ޖައްސާލަްނ އެބަ

ުށް ހިއެއްނުވޭ. ފޭޫދގެ ވަުަށއިގެްނ ކަތަނެއް ހުންނާނެހެނެއް އަޅުގަނޑަ ދެން ބަހައްޓާނެ އެއްަގހަޖަ ފޭދޫއަުށް ބަލާއިރު ފޭދޫގައި

ދެން ، އެ ތަަރއްޤީ ފެންނާނެ އެ މީހުންނަުށް. އެހެންވީމާ އަތިރިމަްއޗަުށް އެރުނަސް ބިން ހިއްކަނީ. ކޮންމެ ދިމާަލކަުށް 

އެ މާން އި. އެހެންވީމާ، ގެމަނަފުުށްޓަުށް ދެން ބަލައިލިއިރު ޖަމީލް ޢުޘްރަުށުގަ ނޫންތޯ ޖަގަހަ ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތީ

ޅުންނަުށް ދެން އެ ބޭފު، ނިމިފައޭ. އެހެންވީމާ އޮތީ އެ  ދާއިރާގެ ހުރިހާ ރަުށަކުން އެ މަޝްރޫޢުތައް އެ ،ވިދާޅުވީ 

ގޮތް އިްއޒަތްތެރި  ތަްއ ކުރިއަުށްދާމިހިރީ މި ރާްއޖޭގެ ތަރައްީޤގެ ކަންތައް، ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ މައްޗަުްށ ނުފޭބޭނެރިއަތި

މިއަދުގެ ޒަޢާމަތަުށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދަންނަވަން ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ފަޚުރުވެރިވެ ހަމަ ޝުކުރު

ިއ ދަފްތަރުގަ  . މިއީ މާޭލގ15000ެފްލެޓުގެ މަސަްއކަތް.  15000އެ ފެނުނީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އި ރޭގަ  ؛އެ ކުަރއްވާ 

މި މަސައްކަތަުްށ ، ނޫންތޯ ތަރައްޤީއަކީ. އެހެންވީމާ މިއީ .ފްތަރުން ކެނޑިގެންދާ އަދަދެއް ތިބި ހުރިހާ އެންމެން އެ ދަ

ފަހަތުން ދާންޖެހޭ  އި. މީގެސްީޕުޑގަރޮކެޓް ޑުމެން މި ދަތުރުކުރަނީ އަުޅގަނ މަސަްއކަތްކުާރ މީހުންނަކީ؛ހުރަސްއެޅުމަުށް 

  ..ބައެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 75ަގވާއިުދގެ ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ަވގުތު ހަމަވީ. ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބިލެތްދޫ  ،މަތީން އެ މާއްާދގެ )ުށ(ގަިއވާ ގޮތުގެ  ،ދަުށުންވަނަ ނަންބަރުގެ  3)ހ(ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިިޓޒެންޝިޕް ގާނޫނު(  69/4ގާނޫނު ، ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ

ަގިއ ވަގުތު  ޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ވޯޓުނަގާގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިޔުން އިއްވަން. މި ބިލާ ގުއަުށް އިޞްލާޙު

 ެވސް ދަންނަވަން.  އޮންނާނެ ވާހަކަ

އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަިއ  ،ދައުލަުތގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު ،5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{5.2}

 1ތެރި މެންބަރުންނަުށް. ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް ގައި އިްއޒަތް 2016ލް އެޕްރީ 18ތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ނިންމެވި ގޮ

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޚަލީލް. 
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 ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޚަލީލް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ނިލަންދޫ ދާއި

ދަންނަވަން.  ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޓަަކއި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރު ،ޢަލަިއކުމް. `. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  އައްސަލާމް

ްނ ދައުަލތުގެ މުސާރަިއގެ ސިާޔސަތުެގ ބިލު އިޤްޞާދީ ކޮމިޓީ ،ަވގުތުަގއި ައޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާ ރިޕޯޓަކީ އާދެ! މި

އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަުށް ެގންދިޔައިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ  ތައްދިރާސާކޮުށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ބިލުގެ މަސައްކަތް

ސަބް ޮކމިޓީއަކުން މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަުށް ގެންދިއުމަުށް. ސަބް ކުރިއަުށް ގެންދިއުމުގައި ވިސްނީ،  އެންމެ ފުރަތަމަ

ސަބް ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން  ،ގޮތުން ސަބް ކޮމިޓީއެއް އެކުަލވައިލުމަުށްފަހުފައި ވެސް ހިމެނޭ އެއްކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުރިހާ ޕާޓީ

މަސަްއކަތްތަެކއް ވެސް ީމގެ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން  މަުށްފަހުގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓއަުށް ޮފނުވުމާއެކުމި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވު

ހަގަކޮުްށލަން ބޭނުންވޭ، ބިލުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީެގ ކުރެވިފަިއވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ފާ

އޭތެޭރަގއި ދައުލަތުގެ މުހިއްމު އެކިެއކި އިދާރާތައް ހިމެނޭ. މިނިވަން  ؛ފަރާތަކުން 21ފަރާތުން ކުރިއަުށް ގެންދިޔައިުރގައި 

، ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭއަިދ އޭެގއިތުރުން ައޅުގަ ފަރާތަކުން؛ 21ތުްނ ޖުމުލަ ގޮ މުއައްސަސާަތއް ހިމެނޭ

އެދި ލިޔުމުްނ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ިޚޔާޅުފުޅަކަުށް  ފުން ހިމެނޭ ބައެއް އެސޯިސއޭޝަންތަުކގެ ފަރާތުންދައުލަތުގެ މުަވއްޒަ

އަުށް ތަކުން މަޝްވަރާތްއަުޅގަނޑުމެން ވާނީ ެއ ފަރާ ކަުށްފަާރތަ 21ލަ އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ދަންނަވާަފ. އެހެންވީމާ، ޖުމު

ވަރަކަުްށ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޭގެތެރެއިން ގާތްގަނޑަަކުށް ދިހަވަރަކަުށް، ފަނަރަ އެދި ފޮނުވާފަ. އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް

މެން ތައް ލިބުމާ ގުޅިގެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ަމޢުލޫމާތުތައް އަޅުގަނޑުން އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ޚިޔާލުފުޅުލިޔުމު

 މަަސއްކަްތކުރެްއވުމުގެ  އިއެއާއެުކ، އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން ސަބް ކޮމިީޓގަރާތުން. ހަމަދިރާސާކުރެިވގެންދިޔަ ކޮމިީޓގެ ފަ

ވެްސ ގޮެތްއގައި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ  ގެ އެިކއެކި ކުްނފުނިތައް، ޚާއްޞަތެރޭގައި ސަބް ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ދައުލަތު

، ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާެދވިކަން ައޅުގަނޑު ގެންން މަސައްކަތްޕުޅުަތއް ކުިރއަުށްޚިޔާލުފުޅުތައް ހޯއްަދވަިއގެ

ަމޝްވަރާތައް ލިިބގެން ކޮމިީޓެގ ވަރަުށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި  ،ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ޚިޔާލުފުޅުތައް ކުެރިވގެން

ޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން އެއްކޮުށް ނިންމާލެވިފަިއާވ ރިޕޯޓެއް މި ރިޕޯޓަކީ. އެކަން އަ ންބަރުންގެ ކޮންޓްރިބިއުަޝނާމެ

ގޮތެްއަގިއ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް، ޚާއްޞަހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ ހުރިހާ އި ނުންވޭ. ެއކަމަުށް ޓަަކއި ޮކމިޓީގައިބޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަަކކަުށް ަވޑަިއގެން މަޝްވަރާދެްއވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު މި  ފުރުޞަތުގައި 

ންމެ ވަގުތަކު ކޮ އާެއއްކޮުށް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކޮމިޓީދަންަނވަން. އެ  ުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރުވަރަ

ވަރަުށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރްއވަމުން  ކޮމިީޓގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ވެސް އިޤްތިޞާދީ ކަމުަގއި ވިަޔސްބާއްވަން ބޭނުންވި 

ލާއެކު ފާހަގަކުރަން. ައދި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުުމގެ ުކރިއަުށް ތައްޔާުރވުމަުށް ޓަކަިއ ގެންދެވިކަން އަުޅގަނޑު ވަރަުްށ އުފަ

 ޓުން ވަރަުށް ުށް ޓަކައި ކޮމިީޓގެ ސެކްރެޓޭިރއެއަދި އެ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކޮުށްދިނުމަ ންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމާއި،ބޭނު

ންކަމުން، ކޮމިޓީގެ ރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަކުަރން. އެހެައޅުގަނޑު ވަ ކަންމަސައްކަތްތަކެއް ކޮުށްފަިއވާ ބުރަ، މިންނަތް

އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ. ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަުްށ ޚާއްޞަ ުޝކުރެއް ޓަުށް ވެސްސެކްރެޓޭރިއެ
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ެއކަމަުށް ޓަަކިއ ަގއިޑެންސް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ލިބޭ ރައީސް. މަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަބަުދވެސް 

ެއއާެއކު، މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ، ދަންނަވަން ބޭނުން. އެހެންވީމާ އަުޅގަނޑު ުޝކުރުމަނިކުފާނަުށް ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި 

 ދަންނަވަން.  ތަޅުމަުށް ހުުށަހަޅަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ،މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަުށާއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ދަންނަވަން.  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު ުޝކުރު ،ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި 

ކުރިމަތިލާނަން. އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރެގ  އެ މަަސއްކަތަުށް އަުޅގަނުޑ މިހާރުވޭ. އިޞްލާޙު ހުުަށހެޅިފައި 1ބިލަުށް  މި

އަރުވަން ހުުށަހަުޅއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙު ރަސްީމކޮުްށ ލާޙަުށް ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ފަ

 ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަުށް. 

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

މި  ،އަުޅގަނުޑގެ ދައުލަުތގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލަުށް މި ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ 

ވަަނ 6ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަޅުގަނޑު މި ހުުށަހަޅާ ގޮތަުްށ އިޞްލާޙުކޮުށްދިނުމަުށް. އަުޅަގނޑު މި ހުުށަހަޅަނީ 6ބިލުގެ 

 ްއވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް ޝުކުރިއްޔާ. މާއްދާގެ )ނ(. ކޮމިޝަންގެ ެމންބަރުން ޢައްޔަންކުރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ. ފޭދޫ ދާއިރާގެ އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީދޫ ދާއިރާގެ ފޭ

އެ ހުުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

  ޝުކުރިއްޔާ. އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުުކރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސގެ ަވގުތު. ިޑއިރުގެ ބަހުގަ 1މި ިރޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ މެންބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 22މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  45މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  31މިނެޓު  31އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަުްށ ނިސްބަތްނުާވ  2ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަުށް  21މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 
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ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 3ބަރުންނަުށް އިްއޒަތްތެރި މެން

 މިރަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާއަރުވަނީ ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވެްސ އި ވަނަ މަޖިލީހުގައީ ސަތާރަ. އާދެ! ދައުލަުތގެ މުސާރަިއގެ ސިާޔސަތުގެ ބިަލކީ މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ުްށ ވަނިކޮއި. އެހެންނަމަވެސް، ިމކަން ނުވެ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބުަރކޮުްށ މަސައްކަތްކޮުށްަފވާ ބިލެްއ ފާސްކުރުމަުށް ޓަކަ 

 ްނނަުށް ހޯދައިދެއްވުމަުށް ަޓކައިތުމަންފާ ދިވެހި ރަްއޔިމިކަމުެގ ހެޔޮ  އަދުގެ ސަރުކާރުން މިހާރުެގ ހާލަތަުށް ވިސްނަިއ،

ުކރައްވާ މަަސއްކަތަުށް އަުޅގަނުޑ  އިއަދި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމުގަ  ،ރި ރައީސް ތިޔަ ކުަރއްވާ މަަސއްކަތަުށް އިްއޒަތްތެ

މުސާރައިގެ ސިޔާސަެތްއ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭންނަވަން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ގަދަ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ ޝުކުރު

ދިނުމުގެ އުސޫލު ބޭނުން އަަދދުން މުސާރަ، ކަމެއްކަން. ބޭނުންވާ ގޮތަކަުށް  ކަނޑައެޅިަފއި އޮތުަމކީ ކޮންެމހެން މުހިއްމު

މަތީން ުމސާރައިެގ ސިޔާސަުތ ކަނަޑއެިޅފައި އޮތުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް  އޮތުގެ ބަދަުލގަިއ ަވކި ުއސޫުލތަކާއި ހަމަތަެކއްގެ

މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ  ޔިތުންގެ ައޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި މި ބިލު އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްަގއި ގެ ގޮތުކަމެއް މުހިއްމު

 ވަނަ ާމއްދާެގ ދަުށުން ކަނޑަެއޅޭ މުސާރަައކީ  102ނޫނުއަާސސީގެ ޑު ަގއިމުވެްސ ހުުށަހަޅާފައިވާނެ، ޤާއަުޅގަނ ހިނދު،

ކެނޑޭނެ  މުސާރައެއްގެ ގޮތުަގއި ަކނޑައެޅުން. އެހެންނަމަވެްސ ލައި ބަިލއްޔަތު އަާދކުާރ މިންވަރަުށް ވެސް މަސްއޫ

ެއއިން ކަމަކަުށް ުނވަތަ ާނޔަތެއް ްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ެއއްވެސް އިވެސް ީމގެތެރޭަގއި ހިމެނޭތީވެ ރަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ަގއި ކުރުމަކުން. އެގޮތަުށް ަގާވއިދުއުނިއިތުރެއް މި ގެނެވެނީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްުކރާ އަދި ތަފާތު ފާސް

ައޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާ ހިނދު، މުސާރައިގެ ިސޔާސަތު ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ބަޔާްނކުުރމެއްކަން ވެސް 

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު  ކަމެއް ވެސް މުހިއްމު  އައުަމކީ ކޮންމެހެން ލުވެރި ހަމަތަކެއްޑައެިޅގެންދާއިުރަގއި ވަރަުްށ ޢަދުކަނ

ވޭޖުގެ ވާހަކަ ކަމުަށް  މިނިމަމް، ހަމައެއާެއއްކޮުށް އެންމެ ބޮޑަުށް އަޅުގަނޑުމެންެގ ޤައުމުގައި ެއއް ވާަހކަައކީ ދެކެން. އަދި

 ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމު  އްލެްއ އަންނާނެވަރެްއގެ ޙަ  ވެސް ކޮންމެވެސް  ވާތީ، މި ިސޔާސަުތގެ ތެރެިއން މިކަމަުށް

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިނިމަމް ވޭޖުގެ  ވާހަކަ ، ދަްނނަވަނީ މި ވެސް ުއއްމީދުކުރަން. މިާސލަކަުށް އަުޅގަނޑު

ކަުމގެ ވެސް އެ ވޭޖު ކަނޑައެޅިގެންދާނެ މީހުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި ގިަނވެފަިއވާީތވެ، އެ މީހުންނަުށްދައްކައިާލއިުރގައި ބޭރު

ތީ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ އޮ އި މިކަންބޮޑުވުން އޮތީީތވެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމެއް ކަމުގައި މިކަން ވެފަ

 މަތީން ިދވެހި ވޭޖެއް ކަނަޑއަޅާއިުރަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަިކ ކަަހލަ ހަމަތަކެއްގެ އޮތީ މިނިމަމް ބޫލުކުރާހިތްގަ

 ތަކާއަުޅގަނުޑމެން ކޮުށްފައިވާ މުޢާހަދާ ވެސް ގޮތްތަަކކަުށް ކަނަޑއެޅުަމކީ ހަމަގައިމު ރައްޔިތުންނަުށް ހަމަ ވަކި ާޚްއޞަ

، ކުރަްއަވއިމުރާޖަޢާ، . އެހެންނަމަވެސް، މިކަން ފުރިހަމައަުށް ދިރާސާކުރައްަވއިކަމުގައި އަުޅގަނޑު ނުދެކެމޭ ކަމެއް ޚިލާފު

ސިޔާސަތުެގ ބިލު ފާސްެވގެން  ގެއި މުސާރަ ، ޮބޑަުށް ފާހަަގކުާރނެ. އެހެންވީމާ ބެހޭ މިކަްނ މިއަުށްވުރެ ކަމާ ސަރުކާރުގެ 
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އިގެ ކަންތައްަތއް ކަނޑައެިޅގެންދިއުަމކީ މިއަދު މިދެންނެވިހެން ކުރިއެރުވުާމއި މުސާރަ ،ންމުސާރަ ހަމަހަމަ އުސޫލަކު

ކަމުަށް ޓަކައި އަުދގެ ސަރުކާރަުްށ  ވާީތވެ، މި ބިލު މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅި ބޭނުން ކަމަކަުށް ވެސް ޖެއަުށް ކޮންމެހެންދިވެހިރާއް

ެވސް އަުޅގަނުޑ  ދި ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ކުރެްއވި ބުރަ މަސައްކަތަުށްދަންނަވަން. އަ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިާރއި ކޮމިީޓގެ އެންމެހައި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުުކރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އިބްރާހީމް  ޝަރީފަުށް. 

 

 އްކެުވން:ވާހަކަދެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  ޝަރީފް

މިއަދު  ފަހު ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިާޔސަތުވަރަުށް ގިނަ ދިގު އިންތިޒާރަކަުށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!

 ުށް އުފާކުރާ ކަެމއް. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ހެދުން މާ ލަސްމަވާކަމީ އަުޅގަނުޑ އެކަ ޙަޤީޤަތަކަުށް

އޮްތ  ިދެވހިރާއްޖޭގަިއ މިހާރު މި ،ވުމުން ައޅުގަނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ ވެއްޖެ. އެހެން ވީމާ، މިކަން ޙަޤީޤަތަކަުށްވެސް 

ކޮންިސއުމަރ ، ވެސް މި އޮންަނ އުސޫލަުށްއި ދުނިޭޔގެ ކުރިއަރާަފއިާވ ޤައުމުތަކުގަ  ،ަދލުވެބަ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުަތއް

ރަުށް ދިރާސާކުރެިވގެން އަހަރުްނ އަހަ ،އިންފްޭލޝަނަުށް ބެލިގެން ،ކުެރިވގެންއަުށް ިއންޑެކްސްއިންެޑކްސް ޕްރައިސް 

މިއީ ވަރަުށް ފުންކޮުށް  .އި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްދާއިމީ ގޮތެއްގަ  ލުތަކެއް އަންނަމުންދާނެ ކަމުަށް ހެޔޮ ބަދަ މުސާރައަުށް

ެއްއޗަކުން  ޤައުުމގަިއ ެވސް  ލިވިން ވޭެޖއް އެަބ ލިބެންޖެހޭ. އާދެ! އެ ލިބޭ ގެވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން

އެ ޤައުެމއްެގ  ،ވެސް އަދި ައޅުަގނޑަުށް އެނގޭ މިންވަުރގެ ވޭޖެއް. މިހެން ައޅުގަނޑު ދަންނަވާއިރު މީހުންނަުށް ދިރިއުޅެވޭ

ސާރަަތއް ކަނަޑއެޅޭނީ. އެހެންވީމާ، ލަތާއި މުޅި ޤަުއމަުށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށްގެންކަން މުއިޤްތިޞާދީ ހާ

ކަުމގައި ދަންނަވަންޖެހޭ.  އްލުތަެކއް ހޯދަންޖެހިފައިވާ މައްސަަލެއއްފުާޅ ދާއިާރއެްއގަިއ ދިރާސާކޮުށް ޙަ ވަރަުށް  މި ކަމަކީ

ހުރި. ހޭ ކަންތައްތައް އެބަވެސް ވިސްނާލަންޖެއި ވޭޖެއް ކަނަޑއަޅާއިުރގަ  ރި ރައީްސ. ައޅުގަނޑުމެން މިނިމަމްއިްއޒަތްތެ

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަުްށ  ،ސް ނުގެއްލޭނެ ގޮަތުށްރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮންޕެޓިޓިވްނެ އޭގެތެޭރގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

 ތްތަކެއް ހޯަދންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. ާރއްޖޭގައި މިހާރުެވސް ެއކަުށީގެްނވާ ގޮގޮަތކަުށް އަުޅގަނުޑމެން ވިސްނައި  އުފުއްލޭވަރު 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  މިއީ، ކަން އެބަޖެހޭ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާއަދާކުރާ މިންވަރު ގިނަ ވުރެ ބޭރުގެ މީހުން ވަޒީފާ ވަރަުށް

އެހެންމެ، މި ޤައުމުެގ ހަމަ، ކަނަޑއެޅުމަުށް ޓަަކއި ވޭޖު ވުމަުށް ޓަަކއި، ަޤއުމުގެ މިނިމަމްއިޤްތިޞާދު ކުރިއެރު  ގެޤައުމު

އޮތް ކަމެއް. ޕޭ ކޮމިޝަނަކުން ދައުލަތުެގ  އިއްލު ހޯދަންޖެހިފަޓަަކއި ޙަރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަުށް 

އަުޅގަނުޑ  ކަމަުށް ހުރިހާ ކަެމއްގެ ަމއްޗަުށް ރިޢާޔަްތކުރަްއވަންޖެހޭނެ މި ،މުސާރައިގެ ިސޔާސަތު ކަނޑައަާޅއިރު
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ެގ ހޭލުންތެރިކުުރވުމު ،ބޫލުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިުތން ވަޒީފާއަުްށ އަހުލުވެިރކުުރވުމާއިގަ

 ރު ވެސް މިހާ ަތމްރީނުކުރުމަކީ ،ތަަރއްޤީކޮުށް ،އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ހިޔުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްކޮުށް ،މަސައްކަތަކީ ވެސް

ރަންެޖހޭ ކަމެއް. އަދި އަުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ލިބެން ހުރި ވަޒީފާތަކަުށް މީހުން ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ކު

ތުތަކެއް ކަނަޑއެޅިފައި އޮތުމަކީ ންނަުށް މަގުފަހި ސިޔާސަކަުށް ނިކުންނާނެ ގިނަ ދިވެހީއެ ަވޒީާފތަ ،އަހުލުވެރިކުުރވައި 

ގިނަ ުޒވާނުން ވަޒީާފއަުށް  އީސް. ރާއްޭޖގައި ވަރަުށް ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްެތރި ރަ

 އިާނޔަތްތަކާ، އިއުޖޫރައާ ، އިލިބޭ މުސާރައާ، އުލާއި މާޙަ ،ތިބި. އެހެންނަމަވެސް، ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަނާއިނެތިފައި އެބަ

ހުން މަދުކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ވަޒީފާއަުށް ނިކުންނަ މީ މިހާރު ދަތުރުކުރަމުންދާ އަމާޒާ ދިމާނުވާތީވިސްނުން  ގެއަދި ދިވެހިން

އަދާނުކުރާކަްނ  ވެސް ަވޒީފާ ބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން އަދާކުރާ އުމުރުގެ ރަްއޔިތުންެގ ދެ ވަޒީފާ ؛ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ

 ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  ރަން. މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ެވސް ފުރުޞަތު ލިބެނީ ސްކޫލުހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކު

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮުށްލުން ރަނގަޅު ސުވާެލއް.  ،ން ތިބެނީ ކޮންތާކުތޯބާީކ ތިބި ކުދި، ވާއިރު މަދު ބަޔަކަުށް

 އެކި ކަހަލަ ގޮތްގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ޚިޔާލު ،ގޮުތން ދިމާކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގަިއ އެކަކު އަނެަކކަުށް ޒާތީ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވިސްނައި،  ބާވަުތގެ މުހިއްމު ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުަގއި އިވާ މިފާޅުކުރަމުންދާއިރު ޤައުމަުށް ދިމާވެފަ

އިސިއްޔަތުން ހަ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންގެތްތައް ހޯދަން މަސައްކަތްނުކުެރވޭކަމީ ހިތާމަކުފިކުރުކޮުށް، ގޮ

ބާިއ ވެސް ޒާތީ ތަޢައްޞު ތަނުގައި މުޅިން  ރި ރައީސް. މިލަދުވެތިވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެ

ޖެހޭ ވަިކ އިރު އެބަންނަވާ މި ިއވެީނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތިތާ އި ައޑު ބައިބަިއވުމާއި ފިތުނަިއގެ ވާަހކަތައް ދެެކވޭ

ގޮްތގޮތަުްށ  ވަން. އެކިވެސް އަދާކުރައް  އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ މަނިކުފާނުގެ ަވޒީފާ އިތެދުވެރިކަމާނުޖެހި، ފަރާތަކަުށް 

ވެސް  ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއީ ވަަރުށް ފުންކޮުށް މަނިކުފާނު މިހެން އޮޔާދާން ދޫކޮުށްނުލަްއވަން، ކަންތައްަތއް އިގަމިތާ

ނެއް މެންބަރަުކ ވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި  ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އެއް ެމންބަރަކު އަވިސްނައި 

ެވސް  ހުއްުޓވަންއެްއވެްސ ބޭފުޅަކު ޢަމަލުކުރަްއވާ ނަަމ، ެއކަން  ުށްމަޖިލީހުެގ ަގވާއިދާ ޚިލާފަ އި،ތަފާތުނުކުރައްވަ 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ  އަރުވަން.މަުށް އަޅުގަނޑު ހަނދުމަފުޅުކޮުށްޖެހިވަޑައިއގަންނަވާނެ ކަ މަނިކުފާނަުށް

މަޖިލީހަކަުްށ ހަދަން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖެއަުށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ ބޮޑެތިޮބޑެތި  މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤގަިއ ަވކާލާތުކުރާ

މައްސަލަތަކަުށް ަޙއްލު ހޯދުމަުށް ވަކާލާުތކޮުށް، އިންޓްރެކްިޓވް ޚިޔާލު ފާޅުކުރަންޖެހޭ ތަނެއް ަކމުގައި ހަދަން އެބަޖެހޭ. މިީއ 

އައުމުެގ  ވެފައި އޮތް ބޮޑު މައްސަލަައކަުށް ޙައްލުއަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ މި ޤައުމަުށް ދިމާ

އަުޅގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ ސިޔާސަުތ  ،ޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ހެދިޔަސްންނަވަން އެަބޖެހޭ. އެކަމަކު، ނެކަމުަގއި ދަކޮޅުމަތި

އްކަތްކުރެިވގެން ސަކަންކަން ޙައްލުކުރުމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ މި މަ ޙަޤީޤަތުގެ މަްއޗަުްށ ބުރަވެ ތިބެ މި ،ހެދިޔަސް

ޤްޞާުދ އި ގެަޤއުމު ،ޙައްލެއް ހޯދޭނީ. ރައްޔިތުންގެ މެދުގަިއ ފުޅާ ދާއިރާގައި މަޝްވަާރކުރެވިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ަރއްޔިތުންނަުށް  ،ކަމަުށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްަތއް ޤާއިމުކޮުށްެއަކން، ފިކުރުކޮުށް  ކުރިއަުްށގެންދާނެ ގޮތަކާ ދޭތެޭރގައި ވިސްަނއި
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ކަންކަން ކުރެިވގެން. ައޅުގަނޑުމެްނގެ  މި ،ކޮުށް ރީނާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަުށް އިތުރު ަމސައްކަެތއްބޭނުންވާ ތަމް

އި ކުރެވިފަތަމްރީނު އޮތް ގޮތުން ރާއްޖެއަުށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ވަީޒފާތަކަުށް އިތަޢުލީމީ ނިޒާމު މިއަދާ ހަމައަުށް ބައްޓަންވެފަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގިއ  !އެުކ ދަންނަވަން. މިސާލަކަުށް ބައްަލވާމުގައި ހިތާމަޔާ ތިބި މީހުން ތިބީ ވަރަުށް މަދުންކަ

މުތަކުގަިއ ތިބީ ދިވެހީްނގެ ކިަތްއ ުޓއަިރޒަމް އިންަޑސްްޓރީ. އެާތގަިއ މަތީ މަޤާ އޮތް އެންމެ ޮބޑު އިންޑަސްްޓރީއަކީ

 ..ކުގައި ތިބީ ކިަތއް މީހުންތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ.މުތައެބަޖެހޭ. ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ މަޤާޕަސެންޓް މީހުންތޯ ވިސްނަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ުށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

އަޅުގަނުޑމެން ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ ރަީއސް ޔާމީނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  އާދެ، މިއީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ދަނީ މުސާރައިގެ  . އާދެ! މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން މިކުރިމަތިވާ މައްސަަލތަކުގެ ޙައްލޭރާއްޖޭަގއި 

ނެތް ގޮތުަގއި ައުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންނަުށް މިއަދު ދިމާވެފައި ހުރި ތުގެ ބިެލއް. އާދެ! ޝައްެކއް ސިޔާސަ

އަދި އެ  އި،އަދާކުރާ ަވޒީފާގެ ތަނުގެ ގޮތުންނާ އިލިބޭ ާއމްދަނީއާ ؛އާމްދަނީއާއި ވަރަުށް ގިނަ މައްސަލަތަެކއް ެއބަހުރި،

ސަުށް ަބލާއިރު އެކަުީށގެންވާ ބެނެފިޓް ހުރި އެިކއެކި ެއކްސްޕީރިއަން އިމީހަކަުށް ލިބިފަ އެ ،ހުރި ތަޢުލީމާއި އިމީހަކަުށް ލިބިފަ

ނޑު ހަނދާނަުށް އަންނަނީ އިހަކަުށްދުވަހު އަުޅގަނޑުމެން ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަުޅގަ ޕެކޭޖެއް ލިބޭތޯ، މިއީ

އޭނަ  ގައި މަަސއްކަތްކުރި އާދަިއެގ މަސައްކަތު މީހެއް،ތުރުގައި ގެމަނަފުުށީ ސްޫކލުޓަުށް ކުިރ ދައަޅުގަނޑު ގެމަނަފުުށް

ޮގސް ތިމަންނަ މިހިރަ ފިހާރައުަށް ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ހިފައިގެންރުފިޔާއޭ. މި  ފަސް ހާސްބުނަނީ ތިމަންނައަުށް މި ލިބެނީ 

ވާހަަކއަކީ އިްއޒަތްތެރި އުޅޭ  ުހރިހާ އެްއޗެއް. ދަންަނވަން މި އޭއަންަނއިުރގައި އޮންނަނީ ހުސްވެފަ  އިދެ ފަހަރު ވަދެފަ

ަމއްސަލަެއއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ގެހަމައެކަިނ ގެމަނަފުުށީ މުޅި ާރއްޖޭެގ މައްސަލަެއއް. މިއީ  ރައީސް، ިމއީ

ޫނނީ އެ ރަުށެްއަގއި އުޅޭއިުރަގއި  އެ ިސޓީެއއްަގއި، މީހާ ުއޅެން ދިމާކުރާ މާަޙއުލުަގއި މީހާއަުށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން އެ އެ

ނޫނީ އެމެރިކާގައި ހުރެގެްނ  ޅެވޭނެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އުމުރު ހުސްވަންދެން އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި އު

ެއއްވެްސ  ،ންސެއް ނެތްފަހަރުަށް އެއްެވސް އެކްސްީޕރިއަ ަވޒީާފ އަދާކުރަން އެބަޖެހޭ ބައެއްކިޔަިއެވގެން އަިއއްސަ 

ގެން ބޭ އާމްދަނީައކީ އޭަނއަުށް ޭގގެ ކުލި ދަްއކައި ލި ބަާލއިރު، އާމްދަނީގެ ގޮތުންތަޖުރިބާއެއް ނެތް މީހުންގެ ދަުށުގައި. 

ދެއްކުމުގެ ިވސްނުން އަބަދު މަސައްކަުތގެ މި އޮންނަނީ. ކަރަންޓު ބިލު، ފޯނު ބިލު  ނޫޅެވޭ ވަުރގެ އާމްދަނީއަކަުށް 

ކްިޓވް މަސައްަކތްތަކެއް ނެރެވިދާނެ ކަމަކަުށް ރަނގަޅު ޕްރޮޑެ . މިކަހަލަ މާޙައުލެއްގެ ތެރެއިންމާޙައުލުގައި މި އޮންނަނީ
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 ގެ ބޭނުމަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެއާެއކުޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލު އާެދ، މިއީއަޅުގަނޑުމެން ޚިޔާލު ވެސް ކޮުށްގެންނުވާނެ. 

ންޏާ ފެނަކަ ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަ ކުްނފުނިތަކުގަިއ، މިސާލަކަުށް، ރާްއޖޭގެ އެކި ރަުށްރަުށުަގއި ،ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ

މިފަދަ ެއކިއެިކ ކުންފުނިތަކުަގއި މަަސްއކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުންނަުށް ލިޭބ އާމްދަނީއަކީ އެ މީހުންނުަށް  ނޫނީ، ކޯޕަރޭޝަން

 ކަމުަގއި އި ުއޅެވޭނެ މުސާަރއެއްތޯ ސުވާުލުއފައްދަން އެބަޖެހޭ. ޢާއިާލއަކާ އެކު ރަުުށގަިއ ުއޅުންވަޒީާފގައި އެ ރަުުށގަ އެ 

ޙަޤީަޤތުގައި ެއކަުށީގެްނވާ ގޮުތގަިއ  ،ގެންއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ކޮުށްލައި ންނަުށް ކަރަންޓާއި ފޯނު ބިލާވިޔަސް އެ މީހު

ެއބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ހިތްހަމަޖެހިގެން ވަޒީފާ އަދާކުެރވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް އާމްދަނީ ލިބޭ މާޙައުލެއް އޮތްތޯ ބަލަން

ވެްސ  އިމުަބއްޓަންކުެރވިގެންާދއިރުަގއި، ހަމަގަ  ޅުގަނޑުމެންގެ މުސާރަިއގެ އޮނިގަނޑުއަދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަަކއަކީ، 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަާނއި  އި،ކަންތައްތައް ދިރާާސކޮުށް ބެލުމާ  މި ،މި ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫިލއްޔަުތގެ ތެރޭަގއި އެބަ ހިމެނޭ

ޙަޤީޤަތުގަިއ  ދިނުމަކީ އެއީ އެ ޚިާޔލު ރުކުރުމަކީ، އެ ޕެކޭުޖ،ިއނާޔަތުގެ ބެނެފިޓް ޕެކޭޖު ތައްޔާ މާޙައުލު އެކަުީށގެންވާ ގޮތަުށް 

އީ އެ  އިރު އޭނަައުށް ލިބޭ އިނާޔަތްަތއް؛ނޫނީ ަވޒީފާ ދޫކޮުށްލާފައި ދާ  ،މި ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއެްއ. ައދި ވަޒީފާ ނިމިގެންދާ

ކަންތައް ބެލުމަކީ ވެސް  މި ިއ،ރުމާއެ ރިަވއިްޒކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ިރވަިއޒްކު ،ތްތޯ ބެލުމާއިއެކަުީށގެންވާ އިާނޔަ

ހަމަ ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާެއއް. އަުޅގަނޑު އުފާކުރާ ކަެމއް ޙަޤީޤަތުގައި މި ކޮމިޝަނުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަީކ  މިއީ

ނީ. ަކމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެކުރިއެރުމެއް  އީކަމުގަިއ ވުމަކީ މިދާއިރާއިން ޑިގްރީ އޮތް ބޭފުޅުންއަދި މާލީ  ،ގާނޫނީ

މާ މި ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ކޮިމޝަން އުފެދިގެންދިަޔއި އެއާެއކު މި ބޭފުޅުން ޢަްއޔަންކުރެިވގެންދާއިރު އަުޅގަނޑު ހަމަ

 ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާ ވަރަުށް މުހިއްމު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ މި ތިބި އެތައް ހާސް ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ

އަންނަނީ. އަދި ސަރުާކރުގެ ެއކިެއކި ކުންފުނިތަކާިއ  ހަވާލުެވގެްނ މި ޔަުތތަކާ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް މުހިއްމު މަސްއޫލިއް 

މާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް މުހިއްމު ދައުރެއް މި ލިބެނީ. ިއ ތިބޭ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުތައް ހި އަދި އެހެނިގެން ވަޒީފާތަުކގަ

 ކުލަ ކަޅުވީމާ ެއއީ  ކެއް ހިާވ ކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދިެވހީންގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ބަެއއް ފަހަރަުށް ބައެއް ކުންފުނިތަ

ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ  ތްަތއް ކުަޑކޮުށްލަންޖެހޭ ސަބަބެކޭ. މިސާލަކަުށްއަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ މުސާރައިގެ އިނާޔަ

ދެ މީހުން ވަޒީފާ އްސަާކއި ބޭުރމީހަކާ ެގ ެއއް ުޔނިވަރސިޓީައކުން ިކޔަަވއިގެްނ އައިސް ިދވެ އިނގިރޭިސވިލާތު

ެއއް މަޤާމެއްަގއި ހުންނަ ، އުޅޭ ވާަހކަައކީ އާދޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން މިިއގައި ތަފާތުތަކެއް އެބަ އަދާކުރާއިުރަގއި މުސާރަ

ޏާ އެ މީހާއަުށް އިނގިރޭސިވިލާތުން އަންނަ މީހެއް ކަމަުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަން މިސާލަކަުށް؛ އެ ލިބޭ މުސާރަ މީހަކަުށް

އަިއސް ނޫނީ ކަނޑުހުޅުދޫ ރައްޔިތަކު  ،ލިބޭ. އަުޅގަނޑުމެން ގެަމނަފުުށީ ރައްޔިތަކުއަުށް އެކަމަޑޭޝަްނ އެބަންޏާ އޭނަވަ

އެ ލިބޭ އާމްދަނީން އޭނަ  ،ނުލިބޭ. އޭނައަުށް ލިބޭ މުސާރައިން  ކުރަންޏާ އޭނައަކަުށް އެކަމަޑޭޝަެނއްމާލޭގައި މަސައްކަތް 

 އިން ނޫނީ އިންޑިއާ  އަުށް،ޖެހެނީ. އެކަމަކު، ބޭރުން އަންނަ މީހާ މި ހާސް ރުފިޔާ ކުލި ދައްކަން ޖެހޭނީ ފަންސަވީސް

ހެންވީމާ، މި ލިބޭ އެކަމަޑޭަޝން ވެސް. އެއަުށް، އޭނައަުށް އެބަނޫނީ ސްރީލަންކާއިން އަންނަ މީހާ އަުށް،އަންނަ މީހާ

ަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަޖެޭހ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތު ތަފާތުކުރުންތަކާ
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ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. މި ރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މަަސއްކަތްކުރަމުން އަންަނއިރުަގއި  ބަ އެ އެއްރީހަމަ މިނިމަމް ސެލެ

ގެ އަުޅގަނޑުެމންގެ ދިރިއުޅުމުަގއި ގަންނަްނޖެހޭ އެކިއެކި ބާވަތްަތކު ،މާލޭގައި ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުންނާއި

އެއްގޮތަުށް އަުޅަގނޑުމެންގެ މުސާރަތައް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. ހަމަޖެހިގެން  ގުަތކަުށް މި އަންނަ ބަދަލުތަކާއަ

ކްިޓްވ ސަްއކަތްުކރެވޭނީ ރަނގަޅު ޕްޮރޑައޮފީހެއް ކަމުގައި ިވޔަސް މަ ،ވިސްނުންތެރިކަމާެއކު ކުންފުންޏެއް ކަމުަގއި ިވޔަސް

އި މި ގެން. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރާ ގޮުތގަ އްކަތްކުެރވޭނެ މާޙައުލެއް ދައްަކއި ރިޒަލްޓެއް ނެރެވޭނީ ހަމަޖެހިގެން މަސަ

ހަވާލުކުރީމާ މިހިރަ މައްސަލަތަކުަގއި ޙައްލު ލިބިގެންދާނެ.  މި ކޮމިޝަނަުށް ޒިންމާތަކާ، އްޔަންުކރެވިކޮމިޝަނުގެ ބޭފުޅުން ޢަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ުށް.ޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު

 

 :ާވހަކަދެއްެކވުން ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުުށީ

ސިޔާސަުތ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ގާނޫނެްއގެ ގޮތުަގއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ަދއުލަތުެގ މުާސރައިެގ 

ރަނަގޅު ސިޔާސަތުގެ ދަުށުން ދޭނެ ފައިސާ ނުހުންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަުްށ  މާލީ ވަތްގަނުޑގައިއަުޅގަނޑުމެން  ،އޮތަސް

މެްއ އޮތުމަކީ ެއއީ ކިތަްނމެ ރަނގަޅު ސިޔާސަތެއް އޮަތސް އެކަން ކުރެވޭނެ ކަ އިދައުލަތުގެ ކަންތައްަތއް ބައްަޓންވެފަ

އަދި ިއއްޒަތްތެިރ  ،ތެރޭގައި ހުންނަ އުާދސްތައް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަުްށ ވިަޔސްޅުގަނޑު ވީވަަރކުން ަބލަނީ ހިތުނޫން. އަ

، އެހެންަނމަވެސް، އަުޅގަނުޑގެ އަޚްގެން އިނދެވޭތޯ. ސްގެ ރަީއސަުށް ވިޔަސް ުނދަންނަވައި ީވވަރަކުން ހިތްދިރުވާލައި ރައީ

ލީމާ ކޮންމެވެްސ ތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑު ގަިއަގއި މިއަދު ޮކއްޓައިނުގރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒައި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ލިއަނުން ބިިލއަނުން ބި ،ުއޅެނީ އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަން ައޅުގަނޑު ހަމަ ކެތްނުެވގެން ތެުދވެލީ. އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން މި

ންތަެކއް އެބަ ދަްއކަވާ. އަދި އަިމއްލަފުޅަުށް ޤައުމުގެ ރައީސް އެަބ ގައި ގިނަ މެންބަރުފައިސާ ަވގަުށް ނަންަގވާ ވާހަކަ މިތާ

މުސާރައިގެ ސިޔާސަތު އޮނިގަނޑު ކަނޑަެއޅުމަުށް ކޮމިޝަނަުށް އަދި މ، އިޢުތިރާފު ވެސް ވަަޑިއގަންނަވާ. މިފަދަ ރައީސަކަުށް

 ޚް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަލާޙް އި އެހެނިހެން ބާރުތައް ދެއްވުމަުްށ ވެސް ައޅުގަނުޑގެ އަނަންގަވަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނާ

ވުރެ ހަގުވީމާ  ތަންކޮެޅްއ އަޅުގަނޑަުށް ،ހުުށަހަޅުއްވާތީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަންބޮޑުވޭ. އަޅުގަނޑުގެ އެހާ ގާތް ބޭފުޅެއް

ކަން ހިނގާ ގޮތް ނޭނިގ އޮވެދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ްނ އަޅުގަނޑަުށް އެނގޭ ވަރަުްށ އެފަހަރެއްގައި ިސޔާސީ ގޮތު

. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ މި ރާއްޖޭގައި ހުރި ފަޅެއް އޮތަސް، ރަުެށއް މީ ކަންބޮޑުވާ ަކމެއްހަމަ ނޑު އަޅުގަ

ހުސްކޮުށްލަން  ،ގެން ޤައުުމ ދިރުވާލަންވަންނާނެ ހުރިހާ މަގެއް ހޯދަްއވައި  އޮތަސް އަމިއްލަ ޖީބަުށް ެއ ފައިސާ
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 އެމް.ޑީ.ޕީ ،ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެބަ އެނގި ފެނިގެންދޭތަން. މިާހރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  މަސައްކަތްކުަރއްވާ

ހަމަތަކާއި  އް ލުމުގެ ބައެއް ނޫން ޮއންނަނީ. ގާނޫނީއިރު އަމިއްލަ މީހާގެ ޖީބަުށް އެްއޗެބުނާސަރުކާރުަގއި ވަްއކަންކުީރއޭ 

ުޑ ފައިސާެގ ވާހަަކ ދައްާކ އަ  އުސޫލުތަކުން ބޭރުން ސަުރކާުރގެ އެކި ބޭނުންތަކަުށް ަރއްޔިުތންނަުށް ޚަރަދުކުރެވިފައި ހުރި

ތިބި ގިނަ  އިކޮުށްފަ ސް ވެސް އަދި ޤައުުމން ވައްކަންއެއާ ޚިލާފަުށް މިހާރު މި ޤައުމުގެ ރައީއިވެނީ އަުޅގަނޑަުށް. ެއކަމަކު 

ހަަކ ޑިަވރު ބޮޑުކޮުށްގެން އުޅޭ ވާނއަިމއްލަ ބޮ ،ގެންއަުށް ޖީބަުށް ގިނަ ފައިސާތަކެއް ލައިވެސް އަމިއްލަ  ބަޔަކު

ގަބޫލުކުރަްނވާނެ ހަމައެއް ނޫން. ައޅުގަނޑަުށް އެަބ ފެނޭ ކޮންމެވެސް ވަަރކަުްށ  ޑުމެންނަުށް މި އަުޑއިެވނީ. މިއީއަޅުގަނ

ތަން. ިއއްެޔ އަުޅގަނޑަުށް ފެނުނު ޭއެގ  ނޫނެކޭ ބުނަން ބައެއް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް މިހާރު ދަސްވަމުން އަންނަ

ން ބައެއް ބޭފުޅުންނުަށް ގެ ގާނޫނަުށް އެ ގެނެވުނު އިޞްލާުޙގައި ނޫނެޭކ ބުނަތަނުން. ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިސާލެއް މި

 ،ވާތީ. އެހެން މިދެންނެވީ ހަމަ ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ ބިލަކަުށް ައޅުގަނޑު އުފާކުރާ ކަެމއް. ެއއީލިބުނީތީ އެއީ ހިތްވަރު

ބަޑިގުދަނުގެ ަތޅުދަނޑިފަތި ، ަގއި ތަޅުދަނޑިފަތ3ިަބރު އެީއ، ނޮވެން؛ ޖެނެރަލް ޑީޑީ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އޭނަގެ ައގު ަވޒަންކުރީތީ. ހަމަ އެގޮތަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  .މާޔަތްކޮުށްގެން ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތްކޮުށްދިން ބޭފުޅާހި

ފުރާނަ ކިއުިރޓީެއއްެގ ގޮުތަގއި ހުންނަވައި އަމިއްލަ ޣަފޫރަކީ ކުރީެގ ރައީްސ މައުޫމނުގެ ސަލާމަތާިއ ރަްއކާތެރިކަަމުށް ސެ

ރަހަ ބެލުމާއި ކަންތައްތައް ކުެރއްވުުމގެ ޒިންމާ ފުރަތަމަ ފަރީއްކޮޅު ، ަވޑަިއގެން ހުންނެވިޤުރުބާންކުރައްވަން ތަްއޔާރުވެ 

ރުންނަުށް އެއީ، ނޫނެކޭ ބުނަން ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ބައެއް މެންބަ .އުފުއްލެވި ބޭފުޅާ. އެހެންވީމާ، އެކަމުގެ ައގު ަވޒަންކުރެްއވީތީ

ނެކޭ ބުނަން ކަން އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވުނު. އެހެންވީމާ، ނުރަގަނޅު ކަންަތކަުށް އެބަޖެހޭ ނޫކަމެއް ދަސްވެގެން އައި

. އަުޅގަނޑުމެންގެ އަތޮޅަުްށ އެާއއެުކ، ައުޅގަނޑުމެންގެ ކަންބޮުޑވުން ހުރި ބައިވަރު ކަންތައްަތއް އެބަހުރިދަސްކުރަން. ހަމަ

 މަރްޙޫމް ޑރ.، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުީރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ،ދާއިރާ ލިޔަސް ައޅުގަނޑުގެ އެްނމެ އަަވއްޓެރިބަލައި

ނުހިނގާ. އެހެންނަމަވެސް،  އަފްރާޝީމުގެ ތަޙުޤީޤު އަިދވެސް އެންމެ އިންސާފުވެިރ ގޮތެްއގައި މިިނވަންކޮުށެއް 

ެއކަން ެވގެންވާެނ  މި ފެންނަނީ. އެއީ ދާ މަންޒަރުއޭަނއަުށް މެރުމުގެ ޙުުކމް ކުރަމުން އްޖެްއގެ ބޮލުަގއި ެއކަން އުޅުިވ،ކު ކުޑަ

އްގެ ބޮލުަގއި ކުއްޖެ ކުޑަ ، ވާނުވާ އެނގި ގެ އަީޑގައި ތިބި އެންމެންނަުށްއެކަމު  ،ގޮތެއް ނޫން. ރަނގަޅު ތަޙުޤީޤެއް ހިންގި

ޙުކުމް  އަދި ޢާއިލާގެ ފަރާތުން އެ މަުރގެ ދިޔަ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހިސާބަުށް ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަރުގެ ދިޔަ އަުޅަވއި،

ރަނގަޅު އިންސާުފވެރި ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމަުށްފަހުގައި  ،ދަނީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓަުށް ގޮާވލަން އިްއވަމުން މި

 ،ކުރުމަކީ ެއއީ ރަނގަޅު ކަެމއް ނޫން. އޭނަ ެއކަނިތޯ ޭއގައި ަބިއވެރިވަނީފުރާނަެއއް ުދއްވާލުމަުށް ޙުކުމް  ނޫނީ އެްއވެސް

އެ ހުރިހާ ކަމެްއ ބަލާފައި ޫނނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެފަދަ ުޙކުމެއް ކުރުން ެއއީ ރަނަގޅު  ،ކަެމއްތޯއެތައް ަބޔަކު ހިމެނޭ 

ރަނަގޅު އިންސާުފވެރި ތަޙުޤީޤެްއ  ،ކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ ނުދެކޭތީ ހަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓަުްށ އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން

 ރި؛ ފެނިގެން އެބަދޭ ކިތަންމެ ޖަރީމާތަކެއް މި ޤައުމުގައި ހިނގާއެއާެއކު ފެނިގެން އެބަހުރުމަުށް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަކު

 ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު...ވެސް ރަނގަޅު ތަން. އެ ހުރިހާ ކަމެއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .الم عليكموالس  މިނެޓުގެ ހުސް ަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  30މި ހިސާބުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މުޙައްމަދު(މެންބަރު ޢަލީ ގެ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ ހޮޅުދޫ ދާއިރާ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދާއިރު އަުޅގަނޑުެމންގެ ކުރިމަތީަގއި މި އޮތީ،  ފަހު ހުސް ވަގުުތކޮޅަުށް `. 

ލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާަސތުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުން. ދައު

 އިްއޒަތްތެރި  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ،އަރުވަނީ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ޓަކައި މިހާރު 

 ުށް.މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކުނުދޫމަ

`. އާދެ! މިއަދު ވާހަކަ ދަްއަކވަމުން މި ދާ މުސާރައިެގ ސިޔާސަުތގެ ބިުލ؛ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ކޮމިޝަނެއް  މި ބިލު މިގޮތަުށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ޕޭ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމަުށް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވޭ. އެހެންވީމާ، ޕޭ

އުފެދުން އެއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ެވސް ފާހަގަކުރަން. އަދި ޖުމުލަ ގޮތެްއގައި މި ބިުލގައި އެފަދަ 

ކޮމިޝަނެއް އުފެދޭތީ ވެްސ ައޅުގަނުޑ މި ބިލަުށް ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، މިފަދަ 

އުފެދުމުގެ އެްނމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކަުށް ވާންވާނީ، ސަރުކާރުަގއި އަދި ދައުލަުތގެ އެކި މުއައްަސސާތަުކގަާޔއި ޕޭ ކޮމިޝަނެއް 

ހުރިހާ ދައުލަތުގެ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަާދކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ވެސް މުސާރައިގެ ފަރަގު ުކޑަކުރުމާެއކު، 

ފަދަ މުާސރައެއް ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެްސ ލިބިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތެްއ އިްއޒަތްތެރި، އަބުރުވެރި ދިިރއުޅުމެއް އުުޅވޭނެ 

ހަމަޖެހިގެންދިއުން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ޝަުކވާތައް ލިބޭ ބައެއް ފަހަރު މުސާރަ ކުޑަެވގެން އާދައިގެ 

ން ބޯހިޔާވެހިކަމަުށް ވެްސ ވަޒީފާތަކަުށް އާއްމުކޮުށް. ދެން، ހަމަ އެގޮތަުށް ކޮންމެ އިންސާނަކު އިންސާނެްއގެ ހައިިސއްަޔތު

އެބަ ބޭނުންވޭ. އަުޅގަނޑުމެން އުފާކުރަން ހަމަ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުންނާއި، އަދި މިއަުދގެ ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވެހިކަމުަގިއ 

ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަާކއި ފްލެުޓތައް ެއޅުމުގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ެވސް ރާވާފަިއ ވާތީ. ދެން، އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ިމ 

ކޮުށްލަން ބޭނުން. އެންެމ އާދަިއގެ، އެންމެ ކުަޑ މުާސރަ ލިބޭ މީހުންނަުށް ވެސް ެއފަދަ ފްލެޓުތަކުން ފުރުޞަތު ފާހަގަ

ލިބުން އެއީ ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަެމއް. ައދި މިފަދަ މުސާރައިގެ ސިޔާަސތްތަކުގެ ބިލު ެއކުލަަވއިލާިއުރ 
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ންމެ އާދައިގެ ވަޒީފާަތކުަގއި އުޅޭ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެަފދަ މުސާރައެއް ލިބިގެންދާނެ އަޅުގަނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަން، އެ

ކަމަުށް. އަބުުރވެރި ދިރިުއޅުމެްއ އުެޅވޭ ފަދަ މުސާަރއެްއ ކޮްނމެ ބޭފުޅަކަުށް ެވސް ހަމަޖެހިެގންދާނެ ކަމަުށް. ޝުކުރިްއޔާ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނައިްއޒަތްތެރި  ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މިގަނޑު އަޅުމިހާރު 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

`. ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި އޮތް ރިޕޯޓަުށް އަޅުގަނޑު 

ބަރު ޢަލީ ޝާހަުށް ވަރުަށް ކަދަްއކާލުމުގެ ކުީރަގއި މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންވާހަ

ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ުކރިމައްޗަުށް މިހެން ހުުށަހެޅޭ  ތެރިކަމާެއކު ޝުކުރުއިޚްލާޞް

ކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަުށް ޭއެގ ސަބަބުން ވަރަުށް ގިނަ މަންފާތަކެއް ކުރަނިވި ބިލުތަކެއް ކޮންމެ ބިލަ  ،ކޮންމެ ރިޕޯޓަކީ

 އެުރވުމަުށް ޓަަކއި އަބަދުވެސް ަރއްޔިތުްނގެ ކުރި  ،އަބަދުވެސް. މި ސަރުކާަރީކ ރައްޔިތުްނގެ ެހވާިއ ލާބަޔަުށް

ގެ ކުރަމުްނ މި އަންނަނީ މި ރާއްޖޭއަބަދުވެސް މަަސއްކަތްނަ ސަރުކާރެއް. އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަން

ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން  އަުށްއިޤްތިޞާދީ ގޮތުން މި ރާއްޖެ އިޤްތިޞާދު ހަމައަކަުށް އަޅުަވިއ،

ތުްނެގ ތަކުގައި ރަްއޔިކުރަމުން މި އަންނަނީ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުތަކަުށް މި ކުރަމުންދާ ދަތުރު

 ،ލުމަުށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަްއޑޫން، ައއްޫޑގެ ރަްއޔިތުްނގެ ތެރޭން ދޮނާމެން ފަދަހާލު ބަލައި

އަހާލީމާ މި ޤައުުމގެ ބޭބޭފުޅުންގެ އިހްސާްސތައް ައޑު އެ ރާމެން ފަދަ ބޭބޭފުޅުންނާ ދިމާވެ،މެން، ާޒހިދި ޙަފީޡާއާބިދާމެން އަ

ކުރިއެރުންތަކާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އެަބ އެނގިގެންދޭ. އެންމެ ބޮޑު  އިޤްތިޞާދަުށް އަންނަ

ވަނީ  ގެ މަްއސަލަ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިކަރަންޓު، ގޮތުަގއި ފާހަގަކުރަމުން ައއި ެއއް ކަންތައް  ގެކަންބޮޑުވުެމއް

ނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަްތ ުށް މަސައްކަތް ފެުށިފަ. މިހެންވެ ައޅުގަޙައްލެއް ހޯދުމާ ދިމާއަ

ރައްޔިތުންނަުށް މި އަންނަނީ ަވރަުށް ބޮޑަުށް ބަލަިއގަންނަމުން. އާދެ! މިފަދަ ރިޕޯޓެއް ައޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީަގއި ހުުށަހެޅިފަިއ 

ން ނަސްލުގެ ބޭފުޅުންނަުށް ދޮޚާއްޞަކޮުށް ، މީހުންނަުށްބޫލުުކރަން މި ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް ބޭރުއޮންނައިރު ައޅުގަނޑު ގަ

ހުރިކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން އެބަ. އެކަްނކަން ރަނގަޅުކުރުމަުށް ަޓކައި ިމ  ުށް ބޮޑު ތަފާތުތަެކއް މުާސރައިަގއިވަރަ

ސަރުކާރުން މި އަންނަނީ އިންތިހާއަުށް މަސައްކަތްކުރަމުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ެވސް ހަމަ ޚާއްޞަކޮުށް ރިސޯޓް 

 އިރުރަތކުަގއި މަސައްކަްތކުރަްއވާ އި، އަދި އެހެން ސެކްޓަބޭފުޅުްނނާ އަރިޒަމް ދާއިާރގައި މަަސއްކަތްކުރާއި، ޓު ދާއިރާގަ 

 ކަން އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، މިތި މުސާރަތަކެއް ލިބެމުން އަންނަވެސް ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ބޭފުޅުންނަުށް ބޮޑެ
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ޓަކައި މި  ޙައްލުތަކެއް ހޯދުމަުށް ޔިތުންެގ މިހިރަ ކަންބޮޑުވުންތަކަުށްއްޖޭގެ ރައް ރާ ،ޓަކައި މަުށްވުމަގަުށް އެޅުކަންކަން ހަމަ

ސަރުކާރުން މި އަންނަނީ އިްނތިހާއަުށް މަސައްކަްތކުރަމުން. އެހެންވެ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ުކރިމައްޗަުށް މިފަދަ ގާނޫނުތަްއ 

އެ ޕޭ  މެން ޕޭ ކޮިމޝަނެއް އުަފއްދައި،ޑުމި ގާނޫުނގެ ެތރޭން އަޅުގަނ ،ގެނެއްސަ އަުޅގަނޑުމެން ިއޞްލާޙުކޮުށް

ކަންބޮޑުވުންތަކަުްށ ޙައްެލއް  ،ހުރި މައްސަލަތަކަުށް ޭރން އަުޅގަނޑުމެން މި ދަްއކާ މިހެންކޮމިޝަނުގެ މަަސއްކަުތގެ ތެ

ންނަުށް އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ޝައްކުނުކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ ރައްޔިތުން އުފާވަީނ. އެހެންވީމާ ރައްޔިތު ހޯދިގެންދާނެކަމީ

އެނިގގެން މި ދަނީ، ހާމަވެެގން މި ދަނީ މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި، ރަްއިޔތުންގެ ހެވާއި ލާބައަުށް ޓަކައި 

ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް. އަދި އިުރއަރައި އިރުޮއއްިސގެން އަންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ސަުރކާރުން ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކިއ 

އްިޔތުން ކުރިއެރުމަުށް ޓަކައި، ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޮޔކަން އިތުރުކުރުމަުށް ޓަކައި ބޮޑެތި ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް، ރަ

 5ަހއުސިންގ ޔުނިޓު ެއޅުމަުށް  15000މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުން އަންނަކަން. ރޭގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އިިވގެންދިޔަ 

ޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުިރއެުރން ހޯދާކަން އަުޅގަނޑުމެން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުެރވިގެންިދޔަ ވާހަަކ. މިހެންވެ މި ާރއްޖެ އި

ޤަބޫލުކުރަން މި ޖެހެނީ. މިހެންވީމަ މި ސަރުކާރުން މި ދަނީ ރަނގަޅު މަުގގަިއކަން ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކޮުށް، 

ރުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރެވޭ ދަތުރުތަކުަގއި، ރާއްޭޖގެ ކަންކޮޅުަތކަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ދަތު

އެނގި ހާަމވެގެން މި ދަނީ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހުމާއި ުއފާވެރިކަމާ ެއކު ތިބިކަން. ައއްޑޫ ިސޓީއަުށް ނިސްބަްތާވ 

މެންބަރުން ވެސް މިތާ އެބަ ތިއްބެވި. އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަރަންޓަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާުރ 

ބަދަލުތަކާ އެއްކޮުްށ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކަރަންުޓެގ މިހިރަ ކަންބޮޑުވުންތައް ެވސް ޙައްލުެވގެން އަންނާނެ. މި ގެންނަ 

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ދިމަވާ ކޮންމެ ކަންބޮޑުވުމަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި އަންނަނީ ޙައްލުތަކެއް ހޯދައިދެމުން. ފްލެޓު 

ދެއްކުމާ، ައދި އެ ޕޭމެންޓުތައް ދެއްކުުމގެ ހުރި މައްސަލަ ވެސް  ދިނުމަުށް ޓަކައި ފްލެޓުގެ ަޑއުން ޕޭމެންޓު

 އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިދާކަުށްދުވަހާ ހަމައަުށް އިވެމުންދިޔައީ މަްއސަލަތަކެްއގެ ވާހަކަ. އެކަމަކު މިހާރު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް ފުރުޞަތު

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދައުލަތުގެ މުސާަރިއގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނަޑއެޅުމަުށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަުށް ބިލެއް 

ވުުމގެ ުފރުޞަތު ލިބުނީތީ އަުޅގަނޑު ހުުށަހެޅި، މި މަޖިލީހުން އެ ބިލު ނިމިގެންދާ މަރުޙަލާގައި ިމ ބަހުސްގައި ަބިއވެރު

ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް. އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިފަދަ މުހިއްމު އެތައް ބިެލއް، 

 އެތައް ގާނޫނަކަުށް އިޞްލާުޙެގނެވި މި މަޖިލީހުން ފާސްކުޮށްފައި މިހާރު ފޮނުވައިލެިވއްޖެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން 
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ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ޤައުމަުށާއި ރައްޔިތުންނަުށް މުހިއްމު ފައިދާހުރި އެތައް  18އަބަދުވެސް މި ދަންނަވަނީ 

މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވުނު ަމޖިލީހެކޭ. މިހާރު މުސާރައިގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެިޅގެންދިަޔިއމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަދއުލަތުގެ 

ރު މިއޮންނަ ތަފާތުކުރުންތައް ނެތިގެންގޮސް، ރަނަގޅު އެކަުށީގެްނވާ، އެ މީހެްއގެ ބަޖެޓުން މުސާރަދެވޭ މީހުންގެ މިހާ

ކޮލިފިކޭޝަނާއި، އެ މީހެއްގެ ޤާބިލުކަމާ އެކަުށީގެްނވާ މުސާރަ ލިބިދިނުމަުށް ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްެވގެން މި ދަނީ. 

ކަނޑައެިޅގެންދިަޔއިމަ، މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުަތއް  އަދި ހަމަމިއާއެއްކޮުށް ައޅުގަނުޑމެން ފާހަގަކޮުށްލާނަން މުސާރަ މިގޮތަުށް

ވަކި ގޮަތކަުށް ކަނަޑއެޅިގެންިދަޔއިމަ ރާއްޖޭގެ ޕްރަިއވެޓު ސެްކޓަރގައި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންނަުށް ވެސް ހަމަ މީގެތެރެއިން 

ހަމަ ފަޚުރުވެރިކަމާ ެއއްކޮުްށ ހަމަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަުޅާވން މަޖުބޫރުވެގެންދާނެ. އެހެްނީވމާ، އެކަމަުށް ަޓކައި ައޅުގަނޑު 

މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، ާރއްޖޭގެ ރިޯސޓުތަކަުށް 

ބަލާއިރު ޓުއަރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީއަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެްނމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ ތަނަކަުށް ވެފައި، އެ ދާރާގަިއ 

ކަތްކުާރ، ޓުއަރިޒަުމގަިއ މަސައްކަތްކުރާ، މަތީ ފަންތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ މުަވްއޒަފުންނަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަސައް

ބިދޭސީންނަުށް ވެފައި، އެ ަވޒީާފތަކަުށް ވެސް ދިވެހިންނަުށް ފުރުޞަތު ލިބި، ދިވެހިންނަުށް އެ ވަޒީފާަގއި އުޅޭ ބޭރުމީހުންނުަށް 

މަ ރަނގަޅު އެކަުށީގެްނވާ ާޤބިލު ދިވެހިން ވެސް ލިބޭނެކަމީ އެއްެވސް ޝައްެކއް ހުރި އެދެވޭ މުސާރަތައް ލިބެންޏާ ހަ

ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މިއަދު ޓުއަރިޒަމުަގއި މަސައްަކތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަުށް ވެްސ 

ޓުތަުކގައި މަތީ ފަންީތގެ މަޤާމުތަކަުށް ވާދަކުރަްއވާ ހަމަ ހިތްވަރުދެން އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ރާއްޭޖެގ ރިސޯ

ދިވެހިންނަުށް ވެސް އެކަުށީގެްނވާ ރަނގަޅު މުސާރަތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު މީގެތެރެއިން ހަމަ ލިބިގެންދާނޭ. އެއީ މި 

ގެ ތެެރއިން އަންނާނެ ބިލަުށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަދއުލަުތގެ ބަޖެޓުން މުސާރަދޭ މީހުން އެހެން އޮތަސް، މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެއް

ހުރިހާ އެންމެނުަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް. ހަމައެއާެއއްކޮުށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުބީން ދެންމެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަުށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ހުރިހާ ގޮތަކުން ލާބަާޔއި މަންފާހުރި 

ކަންތައްަތއް ކުރުމަުށް. އޭގެތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެްނ އަްއޑޫ ސިީޓއަުށް މި ފަހަރު މި ކުރި ދަތުރުގައި އަްއޑޫ ގޮތަުށް 

ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން، ާޚްއޞަކޮުށް ފޭދޫ ރައްޔިތުން؛ ފޭދޫގައި ައޅުގަނޑުމެންާނ އެއްކޮުށް ވަރަުށް ގާްތކޮުށް 

ބައެއް ބޭބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ައުޅގަނޑު ެވސް ފާހަގަކޮުށްލަން. މަސައްކަތްކުެރއްވި ޓީެމއް. ެއ ޓީމުގައި ހިމެނުނު ހަމަ 

ދޮނާ، އާބިދާ، ޙަފީޡާ އަދި ާޒހިރާ، މި ބޭބޭފުޅުން އަުޅގަނޑުމެން ދިން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަުށް ބިނާކޮުށް އަޅުގަނޑުމެްނ 

މްހޫރިއްޔާ އެ ވަނީ ކަރަންޓަުްށ އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ިމއަދު އަުޅގަނޑުެމންގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުهللا ކުރި މަސައްކަތުން 

ވެސް ޙައްލު ހޯއްދަަވއިދެްއވަްނ ނިންމަވާފަ. ރަނގަޅު ޙައްލެއް އެއަުށް ެވސް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މަސައްކަތްތަްއ 

މި ދަނީ ހެސްކިޔާފައި ކުރަމުން. އަޑުޮގވާފައި ހަމަ މަސަްއކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. ސަރުކާރުން މި ކުރާ މަސައްކަތުގެ 

ޑު ހަމަ ވަރަުށް ބާރު. ވަރަުށް ބާރު. ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ ނިމިގެންދާނެ. ރޭގައި މި ސްޕީ

ފްލެޓުގެ މަސައްަކތް ބަޔަކާ ހަވާލުވެގެންދިޔަ ަތން. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ދާދި  15000ފެނިގެންދިޔައީ ބޯހިޔާވަހިކަުމެގ 
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ގެންދާނެ. އެހެންވީާމ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މި ސަރުާކރުގެ ކަންތައްަތއް ކުރަމުންދާ އަވަހަުށް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ފްލެޓުތައް ލިބި

ގޮތަކީ. މިކަމަުށް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެއްބާރުލުންދޭުށޭ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ 

ންގެ މަސަްއކަތަުށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބޭނީ އޭރުން. މެންބަރުން ވެސް. އެހެން ޕާީޓތަކުގެ މެންބަރުން ވެްސ. ައޅުަގނޑުމެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަްތކުަރމުންދާއިރު އަުޅގަނުޑގެ ފަހަތުަގއި ހިފަިއގެން މަސަްއކަތަުށް ުބރޫއަރުވަން މަަސއްކަތްުނކޮުށް 

 ކުރެްއވިްއޔާ ތަރައްީޤވާނެ... އަޅުގަނޑުމެންނާ އެްއކޮުށް ަވަޑއިގަންަނވާުށޭ އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ. މި ޤައުމު އިރާދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޔާސަތުގެ މި ބިލަކީ އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ިވސްނައިލީމަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދައުލަތުގެ މުސާަރއިގެ ސި

ހަމަ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މުސާރައިގެ މައްސަަލއަކީ ރަްއިޔތުންގެ ތެރޭގައި އަބަުދވެސް އެ 

ުތގައި އެބަޖެހޭ އިޝޫ އޮންނަ މައްސަލަެއއް. އެކަމުަގއި ކަންބޮޑުވުން ެއބަ އޮވޭ. އާދެ! އަސާސީ ުމސާރައެްއގެ ގޮ

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް، އެ މީހަކު އެ ކުރާ މަސައްކަތް، އެ މީހަކު އެ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން އެ މީހެއްެގ 

މުސާރަ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ސިޔާސަތުތަކެއް ގާނޫނުގެ ެތރެއިން ހާމަވެގެންދާން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑަުށް ލަފާކުރެވެީނ 

އިގެ ސިާޔަސތުގެ ބިލުގެ ސަބަބުން މިދެންނެވި ކަްނކަމަުށް ރިޢާޔަތްކުެރިވެގން މިކަން ރަނގަުޅެވގެންދާނެ ދައުލަތުގެ މުސާރަ 

ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުަރން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް. 

މަޖެހިލައިގެން އެ މީހުންނަުށް އުެޅވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަުށް މި ޤައުުމގައި އުޅެން. އެންމެ ކުޑަމިނުން އަސާސީ ަކންކަމުގައި ހިތްހަ

ކަރަންޓުގެ މައްސަަލއަކީ ވެސް އިރުއިރުޮކޅާ ެއއަުށް ބަދަލު؛ ައގަުށް ބަދަލުގެނެިވގެން ރަްއޔިތުންނަުށް އަތްނުފޯރާ ހިސާބުގައި 

ވެދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ެވސް އަްއޑޫ ސިޓީގެ އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން އެއީ. އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން މި ފާއިތު

ޖުކޮުށްފައިވޭ. ތިޖާޔިތުން ަމގުމައްޗަުށް ނިކުމެ އިހުރައް ،ފަހަރެްއގެ މަތިން ބޮޑުވެފަިއވޭ. ަރއްޔިތުން ކަންޮބޑުވެ  3ކަރަންޓު 

 ން އަޑުާނއްސަަވއި ރުމިކަން ސަރުކާ ،ން މިކަން ކުރެވިފަިއާވއިރު ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަންފަހަރެއްގެ މަތީ 3

އެއް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެން އް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ފެނިފަަތނެ ފަހަރަކު ވެސް ދަނީ އަގު ބޮޑުވަމުން. ައގު ުކޑަވާ ކޮންމެ

އައްޫޑ  ،ތިބީ. ސަރުކާރަކުން ވާހަކަ އަޑުއަހަން އެ ސް ައއްޑޫ ސިޓީ ރަްއޔިތުން މިންމެ ގިނައިން މި ވާހަކަ ދެއްކިޔަކިތަ

ރާކުރަން އް ނެތް. ކޮންމެ ފަހަރަކު މުޒާހައެ އެއްވެސް އިރެއްަގއި ކުަޑކޮުށްފަފަހުން  މި ސަރުާކރު އައި ންޓެއްސިޓީގެ ކަރަ

ނިކަމެތި މީހާ  ން،ވެސް ގާތްގަނަޑކަުށްހެން ހުރިހާ އެންމެުށް ނަމަވެސް ކުރަނީ ބޮޑު. މިާހރުމަގުމައްޗަުށް ނިކުތީމަ ޖެްއސުމަ

ރޫޓުެވ، ގިނަ ފިހާރަތަުކގެ . ވިޔަފާރިަތއް ަބނގުތިބެނީ ޓު ބިލު ދައްަކިއެގން އެރުފިޔާ ބަޔަުށް ޔުނިަޓކަުށް ކަރަން 5ވެސް 
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އޮތީ. ތަންކޮެޅއް  ލަތު އެތަްއ ހުއްޓޭ ހިސާބުގައި މިހާރު ހާފިހާރަ ،ހުރި ފްރިޖުތައް ކަނޑައި، އޭ.ސީތައް ކަނޑާަލއި

ައޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ، ވުން. އެހެްނނަމަވެސްބަދަލެއް ގެންާނނެ ވާހަކަ ވިދާޅު  ،މި ބޭފުޅުން އެ ވާަހކަ ވިދާުޅވެ .ލަސްވީ

ގެ މެންބަރުން ނި އަޑުއަހަންޖެހޭނީކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގޮތެއް ނެީތމަހެން އެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނީ. ހަމައެކަ ހުސްވެ އެހެންގޮތް

ނަންތަކެއް ިއިވގެން. ގެ ކޮންމެވެސް ބައެްއގެ ދިޔައީ ޕީ.ޕީ.އެމް ދައްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އަޑުިއވިގެން މި

އަުޅގަނޑުމެންގެ  ގެންނަނީ.މައޭ ތިމަންނަމެން މިއަުށް ބަދަލު ވާހަކަ ދެްއކީ އެ  ަފއި އެ ނަންަތކުގެ ބޭބޭފުޅުންއެ ނަންތައް ކިޔާ

 ކޮންމެ ބަޔަކު އިހުތިޖާޖަުށް ނިުކތަސް، ކޮންމެ ަބޔަކު ުމޒާހަރާުކރިޔަސް، ކަންބޮުޑވުން އޮތީތީ މުޒާހަރާކުރީ. އެހެންނަމަވެސް

ފަހަރެއްގެ މަތީން އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ އަގު ވަނީ  3އެ ވާހަކަ ައޑުނާހާ، އަުޅގަނުޑ ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރިހެން 

ލާރި އަގުހެޔޮކޮުށްލާަފއި  3ލާރި،  2ބޮޑުކޮުށްފަ. އަދި މިހާރުވެސް ައޅުގަނޑަުށް ހީވާ ގޮތުްނ، މާ ބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނާނެ. 

ހެޔޮކޮުށްފައޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ހެޔޮ ބަދަލެއް، ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭވަރުގެ ބަދަލެއް ދެން ވިދާޅުވާނެ، މި އޮތީ އަގު 

ފަހަރެްއގެ މަތީން  3ގެންނާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ުއއްމީދެއް ނުކުރަން. ީއކްލާޞްެތރިކަމެއް ހުރި ނަމަ، މިދެންނެވިހެން 

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ައޑުިއިވގެންދިޔަ ޭރގަިއ ވެްސ ބޮުޑ  އަުގ ބޮޑުކުާރކަުށްނުޖެހުނީސް. ހައުސިންގެ ވާހަކަ ެދކެޭވއިރު 

ހާްސ ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުެގ މަސައްކަތް ހަވާލުކުެރވުނު  15ކުންފުންޏަކަުށް  5ރަސްމިއްޔާތެއް ޭބްއވުމަުށް ފަހު 

އް ކޮުށްލާފައި، ހަމަ ތަން. ހަވާލުކުރެވުނު ުއސޫލު އެއީ ކޮްނގޮތަކަުށް ހަވާުލކުރެުވނު ކަމެއްތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ ކަމެ

އެކަމެއް އެ ވެދަނީއޭ ވިދާުޅވެ ވާހަކަދެްއކުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. ބިޑިްނގ އުސޫލު؛ ކަންކަން ހަވާުލކުރަންޖެހޭ، 

ސަރުކާރުން، ދައުލަތުން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ މަސައްކަްތ 

ރެޭވއިރު ރާއްޭޖގައި ެވސް އެބަހުރި ކުންފުނިތަކެއް މިކަން ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެެވސް އެްއ ހަވާލުކު

އުސޫލަކުން، ހާމަކަން ބޮޑު އުސޫލެްއގައި އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، ފެނިގެންދިޔައީ ދައުލަތުގެ ފައިާސ 

މިހެން  ންމެވެސް ެއްއއިރެްއގައި ެއއަުށް އަުޅގަނޑުމެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނެ.ޚަރަދުކޮުށްގެން، ނޫނިއްޔާ ދަުއލަތުގެ؛ ކޮ

މިކަން އޮންނައިރު ދެ ފުުށް ނުފެންނަ އުސޫލުން ހަމަ ބޭރު ބަޔަކު ގެނެްސގެން ެއގޮތަުްށ މަސައްކަތްކުރުަމކީ އެންމެ 

ކީ އެްއެވސް މީހަކު ބޭނުންވާނެ ގޮތެއް ރުފިޔާއަުށް ގަތުމަ 10ރުފިޔާއަުށް ގަންނަން ލިބޭ އެތި،  5ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން. 

މި ފައިސާ މިއީ ރައްޔިތުން؛ ގެއްލުްނވެްއޖެ ނަމަ، އޭގެ ޒިންމާނަގާީނ  ނޫން. ދައުލަތުގެ ފައިާސއަކީ ަރއްޔިތުންގެ ަފއިސާ.

ޖެކްޓުތައް ރައްޔިތުން. ެއއްގޮަތކަުށްެވސް ރައީސް ޔާމީނެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިކަހަލަ ބޮޑެތި ޕްރޮ

ދާއިރު ކޮރަޕްޝަނަުށް މަގުފަހިނުވާ ގޮތަުށް، ރަްއޔިތުން އެައުށް ތުހުމަތުނުކުރާ ގޮތަުށް، ރައްޔިތުންނަުށް އެއަުށް އިނގިިލ 

ދިއްނުކުރެޭވ ގޮތަުށް މަަސއްަކތް ކުރިއަުްށގެންދިއުމަކީ ެއއީ އެންމެ އެެދވިގެްނވާ ކަެމކޭ. އަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުންވަީނ 

އެެހނިހެން ކަންތައްތަކާ މިތާ ހިނގަން. އެހެންނަމަވެސް، ހިނގަންޖެހޭނީ؛ އަޅުގަނޑުމެން  ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަާކއި

މިހާރުވެސް ރައްޔިތުން އެތަްއެއތައް ތުހުމަތުތަކެއް މި ސަރުކާރަުށް ކުރަމުންދާއިރު، ފެނިގެން މި ދާ ކޮންމެ ކަމަކީ މިގޮތުަށް 
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ީމގަިއ ރަްއޔިތުން ކަންބޮުޑވެ، މިދެންނެވިހެން ކޮރަޕްޝަންެގ  އިތުރަުށް ައޅުގަނޑުމެން ީމގަިއ ކަންބޮުޑވެ، އަުޅގަނޑުމެން

 މައްސަލަތައް އެބަ ހިނގާކަމުގެ ޝައްކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ބޮުޑވެގެންދާ ކަމެއް. ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަުށް. ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދުާދއިރާގެ އިއް  މަޑުއްވަރީއަރުވަނީ މި ފުރުޞަތުމިހާރު 

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލެއް މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅުއްވިތީވެ ސަރުކާރަުްށ 

ގަނޑު ނުހަނު އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެީކަގއި ޝުކުރު ދަްނނަވަން. ސަބަބަކީ، މިއީ މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޖްތިމާޢީ އަޅު

މަޞްލަޙަތުގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެން ޙައްލުކުރަންޖެހިފައިވާ ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި ބިލަކަުށް ވާތީވެ. 

ބޭފުޅުންނަުށް މި ދެވޭ މުސާރަައކީ ެއ ބޭތަ ެއކި ގިންތީގެ، އެކި ފަންީތގެ ދައުލަތުގެ މުސާރަތަްއ ތަފާތުވުން، ުނވަ

ުނވަތަ ހާސިލުޮކުށްފައިވާ ތަޢުލީމަާކއި، ލިބިފަިއވާ ސެޓްފިެކޓަކާ އެކަުީށގެންނުާވ، ނުވަތަ ެއއް ގިންތިއަާކިއ ، މަޤާމުތަކާއި

މިއީ ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  އަނެއް ގިންތިއަކާ އަާޅކިަޔިއނުލެވޭ ވަުރގެ މުސާރަައކަުްށ ވެފައި އޮތުން،

ޙައްލުކުރަންޖެހިފައިވާ މައްަސލައެއް. މި ބިލުގެ ޛަރީޢާއިްނ މި މައްސަލައަުށް ވަރަުށް ެއކަުށީގެްނވާ ޙައްލެއް ލިބޭނެ 

މެކޭނިޒަމެއް އެކަުަށއެިޅގެންދާަކން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން. މި ބިލުން މި އުފެދިގެންދަނީ ޕޭ ކޮމިޝަނެއް. ޕޭ 

މިޝަނުގައި މި ތިއްަބވަނީ ިޢލްމީ ގޮތުންނާއި އަދި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ވެސް ވަރަުށް ޤާބިުލ ބޭބޭފުޅުން. މި ކޮމިޝަނުަށް ކޮ

ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާ ބޭބޭފުޅުން ވެސް ވާްނ މި ޖެހެނީ އެންމެ ދަުށްވެގެން ޑިގްރީ ފެންވަުރގެ ތަޢުލީމް 

އަހަރުދުވަުހގެ މަަސއްކަުތގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑަިއެގން ތިއްބަވާ ބޭބޭފުޅުންނަުށް.  3އި ހާސިލްކޮުށް، އަދި ހަމައެާއއެީކގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެންދާއިުރގަިއ ވަރަުށް ތަފްޞީލީ ގޮތެްއގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އިޤްތިޞާީދ 

ގިނަ އިދާރާތަކަުށް ސިޓީ ފޮނުވަިއގެން، ބޭބޭފުޅުންނަުށް ކޮމިޓީގައި މަްޝވަރާކުެރވިގެްނދިޔަ، އަުޅގަނޑުމެން ކަމާ ގުޅޭ ވަރަުށް 

ގުޅަިއގެން ކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދިން. މި ބިލު މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް ގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން ލަފާދިނުމުގައި 

ުށް އުފަލާއެީކ ދައުލަތުގެ ެއްއވެސް އިދާާރެއއް، އެްއވެސް މުައއްސަާސއެްއ އިސްތިންސާެވގެންނުދާކަން އަޅުގަނޑު ވަރަ

ފާހަގަކޮުށްލަން. މިސާލަކަުށް މި ބިލުގައި ބަޔާްނކޮުށްފައި އޮތް ޮގތުން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިާލނަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ވަނަ މާއްާދަގއި މި ބަޔާންކުރަނީ، )އ(ގަިއ މި ބަޔާންކުރަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކުގެ ދަުށުން  16މި ބިލުގެ 

ކަނޑަައަޅންވާނެ ކަމަުށް ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްަތއް ދިާރސާކޮުށް، އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ވެސް ދިނުމުެގ ފުރުޞަތު މި ކޮމިޝަނުަށް މަ އެކަުމގެ ލަފާ ކަމަުށް ވާނަބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ 

ސީާއއި ގާޫނނުތަކުގެ ދަުށުން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅަންވާނެ ލިބިދީފައި އެބައޮތް. ހަމައެާއެއކީަގއި ޤާނޫނުއަސާ 
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ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ މުސާަރއާއި އިނާޔަތްަތއް ދިރާސާކޮުްށ، އިޞްލާޙު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަުށް އެ ކޮމިޝަނަުށް ފެންނަ 

ޫނނު ބައްޓަންކޮުށްފަިއ މި އޮތީ. ކަމަުށް ވާނަމަ، އެކަުމގެ އިުރޝާދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ވެސް ެދވޭ ގޮތަުށް މި ގާ

ހަމައެއާެއކީަގއި ޝަރުޢީ ދާިއރާ؛ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ގާނޫުނތަކުގެ ދަުށުން ޝަރުޢީ ދާއިާރއިން ކަނަޑއަޅަންވާނެ ކަމަުށް 

ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ދިރާސާކޮުށް ިއޞްލާޙެއް ނުވަތަ ބަދަލެއް ެގންނަންޖެހޭ ކަމުަށް ވާނަމަ، އެ 

ތަކަުށް ވެްސ އެ އިުރޝާދު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ިމ ކޮމިޝަނަުށް ލިބިދީފައި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ފަރާތް

ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާަތކުަގއި މި ތިއްބަވާ ބޭބޭފުޅުްނގެ މެދުަގިއ މި އޮތް ަޝކުާވއަުށް ވަރަުށް 

ވާ ހިސާބުން ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނުޑމެންގެ އިޖުތިމާޢީ މަޞްލަޙަތު ބޮޑު ލުއިކަމެއް ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ބިލު ފާސް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޤާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ މަސަްއކަތްކުރާ މުަވްއޒަފުންގެ މުސާރަ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ހަމަހަމަނުކުރެވޭ ކަމުަށް 

ވަރަުށް ޮބެޑތި ތަފާތުތައް ހުރިކަން މިއީ ވާނަމަ. މި މުސާރައިގެ ތަފާުތތައް ދައުލަތުގެ އެކި މުައއްަސސާތަކުގެ މެދުަގއި 

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މި ތަފާތުތައް ނައްތާލަން އެބަޖެހޭ. ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނާިއ 

ެގ ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުންނާ ތަފާތުވެގެންުނވާނެ. އެ ކުރެވޭ މަސައްކަެތއް 

ނިސްބަތުން ނުވަތަ އަދާކުރާ ަވޒީފާއެްއގެ ނިސްބަތުން، ުނވަަތ އެބޭފުޅަކު ހާސިލުކޮުށްަފއި ހުރި ތަޢުލީމެއްގެ ނިސްބަތުން 

ނުވަތަ ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއެްއގެ ނިސްބަތުން ދެވޭ މުސާރައަކީ އަޅާިކޔައިެލވޭވަުރގެ މުސާރައަަކުށް ވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، 

މިއީ ަޙޤީޤަތުގައި ިމއަދު އަންނަންޖެހިފައި އޮތް ކޮމިޝަނެއް. މި ކޮިމޝަން އަިއސް، މި ކޮމިޝަން  އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި 

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަަސއްކަްތ ފަުށާއިރުަގއި މި ކޮމިޝަނުން ވެސް އެބަޖެހޭ ވަރަުށް ފުރިހަމަ ދިރާސާއެއް ކުރަން. ިމ 

ނީ، ލަފާދެވޭނީ އަުޅގަނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެ މުސާަރއިެގ ކޮމިޝަނުން އެކަުީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި އިރުޝާދު ފޯރުކޮުށްދެވޭ 

 އޮނިގަނުޑގެ ތެޭރގައި ހުރި ޮބޑެތި މައްސަލަތައް ުނވަތަ މުަވއްޒަފުންގެ ަޝކުވާަތއް ވަރަުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލެއް. ެއއީ ަޤއުމީ ސަލާމަތުެގ ބަދަ 3އާދެ! މިހާ ހިސާބުން އަުޅަގނޑު ދަންނަވައިލާނަން ކޮމިީޓއަކަުށް އައިސްަފއިާވ 

ކޮމިޓީ... )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ކޮމިޓީއަުށް ައއި ބަދަލުތަކުގެ ެތރޭގަިއ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ 

ޒަތްތެރި ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ގެަމނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިއް 

މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހަމަޖައްސައިދެްއވުން އެދި ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުްނ  2016އެޕްރީލް  20ލީޑަރުްނނަުށް އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް.ެއސްއަކުން  ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެަކން އެގޮތަުށް އިޢުލާނުކުރަން.  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަޫދ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިއްޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމި
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މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަަދލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް އަްއޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަުށް އެދި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވޭ. ެއ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްީރ  107ގަާވއިދުގެ 

 ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ  2016އެޕްރީލް  19ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާނުކުރަން. ތިންވަނަ ބަދަލަީކ،  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ ދެުކނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ ނިޒާރުގެ ބަދަލުގައި 

ދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހަމަޖައްސައިދެްއވުމަުށް އެދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެ ކޮމިޓީއަުށް ހިތަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ  107ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ މަޖިލީހުގައި ހިމެ

ވަަނ  107ަގއި އަްނގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2016އެްޕރީލް  19އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ  މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާނުކުރަން. މިހާހިސާބުން 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަުށް. 

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަތުގެ މުސާަރއިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން މި

މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑަުށް ލިބުނީތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ އަިދވެސް ެއއް ފަހަރު ސަރުކާރަުށް ޝުުކރު 

އަދާކުރަން. އާދެ! މި ބިލަީކ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން، ދައުލަުތގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަތުތަްއ ކަނަޑއެޅުުމގަިއ 

މަލުކުރާ ގޮތްތަކާއި ުނވަތަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި އޮތް އާަދކާދައާ ތަފާތު، ޕްރޮފެޝަނަލް މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޢަ

އުސޫލުތަެކއް ކަނަޑއެޅުމަުށް ޓަކައި އަާޅކިޔޭނެ ުނވަތަ ުބރަވާނެ މިންގަނޑުަތކެއް ދުާރލައި ކަނަޑއެޅިަފއި ހުންނާނެ 

އް މި ބިލު ގާނޫނަކަުށް ވުމާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ގޮތަކަުށް މަސަްއކަތް ބައްޓަންުކރުމަުށް ޓަކައި ޕޭ ކޮމިޝަނެ

ފެނިގެން މި ދަނީ އުފެދިގެންާދ ތަން. އަދި ހަމައެާއއެކު އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ހަމަެއަކނި ޕްރޮފެޝަނަލް ފާސްތަކުަށް 

ންގެ ތެރޭަގިއ މަސައްކަތްތެރީ ންނާއި ދައުލަުތގެމުވައްޒަފު ރައުންޑަުށް ނުބަލަިއ،ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ އެިޑޔުކޭަޝނަލް ބެކްގް

ުޅގަނޑުމެްނ ދާނެ ކަަމުށް. މިއާެއކު އަފަހު މި ކެޓަގަަރއިްޒކުރެިވގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ތަޖުރިބާައުށް ވެްސ ބެލުމަުށް

އިނަބަލް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އިން ކަނަޑއަޅާފަިއވާ "ސަސްޓެ .ދާއިރު އދމިފަދަ ބިލެއް ހުުށަހެޅިގެން، ޖެހޭފާހަގަކުރަން އެބަ

ވުމަުށް މަގުފަހިކުރާ މާލީ ސިޔާސަތުތަކެއް މި ބިލުގެ ދަުށުން ައމާޒުތަކަުށް ދިވެހިރާއްޖެ ވާސިލު ފާހަަގކޮުށްފަިއވާ ލްސް"ގައި ގޯ

ައކީ ވެސް މި ދައްކާ ވާަހކަ ދާ ކަންތަްއތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަަގކުރެިވެގންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންެމން ކަނޑައެިޅގެން މި

ހުއްޓޭ މިއަދު ހަމަހަމަކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ެތރޭގައި ެވސް އެބަ ވަްއޒަފުންގެދައުލަތުގެ މު
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ތްތައް ކުރާ މަސައްކަުތެގ އަދި އެ ފަރާ ،ދިނުމުގައި، އިނާަޔތްތައް ދިނުމުގައިކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަެކއް. މުސާރަލާޙުއިޞް

ުށް ވެސް ހުޅުވާަލން. އަޅުގަނޑު ބިލު ހުުށަހެޅި ސެކްޓަރަގައި. މިކަން ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޕްރައިެވޓް ދިނުމުއުޖޫރަ 

ނަމޫނާއެްއެގ  އީޖެހޭ މިފަދަ ގޮތަކަުށް މި ޓަރގަިއ ެވސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޕްރައިވެްޓ ސެކް ،ދުވަހު ވެްސ ފާހަގަކުރިން

ޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ ައޅުގަނ ،އެކަމަުށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ގޮވާލަމުން، ން މަސަްއކަތްކުރަން. އެހެންވީމާގޮތުަގއި ބަލައިގެ

ދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ިމފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް އެބަޖެހޭ ބަދަލުތަްއ ގެްނނަމުން ލާޙީކާރުން ިމއަދު މިފަދަ އިޞްދިވެހި ސަރު

ޖެހޭ މިފަދަ ކަންކަމަުށް ތަރުހީބުދޭން. އަދި ެއއާއެުކ އިގަންނަން. އަުޅގަނޑުެމން އެބައެުކ ބަލަ ފާހަގަކޮުށް ޝުކުުރވެރިކަމާ

ހައުސިްނގ  1500ޖެހޭ ފާހަގަކުރަން. ރޭގައި އަންނަ ތަރައްޤީގެ އިންޤިލާބީ ބަދަލު އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ރާއްޖެއަުށް މިދިވެހި

 15000ޯތއޭ އެ އުސޫލުތަކާއި ހަަމތައް؛ ކިހިނެއްތަނުން ބައެއް ބޭފުޅުން  ދިުއމާއެކު މިިވގެންޔުނިޓުގެ ވާަހކަ ދެކެ

 އުފެދޭ އެފަދަ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން ުސވާލުއަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  ހަވާުލކުރީ؟ ޅުމަުށް ޓަކައި ބަަޔކާހައުސިންގ ޔުނިޓު އެ

ތި ބޭފުޅުން އެ  ،ހުއްޓޭ އެކަންކަން ބަލާނެ މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް. އެ ފަރާތްތަކަުށްކަމަުށް ވަންޏާ ދައުލަތުގައި ެއބަ

 މާލީ ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކާ މި ސަރުކާަރކުންފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަުްށ ޓަކައި ުނވަތަ ސަމާލުކަމަުށް ގެންނަވާުށޭ. 

ދާތީ ތަރައްޤީ ހުްއޓުވުމަުށް ޓަކައި ަބޔަކު ެއ ކަންކަން ކުރިއަކަުށް ނުގެންދަވާނޭ. ދިވެހިރާއްޖެ ަތރައްޤީވަމުންޚިލާފަުށް 

، ަކއި. އެހެްނވީމާްއޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލުމަުށް ޓަަތފާތު ތުހުމަތުތައް ކުރަމުން ެއ ގެންދަނީ ރަ ،ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް 

 ހުރި މަސައްކަެތއް...ނެސްގެން ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާމިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަުށް ގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ޢާރިފަުށް.  ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކެލާއަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު ޢަލީ ޢާރިފްކެލާ ދާއިރާގެ މެން

 މު ރިޕޯޓެއްހިއްދާ ރިޕޯޓަކީ ވަރަުށް މު ސްކުރަމުން މިޅުގަނޑުމެން ބަހުރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި `. 

ނުވަތަ އުފައްދަން ލަސްެވއްޖެ.  ،ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕޭ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުން

ކުރުމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްާކއިރު އެްއ ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތު ޤާއިމުއަުޅގަ ރައީސް.ްއޒަތްތެރި އި

ންޖެހޭ. ެއއް ފުރާެޅއްެގ މުއައްސަާސއިން އަނެއް ުމއަްއސަސާއަުށް ލިބިދޭ މުސާރަަތކުގެ ވާހަކަ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ދައްކަ

މި ބިލު ގާނޫނަކަުށް ވުމުން މި އުފެދޭ ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ދަުށަުށް މި ހުރިހާ  ،ގެ ދަުށުންމިސާލަކަުށް މި ގާނޫނު  ދަުށަުށް؛

ހުރި ވަޒީފާތަކުގެ ުނވަތަ އުޖޫރަދިނުމުގެ ފަރަގަުށް މަސައްކަތެއް ގެނެިވ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ މެދުގަިއ ވެސް 

ނެ ގޮެތއް އަުޅގަނޑުމެްނ ރައެއް ލިބިދެވޭހަމަ އެންމެންނަުށް ވެސް ހަމަހަމަ އުޖޫ ،ަތއް ުކޑަޮކުށްބަލައި އެ ފަރަގު

ޖެހިއްޖެ. މިހާރު އެކަމަުށް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް ބޮޑުތަްނ ލަސްވެފައި އޮތްކަން އަުޅގަނޑު ވެސް ފާހަގަކުރަން. ކުީރ ހަދަން
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 ހެޅި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ވެސް މިކަހަލަ ބިލެއް ހުުށަ 17 އި ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް،ދައުރުގަ 

ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް، އިރާދަފުުޅކުރެްއވީީތ މި ސަރުކާރުން މި ކުރެޭވ ތަން ފެނިގެން ދިޔައަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާސްނުވެ

ކުރުމަުށް ަޓކައި ކުެރވޭ މަސަްއކަތުަގއި ިމ ބިލު ވެގެންދާނީ ކުރިއަުށް އިޖުތިމާޢީ ޢަދާލަތު ވެސް ޤާއިމުމަސައްކަުތގައި، 

ައޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގއި ދެ ތަނެްއގައި  ރައީސް.އިްއޒަްތތެރި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅަކަުށް. ވަރަުށް  ،އެޅޭ ވަރަުށް ވަުރގަދަ

ދެ ބަަޔކަުށް ެވްސ  އެހެންނަމަވެސް ެއއް މަާޤމެއްގެ ދެ ތަެނއްަގއި މަސަްއކަތްކުރާ؛ މަސައްކަތްކުރާ ެއއް މަޤާމެއްަގއި

 ލަކޮުށްލީމަ ލިބޭ މުސާަރ ވަރަުށް ޮބޑުތަނުން ތަފާތުވާޖުމުއުޖޫތަރައް ހުރިހާ އެްއެޗއް  އާއި އިނާޔަތްަތކާއިލިބިދޭ މުސާރަ

ަގޑިއިުރެގ  24ތަން އެބަ އާދޭ. މިސާލަކަުށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނަކީ ާގތްގަނޑަކަުށް 

މަޤާމު ނަގާ ކަމުަށް  ތަނުގައި އެ ހުންނަ މިސާަލކަުށް ެއއް ވަޒީާފއެއް އަދާކުަރއްާވ ބޭފުުޅން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މި 

އެްއގަިއ ކުަރއްވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި އެހެން މިނިވަން މުއައްސަސާ މިތާގައި މަސަްއކަތްޕުޅު ވެއްެޖއްޔާ ގާނޫނީ ވަކީެލއް.

ރަލްގެ އޮފީްސ. ވަރަުށް ބޮުޑ ޓަރ ޖެނެގާ ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާ ޕްރޮިސކިއު މިސާަލކަުށް ހަމަ ތަނެއް ނަ  މަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވާ؛

އެްއކޮުްށ ންނަުށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ ހިތާމަޔާ ތައް އެބަ ޖެހޭ ނައްތާލެެވން. އަޅުގަނޑުމެއް އެބަހުރޭ. މިކަހަލަ ފަރަގުފަރަގެ

ން ތަ  ތަނުގައި މިދެންނެވި ކަހަލަ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުން މި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފާހަގަކުަރންޖެހޭ ކަމެއް މި 

ތަން ގޯްސވެގެެނއް ނޫން. އެ ިލބިދޭ އުޖޫރައާއި އިނާޔަތްަތްއ  ން. އެ ަވޑަިއގަންަނވަނީ މިތަ  ވަަޑިއގަންނަވާ ދޫކުރައްަވއި

ޕްރޮފެޝަނަލް ހިތާމަކުރަން، ވަަރުށް ކުޅަދާނަ،  އަުޅގަނޑުމެން ނެތީމަ. ދަުށްވީމަ. ނޫނީ މަދުވީމަ. ެއީއ ހަމަހަމަކަމެއް

ޕޭ ސްކީެމްއ  ތަން އަންނަނީ މިފަދަ ޕްރޮފެޝަނަލް ންޖެހޭކުދިން ހަމަ އެ މުައއްސަސާ ދޫކޮުށް އަެނއް މުައއްސަާސއަކަުށް ދާ

ހަމަ އެންމެ ބާރުލާފައި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސް. ިއއްޒަްތތެރި އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބަލައިގަންނަން. ، ނެތީމަ. އެހެންވީމާ

ހާ އިްއޒަތްތެރި ގެ ހުރިމެޝަނަުށް ފިތައިގެން މިއަދު މީތި ފާސްކުރަންޖެހޭކަމީ އަޅުގަނޑު ވެސް، ހަމަ އަުޅގަނޑުމެން

މި ޕޭ ކޮމިޝަން ، ވެްސ ައވަހަކަުށް ގާނޫނަކަުްށ ހަދައިއަދި ައޅުގަނޑުމެން މިކަން ވީހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް ޮގވާލަިއ،

އެ ޕޭ ކޮިމޝަންގެ ދަުށުން އެ ބޭފުޅުންަނުށް ހަވާލުކުރެޭވ މަސަްއކަތްޕުުޅތައް ވީާހވެސް އަވަހަކަުްށ ެއއް  ،ވުޖޫދަުށް ގެެނވި

އިްއޒަތްތެރި  ން. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުިރއްޔާކުރު ކުރުމަުށް މި ަމސައްކަތްޕުޅު އިމުއިޖުތިމާޢީ އަދާލަތު ޤާ، ގެނެސް  ހަމައަކަުށް

 ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ފުރުޞަތުއަރުވަންޢަލީ ޝާހަުށް  ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުވައްމުލަކު އުތުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި
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އަދި މިފަދަ  ،މުކަމާއިބިލުގެ މުހިއް ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަުށް މި އެދިލީ މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޖެހޭ އެބަ ތުންނަުށް ސާފުކޮުށް އެނގެންކަންކަން އަުޅގަނޑުމެން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ނިންމާއިރު ދިވެހި ރައްޔި

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިސްަނންގަަވއިގެން މިފަދަ ބިލުތައް ގާނޫނަކަުށް ހެދުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތް މި ކުެރވެމުންދަނީ 

ކުރައްވާ! ެކލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ފާހަގަކުރެއްިވ ތްެތރި މެންބަރު؛ މާފުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ

ހުރި އެކި މުއައްސަސާަތކުަގއި އެއް މަޤާމުތަކެްއގައި ިތއްބަވާ ރޭގައި މިއަދު ތަފާތުތަކެއް އެބަ ނޑުމެންގެ ތެ އަުޅގަ ،ފަދައިން

މުޅި  ކުދިންނަުށް ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތުއްތުބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގއި. އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ 

އްީޙ ރިސުން. ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޞި ރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި މި ތިބެނީ މުދައްމު ތަޢުލީމް ފޯމުޖުތަމަޢުގެ ތަރުބަވީ އާއް

ގުިޅފައިވާ ކަްނކަމުަގއި ފަރުވާިދނުމަުށް ޓަކައި މި ތިބެނީ  ފުރާނަޔާ ދާއިރާތަކުަގއި މި ތިބެނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ

ޖެހޭ އެފަަދ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަ މިފަދަ ބޭފުޅުން. މިއަދު ޑޮކްޓަރުންނާިއ، ނަރުހުންނާއި، ޞިއްޙީ އެހީތެރިންނާ

ޖެހޭކަން. އެފަދަ ފަރާތްތަކަުށް ލިޭބ ހުންނަން އެބަފަރާތްތަކުގެ ވެސް އޮންނަން ެއބަ ޖެހޭކަން ޕްރޮފެޝަނަލް މުސާރަތަކެއް 

ިދއުމުގެ ުށްިއންޑަސްޓްރީ ނުވަތަ އެ ެސްކޓަރ އެއްކޮުށް ދޫކޮމުޅި  ުށް ނުވަތަމަދުވެގެން ޕްރަިއވެްޓ ސެކްޓަރަ އާމްދަނީ

މެން މި އުޅެނީ މިފަދަ އެބަ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. މިއަދު އަުޅގަނޑު ަވރަުށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް

ނުވަތަ މިފަދަ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭަގއި ތިއްބެވި ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުން ދާއިރާތައް  ،ކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންހަމަހަމަ

، ތައް އެބަ ބަލިކަުށިވޭ. އެހެންވީމާންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންގެ މިދެްނނެވި ކަހަލަ މުއަްއސަސާދޫކޮުށް ވަަޑިއގަ

ަދއުލަތުެގ  ،މީގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެްނ އުއްމީދުކުރަނީ ރަނގަޅު ަބދަލުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަުްށ. އަދި މިކަމަުށް

ކުރިމަތިލުމުގެ ޝައުުޤވެރިކަން އިތުުރވެެގންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެްނ  ވަޒީފާތަކަުށް ޤާބިލު، ހުނަރުވެިރ، ކެރޭ ޒުވާނުން

އުއްމީދުކުރަނީ. އެހެންވުމުެގ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެން ުއްއމީދު މި ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެހެނިހެން ޕްރަިއވެޓް 

ބޭފުޅުން ވެްސ  ަކންކަމަުށް އެ މި ،މު ަމސައްކަތްކުާރ ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ކަންކަން ނަކަލުކޮުށް ކްޓަރަގއި ވެސް އާއްސެ

ޖެހޭ ރޭގައި އެބައަުޅގަނޑުމެންގެ ތެ ،ފަދައިން ޅުގަނޑު ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރިދާނެ ކަމަުށް. އެއީ އަ އަހުލުވެިރވެގެން

ލިބޭ އާމްދަނީ. މި އާމްދަނީ ކަމަކީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް އެންމެ އަސާސީ ެއއް  މުސާރައިގެ ތަފާތުތައް ަނއްާތލަން.

އެއް  ކޮުށް ދައުލަތަކުން އާމްދަނީ ދޭ ކަމުަށް ވަންޏާގައި މިއަދު މި އޮންނަ ފަރަގު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޚާއްޞަބުމުލި

ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން މި ބިލު ހުުށަހަޅާފައި މި ވަނީ އެ ސަބަބަުށް ޓަަކއިކަން  މިންގަނޑަކުން ކިރެން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ،

 އާއި ންވޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މުސާރައެކު ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން. އެއާ 

ޅުގަނޑުމެން ލަތަުށް ވެސް އަޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ މިއަދުގެ ހާދާއިރު ައޅުގަނއިނާޔަތްތަާކއި އުޖޫރަތައް ކަނޑައެިޅގެން

މު ފަރުދަކު ގަނޑުމެން ހޭދަކުރަންޖެހެނީ. އާއްއަޅު  ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ކިހާވަރަކަުށްތޯރިޢާޔަތްކުރަން އެބަ

މިއަުދ ، ޭއނައަުށް ދިރިއުޅުން ަބއްޓަންުކރެވޭނީ. އެހެްނވީމާކިހާ މިންވަރަކަުށްތޯ އޭނަގެ ިދރިއުޅުމަުށް ޚަރަދުކޮުށްގެންތޯ 

 ރިހާ ކަންކަމަކަުށް ބެލުމުަށް އާއި މި ހުކުރަންޖެހޭ ހޭދަ، ުނވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަުށް ަޓކައި ،ގެދޮރު ބިނާކުރުމަުށް ޓަކައި 
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 ،ޢިލްމީ ،ލުމަކީ ައޅުގަނޑުެމން އުއްމީދުކުރާ ކަމެއް. ޕޭ ކޮމިޝަނަުށް ރަނގަޅުކޮމިޝަނުން މުސާރަތައް އެކުަލވައި ފަހު ޕޭ 

ޤާބިލު ބޭފުޅުންތަކެއް ވަޑަިއަގންނަވާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް މި ބިލު ބައްޓަންކުރެވިފައި މި ވަނީ. އެކަމަުށް ޓަަކއި ވެސް 

 ގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ގަިއ ތިއްބެވި ހުރިހާ އިްއޒަފްލޯ އާދެ! މިހާހިސާބުން މި ރިޕޯޓަުށް ވާހަކަދެްއކުމަުށް އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ އަިދ މި

 ކު އެިދވަަޑއިގަންަނވައިފި. ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރައާދެ! އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ބަންުދކޮުށްލަނިކޮުށް  މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތު؛

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް ފުރުޞަތެއް އަުރވަން.  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކާުށިދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނަސީމް ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް 

ސިާޔސަތު ބިލު މިއީ  އުލަތުގެ މުސާރައިގެދަ ގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މިހާރުރަީއސް. އަޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މު ބިލެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ވޭތުވެދިޔަ ދުަވސްތަކުަގއި ވަރަުށް ގިނަ ޝަުކވާތައް މަޖިލީހަުށް ވެސް ހަމަ ވަރަުށް މުހިއް

ަޑވެގެްނ ުގޅޭގޮތުން. ުނވަތަ އަބަުދވެސް އެ ލިބޭ މުސާރަ ކު ރާތަކުްނ ލިބިފައި އެބަޮއތް މުސާރައިެގ ކަންތައްަތކާއެކި ފަ

ތަްއ އަންނަމުންދޭ. އަުޅގަނުޑ ތައްަތުކގައި އެިކއެިކ ރިްކއެސްޓުބޮޑުކުރުމުގެ ކަން ވަތަ އިާނޔަތްތައް ކުަޑވެެގންނު

އްލެއް ލިބިގެންދާެނ ކަންތައްތަކަުށް ޙަ ލުމުން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ފާސްވުމުން މި އިގަބޫލުކުރަނީ މިފަދަ ބިލެއް އެކުލަވަ 

ަބލައިލަން އެބަޖެހޭ ޕްރައިވެޓް  ރައީސްިއއްޒަތްތެރި މެން މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަދަްއކާއިރު ކަމަުށް. އާދެ! އަޅުގަނޑު

މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހުރިގޮތަުށް ބަލާފައި އެއަުށް  ސެކްޓަރަުށް ވެސް ވަރަުށް ބޮަޑުށް. ރާއްޖޭގައި

އްލެއް މި ބިލުން މި ހުރިހާ ކަމަކަުށް ޙަ ޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީބަރިޢާޔަތްކުރެިވގެން ކަންތައްތަެކއް ހަމަޖެހެން އެ

ވަރަުށް  ،ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް. އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ކުރީަގއި ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަުށް

ދު ުށް ބައެއް ފަހަރު ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް ުއއްމީގިނަ ޕްރޮފެޝަނަލް ނުވަތަ ޒުާވން ކުދިންނަުށް، ކިޔަަވއިގެން ިތބި މީހުންނަ

ގަނޑުމެން މުސާރައިގެ ކަންތައްތައް ޮއންނަ ގޮތުން. އަޅު ،އޮޭވ އެކި ދިމަދިމާގައި ކަންަތއްތައް ގެއްލޭ ކަހަލަ ގޮަތކަުށް އެބަ 

ެއ މީހުންނުަށް  ،އެ މީހުން ހިތްވަރާއެކު  ،ޖެހޭ ރާއްޖޭގަިއ ިކޔަަވއިގެން ތިބި ތަޢުލީމީ ަރނގަޅު ކުދިންބަލަން އެބަ

ުށް ވަންޏާ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުެރވޭނެ ގޮތަކަުށް ިމ ބިލުގެ ތެެރއިން ވާަހކަައކީ އެ ކަންަތއްތައް ޮއވެއްޖެ ކަމަމަސައްކަތް

ބަލައިލާއިުރ ތަފާތުތަކެްއ  . މިހެން މިދެންނެވީ ރާއްޖޭެގ ހަމަ އަތޮޅުތަުކގަިއ ވެްސ މިހާރުެވސްނީގެންދަފައިދާތަކެއް ލިބި 

ޖެހޭ އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަކޮުށް ޓީޗަރުންނަުށް ބަަލއިިފ ކަމަުށް ވަންޏާ ޞަ ޚާއް  ؛ކޫލު ހުރޭ. ސްއެބަ

 އަދި ރަނގަޅު ުޒވާނުންތަކެއް  ންގެ ދަރީން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާއަުޅގަނޑުމެ ،މު އެއް ބައެއް އްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ މުހި

ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކަގއި ވެސް ތްވަރުތަކެއް ލިބިގެން ދާން އެބަހި މިފަދަ ފަރާތްތައް، އުފެއްދުމަުށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ 
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އެ  ވަންޏާ އޮންނަ ގޮތުން ކަމަުށް މު އުސޫލު ކުރީަގއިާއއް ގަނޑުމެންގެޖެހޭ. އަޅުުށް ގިނަ ޚަރަދުތައް ކުރަން އެބަވަރަ

ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަެކއް ، ްނވީމާޖެހެނީ. އެހެލުަގިއ މި އުޅެންހާއޮތުމުެގ ސަބަުބން ވަރަުށް ދަތި  ތަފާތުތައް

ތަެކއް ހުރުމުން. އަޅުގަނޑު ގުކުރިމަތިވޭ އެބަ މިފަދަ ފަރަ  ކައި ވަރަުށް ގިނަ އުނަދގޫތަަކކާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހޯދުމުަށް ޓަ

މަހަމައަުށް ހުރިހާ ކަމެއް ހަ ،ގަބޫލުކުރަނީ މި ބިލު ވުޖޫދަުށް އައިސް އަދި ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ުއފެދިގެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބެިލގެން

މިހާރު އެކި ދާއިރާތަކުގައި  ،ކޮުށް  ެލވިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ގައުމަުށް ހަމަ މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު ފައިދާތަކެއްއިއަޅުވަ 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަުށް ެއ މީހުންގެ ހިތުގައި އެހެރަ އުދާސްތަކަުށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް. އަދި ހަމަ 

ޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ރަުށް ބޮޑަުށް ާބރުއަޅަންމީގެތެރެއިން ވަ

ހުރި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ޕްރަިއވެްޓ ތަކެއް އެބަގުފަރަ ތިހާރުވެސް ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑެފަރާތްތަކަުށް ވެސް. އެހެން މިދެންނެވީ މި

އެ ހުރިހާ ކަމެްއ ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ، ޒީފާތަުކގައި. ެއހެންވީމާސެކްޓަރަގއި މަސަްއކަތްކުާރ އެކިެއކި ވަ 

ދާނީ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮތް ެއންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ކަމަުށް މެން އެުކއެީކަގއި ުކރިއަރަިއގެންއަޅުގަނޑު

ދަންނަވާލީ.  އެ ވާހަކަ ތީއްމީދުުކރާއްލު ލިބޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އުޙަމިއިން ، ޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެެހންވީމާއަ

 . ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިމިގެން އި ޞަރުއަރުވަ މެންބަރުންނަުށް ފުރު އާދެ! މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ހުިރހާ އިްއޒަތްތެރި

ވަނަ ނަންބަރުެގ  3ގެ )ހ( ވަނަ މާއްާދގެ 75ސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ގަާވއިދުގެ ހު. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓުގެ ބައެ ދިޔައީ

މަތީން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އެ މާއްދާގެ )ުށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ ،ދަުށުން

ވަނަ ކިޔުްނ އިްއވަން. އާދެ! މި ރިޕޯޓު  3ގެ ތުގެ މުސާރަިއގެ ިސާޔސަތުގެ ބިލުޢަލީ ޝާހް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދައުލަ

އެ ވޯޓަުްށ ، ގައި. އެހެންކަމުން 1:30ކަމަުށްވާ މެންދުރުފަހު  މުގެ ވޯޓުނެގުްނ އޮްނނާނީ މިއަދުގެ ވޯޓުނަާގ ަގޑިފާސްކުރު

ގަިއ ކަމުަގިއ ދަންނަވަމުން ިއއްޒަތްތެިރ  1:30އަުޅގަނުޑ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަަސއްަކތް ފަުށާނީ  ނެގުމަުށް ތަންދެމުން

 އަުރވަން. ޝުކުިރްއޔާ. މެންބަރުންނަުށް މިހާރު ހުސްވަގުތުކޮެޅއް

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 6
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުްށ ،  6ދަން ކަަމުށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު . މި ދަންފަީޅގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންالس الم عليكم

 ވޯޓު ަވގުތާ ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( 

ންޖެހޭ ން އިޢުލާންކޮުށްލަގުިޅގެ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަުށް ައއި ބަދަލާ ލާނަން.އިމު ދަންނަވާުލމެއް ދަންނަވައްދޭތެރޭގައި މުހި

 ން ްއގެ ގޮތުަގއި އިންެނވި ނޮޅިވަރައޮތް. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނގަންނަވާ މެންބަރެއިޢުލާންކޮުށްލުމެއް އެބަ 

)ނ( ގަިއ  ގ29ެ-1ުގޅިަވޑަިއގެން މަޖިލީހު ަގވާއިުދގެ  އާބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް އެމް.ޑީ.އޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

ގެ ދަުށުން މިކަން އިޢުލާންކުރަން. މި )ބ( 29-1ގަާވއިދުގެ  ގެމަޖިލީހު ،ވާތީ ކުރާ ލިޔުންތައް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިބަޔާން

ބަދަލު މިގޮތަުށް އައުމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި މެންަބރުން ހިމެނިވަޑަިއގެންފައި މިހާރު ވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަުށް. 

ިއއްޒަތްތެިރ  22ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީ؛  47 ޕްރޮގްރެސިްވ ޕާޓީ އޮފް މޯލްިޑވްސް؛

ިއއްޒަތްތެިރ  6ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. މޯލްޑިވްސް ިޑވެލޮޕްމަންޓް ެއލައިންސް؛  8މެންބަރުން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ؛ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަރުަށް  1ބަތްނުވާ؛ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސް 1މެންބަރުން. އަދާލަތު ޕާޓީ؛ 

ޓަަކުށް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް. ވޯ 3ވޯޓަުށް ދަންނަވާަލން ކަމަުށް. މިއަދު  ))ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.

އަދުގެ ފުރަތަމަ ވޯޓުަށް މިއަރުވަން. އްވުމަުްށ ހަނދުމަފުޅުކޮުށްލަދެ ކޮުށްކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އި

 ލާނަން.  އިދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު ނަންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެބިލެތްދޫ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

ވި ނިންމެއި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ބިލު ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ( އަންޝިޕް ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިިޓޒެ) 869/4

 ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާއި ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުބީން  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 59    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 52    ުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        މްލަ:ޖު

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 52ްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދ59ެއަދަދު؛ 

.  ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 4ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ  ފަރާތުން އެހެންކަމުން، ސަުރކާރުގެ  .52ލަ؛ . ޖުމ27ުވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ . ފާސ52ްއަދަދު؛ 

( ންޝިޕް ގާނޫނުޒެދިވެހިާރްއޖޭގެ ސިޓި) 69/4ގާޫނނު ނަންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ،  މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންްއޒަތްތެރި އި

މެންބަރުންގެ  ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި ވި ގޮތަުށް ިނންމެ އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަ ބިލު ގެނައުުމގެ ުށް އިޞްލާޙު އަ

 )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ފާސްވެއްޖެ. މަޖިލީހުން އިއްތިފާޤުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުގޅޭ ދެ ވޯެޓއް. ފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ  ގެ މުސާރަިއގެ ިސާޔސަތުގެ ބިލާދެން ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން އޮީތ ދައުލަތު

 ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި  ދާއިާރގެ އިނގުރައިދޫލާ ވޯޓު. އިހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކަުށް ދަންނަވަުށަހު ލަުށްބި

 .ިއއްަވއިދެްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުްށ ދަންނަވަންހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު 

 

 ވުން:އިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ފޭދޫ ިއ،ހުުށަހަޅުއްވަ ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރުްއޒަްތތެރި އި ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ވަނަ  6ވަނަ މާްއދާގެ )ނ( އަންނަިނވި ގޮތަުްށ އިޞްލާޙުކުރުން.  6ތާއީދުކުރަްއވާަފއިވާ އިޞްލާޙު.  އިބްރާހީމްދީދީ

 .ކޮމިޝަންގެ ެމންބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ  -މާއްދާގެ )ނ(
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެއިެމދު  ދެންމެ އެ އިްއވެ އިޞްލާޙާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފަލާޙް  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އިބްރާހީމްދީދީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ  ރެްއވި މެންބަރު:ތާއީދުކު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06 ުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަ

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. 3 ؛ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު . ނުފެންނަ ކަމަުށ47ް. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 60އަދަދު؛ 

.  ޯވޓުގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި 6 ؛ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށްވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓު

ފާސްވެއްޖެ. އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު  .50ލަ؛ . ޖުމ26ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ50ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ދާއިާރގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ،ފަރާތުން ގެލާަނން. ސަރުކާރުއިވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަވަތިން ،ފަހު ވޯޓު ދު އެންމެމިއަ

 އި މިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަގެ ިބލު ކޮދައުލަުތގެ މުސާރަިއގެ ސިާޔސަތުހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،  ޝާހް ޢަލީ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

ފެނިވަޑއިގަންަނާވ އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އި މެދު  ޙާެއކު ފާސްކުެރއްވުމާނިންމެވި ގޮތަުށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާ

 ދެްއވުން އެދެން.ގޮތަކަުށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޝާހް  ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 08 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 49 . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛60އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ 8ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފުވައްމުލަކު އުތުުރ  ރާތުންއެހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ފަ .49ލަ؛ . ޖުމ25ުވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަުދ؛ . ފާސ49ްއަދަދު؛ 

ެގ ބިލު ކޮމިޓީްނ ދައުލަުތގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަތު ވާ ހުުށަހަޅުއްވާަފއި މެންަބރު ޢަލީ ޝާހް ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 ނިންމެވި ޮގތަުށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙާއެކު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. އިދިރާސާކުރަްއވަ
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 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންަނވަން. މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ހަމަ ވަރަުށް އަޅުގަނޑު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު

 ބިލެއް ފާސް މި  މު ދެއްވެްސ ވަރަުްށ މުހި ކުރިންވެސް ދަންަނވަމުންދާ ފަދައިން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ހަމަ މިއަދު

އަދި ވިލާތުަގއި ވިޔަސް ހަމަ މަޖިލީހެއް  ،ުކރާ ގޮތުގައި އުތުރު އެމެރިާކގައި ވިޔަސް ުޅގަނޑު ގަބޫލު ކުރެްއވީ. އަ

، އި ހުސްކުަރްއވަވާދަވެިރކަމާއެކު ބަ ހިނގަމުންދާނީ މިހާކަުށްހާވަރަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ަވޑަިއގެން ހަމަ ވަރަުށް

ވެސް ކުރަްއވާ. އެކަން އޮންނަންވާނީ ެވްސ  ކަންކަމުގައި ޗެލެންޖުވެސް ހަމަ ގުޅޭ  ވަރަުށް ވާދަވެިރކަމާއެކު ރިޔާަސތާ

ގެންަދވާ. އެހެންވީާމ، ވެސް  ފިއްތަވަމުންއްަތަވންޖެހޭ ފިތަކަުށް އެގޮތަުށް. ވޯޓުދެްއވަންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ހަމަ ވޯޓު އެ ފި

ސާބަސް ޙައްުޤ  އިކީ ވެސް އައްސަރިބަހާރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަުޅގަނުޑގެ ހިތުގެ ލޯތްބާއި އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންވަން. 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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