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6201/18/61ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:06 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:39: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މޫސާމަނިކު ރައީސްނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )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

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 މެންބަރުން. ިއއްޒަތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ ަވގުތު ޖަލްސާައުށް  މިޖަލްާސގެ ހާޒިރީ. ، 2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2016/1/16އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ .އެޖެންޑާގެ ިމއަދުެގ  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަންގާ އެްނގުން.  ިރޔާަސތުން ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ ަގއި  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ަގއި  11:15ގައި.  2މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގައި 9:30ަގއި.  1

ގަިއ މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުެގ ކަންތައްަތކާ ބެހޭ  14:00 .ގައި 1ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ

  ަގއި.1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ދާއިާރެގ މުލަކު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ޖްތިމާޢީއި. ދަންނަވައިލާނަން ބައެއް ބަދަލުތައް ކޮމިޓީތަކަުށް އައި {-4.2}

މުޙައްމަދު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ަވއިކަރަދޫގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮިމޓީއަުށް އިބްރާހީމް ނަޞީރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުމުން ލިބުމުން ޑީ.އެމް. އްސަވައިދެްއވުްނ އެދިހަމަޖަ ނާޡިމް

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުންގެ 2016މާރިޗު  21ގްރޫޕުެގ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

ކޮމިޓީގަިއ  ޕެޓިޝަންަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ވަިއކަރަދޫ ޓީއަުށް ގެ  ބަދަލުގައި އެ ކޮމިނަޞީރު އިބްރާހީމްާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މުލަކުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ އެމް.ޑީ.ޕީ އްސަވައިެދއްވުން އެދިހަމަޖަ މުޙައްމަދު ނާޡިމްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ގަިއ 2016މާރިޗު  21ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން ހިމެނޭ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް  107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގެ ބަދަލުގައި ޢާރިފްޢަލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ކެލާޓީގަޮކމިޤްތިޞާދީ އިއިޢުލާންކުރަން. 

ެގ .ޕީ.އެމްޕީހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެދި  ޢަލީ ފަޒާދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުަވއްމުލަކު މެދު އެ ކޮމިޓީއަުށް 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއވާ  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ޮފނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުމުން

ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ 

ވަނަ  107ގެ ގައި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިދު  2016ާމރިޗު  21އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ތ. ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  އިޤްތިޞާދީމާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 

ދާއިާރގެ  މަަޑވެލީގެ ބަދަލުގަިއ ެއ ކޮމިޓީއަުށް ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކުާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ގުރައިދޫ

ން ސިޓީ ެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު.ޕީ.އެމްޕީހަމަޖައްަސވައިެދއްވުްނ އެދި  މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއާވ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި  107ލިުބމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން

ގަިއ 2016މާރިޗު  21ރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް  107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

  އިޢުލާންކުރަން.

 

 . މަޖިލީހުަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 5

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 .މަޖިލީހަުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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އިބްރާހީމްދީދީ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފޭދޫ ދާއިރާގެ  -5.1

ްނ އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު )ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކެގ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔު 2013/4

 )ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު. 2013/4

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކޮމިޓީން އިޤްތިޞާދީ ގާޫނނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު، )ޕާޓްނަރޝިޕްގެ  2011/13ގާނޫނު ނަންބަރު  -6.1

ަގއި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެއްވެްސ  2016މާރިޗު  17ދިރާސާކުރަްއވާ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

މިޓީގެ މުޤައްރިރު، ނިލަންޫދ އިސްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮ 

 ޚަލީލް. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ން. އާއްމު އުސޫުލގެ ތެރެއިްނ ދަންނަވަ ޝުކުރު`. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ަވރަުށް ބޮޑަުށް 

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރިައުށްގެންދިޔައިުރ، އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ނުދަްއާކ 

ިއ ން ވެސް މި ބިލު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި މަސައްކަްތ ކުރިއަުށްގެންދިއުމަުށް ޓަކަ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކޮމިޓީގެ ހަމަ ހުރިހާ 

މެން އާއްމުކޮުށް މަސަްއކަްތ އަުޅގަނޑު  ވަރަުށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދެްއވާފަިއވާކަން. އަދި އޭެގއިތުރުން ހަމަ

ކުރިއަުްށގެންދާ ބީދައިން ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޕީނިއަން އަޅުގަނުޑމެން އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ައޅުގަނޑުމެން ހޯދިފައިވާކަްނ 

. އެާއއެްއކޮުށް އަުޅގަނޑު މި ބިލު ކޮމިޓީ ސްޓޭޖު ނިންމާފައި މި ވަނީ. އެހެންކަމުން، ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރިައުށްގެންދިއުމަުށް ޓަކައި ދެްއާވ  ހާމި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޓީގެ ހުރި

މިޓީގެ މަަސއްކަތްަތްއ ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ދެްއވާ ލުމާއި އަދި ޭއެގއިތުުރން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް ކޮރުއެއްބާ

  ހިތްވަރަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރު ދަންނަވަމުން މި ރިޕޯޓު ތަޅުމަުށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުންނާއި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް ުކރިއަުށްގެންދިއުމަުށް މުަޤއްރިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ކުރަމުންގެންދާ ބުރަ މަސައްކަތަުށް ވަރަުށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކީަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް 
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ތުްނ ކުރިއަުށްދަނީ ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވާ ބުރަ މަަސއްކަުތގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ަކމަުށް ވާއިުރގައި ިރޔާސަ

ކަންކަން ފަހިކޮުށްދިނުމުގައި ކުަރންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ރިޔާސަތުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކޮުށްދޭނެަކމުގެ ޔަޤީންކަން ދަންނަވަން. 

)ާޕޓްނަރޝިޕް ގާނޫނު( އަުށް އިސްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަިއ  2011/13ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޕޯޓަުށް ބަުހސްކުރުމަުށް ަވގުތު ކަނޑަެއޅިފައިާވ ގޮތް ދަންަނވައިލާނަން. ޖުމުލަ ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފަިއ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރި

ސިކުންތު.  31މިނެޓު  31ގަިޑއިރު. ޕާޓީތަކަުްށ ވަގުުތ ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ގޮްތ ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ  1ވަނީ 

 21މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  22މިނެޓު  5އަުްށ ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 45މިނެޓު  41އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ 

މިނެޓު. އިްއޒަތްތެރި  3މިނެޓު. ވަކި ާޕޓީއަކަުށް ނިސްަބތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަުށް 

)ޕާޓްނަރޝިްޕ  2011/13ންބަރު މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. )ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( ގާނޫނު ނަ

ގާނޫނު( އަުށް އިސްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެިވ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ބަހުްސގެ 

މަރުޙަލާ މި ފައްޓަނީ. މިއަުދ ވެްސ ހަމަ އެހެން ދުވަްސތަކެކޭ އެްއގޮތަުށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން އޮމާންކަމާ ެއކީ 

ގަާވއިދުތަކާިއ، ހަމަހިމޭންކަމާއި، އުސޫލުތަާކ ެއްއގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ބަހުސް ކުިރއަުށްގެންދިއުމަުށް އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހުގެ

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ކުަޑހުވަދޫއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މިމެންބަރުންނަުށް އިލްތިމާސް ދަންނަވަމުން 

 އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް.  މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަ

)ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ގާނޫނު( އަުށް މި ހުުށަހެޅިގެންދާ އިސްލާޙަކީ ވަރަުްށ  2011/13ރަީއސް. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ކަނި ކަމެއް ކުރުމަުށް ވެސް މުހިއްމު އިސްލާެޙއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ޚާްއޞަކޮުށް އަުދގެ ސަރުކާރުން ެއކަކު އެ

ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިކޮުްށެގން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މުހިއްުމކަން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އެންމެ 

ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާ ސަރުކާރަކީ އަދުގެ ސަރުކާރުަކން ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ އެކު މި ދަނީ ފެންނަމުން. ގެޓްސެޓް 

ުށް ބެލިކަމުގައިވީ ނަމަެވސް ދެ ޕާޓްނަރުން ވެގެން ހުުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަުށް އިތުރު ޕޮއިންޓު ލިބޭ ގޮތުަށް ލޯނަ

އެކުަލވައިަލއިގެން ިމއަދު އެކަން ވަނީ ވަރަުށް ފުރިހަމަ ގޮތެްއަގއި ކާމިޔާުބކަމާ އެކު އެ ލޯނު ޫދކުރެވިފަ. ދެން ރަްއޔިތުންެގ 

ުށްގެން ކުިރއެރުމަުށް މަސަްއކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަ ޮކންމެ މީހަކަުށް ވެސް އޮތްކަްނ ތެރެއިން ެއކަން؛ އެ މަަސއްކަތް ކޮ

ފާހަގަކުރަން. އަދި ހަމަ ޚާްއޞަކޮުށް ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްުޓކުރާ އިންެވސްޓަރުންނަުށް ވެްސ އެ އިްނވެސްޓަރުންގެ މުދާ، 

ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަަތކީ މިީއ  ނުވަތަ އިްނވެސްޓަރުްނގެ ހިްއސާ ރައްކާތެިރކުރުމަުށް ޓަަކިއ އަދުގެ 

ހަމަގައިމު ވެސް ބައިނަލްއަްޤާވމީ މުޖުތަމަޢުގައި، އަދި އަުޅަގނޑުމެންގެ ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮުޓކުރުމަުށް ގޮވައިލާ ފަރާތްތަކަުށް 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް އެނގިގެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައްކަން ައޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަން. 

ދަންނަވާނީ ބަޔަކު ކިތަންމެ ަވރަކަުށް ކަންބޮުޑވި ކަުމގަިއވީ ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިވޔަާފރިތައް ކުރިއެުރވުމަުށް ޓަަކއި، 
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 ޔާމީން އެ ކުރައްވާ މަސަްއކަތަކީ މިއަދު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންهللا ވިޔަފާރިތައް އާާރސްތުކުރުމަުށް ޓަކައި ޢަބްދު

ވެސް ބަލަިއގަންނަންޖެހޭނެ މަސައްކަތެޭކ. މި އިޞްލާޙު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް ދިރާސާކުރުމަުށް ފަހު 

ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާއާ އެކު މި ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅި ކަމުަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނުަށް 

ިރކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް މި އިޞްާލޙު ފާސްކޮުށް، މި ގާނޫނަކުަށް ވެސް އަުޅގަނޑު އިޚްލާޞްތެ

ވެގެންިދއުމަކީ ައޅުގަނޑުމެންެގ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ހުރިހާ މީހުން ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދޭނެ ކަމެއް ކަމަުށް ވާީތެވ 

 އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ާވހަކަ ނިންމައިލާނަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްިރރަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ންގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާ

)ޕާޓްނަރިޝޕް ގާނޫނު( އަުށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް  2011/13ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މުޠާލިޢާކުރައްަވއި އިޤްތިޞާީދ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ޑރ. ޚަލީލް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަުށް ޓަަކއި ިއއްޒަތްތެިރ 

ނުޑ ވަރަުްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރަުށް އަޅުގަ

ޒުވާނުންނަުށް އަބަުދވެސް މި ދައްކަނީ ިވޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮުށްދޭން އުޅޭ ވާހަކަ. އަބަދުވެސް ައޅުގަނޑުމެން 

ތައް ހޯދައިދީ، އިޤްތިޞާީދ ކަންތައްތަުކގައި ޒުވާނުްނ މި ދައްކަނީ އަުޅގަނޑުމެން ޒުވާނުންނަުށް އިތުރު ފުރުަޞތު

ބައިވެިރކުރުަވއި، ޒުވާނުންނަުްށ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެްއ ކަނޑައަަޅއިދީ، ުޒވާނުން އިްޤތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިއަުށްދާން 

ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނީ އޮނިގަނުޑގެ ތެރެއިން، ގާޫނނީ އޮނިގަނޑުގެ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފުރުޞަތުތައް ުޒވާނުންނަުށް ފޯރުކޮުށްެދވިފައި އޮތްތޯ އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކޮުށްލަންޖެހޭ ކަެމއް. 

އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނު ބައްޓަން މި ކުރަނީ ޒުވާނުންނަުށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކުރުމަުށް ޓަކައި. އަުޅގަނޑުމެން ހަދާ 

ޕާްޓނަރޝީޕް އެގްރިމެންޓެްއެގ ތެރެއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅާަފއި ބޭްއވުމަކީ ެއއީކީ  ގާނޫނަކުން ހަމައެކަނި

އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ގަބޫލުުކރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިވޔަފާރިކުަރއްވާ ފަރާތްތަކަުށް ވިޔަފާީރެގ 

މެންޓުަގއި މި ހިމަނަންޖެހޭ ކުންފުނިތަކާއި ނޫނީ މުޢާމަލާތުގައި ބޭނުންކުރަންވާ، ނޫނީ އެކުލަަވއިލުމަުށް ޓަކަިއ އެގްރި

ޕާޓްނަރުންގެ އަދަދުތައް ކަނަޑއެޅުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ވިޔަާފރިކުރާ ފަރާތްތަކަުށް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި 

އްކަްތކޮުށް، އާމްދަނީ ސަރުކާރުން މި ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ ތެރޭަގއި އެ ފުރުޞަތު އެަބއޮތް. ގުިޅގެން އެންމެން އެީކަގއި މަސަ

ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، ގާނޫނު ބައްޓަންުކރެވިގެން އަންނައިުރގައި އެ ފުރުޞަތުތައް އަުޅގަނޑުމެންެގ 
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ޒުވާނުންނަުށް އޮންނަން އެބަެޖހޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ވިޔަފާރިކުރަން ބޭނުްނވެފައި ތިބި ޒުވާނުްނގެ ތެރެއިްނ 

ވަންޏާ  ކަމަުށް ތިބި މީހުން. މިސާލަކަުށް ދަންނަވާއި ބަޔަކު އެބަތިބި ރާއްޖޭަގއި މި ފުރުޞަތު ނުލިބިފަ ވަރަުށް ގިނަ

އުމުތަުކގައި މިއަދު ެވސް ުދނިޔޭގެ އެިކއެކި ޤަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ިކޔަަވއިގެން ތިބި ޢިލްމީ ވަރަުށް ގިނަ ުޒވާނުން

ންޓަނޭޝަނަލް ހޮޓެލް ޗެއިންަތކުެގ ބޮޑެތި އި، މުތަކުގައި މަތީ ަމޤާ، ތަކުގައި މުކުރޭ. ޒިންާމދާރު މަޤާ މަސައްކަތް އެބަ

ކިަޔަވއިެގން ތިބި ޒުވާނުން ރާއްޖެއަުށް  ؛ޕްރޮފެސަރުންގެ ގޮުތގައި. މި ބޭފުޅުން އި،ތި ކުންފުިނތަކުގަ ބޮޑެމުތަކުގައި. މަޤާ

ކަންތައްތަކެއް ކުިރއަރަިއގެންދާނެ.  ދީ ގޮތުންޞާއިޤްތި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް، ނަމަ އައިސް މި ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުރާ

ިދޔައިމާ  އިއުމު ދޫކޮުށްފައި ދާންޖެހުނީމާ، ޒުވާނުން ޤައުމު ދޫކޮުްށފަން ޤައުމުަގއި ިކޔަަވިއގެން މޮޅެިތ ހުރިހާ ކުދިޤަ

ނޑުމެން ހޯދަން ގައަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ތަރައްޤީ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުލިބޭނެ. ގާނޫތަކުގެ ތެރެއިން އެ ފުރުޞަތު އަޅު

ގައި ހުންނަ ފަރާތަކުަށް މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަކީ ރާއްޖޭކަމަކީ،  ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ އަނެއް އިއެްއކޮުށް މީގައެބަޖެހޭ. ހަމައެއާ

ސަލަެއއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މީ. ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީއާ ނޫނީ ޒިންމާދާރު . މިއަދު ވެސް ދިމާވާ މައްވާން އެބަޖެހޭ

ޖެހޭ ފުރިހަމަކުރަންނޫނީ ގާނޫނީ ގޮތުން  ،ލުމުގައި ުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތައް އެކުލަަވއިހު ،ކުރުމުގައިމުޢާމަލާތް ފަރާތްތަކާ

ންފުނިތައް އެބަހުރި. އަދި ހުރި ވަރަުށް ގިނަ ކު އިނަގާނެ މީހަކު ނެތިފަޒިންމާ  ކުރުމުަގއިފުރިހަމަ ލިޔެކިޔުންތައް

ތިއްބޭ ިމއަދު  ނޑުމެން ވިސްނަްނ އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުން އެބައިތުރަުށް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަުޅގައޭގެ 

ިއ، ކުންފުނި ނުކުެރވިފަކުންފުނިތަކުގައި މަަސއްކަތްއެހެންނަމަވެސް އެ  އި،ޓަަކއި ކުންފުނިތައް ހަދާފަ ވިޔަފާރިކުރުމަުށް

އެަތއް ފީތަެކއް ދައްކާ. އެަތއް ޓެކްްސ  ،އްރިމަނާތަކެހުން. ކޮންމެ އަހަރަކު އެތަްއ ޖޫތިބި މީ އިެވސް ނުލެވިފައުަވއި 

ެކއް ވެސް ކަންަތއްތަ އިލާގަ. ކުންފުނި އުވާލުމުެގ މަރުޙަރިޕޯޓުތަކަކާއި އެތައް ޭބކާުރ ލިޔެކިޔުންތަެކއް ހުުށަހަޅާ

ގަނޑުމެްނ އް ވެސް އަޅު ފުރިހަމަނުކުރެވިފައި ގާނޫނީ ޮގތުން ހުންނަ އުނދަގޫތަކެއްގެ ތެރޭގައި. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުތަ

ދޭން. ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ބޭނުންވާ މީހަކަުށް ކުންފުނި ފަސޭހައިން އުފެއްދެން އެބަޖެހޭ. އަދި ކުންފުނި އިއެބަޖެހޭ ހޯދަ

ލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަލަްނ އުާވލެވޭނެ ގޮތްަތއް ވެސް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެކަމަކު އުަވއިއުވާލަން ބޭނުންވާ މީހަކަުށް 

ކަުަށަވރުކަން ކުރަންޖެހޭ. އެކަމަކު  ،ންކަން އި އޮތްތޯ. އެ ޔަޤީިނގުަޅއިގަނެފަ އިހެން މީހެއްގެ ޙަްއޤެއް މީގައެބަޖެހޭ އެ

މި ވާހަަކ އަުޅގަނޑުމެްނ  .ދޭން އެބަޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްއިފުރުޞަތުތަްއ ހޯދައެ ގާނޫނީ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ވަރަުްށ ގިނަ ރަުށްރަުށުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ  ގެ ރާއްޭޖގެމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން މި ޖެހެނީ 

ޖަހާ ޒުވާނުންނަކީ ބޮޑެތި ން. އެ މެދު ފަންތީގައި މިްސރާބުޖަހަމު ދަނީ މިސްރާބު ތެރެއަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ުޒާވނުން އެ

އެކު  ދި އެ ޒުވާުނންނަުށް އެ ފުރުޞަތުތަކާުނވާނެ. އައި ތިބި ބަޔަކަުށް ވެގެންވިޔަފާރިތަުކގެ ތެރެއިން އަިއސް ތާުށިވެފަ

ވަރަުށް ގިނަ ވެސް ރާއްޭޖގެ  ވެސް މިއަދު އިފަހުގަމި ސަރުކާރު ައއުމަުށް .އެބަޖެހޭ ކުރިއަުށް ދެވޭނެ މަގުފަިހވާން

ހައުސް ވިޔަފާރިތަުކގައި ވަރަުށް ގިަނ ޒުވާނުން އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ ރަުށްރަުށުގައި ގެްސޓް

 ކަުމގައި ެދއްވަޫދއަުށް ވިސްނާލި ،ވިޔަސް  ކަމުަގއި ކޮނޭޑއަުށް ިވސްނާލި ،ިވޔަސް ކަުމގައި  މަނަފުއްޓަުށް ވިސްނާލިގެ
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ޤުވެރިކަްނ ހުރި ޒުވާނުންތައް އެބަހުރި. މިކަމަުށް ޝައު ކަމުގައި ިވަޔސް ައުށް ވިސްނާލިހުޅުދޫއަދި ކަނޑު ،ވިޔަސް 

ޑުމެންގެ މި ރަުށްތަުކގަިއ އަުޅގަނ .ރޕޯޓް އެ ހަދާމާަވރުލު އެއަ ސާލަކަުށްމި ،އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންާވ ހުވަފެނެއް

 ދިއުން. މިކަމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންަނުށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެިޅގެން ،ކުެރވިގެސްޓްހައުސް ތަަރއްޤީ

އްލުކޮުްށގެން ން މި ކަންތައްތައް ޙަކުގެ ތެރެއިގުިޅގެން ކުރަންޖެހޭ ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. މި ގާނޫނުތަ

ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ުޒވާނުްނ  ނޫނިއްޔަކާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ ފުރުޞަތުތަކެއް ުޒވާނުންނަުށް ހޯދައިނުދެވޭނެ. މިއަދު

ބަތިބި. ތުގެ ތެރެއިން ލޯނުތައް ހޯދައިގެން ކުރިއަރަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުން އެ. މަސްެވރިކަމުގެ ސިނާޢައެތިބީ އެ ުއއްމީދުަގއި

ތުގެ ތެރެއިން މަަސްއކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުްނ އެބަތިބި. އެ ފުރުޞަތުަތއް އެގޮތަުށް ދަނުޑވެރިކަމުެގ ސިނާޢަ ހަމަ

، އެހެންވީމާމި ސަރުކާރުން މި ލޯނުތައް މި ދޫކުރަނީ.  ޓަކައި ދިނުމަުށްތިބީ. އެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި މި އިނުލިބިފަ

ަމގުފަހިކޮުށްދީ  ނޫނުތަކުެގ ތެރެއިން މި ކަންތައްތަކަުށްއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި ގާއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި އި 

ޕްރޮޑަކްިޓވް މަސައްކަެތއް ނޯންނާނެ  ،މު. މިއަުށް ވުރެ މުހިއްކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ހޯދަން ޒުވާނުންނަުށް މި

ގަނޑުމެން ަވގުތުތައް ތެރޭަގއި ހަމަ ރަނގަުޅ އަޅު  ަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު 

ވިޔަފާީރގެ ފުރުޞަތުތަްއ  ،ޒުވާުނންނަުށް ހުރި ފުރުޞަތުތައްހޭދަކޮުށްލައިގެން މިކަމާ ދޭެތރޭގައި ވިސްނާލަން. 

އިްއޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ ސްތައް އަޅުގަނޑުމެން ނައްތާލުމަުށް މަސައްކަތްކުރުމަުށްޓަކައި ާގނޫނީ ހުރަ ތަނަވަސްކޮުށްދިނުމަުށް

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަުށް. ޢާޡި ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ގެ ގާނޫނު( އަރޝިޕް )ޕާޓްނަ 2011/13ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

އެ ރިޕޯޓަުށް އަުޅގަނޑު އަުޅގަނުޑގެ ހުރި ބައެއް ވާހަކަތައް ދަންނަވާލަން އެަބ  ރާސާކޮުށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު؛ދި

 ،ބިލުއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޤާ، ނަމަ ކީ ަތޢުލީމު ލިބިއްޖެބޭނުންވޭ. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުުކރަނީ އަބަދުވެސް ތަޢުލީމަ

އްރިރަކީ ހަމައެކަނި މި މަޖިލީހުގައި ކަމަުށް. އެގޮތުން މި ކޮމިޓީގެ މުޤަ އަދި ހޭލުންތެރި ބޭފުޅުން ތިބޭނެ ،ޒިންމާދާރު

ވަރަުށް ބޮުޑ ، ުށް ބުރަން އެބައޮތް ވަރަން ގަބޫލުކުރަންާވނެ. މި ކޮމިޓީއިންނެވި ޮޑކްޓަރު. އަޅުގަނޑުމެން އެކަ

އޮތީ އަުޅގަނޑުމެން ރަްއިޔތުންނަުށް ފޮނުވި ގާނޫނަކަުްށ  މިނެޓު ތެޭރގައި މި 25ން ތްތަެކއް ކުަރްއވާފަ. މި ކޮމިޓީމަސައްކަ

"ލިމިޓެްޑ" ތަނެއް އެަބއޮތް  ތިން ،ތަނެއް އޮތް  "ޑް"ލިމިޓަފޮނުވި އިޞްލާެޙއް ދިރާާސކޮުށް ނިންމާފަ. ކުރި މަސަްއކަތަކީ 
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 އި،ލާފައެ ނުކުތާ ކަނޑައިތިން ތަނެއް އެބަޮއތް  ރި ހާގެ ތިރީގައި ނުކުތާއެއް އޮތްބަދަލުކޮުށްލާފަ. އެބަހު އިލާފަ ނޑައިކަުށް އަ

 އިިތއްެކއް ޖެހިފަ އިއެަބއޮތް ސީުނ ތިރީގަ އިއެަބއޮތް. ދެ ތަނެއްގައި އޮތީތީ އެ ތިކި ނަގާަފއި ނޫނީ ތިއްކެއް ޖެހިފަ

، ން މި އިޞްލާޙު ދިރާސާކޮުށް ރަކަުްށ އަުޅގަނަޑކަުށް މި ކޮމިޓީއިތުއެބައޮތް. ދެން މީގެ  އި ލާފަތަން ނައްަތއި އެ  އޮތީތީ

ތަނެއް  ކުރި ފުންކޮުށް ކަމެއް ވުރެ ހިސާބަުށް ގާނޫނަުށް މި ބަދަލު ގެންނައިރުގައި މިއަުށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން.  ދެރަވާ ވާހަކަ ،އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަުށް ނެތީމަ އެކަމާ އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވެ

ންގެ ކޮމިޓީަތކުަގއި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރަގިއ އަުޅގަނޑުމެ ރާރުކޮުށް ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް މިއީއަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކު

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ައޅުގަނޑުމެން ގަ ތްކަން ިމއީނެ އިއެްއކޮުށް އެކަުީށގެންވާ ރަނގަޅު މަަސއްކަތްަތްއ ކުރެވިފަ  ޒިންމާދާރުކަމާ

ތިބެނީ ގާނޫނެްއ  ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މި

ފަސޭހައެއްތޯ؟ އެ ގާނޫނެްއ  ،ރައްޔިތުންނަުށް އޭގެން އަންާނނީ ކޮންކަހަލަ އުނދަގުލެއްތޯ ،ަގވާއިެދއް އަޔަސް  ،އަޔަސް 

މި ، ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްޔިތުްނނަުށް ކުރާނެ ފަސޭހައާއި އުނދަގޫ އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިަލންން ރައްވުޖޫދަުށް އައުމު

 ؛އެންމެ ބައެއް  އެަބޮއތް ލިޔުމުން؟ ބަޔަކާތޯ ވާަހކަދެއްކީދިރާސާކޮުށް މި މަސައްކަތް ނިންމިއިުރގަިއ ކޮން ން ކޮމިޓީ

 އި އެަބއޮތް ޖަވާެބއް ފޮނުާވފަ. އެ ޖަވާުބަގއި ދެްއވާފަ އިކޮނޮމިކް ކޮންމެވެްސ ތާކުން ،ގެނއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ ކަންނޭ

"ލިމިޓަޑް" އޮތް ތަން  އޮތް ވާހަކަެއއް ވެސް ނެތް. ފަހަރުގައި ވެދާނެ މި އަކުރުތަކުގެ އިޞްލާޙު މި ގެނައީ ނުވަތަ

ނަވާނީ މިއީ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަން ."ލިމިޓެޑް" އަުށް ބަދަލުކުރުްނ މިއީ އެ ފަރާތުގެ އިޞްލާެޙއް ކަމަުށް

 .މި މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ުމވަްއޒަފުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްަތއް .އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދާރީ ުމވަްއޒަފުން ކުރާ މަަސއްކަތްަތއް

އަޅުގަނޑުމެން، ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޙަޤީޤަތުގަިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްތަކަކީ، ިމކަމާ ުގޅުންހުރި 

ްސގެން ވާހަކަަދއްަކއިގެން ކޮަބއިތޯ، ކޮންކަހަަލ އުނދަގޫތަެކއްތޯ މިކަހަލަ ާގނޫނަކަުށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ފަރާތްތައް ގެނެ

އައީމަ ވާީނ، ނުވަތަ ކޮންކަހަލަ ފަސޭހަތަކެއްތޯ ރައްޔިތުންނަުށް ވާނީ. މި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޮގތުން ވާހަކަދައްަކއިލާއިުރަގއި 

ޔާ، މަޓީ، އެމް.އެމް.ޭއ؛ މި ފަރާތްތައް ގެނެސްގެން ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވަންޖެހޭ މިސާލަކަުށް ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ޖަމުޢިއް

ކަމަުށް އަުޅގަނޑު، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ގަބޫލުކުރަނީ. ާއދެ، އަުޅގަނޑުމެން މި ޕާްޓނަރޝިޕް ގާނޫނުގެ ވާހަަކ 

ރޝިޕް، ދެ ފަރާތެއްގެ ވާހަކަ. ޤައުމަުްށ ދައްކައިލާުރަގއި، މި އިޞްލާޙުގެ ވާހަކަ ދައްާކއިުރގައި ެއބަ އޮވޭ، ޕާޓްނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔާއއި ނައިބު ރައީްސ. ރޭަގއި ބަލައިލާއިުރގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓްނަރު ހަދައިގެން މި އުޅެނީ 

ެނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރާވަަޑއިގެންފި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ، ރައީސް އަބަދުެވސް ވިދާުޅވާ

ކަންތައްތައް ރަނަގޅުކުރަން، އިޞްލާޙުކުރަން މަސައްކަްތުކރާ ވާހަކަ. މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހިއްޕަވަން ވަރަުށް 

ރަނގަޅު ަވގުތެކޭ. ހިއްަޕވަން ތައްޔާުރވާުށޭ. މިއީ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ބަދަލެއް ކޮުށްލެވިދާނެ ވަގުެތކޭ. މި ވަގުުތގެ ބޭނުން 

އްޕަަވން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމު މި ދާ މިސްރާބު ނައްޓާލައިގެން މަނިކުފާނޫ ފުރިހަމައަުށް ހި

ގޮސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައްިޔތުން ނިކަމެތި ހާލަުށް ދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހިއްަޕަވން ތައްޔާރުެވވަަޑިއގަންނަވާ! 
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ގެ މި ިވސްނުންފުޅު އެބަުހރިކަން އަުޅގަނޑަުށް ޔަޤީން. މިކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ުކރެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ަވގުތު މިއީ އަުޅގަނުޑމެން އެކަން ކުރަްނވީ ަވގުތު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުަޑކޮުްށ 

ނޑު ވަރަުށް ބޮޑުަށް މިކަމާ ދޭތެރޭގ ވިސްނާވަަޑިއގެން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޢަމަލީ ސިފައެއް ގެންނަވާނެ ކަަމުށް އަޅުގަ

 އުއްމީދުކުރަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ޚަލީލަުށް. هللا ބްދުޢަ

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބްދުޢަ  މެންބަރު ރާގެދާއި ނިލަންދޫ

އިއްޒަތްތެިރ  ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް އަނެއްާކވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.އިްއޒަތްތެރި `. 

އެންމެ  ރައީސް. މި ބިލު މީގެ ޒާތަުށް ބަލާއިރުަގއި މިއީ ވަރަުށް މުހިްއމު ބިލެއް މި ޤައުމަުށް ވެްސ. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިުލގެ

ބޮޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ ރާްއޖޭން ބޭރުން އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖެއާ ދިމާއަުށް ގެނައުުމގެ މަގު ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގިއ 

ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ ތެެރއިން މަުގފަހިކުރެވިގެންދިއުން. އެހެންވީާމ، މި ބިލުން މިހާރު މި އޮތް ޮގތަުށް ބަލާއިރު އެ މަޤްޞަދު 

ކޮުށް، ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެބަ ހާސިލްކުރެިވގެންދާކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ސާފު

އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭގެ މިހާުރގެ އިޤްތިޞާދީ ދުެވއްޔަުށް ބަާލއިުރގައި ެއކިއެކި ދިމާލުން ފަންޑުތައް ހޯދުމުގެ މަަސއްކަތްތަްއ 

ނޑުމެން އުފަލާ ެއކީ ފާހަގަކުާރ ކަެމއް. ރާއްޭޖގެ ކަްނކޮޅުތަުކަގއި ރާއްޖޭގެ ސަުރކާރުން ކުރަމުްނގެންދަވާކަްނ ެއއީ ައޅުގަ

ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަމުންދާކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެްނ ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ގާނޫނަުށް މިކަހަލަ 

ހި، އަދި އިންވެސްުޓކުރެވޭނެ ރަނގަޅު މުހިއްމު ބަދަލުތައް ގެނެސްގެްނ ނަމަވެސް ރާއްޖެއަކީ އިންެވސްޓަރުންނަުށް މަގުފަ

މާޙައުލެއް އޮތް ތަނަކަުށް ހެދުމުގެ މަސަްއކަތްތައް ވެސް ސަުރކާރުން ކުރަްއވަމުންގެަދވާކަން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް އުފަލާ 

ތެރި އެކު ފާހަަގކުރަންޖެހޭ. އެާއެއއްކޮުށް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަބއެއް އިްއޒަތް

މެންބަރުންނަުށް، ދެންމެއަކު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު މި މަސައްކަތް 

ކުރިއަުށްދިޔަ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުްނ ލިބިފައިނެތްކަން އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން. އެީއ މި ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް 

ުށްގެންދިޔައިުރަގއި އަުޅގަނުޑމެން ކުރިއަުށް ގެންޮގއްސަ އޮންނާނީ ކުޑަ ކޮމިޓީއަކުްނ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ކުރިއަ 

ގެންދިއުމަުށް ފަހުގަިއ، ެއ މަސައްކަތްަތއް ފުރިހަމަކުރުމަުށް ފަހު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަުށް ެގނެސް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން 

ރަުށް އުފަލާ ެއކު، ވަރަުށް ުޝކުރުވެިރކަމާ އެުކ މި މަސައްކަތް ނިންމާފައި ާވނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަ

ފާހަގަކުރަން، މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ުކރިއަުށްދާ ގޮތާ މެދުގައި އެާހ 
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ދީ ކޮމިޓީއަުށް ބޮޑަުށް ޝައުުޤވެރިކަން ފާޅުުކރެއްވީތީ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ެއ މެންބަރަުށް ދަޢުވަތުއަރުވާނީ ހަމަ އިޤްތިޞާ

މަަސއްކަތްަތއް ކުިރއަުށްދާ ގޮތް ަބއްލަަވއިެލއްވުަމުށް ހަމަ ހާޒިރުވެަވޑަިއގެންނެުވން ވެސް އަުޅގަނޑު ވަރަުްށ ވަަޑއިގެން 

އުފަލާ އެކު؛ ައޅުގަނޑުމެން ޮކމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިއްަޔތުން ވަރަުށް އުފާވާނެކަމުަގއި ެވސް ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، 

ުޅގަނުޑގެ ވާހަަކކޮުޅ މި ނިންމާލަނީ. ސަރުކާރުން މި ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމަުށް، އެާއއެކު އަ

މި ސަރުކާރުގެ މަސަްއކަތްަތކަުށް، ދެން އަންނަ ސަރުާކރަކަުށް ވެސް ވިޔަފާީރގެ މާޙައުލެއް، ރަނގަޅު މާޙައުެލްއ 

 ގައި ދަންަނވަމުން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.ޤާއިމުކުރުމުގެ ފަހި ސިގުނަެލްއ ދޭނެ ބިލެއް ކަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މަރަދޫ އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާހީމް ޝަރީފްއިބް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދޫމަރަ

ރަީއސް. ރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރި ފުޅާުކރުމަުށް ޓަކައި އަދި ވިޔަފާީރެގ މާޙައުލަުށް އަންނަ ބަދަލާ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

މި  ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ގާނޫނަުށް ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭނެކަމީ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. 

ވަނަ މާއްާދއަުްށ މި ގެނެވުނު ބަދަލަުށް ބަލާިއރުގައި މުޅި މި ގާނޫނަުށް ެވސް ގެނެވުނު އެންމެ މުހިއްމު  10ގާނޫނުގެ 

ބަދަލަކީ ހަމައެކަނި ދެ ބަދަލެއް. ެއއީ، ކޮންމެ ޕާޓްނަރިޝޕެއްަގއި މެނޭޖިންގ ޕާޓަނަރެްއ ހުންނަންޖެހޭނެކަމާއި، ހަމަ 

ންޏެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަުށް ިވޔަސް، އެ ކުންފުންޏެއް ެއީއ އެފަދައިން އެހެން ބޭރުގެ ުކންފު

މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރުކަމަުށް ހެދިދާނެ ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، މަޤާމެއްަގއި ހުންނާނީ މީހެއް. 

ފުންޏެއް ކަމަުށް ވިޔަްސ، އެ ކުންފުންޏަުށް ގާނޫނީ ޝަޚްޞެއް. ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕްގައި ބަިއވެރިވާ އެހެން ކުން

މި ނޫން ގޮތަކަުށް އޮންނަ ކަމަުށް ވަންޏާ ލިބެންޖެހޭނީ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަކަުށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު. 

ވަނީ ވިއްޔާ ިމ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރުގެ މަޤާމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަނީ؟ އެހެންކަމަުށް  ކިހިނެއްތޯ، ކާުކކަން އެނގޭނީ

ވަނަ މާއްދާއަުށް. އެއީ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރަކަުށް އެ ގާނޫނީ ޝަޚްޞުެގ  10ގާނޫނުަގއި އެ ބަދަލު ގެންނަން އެބަޖެހޭ 

ފަރާތުން މީހަކު ޢައްޔަންކުެރވިދާނޭ. އެހެން އޮންނަންވާީނ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، މިީއ ވަރަުށް ޮބޑު އުިނކަމެއްކަްނ 

ން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރާ ދެވަަނ ކަމަކީ، މަދުމަދުން ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ލިމިޓެޑް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެ

ލައިބިލިޓީ ކުންފުންޏާއި ލިމިެޓޑް ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕް ެހދުމުން ދިމާވާ ވަރަުށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އެބަހުރި. ެއއީ 

ުތން ލައްވާ މަސައްކަްތކުރުވާަފިއ، ތަންތަނުން ވެލި ަނގާފައި، ދަރަންޏަުށް ޒިންމާވާ ބަެއއް ޫނން. އާދަިއގެ ނިކަމެތި ަރއްޔި

ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަަސއްކަެތއް ކުރުވާަފއި، އިމާރާތެއް ކުުރވާފައި ލާރި ނުދިނީމަ، މުސާރަ ނުދިނީމަ ޒިންމާވާކަުށްނުޖެހޭ. 
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ނުވަތަ އެލް.އެލް.ޕީ ހިނގާ ގޮތް މީަގއި މިއީ އާދަިއގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އެްއގޮތަކަުްށވެސް މި ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކުންފުންނި 

އޮތް ކަމަުށް ވަނީ ވިްއޔާ، ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިްޕ މިއީ ކިހިނެއް ހިނގާ ކަމެްއކަން އާއްމު ރަްއޔިތުންނަކަުްށ 

ރަޕްސީ އެހާ ސާފެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭންކުރަޕްސީ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ހިންގޭ ގާނޫެނއް ނެތް. ސީދާ ސާފު ބޭންކު

ގާނޫނެއް ޮއވެ، ބޭންކުރަްޕީސ ކޯޓުތަކުން ތަންތަން ބަނުގރޫޓުކޮުށް، ކޯޓުެގ ބެލުމުގެ ަދުށަުށް ތަންތަން ގެންޮގސް، އެ 

ތަނުގައި ހުންނަ އެސެޓުތަްއ ދައުލަތުގެ ބެލުމުެގ ދަުށަުށް ެގނެވޭނެ ާއއްމު ނިޒާމެްއ ެއުކލަވައިނުެލވެނީސް އިނގޭތޯ 

ޕާޓްނަރޝިޕެއް، ކޮންމެ ބަޔަކަުށް، ދެ މީހަކު އެްއވެފައި ެވސް ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ  އެްއގޮތަކަުްށވެސް ހެޔޮނުވާނެ؛ ހަމަ

ކުޑަ ކުންފުންޏެއް ހަދަިއގެން ވެސް އެފަދަ އެްއޗެްއ؛ ބުނީމާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ެވސް މުދާ އެތެރެކޮުށްފައި ފައިާސ 

ދޭނެ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް ދައުލަތުެގ ނުދިނީމާ ދެން ކިހިނެއްތޯ މި ވަނީ؟ ދެން އެ ފަރާތްތަކަުށް އެ ފައިސާ ހޯ

އޮނިގަނުޑގެ ތެރެއިން ހޯދިަފއެއް ނޯންނާނެ. މިއީ ވަރަުްށ ބިރުވެރިކަމެއް އިނގޭތޯ. ިމއީ ވަރަުށް ނުރަްއކާތެރިކަމެްއ. 

ދެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަދުމަދުން ނަމަވެސް އެކަން މި ދަނީ ފުޅާވަމުން. ބޮޑުވަމުން. މަސައްކަތްތައް ކުރުވާަފއި ލާރި ނު

މުވަްއޒަފުންނަުށް މުސާރަ ނުދީ ފިލަނީ. އެހެންކަމަުށްވަންޏާ މި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި، މި ކުންފުންޏާއި ޕާޓްނަރޝިޕްގަިއ 

ހުރި އެސެޓުތައް ހިފަހައްޓަިއގެން ބަނގުރޫުޓވުމުގެ ނިޒާެމއްގެ ތެެރއިން، ނުވަތަ ބޭްނކުރަޕްސީ ފުޅާ ދާއިރާެއއްެގ 

ންކަން ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ޮއވެ، ހަމަޖެހެންޖެހޭނެ. މި ހުރިހާ އިންތިޒާމުތައް ޮއވެގެްނ، ގާނޫނުތަކެއް ހުރެގެން މި ކަ 

ވަުށާޖެހޭ ގޮތަކަުްށ މި ކަްނކަން ކުރެިވގެން މެނުީވ، އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ކޮންމެކޮންމެ ކުންފުންޏަކަުށް ލިމިޓެޑް ލައިބިލިީޓގެ 

ނުވަތަ ގާނޫނުތައް ފާސްުކރަންދިއުމަކީ ނުރައްކާތެރި، ، ބާރު، ނުވަތަ ދަރަންޏަުށް ިޒންމާނުވުމުގެ އުސޫލު ދިނުމަކީ 

ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަން ދުނިޔޭގެ ވަރަުށް ގިަނ ޤައުމުތަކުަގއި މި ލިމިޓެްޑ ިއއްޒަތްތެރި ބިރުވެރިކަމެއް. 

ޕާޓްނަރުން ފަދަ މީހުން ލައިބިލިޓީގެ އުސޫލުތަކަކީ އޮްނނަ އުސޫލެއް. ވިޔަފާރި ފުޅާޮކުށް، އަދި ިވޔަފާރީަގއި ސްލީިޕންގ 

ތިބޭ ކަމަުށް ވަނީ ވިއްޔާ އެކަަހލަ ކޮންމެވެސް، އެ މީހުން، އެ މީހުންގެ ހިއްސާ ދޭ މިންވަރުން އިތުރަުށް ޒިންމާވާންނުޖެހޭ 

އުސޫލެއް އޮޭވ. އެކަަމކު ދެ މީހަކު ކުންފުންޏެއް ހަދާފައި ަވރަުށް މަކަރުވެރި ގޮަތކަުށް އެަތންމިތަނުން މުދާތައް ނަގާފައި، 

ން އެއަުށް ޒިންމާނުވެ ިދޔަިއމަ ދެން ކާކުތޯ ޒިންމާވަނީ؟ މިއީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ކަން އޮްތ ދެ

ބިރުވެރިކަމެްއ ކަމުަގިއ  ކީއުސޫލުތަްއ ދިނުމަ ހިސާބުން ޕަބްލިކުގައި ިހއްސާ ނުވިއްާކ ކުންފުންޏަުށް ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީގެ

ތި ޕަބްލިކު ހިއްސާވާ ކަމަުށް ަވންޏާ އަޅުގަނުޑގެ ެއއްވެސް މައްސަލަެއއް ނެތް ލިމިޓެޑް ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ. ބޮޑެ

ލައިބިލިޓީއަުށް. ެއކަމަކު ޕާޓްނަރޝިޕާއި ދެ މީހަކު އެއްވާ ަތންތަނާ، މި ހުރިހާ އެއްޗަކަުށް ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީގެ ގާނޫނީ 

ތަނުގައި ނުކުންނާނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި ކޮންމެހެން  ބާރު ދިނީމަ ވަރަުށް ބޮޑެތިބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކުރިއަުށް އޮތް 

ނުދޭުށެކޭ ނޫން. އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން ބޭންކުރަޕްސީ ލޯތަކާއި މި ތަންތަނުގައި ހުންނަ ެއސެޓުތަކާިއ، އެ އެސެޓުަތްއ 

ހާރު މިސާލަކަުށް ކުންފުންޏެއް މީހުންނަުށް ބަދަލުކުރުމުގައި ހެދޭނެ ގޮތްތަކާއި، މި އެއްޗެހިަތއް އެބަޖެހޭ ބަލަހައްޓަން. މި 

ކޮންމެވެްސ ެއހެން މީހެއް ނުވަތަ ޢާއިާލެގ  އި ފަިއސާއާްއސާހުރިހާ ެއއްޗެ  ަގއިކުންފުނީެގ ރައުސުލްމާލުހަދާ ދުވަހުގަިއ 
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ދޭން ކޮުށްލީމަ ނިމުނީ. ޓާފައި ދެން ކުންފުނި ބަނގުރޫޓުބަދަލުކޮުށްފައި ބަހައް ުށްމީހެއްގެ ނަމަ ،ބެއްގެ ތްމީހެއްގެ ނުވަތަ އަނ

ނުޖެހޭނެ. އަދި އެއްކަލަ މީހާ އަނެއްކާ އާ ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން އުޅުމުެގ ަކުށް ވެސް އޮތް މީހަކަުށް އެއްެޗއް ލިބޭ

ްއޔާ އެތަްއ އަހަރެްއ ގޮތަުށް ބަނގުރޫުޓ އިޢުާލނުވެއްޖެވެސް އެބަ ލިބޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގަިއ މި އިޚްތިޔާރު

 ...ތެއްގައި އެ ބަޔަކަުށް ފުރުޞަތުީރގެ މުޢާމަލާޔަފާވަންދެން އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ ވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫއަުރވަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި 

 އަުށް.ޝަހުދީ ޙުސައިން

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ހަނިމާދޫ

ފުރިހަމަކޮުށް. މި ކަމުަށް ވަރަުށް އްަޒތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނު މި މަޖިލިސް ތިޔަ ގެންދަވަނީ `. ޝުކުރިއްޔާ އި 

ުށް ކުރިމައްޗަުށް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަ ،ޓަކައި ައޅުގަނޑު ހަމަ މަނިކުފާނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން

ުށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަާކ )ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ގާނޫނު( އަ  2011/13ގާނޫނު ނަންބަރު  ؛ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް އޮތް ހުުށަހެޅިފައި 

އޮތީ ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނަޑުށް ފެންނަން މި ،ނަމަ ލާއަޅުގަނޑުމެން އެްއެޗއް ދަންނަވައި ގޮތުން މި ރިޕޯޓާ ބެހޭ ،ގޮތުން ބެހޭ

ގެ ކުރިން ވަރަުށް ެވްސ އަވަސް ގޮތެްއަގއި ވަރަުށް  2016ޕްރީލް އެ 30މަން ކަނޑައެޅިފަިއ އޮތް ސުންގަޑި ރިޕޯޓް ނިން

ކޮމިޓީގެ ތަން. އާދެ!  ދެްއވާފަިއވާކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް މި ރިޕޯޓް ނިންމައި ގެނެސް ބުރަ މަސައްކަތަކުން މި

 ިއވާ ޮގތުގަިއ މި ކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތްއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ފާހަގަކުރަްއވާފަޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، ނިަލންދޫ ދާއިރާގެ އި އް އި

އިތުރަުށް . އަދި ޭއގެކުރެވިފަިއ ވަީނ ކުަޑ ކޮމިީޓެއއްެގ ބެލުމުގެ ދަުށުން ވަރަުށް ޚާއްޞަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުެރވިގެން

މިނިސްޓަރ އޮފް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓް ބަލައިލީމަ މި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް ގެންިދއުމުަގއި 

ފައިވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފައިާވ ލަފާ ހޯދާޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  މިކް އިކޮނޮ

އަުށް ގެެނވިފަިއާވ ވަނަ މާއްދާ 6ކުގެ ތެޭރގައި މު އިޞްލާޙުތަނޑަުްށ ވެސް ފާހަގަކުެރވޭ، މުހިއްކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި އަޅުގަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިެޕްއގަިއ  10އަދި  ،ޞްލާާޙއިޕާޓްނަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެުޅމުގެ އި

ޔަ ވަރަުްށ ހެޅިގެންދިގާނޫަނުށް ހުުށަމެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރެއް ހުންނަން ވާނެ ކަމަުްށ ކަނަޑއެޅިފަިއ އޮތް އިޞްލާޙަީކ މި 

ނޑު ވެްސ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މު އިޞްލާޙުތަކެއްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. ިމއާ ުގޅިގެން އަުޅގަމުހިްް

 ،ުށް އުޖާާލކަމާއި ތަރައްޤީ ގެނައުމަުށްއަގެ އިރާދަފުޅާ އެްއކޮުްށ މި ދިވެހިރާއްޖެهللاއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާަރކީ މާތް

ކޮުށްެދއްވުމަުްށ ޓަކަިއ ވަރަުށް ބުަރކޮުށް ން ފަހި ފުރުޞަތުަތކެއް ތަަނވަސްޚާއްޞަކޮުށް ވިޔަފާީރގެ ާދއިރާއި

ންދާ ސަރުކާެރކޭ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ތާރީޚުގައި ސަުރކާރަކުން ނުުކރާ ވަރަުށް ައޅުގަނޑުމެންެގ މަސައްކަތްކުރަމު
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ކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ބޭންކު އޮފް މޯލްިޑވްްސ ޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްޒުވާނުންނާއި އަދި ވިޔަފާިރެވރިންނަުށް ވި

 ޒިންމާވާ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮުށް ވަރަުށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް މި އަދި އޭެގއިތުރަުށް ސަރުކާރު ނާއިގެންމެދުވެރިކޮުށް

އަުށް އަލަުށް ފަންތީގެ ވިޔަފާީރގެ ދާއިރާ އަދި ކުދި  ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުްނނަުށާއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ިވޔަާފރީގެ މެދު

ތުތަކެއް ފުޅާކޮުށްދެމުން. މީގެ ނަތީޖާއަކުަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަުށާއި އަދި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަުށް ވަަރުށް ބޮޑެތި ފުރުޞަ

ައިދ  ،ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތުތައް އިތުުރވެ ،ވެގެންދާނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި ިވޔަފާރީެގ ފުރުޞަތުތައް އިތުުރވެ

ންވީމާ، ދިއުން. އެހެުއޅޭ ޤައުމަކަުްށ ވެގެން އަދި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުެމއް ރައްޔިތުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ ތިާޔގި

އޮތީ ވަރަުށް ފަހިކޮުށް. ޚާއްޞަކޮުށް ވިޔަފާީރގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިާޔސަތު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން މި

. މި ސިޔާސަތުތަކަުށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުތަކުން އިތުރު ދިރުމެއް ރަުށް ފަހިކޮުށް އެކަުށައަުޅއްވާފައޮތީ ވަ ސިޔާސަތުތައް މި

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް އުފާކުރަންޖެހޭ ަކމެއް. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ުޝކުރިއްޔާ. ލިބިގެންދާކަމީ އަުޅގަނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެިރ އި ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 އަުށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ތުްނެގ ވަގުުތަގއި ރައްޔި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަޒަުރަގއި މި ،ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑގެ ނަޒަރުަގއިޝުކުރިއްޔާ އި

ބެޭހ  އެންްޑ ކްރައިމާ ން. ޕާޓްަނރސްބެހޭ ގޮތަކުން ވެސް ނޫ ޕާޓްނަރޝިޕް ގާނޫނާ ަދއްކަްނވީކީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ

ދެްއކުން މާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަ އޮތް ޕާޓްނަރސް އެްނޑް ކްރައިމާގޮތުން. ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތެޭރގައި މި

އޮތް ދަނީ ގެނބިގެން  ލާކަން ބޮޑު ކަމެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. މުޅި ދައުަލތް މިމާ އަޢު، މުކަންމުހިއް

ދުވަހަުކ އިރުއަާރއިރު. އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ރަނގަޅު ޕާޓްނަެރއްެގ  އޮތް ފެންނަނީ ކޮންމެ ުޅގަނޑުމެންނަުށް މިކަމަުށް އަ

އިުބ . ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނައުޅެނީ އިބު ރައީސަކު ނުލިބިގެން މިއެްނޑް ްކރައިމެްއގެ ގޮުތގައި ނަ  ޕާޓްނަރ ،ގޮތުަގއި

ެވގެންދާއިރުަގިއ  އެހެްނޮގސް އަހަރު ،މަސް 8 ،މަސް ާވއިުރގައި ހަެއއްކަރައީސަކު އިންނަންޖެހޭނެ ކަމުަށް ބަޔާންކޮުށްފައި

ގަިއ. ގެ ގޮތު ންނަނީ ޕާޓްނަރ އެންޑް ކްަރއިމެއް ފެ އުޅޭ ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އިޚްލާޞްތެރި ަވގެއް ނުލިބިެގން

ނބިގެން މިދާ ހާލަތު ބަޔާންކޮުށްދޭ ކަންކަން ްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ދައުލަތް ގެވަރަުށް ހިތާމަވެރިކަމެއް އި 

އަބަދުވެްސ  ،ވާހަކަދަްއކަާވއިރު ވިދާޅުވަނީ  ހޫރިއްާޔ ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންނާމި ފެންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންެގ ރައީސުލްޖުމް

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ރު ބައެއް ނޫންތީ. ފަގީރު ބަޔެކޭ. ަފގީ ުރންނޭވަނީ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ފަގީމި ހަދާންކޮުށްދޭން ބޭނުން

ޅެނީ. އު ލައްކަ ފަންސާސް ހާހެއް ރައްޔިތުން މި ކުެރވެން އޮތް ތަނެއް މިއީ. އެްނމެ ތިން. މުއްސަނދިރައްޔިތުންނަކީ
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ަފއިސާ ޖީބަުށް ލައިގެން ަވއްކަްނކުރީމަ ރަްއޔިތުންގެ  ،ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދައުލަތުން ލިބޭ މާލިްއޔަތުފަގީރުވާނެ އި

ރު ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ދައްަކއިގެން އް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފަގީއެކު ކުރާ ކަމެ ރަުށް ހީލަތްތެރިކަމާމިއީ ވަ .ވާނެފަގީރު

ކޮުށްގެން މިގޮތަުށް ވެރިކަން ހިންަގވަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުްނގެ ގޮުތގަިއ ނަުށް ލިބޭ ފައިސާތަކުން ަވއްކަނރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން

ކުރާނީ ެގއަުށް ުސވާލު ރާއްޖޭގެ ކޮން އަންހެެނއްތޯއޭ ؛އަނބިކަނބަލުން ،ދާުޅވަނީއަޅުގަނޑަުށް ސިަފވަނީ. ހަމައެާއއެުކގައި ވި

ގެންނަ ފައިސާައކީ ހަލާލު އެްއޗެއްތޯ ނޫންތޯ. ނިކަން ބައްަލވާ ބިނާވެގެްނވާ ފަލްސަފާ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ 

 ވަނީ ހާ ގެއަުށް ނަހަލާލު އެްއޗެއް ގެންނަ ކަމަުށްކޮންމެ ފިރިއެްއގެ އަނބިމީހާ ސުވާލުކުާރނެ އެ މީ ،ރައްޔިތެްއގެ ވެސް

ބެއްޯތ ކޮން އަނތް، މަނިކުފާނު އެ ވިާދޅުވަނީ ކާކުތޯ ުސވާުލކުރާނީެއ އެެހންނަމަވެސް،   .ނަމަ. ޝައްކެްއ ނެތް

ބޮޑެިތ  .ވެނީ ހަލާލު އެއްެޗއްތޯ. އެހެންނު ވާނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމި ކެ .ސުވާލުކުރާނީ މި ގެންނަނީ ހަލާލު އެއްޗެއްތޯ 

ކޮުށްފައި އެހެން ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވއްކަން ކޮުށްަފއި މިއަުށް ދައުލަތުން ަވއްކަން. ހަމަ ކަންބޮުޑވާ ދަރަޖަ ވަގުން

ދައުލަތުގެ ވެިރއެްއގެ ގޮުތގަިއ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރަންޏާ ެއ  .ފަހު އަދި ސަލާމަތެއް ނުވޭ ބޮލަުށް ކަނޑާލުމަުށް ގެމީހެއް

 1.22 އެހެންނަމަވެސް، ؛ތު ސަލާމަތްުކރަން. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ހޭދަކުރަން އޮތް މާލިއްޔަތުކުރަނީ މާލިއްޔަ

ކުަރއްވަންޖެހޭނެ. ސް އެ ބޭފުޅާ ވަކިއްޔާ ިއހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ވެއުޅެނީ. އިހުމާލުވެއްޖެ  ކޮުށްގެން މި ބިލިޔަނުގެ ަވއްކަެމއް

މި ވަްއކަމާ ނުުގޅޭނެ ގޮތް ހެދެން  .ނެތީ މިކަމާ ގުިޅގެން ޅާ ދުުރކުރެެވންމި ބޭފު ،ަޔޤީންވަނީ 100އަޅުގަނޑުމެންނަުށް %

 މާ، ޕާޓްނަރސް އެންޑް ކްރައިމާރަނގަޅު ހެކިތައް އެބަހުރި ވައްކަުމގައި ބަިއވެރިވެަފއިާވކަން. އެހެންވީ ،ސާބިތު .ނެތީ

ޕާޓްނަރޝިޕެއް  ،ދެކެނީ. ިވޔަފާރިެވރިންނެއް ލާކަން ބޮޑުކަމެްއގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަނޑުއަޢު ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން މާ

އޮތް ޖުޑިޝަރީ މިހެން  މިހާުރ މި ިހރާއްޖޭގެ މި ވެރިކަން އޮްތވަެއއް. އަިދ މި ރާއްޭޖގައިސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭެނ ދިވެ

 ،ހަލާކުވެމުޅިން  ،ފަސާދަވެ ،އްޒަްތތެރި  ރައީސް. ކޮރަޕްޓްވެނެ ކަމެއް ނޫން އިމިގޮތަުށް  އޮއްަވެއއް. ލާހިކު ކުޅަދާ

ްއކޮުްށގެން ފޮއްެޗއް ދިިޑޔާރުެގއިން ިލބޭ އެްއވެސް އިންސާފެއް ނެތް ފައިސާފަނ .އޮތީ ކުރަލާފައިވާ ަދއުލަތެއް ާރއްޖޭަގއި މި

، ނގޭނީ. އަދި ހަމައެާއއެކު މި އެމި އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ހިސާބަުްށ ދައުލަތް ގޮސްފައިާވކަން ، ނޫނިއްޔާ. އެހެންވީމާ

އިްނ ދާއިރުަގއި އައި.ީޓ.ބީ ފެއަރގެ މަަސއްކަތުން މިހާރު ގެސްޓުހައުްސގެ ިސާޔސަތުތައް ތަންފީޛުކުެރވެމުންވިޔަފާިރވެރިން

ުއޅުނު ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ވަގުތުްނ ހައުްސގެ ސިޔާސަތުތައް ވިްއކަންވެސް ސަރުކާރުން ިއސްނަގަިއގެން ެގސްޓު ފަހަރު މި

އަރަިއގަީތމާ ރާއްޖޭަގއި ގެސްޓުހައުްސ ތަުނގައި އުތުރި  ބޭފުުޅން އެ . އަނެްއކާ އެތަނުަގއި ހުއްުޓވީ ތަުނގައި. އެ  ހުއްޓުވީ އެ

ހިންގާ ފަރާތްތައް ވަރަުށް ބޮެޑތި ޕްރޮޓެސްޓުތަކެްއ ހިންގާީލމާ އަނެއްާކވެްސ ހުއްދަދިނީ. މިއީ މި ދައުލަތް ހިންގަްނ 

ރި ގޮތަުށް ހިންގުމަުށް ވާގިވެިރވާ ފަރާތްތަކަުށް ފަސާދަވެ ،ކޮރަޕްޓު ،ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. ބޭނުންވަނީ މި ދައުލަތް މިގޮތަުށް

ވަނީކީ. އެހެންވީާމ،  ބޭފުޅުންގެ ސިކުނޑިތައް ހިާފފައި މި ނޫން މި ގޮތަކަުށް  ކުރިއެރުން ހޯދައިދީ ވަްއކަންުކރުން. އެނޫން

ދައުލަުތގެ ކޮންމެ  އަދި މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަނީ. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ވެސް

ގޮތުަގއި ޕާޓްނަރސް އެންްޑ  ބޮުޑ ވާަހކައަީކ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ލާކަންޢުއެންމެ އަ ފޯމެއްގައި ވެސް ެދއްކުން ޕްލެޓް
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 އުޅެނީ. ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މާިލއްޔަތުން މި ޮކުށްގެން މިއްޭޖގައި ވަރަުށް ބޮޑެތި ވަްއކަންކްރައިމުގެ ވާހަކަ. ިދވެހިރާ

ވަުގ. އްޔުލް ލި ޖުމްހޫރިއްޔާއަކަުްށ އިންނަވާ ވަކުަރއްަވއިެގން ރައީސުލްޑެތިބޮޑެތި ހަމަ ރަތްލާޖެހި ވައްކަންއުޅެނީ ބޮ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަުްށ  ،ވެސް  ބަރުން ކުޑަކޮުށްދަްއކަާވއިރުަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންމަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ފަހުން މި މަޖިލީހުގައި އަންހެން ކަނބަލުންނާ ބެހޭ  ބޮޑަުށް ސަމާލުވެވަަޑިއގަންނަަވންވީ މައްސަލައެއް އެބައުޅޭ. ެއއީ ދާދި

 ގުިޅގެން ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެިކއެކި އަިމއްލަ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ބަޔާންތަކާ އެްއޗެހި ތުން ދެކެިވގެންދިޔަ ވާހަަކއަކާގޮ

ނެރެފައިވާއިުރަގއި އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ މި މަޖިލީހުގައި ބަިއވެރިެވޑައިުނގެންެނޭވ 

ވަކި ދިމަދިމާލުަގއި ތިއްެބވި އަންހެން ކަނބަލުން ވެސް  ،އަންހެން ކަނބަލުން ވެސް ެއބަ އުޅުްއވާ. ވަކި ދަރަޖަތަުކަގއި

 މުޅި ަމޖިލީހަުށް އޭގެ ނަން އެބައާދޭ ންގެ ގޮތުަގއި ތިެބގެން ެއކަންކަްނ ެއގޮތަުށް ކުރުމުންއަޅުގަނޑުމެން ފިރިހެނު

ބަރުން މަޖިލީހުގައި ނޫން. އެހެްނވީމާ، ިއއްަޒތްތެރި މެން ބަދުނާމުވެގެން. މިއަކީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ނުދައްކަްނވީ ވާހަަކއެއް

ހަމަ މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ  ،ތިއްބަވާ އަްނހެން ކަނބަލުންގެ އިތުރުން ދަްއކަާވއިުރގައި ހަމަެއކަނި މަޖިލީހުގައިވާހަކަފުޅު

އެ ފުރުޞަތު  ،ވާަހކަ ދަންނަވާލީ ވާތީ ހަމަ އެ އެދުމަކަުށްއަުޅގަނޑު ެއދޭކުރެއްވުމަކީ ތިރާމުންހެން ކަނބަލުންނަުށް އިޙްއަ

 ކެލާއަރުވަނީ  ުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއެގޮތަުށް ީދގެން އިނުމަކީ ވަަރުށް އުނދަގޫ ކަަމކަުށް މިހާރު ާވތީވެ. އާދެ! އަ

 ޢާރިފަުށް. ޢަލީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ

 

 ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިުރ  އާ  2013/11` ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

މި ގާނޫނުަގއިވާ ަބއެއް  ؛ވަނީ ބަެއއް މާއްާދތައް ބިލު ހުުށެހުޅުނު ސަބަބުގެ ތެރޭގައި މި ،ކޮުށްލަން ބޭނުންވޭހަމަ ފާހަގަ

ކުރާ ފަރާތްތަކަުށް އިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީލިމިޓެޑް ލަ ،މާއްދާތައް މާނަކުރުމުގައި ދިާމވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮުށް 

ފަދަ  ކޮުށް ފައިސާ ހޯދުމަުށް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެްއގައި އެފަދަ މުޢާމަލާތްތަކަުށް ވަދެވޭނެމާލީ މުޤާބިލުތައް މެދުވެރި ،ޒަމާނީ

ގޮތަކަުށް ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ޕާޓްނަރޝިޕް ބައްޓަންކުރުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިއްޞލާޙެއް ކަމަުށް އެބަ ވިދާޅުވޭ 

ގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވ ބާ ދަންނަވަން. ދެން މިތާޙަުށް މަރުކަމަ މި އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅުއްވަމުްނ ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން އެ

 4.7އަހަރުދުވަހުގެ ސަުރކާރުަގއި  ތިންބޭބޭފުޅުން މި ވިދާުޅވަނީ ައސްލު ވަރަުށް ރަނގަުޅ ވާހަަކފުޅެއް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

މަނިކުފާނަކީ  ާދޅުވޭ. ިމއަދު އެ ޢަލީ އެބަ ވި މަދު ތަސްމީންައޙްބިލިއަން ރުފިޔާ ދިރުވާލި ކަމަުށް އޭުރގެ ޑީ.އާރު.ީޕގެ ލީޑަރު 

މިލިއަން ރުފިޔާ ކާލި ކަމަުށް އޭނައަުށް ތުހުމަތުކުރެވެމުން މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުން ގެންދެީވ.  900ނޫން. އޭރުަގއި  ވަެގއް
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ފުޅުންެގ ބޭ ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރިއްާޔގައި. މިއީ މި ޢަލީ އެ މަދު ތަސްމީންޢަލީއަކީ އޮނަރަބަލް އަޙް މަދު ތަސްމީންމިއަދު އަޙް

މިލިއަން ރުފިޔާ ދިރުވާލި ަކމަުށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ.  16ނަސީމު ހުންނަވައިގެން  ހާލަތު. އޭރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު

އަހަުރެގ  ތިންމިލިއަން ރުފިޔާ. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  210މިލިއަން ރުފިޔާ، ޔޫތު މިނިސްޓަރު  555ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު 

އިުރަގއި ވާހަކަ ޖެހޭނެ ދައްކަން ޕަބްލިކް ޕާޓްނަރިޝޕް ބިލުގެ ވާހަކަދަްއކާ ްއކާލަނީ. ހަމަ މިދަ ވެރިކަމުގެ ވާހަކަ މި

 54މިލިއަން ރުފިާޔ، ެއިޑޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު  12ހުންނަނީ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު  މު ވާހަކަަތއް މިއްވަރަުށް މުހި

ލިއަން ރުފިޔާ. މިހެންގޮސް މި 715ސިންގ މިނިސްޓަރު މިލިއަން ރުފިޔާ، ހައު 15މިލިއަން ރުފިޔާ، ހެލްތު މިނިސްޓަރު 

ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދުވެގެން ައއިިއރު މަނިކުފާނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އެންމެ .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ،ނެތް ކަމެއް ދައްކަވާނެ

އް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންެނވި ނަމޫނާ ބޭފުޅެއި ެވވަަޑިއގެންފަ ވިޔާނުދާ ވިްސނުމުގެ ޝިކާރަައކަުށް ،ނުބައި ނުލަފާ

 ،ން ބޭނުންފުޅުވި ގޮތަުށްުށް އެމް.ޑީ.ޕީތަނަުށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަކަ ކުެރްއވީ؟ މި މަނިކުފާނު ކީއްތޯ

. ފަްއވާއިނީ ޕާޓީން ވަކިކުރަ  ދެްއވީމަ މަނިކުފާނު ތިފުޅުއްވި ގޮތަުށް މަނިުކފާނު ވޯޓުއޭރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް ނަީޝދު ބޭނުން

ގޮތް. އިއްޒަތްތެރި  ނައި. މިއީ މި މީހުންގެ ހާލަތު ހުރި އޭރުަގއި ހަމަ އެ ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި އެހެން ބޭފުޅުންނަުށް އެކަމެއް

އަހަުރދުވަހުގެ ވެިރކަމުަގއި ދިޔައޭ.  ތިންބިލިއަން ރުފިޔާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  4.7ވިދާޅުަވނީ  ތަސްމީން .ރައީސް

ޓަކާ އެއްޗެހި ދީގެން ސޯޝިއުނާ ކިޔާ ބޭފުޅަކަުށް ވެްސ ރި .ކަންނޭނގެ ކިޔާނީ ޕްރިޕެއިޑް ގަނޑުމެންނަކަުށް ނޭނގޭއަޅު

އޭރުގެ ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރުން  ،ގައި ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރުން ވެސްލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭަގއި މިތާއޭނަގެ ކުންފުންޏަކަުށް ހެ

ލައްކަ ރުފިާޔގެ މުދާ  3ެއންމެ  .ދާ އެތެރެކުރެވެނީމިިލއަން ރުފިޔާައކުން މު 12ބޭފުޅުން ދެއްވި  ވެސް ުއޅުްއވާ. އެ

އޭރުަގިއ އަުޅގަނޑަކީ މާލިްއޔަތު ކޮިމޓީގެ މެންބަރެއް. ހުުށަހެޅުނު  ؛ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓއަުށް

هللا ބަލް ޢަބްދުއޮނަރަ ؛ދުހިޝާهللا ޢަބްދު .ނިގެންދިޔަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމައްސަލަިއގައި ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެ

ން ދު. އަޅުގަނޑުމެހިޝާهللا މިއަދު އޮނަރަބަލް ޢަބްދު ؟ ބޭފުޅުން އޭރު ނުގޮވަނީ ކޯްއޗެޭކތޯ ވެސް އެ ދާ ދިމާލުަށް ހިޝާ

ދު. ހިޝާهللا ން ިކަޔނީ އޮނަރަބަލް ޢަބްދުވެއްެޖއްޔާ ައޅުގަނޑުމެރަނގަޅުކޮުށްލަން ހަމަ ދު.ހިޝާهللا އަބަދުވެސް ިކޔަނީ ޢަބްދު

ބޭފުޅުންނަުށް  ނޫން އެއްވެސް ެއއްެޗއް އަުޅގަނޑުމެން އެ ދު. މިހިނީ ޝާއްޖެްއޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަވެ އެއަުްށވުރެ ތިރިކުރަން

ަރީއސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަުމގަިއ  ،ދަުށްހިޝާهللا ދާޅުވަީނ އޮނަަރބަލް ޢަބްދުން ވިއެމް.ޑީ.ޕީނުދަންނަވަން. މިއަދު ެއކަމަކު 

 އެ މި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ނަޒަުރގަިއ.  .މީހުންގެ ަނޒަރުަގއި ގެ ަވގެއް އެމަނިކުފާނަކީ އެންމެ ބޮޑެިތ ރަތްލާޖެހި ވަގުން  އެ

ކަމުގައި މި  ނުލަފާ މީހުންނޫން އެހެން އެންމެންނަކީ ނުބައިމީހުން  މީހުންގެ ލޮޖިކަކީ ވަރަުށް ޒާެތއްގެ އެްއޗެއް. އެ

. އިްލޔާސް އިޚްިމއަދު އެއީ ޝަ ؟ ޭދތެރެއަކުން ޮގވަމުންދިޔައީ ދިމާލަުށް ކޯއްޗެއްތޯ މި އިލްާޔސާ އިޚްމީހުން ދެކޭނެ. ޝަ

. އިހަުށްދުވަހާ ޖެހެންދެން ކާނަލް މްރާންޢި އިޚްޝަމްރާނާ ދިމާލަުށް ކޯއްެޗއްތޯ ގޮވަމުންދިަޔއީ؟ މިައދު އެއީ ޢި އިޚްޝަ

هللا ދުނާޒިމާ ދިމާލަުށް ގޮވަމުންދިޔައީ ކޯއްެޗއްތޯ؟ މިއަދު ެއއީ ކާަނލް ނާޒިމް. އިހަުށްދުވަހާ ޖެހެންދެން މިތާ އިންނަވާ ޢަބް

ރިާޔޟް. މި މީހުންގެ ނަޒަރިއްާޔ هللا ރިޔާޟާ ދިމާލަުށް ގޮވަމުންދިަޔއީ ޯކއްެޗއްތޯ؟ މިއަދު ެއއީ ކުރީގެ ސީ.ޕީ ޢަބްދު 
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އަުޅގަނުޑގެ  ފަރާތަުށް ޖެހިލީމާ އިނގޭޯތ. މި އިންނެވި އިންނަ ކުޑަުކޑަ ލައިެނއްގެ އެ ބަދަލުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އެ

 ބޭފުޅުން ކޯްއޗެއްތޯ ނުގޮވަނީ؟ ޑީ.އާރު.ޕީަގއި ހުންނެވިއިރު އެ ޢާޡިމް ދިމާލަުށް ޢަލީ  މާޢާޡިއަޚް ޢަލީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ފައި ވިދާުޅވުން އެދެން.ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވެމަޖިލީހުގެ އި ،މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ނަންގަންނަ ހިނދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާރިފް  ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 މާ ދިމާލަުށް އެ ޢާޡިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  އިންނެވި އަޅުގަނޑު އަޚް ހެްނވޭރު މެދު ދާއިރާގެ ފުކުރައްވާތި! މިމާ

އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އި .މްޢާޡިނޑުމެންގެ ހަމަ މެންބަރު ޢަލީ ބޭފުޅުން އޭރުަގއި ުނގޮވަނީ ޯކއްެޗކޭތޯ؟ މިއަދު ެއއީ އަުޅގަ

ނަންގަެނވުނީތީ ގޮްތ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ދެން އަުޅގަނުޑގެ އަޚް ހަމަ  ބޭފުޅުްނގެ ހާލަތު ހުންނަ . މިއީ މިމްޢާޡިޢަލީ 

މިނެޓު ހޭދަކުރައްަވިއގެން ގެނައި ގާނޫނެކޭ މިއީ.  25މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވީ ެއންމެ  އެ .ލާނަންއިދަންނަވަ

 ،މިނެޓު އެބަވޭ. ދެން މި ގާނޫނު އުންޏަސް 35ޮގތުން ވިއްޔާ  މި ރިޕޯޓުަގއި ބުނާއެއީ ކަނޑަެއޅިގެން ފުރަތަމަ ދޮގެއް. 

ބައްދަލުވުމަުްށ  2ކިޔަނީ.  ލާނަން. ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ބަލައިގަތް މިއިންނަވަ ރަނގަޅަސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހާޒިީރ އަޅުގަނޑު ދަ

އެންމެ ަބއްދަލުވުމަކަުށް ، ބައްދަލުވުން ޭބއްވީ  ދެ ބަރުިއއްޒަތްެތރި މެން ދާއިާރގެ ދެކުނު ަގލޮޅުއެމް.ޑީ.ީޕގެ  ؛ވަަޑއިގެންެނވީ

 ދެއެ މަސައްކަްތކުރަްއވަނީ. މިއަދު ެއކު  އާޒަތްތެރި މެންބަރު އެމް.ޑީ.ޕީވަަޑއިގެންެނވުނީ. ދެން ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެންމެ ބައްދަލުވުމަކަުްށ ވަަޑއިގެންެނވުނީ. ގަމު ާދއިރާގެ ން ބައްދަުލުވމު ދެ ؛ބައްދަލުވުމުން

 ؛ަބއްދަލުވުމަުށް ސުން ބައްދަލުވުމަުށް ވަަޑިއގެންނެވުނީ. ދެން ހިތަދޫ އުތުރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދެފައްޔާޟް 

ކީ އެމް.ޑީ.ީޕއަުްށ ޟަރިޔާهللا ރިޔާޟް ފިޔަަވއި. ޢަބްދުهللا ދައްކަނީ ދެން ޢަބްދު މިއީ ހުސް އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ މި

 ،ެއއްެޗއް ގޯހަސް ންަޑިއގެންނެވުނީ. އެހެންީވމާ، މިއިއެންމެ ބައްދަުލވުމަަކުށް ވަން މުަބއްަދލުވު 2 .ިރވާ ބޭފުޅެއް ވާިގވެ

މީހުންގެ ެވސް ކޮންޓްރިބިުއޝަން މިއަުށް ދީގެން ދެއްތޯ މި ރަނގަުޅވާނީ.  ތަނަުށް ައއިސް ބައިވެިރެވގެން އެ  ރަނގަޅަސް މި

މިއީ ވަރަުށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުާރ ޮގތުގައި  މިއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ބޭފުޅުންނަުްށ  އެ ،ފަރާތްތަކަުށް ދިމާވާ ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަަކއި ސަރުކާރަުށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވަިއގެން

މާވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަުށް ަޓކައި ިމ ކުންފުނި ހައްދަވަިއގެން ުއޅުްއވާ ބޭފުޅުންނަުށް ދި ،ޕާޓްނަރޝިޕް ހައްދަވަިއގެން

 އިފިްއޔަކާ  ،އަދި ފިްއޔެއް ނަމަވެސް ،ސަރުކާރުން ފޮނުއްވަިއގެން މި އިޞްލާޙު މި ގެންނެވީ. އެންމެ އަކުރެއް ނަމަވެސް

 ވެސް އިޞްލާޙެއް... އަކުރަކާ ނަަމވެސް ބަދަލުކޮުށްެގން ކިރިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ިރ މެންބަރު. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ެގންދަވާ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ެއއްގޮތަުށް ދާ އޮންނަ ގަާވއި ،ލާފައި މެންބަރުން ވެސް މެންބަރެއްެގ ނަންގަނެވޭއިުރަގއި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ކުރިއަުށް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި މަުށް ދަންނަަވން. އަޅުގަނޑު މިހާރުއުކުރިއަުށް ގެންދި

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު.  .ޝަރީފަުށް އިބްރާހީމް

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އަޅުގަނޑު ކުރިން ދައްަކމުންދިޔަ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް  .ދެވަނަ ފުރުޞަތު ދެއްީވތީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޝުކުރިއްޔާ 

ލިމިޓެޑް ަލއިބިލިޓީ  ،ލާނަން. އާދެ! ައޅުގަނޑު ދަންނަވަމުންދިޔަ ވާަހކައަކީ އިމަ އެ ކޮންޓިިނުއކޮުށް ނިންމަވަގުތު ހަަމވީ

ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނުަގއި ެވސް ހެދޭ އުސޫލުަތކުެގ  ،ހެުދމަުށް ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެނެޭވއިރު  ،ޕާޓްނަރޝިޕެއް ހަދާއިރު

ކަުށް ތަގާނޫނު ،ގެ ަޙއްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރެވޭ ގޮަތކަުށް މި ގާނޫުނތައް ފަރުމާކޮުށްމައްޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުްށގެން ހުިރހާ ރައްޔިތުން

 ައއިގެން  ައޅުގަނުޑގެ ވާަހކަ ؛. ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެްއޗެއް ކޭކަމެ މުއްނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނައުމަކީ މުހިގެން

ތަނަުށް ހުުށަހެޅުނީމާ  ވާހަކަެއއް. ގާޫނނެއް މިމު އްވަރަުށް މުހި .ލަން އެބަ ބޭނުންވޭކުރިއަުށްދިޔުުމގެ ކުރިން އެްއޗެއް ދަންނަވާ

މި ގާނޫނުން ބޭރުން ވާހަކަދެއްކީމާ  ،ުޒވާބުކޮުށް  ،އިވާދަކިޔަ ުށަުށް ހައެކަކު އަނެަކކަ އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންމި 

މުގައި ކުރަންޖެހޭ މު ގާނޫނުތައް ކިހިނެއްތޯ މި މަޖިލީހުން އުފައްދާނީ؟ މިކަހަލަ ކަންކައްފަދަ މުހި ދިވެހި ރައްޔިތުން އެދޭ

މު އްތުކުރަްނ މިތާ ތިބޭއިރުގައި މުހިދިރާސާތައް ކިހިނެއްތޯ ކުރާނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި ަވކާލާ

ތަނަުށް ހުުށަހެޅުނީމާ އަޅުގަނުޑމެންގެ ސިކުނޑި އެބަ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މި ގާނޫނުން  ގެ ގާނޫނުތައް މިވިޔަފާރީ 

ތަުށް ކުރުުމގެ ބަދަލުގަިއ އުލަުށް އަންނާނީ ކޮންބަދަލެއްތޯ؟ އެކަންކަްނ އެގޮޙަެގ ވިޔަފާރީގެ މާދިވެހިާރއްޖޭ އިރައްޔިތުންނަުށާ

އިނގިިލ  ،ޒުވާުބކޮުށް ލުން ބޭރުގައި އެަކކު އަނެކަކާހުުށަހެޅިފައި އޮތް ާގނޫނީ ބިމުޅިން  ،އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ޔާހިތާމަ

ކަމެއް.  ުޅގަނޑަުްށ މި ފެންނަނީ މި މަންޒަރު. މިއީ ވަރަުށް ދެރަވެސް އަ ފަޅިން ފެންނަނީ. ދެ ތަން މި ދިއްކުރާ

ޓީ.ީވ  އިޔާ ގަލާފައި ޕާޓީތަކުގެ ޯޕޑިއަމު އިކަމަުށް ެވއްޖެއްޔާ މިކަން ހުއްޓަ  ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި އަޅުަގނޑު މަސަްއކަތްކުރާ

ގޮތުްނ  ސިޔާސީ އިބާޞަޢައްކުރާ ޒުވާބުަތއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަކީ ޒާތީ ތަ ޕްރޮގުރާމުތަކުަގއި މި

ގޮުތގަިއ  ގެމިއީ ރައްޔިތުންަނުށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރެވޭ ަރއްޔިތުންގެ ގެެއއް  ިއ،ޔަން އޮންނަ ތަނަކަުށް ނަހައްދަވަވާދަކިުށަހަ

ކަންކަމަުށް ޙައްލެއް  ެވސް މި ރައީސުން ތިއްބަވާއިރު ދެތަން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ވަގުތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  މި

ެއކު ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އެބަޖެހޭ ތަކުރާުރކޮުށް މިކަން ިއއްޒަތްތެރި  ޔާުށް ހިތާމަނުގެނެވޭ ކަމަ

 މެންބަރުންނަުށް ހަނދުމަކޮުށްދޭން. އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ ވާަހކައަީކ މި ގާނޫނު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 އަުށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ގެ އުޅޭ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގައި ދެންމެގައި މަރަދޫ ދާއިރާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުުށަހެޅިގެން މި

 ފެންނަނީ މި ރިޕޯޓުގެ ނަން ހަމަ ކޮންމެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ބޭފުަޅކު ހިތްޕުޅަުށް އެރިހާ ެއއްެޗއް ވިާދޅުވަމުންެގންދަވާ މަންޒަރު. އެހެްނވީމާ،  ކުރަްއވާަފއި ދެން އެނުން ބޭފުޅަކު ވެސް ބޭ

ުށް މި އިޞްލާހު ( އަގާނޫނު ގެޕާޓްނަރޝިޕް ) 2011/13އެ ުއސޫުލގެ މަތީން ގާނޫނު ނަންބަރު  އަޅުގަނޑު ެވސް

ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޯޕޓަުށް ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ގެނައުމަުށް ހުުށަހެޅުނު ބިލު އި

އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޝަރީފް އެ ވިދާުޅވި ންމެގައި ދެ ،ވަނީއަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

ބޭނުންކޮުށްގެން ވާހަކަދަްއކަމުން ެގންދާއިރު މިތާގައި ދެންމެގައި  ޚީރުސުނުަށް ހުުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލެއްގެ ތަ މި ،ފަދައިން

ބޮޑަުްށ  އަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަުށްބޮޑަުށް ަވއްަކމުގެ ވާހަަކ ދައްަކއިފިއޭ.  ވާހަކަދެްއކެވި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު ވަރަުށް

ެގ ކެލާ ދާއިރާ ލާިހތުން އަސްލު ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ އިވަްއކަމުގެ ވާހަކަ ދަްއކަ

ޭއގެތެރެއަުށް  ލާކަުށް އިކީމަ ދެން އިތުަރކަުށް ަވގުތު ަނގަފުރިހަމައަުށް އެ ވާަހކަ ދެއް ިރފް ވަރަުށް ޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ނަުށް ރަްއޔިތުން ،ރަްއޔިތުން ދެކެވާ ލޯތްބާއި އި،ބޮޑަުށް ދާކަުށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެހާ

ލައެއް ބޭނުންކޮުށްލަން ހަމަ އެންމެ ޖުމު ހުރިވަރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންކަންކަން  މި ،އޮންނަ ކުލުނާއި އަޅާލުމާ

މިހާރަކަުށްައއިސް މާލޭެގ ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ގިނަ ބަޔަކު ހިތްފަސޭހަކޮުށްލަްނ  ،ންނަވާނެބޭނުންވަނީ. އެނިގވަަޑިއގަ

ހިތްހަމަޖައްސާލަން އެންމެ ިގނަ ަވގުތު ހޭދަކުރާ އެއް ތަަނކީ މާފަންނުކޮޅުަގއި ހަދާފައި މި އޮތް ރަސްފަންނު އިނގޭތޯ. 

އަިދ ހެނދުނުގެ ަވގުތުތަުކަގިއ  ަހވީރާިއ ރޭގަނޑާ  ކޮންމެ ަބޔަކު ވެސް ،ރަސްފަންނަކީ މިއަދު ވަކި ިފކުރެއް ނެތި 

ަޑއިގަންަނވާތޯ ދާދި ކަސްރަތުކޮުށްލަން ގޮސް އުޅޭ ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެނިގވަ ،ހިތްހަމަޖައްސާލަން މޫދަުށް އެރެން

ފަޅާލައިފި. .ޕީގެ މީހުން މި ގައި ކައިީރަގއި ޮއތް ނަޖިސް ހޮޅިއެއް މި އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ފަޅާލައިފި. އެމް.ޑީފަހުން އެތާ

 ޔާމީނާ  ެގ ހިތްތަކުަގއި ރަީއސްއެ ތަަނުށް ރައްޔިތުން ގޮްސ މޫދަުށް އެރޭތީ ެއ ތަނަުށް ދާ މީހުން ؟ފަޅާލީ ކީްއކުރަންތޯ

ނަމަވެސް އިދިކޮޅު މީހުން ވެސް ރައީސް ޔާމީނަުށް  މަޑުމަުޑން އެ ބޭފުޅުން ،ދޭތެރޭގައި ޚާްއޞަ ޤަދަރެއް ދެވޭތީ

ން ހަަމ ނަުށް ކެތްނުކުރެވިގެމި މީހުން ،މިކަން އުނދަގުލަކަުށް  ،ގެންދާތީ މިކަމާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެންންތާއީދުކުރަމު

ގައި ފަޅާލީ. ިމވަރުގެ ަބޔަކު މިތާަގއި ތެދުެވވަަޑއިގެްނ މި ދައްކަނީ ރައްޔިތުންނޭ، ަގސްތުތޯ، ހަމަ ަގއި އިނގޭގަސްތު

ވަނީ ަވއްަކންކުރާ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު މި ުށް. ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާނެ ދައްާކކަޤައުމޭ، މިކަހަލަ ވާހަކަ ެހޔޮނު

ދުވަުހެގ އަހަރު ންތިޤައުމަުށް އަންނަ ތަަރއްޤީގެ ވާަހކަ ެވސް ދަްއކާލަމާހިނގާުށޭ. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާޯތއޭ މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ 
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ދުވަުހގެ ތެރޭގައި ކުރި ކަންތައްތަުކެގ އަޅުގަނުޑމެންގެ ވީ ދެ އަހަރު ؟ކަމެއްތޯ މި ޤައުމަުށް ކޮުށްދިނީން ވެރިކަމުަގއި ކޮ

ވާަހކަ އެކަިނ، މިހާތަނަުށް ކުރި  ުދވަހަުށް ވުރެ ގިނަ ުދވަސް. އެއެބަ އެއް މަސް ތަނަުށް ބޭނުންވޭ ވާހަކަދަްއކަން މި

ގެ ެމއް ކުެރވުނީކީ ނޫން. ދެންމެ ކެލާ ދާއިރާކަންތައްތަުކގެ ވާަހކަ އެކަނި ދައްކާލަން. މި ބޭފުޅުންނަުށް އެްއވެސް ކަ

ރިފް އެ ވިދާޅުވީ އެ ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަުމގައި ެއކިެއކި ަވީޒރުން ބޭނުންކުރައްވާފައި ހުރި ޢާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ހަކަދަްއކާިއުރ ވާތެދުވެ  މިއަދު ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި ތިބި ބަޔަކު ައކަުށްންޓް އެތައް ބިލިޔަން ރުފިޔާޕޮއިއަދަދުތައް. ހަތަރެއް 

ލި ކޮންމެ ިދމާލަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ މަންޒަރުަތއް، ތަަރއްީޤެގ އިމި ޤައުމުގެ ބަލަ 

 ާލއިރު މިދިޔަ ދެ އިދާއިރާއިން އެކަިނ ވިސްނަ ތަޢުލީމީ !ތަން އިނގޭތޯ. ބައްަލވާ މަޝްރޫޢުތައް ހެސްކިޔާފަިއ ުކރިއަުށްދާ

އީ ހަމައެކަިނ ކްލާސްޫރމް އިނގޭތޯ. މި 423. އިކްާލސްރޫމް ބިނާކޮުށްފިއޭ މި ރާއްޖޭގަ 423އްހާ ދުވަސް ތެރޭަގއި އަހަރެ

ޞިއްޙީ ާދއިރާއަުށް ބަލައިާލއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަމުަގއި؛ މަނިކުފާނަުށް  އި.ތަޢުލީމީ ދާއިރާގަ

ގަންނަވާނެ. މަނިކުފާނަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަމުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގަިއ މިކަން ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް އެނިގވަަޑއި 

 ،ކަން ތައްތައް ދިަޔއީ ދަުށަުށްީޤގެ ަކންރާއްޭޖގެ ތަރައް، ނުކުެރުވނުކަންފުެޅއް. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ތަރައްޤީހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި ބޭ

ގެ ފެބްރުއަރީ  2012މާ ހަވާލުިވއިރު ުނވަތަ ޞިއްޙީ ދާއިރާ ހަމަ ެއއްކޮުްށ ފެއިލްވެފައި އޮތީ. ައޅުގަނުޑމެން ވެރިކަ

މަނިކުފާނަކީ އަތޮޅުތަކަުށް ދަުތރުކުރަްއވާ ުއޅުްއވާ ބޭފުޅަކަުްށ  ،ލަތުހާކަން ބަަދލުވިއިރު އަތޮޅުތަުކގެ ަގއި ާރއްޖޭގެ ވެރ7ި

ދުާވ ތް. ލާނެ ބޭސްމަލަންކޮޅެއް ނެއިކަޒަކަުށް ވަެދލީމަ އަތުގައި ައޅަވާތީ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ޞިއްޙީ މަރު

ތެރޭަގއި ެއ ހުެގ ދުވައަހަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދެ  އް ނެތް. މި ހާލަތުަގއި އޮްއވާވާ ލޯންޗެއެމްބިއުލެންސެއް ނެތް. ދު 

ުށް އެމްިބއުލެންސްގެ ތައް ހޯދަިއ، އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަކަލޯންޗު އިތުރަުށް އާ ،ހުރިހާ ލޯންޗެއް މަރާމާތުކޮުށް

ރަުުށގަިއ  185އަދި ެއަވރުން ނުވެގެން  ،އެމްބިއުލެންސްަތއް ފޯރުކޮުށްދީ، ހުރިހާ ވަސީލަްތތަކެއް ާޤއިމުކޮުށްދީ އާ ،ޚިދުމަތް

ތެރޭގައި ހުުޅވަިއ، މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ކޮުށްދިނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހުގެދުވަމަތް ލިބޭ ބޭސްފިހާރަ ދެ އަހަރުއާސަންދަިއގެ ޚިދު

ފް ރައީސް މި މަންޒަރު ފެނި ރައްޔިތުންގެ ތަޢުރީން ތަންތަނު ޔިތުން ދައްކަން ފެުށީމާމި ސަރުކާރުން. މި ވާހަކަތައް ރައް

މި މީހުންނަުށް ލިބޭ  ،ދެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނިގގެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމގަިއ ވިޔަސް  ޔާމީނަުށް އޮހެން ފެުށީމާ

ުނކުރޭ. އިްއޒަތްތެިރ  ބޫލެއްގަހަކަ ިމއަދު ަރއްޔިތުން ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްަގއި އަރާ މި ދައްކަނީ ވަްއކަމުެގ ވާހަކަ. އެ ވާ

ތްކުަރްއާވ އެީކގައި މަަސއްކަ ްއގެ ވެިރކަމުަގއި އެ ވެިރޔަކާބޫލުފުޅުކުަރްއވާ. މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ވެިރއެގަރައީސް 

ނަ ާގނޫނީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން މި ައޅުްއވަިއ، އޮންނާ ދޭތެރޭގައި ވަގުތުްނ ފިޔަވަޅުއެ ބޭފުޅުން ވީމާބޭފުޅުން ޚިޔާނާތްތެރި

ރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ހޫުދގެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްމައްސަލަ ބައްަލވަން ފެއްެޓވި ފުރަތަމަ ރައީސަކީ އަުޅގަނޑުެމންގެ މިއަ

ކެ ލޯިބވާ، ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމް. އެ މަނިކުފާނަކީ ޤައުމަުށް ަވފާތެރި، ރައްޔިތުންނަުށް އިޚްާލޞްތެރި، ޤައުމު ދެهللا ޢަބްދު

ވުމަުށް ޤައުމު ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުްނވާ، ަޤއުމުގެ ަރއްޔިތުންާނ ގުިޅގެން ރަްއޔިތުންގެ ޭބނުންތައް ފުއްދަަވއިދެއް 

ލާމަސީލު މިސާލެއް. މިވަގުތު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަުކގައި ީކއްކުރަްނތޯ، މި ދުނިޔޭގައި ވެްސ  މަސައްކަތްކުެރއްވުުމގެ
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 ފުޅުވެގެން މަަސއްކަތްކުަރްއވާރައްޔިތުްނގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދޭން ބޭނުން ،ން މަސައްކަތްކުރާ އެއަުްށވުރެ ރަްއޔިތުންނާ ގާތު

 އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ...    .ރައްޔިތުންނަުށް ޯއގާތެރި ރަީއސަކު ނެތޭ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

.ޑީ.ީޕއަުްށ ވަގުތު ހަމަވެފައި ވަނީ. މިހާހިސާބުން ފުރުޞަތުަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، އެމް

ވަނަ  3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ  75އެރުިވއްޖެ. ގަާވއިދު ތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ އިްއޒަ

 ...ފުުށީ ދާއިރާގެސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ގެމަނަ ،އެ ާމއްދާގެ )ުށ( ަގއިާވ ގޮުތެގ މަތީން ،ނަންބަރުގެ ދަުށުން

)ަވގުތުކޮަޅކަުށްަފހު( ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  ...ވަގުތު ވަނީ ެގއްލިފަ. އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް މި  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 ،ންއެ މާއްދާގެ )ުށ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީ، ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން 3)ހ( ގެ ަވނަ މާއްދާގެ  75ގަވާއިދުގެ މެންބަރުން. 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ވަނަ ިކޔުން ިއްއވަން.  3ުށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ( އަޕާޓްނަރޝިޕް ާގނޫނު) 2011/31

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަސަްއކަތްތަްއ ގެ މަުށް ހުރި ކަންކަން. މި އައިޓަމު . ވޯަޓުށް އެހުއަުށް 7 މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމުއަޅުގަނޑު 

   ލާނަން. އިން ޖަލްސާ މެދުކަނޑަމިހާހިސާބުގައި.  1:30ކުރިއަުށް ގެންދާނީ 
 

 

 ] އަުށް  13:31އިްނ  09:52ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަުްށ ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަަތއިގެން ުކރިއަުށްދިއުމަުށް ފަުށައިގަންނަން. ުޅގަނޑުމެންއަ`. 

 ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު() އެދެން. ންވާލަދެްއވުރަނގަބީލު ޖައްސަ އިދާރީ މޭޒުން ވޯޓުއެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. 

 އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ންހަހުރި ކަންަކމަުށް ވޯޓަުށް އަުށް ވޯޓަުށް އެހުމަ ގެ ދަުށުނ7ްއެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އަޅުގަނޑު . ކާުޑކޮޅުަތއް ޗެުކކޮުށްލެްއުވމަުށް ދަންނަވަންވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރިހާ ހު ޗެކުކޮުށްެލއްވުމަުށް ދަންނަވަން.
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 ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަުށް ގޮސްފަިއވާ ދުވަުހގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ، 7.1އަިއޓަމު ެއޖެންޑާ  .ކަމަުށް ންވޯޓަުށް ދަންނަވާލަ

 ުމގެ ދަުށުން މި ދަންނަވާލަނީ؛އައިޓަމި  ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު ނަންބަރު  ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ،ޖަމީލް ޢުޘްމާން  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަނަފުުށީގެސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮތަުްށ  ނަުއމުގެ ބިލުއިޞްލާުޙގެ )ޕާޓްނަރޝިޕް ާގނޫނު( އަުށް 2011/13

 މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.   މާ މެދު އިއްޒަތްެތރިްއވުފާސްކުރެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޖަމީލް ޢުޘްމާން  މެންބަރުދާއިރާގެ  މަނަފުުށީގެ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 46    ގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުން

 43    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   44     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23      ބޭނުންވާ އަދަދު: ފާސްވުމަުށް

 44        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 46ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛  . މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

. ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން 1ންގެ އަދަދު؛ މަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންނަ ކަ. ނުފ43ެކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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. ފާްސވުމުަށް 44މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ޓުަގއި ބަިއވެިރވިވޯ .1ންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރު ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް

 ން. ކަމުަގއި ދަންނަވަ ފާސްވީ ލުެއކީަގއި ިމ ބި އާނަތީޖާމި  .44. ޖުމުލަ؛ 23ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 
 

 ނިންމުން 
 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ތަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ މަސައްކަ ެގންދިއުމަުށް ކުރަްއވާ ބުރަ ކުރިއަުށް  އް މަސަްއކަތްތައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ 

ހުރިހާ ތިޔަ ބަހައްޓަވާ އޯގާތެިރކަމާއި،  ދިއުމުަގއިޖަލްސާތައް ކުރިއަުށް ގެން މަޖިލީހުގެއަދި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެީކގައި 

 ދަންނަވަން. އެކުވަރަުށް އިޙްތިރާމާ  ކަމަކަުށް ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




