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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  30ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރުން.އެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަުހގެ، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/6އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.  ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ އިޤްތިޞާދީ ގަިއ  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ  ސަލާަމތުގެ ކޮމިޓީއުމީ ޤަަގއި  11:15. 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި މާލިްއޔަތު ގައި  9:30. 1ކޮޓަރި 

ގައި ޤައުމީ ތަަރއްޤީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ،  12:00. 3ގައި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:15. 1ކޮޓަރި 

 . 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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 ފުަވއްމުލަކު މެދު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ. ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަެއއް ބަދަލުތައް -4.2

ސަޢުދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ވިލިނގިލީ ގެ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީއަށް ޢަލީ ފަޒާދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

އެމްެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ޕީ.ޕީ.ވަަޑިއގެން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއުވން އެދި ޙުސައިން

މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ 107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ގައި އަންގާފަ.  2016ރީ ވަ ފެބުރު 24 ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން

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

   އިޢުލާންކުރަން.

 ހަނިމާދޫ  ވިންނެވަޑަިއގެނިބަރެްއގެ ގޮުތގައި ިހމެޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންއް. ކެބަދަލުތަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ައއި -4.3

)ނ( ގަިއ  ގެ 29-1 ގުޅިަވޑަިއގެން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ޕީ.ޕީ.އެމާ  ޝަހުދީ ޙުސައިން މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ

ކުރަން. ގެ ދަށުން މިކަން އިޢުލާން)ބ( 29-1މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،ވާތީ  ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވާަފއި

هللا މެންބަރު ޢަބްދުއްަޒތްތެރި އިތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި 

 )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުްއވާފައި  ގެ 29-1 ގުިޅަވޑަިއެގން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޕީ.ޕީ.އެމާއަޙްމަދު 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރެްއގެ ގޮތުަގއި  ގެ ދަށުން މިކަްނ އިޢުލާންކުރަން.)ބ( 29-1މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ވާތީ

މަޖިލީހުެގ ގުިޅވަަޑއިގެން  ޕީ.ޕީ.ެއމާ މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރުއްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ  ބިލެތްދޫ ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި 

ގެ )ބ( 29-1މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުގެ  ،ވާތީ )ނ( ގައި ބަޔާްނކުރާ ލިޔުންތައް ުހށަހަޅުއްވާަފއި ގެ 29-1 ގަާވއިދުގެ

މި ބަދަލު މިގޮތަށް އައުމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުަގއި މެންބަރުން  ދަށުން މިކަން އިޢުލާންކުރަން.

. މޯލްޑިވިއަން 47 (ޕީ.ޕީ.އެމް)ޕްރޮގްރެިސވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިްވސް  .ގެންފައި ވަނީ ިމދަންނަވާ ގޮތަށްހިމެނިވަޑައި 

. އަދާލަުތ 5 (އެމް.ޑީ.އޭ ) އެލަޔަްނސް ޕްމަންޓްލޮމޯލްޑިވްސް ިޑވެ . 8. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 22 (އެމް.ޑީ.ޕީ) ޕާޓީ ޓިކްޑިމޮކްރެ

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގަިއ  . މި ބަދަލުތައް މިހެން އައުމާ ގުޅިގެން 2. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ 1ޕާޓީ 

ގުޅޭގޮތުން  ތަމްސީލުކުރަްއވާ މެންބަރުންނާ ކޮމިޓީތަުކަގއި ޕާޓީތަކުން، ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންގެ އަދަދަށާއި

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިފަުހ  ކާ މަްޝވަރާކުރުމަށްއަގުޭޅގޮތުން ާޕޓީއެކަމާ  ،ނަމަ އެްއވެސް ބަދަެލއް ގެންނަންޖެހޭ

 މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑު ގެްނނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެ 

 

 ސުވާލު . 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ސުވާލު. ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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ހައުސިންގ އެްންޑ  މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް، މިނިސްޓަރ އޮފް ްއޒަތްތެރިއި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  -5.1

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އޮފް ކުރަްއވާ ސުވާލު. މި ފުރުޞަތުަގއި  މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ .ރޑ ސްޓްރަކްޗަރއިންފްރާ

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު  އިދު މުޢިއްޒަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުޙައްމަ .ރޑ ސްޓްރަްކޗަރއިންފްރާ ޑްއެން

 އިނާ އާދަމަށް.އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރޮޒައި އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  ފުރުޞަތު މި

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

 ހާގައި ހުރި ގޮނޑިތައް މިިނވަން ފަންސާއަްއޑޫ ކޮންެވންޝަން ސެންޓަރު، . އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަކީ މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

މަނިކުފާނު ވަނީ  ވާހަކަ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައިވާލުުކރެއްވި ހަގެންދަން  އަނބުރާ ފަހު ގެނައުމަށް ލެގުިޅގެން މާ

ވެްސ  ހަމަ އެ ގޮނޑިތައް ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ބެލެިވގެން އެކަން ނޫސްތަުކގައި، ނަަމވެސްފަ. ވިދާޅުވެ

 ބޭްއވި އްުދގަިއ ހަސަރަ ެގ ފަރާުުން ކާިނވަލުގަިއ ޕީ.ޕީ.އެމް 2016ޖަަނވަރީ  21ގޮނޑިތަކެްއ،  ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ 

ކިހިނެއް ހިނގާަފއިާވ ކަމެއްތޯާއއި، އޭ.ސީ.ސީން ގެނެވުނު ގޮނޑިަތއް މިހާުރ  އީ. މިބޭނުންކޮށްފަ ވަނީ ޖަލްސާގައި

 ސާފުކޮށްެދއްވަފާނަްނތޯ؟ ކޮބައިކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.އި

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

ަގއި ހުރި ގޮނޑިތައް މިދިޔަ އަހަރު މިނިވަން ފަންސާހާ ގުޅިގެްނ `. އާދެ! ައއްޑޫ ކޮްނވެންޝަން ސެންޓަރު

މަށް އުއަދި އަނބުރާ ގެންދި .ތަކުަގއި ބޭނުންކުރުމަށްއިެވންޓު ޖަލްސާތަުކގައި އަދި މާލެއަށް ގެނެވުނު ޤައުމީ ެއިކއެކި

މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭަގާޔ  ،ނޑުމެން ރޭވިން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ޤައުމީ އެިކއެކި ޖަލްސާތަްއ އެ ުދވަސްޮކޅުއަޅުގަ

ވާީތ  ކަންތައްަތއް ކަުމގައި  ަޤއުމީ ގުޅިފައި ހުރި  މަޖެހިފައި އޮތީމަ ރައްިޔތުންނާފަހަރު ާބއްަވން ހަ އެީކގަިއ ގިނަ

ހުރި  ރަްއޔިތުންެގ  ގޮނޑިތަަކކީ ދިެވހި ރައްޔިތުންެގ ފައާސއިން ހޯދާފައިމި . ގޮނޑިތަްއ މާލޭަގއި ބެހެއްޓިަފއި ވަނީ

ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ގޮނޑިތައް ބޭނުން ބޭނުންތެރިށް ަރއްޔިތުންަނށް އެންމެ ސަުރކާރުން އެއިރަކަ، ގޮނޑިތަެކއް. އެހެންވީމާ 

އި މި ތަކެތި ބެހެއްޓިފައި ވަނީ. އެްއވެްސ ބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން މާލޭގެ ދަރުބާރުގޭގަ ގަކަމަށް ސަރުކާރުން 

ްއ ބޭނުންކުރެވިފައެއް ުނވާނެ. ނޫން ގޮތަކަށް މި ގޮނޑިތަކަށް ހަފްލާއަ ހާލެއްގައި ސަުރކާރުގެ އިވެްނޓަކަށް ނޫނިއްޔާ

ްއވެސް ބޭނުންުކރަން މި ގޮނޑިތަްއ އެ ކަށް ފަދަ ޖަލްސާއަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ުސާވލުގައި އިޝާރާތްކުަރްއވާފަިއވާ އި

 ުނވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ. ޫދކޮށްފައެއްއިރެްއގައި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ  ޅުވާލަން. )ވަގުތުކޮަޅކަްށފަހު(ްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. އިތުރު ސުވާލަށް ފުރުޞަތު ހުއި ޝުކުރިއްޔާ

 އަރުވަން.ބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަށް ފުރުޞަތުްއޒަތްތެރި މެންއި

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ގަިއ އަދި ސަރުކާުރގެ މުދަލެއް ޕާޓީެއއްގެ ޖަލްސާ  ؟ޕީ.ޕ.އެމްގެ ޖަލްސާައކީ ޤައުީމ ޖަލްސާއެއްތޯ އަުޅގަނޑުެގ ސުވާލަކީ 

ނީ އިށީންނަށް ވެްސ ނޫނީ ނުވާނެ. ކޮރަޕްަޝނުން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްަގިއ ނޫ ށްބޭނުންކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަ

 ޓީގެ މެންބަރުންނަށް މިހާރު ކަމުނުދަނީތޯ؟މަނިކުފާނުގެ ޕާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

އްޒަތްތެިރ އި  ،ފަދައިން ވެސް ެދންނެވި ައޅުގަނޑު ދެންމެަގއި .ދަންނަވަންްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި އި

ބޭނުންކުރަން މެންބަރުގެ ސުވާުލގަިއވާ ަޖލްސާއަށް އަިދ އެފަދަ އެ ނޫން ޖަލްސާއަކަށް ވެސް މި ގޮނޑިތަްއ 

ސަރުކާރުން ގެނެސްަފއިާވ  އަދި އެހެން ާޕޓީއެްއގެ ޖަލްސާައކަށް ވިޔަްސ  ،. ޕީ.ޕީ.އެްމގައި ވިަޔސްދޫކޮށްފައެއް ުނވާނޭ

ސަރުކާރުެގ މިފަދަ މުދަލެއް ބޭނުންކުރާކަށް މިނިސްޓްީރން ދުލެއް ނުކުރަން. ިމީއ މިފަދަ ވާހަކަެއއް ިމގޮތަށް 

 ،ވިދާޅުވުމުން ެއއީ ރައްޔިތުްނނަށް ކަންކަން ސަރުކާރުން ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްަގއި ކުރަމުންދާއިރުަގއި

 ރަމުންާދއިރުަގއި ެއއީ ޒިންމާދާރު ގޮަތކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ޝުކުިރއްޔާ.އެކު ކު ޒިންމާދާރުކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުނިޒާރަ ޢަލީ ްއަޒތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

 

 ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

އީ.ސީ.ސީ މިހާރު  ،އްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަުޅގަނޑު މިނިސްަޓރާ ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަކީ އި ޝުކުރިއްާޔ 

ކިފަިއ އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އެ ތަނަށް ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ ދެއް 100 ފައިވާއަްއޑޫަގއި ައޅަން ނިންމާ ،ހޮސްޕިޓަލަކަށް
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ތޯއޭ؟ ތްއޮ ލިބިފައި އެބަ ކިހާވަެރްއގެ ބަޖެޓެއް ؟ްއކަތްުކރެވޭނެތޯއޭ ހިސާބެއްަގއި، ކިހާ ތާރީޚެއްަގއި އެ މަސައޮތީމަ ކިހާ

 ،ގޮތުން ޓެކްިނކަލް ެއސިސްޓެންސެއްތޯ ތި ބޭފުުޅންނަށް އެކަމާ ބެހޭ ،ކިހާވަރެްއގެ ެޓކްނިކަލް މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯ

 ..ތީ ެޓކްިނކަލީ އެކަން ކުެރވޭނެ.ކުީރދުވަހު ވިދާުޅވެފައި އޮ ؟ކީ ކޮބައިޯތއޭޔަ ނޫނިއްޔާ އެ ކަމަށް ލިބިފައި ޮއތް ލަފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

އެ ުސވާލުތަަކކީ ެއަކމާ ގުޅޭ ވުޒާާރއާ ކުެރއްވުްނ  .އްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާުލގެ ޖާވަުބގައި ދަންަނވާލަންއި އާދެ! 

 ކަުމގައި ދަންނަވަން. ވާނެ ުސވާލުަތކެއްންމެ ރަނގަޅުއެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރިފާޢަށް ފުރުޞަތުهللا މެންބަރު ޢަބްދުްއޒަތްތެރި އިމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅު  ؛އާދެ! މިނިސްޓަރު ރު.ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓައިޝުކުރިއްޔާ 

ެއއީ  ؟ބާއޭ  ތަެކއްނި ޚާއްޞަކޮްށގެން އުެފއްދި ގޮނޑއަްށ އެކައީ.ސީ.ސީ އަށް މި ގެނެވުނު ޮގނޑިތަކަކީ ހަމަ އީ.ސީ.ސީ 

 .ތަނުން ފެނުނު ވެސް މި ަވއްތަރުގެ ގޮނިޑތަކެއް އެ ޖިންަގއި އޮތް އިންވެސްޓް ފޯރަމަށް ދިަޔއިރުއިއަޅުގަނޑު ބެ

އެހެންވީމާ، އެއީ މި ޮކޅުަގިއ ހުރި ގޮނޑިތައް އަނެްއކާ ޗައިާނއަށް ގެންެދވީ ބާަވއޭ ތި ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާުރގެ 

 ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. .އިވެންެޓއް ބޭްއވުމަށް ޓަަކއި

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

ދަރުބާުރގޭަގއި  ،ގައި ްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާުލގެ ަޖވާބުަގއި ދަންަނވަން. އަްއޑޫ ކޮްނވެންޝަން ސެންޓަރުއި އާދެ! 

ސާކް ސަމިޓު ބާްއަވން ގެނައި ގޮނޑިަތއް އޭުރގަިއ ބޭނުންކުރެވުނީ ސާކް ސަމިޓު ބާއްވަން. އެހެންނަމަވެސް،  އޭރުަގއި
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ޑިަތްއ ވާނެ ގޮަތކަށް މި ގޮނމުއްއެ ަވގުތަކަށް އެންމެ މުހި ަރއްޔިތުންނަކަށް  ،އަޅުގަނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވި ފަދައިން

ސަރުކާރުގެ އިވެންޓުަތކުަގއި ބޭނުންކުރުމަކީ ހަމަ އެންމެ  ،ުގޭޅ އެކިެއކި ިއވެންޓްތަުކގައި  ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ

 ރަނގަޅު ގޮެތއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުޢުޘްމާނަ ޖަމީލް ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ުސވާލަކީ ިމހާރު މި ގޮނިޑއެއް ެގއްލިގެްނ މި ވާހަކަ ެދކެވޭާތ ވަރަްށ އި ޝުކުރިއްާޔ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުީވ. އެްއވެސް ހާލެއްަގިއ ވަޒީރަށް މީގެ ސުވާލެްއ އިވެއްޖެ ކަމަްށ  ގިނަ ދުވަސް

 ؛އޮޅުންފިލުވަންބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް  ވަަޑިއގެން ހަމަ މިކަމާނޫީނ މިނިސްޓރީއަށް ؟ ކުރިން ކުރެްއވިތޯ މީގެ 

މެންބަރުން ވަޒީރާ  ކަުއންސިލް ،ވަރަށް ގިަނ މެންބަރުން އެބަތިބި ގެވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ދާއިރާ މިއަދު

ިއގެން މިހެން ަވގުުތ އްޒަތްެތރި ަވޒީރު މި މަޖިލީހަށް ވަޑަ އި މަށް. ކޮންމެ ުދވަހަކު ހެނދުނު ބައްދަލުކުރު

 ޝުކުިރއްޔާ. ؟އްޒަތްެތރި ވަޒީރު އި ަސއްކަތްތަްއ ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ ްއޔާ އަުޅގަނުޑމެންގެ ދާއިރާގެ މަހޭދަކުރަންވެއްޖެ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ވަޒީރު 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

ވެސް  މިކަމާ ގުޅޭ ސުވާަލކަށް މިދިޔަ އަހަރު .ްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަްނނަވަންއިއާދެ! 

މަ ތަކުރާރުކޮށް ގޮނިޑ ހަމަ މާލޭގައި މި ހުރީ. އަޅުގަނޑު ހަ 850އަޅުގަނޑު ޖަވާބު އަުރވާފަިއާވނެ. މިދެންނެވި 

ރައްޔިތުްނގެ  ،ގުޅޭ ކަްނތައްތައް ވީމަ  ރަްއޔިތުންނާ ،ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި ިއވެންޓްތަުކަގއި .ދަނީ ޖަވާބުދެމުން މި

ށް ވުރެ އޭގެ ބޭނުންކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނުކުރެވި ބެހެއްޓުމަވީމަ ބޭނުން ހޯދާފައި ހުރި އެއްޗެހި އިންފައިސާ

 ކަމުގައި އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުުކރެވެނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ހަމަ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްަގއި ެއކަން މި ކުރިއަށްގެންދަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަިއއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިރާގެ 
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އާދެ! މިހާރު އީ.ސީ.ސީ ހޮްސޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރާތީ ދެން ައއްޑު އަތޮޅުން އެ ތަނުން ގެނައި ގޮނޑި އަނބުރާ ެއކޮޅަްށ 

ޖަލްސާގައި މި ބޭނުންކުަރއްާވ ގޮނޑިަތކާިއ މި ގޮނޑިާއ ަވއްތަރުެވގެންތޯ ނޫސްތަާކިއ ފޮނުއްވާނަންތޯ؟ އަދި ޕީ.ޕީ.ެއމް 

އެިކއެކި ތަންތަނުން ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވަފާނަންތޯ މިހާރު؟ އެއްގޮތެއް ހުރެގެްނ 

ންދަވާނަންތޯއާއި، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޖަލްސާތަކުގަިއ ކަންނޭނގެ މައްސަލަ ދިމާވެެގން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެ އަނބުރާ ގެ

 މި ބޭނުންކުރާ ގޮނޑިާއއި މި ގޮނޑި ވައްތަުރވެގެންތޯ މި ުސވާލުތައް މިހާ ގިނައިން މި ައންނަނީ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާލަން. މި ގޮނޑިތައް އަނބުރާ ގެންދިއުމާއި 

ނުގެންދިޔުމަކަށް ައޅުގަނޑުމެން އަދި ގޮެތއް ނިންމާފައެްއ ޯނންނާނެ. މިދެންނެވި ފަދައިން، ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނާ 

ރި ކަންކަުމގަިއ އެްނމެ އެދެވޭ ގޮތެްއަގއި ގޮނޑިަތއް ހަލާކުިވޔަނުދީ ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުަގއި، އެ ނިޔަުތގަިއ ގުޅުން ހު

މި ބޭނުންކުރެވެނީ. ދެން ނޫސްތަކުން ޚަބަރުތައް ލިޔާ ަސބަބު އަޅުގަނަޑކަށް ނޭނގޭނެ ދަންނަވާކަށް ވެސް. ނޫސްަތކާ 

 ސުވާލުކުެރއްވުން އެދެން. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދައިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

 ރަީއސް. ވަޒީރާ ކޮށްލަން ބޭނުންާވ ސުވާލަކީ، މި ކޮްނވެންޝަްނ ސެންޓަރަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ައދި މާލިއްޔަތު ގާނޫނާ ވެސް  2010ޤާނޫނުއަސާސީާއއި އަދި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް 

ޚިލާފަށް ބިނާކޮށްފައި ހުރި ތަނެއް. މިތަން ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ހޯދި ތަކެއްާޗއި އަދި އެެހނިހެން ސާމާނު އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ނަލަކަށް ދީފައިވާަކމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޭ. މީގަިއ ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު އުފެއްިދ ޓީވީ ޗެ

 ކިހާވަރެްއގެ ޙަޤީޤަތެއްތޯ އޮތީ؟ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ސުވާލުެގ ޖަވާުބގައި ދަންނަާވލަން. އޮޑިޓް އޮފީހުން ހަދާފައި އޮތް ޮއޑިޓް ރިޕޯެޓއް އެަބ 

ހީެގ އޮވޭ. އެ ރިޕޯުޓގައި ފާަހގަޮކށްފައި އެބަހުރި މި ތަނަށް ގެނައި ތަކެީތގެ ތަފްޞީލު ޭނނގޭ ކަމާިއ، އެ ެއއްޗެ

ތެރެއިން ބައެއް ެއއްޗެހި ވީުނވީެއއް ނޭނގޭ ކަމާއި، މިހެންގޮސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ފާހަގަކޮށްފައި އެބަހުރި. 

އަށް ވުރެ ގިނަ މިލިއަން ރުފިޔާ  400ޕްލޭނެއް ނެތި ހެދި ތަނެއް ކަމާއި، މިހެންގޮސް ވަރަށް ގިަނ ކަންތައް؛ އަދި 

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ އެތައް ކަމެއް ކޮށް، ވަރަށް ގިަނ ކަންތައް ކޮށްފައިވާ ވާހަކަ  އިތުރަށް ޚަރަދުކުރި ވާހަކައާިއ،

ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެފަިއ އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެކަްނތައްތައް ެއކަމާ ގުޅޭ އިދާރާަތކުން ބެއްލެވުމުން އަުޅގަނުޑ 

 ބު ލިބިގެންދާނެ.ހިތުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލަށް ވެސް ަޖވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަިއއްޒަތްތެރި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ަވޒީރު. ައޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭުނންވާ ުސވާލަކީ ާސކް ސަމިޓާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މަރުޙަބާ އިްއޒަތްތެރި 

ގުިޅގެން ދެއްތޯ އީ.ސީ.ސީއަްށ ވެސް މިފަދަ ގޮނޑިތަެކއް ެގނެވިގެން މި ދިޔަީއ. ފުަވއްމުލަކަށް ވެސް ހަމަ މި ބާވަތުެގ 

ށް ފެނިގެންދިޔައީ އައްޑޫ ގޮނޑިތަެކއް ލިބިގެންދިޔަ. އެެހންނަމަވެސް ހަމަ އެ ދުވަސްޮކޅު ނމުމަށް ފަހު އަޅުގަނޑުެމންނަ

ސިޓީއަށް މިފަދަ ގޮނޑިތަެކއް، ފުވައްމުލަުކގައި ހުރި ގޮނިޑތައް ބަދަލުވެގެންދިޔަ މަންޒަރު. އެ ގޮނޑިތަކަށް ވީ ގޮެތްއ 

 ބައްލަަވއިދެްއވާފައި ފުަވއްމުލަަކށް ފޮނުއްވައިެދއްވުން އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ
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 އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ުކރެއްވީ ުސވާލެއް ކަމަކަށް ައުޅގަނޑަކަށް ނުފެންނާތީ ދަންނަާވލަން އެ ވާހަކަ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަިއއްޒަތްެތރި ގޫފާރު ދާއިާރގެ އުނ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ސަރުކާުރގެ މުައްއސަސާތަކަށް ހޯދާފައި ހުންނަ ހަރުމުދާ، އެއްތަނުން އަނެްއ 

އުފުލޭ މުދާ ސަރުކާރުގެ އެހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަކީ ގަާވއިދާ ޚިލާފު ަކމެއްތޯ އަުޅގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ތަނަށް 

ސުވާލަކީ. ެދވަނަ ސުވާަލކީ، މި ސަރުކާރުގެ ދުަވސްވަރު ެވސް، އަދި ޑރ. ވަޙީދުގެ ަސރުކާރުގެ ދުަވސްވަރު ވެސް 

އެމް.ޑީ.ޕީެގ؛ އަނެއް އެ ޕާޓިން ޭބނުންކުރަމުން ދިޔައީ ކޮން  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހޯްލ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން

 އުސޫލަކުންތޯ؟ މިކަން ސާފުޮކށްލެވިދާނެތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

ަގާވއިދާ ޚިލާފަކަށް އެްއެވސް ކަމެްއ ނުކުރާނެ އިނގޭތޯ. ދެން ކުރީަގއި ސިޓީ ހޯލް  އިގާޫނނާ އާދެ! މި ސަރުކާރުންެނއް

 ެއއާ ގުޅޭ ުސވާެލއް ުކރެވޭ ދުވަހަކުން ޖަވާުބއަރުވާެނ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ގޮތާ ގުޅޭ ުސވާލަށް ބޭނުން ކުރެއްވި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ެމންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދަ ިއއްޒަތްތެރި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝާހިދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅުދޫ

ދިޔައިުރަގިއ ބެިހގެންމިހާރު ސިޓީ ަކއުންސިލުން ުކރަމުން އައި ަބއެްއ މަސަްއކަތްތައް އަޅުގަނޑުެގ ުސވާލަކީ، 

މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ މަގުެގ ބައްތިތައް ނުދިއްލި ވަރަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ދިޔަ ބައެއް 

މިކަން ކުަރމުން އައި ފަރާތްތަކަށް ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން  ުށގައިގިނަ ދުވަސްތަެކއް އެަބވޭ. ަބއެއް ރަށްރަ
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ނުދާ ވާހަކަ ންކަން ކުރިއަށްކަ މިހާރު ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ބިލުތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން މި

 ގެންދަނީ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޖަވާބެއް ލިބިދާނެތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

މިއަދުގެ މައުޫޟޢާ ގުޅޭ ސުވާެލއް ނޫން.  .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާުލގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވަންއާދެ! 

 ،ކަމަށް ފެންނާތީވެ  ނުހިމެނޭ ގޮތަކަށް ވިދާޅުެވލެއްވުނުސަުރކާރަްށ ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ޙަޤީޤަްތ  ،އެހެންނަމަވެސް

ނުހުންނާނެ އެއްވެްސ ބައްތި ނުދިްއލިއެއް  ،ނުކުރެވިއެއްވެސް ބިލެްއ ޕޭހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ޕޭކުރަންޖެހޭ 

 .ރަށެއްަގއެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަ ިއއްޒަތްތެރި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ  ލައްކަ ރުފިޔާއަށް 3ުސވާލަކީ ެއލީސަން ކުންފުނިން  ރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ިއން ނިއުޒިލެންޑަށް މަނިކުފާނު ސިންގަރޕޫރު އެއަރަލއިންސް މަނިކުފާނަށް ޚަރަދުކުރައްވަިއެގން ޓިކެޓެއް ނަންގަަވއިގެން

 ނޫނީ ކޮންގޮތަކުން ދެްއިވ ފައިސާެއއްތޯ؟ ނިކުފާނަށް ދެއްވި ހަދިޔާެއއްތޯވަަޑއިގަތީ. އެއީ އެ ކުންފުނިން މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ މިއަދުގެ ުސވާލުގެ މައުޟޫޢާ ގުޅޭ ުސވާެލއް ނޫން. 

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ
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ވީހާ ައވަހަކަށް ައއްޑޫ ގޮނޑިތައް ގެންދަން ސަރުކާރުން  ،މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވި ކުީރ ދުވަހެއްެގ ބައްދަުލވުމުަގއި

ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ެއއީ  ހަމަޖެހިފަެއއްނިންމާފައިވާ ވާަހކަ. ދެންމެ ވިދާުޅވެއްޖެ އަދި ވަިކ ުދވަހެއް ގެންދާކަށް 

 ކަމެއްތޯ ސާފުކޮށްަލން ބޭނުންވަނީ. ކިހިނެއްވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާއޮ މިނިސްޓަރ

ކުރިްނ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ރާވާފައި އޮތީ އަނބުރާ ގެންދަން.  ،އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން

ބައްަދލުވުންތައް ދަރުބާުރގޭަގއި، މާލޭގަިއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ުދަވސްވަރު ގައުީމ ެއކިެއކި  ހަމަ އެ ،އެހެންނަމަވެސް

ޅު ގޮތުަގއި ހިފުމަށް ޓަކައި އޭގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަ ،އެއްކޮށް ައޅުގަނޑު ުކރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން  އޮތުމާ

 ނަޑއެޭޅނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމަ ބޭނުންކުރަން ބަހައްޓާފައި އެހެރީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ވަކި ގޮތެއް ފަހުން ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ދީދީ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން މިތާގައި 

ހަޅޭއްލަަވއި، މަޖިލީހުގެ ނިޒާމް ގެއްލިގެންާދއިރު ވެސް މަނިުކފާނު އެކަމާ އަޅައިނުލަްއަވއި، އެކަން ެއގޮތަށް ކުރަްއވަން 

 ިއގެން އިންނަވާތީ މަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް އެަކން ގެނައީ. ޝުކުިރއްޔާ. ދޫކޮށްލައްވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ނެންގެވި 

ައކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނެއް ނޫން، ައޅުގަނޑަށް ހަމަ މެންބަރުން؛ ނިޒާމީ މައްސަލަިއގައި ދަންަނވަން. ަވކި ޕާޓީ

ޕާޓީެއްއގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ރޫހާ މުޅިން ެއްއގޮްތ  2ތަފާތު ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ދެންމެވެސް ތަފާތު 
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ންބަރުން، މިހާރު އަޅުގަނޑު ނޫން ގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި އަޑު އިވުނު. އެެހންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެ

ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑަށް އަޑު އެަބއިވޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ތަން. 

އެހެންވީމާ، އެހެން ނެހެއްދެުވމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްުކރަން. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް 

 ނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢުޘްމާ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ިމހާރު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގަިއ 

ރި ަރއީސް، ިމއީ ވަަރށް ދުވަސްީވ މައްސަލަެއއް. އަދިވެސް ކޮނޭޑއާއި ކަނޑުހުުޅދޫގެ ބަނދަރުގެ ވާހަކަތައް. ިއއްޒަތްތެ

ދެން އަޅުގަނޑު މިކަމާ ވާހަަކދައްކަން މި ޖެހެނީ ދެން ނުވާތީ. ދެން މި ކަންތައްތައް ވާނަމަ، އަުޅގަނޑުމެން މި ކަހަަލ 

ތަުކގެ ވާހަކަ ފުރުޞަތުތައް ނަަގއިގެން ިމަކހަލަ ވާހަކަ ދަްއކާކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެްނ ނުވާ ކަންަތއް

ދައްކަން އަންނަ ތަނެއް މީ. އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަނީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކުރުމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ 

އެދެން ހަމަ ކަނޑުހުޅުދޫގެ ބަނދަރާއި ކޮނޑޭގެ ބަނދަުރ؛ އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ ހިލަތައް ވެސް އެކި ދިމަދިމާއަށް 

 ލަ ބާޖެއް ނުވަދެވިގެން ހަމަ މި ކަންތައް ނުކުރެިވގެން...ވަދެގެންދާ ތަން ވެސް. ހަމަ ހި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

ގުޅޭ ުސވާލަކަްށ ނުވާތީ އަޅުގަނޑު އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަދުގެ ސުވލާ ގުޅޭ މައުޟޫޢުެގ؛ މައުޟޫޢާ 

 ފުރުޞަތެއްަގއި ެއއަށް ޖަވާބުޭދން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭދޫ ދާއި

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އައްޫޑަގއި ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު 

ގަނެފަިއ  ބޮޑު އަެގއް ދީފަިއ އެންމެ ފުޅަތްޕެއް ވުރެ މާ ގޮިޑއެްއގެ އަަގށް ފުޅަތްެޕްއ ގަތް ވާހަކަ.ހާސް ރުިފޔާގެ  25
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ރީއަްށ ގޮތެްއ މިނިސްޓް ވީ  ކަމަށްވޭ. އެ ެއްއޗެހިތަކެއް ގަތް ފުޅަފިތަކެއްތް ކަމަށް. އެތަްއ ބަިއަވރު އޮ

ވަރަށް ރަނގަޅު. ދެން އަޅުގަނޑަްށ  ޔާއެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ ނޫނީ އެއީ ޙަޤީޤަތެއްތޯ؟ އެ ުސވާލަށް ޖަވާބުދެއްިވއިފިއް

ފައި މަގު ބައްތިތައް ނުދިއްލި މައްސަލަޖެހިނުކޮށްގެން ސިޓީ ކައުންސިލުން ބިލުތަކަށް ޕޭލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގިއ މަޢު

 ވާހަކަ ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލީ.  ވަނީ. އެ ލޫމާތު ލިބިފައިއޮތް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް މަޢު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

 އަޅުގަނޑަށް ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުގެ ސުވާުލގެ ކުީރކޮޅު ާސފެއް ނުވި ޙަޤީޤަތުަގއި ވިދާުޅިވ އެްއޗެއް. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ފުޅަތްޕަކަށް ައގުދީގެން އެަތްއ ހާސް ރުފިާޔއަށް  25ސަމިްޓގެ ތެރޭަގއި  ކްައއްޫޑގައި ސާ ، ަލކީއަޅުގަނޑުގެ ސުވާ

ންތޯ. އެހެންވީމާ، މި ވުރެ މާ އަގުބޮޑު އެްއެޗއް ނޫ ގޮޑިއަަކށް ބައިވަރު ފުޅަފިތަކެއް ގަތް ޚަބަރު ލިބެއޭ. މިއިން

  ވެގެން.އް ާސފުކޮށްލަންއެއެ ؟ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާތޯ ނުވީ ގޮެތއް ހައުސިންގ މިނިސްޓްީރއަށް އެްއޗެއްސަށް ވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން: .ރޑ ސްޓްަރކްޗަރފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮ

ނެތް.  ސީދާ ޖަާވބުދޭން އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ލިބިފަެއއް އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާލަށް

ވުެރ  ފައި އަސްލު އަގަށްކޮށްޕޯޓްގައި އެބަހުރި ފާހަގަުޅގަނޑު ކުިރން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ޮއިޑޓް ރިވެސް، މަނައެހެން

ަގއި ެއ ައޅުގަނޑު ކުިރން ދަންނަވާލި ޖަވާބު، އެހެންވީމާހުރި ކަމާއި މި މަޢުލޫމާތުތައް.  ެއއްެޗގި ގަނެފައި  ބޮޑުކޮށް މާ

ބު ސާފުކޮށް ވާ ކަންތައްަތއް ބެްއލެވުމުން ޖަވާއައްސަސާތަކުން ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ގުޭޅ މުގޮތަށް ކަމާ ދެންނެވުނު 

 ކަންނޭނގެ. ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ފަހަރު  ގެ ފުުރޞަތު ބަންދުވީ. މި ފުރުޞަތުގައި އަދިވެސް އެއްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވީޒރު. ސުވާލު ކުރުމު

ހިސާބުން  ށް ުޝކުރުދަންނަވަން. މި. މުޙައްމަދު މުޢިޒަރޗަރ ޑމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކް

 ަވުގތު ނިމުނީ. ގެ  5.1 އެޖެންޑަ ައއިޓަމު

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް ިދޔުމުގެ ކުީރގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިލާނަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ  146ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަެއއް ލިބިފައި އޮތުމާ އެކު، ަގވާއިުދގެ  145ގަާވއިދުގެ 

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު،  މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްލި މައްސަލަ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. ޢަލީ ނިޒާރަށް

 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވަނަ ުދވަހު  2016ފެުބރުވަރީ  24ތެރި މެންބަރުން. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތް 

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓްރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް )ސީމެގް( އިން ދިވެހިރާއްޖެއާ މެދު ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ 

މާލުކަމަށް ތެރެއިން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަ

 6ފެބުުރވަރީ މަހު  2016ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ.  145ގެނައުމަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ރިއަލް އެކްޝަން ްގރޫޕުގެ ވަފުދެއް ާރއްޖެ ޒިާޔރަތްކުރަްއވަިއ، އެ ވަފުދުްނ މިނިސްޓީ އަށް ކޮމަްނވެލްތު 8އިން 

ވަަނ ދުވަހު އިސްވެ ދެންނެވުުނ  2016ފެބުުރވަރީ  24އެކުލަވާލި ހިނދު، އަދި ރާއްޖެއާ ުގޅޭގޮތުން ރިޕޯެޓްއ 

ރިޕޯޓްގަިއވާ ކަްނކަމާ ގުޭޅގޮުތން ނިންމުމަށް ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓްރިއެޓް ެހޑްްކއާޓަރްޒަގއި، ލަންޑަްނގެ ކޮމަންވެލްުތގެ 

 އަދި އަންނަނިވި ކަންކަމީ ިދވެހި ، ވި ހިނދުޯއޑިނަރީ ޖަލްސާއެއް ޭބއްޓްރާ ރިއަލް އެކްޝަން ްގރޫޕުގެ ެއކްސްސްޓީމިނި

ކަންކަން ކަމުގައި ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް  މުސަރުކާރުން އިސްކަެމއް ދީެގން މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަން މުހިއް

ނާ ންވާނެ ހަރުދަ ރާއްޖޭަގއި ގިަނ ޕާޓީގެ ސިޔާސީ ނިޒާެމއް ޮއތުމަށް ބޭނު -1 އެކްޝަން ގްރޫޕުން ފާހަަގކުިރ ހިނދު؛

ފަރާތްތަުކގެ މެދުަގއި  ެމދު އެޔާީސ ާޕޓީތަކުގެ ަދއުރާިއ ޒިންމާާއ ކުރުމަށާިއ، ަސރުކާރާއި އިދިކޮުޅ ސިވެއްެޓއް ާޤއިމް

 އަދި ަޤއުމީ ކަންކަުމގަިއ އިސްކަންދޭނެ ތަރުތީބެއް އެ ،އަދި ދެމެހެއްޓެނެިވ ެއއްބަސްވުަމކަށް ައއުމަށް ޓަަކއި  ،ފުން

ން ބިނާކުރަިނވި ގޮތެްއގަިއ ހުރިހާ ސިޔާީސ ުކރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ިއސްނެގުމުގެ މަތީފަރާތްތަކުގެ މެދުަގއި ވަޒަން 
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ައިދ ަމުޢަނވީ ޮގެތްއަގިއ ަމްޤަޞުދ ، އި އޮންނަ ލިބޭނެ ގޮތަށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަ ޕާޓީތަކެްއގެ ބައިވެިރވުން

ރާ ސިާޔީސ ކުމީހަކު އިޚްތިޔާރު މަށް އެކުރުމީހަކު ތަމްސީލު އެ -2ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ސިާޔސީ ވާހަކަ ފެށުން. ުާސިލުހ

ައިދ ޮކަމްނެވްލުތެގ ، ކުރުމަށް ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ ނިގުޅައިުނގަެނވޭނެ ޙައްޤުގެ ަދށުންނާއިމަންދޫބުން އިންތިޚާބު

އެކު ބާްއވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ބައިވެިރެވއުޅުމަށާއި، ިސޔާސީ ޕާޓީތަކާ  ން ސިޔާސީމަތީ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ ާޗަޓރާ 

ބުަގއި ބަިއވެިރުވމަށް ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ އަދި ވަނަ އަހަރުގެ ިރާޔސީ އިންތިޚާ 2018ވާހަކަތަުކގައި ަބިއވެރިވުމަާށއި، 

ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ލީަޑރުން ދޫކޮށްލުމަށާއި، ރާއްޖެިއން ބޭރުގައި ތިބި ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެނބުރި ޤައުމަށް 

ށް ގެންދޔުމަށް ޮއއްބާލުމަށް ސިޔާސީ ވާހަކަަތއް ކުިރއަ  -3ޅުން. ސަުރކާރުން އެ އައުމަށް ޓަަކއި މަގުފަހިވާނެ ފިޔަވަޅު

ކުރުމާއި، ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ކައި އެންޓި ޓެރަރިޒަްމ ގާނޫނާއި އެހެނިހެން ގާނޫނުތައް ބޭނުންޓަ

 -4ެއޅުން. ފިޔަވަޅު އްޓުވުމަށް ސަރުކާރުންގައި އިޖުރާޢީ ގޮތުން ހިންގުން ނުރަނގަޅު ކަންކަން ހުތްތަކުޝަރީޢަ

ތުން މީގެ ކުރިން ގުޭޅގޮ ުޖިޑަޝީރެގ ިމިނަވްނަކމާ ، ުގޅޭގޮތުްނނާއި ގެ ބާރުަތްއ ވަިކވެފަިއވާ ގޮތާރާއްޖޭަގއި ވެިރކަމު

ގޮތުން  ބެހޭ ށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ެއޅުމާކުރުމަމާ އެުކ ތަންފީޛުއި އިރުޝާދު ހަލުއިކަކޮމަންވެލްތުން ދީފައިވާ ލަފަޔާ 

ޖަމުޢިއްޔާަތކުެގ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް ޓަަކިއ  އްޔާތަކުގެ މިނިަވންކަމާއި އެމަދަނީ ޖަމުޢި -5ސްނުމަށް. ން ވިއަލު

 -6ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރުން. އަދި  ބެހޭ އެންމެހާަކާމ ، އެޅުމާއި ނަވީ ގޮތެްއގައި އިތުބާރު ޤާއިމްކުރެވޭނެ ފިަޔވަޅު މަޢު

ާވނެ އިންސާނީ ވަސީލަތް ކުރުމަށް ބޭނުންރާއްޭޖގަިއ ތަންފީޛު ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓޭިރެއޓުގެ ޕްލޭންތައް 

ނީ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދިޔުން. ޚާއްޞަކޮށް ޤާނޫނުއަާސސީެގ އްޔާއިން ފަންޖަމުޢި ކުރުމަށް ޓަަކއި އެތަރައްޤީ

ބިގަތުމަށް ޓަކަިއ ގާނޫނީ ކުރުމަށް ޓަކައި މުައއްަސސާތަކުގެ މިިނވަންކަމަށް ބާުރ ލިއި ރޫހާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުދާމަޤްޞަ

ދިނުން. އިްސވެ ދެންނެވި ކަންކަމީ ދިވެިހ ށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްކުރުމައޮނިގަނާޑއި ގާނޫނުތައް ިއޞްލާޙު

 ސަރުކާރަށް އެދިފައިވާ ކަންކަން ކަމަށް ދިވެހި ޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕުންމިނިސް ސަރުކާރުން ކުރުމަށް ކޮމަންވެލްތު

މުކަން ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާތީ އެކަންކަން ތަންފީޛުކުރުުމގެ މުހިއް

ވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން މި ކުއްލި މައްސަލަ  145ގެ ަގވާއިުދގެ މަށް ަޓަކއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުސަމާލުކަމަށް ގެނައު

 ޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުިރއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުކއްލި  ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ވަނީ 146ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އް ނަގަްނވާނެ ކަމަށް. ކުރުމަށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ވޯޓެ ެއ ަމްއަސަލައާކ ެމުދ ަބުހސް ، ނަމަ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިއްޖެ

އެކަމަށް ޓަކައި ޯވޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް  ،ކަމަށް. އެހެންކަމުން ނުލައި ވޯޓު ނަގާނީ ބަހުސަކާ އަދި އެ

ލާނަން. އެހެން ގޮތަަކށް ރަނގަބީލު ޖަހައި ބެލްގެ މައްަސލައެއް ުއޅޭތީ ،އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު 
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ހާނަން. ައލުން ރަނގަބީލު ޖަ ،( މިހާރު ރަނގަޅުެވއްޖެ ކަމަށް އިޝާރާެތއް ލިބިއްޖެ. އެހެންކަމުން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

އް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މޭުޒަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބައެ  މަށް އިދާރީވޯޓު ރަނގަބީުލ ޖައްަސވައިެދްއވު

. ަހނުދަމުފުޅޮކްށ ުކިރްނ ެވްސ ައުރަވން ، ފެނޭ. އެހެންވީމާ ން އެބަ ތަ ނުވާވޯޓުލުމުގެ ިނޒާމް ހުޅުަވއިލާފައި

ފަހަރު ކާުޑކޮޅުަތއް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން އަދިވެސް އެއް

 ،ވާނަމަ މެންބަރަކުިއްއޒަތްތެރި އަުރވަން. އެްއވެސް މަްއސަލައެއް ުއޅޭ އެްއވެސް ކޮށްފުޅުއްވުމަށް ހަނދުމަކޮށްލަދެ ޗެކު

 ބެލީ.  އިޝާރާތެއް ކޮށްެލްއވުމަށް ދަންނަވަން. އާދެ! ނެތީ ކަމަށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  145ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްކުރެއްވުމާ ފަިއވާ ުކއްނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވާ

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު: މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

 48    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 20    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85ލަ އަދަދު؛ uވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 20. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 48މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .46ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 46ިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރެވވަޑަ

 ކުއްލި މައްސަލަ ބަހުސްކުރުަމށް ފާހެއްނުވި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުގޮސް އަދި އެަބ އަށް  6ސިސްޓަމުގަިއ ކުޑަ ަމއްސަަލއެއް އުޅޭތީ އަުޅގަނޑު ހިނދުކޮޅަކަށް އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 ްސޓަރޓްކުރާތީ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްަފހު( ސިސްޓަމް ރީ ،މަޑުކޮށްލަން

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1. ިއްބިތާދީޢ ަބުހސް ، 6އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ދައުލަތުގެ މުާސރައިގެ ިސޔާސަުތގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން  ޢަލީ މެންބަރު

ިމ ވަނަ ޖަލްސާަގއި. ދެވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދަުއރުގެ  2016 ،ަގއި ބޭްއވުނު 2016ރީ ވަރުފެބު 15އިްއވާފަިއވަނީ 

ްއޒަތްތެރި ޝާހް. އި ޢަލީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ އުތުރު ދެއްވާނީ ުފވައްމުލަކުއި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ

 އަރުވަން. މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

 ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ދައުލަުތގެ މުސާަރއިެގ  ،ކުރާ ިބލަކީއަުޅގަނޑު މި ހުށަހަޅާލަން ގަސްތު ޢަލައިުކމް. އާދެ! މިއަދު ` ައއްސަލާމް

އަުޅގަނަޑށް ފުރުޞަތު ލިބުނު ކަމަށް  ،ފުރަތަމަ ވެސް މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅާލުމަށް ޓަކައި ސިޔާސަތުގެ ބިލު. އެންމެ

ގެ މަްއޗަްށ مى هللا عليه وسل  د صل  محم  މްދުކުރަން. އަދި ކަުއިއތުރު މާތް ނަބިއްޔާ ސުބުޙާނަހޫ ވަޠައާާލއަށް ޙަهللا ކައި ޓަ

ުތގެ ދައުލަބިލެއް. އާދެ! މި ބިލުގެ ނަމަކީ، ިކޔަވަން. އާދެ! ިމ ބިލަކީ ދިވެހި ދައުލަުތގެ ފަާރތުން ހުށަހަޅާ  ލަވާތްޞަ

ްސ އަުޅގަނުޑ ކުރިންވެ ،މާއްދާެއއް އެކުެލވޭ 26ބާުބގެ މައްޗަށް  6އާދެ! މިއީ  މުސާރައިގެ ިސޔާސަުތގެ ބިުލ.

 ،ސަރުކާރުން މި ިބލު ހުށަހެޅުއްވުމުެގ ބޭނުމަކީ. ސިޔާސަުތެގ ބިލުަދއުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ދެންނެވި ފަދައިން، 
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ފެޝަނަލް ނުަވތަ ބުރަވާނެ ޕްރޮ ،ނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުުމގައި އަޅާިކޔާނެއި އިދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރައާ

ންދާނެ ކަނޑައެޅުމު ދުރާލައިެއަފަދ ިމްނަގނުޑަތެކްއ ، ގޮތް ހެދުމާއި ކަނޑައެޅިަފއި ހުންނާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ދުރާލައި

ދަރުވެރި ދިިރއުޅުެމްއ ިއ އިނާޔަތްަތކަކީ ޤަދައުލަުތގެ މުަވއްަޒފުންގެ މުސާރައާ އި،އުމީ އޮނިގަނޑުތަެކއް ތަޢާރަފުކުރުމާޤަ

ދައުލަތުެގ މުަވއްޒަފުްނ  ިދިރުހިރ ުމާސަރައަކާށިއ ިއާނަޔްތަތަކްށ ަމުގަފިހުކުރާމިއ،، އުޅުމަށް މަގުފަހިކުރާ 

ނާަޔތުގެ ތަފާތުތައް ހަނިކުރުމަށް އި އިއެ ފަންތިތަުކގެ މެދުގަިއވާ މުސާރައާ އި،ިގންތިތަކާ އިދާނެ ފަންތިތަކާބެހިގެން

 އި،ާނޔަތް އިތުުރކުރުމާިއ، އިނާޔަތް ދިނުމާއި، އިމުސާަރއިެގ ކުިރއެރުްނ ދިނުމާ އި،މުސާރަ ކަނޑަެއޅުމާ އި،ބާރުއެޅުމާ

އި މަރުަކޒީ ނިާޒމެއްގެ ތެެރއިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދީ ޙަޤީޤަތާ  އި،މާާނޔަތްތައް ެއއްގޮްތކުރުއި، އިމަދުކުރުމާ

ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އި،އެޅުމާމަތީން ކަންކަްނ ކުރުމަށް ބާރު ދާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތެއްގެއިޖުތިމާޢީ އަ

މަށް މަގުަފހިކުރާ މާލީ ސިޔާސަތުތަކެއް އިން ފާހަގަކޮށްފަިއވާ އަމާޒުަތކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވާސިުލވުލްސްގެ ގޮުތގައި އދ.ގޯ

ނާޔަތެއް ކަުމގައި ހެދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމޭ. އާދެ! ިއ އިދިވެހި ދައުލަތުން ގެންގުޅުަމށް އެހީތެރިވެދޭނެ މުސާރައާ

ކްޓަރގެ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށް ިވޔަސް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެ  ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

އެއް ފަންިތއެްއގަިއ  ،އެއް ގިންތިެއއްަގއި ،ެއއް މަޤާމެއްަގއި އި އިނާޔަތްތަުކަގއި،މުވަްއޒަފުން ކަމަށް ވިޔަސް ުމސާރައާ

ތިބި މީހުންގެ މެދުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ތަފާތުތަކެްއ އެބަހުރި. މި ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށް ޓަކައި ދިވެހި 

ނަށް އަުޅގަނޑު ުޝކުުރ އި މިއަދުގެ ަރއީސް، ަރއީސް ޔާމީތް ފެއްޓެިވ ކަމަށް ޓަކަ ސަރުކާރުން މިއަދު މަަސއްކަ 

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ަވޒީފާ އަދާކުާރ  ،އަދާކުރަން. މިީއ ައޅުގަނޑުެމން ރަނގަޅު މޮޑެެލްއގެ ގޮތުގަިއ ބަލަިއގަނެ

ުޅގަނުޑ ވެްސ ެދކެން ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ފަރާތްތަކަށް ވެްސ މިފަދަ ގާޫނނީ ހިޔާވަހިކަމެްއ ލިބިގެންދާެނ ދުވަހެއް އަ

ުކރާ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުާރ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެްސ ގެ ތެރޭަގއި މަަސއްކަތްައޅުގަނުޑމެން ،މި އޮނިގަނަޑކީ

ތާއީދު ހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ފުރިހަމަ އޮނިގަނޑަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ހުރި ،ބަލައިގަންނާނެ ރަނގަޅު 

ތިޔަ ހުރިހާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ވެްސ  ؛ޔަތަށް ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! ިތޔަ ބޭުފޅުންގެނިހާ

ބޭފުޅުންގެ ތަނަވަސް  ތި ،މީރުކަމާ ެއކުލިބިފައިވާ މި ޑިމޮކްރަސީގެ ފޮނިބިނާކުރަނިވި ފާޑުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

ެވގެންދާ ހިނދު  ބިގެންދިޔުމަކީ އަުޅގަނޑު ހިތުން މި ބިލު ާގނޫނަކަށްޚިޔާލުފުޅުތައް މި ބިލަށް ިއތުރަށް ލި

ވަޒީާފ  ،ނުވަތަ ައޅުގަނޑުެމންގެ ދިވެހި ހުރިހާ މަސައްަކތްތެރިންނަށް ވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްިޔތުންނަށް

މު ަގއި ފާހަަގކޮށްފައިާވ މުހިއްދެ! މި ބިލުކަން ޔަޤީން. އާލިބިގެންދާނެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ވެސް 

ދަނީ އެ  ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނެއް އުފެދިގެންދާނެ. އެ ޕޭ ކޮމިޝަން އުފެދިގެން މި

ދަ އުފެދޭ ފުރަތަމަ ޕޭ މިފަ ގެން. އާދެ! މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބާރުތަކެއް ވެސް ލިބި އިކޮމިޝަނަށް މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާ 

މެންބަރުން. ދައުލަުތެގ  5ވެްސ ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އާދެ! މި ކޮމިޝަނުގަިއ ެއކުލެިވގެންދާނީ  ކަންކޮމިޝަން

މާލިއްޔަތާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އޭަރކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުޮކށްފައިވާ ަވޒީރު މީގެތެޭރގަިއ 



19 

 

ެއިކ ާދިއާރަތުކްނ ަތުޢީލުމ ، ެއކި ގިންތިތަކުން ،ިކ ފަންތިތަކުންއެ ،ހިމެނިގެންދާނެ. އަދި ތަފާތު އެކި ާދއިރާތަކުން

ތެޭރގައި ހިމެނިގެންދާނެކަން އަޅުގަނުޑ ބޭފުޅުން ވެސް މީގެވާ ނުވަަތ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ާހިސުލުކަރްއާވަފއި 

އްޗަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރ މިފަދަ ބިލެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ުކރިމަ ،އާދެ ބޭނުންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފާހަގަކޮށްލަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި މިއަދު މަސައްކަތްތެިރންގެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ހަމަޔަޤީނުން ވެސް މި 

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންވެވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެންވުމުން، ތި އިއްޒަތްތެިރ 

މު އިޖުތިމާޢީ މެންބަރުން ވެސް ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފަިއވާ ަޤއުމުތަކުަގިއ އަދި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ އާއް

ފާ އަދާކުރާ ތަކާިއ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުުމެގ އުފެއްދުންތެރިކަން ހުރި ނިސްބަތާއި، ަވޒީމިންގަނޑުތަކާިއ، ހާލަތް

ކުެރިވގެންދާއިރު މި މަށް ޓަކައި އިތުރަށް ަމސައްކަތްބިލު ފުރިހަމަކުރު ެއއްކޮށް ތި ބޭފުޅުން މި މީހުންގެ ވިސްނުމާ

ކަމަށް ތި  ދާއިރާއިން ތި ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ބަހުސްގެ ަވުގތުކޮޅުަގއި ައޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި

ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަބޭފުޅުންގެ ކޮންޓްރިބިއުަޝން އިތުރުކޮށްދެްއވައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން 

ފަދައިން ގާނޫނީ  ކޮށްެދއްވުން. އާެދ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކުރިން އަުޅގަނުޑ ދެންނެވިމަސައްކަތް

 ިދއުމަކީ ކުިރއަށް އޮްތ ތަނުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ުއއްމީދުކުރާަވތަ ރައްކާތެރިކަެމއް ލިބިގެންމާޔަތެއް ނުގޮތުން މިފަދަ ހި

ދާ ތަފާތުތައް  ޚާްއޞަކޮށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ައޑުިއވިގެން މި ،ވާތީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަގއި ކަމަކަށް

، ކަމުަގއި ބަލަިއގަތުމަކީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަެމއް. ައުޅގަނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ ނައްތާލުމަށް ޓަކައި މިއީ ފެުށމެއް

މާޒީން ރަނގަޅު ، ކުރުމަށް ަޓކައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަުާލަތު ރަނގަޅުައުޅަގނުޑެމްނެގ ިއްޖިތާމީޢ ހ

މި ދަންނަވަނީ މަދަނަ  އަުޅގަނޑު ނުވަތަ އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިގަންނަ ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަެކއް.ފިލާވަޅުތަެކއް 

މުަވއްޒަފުންނަށް. ެއ  ތުގެމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފެއްޓެވީ ހަމައެކަނި ސަރުކާުރގެ ނުވަތަ ަދއުލަޕްރޮގްރާމު ރައީސް މައު

މިއީ  ،އެކު ސަންދަ ލިބޭ ބައެއް. އެހެްނވުމާމިއަދު އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެްސ ހުސްނުވާ އާ ،ފުޅާވެ ޕްރޮގްރާމު

މި ބިލުގެ ހިޔާވަހިކަން ެވސް އަުޅގަނުޑ  ،ވިޔަސް ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ މުސާަރއާއި ސިާޔސަތުގެ ބިލެއް ަކމަށް

ވެހި ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވެްސ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި މި ނޭވާގައި ައޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ދި

އެކު ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް. ންދާނެ މަސައްކަތެއް ވެސް މިއާިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެިޅގެ ،އުއްމީދުކުރަން

ިމ ުހިރާހ ަކްނަތްއަތަކްށ ައުޅަގނުޑ ިރާޢަޔްތުކަރުމްނ ، ކުރަްނޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާއެއީ އަުޅގަނޑުމެން އުފާ

ރު ތި ބޭފުޅުންނަށް ފަހަ ދު އަދިވެސް އެއްުީ މި ބިލުގެ މަޤްޞަައުޅަގނުޑެގ ާވަހަކޮކުޅ ިންނަމިއާލނ

ުތގެ ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާަރާއއި ިއނާޔަތްތައް ކަނޑަެއޅުމުަގއި އަރުވަމުން. އާެދ، ދައުލަތުެގ ދައުލަހަނދުމަކޮށް

ިކޔާނެ ނުވަތަ ބުރަވާެނ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކެއް ދުރާލައި ކަނަޑއެޅިފަިއ ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުން އަޅާބާރު

ަވްއޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާިއ ދު. އަދި ދައުލަތުގެ މުބިލުގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް މަޤްޞަ ހުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަކީ މި

ފަންތިތަުކެގ  ،ގިންތިތަކުގެ މެުދގައި  ،ފަންނުތަކުގެ މެދުަގއި  ،ރުމަާށއިނާޔަތްތަަކކީ އުެފއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުއި
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ކުާރނެ ދިރިހުރި މުސާރައަކަށާއި ޤަދަރުވެރި ދިިރުއޅުމެއް ުއޅުމަށް މަގުފަހި ،މެދުގަިއވާ ތަފާތުތައް ހަނިުކރުމަށާއި

 ދު. އަުޅގަނޑުމެންމު އެްއ މަޤްޞައިާވ އެންމެ މުހިއްނާޔަތްތަކަށް ހެދުމަށް މަގުަފހިކުރުމަކީ މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި

ތަޢުލީމީ ގޮތުން  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުން ފެންނަ ޙަޤީޤަތަކީ އެއް ފާހެއް ހޯދާފައި ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ މިއަދު

ޅުންގެ ވެސް އެބަހުރި ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ެއްއ ހިސާބަކަށް ގޮސްފައި ތިބޭ ބޭފު ،އެއް ހަރުފަތްތަކެއް ގިާރކޮށްަފއި

ިދވެހި  ،ިމ ަތފާުތަތްއ ަންއާތަލއި ، ރު ވެސް ތަފާުތތަކެއް. އެހެންވީމާެއއް މަޤާމެްއގައި އުޭޅއި ސާރައިަގއިމު

ރައްޔިތުންނަށް ނުވަަތ ދައުަލތުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ހަމަހަމަކަން ގެނެސްދިނުމަށް ޓަަކއި ސަރުކާރުން އިސްނަްނގަަވިއ 

ތި ހުރިހާ  ،ފަހަރު ޝުުކރު އަދާކުރަމުން ރަީއސް ޔާމީނަށް އަދިވެސް އެއްކަމަށް ޓަކައި  މިފަދަ މަސައްކަތެއް ފެއްެޓވި

މީދުކުރަން މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތާއީދާއި އެހީތެރިކަާމއި ޚިޔާލުފުޅުތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއް

ަގިއ ތި ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމަްށ ިމ ިބުލ ުހަށެހުޅަމްށ ަޓަކިއ ައުޅަގނަޑްށ ިލުބުނ ުފުރަޞތު ، ބިލަށް. އެހެންވީމާ

 ފަހަރު އެދެމުްނ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމައިލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަދިވެސް އެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. އެއީ  3ލަ ވަނީ ޖުމު މި ބިލަށް ކަނޑައެޅިަފއިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

މިނެޓު  16ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  21މިނެޓު  46ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ  1މިެނޓު  39ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްުނާވ  3ިސކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަށް  32މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  51

އަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ލަން. ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 14 މިނެޓު 4އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ށް. ރިފާޢަهللا ޢަބްދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމާފަންނު ދެކުނު 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިފާއުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މުންދާ ސަރުކާރުަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރަރައީސް. އާދެ، މިއަދަކީ ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

 މުވަްއޒަފުންނަށް ވަރަށް އުފާެވރި ދުވަހަކަށް ެވގެންދާނެ. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަުތގެ 

މަަސއްކަތްަތއް އެންމެ އެެދވޭ ގޮތަކަށް އެ ކޮމިޝަްނގެ  ،ގޮސް ކޮމިޝަްނ އުފެދިބިލު މި މަޖިލީހުން ފާސްވެެގން

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަިއގެ އޮިނގަނޑަށް އެެދވޭ ބަދަލުތަކެއް  ހިނދު، ދައުލަތުގައި ކުރެިވގެންދާ

އަންނާނެކަމީ ޝައްެކއް އޮްތ ކަމެއް ނޫން. އާދެ، މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަްށ ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަމުން 

މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވެން އޮްތ  ،ވެސް ދަްއކަމުންދިޔަ ާވހަކައެއް މެން އަބަދުޅުގަނޑުޔައިރުަގއި އަ ދި

ސަރިވސް މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަިއގެ  ކޮންމެ ލުއިފަސޭހައެއް ަރއްޔިުތންނަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް. ާޚއްޞަކޮށް ިސވިލް

ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ  އެ އޮނިގަނޑުެގ ތެރެއިން ސިވިލް ،މެން އެކުލަވާލައި ޅުގަނޑުއޮނިގަނޑު އަ 
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ނާޔަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ ގޮތްަތކެއް ހަދައިދެްއވާނެ ކަމަށް މިއަދުެގ ބޮޑުެވގެންދާނެ ނުވަތަ އި

އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވީ ވަޢުދު އޭެގ އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮެތއްަގއި ގާނޫނެްއގެ ސިފަިއަގއި 

ކަމަށް ޓަކައި އިްއޒަތްތެިރ  މެދުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ިމއަދު ދައުލަތުން މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ޔާއަްށ ަވރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު އަދާކުރަން. ހަމައެއާެއީކގައި މި ިބލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ޝާހަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އަޚް ފުަވއްމުލަކު ުއތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ޑުމެންގެުޅގަނކޮށްދެްއވި އަސްޕޮންސަރ

ބިލުެގ ތެރެއިން  ،ާވ ގޮތުންއި ިމ ބިލު ފަރުމާކުރެވިފަިއ މި އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. ާއދެ، މަިއގަނޑު ގޮތެްއގަ 

ންކުރެިވގެންދާއިުރގައި ޭޕ މެންބަރުން ޢައްޔަ 5ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނެއް އެބަ އުފެދެންޖެހޭ. ޕޭ ކޮމިޝަނަށް 

ހުންަނ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރެއް. ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ދަށުން އިރެްއގައި  ކޮމިޝަން ޗެއަރކުެރިވގެންދާނީ އެ

ކަމަްށ  ންނަންޖެހޭނީ ކޮން ދާއިރާތަކެްއގައިއެ މުަވްއޒަފުން ވެސް އަ ،ެޓްއގެ މުވަްއޒަފުން ނެގިގެންދާއިރުކްރެޓޭރިއެސެ

ހަމަޔަޤީނުން ވެސް މި  ،ގަބޫލުކުރަން ބޭނުންަވނީ ޅުގަނޑުގަިއ ފާހަގަކުރެވިފައި އެބައޮތް. އަ ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ބިލު

ިމ ަމަސްއަކްތަތްއ ުކެރެވުމްނާދިއުރަގިއ ަވަރްށ ަކިއިރ ުމްސަތުޤަބެލްއަގިއ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ިމައުދ؛ ، ބިލު ފާސްވެ

ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްަތކެއް ކުރަމުންދާ ސަރުކާރުެގ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ަޤުއުމ ަތަރްއީޤުކުރުމަގިއ ެއްނެމ ުމިހްއުމ 

މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަތަކާއި އިނާޔަތްތަކަށް އެ ބޭފުޅުން މިއަދު އެ އެދޭ ފަދަ ބަދަލުތަކެއް، ހެޔޮ ބަދަލުތަެކއް 

މި ކުާރ  އައިްސގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި

މަސައްކަތްތަްއ، ރަްއޔިތުންެގ ތަރައްޤީއާއި ލާަބޔަށް ަޓކައި ކެނޑިނޭޅި ވަރަށް ާބރު ހަލުވި ސްޕީޑެްއގަިއ، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބަދުވެސް މީޑިއާތަުކގައި ދަްއކާ ފަދައިން ރޮކެްޓ 

އްކަތްތައް ހަޖަމްކުރާކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަކަށް ފަސޭހައެއް ސްޕީޑުަގއި މި ސަރުކާރުން މި ކުރާ މަސަ

ނޫން. ހަޖަމްނުކުރެވެމުގެ ސަބަބުން މި ބޭފުޅުން މި މަސައްކަތްކުރަނީ މި ސަރުކާރަކީ ކޮރަްޕޓް ސަރުކާރެއް ކަމަށް، މި 

މެއް ކަމަށް މީހުންގެ؛ ަރއްޔިތުންގެ މެުދގަިއ ސަރުކާރަކީ ލާދީނީ ސަރުކާެރްއ ކަމަށް، ނުވަތަ މި ސަރުކާަރކީ އެހެން ކަ

ސުވާލު އުފައްދަން. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކޮންމެ އެއްޗެކޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ކަމުގަިއ 

ށް ވިޔަސް ަރއްޔިތުންނަށް މިއަުދ އެނގި ހާމަެވގެން އެބަޭދ، މި ސަރުކާރަކީ ރަްއޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ހޯދުމަ

ޓަކައި އިޚްލާޞްތެރި މަސަްއކަތްތަކެއް ކުރާ ސަރުކާެރއްަކން. އެކަން މިއަދު ވެސް ރަމުޒުެވގެން މި ދަނީ މި 

ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުން. އަުޅަގނޑުމެން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ، އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ަރއްޔިތުްނ ކެތްތެރިކަމާ 

ތި ބޭފުޅުންނަށް ވީ ވަޢުދުތައް ތި ބޭފުޅުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދޭނަމޭ.  އެީކގައި ބަލަން ތިބޭށޭ. އަުޅގަނޑުމެން

ހަމައެއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑު ޒުވާނުންނަށް ވެސް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ، ައޅުޔގަނޑުމެންނާ އެީކގަިއ ތިބޭށޭ. 

ނީ، ބުރިޖު އެޅިގެންދިެއއް ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްުދގައި ާރޅާއަޅާ ުޒވާނުންނަށް ވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަ

ކަމަކު ތި ބޭފުޅުްނގެ ރާުޅ ައޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކޮށްދޭނަޭމ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ރާާޅއެޅޭެނ މަގުތަެކއް މި ސަުރކާރުން 
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 . ވަރަށްالم عليكموالس   ބަރަކާތްލަްއވާށި!هللا ކަުތގައި މާތްހޯދައިދޭނޭ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ސަރުކާރުން މި ކުރާ މަސައް

  ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރެގ  އުތުރު މައްޗަްނގޮޅީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް.މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންޮގޅީ

ެވސް  ަރީއސް. ދައުލަތުެގ މުސާރަތައް ަކނޑައެޅުމުަގއި ިސޔާސަެތއް ެގންގުޅުމަކީ ހަމަަގއިމުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

 ،ލީލުކޮށްތަހު ،ކަންަކން ވިސްނައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާތީއދުކުރެވޭނެ ކަެމއް. އަދި ޕޭ ޮކމިޝަނެއް ޮއވެގެން މި

ކަމަށް ވެްސ  ަކންކަން މިގޮތަށް ގެންދެވޭ ނަަމ ރަނގަޅުވާނެ ގޮތުން ިއތުރު ދިރާސާތައް ކޮށް، މި ބެހޭ ކަމާމީގެ ކަން

ފައި އޮތް ގޮތަށް މިކަން ކުރީމަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނުަގއި މި ހުށަހަޅާ

ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެއީ، މި ގާނޫނުގައި  އްތައް ދަނީއެއްގޮތަށް އެ ކަންތަ  ވިސްނާފައި އޮތް ޑިމޮކްރަީސއާ 

ރިއްޔާ ެއ އްޔަންކުރައްާވނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ައދި ރައީސުލްޖުމްހޫޕޭ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢަ ،މި އޮންނަނީ

ކުރެވިދާނެ ކަމަށް. ވީމާ،  ެވސް މެންބަރެއްގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ ައދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ެދކެަވޑަިއެގންފި ކަމަށް ވަންޏާ ަވކި

ކޮމިޝަނެއް މެންބަރުންގެ  5ރިއްޔާ ނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫޖެހެ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެ އޮތް ތަނަށް އައިސް މި ކުރީަގއި

އެ ަމނިކުފާނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  ޓުން އޭގެެތރެއަށް ލަްއވަިއގެންސިވިލް ސަރވަން 8ަލއްަވިއގެން، އެކުަލވައި

ރަދުތަކެއް ެވްސ ސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އަދި އިތުރު ޚަންކަން ނިންމެވުަމށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ބިލެއް ވެގޮތަކަށް ކަ

ރައްޔިތުން ކުރާކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެ މަނިކުާފނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޮގތަކަށް މުސާރަ ދެއްވާފައި 

 ޮކްނެމ ަމެހްއަގއި ، އަދި މީލާދީ މަހެއްގެ ،ރޭގައި ތިެބގެންތެ ެރްއވީމަ ރަނގަުޅވާނެ. ެއހެންވީމާ، އިތުރު ބަެއއް މީގެވަކިކު

ސިވިލް ސަރވަންޓުން  8އެ ތަނަްށ  ،ގޮަތށް ވިދާޅުވެފައި  ދެފަހަރު އެ ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރައްވާ

ރު ބޭނުންާވ ސަރުކާ ،ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުން އަތުން އިތުރު ފައިސާތަެކއް ދިއުން ފިޔަވައި  ލައްަވއިގެްނ، މި

އުޭޅ  ގޮތަށް ކަން ކުރުން ފިަޔވަިއ އިތުރު ކަމެއް ވެދާނެ ކަެމއް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. ދަންނަވަން މި

މަޖިލީހަށް ނަންތައް  ރިއްޔާ އެ ޮކމިޝަންގެ މެންބަރުންތައް ަނންގަާވއިރުުކޑަެވގެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫ އެންމެ ،ވާހަކަައކީ

ގޮތުން ވެސް ވިސްނާވަަޑިއގަތުމަކީ ހަމަ  ލީހުގެ ވިސްނުމާިއ، މަޖިލީހުގެ ކަންކަމާ ބެހޭަލްއވަިއގެން މަޖިފޮނުއްވައި

ނަމަވެސް އައިސް ޖަވާބުދާރީވާ ގޮަތކަށް މިކަްނ  ރަނގަޅު ކަމެްއ. އަދި ޕޭ ކޮިމޝަން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް

ވުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެހެން އޮތިްއޔާ ރަނގަުޅވާނެ. އެކަަމކު، ސަރުކާުރގެ އިތުރު އޮފީެހއް ހުޅު
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ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައަަޅއިގެން މުަވއްޒަފުްނގެ ހެން ގޮތަށް ކޮންމެ އްމުންނަށް އޮޅޭބިލެއް ފާސްކޮށްގެން އާ 

ބޭނުމެއް މުގެ ކަމަށް ދައްުކވަންެވގެން ާވހަކަތަކެއް ގެނަްސގެން މިތާ ގާނޫނެއް ހެދު ކަންތައްތަެކއް ެއގޮތަށް ގެންަދނީ

ރިއްޔާ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ށްދިޔަތާ. ރައީސުލްުޖމްހޫދުރަ އް އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮންެސޕްޓާމެ ޒަމާނެނެތް. މިހާރު ކިތަން

ެއ ބޭފުޅާ ތަންތަން ހައްދަވަިއެގން އެ ބޭފުޅާ އަިމއްލައަށް ިހންގެވުމަކީ ސަރުކާުރގެ ހަމަ  ،މީހުން ހުށަހަޅުއްވަިއގެން

ތަނަށް އެބަ  ވެސް މި ކޮންެމ ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއް ހުުޅއްަވންވީމަ ،ެވއްޖެއްޔާ ންހަލަ ކަމެއް. އެހެއޮފީހެއް ހިންގާލުން ކަ

އާދައިގެ ޮގތެއްަގއި ކަން ރަނގަޅަށް  ؛އެްއ. ކަން ކުރަނީމިގޮތަކަށް ނޫން މިކަން ކުރަނީއަންނަންޖެހޭ. އެކަމަކު 

ތަނަށް ނަންތަކެްއ ވެސް ފޮުނއްވަންޖެހޭ. މި ަތނަށް ޖަވާބުދާރީވާނެ ގޮތެްއ  މިވަން ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ ކުރައް 

ކަންަތއްތައް ކުރާ ތަން  ،ކޮށްތައް ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާ ފާސްކޮށް، ަބޖެޓާވެސް ހޯއްަދވަންޖެހޭ. އަދި ިމ ތަނަކީ ބަޖެޓް 

ރީފް ވެސް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަްނ އަދި މި ތަނަށް ބް ،މި ތަނަށް އެނގޭނެ އޮޅުންފިލާނެ ގޮތަކަށް ،ކަމަށް ވާއިރު

ުނވަތަ ިމ  އެހެންީވމާ، މި ައއިިޑއާ ވެގެންދާނެ. ވަންޏާ ނޫނިއްޔާ މިީއ ހަމަ ބޭކާރު ކަމަކަށް ކުރަްއވައިފި ކަމަށް

ަރްއިޔުތްނެގ ަފިއާސ ، ނެތި ނަމަެވސް، ރައްޔިތުްނގެ ބަހެއް ވީޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރި ކަމުަގއިކޮންސެޕްޓަށް އަ

ތަށް އިމާރާތް ހަދައި، މުވަްއޒަފުން ލައި ސިވިލް ސަރވިސަށް ލަިއ، އަދި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންތަކެއް ުަރަދުވާނެ ގޮޚ

ގޮތަްށ  މި މަިޖލީހުގެ ދައުެރއް ނެތްސް، ގޮތަްށ ވެ ެއއްެޗއްާސއި އެނޫން ގޮތް އެ ތަނަށް ލާފަިއ ެއ ތަނުގެ ރިޕޯޓުތަކާ

މިއަްށވުރެ  ،ާތއީދެއް ުނކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީ  ެވސް މިކަން ކުރަްއވާކަްށ އަުޅގަނޑަކަށް ހަމަަގއިމު

ރަދުކޮްށގެން ކުރާއިުރ ކަންކަން ަރއްޔިތުްނގެ ފައިސާ ޚަ ަރއްޔިުތންގެ ،ާތރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ުޚުދުމޚް ، ގޮތަކަށް ޒިންމާދާރު

 ،ޔިތުން މަޖިލީހުން ތާއީދުކޮށްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ރައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބަސް ނެތި ނިންމާ

ގެ މެޖޯރިޓީ. ގައި ޕީ.ޕީ.އެމްއޮތީ މިތާ ކަމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މިއަދު މި ވޯޓުދީގެން ފާސްކުރާ

ޖަހާއިރު ވެސް މީހުން މަގާމުން  11ދަންވަރު  ރެްއވޭ. ބޭނުންފުޅު ވަުގތެއްަގއި؛ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަށް ކަންކަން ފާސްކު

މިހާރު  ިވޔަސް ެއގޮަތށް ކަން ނުކުރައްަވއިލަތެއްގައި ރާއްޖެ އޮްއވަިއ، އެހެންދާ ހާްނވީމަ ވެސް ވަކިކުެރވެމުންވަކިކުރަ

 މި ބިލު ތި ބޭފުޅުން ހަމަގައިމު  ،މީދަކީމަ ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަނޑުގެ ުއއްމި އޮތްގޮތަށް ކަން ކުަރްއވާީތ އަުޅގަނޑު ހަ

އެގޮތަށް އެކަން ގެންަދވާ  އޮތީ. އެކަމަކު، މެޖޯރިޓީން ޅުންެގ މެޖޯރިޓީބޭފުވެސް މި ކޮމިީޓއަކަށް ގެންަދވާނެ. ތި 

މަޖިލީހަށް  ،ގޮތަށް  އަުޅގަނުޑ އުންމީދުކުރަން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ވެސް މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާ ،ކަމުގައި ވިޔަސް 

ނުކުރަްއަވއި އަދި މިކަންަކން ޢައްޔަންޅުއްަވިއގެން ވެސް، މަޖިލީހުން އެޕްޫރވަްލ ލިބިގެން ނޫނިއްާޔ ނަންތައް ހުށަހަ

ން ކަމަށް ރަދުކުރަންޖެހޭ ކަންކަޓީއަށް ެވސް ބަޖެޓުން ޚަގޮާތއި، މާިލއްޔަތު ކޮމި މަޖިލީހަށް މި ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް ދާ

ެއއްެޗހި އޮޅުންފިލާނެ ގޮތަށް ކަްނ ކުރެވޭނެ ގޮތަށް މި ބިލު އެ ކޮމިޓީން ބައްަލވަިއ  ވެފައި، ސިޔާސަތުަތކާ

 ދެްއވި ފުުރޞަތަށް.  ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޞްލާޙުކުަރއްަވއިގެން ގެންަނވާނެ ކަމަށް.އި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 .ރިޔާޟަށްهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބި

ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ަދއުަލތުގެ މުސާރަިއގެ ސިާޔސަތު ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި `. 

އްގެ މު ބިލެފައިވާ ބިލަކީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު، މި ވަގުތަށް ވެސް ހަމަ މުހިއްގޮތުން މި ހުށަހަޅާ ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ

ުާމުތަކުގައި ަވޒީާފ ަދުއަލުތެގ ެއިކެއިކ ަމޤ، އެބަޖެހޭ ބޫލުކުރަންވެސް ގަ ގޮތުަގއި ދެކެން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން

ުކގަިއ ުާ އޮންނަ ކުންފުނިތަައިދ ަދުއަލުތެގ ިހްއސ، އެިކއެކި ހިާސބުތަކުަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުްނދާ ،އަދާކުރަމުންދާ

ނެތި މުސާރައާިއ  ެއ މީހުންގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި އެ މީހުންގެ ތަޢުލީމާއި ފެންވަރަށް ބެލުމެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ؛

 ގެނައުމަށް ޓަަކއި އެކަަށއަޅާ  ކަމަށް ަޙއްލެއްިއ ހުރިކަން. އެހެްނވީމާ، އެކަންނާޔަތްތައް ކަނަޑއެިޅގެން ަކނޑައެޅިފައި

ޤައުުމގައި މިހާރު  ؛ކަންކަން ކްރެޓޭރިއެެޓއް ޮއެވގެން މިއަދި ސެ ،ސިޔާސަތެއް. އޭގެތެޭރަގއި ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ޮއވެގެން 

، ކުޑަކޮށް  މާއި ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އެ ފަރަގުހަމަހަމަކަބެލުމަށް ފަހުގައި، ލަތު ދެނެގަނެގެން އެކަން އޮތް ހާ

މުސާރައާިއ އެކު  އެއްކޮްށ، ޚާއްަޞކޮށް ަވީޒފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަކަމާ ަރްއިޔުތްނަންށ ަހަމަހަމަކމާ 

މު ކަމެއް ގޮުތަގއި ދެކެން. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިފަދަ ވާތީ ެއއީ މުހިއް ނާޔަތްތައް އެކަަށއެޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިއި

ލަތުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށ ދައު ،ސިޔާސަތުތަެކއް ކަނަޑއަާޅިއރުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެަބ ވިސްނަންޖެހޭ

 ޓީޗަުރން ފެށިގެން ނަރުހުންނާއި  ނަ ދާއިރާތަކެްއގައި މީހުން އެަބ ތިބި. އަޅުގަނޑުމެންގި ކުރުމުގައި ވަރަށްޚިދުމަތް

ނަށް ބަލާއިރު، އަދި ޓްރީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންހެން ދާއިރާތަކަށް ބަލާއިރު، މިލިޑޮކްޓަރުންނާިއ، އަދި އެހެނި

ބޮޑެތި ތަފާތުތަެކްއ  ނަށް އެބަ ެފނޭ ވަރަށްމި ހުރިހާ ސެކްޓަރތަކަކަށް ބަަލއިލާއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ފަނޑިޔާރުން؛

ޕޭ ކޮމިޝަނުން  ،އުފެއްދުމުެގ ސަބަބުން މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަުކގަިއ. އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ މި ޕޭ ކޮމިޝަން

ތޯ މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ދިރާސާކުރަްއވައި އެބަޖެހޭ އަުޅގަނުޑމެން ވިސްނަން. އަޅުގަނޑުެމންގެ ޤައުމުގައި ީކްއވެގެން

ދިވެހީންނަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ނެތީ  ވަރަށް ީޓޗަރުން ނެތީ. ދިެވހިން ޓީޗަރުން ނެތީ. މިއަދު ވެސް އެންމެ އެކަީށގެްނވާ

ކީްއވެގެންޯތ، ނޫނިއްާޔ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތްތޯ؟ ެއއަށް އެކްޓްރެިޓވްނުާވ ސަބަބު ައުޅގަނޑުމެން އެބަ ދަންނަންޖެހޭ. 

ކޮންމެ އަހަރަކު ވަރަށް ބޮޑު ހޭދައެއް އެބަ ކުރަން އިންސާނީ ވަސީލަތް  އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން

ތަރައްޤީކުރުމަށް. ބޭރުގެ އެިކެއކި ކޯސްތަކަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް، ބޮޑެތި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދޭ ފުރުޞަތުތައް އެބަ 

ރުޞަތުތައް މި ދެވެނީ މި ޤައުމަށް އޮވޭ. މި ފުރުޞަތުތައް އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ވެސް ކޮށްލަންޖެހޭ ސުވާލަކީ، މި ފު

އެންމެ މުހިއްމު ދާއިރާތަކަށްޯތ. މި ޤައުމުަގއި އެބަހުރި ިމދެންނެވިހެން އެޑިުއކޭޝަން ސެކްޓަރތަުކގައި ވަރަށް ގިނަ 
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 ވަޒީފާތައް ބޭރުމީހުން އެ ވަީޒފާތައް އަދާކުރަމުންދާ. ހަމައެއާެއއްކޮށް މި ޤައުމުގައި އެަބހުރި ހެލްތު ސެކްޓަރގަިއ؛

އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އެންމެ އެކަށީގެްނވާ، މި ރީޖަނަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ވެސް މި  ރީޖަންގަިއ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގަިއ، އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ، ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި 

ނެ ވަރަްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްަތއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުެޅވޭ

ހަމަޖެހެން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި މަސައްކަތުަގއި، މި ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ 

ސްނާނެ ކަމަށް. ތަސްދީގުކުރއެިވގެންދިަޔއިމަ ޕޭ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްަޔތުގެ ތެރޭގައި މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވި

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެބަޖެހޭ މި ވާހަކަ ަދއްކާއިުރަގއި މިައދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ ހާލަތަށް ބަލައިލާ ކަމަށް ވަންޏާ 

ރުފިާޔގެ މުސާރަިއަގިއ އުޅޭ މީހުން އެބަތިބި. އަިދ މި މުސާރައިެގ ތަފާތު މާލޭގައި ދިިރއުޅޭ މީހުންނާިއ  2500

ލިބޭ މުސާރައިގެ ތަފާތު ވަަރށް ބޮޑުކޮށް އެބަ ފެނޭ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ކަންކަްނ ންނަށް އުޅޭ މީހުއަތޮޅުތަުކގައި 

 ލިބޭލެއް މި ހުންނަނީ އަގު އިރަށްރަށުގަ  އި،ވެްސ އަތޮޅުތަކުގަ  އްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތިގޮތުން އާ ހުރި

ަޙޤީޤަތުގައި އެ މީހަކަށް ލިޭބ  ަކމަށް ވަންޏާ އެ މީހުންެގ؛ ބޮޑުވެފަ. އެހެންވާއިުރަގއި ައދި ލިބޭ އާމްދަނީ ކުަޑވާ

ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއް ުނކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް މިދެންނެވިހެން  އާމްދަނީއަކުން ެއކަށީގެްނވާ ިދރިއުޅުމެއް އުެޅވޭނެ

 އިގެ އެްއވެސް ރަެށްއގަެވސް މި ަޤއުމު ކަމަކަށް އަުޅގަނަޑށް ހަމަގައިމުއި ދިިރއުޅެވޭެނ ގެ މުސާަރއެްއގަ 2500

ުުން ައޅުގަނުޑ ިމ ޕޭ ޮކިމަޝނ، ކުރަން. އެހެންވީމާނު ބޫލެއްކަމަކަށް ގަ އެވަުރގެ މުސާރަައކުން މިހާރު ދިރިއުޅެވޭނެ

ެގ ގޮުތގަިއ އެންމެ ކުަޑ އުޖޫރަައކީ ކޮަބއިތޯ. އެންމެ ކުޑަ މުސާަރެއއް ގެ އަުޅގަނޑުމެން ދެކޭގޮުތގައި އެބަޖެހޭ ބަލަން،

ކަމުގަިއ  ޕޭ ކޮމިަޝނުގެ ތެރޭަގއި މަޝްވަާރކުރެިވގެން ނިމެންޖެހޭނެ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަަދކީ ކޮަބއިތޯ ވެްސ އެބަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ުކޑަކުެރވިގެްނ،  ގަނުޑ އުއްމީދުކުރަނީ މިދެންނެވި، މިހާރު މި އޮތް ބޮޑު ފަރަގުން. އަޅުއަޅުގަނޑު ދެކެ

 ހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަތައް ވެސް މީގެތެޭރގައި ދިރާސާކުރެިވގެން ދާންޖެހޭނެ އޭގެތެޭރގައި ހަމަ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީ

ވެސް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މި ލިބިދޭ  ނުކުރަްނ މިއަދު ބޫެލއްއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އަޅުގަނޑު ގަކަމުގަ

ހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ނާޔަެތއް. މިބޮޑު މުސާރައަާކއި އި މުސާރައަކީ ވެސް އަުޅގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި މާ

 ދި އަުޅގަނޑުމެންާނ އެއް ލެވެލަށް ެއްގޒެކެިޓވްިލއްަޔތާއި އަޤައުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫ މަސައްކަތާއި މި

ލާއިުރގައި ައޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި މި ކަންކަމާ  ތްތަކާއި މި ކަންކަމާ އަޅާބަލައިބްރާންޗުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާ

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މި ފުރުޞަތުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  ތުރަށް ބަލަންެޖހޭނެދޭތެރޭގައި އި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 ސިކުންތު.  7މިނެޓު  2ދު މަޚްލޫފަށް. މެންބަރު އަޙްމަ

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އެަތއް ަބއިވަރު  ނޑު ހަމަ ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގައިކަމަކަށް އަުޅގަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އެއް 

ނުލާހެން އިންނަވާތީ ހަމަ އެކަން ައޅުގަނުޑ މަނިކުފާނު ހަމަ ކަހާތަން ހިރުވައި ކަންތައްތަެކއް ހިނގަމުންދާިއރު

ބޫލުކުރަން. ގަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަކުށްވެރިކުރަން. މިތާ މި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ މަނިކުފާނު ނަން

ވެްސ ފޮނުވިދާނެ. މިއީ އެގޮތަށް.  އިވަރު ބިލެއްކިތަންމެ ބަ އިއާދެ! މިގޮތަށް މިތަނަށް ރީތި އިބާރާތުން ރީތި ނަންކިޔާފަ

 ދައްކަން ސީދާ ރައީސް  ަކމަށް ނޫންނަމަ މި މަޖިލީހުގައި މި ތިބަ މެންބަރުންނަކީ ގަމާރުންތަކެއް ،ރައްޔިތުންނަކީ 

އެ  ކަެމއް. މަްއޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިާޔ އަޙްމަދުދީދީ ދެންމެ ޔާމީން ކުރަްއވަިއގެން އުުޅްއވާ

ީކއްކުރަންޯތ  ،ކަމަށް ވާނަމަ ޖެހިަވޑަިއގަންނަވާއްވަންްއަޔންކުރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ކޮމިޝަނެއް ޢަފާހަގަކުރެްއވިހެން، ރަ

ެވސް  ހަމަ މިއަދު އް ފާސްކޮްށގެން މިކަން ުކރަންވީ؟ކޮންމެހެން މިތަނަށް ފޮނުވައިެގން އަުޅގަނޑުމެން ލަްއވާ އެ ބިލެ

ގޮސް ފަސް ނަްނ މިހެން އިބްާރހީމްދީދީއާއި ދަރިކަލުން ަޒިއންއާއި އަސޭަލއާއި ރުބެްލއާ،ައކަށް ފާޠިމަތު ކުއްލި

ކޮމިޝަނެްއ ހަދާލީމަ ނިމުނީ. ދެން އެ ކޮމިޝަނުން އިންޑިޕެންޑެންުޓޮކށް އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ  އިލާފަހަމަޖައްސައި

ގެނެްސގެން  އިއޮޅުވާލުމަށް ޓަކައި ބިލެއްގެ ސިފަިއގަ ގޮތަކަށް މަސައްކަްތކުރެވޭނެތޯ؟ ނުކުރެވޭނެ. މިއީ ރައްޔިތުްނނަށް 

އުޅޭ ކަމެއް. ރަީއސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުނުވާ ގޮތަކަށް ެއއްވެސް ިސޔާސަތެއް މި ަސރުކާރަކުން ކުރިައކަށް ނުދާނެ. 

 މެންބަރަކު  ބައްލަވާ! ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް އުފެއްދި ކޮމިޝަންތަކުގެ ތެރޭަގއި ެއބަ ހުރިތޯ އެންމެ

ކިހިނެއްތޯ އަދި ނެތް. ދެން  ކު އެްއޗެއް ބުނެލާނެ؟އިންޞާފުވެިރަކމާ އެ އިވެސް ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގައި މިނިވަންކަމާ

ނުވާނެ މިކަމެއް. މި  ުކން މިކަހަލަ ކަންކަން ނިންމާނީ؟ޕޭ ކޮމިޝަނަ ،އްޔަްނކުރާ ޮކމިޝަނަކުންއަމިއްލަފުޅަށް ޢަ

އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސް ޔާމީނަށް ގޮވާލަން ބޭނުން، މަނިކުފާނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  ބިލުގައި ކުރިން އަުޅގަނޑު

ތެރޭގައި ކެމްޕޭނު ދުަވސްަވރު ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ިވދާޅުވެފައި ހުންނާނެ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނަޑއަަޅއިދޭނަމޭ 

 ކަމުގެތަމަ ކޮށްދެއްވާފައި ދެން މިދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންޮކޅުތަުކަގއި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްަތކަށް. އެކަން ފުރަ

ހެދުމުގެ ވާހަކަ މީަގއި ނާޔަތްަތއް ކަނަޑއަަޅއި ުއނިކޮށްއި ،މުސާރަ ކަނޑައަަޅއި  އިވާހަކަދަްއކަންވީ. އިޤްތިޞާދަށް ބަލާފަ

. ކީ ކަމަ ސަރވަންޓުންެގ މުސާރަ ކުަޑކޮށްފާނެތީ. ެއއީ ައޅުގަނޑު ބިުރގަންނަ މި އޮތީ. ައޅުގަނޑު ބިރުގަންަނނީ ސިވިލް

މަޖްބޫރުވެއޭ މުސާރަ  ލަތުން ތިމަންނަމެންނަށް އެބަހާއަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު. މިހާރު އިޤްތިޞާދު އޮތް 

 ،ނިންމާފައިނޭ. ކޮމިޝަނުންނޭ. އެކަމަކު، އެ ތިމަންނައެއް ނޫ ރައީސް ޔާމީނަށް ވިދާޅުެވވޭނެތާ ބުނީމަ ދެން ދަށްކުރަން

ސީދާ އޮންާނނީ އޭރު ެއ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާފަ. މިީއއެްއ ނޫންތޯ  އިވާފަހުރިހާ ނިންމުންތަކެއް ހަމަ ލިޔުއް 
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ކޮްށ ލަން، ޚާއްޞަަރްއިޔުތްނަންށ ޮއުޅވާ ، ންަތއް ހިނގާ ގޮަތކީ. އެހެްނވީމާޭގަގއި ެވސް ކަނިޑޔާރުއަޅުގަނޑުމެންގެ ފަ

ލުގައި އަުދނެއް އަޅުވާ ގޮތަށް މިކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިތާ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ލޮ

 ށް...ފޮނުވީމަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމަ އިކަންކަން ކޮށްފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ެދކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ށް. މުޙައްމަދު ނަޝީދަ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކަމަކީ، ިމ  އެއް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެއްބިލުން އަޅުގަނޑު ެދތިން ނުކުތާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

މެދު އެއްގޮްތ އުސޫލުްނ ކަންކުރެވޭެނ ގޮތް ވުން. ލަތުަގއި ތިބޭ މީހުންނާ ކަމަކީ އެްއގޮތް ހާ ބިލުން ބާރުއަޅާ ެއއް

ާނޔަތް އިތުރުކުރުން ކަމަްށ އިނާޔަތް ކަނަޑއެޅުން ކަމަށް ވިަޔސް، އް ކަނޑަެއޅުން ކަމަށް ވިޔަސް، އިމުސާރަތަ

ތުަގއި ެއއްގޮތް ހާލަ ،ތައް ކުަޑކުރުން ކަމަށް ވިޔަސް މުސާރަތަކުގެ މެދުގައި ހުރި ފަރަގުހުރި  އިއަދި ދޭތެރޭގަ  ،ވިޔަސް 

ހުން ދައްާކއިރު ތިބި މީހުންނާ މެދު އެއްގޮްތ އުސޫލުން ކަންކުރުން. ިއޖުތިމާޢީ އަދާލަތު ޤާއިމުކުރާ ވާހަކަ މީ

އަކީ، އެްއގޮތް ުއސޫލުން އެްއގޮތް ހާލަތުގަިއ ތިބޭ ން ނިކުންނަ ެއްއ މާނަމާަނއަކީ، ޭއގެބޫުލކުރެވޭ އަޅުގަނޑަށް ގަ

އަނެއް ޮކޅަކީ، ދެ ގޮތް ހާލަތުގައި ތިބޭ މީހުންނާ މެދު އެއް އުސޫލުން ކަންަތްއ  މީހުންނާ މެދު ކަންތައް ކުރުން. އޭގެ

ނުކުރުން. އެ ުއސޫލުން ބަލާިއރުގައި މުސާރަަތއް ދެން ކަނަޑއެޅިގެންާދއިރުަގއި މި ދެންނެިވ ގޮތަށް ެއްއގޮތް ހާލަތުގަިއ 

ށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. ބައެއް މިސާލުތަްއ ތިބި މީހުންނާ މެދު އެއްގޮތް އުސޫލުން ކަންކުރުމަށް ބާރުެއޅޭނެ ކަމަ

ދަންނަވައިލާ ކަމަށް ވަންޏާ ނަރުހެއްގެ ވަޒީފާ. ެއއްތަނަކުން ކިޔަަވއިގެން ތިންހަތަރު ދިމާލެއްގައި ރާއްޖޭަގިއ 

 މަސައްކަތްކުރާ ކުދިންނަށް ެވސް ނަރުހަކަށް ވީތީ ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއަށް ވަނީތީ ލިބެންޖެހޭ އެއްގޮތް މުސާރައެއް 

އޮންނަންވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެ ނޭވާގައި ގަބޫުލކޮށްގެންުނވާނެ މާލޭގައި ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް ކަހަލަ 

ތަނެއްަގއި، ލޯޑު ބޮޑު ތަނެްއގައި މަސަްއކަތްކުރާ މީހާއާިއ، ކޮންމެވެސް އާބާދީ މަދު ފަސް ސަތޭކަ ވަރަކަށް، ހަ 

ންނަ ޞިއްީޙ މަރުކަެޒްއގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ހަމަ ެއ ކޮލިފިކޭޝަންެގ ނަރުހަކާިއ، ސަތޭކަ މީހުން ތިބޭ ރަށެްއަގއި ހު

ކުޅުދުއްފުށި ކަހަލަ ރީޖަނަްލ ހޮސްޕިޓަލެއްަގއި މަަސއްަކތްކުރާ ނަރުހަކާ ެއއް ހަމަެއއްަގއި ހުރިހާ އިާނޔަތްތަކެްއ 

ށް ޓަކައި ލިބޭ މުސާރަތައް ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ. ލިބެންވާނެ ކަމަށް. އެއްތަނަުކން ކިޔަަވއި، ެއއް ަވޒީފާައކަްށ ވަތް ކަމަ

އެހެންނަމަވެސް، އެ މީހުން މަސައްކަތް އެ ކުރަނީ މި ތިން ނަރުހުންނަށް ބަލައިލި ކަމަށް ވިޔަސް ތިން ގޮްތ 

 ހާލަތްތަކެއްަގއި. މާލޭގެ މީާހއާއި ފިޭނގެ މީހާއާއި ކުޅުުދއްފުށި މީހާއާ ެއއްވަެރއް ުނވާނެ މަސަްއކަތަކުެއއް. ހަމަ
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އެގޮތަށް ވަކީލުންނަށް ބެލި ަކމަށް ވިޔަްސ، އެ.ޖީ އޮފީސް ވިޔަްސ، ޕީ.ޖީ އޮފީސް ިވޔަްސ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްީރގަިއ 

ވެސް ނުވަތަ ޕަބްލިކު ހެލްތުަގއި ވެސް ހުރެދާނެ ވަކީެލއް. އެކަމަކު ެއއް ތަނަކުން ކިަޔަވއިގެން ެއއްކޮށް ނުކުމެ ެއްއ 

ކައި އޭަނއަށް ލިބެންވާ އެއް މުސާރައެއް އޮންނަންވާނެ. އެެހންނަމަވެސް، މަސައްކަުތގެ ވަޒީާފއަކަށް ކުރިމަތިލާ ކަމަށް ޓަ

ލޯޑަށް ބަލާއިރުަގއި ޕީ.ޖީ ޮއފީހާއި އޭ.ޖީ އޮފީުހގެ ކޮންެމ ވަކީަލކީ އެަތއް މައްސަލަަތކެއް ގެންުގޅޭ މީހުންނަށް 

ތާއަކު މައްސަލަެއއް ެވސް އޭނަގެ މޭޒަށް ނާންނަ. ވާއިުރގައި ަބއެއް ަވޒީފާތައް ހުރެދާނެ ވަކީލަކު އިންނައިރުަގއި ހަފް

ނުވަތަ ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނާންނަ. އެހެންވީމާ، ިއނާޔަތްތައް ކަނަޑއެިޅގެންދާއިުރގަިއ، އުޖޫރަތަުކގެ ބޭރުން 

އި މި ބިލުން އިނާޔަތްތައް ކަނަޑއެިޅގެންދާިއރުގައި މި ދެންނެވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ 

ބާރުއަޅާ އެއް ކަމެްއ. މި ބިލުން ކަނޑައަޅައިދެނީ މުސާރަތައް ކަނޑަެއޅުމުގެ ިސޔާސަތުތަކެްއ. އެއީ ދާއިމީ 

ވަޒީާފއެްއގައި ހުރި މީހެއް ވިޔަސް، ަވގުތީ ވަޒީާފއެްއގައި ހުރި ކަމަށް ިވޔަސް. ކޮންޓްެރކްޓު ުއސޫލުން ވަްތ މީހެއް 

ލާ ވަތް ކަމަށް ވިަޔސް. ސަރުކާރުގެ މީހެއް ަކމަށް ވިޔަސް، މިނިވަްނ ކަމަށް ވިޔަްސ، ކޮންޓްރެކްަޓކާ ނު

މުއައްސަާސއެްއގެ މީހެްއ ަކމަށް ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ހުިރހާ އެންމެންނަށް ދައުލަތުގެ 

ރާ، ކިތަންމެ ކުޑަ މަޤާމެްއ މުސާރައިން ޚަރަދުކޮށްގެން ަވޒީފާއަށް މުސާރަާއއި އިނާޔަްތދޭ ދައުލަތުގެ މަޤާމެއް އަދާކު 

ކަމަށް ވިޔަސް، ކިތަންމެ މަތީ މަޤާމެއް ކަމަށް ވިޔަސް، ދައުލަތުގެ ފަންކްޝަނެްއ، ޕަބްލިކު ފަންކްޝަނެއް އަދާކުރާ، 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެ މީހަކަށް ޚަރަދުކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް މި ގާނޫނު އެބަ ގުުޅވައިދޭ. އޭނަގެ މުސާރަާއިއ 

ން ކަނަޑއެިޅގެންދާނީ މި ދެންނެވި ގޮތަްށ. އެހެން ކަނޑައެިޅގެންދާއިުރގަިއ ދިރިހުރި މުސާރައަކަްށ އިނާޔަތްތަްއ ދެ

ދިއުމަށް ބާރުއަޅާ. ދިރިހުރި މުސާރައެއް ކަމަށް މި ބަލަނީ، އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިިރުއޅުމުގެ ފުއްދޭނެ، ޤަދަުރވެރި 

ދި ދެކޮުޅނުޖެހޭ މުސާރައަކަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ދިރިއުޅުމެއް އުެޅވޭނެ މުސާރަައކަށް ހެދުމަށް. އެއީ އަ

އޮތްވަުރގެ ފަރަެގއް ނޯންނާނެ. މިހާރު ވެއްޖެްއޔާމު މައިގަނޑު ގޮެތއްަގއި އޭނަ ދިރިއުޅުަމށް ބޭނުންވާ؛ ދެންމެ އެހެން 

އެްއ ވަޒީފާތަުކގައި އެބައުޅޭ ެދ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދަްއކަވަމުން ިވދާޅުވިހެން ހަމަ އަޅުގަނޑުެމންގެ ދާއިރާަގއި ވެސް ބަ 

ހާސް ރުފިޔާއަށް އުޅޭ ކުދިން. ތިން ހާސް ރުފިޔާއަށް އުޅޭ ކުދިން. ކުޅުދުއްފުށި ކަހަލަ ތަނެއްގައި ދެ ހާސް 

ރުފިޔާއަކަށް ޢާއިާލއަކާ ެއއްޮކށް ދިރިއުޅުމަކީ މުސްތަޙީލު ކަމެއް. އެގޮތްިމގޮތުން ދެކޮޅުޖަްއސައިގެން އެ އުޅެނީ. ހަމަ 

އި ވެސް އެަބއުޅޭ ދަށް މުސާރައަށް އުޅޭއިުރަގއި މުޅި މުސާރައަށް ލިބޭވަރު ކުއްޔަށް ދޭންޖެހޭ، އިތުރު ވަޒީފާތައް މާލޭގަ

ނުވަތަ އިތުރު މަސައްކަތްަތއް ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ދެކޮޅުނުޖެޭހ މީހުން. އެހެންނަމަވެސް، މި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް 

އް ޭއގެން ފުއްދޭ ުމސާރައަކަށް ިދއުމަށް. ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ އެހާހިސާބަްށ އެބަޖެހޭ ދިރިއުެޅވޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަ

ދެން އަޅުގަނޑުމެން މީގެން ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް. އަނެއް ކަމަކީ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މުސާރަތައް ބޮޑުެވގެންދާއިުރގަިއ 

ސޫލެއް އެބައޮްތ. މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތަްއ މީގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް ޮގތުން ވެއްޖެއްޔާ އިންެޑކްސްުކރުމުގެ އު

އަހަރުން އަހަރަށް މައްޗަށް ާދއިރުަގއި އެަތއް އަހަރެއް ކޮްށލާފައި އެއް ފަހަރު މުސާރަ ޮބޑުވެފަިއ، ދެން ެއގޮތަށް އޭިތ 
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ަފއި އޮންނަ ގަރާރުވެަފއި އޮންނަނީ. އެހެްނނަމަވެސް އޭރު ކަނަޑއެޅި ުމސާރަ؛ މީގެ ހަތް އަހަރު ުކރިން ކަނޑައަޅާ

މުސާރައިގެ ފަހުން އެތައް ަފހަރަކަށް އަގުތަާކއި ެއއްޗެހި؛ ޚިދުމަތުގެ އަގުތަާކއި މުދަލުގެ ައގު މަތިވަމުން އެބަދޭ. 

އެހެންވީމާ، އޮޓަމެޓިކުން އޭތި އިންޑެކްްސވަމުންދާނެ ގޮތެްއ ހެދުނީމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު މުސާރަ ކަނޑަނޭޅި ނަމަވެސް، 

ނަ ބަަދލާއި އޭރު ކަނަޑއެޅި މުސާަރާއ ދޭތެރޭގައި ހުރި ފަަރގަކީ ޭއނައަށް ލިބެމުންދާނެ އެއްެޗއް. ޚިދުމަތުގެ ައގަށް އަން

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މަިއގަނޑު ތިން އުސޫލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަން؛ ައޅުގަނޑަށް 

ގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މީަގިއ މި އޮތް ގޮތަށް ފިނޭންސް ފާހަގަކުރެވޭ ތިން ުއސޫލު މި ދަންނަވާލީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު

މިނިސްޓަރު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަަވިއގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީަގއި މިކަން ކުަރއްަވއިފި ނަމަ، މިއީ ހަމަ ޕޭ 

 ކޮމިޝަނެއް ހެދުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު މޮޑެލްތޯ އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ ވިސްނާލުން...

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.މޫސާމަނިކަ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް، މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންނަްށ އަމާޒުެވގެންދާ މި ބިލަކީ 

އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަށް ތާީއދުކުރާ ބިލެއް. އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތަށް ބުރަވެ ވާހަކަދަްއކާ ކަމަށް ވާނަމަ، ފަހުން މި 

ފާތުވުންތަުކެގ ތެރޭގައި ނުވަތަ ިސޔާީސ ޕާޓީތައް އެކުެލިވގެން އަިއ ރާއްޖޭަގއި އުފެދިގެން އަިއ ސިޔާސީ ތަ

މިނިވަންކަމުގެ ތެެރއަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަދަލުެވގެން ައއިއިުރގައި މި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ހެދެމުންދިޔަ 

ސީއަށް ވާސިުލވުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ހަދައި ނިމި، ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އަުޅގަނޑުމެން ވާސިުލވުމަށް، މި ާޤނޫނުއަސާ

ތެރޭގައި އޭުރަގއި ސަރުކާުރެގ އެކިެއކި މަޤާމުތަކުގައި ތިިބ މީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިަތކުަގއި ތިއްަބވަިއ، 

އެ މީހުންނަށް އެ މަޤާމުތައް އަދާނުކުރެވޭ ގޮތަށް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަްށވެގެންިދއުމާ 

ވަނަ އަހަރު ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ މަޖިީލހުގެ މުސާރަތަކަށް ބޮޑެތި  2007ފްކުރަްއވާ! ގުިޅގެން؛ މާ

ބަދަލުތަކެއް ގެންނަށް މަޖުބޫރުވީ. ެއއީ ަވޒީރުންނަށް އޭރުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މުސާރައާއި އަދި ަވޒީރުކަމުެގ 

ތަނުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވަުމން އައި ބޮނޑީަގއި އެކަން  މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް އޮވެފަިއ، އެ މީހުން ހަމައެކަނި މި 

ހިނގައިދިަޔއީ. އެހެންވުމުން، މުސާރަތައް ކުއްލިައކަށް ބޮޑެތިވެގެންދިަޔއީ. ހަމައެާއއެީކގައި ފުރޮޅިގެން އައި ޑޮމިކްރެިޓްކ 

އްަކތްކުރަމުންދިޔައީ ސަރުކާުރގެ ހަޔާތުގެ ތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ީޕައށް ވެރިކަން ލިބުމާ ގުޅިގެން އޭރުގެ ޑީ.އާރު.ޕީން މަސަ

ބަޖެޓަށް ލޯޑު ބޮޑުކުރުމަށް ަޓަކއި މަސަްއކަތްކުރަން. އެީއ ަޙޤީޤަތަކީ. އެހެންވީާމ، އޭުރަގިއ އެ ބޭފުޅުން ބެލީ، މިނިވަން 
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ްނ އް ވަގުތުމި ހުރިހާ އެއްޗެ ،ކޮމިޝަންތަކަށާއި ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދަށުން އުފެދިގެން ައއި ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަތަާކއި

އޮތީ އެތަން އައިްސ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރަށް ޖެއްސުމަށޭ ބުންޏަސް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ. މިއަދު މި ބޮޑުކުރަމުންދިޔައީ

ުުގަިއ ޭއރ؛ ބަޔަކު އަނެއްޮކޅަށް ޖެހިފަ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވޭ ޙަޤީޤަތުަގިއ މި ވާހަކަ ދެކޮޅަށް ތިބެގެން އެއް

އަޅުގަނޑު މިއަދު ަދއްކާލަން  ،. އެހެންނަމަވެސްމި ވާހަކަ ދަްއަކންޖެހޭތީވެ ކޮޅަށް އްކަންކަން ކުރި މީހުން މިއަދު އަނެ

ބޭނުންވާ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަނަޑށް މިއަދު އެ ވާހަކަ ބުނުުމެގ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ެއބައޮތް. ދައުލަތުގެ ަފއިސާ 

ަގއި މަސަްއކަތްކުާރ ސަރުކާރުގެ ުމވަްއޒަފުންެގ ތަނުގައި މި ދައްކަީނ ދައުލަތު މިގޮތަށް ދޭއިރުަގއި އަުޅގަނުޑމެން މި

ޅުގަނޑުމެްނގެ ޕްރަިއވެޓް ދާީނ އަކަ. މީެގން ސީދާ އަސަރުކޮށްގެންވާހަކަ. ނުވަތަ ދައުލަުތގެ މުއައްަސސާތަުކގެ ވާހަ

ތީ އެީއ ޅި އޮވޭޖެއް ކަނޑަނޭ މިނިމަމް ،ވާއިރުަގއި  ކަމަށް ރަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެްއގެ މީހުންނަށްސެކްޓަ

ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން މިތާ ތިބޭއިރުގަިއ  ؟އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒިންާމއެއްތޯ  ،ސަރުކާރުގެ ޒިންާމއެއްތޯ 

އޮވޭ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަްށ ދޭންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ މުސާރައެއް ކަނަޑއެޅުުމގެ ބާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

 ވެސް އަދި އެހެން ފަރާތަކުން ވެސް މިތަނަކަށް އެ ބިލު ލާފައެއް ނެތް. ހަމައެކަނި އައީއިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން 

ެއއްެޗްއ ބުނާކަށް ބޭނުމެއް ނެތް.  ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން އައި ބިލާ ދޭެތރޭގައި ދެޮކޅުހަދައި

ިސޔާސީ  ގެގު މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެންލިބެން އޮންނަ މަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފައިސާ  ޙަޤީޤަތަކީ  ،އެހެންނަމަވެސް

ހުށަހަޅައިގެްނ  ައެންއ ަތެންއަގއި ، ތަނެއްަގއި އަެނއް އި،އެޖެންޑާގަ  ފަރާތްތަކުން މި ގެންދަނީ ބަންދުކުރަމުން. ސީމެގް

ހުރި ތިބި މީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެން  އިޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރުގަ  ،ކުރަން ތިބިއްކަތްޓަކަިއ މަސަ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް

ދާއިރުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް އިުތރަށް އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ސީ ފަރާތްތަކުން ބަންދުކުރަމުންހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ސިޔާ

ނޑު ވަރަްށ ކޮމިޝަނެއް ހެދިޔަސް މުސާރަ ދޭން ލާރި ހޯދަނީ ކޮން ތަނަކުންތޯ؟ އެކަން ބަލަންޖެހޭ. އަޅުގަ ވަރަކަށް ޕޭ

ޚާއްޞަކޮށް ައޅުގަނޑު ެއ  ،ތަފާތުވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ތިބި ސިޔާސީ ިޚޔާލު އެކު ދަންނަވަން ރާްއޖޭގައި އާދޭހާ

ގައި ނުކުމެ މި ރާއްޖޭގެ އެކީ . ހުސް ބާޣީންނާޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ އެމް.ީޑ.ޕީގެ މީހުންނަށް ވެސް ދަންނަވަން

. އެހެން ހަވަރަށް ނުދެއްވަހަރޭންގެ ޤައުމު ޓަކައި ބޭރުގެ ތަންތަނުގަިއ އަޅުގަނޑުމެ ދު ހަލާކުކުރުމަށްއިޤްތިޞާ

ހަދައިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ މުސާރައެއް ނުހޯދޭނެ. ދެން އޮތީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭ ލާރީގެ ވާހަކަ. އެ ފައިސާ 

ވަކި މީހެްއގެ  ،ޓަކައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވާުނާވ ބަލަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެކަނި ވަކި މީހެއްގެ ފަިއސާައށް

އަހަރު. އެހެްނވީމާ،  4ަވނީ  ގެންދާތާ މިއަށް ލިބޭ ފަިއާސ ޚަރަދުކުރަމުންއަުޅގަނޑުެމން އެމް.ޑީ.ޕީ  ކުރިއެރުމަށްޓަަކއި

ސް ދައުލަުތގެ ަފއިާސ. ޕާޓީަތކުެގ އެތެޭރގެ ސިޔާސަތު ވެސް އަުޅގަނުޑމެން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. ެއއީ ވެއެއީ 

އީސް ރަ  އިކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ އެމް.ޑީ.ޕީގަ  ުެދޭަވިކ ަސުރާކުރ ޮއެވެގްނ ަރީއްސ ާޔީމަންށ ޮގެތްއ ހ، އެހެންވީމާ

އެހެން  ގައި،ޤައުމީ މަޖިލީހެއް ގޮތެްއ ހަދަމުން އެ ގެންދަނީ ންވާ މީހަކަށް ބޭނުންނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވީމަ ބޭނު 
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ްނ އެހެންވީމާ، ވާހަކަަދއްަކންޏާ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ޖެހޭނީ އެއް އަނގަޔަކުއެހެން އެްއެޗއް ނެތް.  ،އެްއޗެއް 

 ވާހަކަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ށް.ނަޢީމަ އަނާރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިާޔސަތުގެ ބިލަްށ  ؛ވާ ބިލަށް ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ިމ ިބުލަގިއ ޮކިމީޓ ަމުރަޙާލަގިއ ، އަޅުގަނޑު ެވސް ެއއްެޗއް ަދންނަވާލަން ގަސްތުކުރާތީ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

އެީއ އެހެނިހެން މެންބަރުންގެ ވާަހކަފުޅުތަކުން ވެސް ޖެހޭ ކަންަތްއތަކެއް ހުރިކަން ފާަހގަކޮށްލަްނ. ިއްޞާލުޙުކަރން 

އި އޮްތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެެގން ހިނގައްޖެ، މި ސިާޔސަތަކީ މި ޤައުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަ

ލަތު އުލަތުގެ އިޖުތިމާޢީ އަދާުމސާރައާއި އިނާޔަތްަތއް އަދި ދަ ކޮމިޝަނެްއ އުފެއްދުމުެގ އުފައްަދއި،ޕޭ ސިޔާސަތެއް. 

ީށގެންވާ މުސާރަަތކެްއ އެކަ ؛މުސާރަ ކަމެއް މިއީ  އޮތް އިެވފަޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ކުުރމަށްާޤއިމުމުންގެ ތެޭރގައި އާއް

އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން އިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ވެސް  ،ދިއުން. އެހެންނަމަެވސްލިބިގެން

 ފަރުމާކުރެވިފައި މިހުރީ ނުކުތާތައް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އި ބާއޭ މި ބިލުގަ އެންމެ ރަނގަޅަށް ،ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

އިންސާފުވެިރ  އިމުކުާރއިރު ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ބޭުނންވަނީ އެންމެގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ސިސްޓަމުތައް ޤާ

ވެސް ެއއް ފަރާތަކުން އަބަދު ؛ކޮންޓްރޯލްއިުމކުރެވިފައި ހުރުން. ައޅުގަނޑުެމން ބޭނުމެއް ނުވޭ ގޮތަކަށް ސިސްޓަމުަތއް ޤާ

ގޮތަށް ހުރިހާ ސިޔާސަތުތައް ކަނަޑއެޅިފަިއވުން އެއީ އެންމެ އިންސާުފެވރި ގޮތަކަށް ބައެއް ފަހަރު  ކުރެވޭކޮންޓްރޯލް

 ވެގެެނއް ނުދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް އެދޭ ގޮތަށް، އެ މީހުންގެ ުއއްމީދުތައް ހާސިލްވާ ގޮތަކަށް 

ސިސްޓަމުތައް ރޭިވއްޖެއްޔާ އެކަމުގެ މަންފާ ކުރާލެއް ޮބޑުކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދުނިޔޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކަށް 

ބަލައިލީމަ ވެސް އެބަ އެނިގެގންދޭ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ، 

ބާރު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ބަޔަކަށް މި އޮތީ  3ބާރެްއ ޙަޤީޤަތުގައި. އެ  3ވަިކވެފައި އޮތް ބާރު މި އޮތީ  3ދިވެހި ދައުލަތުގެ 

ބާރު ބެލެންސްކުރަން އޮތް ތަނަކީ  3ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން. މިހާރު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ 

ކުރާ ބާރާއި ގާނޫނުހަދާ ބާރާ، މި ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝން. އެހެންވީމާ، ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރާއި ތަންފީޛު

ހުރިހާ ބާރުތަކުން ވެސް ބޭފުޅުން އެ ތަނަށް ޢައްޔަންކުރެވިފަިއވާއިރު މިހާރު ރައްޔިތުްނގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަުކވާެއްއ 

 އިންސާފު ޤާއިމްކުރެވޭާބއޭ. ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަބާއޭ. އެހެންވީމާ، މި މުސާރައިގެ އިނާޔަތްތައް ކަނަޑއެޅުުމގައި
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ވެސް، އަދި ކޮންމެ ސިޔާަސތެއް ކަނަޑއެޅުުމގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މި ކޮމިޝަންަގއި ތިއްަބާވ 

ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަށް އިޚްާލސްތެރި ހަމަ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ކަންތައް ުކރާ ބަޔަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. 

މެދު ފިޔަވަުޅއަޅާ ވާހަކަ ވެސް. އަދި ބަެއއް ޤާޟީންނާ މެދު އެތައް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަިއވޭ ބައެއް ޤާޟީންނާ

ޝަކުާވއެއް ކުރުމުން ވެސް އެބައި މީހުންެގ؛ އެ ޤާޟީްނގެ މައްސަލަަތއް ނުބެލޭ ހާލަތްތައް ވެސް އެބަ އާދޭ. 

ވީާހވެސް ބޮޑަކަށް އެހެންވީމާ، މި ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަްނވީ، ިމ ބިލުގައި 

 ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަކަށް، ަރްއޔިތުންގެ ުއއްމީދުތައް ހާސިލްާވނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު އެކުލަަވިއލެވި... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް.  މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ިއެގ ދައުލަތުގެ މުސާރަ ގޮތަށް ޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުން ހިމެނޭއާދެ! ނެ .َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُه لسَّالَُم َعلَْيُكمْ ا

ސިޔާސަތާ ބެހޭ ބިލެްއ ހުށަހެޅުއްވުމުން އެ ބިލަށް އަުޅގަނޑު މަރުޙަބާ ިކޔަން. ެއ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށް ޓަަކިއ 

ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އާދެ! މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން އަންނައިރު މީގެތެޭރަގިއ ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނެއް 

އެ ބަސް އައިމަ ވެސް އެަބ މުޅި ޤައުމު އަޅުގަނޑުމެންެގ ހިތަށް ވަދެގެންދޭ. އެކަމަުކ ހުށަހެޅިފައި އޮތީމަ "ނެޝަނަލް" 

މި ބިލުގައި ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން މި އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާުރގެ މުސާރަތަކާިއ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެިކެއިކ 

އް އުފެއްދުމަކީ ަވރަށް ބޭނުން ކަމެއް. އާއްމު މުއައްސަސާަތކުގެ މުސާރަތަަކށް ފޯކަސްކުރަްއވާފަ. އާދެ! ޭޕ ކޮމިޝަނެ

ގޮތެްއގައި މި ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތަކީ، ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް ަވޒީފާގެ ބާޒާަރށް ނުކުންނަ އުމުރުން ހަގު، 

ޭޕ ، ތަޖުރިބާ މަދު އެންމެ ދަށް މުސާރަ ލިބޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފައިްނ އެރެނީ. އެހެންވީމާ

ކޮމިޝަން؛ ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮިމޝަނަކުން ކުރާ އެއް ކަމަކީ، މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނަޑއެޅުން. މި ގާނޫނުަގއި ސެކްޓޯރަްލ 

ވޭޖަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ އިްއޒަތްތެރި އަޚް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ބަެއއް މިސާާލ އެީކަގއި ވިދާޅުިވ ފަދައިން، 

ތަ ޑޮކްޓަރުްނ؛ މިގޮތަށް ސެކްޓޯރަލް ވޭޖާ ބެހޭ ގޮތުން ބަލައިލެވިފައި އެބަ އޮތް. ލޯޔަރުން ނުވަތަ ނަރުހުން ނުވަ

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަްށ ހީވާ ގޮުތގައި ނެޝަނަްލ މިނިމަމް ވޭޖަކާ ބެހޭ ގޮތުން މާ ސާފުކޮށް އެއްެޗއް 

މެްނޓަލް ނުވަތަ ވަރަށް އަސާސީ ބުނެވިފައެްއ ނެތް. އަުޅގަނުޑ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުްނ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަންޑަ

ދެތިން ނުކުތާއެްއގެ ތެރޭަގއި މިކަން ހިމެނޭ. އާދެ! މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑަެއޅުމާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް 

 ސާފުކޮށް މި ބިލުގައި އެްއޗެްއ ބުނެފައި އޮތުމަކީ، މި ގާނޫނަކަށް ވެގެންާދއިރު ބުނެވިފައި އޮތީ ބޭނުން ކަމެއް ކަމުގައި
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އަޅުގަނޑު ދެކެން. މިނިމަމް ވޭޖާ އަިދ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ފާހަަގޮކށްލެވި، ދިިރއުެޅވޭ ނުވަަތ 

ދިރުންހުރި ނުވަތަ ދިރިހުރި ވޭޖާ އެއީ ތަފާތު އެއްެޗއް. އިނގިރޭސި ބަހުން މީގައި ލިވިްނގ ވޭޖާއި މިނިމަމް ވޭޖު މި 

ސީލަކަށް އަުޅގަނުޑގެ އިްއޒަތްތެރި އަްޚ، ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ކިޔަިއއުޅެނީ. ިލވިންގ ވޭޖުެގ ތަފް

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ވަޑަިއގެންނެވި. ައުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުުމގަިއ 

ރު. އިނގިރޭިސވިާލތުގައި ކަން އޮންނަ ގޮތަށް މައިގަނޑު ދެ ބަހާއެްއގެ ަމއްޗަށް ބަލައި އުޅޭ. ެއއް ަބޔަކީ އުމު

 21އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށް، އަދި  20އަަހރުން ފެށިގެން  18އަހަރަށް ވުރެ ދަށުގެ،  20ބަލާއިރު، އުމުރުން 

އަހަރުން ފެށިގެން މަތީގެ މީހުންނަށް އޮންނަންޖެހޭ މުސާރައެއް ޮއވޭ. އަދި ހަމަ ައނެއް ބަހާއަކީ ސަރަހައްދު. 

ންގައި މިނިމަމް ވޭޖެްއގެ ގޮުތަގއި ބެލޭ އަދަދާިއ، އިނގިރޭިސވިލާތުގެ އެހެްނ ތަންތާގައި މިނިމަމް ވޭޖުގެ ލަންޑަ

ގޮތުަގއި އަދަދާ ތަފާތުކޮށް ހުްނނަނީ. އެހެންވީމާ، މިނިމަމް ޭވޖެއް ކަނަޑއަޅާ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ތަނެއްގަިއ، ނުވަތަ ގިނަ 

މް ވޭޖެއް ކަނޑަެއޅުން ެއީއ ލިގެން އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ވެސް މިނިމަތަންތާގައި އެކަން ކޮށްއުޭޅ ުއސޫލަކަށް ބެ

ލިބިފައި އޮންނަ ދަށުން ނުވަތަ ގާނޫނަކުން ބާރު  މު ކަމެއް ކަމުަގއި ދެެކން.  މިނިމަމް ވޭޖަކީ ގާނޫނެއްގެމުހިއް

އެްއގޮތަްށ  ކްަޓރުން ވެސް އެއާރައިެވޓް ސެސަރުކާރުން ވެސް އަދި ޕް ދަށުން ހުރިހާ ފަރާތަކުން ވެސް؛ ގަާވއިދެްއގެ

ޖޭ މި ކިޔަނީ ެއއީ ވޮލަންޓްީރ ޢަމަލުކުރުން ވާޖިބު ނުވަތަ ލާޒިމް ވޭޖެއް. އެކަމަކު ދިރިހުިރ ވޭޖު ނުވަތަ ލިވިްނގ ވޭ

ގޮތަށް ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ތަންތަނެއްގައި ވެސް ކަން ކުރެެވމުންދާ އުސޫލު. އާދެ! ދެން  ސިސްއެްއަގއި ެއއަށް ޢަމަލުކުރާބޭ

ނަކުން ބައްލަާވއިުރގައި މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަާކިއ ޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނެ ، ޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީއަ

އެބަ އޮްތ އް މީގެ ރެފަރެންސެޖެހޭ. ތަްށ ހަމަޖެހިފައި އޮންނަން އެބަޭދތެރޭގައި ބަަލއިލާ ގޮ ޕެންޝަނާ؛ މި ތިން ބަޔާ

ކަ. ެއއަށްވުެރ ނުވަތަ ދެޭވ އުޖޫރައެއް ނުވަތަ ެދވޭ ރިވޯެޑއްގެ ވާހަ ދާއިރުަގިއ ލިބޭ އިނާޔަތްވަޒީާފއިން ވަިކެވގެން

ޕޭ ކޮމިޝަން ހުންނަ ހުރިހާ ތަންތަނެއްގައި ވެްސ  ގޮތަށް ޕެންޝަން ހިމެނޭ  ފުޅާކޮށް މުސާރައާއި އިާނޔަތާއި

ބަިއ  އެ  ،ހެންވެމެންޑޭޝަންތައް ައންނަނީ. އެފައި އޮްތ ގޮުތަގއި ޕޭ ކޮމިޝަނުން ރިކައަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބި

މަނަންސީ. މިއީ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްީރއެްއ ތީ އަނެއް ކަމަކަށް މީގައި މި ޕާއޮ ޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނޭ. ދެން މިކަވަުރވާން

ތެރޭގައި ޤާއިްމވެފައި  ްއެގ ގޮތަށް ސަރުކާުރގެ ސިްސޓަމުގޮތަށް ނުވަތަ ވުޒާާރއެއް ޮގތަށް ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓެ

ޖާ ހާސިލްކުރެވެީނ ނުވަަތ މީގެ ނަތީ ؟މަނަންޓް ބޮީޑއަކަށްތޯ ވާންޖެހޭނީއަހަރުގެ ޕާ 10ުނވަަތ އަހަރު  5އޮންނަންޖެހޭ 

ގެ ބޭރު، ތަޖުރިބާ ހުރި، އަހަރުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ސަުރާކރުތިން އަހަރުން، ފަސް އަހަރުން،  ދެ އެކި މުއްދަތު؛

ހޯދައިގަެނވޭވަުރެގ ބަޔަކު ތިބެގެން ބަލާފައި  މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ ވައްޓަާފޅި ހުރި، އަދި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް

ރިކަމެންޑޭޝަން ހުށަހަޅާ ގޮތަށް އޮތީމަތޯ؟ އެއީ މީގެ ޕާމަނަންސީ ފީޗަރއާ ދޭތެރޭގައި ދިރާސާކުރަްއވާނެ ކަމަށް 

ނަށް އަޅުގަނޑު ބަލަން. ދެން މިހާރު މި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެްއ މައްސަލައަކީ ވަޒީފާތަކަށް ެދމުންގެންދާ، މުވަްއޒަފުން

ދެމުންދާ މުސާރައިގައި މިހާރު މި އޮތް ނަހަމަކަން، ހަމަހަމަ ނޫންކަން، އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އޮބިއޮންނަމުން 
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ނޯންނަމުންދާ ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ މި އޮތް ބުރަ؛ މިކަން ލުއިކުރުމަށް ޓަކައި ާޚއްޞަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހޭ 

މާ، ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ޢަްއޔަންކުރަްއވާއިުރަގއި މިދެންނެިވ ޕާމަނަންޓް ބޮޑީގެ ބޭރުން ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެެހންވީ

ނުވަތަ އެއާ ތަފާތުކޮށް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުެރވި މިހާރު މިއޮތް ޕްރެޝަރ ދުއްވައިެލވޭނެ ގޮަތކަށް ޚާއްަޞ 

ތަކެއް ސަުރާކރަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަކަށް މި ޕޭ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވި، ބެުލންތަކެއް ބެލެިވ، ެއކަމާ ބެހޭ ރިކަމެންޑޭޝަން

 ކޮމިޝަނުގެ ބިލު ބައްޓަްނވާނެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މަރަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ރަީއސް. ދައުލަުތގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަތު ކަނޑަައޅާ ގާނޫނެއް ފާސްކުރަން މަޖިލީހަްށ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

އަދި  ހުށަހެޅުއްވީތީެވ ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތަށް އަޅުގަނުޑ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އާދެ! ދިވެހިާރްއޖޭގައި ިލވިންގ ވޭޖެއް

ލިބޭ އެްއޗަކުން ަވޒީފާ އަާދުކރާ ފަރާތްތަކަށް އުޅެވޭނެ ުމސާރައެއް ކަނަޑއެޅޭތޯ މަސަްއކަތްކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެްއ 

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޭބަރ މާކެޓްެގ ކޮމްޕެޓިވްނެސް ނުގެއްލޭ ޮގތެއްގެ މަތީން ރިޢާޔަތްކޮށް 

ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރު ބޭނުންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ  މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުމަކީ 

މުއްސަނދި މީހާ ވެސް، އެންމެ އާދައިގެ ަވޒީފާ އަދާކޮށްެގން އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ލިބޭ މީހާ ވެސް ދިރިއުޅުމަށް 

. ެއ މީހާ ނިދާނެ ތަނެއް ހުންނަންޖެހޭނެ. ކާން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު، ޟަރޫރީ ޚަރަދު މި ހުންނަނީ ދާދި އެްއވަރެްއގައި 

ބޭނުންވާނެ. ފޭރާން ގަންނަން ބޭނުންވާނެ. ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަން ބޭނުންވާނެ. އެހެްނީވމާ، މި ހުރިހާ ކަންކަމަކަށް 

ރަ މަްއޗަށް ބަލާއިރު މުސާރަިއގެ ފަރަގުަތްއ ކުޑަކޮްށ، ވީހާވެސް ރަނގަުޅ މުސާރައެްއ، ހަމަ އެންމެ ުކޑަކޮށް ލިބޭ މުސާ

ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ދުނިޔޭގެ ެއހެން ތަންތަނުގައި އޮންނަ 

ފަދައިން، ކޮންސިއުމަރ ޕްަރއިޒް އިްނޑެކްްސއަކަށް ބިނާޮކށް އަހަރުން އަހަރަށް މުސާރަ ދިރާސާކޮށް، މުސާރައަށް 

މުގެ މެކޭިނޒަމެއް ާޤއިމުެވފައި އޮތުމަކީ ވެސް މުހިްއމު ކަމެއް. ހަމަ އެހެންމެ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަ ގެަނއު

އެއްާބވަތެްއގެ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު މުސާރަިއގެ ފަރަގު ބޮޑުނުވާނެ ގޮތަށް، ކުރިން ެވްސ 

ށް ެވސް އިނާޔަތްަތއް ދޭއިރު ރިޢާޔަތްކޮށްގެްނ ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ފަދައިން ވޯކް ލޯްޑގެ މައްޗަ

މިނިމަން ވޭޖުތަކާއި އަދި ުމސާރައިެގ ުއސޫލުތައް ކަނަޑެއޅުމަކީ މުހިއްމު ކަެމއް ކަުމަގއި ވެސް އަުޅގަނޑު ެދކެން. 

ޗަީކ، ބޭުރގެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިާރއްޖެއިން މިނިމަމް ވޭޖެްއ ކަނޑައެޅުުމގަިއ ދިމާވެގެްނ އުޭޅ އެންމެ ބޮޑު ދައް 
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 350ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ައދަދު ގިނަކަން. އިއްެޔގައި އެމް.އެމް.ޭއއިން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބުގައި ެވސް 

މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަުރ ބޭރަށް ދާ ކަމަށް ފާހަގަވޭ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ެއކަށީގެްނވާ ބޮޑު މުސާރައެްއ 

ތަމްރީނުކޮށް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި ހިެމނޭ ގިނަ މީހުންނަށް ަވޒީފާއަްށ  ދިނުމަށް ޓަކައި ާރއްޖޭެގ މީހުން

އަހުލުވެރިކުރުުމގެ ާޚއްޞަ ްޕރޮގްރާމުތަކެްއ ެވސް މިކަހަަލ މަސައްކަްތ ކުެރވޭއިުރ ދަުއލަތުގެ ސިާޔސަތުެގ ތެރޭަގއި 

އެހެން ނުވެއްޖެ ނަމަ މި ވާ ގޮތަކީ ބޭރުމީހުން ވަޒީފާ  ހިމަނައިގެން އެކަމަށް ބާރުއަަޅން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ.

ގިނަާވވާރަކަްށ، ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭ އަދަދު ކުޑަާވވަރަކަށް، އަދި ވަީޒފާގެ މާރުކޭޓަށް ނިކުންނަ 

މެންެގ ލޭބަރ މާކެްޓ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާއަްށ އަހުުލވެރިކަން ކުަޑވެ، ަވޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް ފަސްޖެހޭވަރަކަށް ައޅުގަނޑު

ކޮމްޕެޓިޓިވްނެސް ގެއްލި، އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އަުޅގަނޑުމެްނނާ ވާދަވެރި އެހެން މާކެޓްތަުކގައި ުޓއަރިޒަްމގެ ދާއިާރއަީކ 

އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއަކަށް ވާިއރު އެ ވަޒީފާތައް ެގއްލޭ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަާޅއިުރ 

ގެ ފުރުޞަތު އިތުރުެވ، ރާއްޭޖގެ ވަޒީާފެގ މާކެޓް ފުޅާެވ، ރާއްޭޖގެ ވަޒީާފގެ މާކެޓަށް ނިކުންނަ ވެސް ވަޒީފާ 

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު އިތުރުވާނެ ގޮތެްއގެ މައްަޗށް ވިސްނައިގެން ެއކަން ކުރަން ފެނޭ. ހަމަ އެހެންމެ، 

ހާރު ސިވިލް ސަރވިސްގައި ުއޅުްއވާ ބޭފުޅުންނާިއ ސަރުކާރުގެ ެއކިެއކި އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުަގއި ވެްސ މި

އެހެނިހެން ބޭބޭފުޅުންނާ ވެްސ ވަރަށް ފަަރގު ބޮުޑކޮށް މުާސރައިގެ އޮިނގަނޑި ހަމަޖެހިފައި އޮތްކަން ފާހަަގކުެރވޭ. މި 

ލަތަށް ލިބޭ ކަންކަމަށް ވެސް ޙައްެލއް ެއބަ ގެންނަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އުފެއްލޭވަުރގެ ބުރައެްއގަިއ، ދައު

އާމްދަނީއާ ެއއްގޮތަށް ދައުލަުތގެ މުސާރަތައް ކަނަޑއެިޅގެްނދާއިރު، ގިނަ މުސާރަ، ބޮެޑތި މުސާރަ ލިބޭ މީހުންގެ 

މުސާރަ ކުޑަކޮްށ، އަދި ުކޑަ މުސާރަ ލިބޭ މީހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަކީ ުމހިއްމު ކަމެއް ކަުމގައި އަދި 

ަކމުގައި އަުޅގަނޑު ެދކެން. ައޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ދެންެނވި ފަދައިން މިކަްނ މިގޮތަށް  ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް

ކުރަންޖެހެނީ ފަހަރެއްގައި ެވސް މުހިއްމު ވަޒީފާތައް އަދާުކރާ ބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތުގެ ައުގ އަޅުގަނޑު ަވޒަންނުކުރާތީެއްއ 

ހާސް ރުފިޔާ ލިބުނީމާ މި  5ބޭއިރު، އަެނއް މީހުންނަށް ލައްކަ ރުފިޔާ ލި 1ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް މީހުންނަށް 

މުސާރައިގެ ފަަރގު މާ ބޮޑަްށ ބޮޑީ. މިހެން އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާއިރު ވެސް އަުޅގަނޑަށް ެއނގޭ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ގެ މަްއޗަށް މެންބަރުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މިކަންކަމު

ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ދައުލަުތގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ދިާރސާކޮށް ެއއަށް ބަދަލުގެންނަިއރު މި ހުރިހާ ނުކުތާތަކުގެ 

މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. އަދި މީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރައަކީ އެ ލިބޭ ެއއްަޗކުން ދެކޮުޅޖެހޭ، އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެްއ 

ވަރަށާއި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ިއޤްތިޞާދު ތަންދޭ މިންވަރާއި، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ލިބޭ އުޅުމަށް ބޭނުންވާ މިން

މިންވަރާއި މި ހުރިހާ ކަްނކަމުގެ މަްއޗަށް ބެލެންެސއް ޤާއިުމކުރެވިފަިއ އޮންނަ، ތިލަފަތް ހަމަ އެއްަޗކަށް ވާންޖެހޭނެ. 

ރުއަާޅއިރު، އެކަުމގެ މުހިއްމުކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރާއިރު އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑަައޅަން ބާ

ލޭބަރ މާކެޓް ކޮންޕެޓިިޓވްނެސް ނުެގއްލޭނެ ގޮެތއްެގ މަތީން މި ކަންކަން ކުރުމަީކ ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަިއ 
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ކަނަޑއެޅުމުެގ ބޭނުމެއް  ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވޒީާފ ފުރުޞަތު ނެތި މިނިމަމް ވޭޖެއް

ނެތް. ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ނުލިބޭ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑަެއޅުމެއް ނެތް. މިނިމަމް ވޭޖެްއ 

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. ހަމަ އެ ނޭވާަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަަވން؛ އަުޅގަނޑުމެން ވަޒީާފައށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމާއި 

 މާ، މިކަހަލަ ޕްޮރގްރާމުތައް...އަހުލުވެރިކުރު

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ރައީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަުދ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ިސޔާސަތުގެ މި ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

ވަރަށް ގިަނ  ،މީަގއި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުންތަެކއް ،ބިލަކީ

ސިވިލް ސަރިވސް މުވަްއޒަުފންތަކެއް ޝަުކވާކުރަމުންދިޔަ، އަުޑއިްއވަމުންދިޔަ މައްސަލަތަުކގެ ޙައްލު ލިބިގެންދާ ބިލެްއ 

ޚާއްޞަކޮށް އެިކއެކި މަޤާމުތަކާިއ ވަޒީފާތަުކގެ މުސާރަތަުކެގ  ،ޖެހޭޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ އޮންނަން އެބަމީ. އަޅުގަނ

ވަަނ  20މި ގާނޫނުެގ ުރދަނާ އުސޫލެއް އޮންނަން ެއބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ހައޮނިގަނުޑ ކަނަޑއެޅޭނެ 

ެއިކއެކި މަަސއްކަތާއި އެިކއެކި ފަންނުތަކަށް ބިނާކޮށް ތަފާތު  ،މާއްދާގައި މުސާަރއާިއ އިނާަތތްތައް ކަނަޑއެޅުމުަގއި

 އެ  ،ސާރައާއި އިނާޔަްތތަކަށް ތަފާތު ގެނައުމާއިކުރާ މީހުންގެ މުމަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުަގއި  ،ގެނައުމާއި 

މުސާރަތައް ތަފާތުކުރުމަކީ ިމ  ތަށާއި ިދރިއުޅުމުގެ އަގަށް ބަަލއިމީހަކު ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެއްގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަ

ގައި . ިސވިލް ސަރވިސް . މީ މިއަދު ައޅުގަނުޑމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ ޝަުކވާަތކެއްވިދާނެ ކަމެކޭގާނޫނުގެ ދަށުން ކުރެ 

ަވޒީފާ އަާދކުރާ މާޙައުލުގަިއ ދިރުއުޅެންޖެހޭ  ންނެއް އެދެމުންދިޔަ ެއދުމަކީ މިއީ،ކުާރ އެަތއް ހާސް ރައްޔިތުމަސައްކަތް

ަޙއްލުކުރުމަށް  ކަންތައްަތއް މި ީށގެންާވވާުރގެ މުާސރައެއް ނުލިބޭ ޝަުކވާތައް.އެކަ ތަކަށް ބަާލއިރުަގއި ދިިރުއޅުމާގޮތް

އްލު ލިބިގެންދާނެ. މާލޭގައި ޙަކަންތައްތަކަށް  ރާ ގޮތުގައި މިފެދިގެންދިޔައިމަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކު މިޝަން އުޓަކައި މި ކޮ

ޮގސް ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް ހިފަިއގެންމުތަކުގައި ލިބޭ މަޤާތިބި ސިވިލް ސަރވިްސ ރަްއޔިތުން އަދިެވްސ އެބަ ދިރިއުޅޭ

އަބުރުވެރި ރަނަގޅު  ،މި ދައްކަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހެނީ ގޭގެ ވެރިފަރާތަށް ހަމަ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދޭން މި

ދައްކަނީ. އެކަން އުެޅވެނޭ ގޮުތގެ ެއއްެވސް ފޯމިއުލާެއއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ދިރިއުޅުމެއް ުއޅޭ ވާހަކަަތްއ މި

ގެ ވެރިފަރާތަށް ކޮށްލާަފއި ގޮސް ހަމަ ވެދުމަށް މި ައރުވާލަނީ ގޭ ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް ހަމަ ޕެކް ފެންނާކަށެއް ނެތް. ލިބޭ



37 

 

ނޫޅެވޭނެ.  އާ އެކުއިލާގެން ޢާގޭގެ ކުީލގެ ގޮުތގައި. މިޮގތަކަށެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނެއް ހިތްހަމަޖެހި

ރާއްޭޖގައި ލިބޭ އާމްދަނީެގ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު  ،ކުރަންޖެހޭ އަނެއް ޙަޤީޤަތަކީމައެއާެއކު އަުޅގަނޑުމެން ަގބޫލުހަ

ބިލިއަްނ  5.4އޮތީ  އިން ުހށަހެޅި ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެޭރގަިއ ެވސް މިގެ ތެރޭަގއި އެމް.އެމް.އޭމިދިަޔ ހަފްތާ، އިންއެމް.އެމް.އޭ 

މިލިއަން ިދވެހި ރުފިޔާ އަނެއްހެން ބަލާ  355ރުފިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަްށ ދިޔަ ވާހަކަ މުސާރަިއގެ ގޮުތގައި. އެއީ 

ވަރަށް ުއމުގެ އިޤްތިޞާުދގަިއ ގަިއ، ޤަ އުމުގެ ތަރައްޤީ އުޅޭ ވާހަކައަީކ ޤަމި ދަންނަވަން ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، 

ގެން ވަޒީފާތަކަްށ ދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް. ވަޒީފާ ނުލިބިގެްނ، ދިެވހިން ނުލިބި މު ބައެއް ޙަޤީޤަތުަގިއ މިމުހިއް

ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު  އަުޅގަނޑުމެން ދިރާސާކޮށްލާއިރު  ުކގެ ތެރެއަށްމީހުން ގެންނަންޖެހޭ މައްސަލަތަބޭރު

މުސާަރ  އުޅޭ މާޙައުލުން އެކަީށގެންވާ މީހަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ އެކަީށގެންވާ މުސާރަ ނުލިބޭކަން. އެ

 ގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާ ނދަގޫވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ަވީޒފާގައި ދެމިހުންނަން ވަރަށް އު  ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެ

؛ ކުރާމަަސއްކަތް  ކުާރ ޓީޗަރަކާއިމަސަްއކަތްލާއިުރގައި ކޮނޭޑ، ދެްއވަދޫއަށް ބަލައި ަކނުޑުހުޅޫދ،، ފުށިނަމިސާލަކަށް ގެމަ

ކުރާ އެހެން ހިސާބެއްަގއި މަސައްކަތް  ކުރާ ޑޮކްޓަރަާކއި މާލޭަގއި ނޫނިއްޔާ އަދިެހްލުތ ެސްނަޓުރަގިއ ަމަސްއަކތް 

ހަަމ  ޖެހެނީ ދަތުރުފަތުރުތަކަށް. ބައެްއ ރަށްރަށުަގއިލަންހޭދަޮކށްވަރަށް ތަފާތު. ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް މި މީހަކާ 

ޖެހެނީ. އެކަމަކު ގެމަނަފުށި ދާއިރާެގ ރަްއިޔތަކު ގެމަނަފުއްޓަްށ ނޫނީ މި ަޖއްސާލަންޕޯޓަށް ގޮސް އެއަރ

ކަށް ހާސް ރުފިޔާ ވަރަ  10ގާތްގަނޑަކަްށ  ޭޑއަށް ދާއިުރގައި މި ޖެހެނީ އެއަރޕޯޓުންޮކނ، އަށްެދްއަވދޫ ، އަށް ކަނޑުހުޅުދޫ

ވުރެ، ދާއިރާގެ ރަށަކަށް  ޚަރަދުކޮށްލައިގެން އަޕް އެންްޑ ޑައުން ޓިކެޓް ނަގަން މި ޖެހެނީ. މާނައަކީ ދާއިރާއަށް ދިޔުމަށް

ރަނގަޅު ޚަރަދުގެ  ވުރެ އިންޑިއާ ނޫނީ ސްރީލަންކާަގއި ޗުއޓީ ހޭދަޮކށްލުން މާ ވުރެ، ުޗއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ދިއުމަށް

މި ކަންތައް ދިޔައިމަ މި ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުަމށް ޓަކަިއ މި ކޮމިޝަން ުއފެދިގެން. އެހެންވީާމ، ރުގޮތުން ބަލާއި

ގޮުތގައި މީަގއި  ބޫލުކުރާއޮތީ، އަުޅގަނުޑ ގަ ލާއިުރަގއި މީގައި މިމި ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭގައި ވިސްަނއިލުެވގެންދާނެ. ޙައް

ޫނީނ ަރްއިޔުތްނެގ ، އި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ކޮމިޝަންގައި މަަސއްކަތްކުާރ މެންބަރުންގެ ތެރޭގަ

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަމެއް އި މުހިއްމު ށް ާވނެ. އެއީ ވަރަމެްނބަރެއްގެ ަދއުރެއް އޮންނަންތަމްސީލުކުރާ ސް ަމިޖލި 

މި ދަންނަވަނީ  ؛ތުރަށްމެންބަރުންގެ އި ކުރާއްޔަންޢައި ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެްނ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ 

. މުޅި ރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިްސ މުވައްޒަފުންގެ ވާަހކަ މި ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ވަަރށް ބޮޑެތި ކަންތައްތައް

ވާހަކަ. މުސާރަ އިތުރުކުރުމާއި މަދުކުރުމާއި،  ގުޅުންހުރި ބޮޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމާ  ދައްކަނީ. އެ މީހުންނާ

އަދި ޭއެގއިތުރަށް ަވޒީފާަގިއ  ން ެކނޑިގެންދާއިުރ ލިބޭ ޕެކޭޖާވަޒީާފއިކުރުމާއި، އިނާޔަތްތަްއ އިތުުރކުރުމާއި މަދު

އެިކއެކި ޕްރޮފެޝަނަލް  ،މުސާރާއިގެ ތަފާތުކުރުންަތކާއި  ތަކާ ގުިޅގެން މި އަންނަހުންނައިރު ދިމާވާ އެިކއެކި ަމއްސަލަ

އި، ގިްނތި ކަނަޑއެޅުމާއި، އިންތައް ކުރުމާހަމަނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި، ހަމަކެޓަގަީރ މަސައްކަްތކުރާ މީުހންނަށް ގެން

ހުިރހާ އެންމެންނާ ގުޅުންހުރި  މަސައްކަްތކުރާ ،ޖޭގެ ުހރިހާހިރަ ކަންަތއްތަކަީކ މިއީ ާރއްމި ކަނޑައެޅުާމ،
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އް. އެހެްނވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުން ތަމްސީުލކުރާ މަންދޫބުންގެ ދައުރު ކެ ކަންތައްތަ

ބޫުލކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިތުރަްށ މުގައި. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަންނަން އެބަޖެހޭ މި ކައޮ

ކުރެިވގެންދާއިރުަގއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަުޅަގނޑުމެން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއް މި ކޮމިޝަންގަިއ ހުސްބަ

. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެއގޮތަށް ެއ ކަންތައް ކުރެވިއްޖެ ކަމަްށ އެދުންތްކުރުމަކީ ެއއީ އަުޅަގނޑު އެދޭމަސައްކަ

ގަނޑުމެންެގ ެއކިެއކި ާޚއްަޞޮކށް އަޅު  ،ރަްއޔިތުްނ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނޑުމެންނަށް ިއތުރު ކުރިއެރުން،އަުޅގަ ންޏާވަ

ފާހަގަކޮށްލަްނ  އަޅުގަނޑުދާނެ. ހަމައެއާއެުކ، ށް އުފުލިގެންރަނގަޅަ  ސައްކަްތކުރާ މީހުންގެ އަޑު މީގައިމަ ދާއިރާތަކުަގއި

ވާހަކަ ަދއްަކިއ  ސިވިްލ ސަރިވސްެގ މުވަްއޒަފުންގެ ބޭނުންވާ އަެނއް ކަމަީކ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، މީަގއި ހަމަެއކަނި

ލިބޭ ލާރީގެ މި ބޮޑު ބަެއއް އެބަދޭ ެޕންޝަނަށް.  ތެރެއިން ވަރަށްމުވަްއޒަފުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ލާއިރު ނިންމައި

އް ޙަޤީޤަތުަގއި ަވޒީފާ މި ފަިއސާތަޅުގަނޑުމެން މި ނަގާ ފައިސާަތއް؛ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ. ޕެންަޝނަށް އަ

އެ މީހާ ގޮސް ގިނަ ؛ ފަހުގައި އެ މީހާ އަށް މި ލިބެނީ ވަރަށްދިއުމަށް މުއްދަތު ރާފަހުގައި ނޫނީ ވަޒީފާއަދާކުނިމުމަށް

އޮންނަނީ.  ލިބޭ އެއްޗެްއގެ ގޮުތަގއި މި ޢާއިލާ މީހުންނަށް މިމަށްފަހުގައި ކަށްވަޅަށް ދިއުފަހަރަށް މި ލިބެނީ 

ނެއް ނެގުމަށް ޓަކަިއ ލޯ ކަމަށް ވަންޏާ، ގޮތުން ބަލާޢާއިލީ  އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންތަްއތަކުަގއި މިސާލަކަށް

ޙައްުޖގެ މަތިވެރި ހަމައެއާެއކު،  .މެންނަށް މި ފައިސާ ނުބެހެއްޓެންވީ ސަބަބެއް ނެތްގޮތުަގއި އަުޅަގނޑު ގެރެންޓީެއއްގެ

 ގައި ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި ޕެންޝަނަށް މި ފައިސާ ނޫނީ ދިރިއުޅުމު ،އަޅުކަން އަާދކުރުމަށް ޓަކައި 

 މަންފާހެވާއި ލާބަޔާއި އޮންނަ ގޮތުން އަދި ީމގެ ެއންމެ ންނަމަވެސް، ރާއްޭޖގެ މި ސިސްޓަމު ކުރަނީ. އެހެ ޖަމާ މި

ަގއި ެވސް ކެނޑިގެންާދއިރުމި ބަްއޓަންކުރެވިފައި އޮތީ. އެހެންީވމާ، މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަާކ ގޮތަކަށް ނޫން ލިބޭ 

 ގަނޑުމެން އެބަޖެހޭއަޅު ފިޓްވާނެ ގޮތަަކށްކެނޑިގެންދާ އަދަދުތަކަކީ ވެސް ަރއްޔިތުންނަްށ އޭގެ ބެނިފަހުން 

ން ދޭ މުސާރައިގެ ކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެިކއެކި ުކންފުނިތަކުރަށްރަށުަގއި ޚާއްޞަ  ަގއިޑިަޒއިންކުރަން. ހަމައެާއއެކު 

 ،އެކި ރަށްރަށުގައި ައުޅަގނުޑެމްނެގ ާރްއޖޭގެ ؛ ެވސް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖެތެރޭގައި ދޭތެރޭގައި އޮނިގަނޑުަތކާ

ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް، އަތޮޅުތަުކގައި މަަސއްކަްތކުާރ މުވައްޒަފުން އެބަތިބި އެިކެއކި ކުންފުނިތަކަށް ނިސްބަތްާވ 

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ށްފުުށގަިއ ނޫެޅވޭނެ އި ރުފިާޔގެ އަދަދުތަްއ ހިފައިގެން ރަ 5000ރުފިާޔ،  3000 ،ރުފިޔާ  2000

މި އޮންނަނީ ިނުކމެ ހަދާއިރު ފަހަރަށް ވެދެ އަކަށް ދެޮގސް ފިހާރަހުަގއި ލިބޭ އާމްދަނީ ހިފައިގެންހަމައެކަނި އެ މަ

ހޯދައި،  ކުރިއެރުންމާ، ޒިންމާދާރުަކމާ އެކު، ހަރުދަނާކަމާ އެކު ވަޒީާފގެ އޮންަނނީ. އެހެންވީ ވެފައި މިހުސްފައިސާ 

ކުރަްނ ބަޔަުކ ިތބޭނީ އެ ބަަޔކަށް ރަނަގޅު ނަށް ވެސް ޯލޔަލްކޮްށ މަސައްކަތްއަދާުކރާ ތައަދި ޭއެގއިތުރަށް ަވޒީފާ

ރު ގޭަގއި ކަރަންުޓ ބިލު ނުދެއްިކގެން ނޫނީ ފޯނު ބިލެްއ އާމްދަނީއެއް ލިިބގެން. އެެހންވީމާ، ވަޒީފާއަާދކުރާއި

ުކރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ ނުުކރެވިގެްނ ެއ ވިސްނުުމގަިއ  ،ނޫނީ ދަރިފުުޅ ސްކޫލަށް ފޮުނވަންޖެހޭ ،ނުދެއްކިގެން 

ނުކުެރވޭނެ. ައދި  ރަނގަޅު ޕްރޮަޑކްޓިވް ަމސައްކަތްތަެކއްއްަޓއިގެންެނއް އެ ސިކުނީޑގައި ބަހަ ނެްއ،ކޮްށގެންއްކަތްމަސަ
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އެިކއެކި މަތީ ތަޢުލީމް  ލާަފިއ ބޭރު އެކި ަޤއުމުތަކަށް ޮގސްތެޭރގައި ޖީ.ސީ.އޯ ލެވަލް ނިންމައި އަޅުގަނޑުމެންގެ

ކުރާ ހުރިހާ  ދިރިއުޅުމަށް ޓަަކިއ މައިންބަފައިން .ނާރާ ވަަރކަށް ހާސް ރުފިޔާ ައތަށް 10ން ކޮށްގެން އަންނަ ކުދީހާސިލު

އަށް، ނެދަލޭންޑަްށ، މި ފޮނުވާލަނީ އިނގިރޭިސވިލާތަށް، އެމެިރކާއަްށ، މެލޭޝިޔާްށގެން ކޮފައިސާެއއް ޚަރަދު

ދެން އެ . އަންނައިރުގަިއ، ޓަރސް ހަދައިގެްނ، ނޫނީ ޑިގްރީ ހަދައިގެންސުވިޒަލޭްނޑަށް ފޮނުވައިގެން މި ގެންނަނީ މާސް

ފަދަ ހާލަތަކަށް ނުދޭ. އަމިއްލައަްށ  ޅެވޭއެ ކުީދންނަށް ދިރިއު އަދާކޮށް ިލބޭ އާމްދަނީއަކުންވަޒީފާ  ކުދީން

 ވާ ކަމަށް ނުލިބޭ. ެއހެންވީމާ، މިގޮތަށް ޕާޓްމަންޓެްއގައި މީހަކާ އިނދެގެން ރަނގަޅަށް ދިރިުއޅެވޭެނ ފަދަ އާމްދަނީއެއް އެ

ތިބި ގިނަ ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރަން  ފެނޭ ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަ ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި މިއަދު

ވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި  ން ބޭރުގައި ަމސައްކަތްކުރަން. އެއީ މިހެްނ މިނަލް ބޭފުޅުން އެބަތިބި ރާއްޖޭޕްރޮފެޝަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭަގއި އުޅެން ދަތިވީމަ. މާލޭަގިއ އުޅެން ދަތިވީމަ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަކީ މި 

ހިފައިގެން ޤައުމުގެ ެޗްއެގ ބޭނުންއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކިޔެވި ެއއްމި ސޮސައިޓީަގއި އުެޅވޭ ބައެ ،ރާއްޖޭަގއި

ސް އަިދ ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި އިޤްިތޞާދީ ގޮތުން ވެ މުޖުތަމަޢުރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. އިޤްތިޞާދަށް ވަ

ގޮުތގައި މި  އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާއަށް ެވސް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، ކުންފުނިތަކުގެ ތަރައްޤީ 

ްއޒަތްތެިރ ޝުކުިރއްޔާ އިއެދުމެއް. އަުޅގަނޑު އެދޭ ރެއިން ފަދަ ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްެވގެންދިއުމަކީ މި ކޮމިޝަންގެ ތެ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުރވަން.  މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް 30ހިސާބުން  އްޒަތްތެރި މެންބަރު މިޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 ] އަށް  11:00އިްނ  10:30: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުިރއަށްދިއުމަށް ޓަަކއި. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ `. މަޖިލީހުގެ މި ފަށައިގަންނަނީ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް 

ޖަލްސާތައް ކުރިއަްށގެންދިއުުމގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ެއއްބާރުލުމަށް ނިހާޔަތަށް ރިޔާސަތުން އެދޭ ވާހަކަ 

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ުކރިމަތީގައިކަރާމާތް ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންެގ އި ހައިބަތާ މަޖިލީހުގެ ޤަދަރާއިދަންނަވަން. 

ކުރާ ަބއެްއގެ ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ޒިންމާދާރު މަސައަކަތްތަެކއް  ސާބިތުވެަވޑަިއގެންދެްއވަިއ،ބަރުން ްއޒަތްތެރި މެންއި

 އެީކަގއި ވުމަށް އެދި އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ިދއުމަށް ރަްއޔިތުންނަށް މިސާލަކަށްގޮތުަގއި ކުރިއަށް
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ކުރަމުން މި ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސްގަނޑުމެން މިހާރު ބަހުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. އަޅު

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ަދއުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލު. ބިުލެގ 

މުގައި އަުޅގަނޑު ކުރިްނވެސް ދެންނެވި ގޮތަށް މަޖިީލހުގެ ަގވާއިދު ތަންދޭ އެންމެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްެގންދިއު

ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވާނެ ވާހަކަ ދަްނވަނަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

ޝާހިދަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު هللا ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެްނޭވރު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ވާހަކަފުޅަިއގެން ކުިރއަށް ަވަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން.

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އޮތް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދައުލަތުގެ މުސާަރއިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިަލކީ ރާއްޭޖގަިއ ފާސްކުރަންޖެހިފައި

ވަަނ އަހަރު ާއ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް އަުޅގަނުޑމެން ބަލައިގަނެ ސަުރކާރުެގ ބާރުން ނެއްޓިފަިއވާ ިސވިލް  2008ބިލެއް. 

ސަރވިްސއެއް ޤާއިުމކޮށް، ދައުލަތުގެ އެހެން މުއަްއަސސާތަކަށް މުސާރަ ކަނޑަެއޅުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޅަިއ، އެ ކަމަކީ ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުން ކަމުަގއިވާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ޮގތަށް ކަނޑައަ 

ހިއްސާެއއް ޮއވެގެން ހިނގަްނޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ކަނަޑއަޅައި ނިންމުމަށް ފަހު ދައުލަތުގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލެއް، 

ަތެކއް އޮންނަންޖެހިފައިވާ އެތައް ސިޔާސަތާ ބެހޭ މުސާރަ؛ ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާަސތު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު

ސަބަބުތަކެއް އެބައޮތް. ޭއގެެތރެއިން ެއއް ކަމަީކ، މުސާަރ ކަނޑަެއޅުމުގެ ބާރު ލިބިފަިއވާ ފަރާތްތަކުން ދައުލަުތގަިއ 

މަސައްކަތްކުރާ އާއްމު ުމވަްއޒަފުންނަށް ވުރެ އެތަްއ ގުނަެއއް ބޮޑެތި މުާސރަތަކެއް ކަނޑަައޅައި ެއ 

ދިއުން. ޚާްއޞަކޮށް ޖުޑިޝަރީއާއި ގާނޫނުހަދާ ފަރާތުގެ މުސާރަތައް މިހިރީ ވަރަށް ބޮޑު ތަން މައްޗަށް ފާސްކުރަމުންގެން

ގޮއްަސ. ހަމައެާއއެުކ، ސަރުާކރުގައި މަަސއްކަތްކުަރްއވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަުކގެ މުސާރަ ވެސް މިހިރީ އިންތިހާއަްށ 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ާއއްުމ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް  މައްޗަށް ގޮްއސަ. މިނިވަންަކމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވި

މިހިރީ ވަރަށް ބޮޑު ތަން ަދށުގައި. ވަރަށް ޮބޑު ފަރަގުަތކެއް ީމގައި އޮތް ތަން މި ފެންނަނީ. ދުނިޔޭގެ އެހެން 

ނަންޖެހެނީ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މުސާރަިއގެ ސިޔާސަތު ކަނަޑއަޅާ ަވިކ ބޯޑެއް، ަވކި މަޖިލީހެއް، ަވކި ކޮމިޓީއެއް އޮން

މިދެންނެވި ސަބަބަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔާ އެުކ ދަންނަވަންޖެހެނީ، އަުޅގަނުޑމެން ކުރިމަތީގައި މިއަދު ިމ 

ވާ ބިލު ހަމަެއކަނި ސުރުީޚާއ ހަމައިން ބޭނުންވާ މަޤްަޞދު ހާސިލުކުރުމުގަިއ ފެއިްލެވއޭ. އެންމެ ބޮޑަށް އަުޅގަނޑު 

ކަަމކީ، އަދި އެޏްމެ ބޮޑަށް މި ބިލުގައި ފާހަަގވެގެންދާ ަކމަކީ، މި ބިލަކީ މިދެންނެވި  ފާހަގަކުރަން ގަސްުތކުރާ

މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއގެ ގޮތުަގއި، މިިނވަން މަޖިލީހެއްގެ ގޮުތަގއި، މިނިވަން ކޮމިީޓއެްއގެ ގޮތުަގއި މުސާރަިއެގ 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސީދާ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި ސިޔާސަތު ކަނޑަެއޅުމުގެ ަބއި ހަވާލުވާން ތިބި މީހުންނަކީ ރައީސުލް

ހިނގަމުންދާނެ ބައެއް ކަމުަގިއ މި ބިލު ކަނޑައަޅާފައި ވާތީ. ހަމައެކަނި އެގޮތަށް ކަނަޑެއޅީކީ ނޫން. ޭއގެއިތުރުން، މި 
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ނީ ވެސް، ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން ޢައްޔަްނކުރަްއވަނީ ވެްސ، ަވކިކުަރއްަވނީ ވެސް، އޭަގއި ތިބޭނެ މެންބަރުން ނިންމަވަ

އެ ރިޕޯޓް ލިބެނީ ވެްސ، ެއ ރިޕޯޓްގައި އޮތް ކަންަތއް ތަްނފީޛުކުރަްއވަނީ ެވސް، މިހެންޮގސް މި ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް 

ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިންގަވާ ކަންތައްަތކެްއގެ ގޮުތަގއި މި ބިލު އެބަ ކަނޑައަޅަިއދޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންެގ 

ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އަުޅގަނޑުމެން ގެންދަންވީ ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުން. ވަނަ އަަހރު 2008މިދެންނެވި 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނިކަްނ ވިސްނަިއަވޑާިއގަންނަވާ! އަުޅގަނޑުމެން ދާން ބޭނުން މި ވަނީ ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކަްނ 

އްވުމުގެ އިޚްިތާޔރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ކުރުމުގެ ސަގާފަތާ ދުރަށް. ހިތުހުރި މުސާރައެއް ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ދެ

އަތްޕުޅުން ަވކިކުރުުމގެ ަސގާފަތާ ދުރަށް ދިއުމުގެ ބޭނުމުަގިއ ކަނޑަައޅަމުންގެންދިޔަ ިސާޔސަތުތަކެއް، އުސޫލުަތކެްއ، 

ހަމަ  ގާނޫނުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން މި ފާސްކުރަމުންގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުގައި އަނބުރާ މި ގެންދަނީ

އެްއކަލަ ތަނަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކުުރ އިބާރާތަކުން ަދންނަވަނީ ނަމަ، މި ޖަހަނީ ފަހަތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަޅުގަނޑުމެން އެގޮެތއް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ހިއްސާ އޮެވގެން، 

ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ިސސްޓަމެއްގެ ތެޭރގައި މި ކަްނތައްތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް. ރައްޔިތުންގެ ހިްއސާ ޮއވެގެްނ 

އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް މި ބިލު ފާސްކޮށްފި ނަމަ، މި ކުރެވެނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އަނެއްާކވެސް ރަދުން 

ާއ ހަވާލުކުެރވެނީ. ުޝކުރިްއޔާ ކޮށް ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ބަނޑުހަނޑޫ ދެްއވުމުގެ ުއސޫލު މި މަޖިލީހުން ފާސް

  އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު 

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ައތްމައްޗަށް އަިއސް ބަހުސްކުރަންޖެހިފައި މި ވަނީ ވަރަށް 

މުހިއްމު ބިލަކާ ދޭތެރޭގައި. ައޅުގަނޑުމެން އެަތއް އަހަރަކުްއސުރެ، ޚާއްަޞކޮށް ިސވިލް ސަރވަންޓުން ވަރަށް ޮބޑަށް 

ރަމުންދިޔަ ބިލެްއ، ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ އޮިނގަނޑު ނުވަތަ މުސާަރއިގެ ިސޔާސަތު ކަނަޑއެޅުމުގެ ބިލު. އިންތިޒާރުކު

މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަެދއްެކވި ަވރަށް ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބިލުގައި ހުރި ބައެއް 

ވައިފި. އާދެ! ބިލަކީ މާ ދިގު ބިެލއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ަދއުލަތުެގ މަފްހޫމްތަކާ މެދު އެކި ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދަްއކަ 

މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައެޅުުމގައި ގެންގުޅެންޖެހޭނޭ ވަރަްށ މުހިއްމު ސިޔާސަތަކުތަކާިއ އުސޫލުތަކެްއ، އަދި ަވކިން 

މަމް ވޭޖު ކަނޑަެއޅުމާިއ ޚާއްޞަކޮށް މި ޒަމާނުގެ ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި، ތަހުޒީބު ޤައުމުތަުކަގއި މިނި
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ކަންތައްތަުކގައި ގެންގުޅޭ ިސޔާސަތުތައް ެއކުލަވާަލއި ޢަމަލުކުރެވުމެންދާނެ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުެރވިފައި އޮތް ބިލެއް 

ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުަރން. މި ބިލުގައި މައިގަނޑު ޮގތެއްަގއި ހުރި ކަންތައްތައްކަަމށް ބަލައިލާއިރު، މުސާރައިެގ 

ސަތު ކަނަޑއެޅުމުަގއި، އެކަށަެއޅުމުަގއި ބަލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެްއގެ މަްއޗަްށ އަޅުގަނޑު ކުރު ގޮަތކަށް ސިޔާ

ބަލައިލާނަން. މީގަިއ ބިލުަގއި ބުނެފައި މި އޮންނަނީ، މުސާރައާިއ އިނާޔަތްަތއް މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަްތ 

ބައްދަލުވުންތަެކއް ކޮމިޝަނުން ބާއްވަިއގެން ވީހާ ގިަނ  ކޮމިޝަނުން ކުރުމުގައި ާއއްމުކޮށް ހުޅުވާެލވިފަިއވާ

ދާއިރާތަކެްއގެ މީހުންނާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުހޯދައިގެން މުސާރަިއެގ އޮނިގަނުޑގެ ކަންތައްަތއް 

ންޖެހޭނެ މައިގަނުޑ ހަމަޖެއްސުމުގައި ކަންތައްތަްއ ކުރަންވާނެ ކަމަށް. ީމގެތެރޭަގއި މި ސިާޔސަތު ެއކަށަެއޅުމުގަިއ ބަލަ

ކަންތައްތަެކއް ެވސް ބިލުަގިއ އެބަހުރި ބަޔާންކޮށްފަ. މީެގތެރޭގައި ކަނޑަައޅާ މުސާރަައކީ ދިރިހުރި މުސާރައަކަްށ 

ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ވިދާޅުވެަފއި އެަބއޮތް. ދިރިހިރި މުސާރައަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި 

ންދެން އެއް ވަޒީފާެއްއގަިއ، ެއއް މަޤާމެއްަގއި އެްއވަރަކަށް އޮތުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއއަްށ ވިހިތިރީސް އަހަރު ވަ

ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭނެ ާވހަކަ ކަމަށް ައޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވެނީ. ެދވަނަ ކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ ކޮންިޒއުމަރ ޕްރަިއްސ 

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެބައޮތް ބަާޔންކޮށްފަ. މީގައި ކޮންިޒއުމަރ އިންޑެކްްސއާ ަވޒަން ހަމަކުރާ ގޮތަށް މުސާރަ ހަމަ

ޓަކަިއ މުހިއްުމ  ގޮތުން ދިރިއުޅުުމގެ އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ޕްރައިސް އެބައޮތް މާނަކޮށްެދއްވާަފއި ވެސް. ީމގަިއ އޮތް

އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ަގށް ބާވަތްތަުކގެ އަ  ުެ އަގަާށއި އެިޚުދަމުތެގ ާބަވްތަތުކގ، ނާގެ ބާވަތްތަާކއި ކާ

އެގޮތަށް އިންފްލޭޝަނަށް ވެްސ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ބަޮއވޭ. ހަމަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ތަކުރަންޖެހޭނެރިޢާޔަތް

ާކްނޯބްނ ޭބުންނުކާރ ، ކާއި ޅުމުގެ ވަސީލަތްތަާކއި، ޚިދުމަތްތަެއއީ ހަމަ ދިރިއު ،ިގވަަޑިއގަންނަާވނެނއެ އެބައޮތް.

ޔަތްކޮްށގެްނ މުސާރަތައް ކަނޑައެޅުުމގެ އަގުތަކަށް އަންނަނަ ބަދަލާ ގުޅޭ ގޮތަށް ރިޢާ ހަލަ އެރްއޗެހީގެ މިކަ ާސާމނާ 

ތަނެއްގައި މަސައކަްތކުާރ  ވާހަކަ ޭއގައި ވިދާުޅވަނީ. މިހެން ހަމަ ގޮސް ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން 

. ެވސް އެރބައޮތް ަބޔާންކޮށްފަ މިކަހަލަ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ގަނާޑ،ުމާސަރާއިއ ޮއނި ، މީހުންނަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާއި 

ދެއްެކވި ުކޅުދުއްފުީށ އަުޅގަނުޑގެ ކުިރން ވާހަކަ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. މިއީ

. މިސާލަކަށް އަުޅގަނުޑގެ ފިކޮށް ފާހަގަކުަރއްަވއިކަން ވަރަށް ޞަރީޙަިރ މެންބަރު އެދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ

 ރަށް ދަްއކަން އަންނަ ވަަރކަށް މީހުން ޑޮކްޓަ 300ނުވަތަ  200ކު ނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެއީ ުދވާލަރީޖަ ދާއިރާަގއި

ިތްނަހަތުރ ، ަވޒީފާގެ ަމއްސޫލިްއަޔތު އޮންނަވަރާއި  ނުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ނަރުހެއް؛ އެ ނަުރހެއްގެތަ ތަނެއް. އެ

ނެ. އްގެ މަަސއްކަތާ އަަޅއެއް ނުިކޔޭންވަރުގެ ނަރުހެފެ މަރުކަުޒގެ އެ އުޅޭ ރަށެްއގެ ޞިއްޙީ ަސޭތަކ ީމުހން 

، ސްށް ވިޔަ ކަމަ މުސާރަ ްނވަރެްއގެ ސަނަދެއް އޮތް މީހަކަށް ދޭ މުސާރައަކީ ެއއްވަެރްއގެއެއް ފެ ،މުސާރައަކީ

 ަގއި ތަފާތުތަކެއް އެހެންވީމާ، ދޭ ިއނާޔަތްތަކުހުންނާނެ މަސައްކަުތގައި.  ިމެދްނެނިވ ެދ ަނުރުހްނަގިއ ަތފުާތަތެކއް 

ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މިއީ ވަރަށް  ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ބިލުގައި ކަނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮށްަފިއ އެބައޮތް.
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ސަރވެންޓުންނަްށ  ުިލްާޚްއަޞޮކްށ ިސވ، ތުން އްެގ ގޮބަލާއިުރ އުސޫލެ  ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މުމުހިއް

ެއވެސް  ؛މިނިވަްނ މުއައްސަާސއަކުން  ކަނޑައެޅިަފއި އޮންނަ އިނާޔަްތތަކާއި މުސާރަތައް ކަނަޑއެުޅމުގައި މީގެ ކުރިން

މިނިވަން މުއައްސަާސއަކުން ސީދާ މުސާރަަތއް ކަނަޑއަަޅއިގެްނގެންދިޔަ ހަމަ ސަރުކާރުގެ އޮިނގަނޑުްނ ބޭރުން އޮންނަ 

ވަރަްށ  ކެއްަގއި މުރާޖަޢާކޮށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުުމގައި ލަސްތަކެއް ވާ ކަމަށްދަތުތަސް އެކަީށގެންާވ މުއްކަމުގައި ވިޔަ

 މަުރކަޒީ  ؛ަޤއުމީސް ިމއޮންނަ ޝަްއކުތައް ފިލުވާލައި، ވެ ން ަގބޫލުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން ސަރވަންޓު ގިނަ ިސވިލް

ކަމަށް އަޅުގަންޑު ގަބޫލުކުރަީނ  އް އަދާކުެރވޭނެމު ދައުރެއި އިާނޔަތްތައް ކަނޑަެއޅުމުަގއި ވަރަށް މުހިއްއާގޮތުން މުސާރަ

ހިތާމަޔާ އެކު  ނަމަވެސްކަންތައްަތްއ ގެންދިޔައިމަ. އަޅުގަނޑު ެއހެން މި ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ކަނަޑއަޅަިއެގން އެގޮތަށް

ޖެޓުން ޤައުމީ ބަ ދައުލަުތގައި ހިމެނޭ، ދައުލަތުގެއި ފާހަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، ދައުލަތުގެ މުސާރަތައް ކަނޑައެޅުުމގަ

ބިލުަގިއ  ެއއްެވސް ވަަރކަށް މިނުދިނަސް ދިވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ތެޭރގަިއ ޕްރައިވެްޓ ސެކްޓަރ  ފައިސާ

ކީ ހަމަ ހިމެނިފައިނެތީތީވެ އެކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ޕްރައިވެްޓ ސެކްޓަރަގއި މަސައްކަތްކުާރ މީހުންނަ

ފަރާތްތަކުގެ  ވެސް އެ މާ، ެއގޮތުންބައެއް ނޫން. އެހެންވީ ވުރެ ވަކި މަދު ދައުލަތުގައި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންނަށް 

ވެސް މިފަދަ ބިލެްއ ނިމިގެންދާއިރުަގއި މީަގއި  ފަރާތްތަުކގެ ޙައްޤުަތއް ހިމާޔަތްކޮށްިދނުމަށް އެ  އިނާޔަތްތަާކއި

ލުެގ ބި ްނވީމާ، އެގޮތަށް ބަލާއިރު މި. އެހެކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން ކަމެއް މުވެސް ގޮަތކަށް ހިމަނާލުމަކީ މުހިއްކޮންމެ

ލުކުާރ ގޮުތަގއި ިމ ގަބޫމުހިއްމުކަމުގެ މަްއޗަށް ބައްަލވާފައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނު ކަންތައްތަކަށް އަުޅަގނޑު 

ންނެިވ ޕޭ ވަރަށް ައވަހަށް ެއކަށީެގންވާ ގޮެތްއގައި މިދެ ފޮނުވާ ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކޮްށ ގޮތްތަެކއް ނިމިއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ

ގަނޑު ަޝއްކުނުކުރާ ވާހަަކ މެދު ައޅު  ަޙއްޤުތައް ލިބޭނެކަމާ އަުޅގަނޑުމެންގެޭއެގ ަދުށްނ ، ކޮމިޝަން ކަނޑަެއޅިގެން 

 . ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދާންނަވާލަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އިްއޒަތްތެރި އަުރވަނީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ  މިހާރު ފުުރޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު

 ދީދީއަށް. މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތަމައިނުްނ ކާއިރު އަނެްއާކވެްސ އަުޅގަނޑު ފުރަިރ ރަީއސް. އާދެ! މިފަދަ ބިލަކަށް ވާހަކަދައް ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެޝު

ްސ ޚިޔާލު ެއއީ ތަފާތު ޚިޔާލެއް ކަމުަގއި ިވޔަބިނާކުރަނިވި  ،ސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީވެ

ދަނީ  ން މަދުވެގެން މިގައި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުކަމު ކަމެއް މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުން އެއީ މި

މީހާ  ެއްއޗެއް ބުނާ ގޮތުން ދެކޮޅަށް، ބިނާކުރަނިިވ ގޮތުގައި ބެހޭ އެ ބިލަކާ އްާވއިރަށްއް ފޮނުންމެ ބިލެސަރުކާރުން ކޮ
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ސް، ބުނަންޖެހޭ ަޓކައި އިްއަޒތްތެރި ރައީ ޤަށްސް ަރއްިޔތުންގެ ޙައްއަށް ވާ މަްނޒަރު. އެހެންނަމަވެއެއީ ގޯސް މީހާ

ވެސް އަުޅގަނުޑ  މި ބިާލ ދެކޮޅަށްއަުޅަގނޑު ކުރާނެ ކަމެއް. ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާއެްއޗެއް ބުނުން އެއީ އަުޅގަނޑު ގަ

އަދި ހުރިހާ ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ  ހާ ވާހަކައަކީވާހަކަދަްއކަން ބޭނުން. އެއީ ޮކންމެހެން މި ބިލުގައި ހުރި ހުރި

އްުދވަހުން އަނެްއ އެ ،މަކީވެސް ިމ ބިލުގެ ސަބަބުން ދިމާާވ ކަ ނޑު ނުަދންނަވަން. އެހެންނަމަގަނެތް ކަމެކޭ ައޅު

 ންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ކެނޑެމުންދާ މުޖުތަމަޢުގައި މި ރައްޔިތު ޑިމޮކްރެޓިކްމި ފެންނަނީ  ނަށް މި ގަނޑުމެންދުވަހަށް އަޅު

ަކންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ބިލެްއ  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން އަނެއްާކވެސް ަރއީސު ންގެތަން. ރައްޔިތު

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވިދާޅުވާނެ، ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ވެސް ރައީ މާދަމާ ކޮށްފައި ދޫކޮށްލީމަފާސް

ރައީސް ެއކަމަކަށް ކުެރވޭެނ  ނެތޭ އިއްޒަތްތެރި އެްއޗަކަށޭ ތިމަންނަ މި ޢަމަލުކުރަނީ. ޭއގެ ފަހުން އަުޅގަނުޑމެންނަކަށް

ކަެމްއ  ހަމަ އެއްވެސްކޮމިޝަނުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް.  ފަހު ދެން ޕޭ ށް ދުމަވެސް ކަމެއް. ޕޭ  ކޮމިޝަން ހެއް އެ

 ރު ސިވިލްވެސް މުޅި އަހަ މިދިޔަ އަހަރުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ގޮތަކީ  ގަނޑުެމންގެ ހާލަތު ހުރި ނެތް ކުރެވޭކަށެއް. އަ 

ނިންމަންޖެހުނީ.  ގެންޓަށް ގޮސްސަރވަންޓުންނާ މައްސަަލޖެހިގެން އެންމެ ފަހުން ކޯސް އި ސިވި ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ 

ން. ވުކުރުސަރވިްސ ޮކމިޝަން ޒިންމާދާރު މި މަޖިލިސް އޮތޭ ހަމަ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުެގ ިޒންމާއެއް ިސވިލް

ކޮމިޓީ  ،ގެ ކަމަކީނެތި އޮތީ. ައޅުގަނޑުމެން މެއްސް ެއްއވެްސ އަޅާލުވެ ންގުޭޅ ކޮމިޓީ އެހެންނަމަވެސް ެއކަމާ

ސަރވަންޓުންނާ  ސިވިލް ،ކޮމިޝަނުން ކަެމއް ސަރވިސް ްސ ނަަގއިގެްނ ތިބުން. އެކަމަުކ ިސވިލްވެ އެލަވަންސް

ކަމެއް ނެތް. މި މަޖިލިސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި މަޖިލީހުން ކުރެވޭ  ،އުފެދިގެން ޯކޓަށް ދާއިރުދޭތެރޭގައި ޚިލާފު 

ގޮތަށް  ފުށުއަރާ ަވނަ މާއްދާއާ 54ދާއާއި ވަނަ މާއް 42ނުގެ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫ ގެ،ދަންނަވަނީ ގާނޫނު ގަނޑު މިއަޅު

ެއީއ ، ވިދާުޅވޭ ެވސް އެބަ ބުނައި ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ގަވާއިެދއް ހެދީމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަ ސިވިލް

އިއްޒަތްތެިރ މި ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ  ލައެއްއަރާ މައްސަދާއާ ޚިލފަށް ފުށުއްމާ 2ިމެދްނެނިވ 

 ރިވެފައި ތިބެނީ ހަމަ. އެކަމަކުކަެމއް ނުކުރެވުނު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެ  މަޖިލީހުން އެއްވެސް

ގެ ދެރަޭވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ވަރަށް މެންނަށް ކުރެވޭ ކަމަީކ ކޮބައިތޯއޭ؟ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި އަުޅގަނޑު

އަޅުގަނުޑ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭތީ. އެކަމަކު  ގޮތުން މި ންނާ ބެހޭލީހުގެ މެމްބަރުމެންބަރަކަށް ހުރެ ރައްޔިރތުންގެ މަޖި

 ގެ މި އެބަ. އަުޅގަނޑުމެން ކަންޖެހޭހަކަ ދެއްކެންޖެހޭ. ކޮްނމެވެސް ެއކަކަކު ަދއްވާ ވެސް ދެންެނވިހެން މިއި ކުރީގަ 

ަސުރާކުރ ؛ ހުން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާމި މަޖިލީ  ނޫނީ މި ޤައުމެއް އިޞްލާޙެްއ ނުވާނެ. ވެގެންޒިންމާދާރު މަޖިލިސް

ެއކަން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވަންާޏ  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރުމަށްވެްސ އަިދ ޖުޑިޝަރީ ޒިންމާދާރު ކުރުމަށްިޒްނާމާދރު 

ހައްތަހާވެސް ެއއްބަޔަކު އަނެްއ  ޯގހަން. ފިތުނަ އުފެދޭނީ. ދުވަހަށް ދުވަހުން އަނެއް އް ޖޭގެ ކަންތައްަތއް އެމި ރާއް

އޮތް  ނޑުމެންގެގަ. މިީއ ހާލު އަޅުަރްއިޔުތްނ ިބަކެވެގްނާދނީ ، ރަްއޔިުތންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލި  ،ފިތުނަވެރިވެ  ޔަކަށްބަ

ކަމެއް. ޭއެގ  ހުރިރުޅިއަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ހިތާމަ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަަކ ދައްކާ މީހާއާ ދޭތެރޭަގއި
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ެގ ރަްއޔިތުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި،ވަންޏާ  ކަމަށްކުރަން ޮއތް ލާޙުއަުޑއަހައި އިޞްދައްކާ ވާަހކަެއއް ބަދަލުގައި 

 ރި ރައީސް. ތެތްކުރިައކަށްނުދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒައުމު އިޞްލާޙުކޮށްގެން ނޫނީ މި ޤަްނ މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި ތިބެގެ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

މަޖިލީހުގައި މެންބަރަކު  ަގއި ދަންނަވަން.ރު. ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީޒަތްތެރި މެންބައް ޝުކުރިއްޔާ އި

ތެރޭގައި  ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގެންދަވާ މެންބަރަށް އުނދަގޫވާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަމުން އިރުަގއި އެެހންމުންދާދަްއކަވާހަކަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގަނޑު ަކމެއް ނޫން. އަޅު ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ވާހަކަދެްއކުމަކީ މަޖިލީހުގެ

ނުވަތަ ދެ ބޭފުޅަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ބޭފުޅަކު  މަޖިލީހުގައި އެންމެއެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ނަން. ދެމުންދާކޮށްހަނދާ

ިއއްޒަތްތެރި ން މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި ވަރަށް ޮބޑެތި ޒިންމާތައް ެއޅެމުން އެަބދޭ. އެހެންވީމާ، ސަބަބަ

ގެ މަޖިލީހު ޓަކައި މި ރައްޔިތުްނނަށް ގަވާއިދުަތކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތައި، ވެސް މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން

ސަތުަގއި އިނދެގެން ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑ ރިޔާަވޑަިއގަުތމަށް ކަންކަން ކުިރއަށް ގެންދިއުުމގައި މިސާަލކަށް ވެ

ންބަރުންނަށް އިްއޒަތްތެރި މެ މިދެންނެވި ގޮތަށް ަކންތައް ކުރަންޏާ. އަޅުގަނޑު  ންއަޅުގަނޑެްއ ފުރުޞަތެއް ުނދޭނަ

އެީކަގިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުުރ  ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ހަނދާންކޮށްދޭންނަން.

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ާރގެ ދާއިރުވަނީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު އަ މި ފުރުޞަތުމިހާރު  ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު

 . ޝާހަށް

 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ބިލަށް، ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިާޔސަތުގެ ިބލަށް މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި 

ދަވާ ބިނާކުރަނިވި ިޚޔާލުތަކަށް އަުޅގަނޑު ުޝކުރު އަދާކުރަން. އާދެ! މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވަމުންގެން

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން މިފަދަ ކޮންމެ ބިލެއް ވެސް މި އަންނަނީ އަުޅގަނުޑމެންގެ މަޖިލީހުގެ ހަމަ ގިނަ 

ދާ ގާނޫނުެގ ތެރެއަށް އެބަޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާިއ މަޝްަވރާތައް މިފަދަ ކަންތައްަތކާ ުގޅިގެން އަުޅގަނޑުމެން މި ހަ

އެ ފަރާތްތަުކގެ ޚިޔާާލއި ވިްސނުމާއި ފިކުރު، މިފަދަ ބިލުަތްއ ގާނޫނަށް ވުމުެގ ކުރިން ފުިރހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ 

ބޭފުޅުންގެ ެވސް އެއްބާރުލުާމއި އެހީތެރިކަްނ ލިބެން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ަދއުލަތުެގ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި މި 

ވަނީ މިދެންނެވި ނިޔަތުގައި. އަޅުގނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ކުރިްނވެސް ައޅުގަނޑު ބިލު ހުށަހަޅަމުން 

ފާހަގަކުރި ފަދައިން، ދައުުލެގ މުވައްޒިފުްނގެ މުސާރަާއއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑަެއޅުމުގެ ާބރު ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުން 

މިންގަނޑުތަކެއް އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި އެކުެލވެން. ނުވަތަ އަޅާިކޔާނެ ނުވަތަ ބުރަވާނެ ޕްރޮފެޝަނަލް 

އެކަށަެއޅެން. މި ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ކޮންމެހެން މި ޒަމާނަށް ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން މި ގަރުނުގަިއ 
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ިއ ތިބޭ މީހުންގެ މުސާރަާއއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާުރެގ މުވަްއޒަފުން ނުވަަތ ދައުަލތުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ގޮތުގަ 

އިނާޔަތްތައް ކަނަޑއެޅޭއިުރަގިއ އެ އިާނޔަތްތަކާއި މުސާރަަތއް ކަނަޑއެޅެނީ ޕްރޮފެޝަަނލް މިންގަނޑުތަކަކަށް ވާން 

އެބަޖެހޭ. އުސޫލުތަކަާކއި ހަމަތަކެްއގެ ތެރެއިން ކަނޑަެއޅޭ މުސާރަތަކަކާއި އިާނޔަތްތަކަަކށް ވާން އެބަޖެހޭ. އަދި އެ 

އި އިާނޔަތްތަކަކީ ެއ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުްނ އެ ވަޒީފާ އަާދކުރާ މާޙައުލާއި އެ ަވޒީފާގެ ާބވަތާއި މި މުސާރައާ

 އަޅުގަނޑުމިހެން ހުރިހާ ކަންކަމެއްގެ މަްއޗަްށ ރިޢާޔަތްކުރެވި ކަނަޑއެޅޭ މުސާރައަކަށް ވެސް ވާން ެއބަޖެހޭ. 

ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ، ދައުލަތަކީ އާއްމު ރަްއޔިތުންގެ ުނވަތަ ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރަށް ެވސް ނަމޫނާ ދައްކަން އޮތް؛ 

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދައުލަުތގެ މުަވއްޒަފުން ނުވަތަ ދައުލަުތގެ ަވޒީފާ ައދާކުރާ ފަރާތްތަކުން، ނުވަަތ  އަޅުގަނޑު

އުލަތުން އެަބ ދައްަކންޖެހޭ މި ނަމޫނާ. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުން މި ނަމޫނާ ދައުލަތުން ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ދަ

މެންެގ ތެރެއިން ާއއްމު ފަރުދުން ނުވަތަ ަވކިަވކި މީހުންގެ ވަީޒފާތަކުގަިއ ތިބޭ ފަރާތްތަކަްށ އަުޅގަނޑުދެއްކިވަަރކަށް 

ޅުންނަށް ވެސް ބަލައިގަންނަން ފަސޭހަވާނެ. ވެސް އިނާޔަާތއި މުސާރަތައް ދިނުމުގައި ކަނޑަެއޅޭނެ އުޫސލުތަކެއް އެ ބޭފު

މެންަނށް ފެނިގެން އެބަދޭ، ާއއްމު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ސިވިލް ަސރވިްސގެ ގާނޫނު ވުޖޫދުެވގެްނދިޔައިމަ ދެން އަޅުގަނޑު

ިސވިްލ  ވަިކވަކި ފަރުދުން ނުވަތަ ޕްަރއިވެޓް ސެކްޓަރގައި ަވޒީފާ ައދާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަީޒފާގައި، މި ދެންނެވި

ސަރވިްސގެ ގާނޫުނގެ އޮިނގަނުޑގެ ތެރެއަށް ފައްތަިއެގން އެ މުވައްޒަފުންނަށް ަޙއްޤުތައް ދިނުމަށް ޓަކައި 

މެްނގެ ތެޭރގައި ިމއަދު މި އޮންނަ ޝަުކވާ އިތުރަށް ކުަޑވެގެްނގޮސް ައޅުގަނޑުމަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު. އެެހންވީމާ، 

ހިތުން މި  ައޅުގަނޑުމިހިރަ މުސާރައިގެ ތަފާތުތައް ހަމަހަމަކުރުމަށް ޓަކައި  މެންގެ މުަވއްޒަފުްނެގ މެދުގައިއަޅުގަނޑު

ނުދަންނަވަން އެްއވެސް ހާލެްއަގއި މި ބިލަކީ އެންމެ ފުރިހަަމ  ައޅުގަނޑުބިލު ގާނޫނަކަށްެވގެންދިއުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. 

ން މީގައި ހުރި މުހިްއމު ނުކުތާތަކަށް ބަލާ ކަމަށް މެައުޅގަނޑު ގޮތަކަށް ޑްރާފްޓްކުެރވިފަިއވާ ބިލެކޭ. އެހެންނަމަވެސް،

ހިތުން މި މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑުވަނީ ނަމަ، ނުވަތަ މީގައި ުހރި މުހިއްމު އުސޫލުތަކަށް ބަލާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، 

މަތަކުގެ ިމ ހަ ، ށް ތާއީދުކުރަްއވާެނ. އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި އުސޫލުތަާކއި މި ހަމަތަކަ

ކިޔަމޭ. ހަމަ މަރުޙަބާ އަުޅގަނޑުންތަކަށް ިއގަންނަވާ ބިނާުކރަނިވި ފާޑުކިޔުތެރެއިން ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފެނިވަޑަ

ނީ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެްއގެ ނުވަތަ ގިަނ ނަެމން މި ގެންއަުޅގަނޑުމިފަދަ ކަންތައްތައް  ؛މެން މި ތިބީއަޅުގަނޑު

އިޖުތިމާޢީ ޙައްޤުތަްއ ކުގެ އިޖްތިމާޢީ އަދާލަތު ނުވަތަ ފަރާތްތަ އެ ތައްތަުކގައޭ.ތަކާ ގުޭޅ ކަންރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤު

ވެްސ އިވާ ބޭނުމަކީ ެއއްފަަސުރާކުރެގ ަފާރުތްނ ިމ ިބުލ ުހަށަހޅާ ، މާވީނުމަށް ޓަަކއި. އެހެންދިރައްކާތެރިކޮށް

 ،ދައުލަތުގެ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ މެންގެ ތެރޭަގއި ހުރިއަުޅގަނޑުމި ދަންނަވާ ފަދައިން،  އަުޅގަނޑު ލެއްގައިހާ

ގުޅޭ ކަންތައްތަުކަގިއ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންަތްއތައް ރަނަގޅުކުރުމަށް ޓަަކއި  ާނޔަތްތަކާަރއާިއ އިޚާއްޞަކޮށް މުސާ

 މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާ ަމސައްކަެތއް. ބަެއއް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން އެބަ ވިދާުޅވޭ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް

ޒަމާނުގައި  ހަނޫޑ ތިމަންނާމެން ކޭޑުނުވަތަ ބަނ ފަހަތަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިދާނޭމެްނނަށް އަުޅގަނޑުހައްތަހާ ވެސް 
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އެފަދަ ބޭފުޅުން ކުރީގައި އެ ބޭފުޅުން  ،ބާރާތަކުން ބައެއް ބޭފުޅުންއިމިފަދަ  .ހަނޑޫ ކެއީމޭތިމަންނާމެން ބަނޑު

ެއއްކަލަ ހަސަނަށް  ؛އެ ބޭފުޅުން އެފަދަ ކަންކަން ކުރަްއވާފައި ެއކަމުެގ ވާހަކަކުރަްއވާފައި ތިއްެބވި ތަޖުރިބާ ނުވަތަ 

މެންނަށް މި ފެންނަނީ ބައެއް އަޅުގަނޑުއެ އުސޫލުން  .ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާލަފާނެހެންދަންޏާ ހީވާނީ ފުޅަށް ބުޑުން 

 ތުންގެ ޙައްޤުަތކުަގއި ުނވަތަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަިދވެސް ވާހަކަދަްއަކވާ މަންަޒރު. އެ ބޭފުޅުްނ ރަްއޔި

ްސ ގުޅޭ ކަްނކަމުަގިއ ކުރީގައި ކަންަތއްތައް ކުަރްއވާފައި ހުރި އުސޫލަކުން ކަންަކން ކުރާކަށް ނޫން އެއްވެ ރައްޔިތުންނާ

 ،އުޅެނީ. ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްުޤތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި  މެން ިމ ބިލުތައް ހުށަހަޅަިއގެން މިއަުޅގަނޑުލަތެއްގަިއ ހާ

މި  މެންއަޅުގަނޑުުާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި އިނގޭޯތ މި ބިލު ިއްޖިތާމީޢ ައާދަލުތ ޤ، އިމުކުރުމަށް ޓަކައި މަހަމަކަން ޤާހަ

 އަުޅގަނޑު . އަދި ުހިރާހ ެމްނަބުރްނ ެވްސ ިމަކަމްށ ިވްސާނަވަޑިއެގްނެދްއުވްނ ެއެދން ، ހުށަހަޅަނީ. އެހެންވީމާ

 ...ެދްނެމ ިވާދުޅިވ ާވަހަކުފަޅަކްށ ެވސް ، ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ،ލަން ބޭނުންވޭދަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެދުހެންވޭރު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޡިމަށް. ޢަލީ ޢާ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޡިމްންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާމެދުހެ

ވޭ ަބއެްއ ށް ވެސް ފާަހގަކުރެ ައޅުގަނޑަ ރަީއސް. ދައުލަުތގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަތުެގ ބިލަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުްނ ހިފާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހި ދައުލަގެ ުމވަްއޒަފުންގެ  އަުޅގަނޑުލުމަށް ވާހަކަތައް ދަންނަވާ

ފިކުެރއް.  ،ވެސް ާތއީދުުކރާ ވިސްނުމެއް އަޅުގަނޑުޅުުމގެ ވިްސނުމަކީ ނުވަތަ އެ ފިކުރަީކ މުސާރަ ކަނޑައެ

ކަމަށް މި  ދެއްބިލުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްޞަ އެހެންނަމަވެސް، ޖުމްލަ ގޮެތްއގައި މުޅި ބިލަށް ބަލައިާލއިުރގައި މި

މަަސްއކަތްކުރާ ގިނަ ުމވަްއޒަފުންތަކަކަށް ނުވަތަ އެކި ތަންތާ ލަތެއްގައި ެއްއޮގްތ ހާ ، ލަތެްއަގއިއޮންނަނީ އެއް ހާ

އެއް އަދަދެްއގެ  ،ލަތެްއގައި މަަސްއކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުންނަށް ެއއްވަެރއްގެ ކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންނަށް އެއް ހާމަސައް

ށް އެންމެ ކަމެއް ށް ބޮޑަމި ބިލުގައި ހަމަ ވަރަ ،އޮތީ ގުޅިގެން ދެން މި ކަމުގައި މި އޮންނަނީ. މިއާ މުސާރަ ދިނުން

 ،ޕޭ ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުން. މުޅި ބިލުގައި ޕޭ ކޮމިޝަންގެ މަސަްއކަތްތައް ހުންނަންވީ ގޮތާއި ،. އެ ކަމަކީފާހަގަކޮށްފަ

މި  ،ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ރައީަސކަށް، ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންަނވާ ބޭފުޅެްއގެ ކަންަތއްތައް ހުންނަންޖެހޭ ގޮތާއި

މި ވާހަކަތައް ަޙޤީޤަތުގައި މި ބިލުގައި ަމއަގނޑު ގޮތެްއގައި ގެނެވިަފއި  ތައް ކުިރައށްދާނެ ގޮތާ،ޖަލްސާ ކޮމިޝަންގެ

ދެއްަގއި ކޮން ޝަނެއް މި އުފައްދަީނ ކޮން މަޤްޞަލަންޖެހޭ ޕޭ ކޮމިމެން ވިސްނާއަުޅަގނޑު ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި

ބޮޑަށް  އުފެދޭ ވަރަށްމެންނަށް އެަބ ސުވާލުއަުޅގަނޑުގެން ހިސާބުން ފެށިާލއިުރގައި މި އުފައްދާ ވިސްނުމެްއގައިތޯ. ބަލައި
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ެވސް ވަތަ ބައެއްގެ ލޮލުަގއި އަނެްއކާއެްއޮކށް ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހަޅައިގެްނ އުޅޭ ބިލެއްތޯ ނު މިއީ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

ކުރާ އުސޫލުން އާއްމުކޮށް ސަރުކާރުން ކަންތައްތައް  ،އެހެން ކަހަލަ އަނދުންގަނޑެއް އެޅުވުުމގެ ވިސްނުމުަގއި 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލުގައި ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލެއްތޯ. އެހެން މި ދަންނަވަނީ އިކުރަންެވގެން ހުށަހަޅާފައި އޮތް 

ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ  ،ކޮމިޝަނަށް ލާ މީހުން ނުވަތަ އެ ޢައްޔަންކުރާ މީހުން ޢައްޔަންކުރާ ގޮާތއި

ލަޙަތު ހުރި ގޮތަށް ކުރާ ގޮތުަގއި މިީއކީ އެްނމެ މަޞްަގބޫލު އަޅުގަނޑުކޮމިޝަނަށް ލުމަކީ ނަންތަކެއް ހަމައެކަނި މި 

އް ހިނގަމުންދާ ގޮތާިއ މިއަުދގެ ސަރުކާުރގެ ަކންތައްތަ ،ށް ގަބޫލެއް ނުުކރެވޭއަޅުގަނޑަ ަކށްކަމަ  ކަންތައްތައް ދާނެ ގޮތް

 ދަނީ ސިވިލް ގޮތުަގއި މީގައި މަަސއްކަތްުކރަމުން މި ށް ހީވާ ައޅުގަނޑަލަތަށް ބަލައިލާއިރުގައި. މިއަދުގެ ހާ

ޮކންމެވެސް ވާަހކަެއއް ދަްއކާފަިއ ކޮންމެވެސް ވިސްނުމެްއަގއި  ،ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ުމސާރަ ކޮންމެވެްސ ގޮެތއް

ލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލަފާކުރެވެނީ. ރައީސު މަދުކުރުން. އެ ވިސްނުމުގަިއ ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ ބިލެއް

އޮތީ ވަަރށް މިނިވަންކޮށް ކަންތައްަތްއ  ތިމަންނާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ. މި ،އަބަދުވެސް ވިދާުޅވާނެ ަވކި ހިސާބަކުން

. ދެން ކީއްހޭ ތިމަންނާ ޕޭ ޮކިމަޝްނ ެވްސ ަވިކްނނޭ ، ރީ ަވކިންނޭ އޮންނާނީ. އެހެންވީމާހިނގާ ތަނެކޭ. ޖުޑިޝަ

ވެްސ ދައްކަވަމުންދާ ވާހަކަ. ިމ މުސާރަ ކަނޑާލީމަ. ެއއީ އަބަދު ަވއްޒަފުްނގެސަރިވސް ެއތައް މު ކުރާނީ ސިވިލް 

 ެއބައޮތް. ެއއީ ކުންފުނިތަުކގެ؛ ށް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ތަންޮކޅެްއ ކަންބޮޑުާވ ެއއް ކަންަތއްއަުޅގަނޑަބިލުގައި އަނެއް 

ކުންފުނިތަކުގެ މުސާރަ ވެސް މި  ވުރެ މަތިން ހިއްސާވާ އަށް  50ހިއްސާވާ ނުވަތަ % 50% ،ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 

މެންެގ މިސާލަކަށް، ދިާރގު ކަހަަލ އަުޅގަނޑު ،ދަންނަވާނީ ައޅުގަނޑު ވާތީެވ  ކަނޑައަޅަީނ މި ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަމުަގއި

 ޕްރޮފެޝަނަލް އެތައް ބައެްއގެ ލާއިަރކުންޏެއް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އަނެްއކާެވސް ހިއްސާ މައްޗަށް ޖައްަސއިކުންފުން

ގެ ަމއްސަލަތަްއ ވަަރށް ބޮޑަށް ދިމާެވގެންދޭ. ދިެވހިރާއްޖޭގަިއ ވަރަށް ޮބޑު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުަގއި ހިނާގ މުސާރައި

އޮތް  ގޮތަކުން މިހާރު މި  ދިރާގަކީ. ދިވެހި ސަރުކާރުން އަްނނަ ފަރާތަކުން ފަހަރުގައި ހަމަ ވާ ކަށްކުންފުންޏެއް މިސާލަ

މެންނަށް އުނދަގޫތަކެްއ އަުޅަގނޑުއި މި ބިލުގެ ސަބަބުން މީގައި ހިއްސާ އިތުރުކޮށްލަން ބޭުނންވާ ހިނދެއްގަ 

ދޭތެރޭގަިއ  މެން މި ބިލާައޅުަގނޑު، ލަ މުސާރަ އެްއގޮތްކުރުމަށް ހިފައިލާތީ. އެހެންވީމާވެސް ެވގެންދާނެ އެްއކައަނެއްކާ 

ދޭތެޭރގަިއ  ގަބޫުލކުރާހިތްވޭ މިކަމާވަރަްށ ބޮޑަށް  އަޅުގަނޑު ބިލު ކޮމިީޓގެ މަރުޙަލާ ނިންމާލަމުންދާއިރު  ،މަޝްވަރާކޮށް

ވިސްނަިއ މިކަމަށް ޙައްެލއް ެގނައުމުގެ ވިސްނުމުަގއި މި ބިުލ ފަރުމާކޮށް ނިންމައިލާނެ ކަމަށް. އަނެްއ ކަމެްއގެ ގޮތުން 

.ގެ ވާހަކަ ހަމަ ުކްއިލައަކްށ ިމ ިބާލ ެޖުހީނަމ ައެންއާކެވްސ ެއްއަކަލ އދ، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އަޅުގަނޑު

އަާމޒެްއެގ  ިއއްސި މި ބިލުގައި. އދ.ިއން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ އދ.ގެ ވިސްުނމާ އެއްގޮތަށް އެއީއަ

ސް ތޯ ކުއްިލއަކަށް މިއަދު އަނެްއކާވެ އޮތީ. ކީއްެވގެން ގޮތަށް ބަލައިގެން ކަންތައްަތްއ ކުރާތީއޭ މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި މި

ޮގވައިލާ.  ކިތަންމެ ގޮަވއިލުމެއް އެބަ .ޮގަވއިލާއދ.އިން އެބަ ގޮަވއިލުން؟ . މުހިއްމުވީ މިކަމަށް އައިމަމި އދ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ ިއޞްލާޙުކުރަން އެބަ ޮގވައިާލ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާަތްއ 
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ނަގޅުކުރުމެއް، މި ކަންަތއްަތްއ މިނިވަންކުރުމަށް އެބަ ޮގވައިލާ. މިއިން އެްއވެސް ކަަމކަށް ިވސްނުމެއް ނުބަހައްޓައި ރަ

 ވެސްރަނގަޅުކުރުުމގެ ފިކުެރއް ެވސް ނެތި މަސައްކަްތކުރަމުންދާ ޚުދުމުޚުތާރު ސަރުކާރެއް ުކއްލިއަކަްށ ހަމަ އަނެްއކާ 

ެވސް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތެްއގެ ގޮުތގަިއ . ައނެއްކާއދ. މި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތަކީ އދ

ނީ މި ބިލުން ގަބޫލުކުރަ އަުޅަގނޑުޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މި ބިލުން ފާހަގަކުރެވެމުންދޭ. އަޅުަގނމަންޒަރު  ފެންނަމުންދާ

މިއަދު ބިލު  ދާ އުސޫލުން ތެރެއިން އާއްމުކޮށް އްކޮށް ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމާ، އަދި މަޖިލީހުގެ އެ  އިޚުލާޞްތެރިކަމާ

 އި ލާފައި ރަްއޔިތުންގެ ިފކުރާއި ކާރުްނ ބޭނުންވި ގޮތަކަށް ނިންމަސަރު ،ލާފައިއިމި ބިލު ނިންމަ ންހުށަހަޅާފައި މާދަ

ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްނުމާ ދޭތެރޭަގއި ވެްސ ިވސްނައިގެން މި ބިުލގެ ކަންަތއްތައް ކުރިއަްށގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު 

 ،މަންފާއެއް  ،ފައިދާއެއް އުއްމީދުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދުގެ ސަރުކާަރކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުްނނަށް

ުނކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ  ގޮތަްށ މަސަްއކަތްކުރާނެ ސަރުކާެރއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ރަނގަޅެްއ ލިބޭ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއިރާގެ ކާށިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ނަސީމަށް.  ފައިޞަލް

 

 ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

އާދެ! މި  ؛ތުގެ މުސާަރިއގެ ިސޔާސަތުގެ ބިލުވާ ދައުލަ މި އިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ހުށަހެޅިފަ

ބިލަކީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތަްއޔާރުކުރެވިަފއިާވ ބިލަކަށް ުނިވ ނަމަވެސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ މި ބިލުން ކޮންމެވެސް 

އިންިތޒާރުަގއި ބަަޔކު ތިބިކަން  ގިނަ ދުވަސްަތކެއް ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހާސިުލުކރެވޭ ކަމަށް. އާދެ! ވަރަށް 

އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެން މީގައި ވަރަށް ބޮޑަށް  ންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްހަމަ ފާހަގަކުރަ މެންއަޅުގަނޑު

ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ޙަޤީޤަތުގަިއ އުފެއްދުމުން އަޅުގަނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ އެއީ  ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅެއް

ކެއް ހިމާޔަތްކޮށް ހުރިހާ އެންމެންނާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ ގިނަ ބައެްއގެ ޙައްޤުތަ ވަރަށް .ގިނަ ބައެްއގެ ޙައްޤުަތކެއް ވަރަށް

ުކރާ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގަިއ ެއއް ުއސޫލަކުން ކަންަތއްތައް ތަ ެއއް ަވއްތަރެްއގެ މަަސއްކަތް އެއް އުސޫލަކުން ުނވަ

މީަގއި ހަމަ އެހެންކަމަށްަވންޏާ އަޅުގަނޑު  .ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރަްނ ތިބޭ ބައެއް އެ  ީއ.ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް މި

އޮތީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކަންތައްތަާކ  ައޅުގަނޑުމެންނަށް ތަންކޮޅެއް ަބލިކަށިކޮށޭ އަދި މި ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

 އްގައި ނޑުމެންެގ ބާރު ހުރިހާ ދިމާލެއަުޅގަ ،ސް މެންބަރުން ތިބެފައިގޮުތގައި މަޖިލި ގެޒިންމާވާންޖެހޭ ބައެއް 

 ،ދެންނެވީ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ަކމަށް. މިހެން މި ކުޑަެވގެންދާ ގޮތް އޮތުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ެއންމެ
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ތީ ވަރަށް ބޮަޑށް ދޫކޮށްލެވިފަ. ޙަޤީޤަތުގައި އޮ ވެސް މި މިހުރިހާ ކަމެއް އިމެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމާ  ؛މީގައި ހުރިހާ

މީހާގެ މުސާރަތައް  ،ކަމެްއ ނޫން ލިބުމަށް ވުރެ ކުޑަމިޝަނުން ަވީޒފާ އެއް މީހަކަށް ިސވިލް ސަރވިސް ކޮވަޒީފާ 

ހުރުން އެއީ. އެގޮަތށް ބެހެއްޓުން ނުވަތަ ކުރިއެުރންތައް ލިބުން އެއްހަމައަކުން. މުސާރަތައް ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކަށް 

ށްލަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިލު ފެށިގެން ެއއީ މިދެންނެވި ވާހަކަައކީ. ދެން މީގައި އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮއެހެންވީމާ، 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށްއޮންނައިުރަގިއ ދައުލަުތގެ މުަވްއޒަފުންގެ ވާަހކަ  .ންނަނީ ދައުލަތުގެެވސް މި އޮ އަންނައިރު

 ދި އަ އާއިބޮޑު ބައެއް މިއިން ބާކީ އެބަ ކޮށްލެވޭ. އަޅުގަނޑުމެންެގ ދައުލަތުގައި މި ހިމެނެނީ ސިވިލް ސަރވިސް 

ހާސް ބަޔަކު އެބަތިބި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަގިއ  ރައިވެޓް ސެކްޓަރ. އޮންނައިރު ކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑުމެންެގ އެތައްޕް

ވަރަށް  ،މަސައްކަތްކުރާ. އަދި މިހާރުވެސް ރަނގަޅަށް ދިރާސާތަކެްއ ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުތައް

ވަރަްށ  ،އެއްކަހަލަ ވަޒީފާ އަދާކުރާހަމަ ވެޓް ސެކްޓަރގަިއ ވެސް މިހާރު ބޮޑެތި ތަފާތުތައް ފެންނާނެ އެކިއެކި ޕްރައި 

ބޮޑެތި ތަފާތުތައް. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަންތައްތަަކކީ ރަްއިޔތުންނަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދު ބިލެްއ ހުށަހަޅާއިރު 

 އަުޅގަނޑުމެން މަކީ އެއީ ެއްއެވސް ގޮތަކަށްކޮށްލުބަަޔކު ބާކީ ދީފައި އަނެއްއިބަޔަކަށް ރަނަގޅު ގޮތްަތކެއް ހަދަ ވަކި

މިހާރު ޖެހޭނޭ. ޙަްއލެއް ހޯދައިދޭން ނަށްކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ އެަކމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެްނވާނެ

 ކުީރަގއިވެއްޖެ. ދެން މީގައި އަުޅގަނޑުމެން ދޫކޮށްލާ މަސްއޫލިއްަޔތުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި  ސްވެ ލަސްމާ ޙަޤީޤަތުގައި 

ކަމެއް.  ންޞާފުވެރިަކމާ އެކު ކުރަންޖެހޭވަރަށް އި ،ވެސް މިދެންނެވި ގޮތަށް ވަރަށް ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު 

ެވސް  ހުރިހާ ކަމެއް ިދރިއުޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާ މި އިރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަުކަގިއ ދިރިއުޅުމުގެ ފެްނވަރާ

މި  ޭލގައި ގާތްގަނޑަކަށް ަރއްޔިތުންވަންޏާ މާ ލަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަަލއިފި ކަމަށްިމސާ ކޮްށ؛ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތު

ވަންާޏމުން ހަމަ މުޅިން އެއްކޮށް  އަދާކުރާ ަވޒީފާއަކުން ލިބޭ މުސާރަ ހަމަ މާލޭގެ ކުއްޔަްށ އުޅޭ ބައެއް ކަމަށް

މިހިރަ ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު  ،ހުރިއިރުޖެހެނީ ކުއްޔަށް. މިކަހަލަ ވަރަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަެކއް  ދޫކޮށްލަން މި

ފަިއ ހަމަ ބިލެއް އަުޅގަނޑުމެން ހަދާ .ކަންތައްަތއް ކުރަންޖެހޭނީ ދަންނަވާނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަިއގެން މި

ބޮޑަށް ގިނަ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ވަރަށް  ކަަމކުނުދާނެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރެއިން ވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޫކޮށްލީމަ

އެިކ ރަށްރަށަށް ޮގސްފައި އަދި މާލޭ ނޫނަސް އެހެްނ  އިފި.މު ނުކުތާތަކެއް ފާަހގަކުަރއްވަ އްވަރަށް މުހި ،ފާހަގަކުރާ

ނާޔަތްަތއް އި ތައް،ރަށްރަށުގައި ވެސް ވަޒީފާ ައދާކުރަން ތިބޭއިރުަގއި ހަމަ ެއއް އުސޫަލކުން މުސާރަ ނުަވތަ އުޖޫރަ

 މި ބިލު ގޮްސގެން މިއާ  އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ މި ކޮމިީޓއަށް އަދި އެހެންވީާމ،ތައް. ހުރި ދަތިޭއަގއި ލިބިގެންދާއިރު 

ނުވަތަ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެއ ލިބުނު  ،ދޭތެރޭގައި ިމއަދު އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ލިބުނު ފިލާވަޅުތަކުގެ އަލީަގއި

އަންނައިރު މިދެްނނެވި ގޮތަށް ަދއުލަތުގެ ހުރިހާ  ބުރިނޚިޔާލުތަކުގެ އަީލގައި މިހިރަ ކަންތައްތަކަށް ަޙއްލު ލިބިގެްނ އެ

 މުޅި ޤައުމުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މީގެ ވަރަށް މީގެ ސަބަބުން  ،މުވަްއޒަފުންނަށް

 ބަޔަކު ބާީކޮކށްނުލާ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.  ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަކިހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާން
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 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ  ުކަޑހުވަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢާމިރަށް. އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ވަނަ ފަހަރަށް ދެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދައުލަުތގެ މުސާރައިގެ ިސޔާސަުތގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް 

ވަަނ  17ލާޞްތެރިަކމާ އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! މި ބިލަީކ މަށް ޓަަކއި ައޅުގަނޑު ހަމަ އިޚުހުށަހެޅުއްވި ކަ

ަތކެއް ކުރެވިަފއިވާ ބިެލއް ކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަނުޑ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ެވސް މަސައްކަތް

ޅުގަނޑު ވެްސ ކުިރއިުރގައި އެ ބިުލގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަގުނަ މަަސްއކަތްތަކެއް އައްކަތްހަމަ މި ބިލަކީ އޭރުގައި މަސަ

ން މިހާރު އޭރުަގއި ިމ ބިލު ފާސްނުވުމު ،ރިއެއާެއއްކޮށް މި ބިލުގެ ހުކޮށްފައިވާ ބިެލއްކަން ފާހަގަުކރަން. އަދި ހަމަ

ކުރުމަށް ޓަކައި  މަތީން މިކަން ފަހު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ ކުރުމަށްޢާއަލުން އިތުރަށް މުރާޖަ

 އްކޮށްއެލާޞްތެރިކަމާ އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ވަރަްށ އިޚުއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ޓަކައި 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! މުސާރައިގެ ިސޔާސަތެއް މިހާރު މި ޤައުމުގައި ކަނަޑއެޅިފައި އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެގޮތުން 

ފުރަތަމަ  ފުރަތަމަ ެވސް މުސާރަިއގެ ިސޔާސަތެްއ ކަނޑައެިޅގެންދާއިުރަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ އަޅުގަނޑު އެންމެ

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިގެންދިޔައިުރަގއި ެވސް މި ބިލަށް އަުޅގަނުޑ  މި ބިލު އެންމެހިތްއޮީތ އަިދ ވެސް ގަބޫލުކުރާ

ނާޔަތްތަަކީކ އި އިމުސާރައާ ،ުޑ ވާނެ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި ކަނޑައެިޅގެން ހުށަހެޅި އިްޞލާޙުތަކުގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަނ

 102ގެ ނޫނުއަސާސީޤާގައި ކަނޑަެއޅުމަށް ގޮތު  ގެމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރަށް ބަލާފައި ކެނޑޭނެ މުސާރައެއް 

ންނަނީ ަނ މާއްދާަގއި މި އޮވަ 102ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ .ަފއިވާ މުސާރަަތކަކީ ވެސްޅާވަނަ މާއްާދގައި ކަނަޑއަ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  ،ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ،ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު  ާއއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ށާއި ފަނިޑޔާރުންނަ އިަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ަރއީސަށާ އިއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާރަ އިރުންނާމެންބަ

ނާޔަތްތަްއ ކަނަޑއަޅާީނ އި އި މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަށާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަށް މުސާރައާ

ުމގެ ތުނޫުނއަސާީސގައި މިހެން އޮޤާ . މި މާއްާދގައިއްންނަ ބަޔާްނކުރުމެޔާންކޮށްފައި އޮރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަމަށް ބަ

ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެތެރެއިން ައޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ނިސްބަތްކުރާ އެަތއް ބަިއވަރު ކަންަތއްތަެކއް 

ހަމަ ބިލުގެ ތެރޭގައި ނޑު އަޅުގަ ފުރަތަމަ ވެސް  އެބަވޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ފުރިހަމަވެގެންދާއިރުަގއި ެއންމެ

ދަންނަވާ  ޫނނުއަސާސީަގއި މިޤާގެ ތެރެއަށް މުސާރަިއގެ ސިާޔސަތުގެ ބިލު، ހިމެނުމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގޮވާލަން

ވަނަ މާއްދާަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ މުސާރަައކީ ެވްސ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ިމންވަރަށް ބަލާފައި ކެނޑޭނެ  102
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ކުރުމަށް ޓަކައި ފަށަންޖެހޭނެ ހިސާބަކީ. މިއީ  އި ކަނޑަެއޅުމަކީ އެީއއޭ ޢަދުލުވެރިކަމާ އެކު މިކަންގޮުތގަ ގެމުސާރައެއް 

ގޮތް. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައަކީ ވެސް މަްސއޫލިްއޔަތު  ެވސް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގައިމުހަމަ

އެނގޭ މިހެން  ށްއެބަ ކަނަޑއެޅެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑަ ުމގައިލާފަިއ ކެނޑޭނެ މުސާރައެއް ކައަދާކުރާ މިންވަރަށް ބަ

ނާޔަތްތަްއ ދިނުމަށާއި ލިބިގަތުމަށް އަދި އިތުުރ އިގެ މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހު ގެދަންނަވާއިރުަގއި ވެސް ަރއްިޔތުން

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޭއގެ ކުރުމަކުންނެއް އަިދ  ވެސް. އެކަމަުކ ގާނޫުނގަިއ އެކަން ފާސްކުރުމެއް ކުރަންޖެހޭނެކަން 

އެފަދަ ކަންކަން  ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ކަމެއްލާޞްތެރިދިމާނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން އިޚު ބިރުވެރިކަމަކާ ވެސް

އަޅުގަނޑު ހަމަ ވެސް ޒުރުވެރިެވގެނެއް ނުވާނެ. ޚާއްޞަކޮށް އިމްތިޔާުޒގެ ިބލަށް ޢު ނަށްނިންމާކަން އަޅުގަނޑުމެން

ިވ ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަައކީ އަުޅގަނޑު އޭުރ ހުށަހެޅި ެއއްެވްސ ކަނޑައެިޅގެން މިދެންނެ

އޮީތ ހިތް. އެހެންވީމާ، ކުރިއަްށ އޮތް ާތަގއި ވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާނެތް އިޞްލާޙެއް ިމ މަޖިލީހަކުން ފާސްވެފަެއއް

އަންނައިރުަގއި މިދެންނެިވ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ނިމިެގން  ިއ،އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަކާ ނުލަ

ހުރިހާ މަޤާމުތަކާ ލްޖުމްހޫރިއްާޔއިން ފެށިގެން ރައީސު ؛މިންވަރަށް ބަލާފައި ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންގެ މުސާރައަކީ ވެސް

އި އަުޅގަނުޑ ކަމެއް ކަމުގަ ކޮށްގެްނވާނެ  އެއީ ވެސް އެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާނުކޮށް ތިބެ މުސާރަ ނެގުމަކީ ހަމައަށް

ވެގެންދާނީ މުސާރަިއެގ  ފުރިހަމަ ބިލަކަށް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ބިލު އެންމެ ވެސް ގަބޫލެއް ގައިމުހަމަ

ވާހަކަ  ވާީތ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު މީގެތެޭރަގއި މިދެންނެވީ އަސާސްަތްއ އެކުލެިވގެން ކަމަށް

މު މާއްާދތަކެއް މި ބިލުަގއި ވާކަްނ އްމު ބިލެއް. ބިލުގައި ވަރަށް މުހިއްހިވެސް މު ދަންނަވާލީ. އާދެ! ބިލަކީ ވަަރށް

ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތަްއތައް ހުރި މިންވަރުން އެބަ ހާރު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގަިއ މި

މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނަޑއެޅެްނޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑައަާޅއިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ 

ބޭރުމީހުން ނުރައްކާތެރި ކަންތައްަތކާ ެވސް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ވާކަން އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. 

ގެނެސްގެން ބޭރުމީހުންގެ އެީހއާ ނުލާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަބއެއް ކަހަލަ މަސައްކަތްަތއް ުކރެވޭކަެށއް ނެތް. އެހެްނވީމާ، 

މިނިމަން ވޭޖެއް ކަނަޑއެިޅެގންދާއިރުގަިއ ހަމަގައިމު ވެްސ މި ކަންކަމުގެ ކަންބޮުޑވުްނ ހުރި ފަރާތްތަކުން ދައްކާ 

ފަހު، އެއީ ހަމަަގއިމު ެވސް ާވންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް އެބަ ގަބޫލުކުެރވޭ.  ވާހަކަތައް އަުޑއެހުމަށް

ރުފިޔާގެ މުސާރަ ލިބިގެނެއް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ދިރިއުޅުްނ  2500މަސައްކަތު މީހެއްގެ ގޮުތަގއި 

ވަރަށް މުާސރަ ހުރިކަން އަުޅގަނޑުމެްނ ހަމަޖެއްސޭކަށެއް ނެތް. ަދއުލަތުގެ ެއކިެއކި ކުންފުނިތަުކގަިއ ވެސް އެކި ވަރު 

ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ިމ ބިލު މިއަދު ގާނޫނަކަށް ެވގެންދާއިުރގައި އެފަދަ ތަފާތުކުރުންތައް މި ބިލުގެ ތެރެއިްނ 

ހަމަގައިމު ވެސް ަޙއްލުެވގެްނދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަަމގައިމު ވެސް ދެކެން. މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނަޑއެޅުމަށާިއ 

ރުފިޔާ ުގނޭ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި.  5000އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އެންމެ ދަށް އާމްދަނީއެއްގެ ގޮތުަގއި 

ރުފިޔާެގ  2500ރުފިޔާ ލިބެމުންދާ ތަން ފެންނަމުންދާތީވެ،  5000އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެްއވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ތިއްބާ 
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ން އެަބ ޝަުކވާތައް ކުރޭ. އެހެންީވމާ، ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތަްށ މުސާރައަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަިއ ބަެއއް މީހު

ތަންދިން މިންވަރަކުން، އަިދ ދިވެހި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރަކުން މި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުންަތއް ެވސް 

ކުރެވޭނީ މަސައްކަްތކުާރ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ. ޤައުމެއް ޤައުމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބިނާ

މީހުންގެ އުޖޫރަތައް ވެސް ެއ މަސައްކަތާ އެްއވަރަށް ބޮޑުުކރެވިގެން. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮްށ އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުގަނުޑ 

ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ، މި ބިލުގެ ތެރެއިން މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤު، ވަރަށް ބޮޑަށް ިޒންމާދާރުކުރެވޭނެ ހަމަތަކެއް 

ވަރަށް ހަރުކަށި ގޮތަކަށް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. މިހާރު މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަަރށް ބޮޑަށް ެގއްލެމުންދާ އެއް  މީގެތެރެއަށް

ކަމެއްެގ ވާހަަކ އަުޅގަނުޑ މި ދަންނަވަނީ. މަސައްކަުތެގ އަޚްލާޤު، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ސްކޫލު ދައުރުން 

މު ެވސް ދެނެއް އަޅުނޑުމެންނަަކށެއް އެކަެމއް ނުކުރެވޭނެ. ފެށިގެން މަސައްކަތް ފަށަިއެގން ނޫނިއްޔާ ހަމަގައި

މަސައްކަތްކުރުމަށް ަޓކައި ުނވަތަ ވަޒީފާެއއް އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ަވޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ދެން އޭނަގެ މަްސއޫލިްއޔަތު 

އެސެސްމަންެޓއް  އަދާކުރުމުގެ އޭނަގެ ޒިންާމައކީ ކިހާވަެރއްކަން އަުޅގަނުޑމެން އަޅެ ސަރވޭެއއް، އަުޅގަނޑުމެން

ހަދާލީމަ އެނގޭނީ. ހަމަގަިއމު ވެސް އެކި ކަންކޮޅުަތކުން ސިވިލް ސަރިވސްއަްށ ބެލިކަމުގަިއވީ ނަަމވެްސ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮަޑށް އެބަ ފެނިގެންދޭ މަސައްަކތުގެ އަޚްލާޤު އަުޅގަނޑުމެންަނށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮުތގައި 

ރާތްތަކާ މެދު ޙަޤީޤަތުގައި މުސާަރއިގެ އުނިކުެރވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނަޑއެޅިފަިއ ނެތް ތަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ފަ

އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ހަމަ ލާޒިމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީމާ، ިމފަދަ ބިލެއް މި ސަރުކާރުން 

ރިއެރުވުމަށް ޓަަކއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޢުމްރާނީ މިއަދު މި ޤައުމު ކުރިއެރުވުަމށް ޓަކައި ނުވަތަ ޤައުުމގެ ިއޤްތިޞާދު ކު

ތަރައްޤީ، އަދި އެހެނިހެން ތަރައްޤީ ވެސް ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި މި ބިލަކީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގަިއ 

ނޫނަކަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަިދ މި ިބލު ފުރިހަމަވެގެންދާނީ، މި ިބލުގެ ޙަޤީޤީ ފޮނިމީރުކަން ލިިބގެންދާނެ މި ބިލު ގާ

ވުމަށް ފަހު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މިކަން ތަންފީޛުކުރެިވގެން. އެކަމަކު ތަންފީޒީ ިހސާބަށް ދާއިރުގައި ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ީމހަކު، ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު ިތމާއަށް މިއަދު ނުނިކުމެވުނޭ، 

ހަދާލަދޭށޭ ބުނާބުނުން. އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަވާނީ މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤަީކ ެއ  ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ސެޓްިފކެޓެއް

މީހާގެ ކިބަިއަގއި ެއ މީހަކު އަށަގަްތވަރަކަްށ؛ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ގަޑިޖެހޭ ތަނެްއ ނޫން ކަމުަގއިީވ ނަމަވެްސ 

ސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަުދ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަވާިއދުން އައުމާއި، މި ތަނުގައި ކުރަންޖެހޭ މަ

ނަމޫނާއެއްެގ ގޮުތގަިއ ދަްއަކންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، އެކަން ނުކޮްށ ައޅުގަނޑުމެންެގ މުސާރަިއެގ 

ސިޔާސަތުގެ ބިެލއް މިއަދު ކަނޑައަޅާަފއި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ދަސްކޮށްދިނަކަސް ހަމަގައިުމ 

ސް އެކަމެއް ުނވާނެ. އަޅުަގނޑު ފަހަރެއްަގއި ެވސް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް؛ ހަމަގައިމު ވެސް މި ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ވެ

ފާހަގަކުރާއިުރގައި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވައްަޒފުންނަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ިމ ޤައުމުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ 

ކަތްނުކުރާާހ އެފިެޝންޓުކޮށް މަސަްއކަތްކުރާ ުމަވއްޒަފުންތަެކއް ތިބި ތަެނއް. އެްއވެސް ުމއައްަސސާެއއްަގިއ މަސައް
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އެހެންނަމަވެސް، މުސާރަިއގެ، މަޤާމުގެ ގޮތަށް ވަކީލުންގެ ގޮތުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ވެސް އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާގަިއ 

ގަނޑުެމންނަށް ހަމަގައިމު ވެސް މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން އަޅު 

ފާހަގަކުރެވިަފއި އެބަހުރި ާއއްމު ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަްތުކރާ މީހަކަށް ވާތީވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންކަން 

ވެގެންދާނެ ގޮތެއް ނޫން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ ތަނެއްގެ ޮގތުގައި ކަނޑަައޅާފައި އޮްތ 

ނަމަވެސް މި ތަުނގައި ވެސް މަސަްއކަތްކުރާ ަބއެއް ކުދިންނަށް ހަމަ ބުރަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރގައި  ކަމުގަިއވީ

އެކަމަށް އެކަީށގެްނވާ މުސާރަ ނުވަތަ އުޖޫރަ ނުލިބޭކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރި ފާހަގަކުރެވިފަ. އެހެންވީާމ، 

ވީހިނދު، މި މުއައްސަސާއަކީ ވެސް ހަމަގައިމު ވެސް ރަނގަޅަްށ  ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއްބާރު ކަމަށް

މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށް ާވތީވެ އެ ކުރިއެރުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ 

މި ބިލުގެ ކޮމިޓީ ކޮންމެހެންވެސް ވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެެކން. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ަކންތައްތައް 

މަރުޙަލާގައި ބިލުގެ ތެެރއަށް އިންކޯޕަރޭޓުކޮްށގެން އވީހާވެްސ ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި ރަނގަުޅ ބިލެއް ވީހާެވސް ައވަހަކަްށ 

ފާސްވެ، އާއްުމ ރައްޔިތުންަނށް މިކަމުގެ ފޮނިމީރުކަން ިލބޭނެ ދުވަހަކަށް އަޅުގަނޑު ވެސް އިންތިޒާރުކުާރ ވާހަަކ 

 ްއޔާ. ދަންނަވަން. ޝުކުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަީނ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޚަލީލަށް.هللا ޢަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދެ! ިމއަދު ހުށަގެިޅފައި މި ާވ ދައުލަުތގެ ުމސާރައިެގ ސިާޔސަތުގެ ބިުލ، `. ައއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. އާ

އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ޮގތުން މި ބިލަކީ މާ ކުރިންވެސް މި ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ގާނޫެނއްގެ ގޮތުަގއި 

ރައީސް، މި ބިލު  އަންނަންޖެހިފައި އޮތް އެއްެޗއް. މި ގާނޫނުގައި ވަރަށް މުހިއްމު އަސާސްތަކެއް ިއްއޒަތްތެރި

ފޮނުވިފައިާވއިުރގައި ވަރަށް މުހިއްމު އަސާސްތަކެއް ކަނޑައެޅިަފއިާވކަން އަުޅގަނޑުެމން ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ. 

އޭގެތެޭރގައި ވަރަށް ާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ، ޕޭ ކޮމިޝަެނއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދު އޮތްަކން މިއީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމާ 

ހަގަކޮްށލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ތަޖުރިބާ ވެސް އެބަހުރި. އެކު އަުޅގަނޑުމެން ފާ

ޕޭ ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުަގއި ޕޭ ބޯޑެއް އުފައްދަިއގެން ތަންކޮޅެއް ކުރިން މަސައްކަތްަތެކއް ކުރެވި، އެހެންނަމަވެސް 

ެވގެންދިއުމުގެ ނަތީާޖއަކީ އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްަގއި ދައުލަުތގެ  ގާނޫނީ މާ ބޮޑު ބާރުތަެކއް ލިިބފައި ނެތް ބޯޑަކަށް އެ ބޯޑު

ދައުލަތުގެ އެިކއެިކ  ،ލައިފިއްޔާ ފެިނެގންދާނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ބަލައިމުސާރަތައް ހަމައަކަށް އެޅިގެްނނުދިއުން
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މަތީ ފަންތިން  ތެޭރގައި އެންމެހުރި. އޭގެވަރަށް ބޮޑެތި ަތފާތުތަކެއް އެބަމުއައްސަސާަތކުގެ މެުދގައި މުސާރައިގެ 

މުސާރައިގެ ތަފާތުތައް  އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ވެސް ވިޔަސް ކަމަށް ލިފެށިގެންގޮސް އެންމެ ދަށު ފަންތިއަށް ބަލައި

 އި ފަކާރާ މުަވްއޒަމަސައްކަތްކު އިޖުޑީޝަރީގަ ގަނޑު މި ދަންނަވަީނ، މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ. އަޅު

އެްއަގއި ހަމަ އެ ޫނީނ ިމިނަވްނ ުމައްއަސސާ ، ފެއް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަ މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް އިހަމަ އެ ފަންތީގަ

އުލަތުގެ ތެރެއިން ފެނިގެްނ ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ދަ މަސައްކަްތކުރާ މުަވއްޒަފުންނާ އިފަންތީގަ

ކުރާ ބަަޔކަށް ެއްއ އުޖޫރައެއް ެދވޭނެ އުސޫެލއް  ަމސައްކަެތއް ުަމާ އެުކގައި އެއްިއްނާސުފެވިރކ، އެބަދޭ. އެހެންވީމާ

ޖުތިމާޢީ ައދާލަތު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކިއ ގޮތެްއގަިއ މި ދަުއލަތުގެ ތެރޭަގއި އި ލަކުރެިވގެންދިއުން ެވގެންދާނީ ޖުމުޤާއިމު

އެކަހަލަ މަޤްޞަދުތަކެްއ ހާސިލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގަިއ  ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް މުހިއްމު ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތަކަށް. ިމ ބިލު

 އަށް، ސަުރކާރަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުމިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުވައިދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި 

މު މިކަހަލަ ބިލެއްގެ ތެރެއިން ހާސިލުުކރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއް  ބޭނުންވޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަން

މަޤްޞަދުތަކެއް އެބަހުރި. އަުޅގަނޑުމެން މި ދައުލަތަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ދައުލަތަކީ ކުރިއެރުމަށް ޓަަކިއ 

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރާ ދައުަލތެއް. މި ދައުލަތުގެ ތެޭރގަިއ ވަރަށް ތަފާތު ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ހިނގަމުން އެބަދޭ. 

މުަގިއ ވާ ގޮތެްއގަިއ މުވަްއޒަފުން ލުއެކަށީގެން  ތަންތަނަށް ރި ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތަކަކީ އެރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ުގޅުންހު

ޫނިންއާޔ ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޯލކަލް ޑޮކްޓަރުން ،ނަމަ ދަތިތައް ހުރި ތަންތަން. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވާ

ހެނީ މި ވަރަށް މަދު. އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެ  ވެފައި ތިބި ޑޮކްޓަރުން، ރާއްޖޭގެ ޮޑކްޓަރުންާރްއޖަޭގިއ ަތްމީރނު 

ފުން ބޭރުން އިމްޕޯޓުކުރަން ުކަގއި މަސައްކަްތކުރާނެ މުަވއްޒަ ޓީަޗރުންގެ ގޮުތގައި ްސކޫލުތަ ޚިދުމަތަށް ޓީޗަރުންނަށް؛

ިމ  ގޮތެްއގައި ރާއްޭޖގައި އީ ޚާއްޞަ މި ، ގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހެނީ. ހޯދަން އަޅު

ަސމާލުކަމެއް ދެވިގެން ބޭުރގެ  ދާއިރާތަކީ ޚާްއޞަސްކިލް މަދު ދާއިރާތައް އަުޅނޑުމެން ފާހަގަކުރުމަށްފަހުގަިއ އެ 

ގޮތުަގއި ޤާއިުމކުރަންޖެހޭ. އަދި  ގެއެިކއެކި ފަރާތްަތއް ރާއްެޖއަްށ އަންނާނެ ގޮތަކަށް ަބއްޓަްނކުރެވޭ ޚިދުމަތްތަެކއް 

ޤުވެިރކަން އުފެއްދުުމގެ ިދވެހިން ޝައު ނޫނިއްާޔ އަުޅގަނޑުމެންގެ ،ކަލް މީހުންއޭެގއިތުރުން އެ ާދއިރާތަކަްށ ލޯ

 އެ ދާއިރާތަކަށް ގިނަ ބަޔަުކ ޓްރެއިންކުރުމުގެ ދޮރުތަެކއް  ،ެވސް އެ ދާއިރާަތކުގެ މުސާރަތައް ރަނގަޅުކޮށް އި ބޭނުމުގަ

ރސިޓީން އެ ޖުތަކުން ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަޖެހޭ. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ެއކިއެކި ކޮލެއަޅުގަނޑުމެން ހުޅުވާލަން އެބަ 

ންދާކަން ޑިއުޭކޝަން ދާއިރާއަށް މުަވއްޒަފުްނ ތަމްރީނުކުރަމުންގެގޮތެްއަގއި ޓީޗިން ާދއިރާއަށް، އެ  ދާއިރާތަކަށް؛ ާޚއްޞަ

އްަގއި އެއީ ައޅުގަނޑުމެން އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭަގިއ އެކަށީގެްނވާ ގޮތެ 

ބޮޑު ފުރުޞަތުތަެކއް  ފުން ތަމްރީނުކުރެވޭެނ މާން މެޑިކަލް ދާއިާރއިން މުވަްއޒައަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވިހެ

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް. ނަރުހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަމްރީނުކުރެވޭ. ޮޑކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްެޖއިްނ 

މު އެންމެ މުހިއް ަޤުއުމަގިއ، ިމ ަޤުއަމްށ ެއިއަރުކ ޭބުންނވާ ، ްނ މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާން ފޮނުވަބޭރަށް އަޅުގަނޑުމެ
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ރޭވިގެްނދާނެ ގޮތެއް ބެލުމަކީ ވެސް ިހެފެހްއޭޓެނ ޮގްތަތެކްއ ، ސްކިލްތައް، ހުނަރުތައް މި ޤައުމުަގއި ދެމެހެއްޓޭނެ

ނޫނިްއޔާ ެއ  އެރުންަތކެއް ދީގެން ަކމުގައި ިވޔަސް،ބޫލުކުރެވޭ. އެއީ މުސާރަިއގެ ކުރިގަވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް 

 ތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވިޔަސްޗުކުެރިވެގން އަންނަ އެހެން އިނާޔަތްއެޓޭ ެއ ަމާޤމާ ، އެޓޭޖުކުރެިވގެން ައންނަ މުސާރައާ

 އެހެްނވީމާ، ޚާއްޞަ ޖެހޭ ކަންތަްއތަކެއް. ބޫުލކުރެޭވ ގޮތުން ކުރަންއެއީ އަުޅގަނޑަށް ގަ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް،

ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެވަނަ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި  ހުނަވެރި މީހުން ހިފެހެއްޓުން މިއީ ެއއް

ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވެަފއި ހުރި ޤައުމުތަކަށް ބަލާއިރުގައި ވަރަށް މުހިއްމު އަސާސްތަެކއް މުސާރައިގެ ކެިރއެރުން 

ކަމުގައި  ށް ބަލައިލިއިރިން އަޅުގަނޑުމެން ސިންގަޕޯރަސާރަ ކަނޑަެއުޅމުގައި އެބަ ގެްނގުޅޭ.  އެންމެ ކަމު ،ދިނުމުގައި

  ޮކށް، ނޫނިއްޔާ އިންފްލޭޝަނާ ން ފެނިގެންދާނީ ިއޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާ ެއއްސް އަުޅގަނޑުމެން ިސންގަޕޯރުވިޔަ

 ާނޔަތްތަކެއް އެޓޭުޗކުރެިވގެންދާ ސާރައާ ެއއްކޮށް އިތުރު އި. ނޫނީ މި މު އެްއކޮށް މުސާރައިގެ ބަދަލުތަެކއް އަންނަ ތަން

 ލި ނެ. އަދި ހަމައެކަނި ސިންގަޕޯރެއް  ނޫން. މެލޭޝިއާއަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާ

ބަދޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެފނިގެން އެތަން  ވެސް މިކަހަލަ ނިޒާމެއް ޮއތް އި ކަމުގައި ވިަޔސް މެލޭޝިާއގަ

ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އަުޅގަނޑުެމން މުސާރައިގެ މި ބިލު ފާސްެވގެންދާއިރުަގއި އިންފްލޭޝަން ފަދަ، ނޫނީ ޤައުމުގެ 

އިޤްޞާދުގެ އެހެނިހެން އިންިޑކޭޓަރސްތައް ހިމެނޭ ބާްސކެްޓ، ެއ އިންިޑކޭޓަރތަްއ ހިމެނޭ ބާސްކެޓަކުން އިންެޑކްސެްއ 

ިއންޑެކްސާ އެްއގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންގޮތަކަށްތޯ ުމސާރަ ކަނަޑއެޅިގެން ެދވޭނީ.  ޤާއިމުކުރުމަށް ފަހުގައި އެ

އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިަލންޖެހޭނެ ނުކުތާއެއް. އަނެއް ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ތިންވަނަ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ފާގެ އެިކއެކި ގިންތިތަުކގެ މެދުގައި ކިހާ ތަފާތެްއ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ފަންތިތައް، ނޫނިއްާޔ ވަޒީ

  ހުންނަންޖެހޭތޯ. މިއީ ވެސް ިރސަޗްކުެރވިފައި... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަދޫ ެދކުނުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޢަލީ ނިޒާރަ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ރަީއސް. ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ މި ބިލު މި ތަނަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ހުށަހެޅިގެން އަންނައައުމަކީ ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މިވަރުގެ ބިލެއް މިތަނަށް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް. 

ވާހަކަެއއް، ވަރަށް ބޮުޑ ކޮްނސަރނެއްގެ ގޮުތގައި އޮންނަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ައބަދުވެސް ދެެކވެމުން އަންނަ 

ކަމެއް ޕަބްލިކުގެ ތެރޭަގިއ މިނިމަމް ވޭޖެއް ކަނޑަނޭޅި އަުޅގަނޑުމެންގެ މުސާރައިގެ ސިާޔސަތުތައް 
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ވެސް، ކަނޑައެިޅގެންދާދިއުމަީކ ެއއީ އަބަދުވެސް ކަންބޮުޑވުމެްއގެ ޮގތުގައި އޮންނަ ކަެމއްކަން ފާަހގަކޮށްލަން. އެހެންނަމަ

މި ބިލު މި އައި ގޮތާއި، މި އައި ދަނޑިވަާޅއި، ކަްނ ހިނގަމުންދާ ގޮތާ، މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

ބަލައިލާއިރު، ައޅުގަނަޑކަށް މީގައި އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް ހުރި ކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ. ދައުލަތުގެ މުސާރަިއެގ 

ކަނޑައަޅަިއ، މި ތަނުން ގާނޫނެއް ފާސްކުރަން ައޅުގަނޑުމެން ކުިރއަށްދާއިުރ ސިޔާސަތު މި ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުން 

ވިސްނަން އެބަޖެހޭ، ޕޭ ކޮިމޝަނެއް މި ބިލުގެ ތެރެއިން، މި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ޭޕ ކޮމިޝަނެއް އެބަ އުފެދޭ. 

ރަ؛ ދައުލަުތގެ މުސާރަޭއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް މި ކޮމިޝަން އުފެއްދުމަށް ކޮންާބރެއްތޯ ދިނީ؟ ދައުލަތުގެ ުމސާ

އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ރާއްޖޭގެ ަދއުލަތުގެ މަަސއްކަްތކުރާ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނގެ ުމސާރައިެގ ވާހަކަަދއްާކއިރު ިމ 

އުފެދޭ ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ބާރުަތކެއް މި ދެނީ މި މުސާރަ ަކނޑައަޅަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް، 

ށް އޮތީ ކޮންބާެރއްތޯ މިކަން ކުރަން. މިީއ ސީދާ ސިޔާސީ ސިާޔީސ މަޤްޞަދެއްގަިއ، ސިާޔސީ ރައްޔިތުންނަ

ކަންތައްތަެކއް މީެގ ފުރަގަހުަގއި އޮްތ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ. މި ޮކމިޝަން އުފެއްދުމުގެ ހުރިާހ 

ރަްއޔިތުންގެ މުސާަރ، ދައުލަތުގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ ބާރެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށް ލިބިގެންދިއުމަކީ މި ާރްއޖޭގެ 

މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރައަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރިހަމަ ބާރު، ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިގެންދިއުމަށް އަުޅގަނޑުމެން 

ހުގެ މެންބަރުން މަގުފަހިކޮށް މި ދެނީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން. އަދި އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމަީކ، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެްއވެްސ ބާރެއް، ރައްޔިތުންނަށް މި މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ެއއްވެސް ބާެރއް ރައްޔިތުްނގެ 

މަޖިލީހަށް ނުލިބޭ ހިނދު ވެސް މިތާ ވާހަކަދައްކާ ބޭފުޅުން މި ވަކާލާތުކުރަްއވަނީ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކޭ. 

ގެން މި ދާ ގޮތަށް ބަާލިއރު، ރައީސް އޮފީސް ތެރެައުކން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް؛ ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ކަްނކަން ފުރޮޅި

ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތައްތަެކއް ނިމިެގންނުދާކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ތިން 

ފެނިގެންދިޔައިރު އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ  ވެރިކަމެްއަގއި، އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ޖެނަރޭޝަނަށް ތިން ވެރިކަމެއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި މިފަދަ ފުރިހަމަ ކަންތައްތަކެއް ކޮބައިތޯ ސިޔާސީ ގޮތުން ނިންމިފަ؟ 

ދޭެނ އަޅުގަނޑުމެން މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮބައިތޯ ަރއްިޔތުންނަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންަނށް އުފާވެިރކަން ގެނެސް

ކަންތައްތަެކއް ކޮބައިތޯ؟ އެެހންވީމާ، ރައީސް އޮފީސް ތެރެއިން އަމުދުން މިފަދަ ކަމެއް ހިނގައިގެން ނިމިގެންދާނެ 

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަށް ޝައްކުކުރަން. ައޅުގަނޑުެމންނަށް އެއްވެސް ޔަޤީްނކަމެްއ މިކަމުގައި ނެތް ކަމެއް. 

ދިރިއުޅުމެއް މުަވއްޒަފުްނނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި ބިލުން މަގުފަހިވެގެންދާނެ މީގައި އެބަ ފާހަގަކުޭރ، ޤަދަރުވެރި 

ކަމަށް. ޤަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މާ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ކިހިނެއްތޯ 

ންޖެހޭ ގެއަްށ ކުލިދައްަކިއގެން މި މުސާރަ ހާސް ރުފިާޔއަށް ުކލި، އެ މީހާ ުއޅެ 30ާހސް،  20ހާސް،  15މާލޭގައި 

ކިހިނެއްތޯ ދައުލަތުން ކަަށަވރުކޮށްދޭނީ؟ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަން އަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ކުރަން އެބަޖެހޭ. މި 

މީހުން މާލޭގައި އުޅޭއިުރ، ކުލި  90ދައުލަތުގައި މަަސއްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން ގާްތގަނޑަކަށްހެން %
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އްކަިއގެން މި ބިލުަގއި މި ހުށަހަޅާ ޤަދަރުވެރި ދިރިއުޅުެމއް ައޅުގަނޑުމެން ކިހިނެއްތޯޭއ މުސާރައިން އެ ކުދިންނަށް ދަ

ހޯދައިދޭނީ؟ ނޫނިއްޔާ މުވަްއަޒފުންނަށް ހޯދައިދެވޭނީ؟ މިއީ ވެސް ިވސްނަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި 

ކުރަން އުޅޭކަން. ފުރިހަމަ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަން ފުރަތަމަ ނުކޮށް، ފަހުން ފެނިގެންދަނީ އިސްފަސްވެ ކަންތައްތައް 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފަހުން ކުރަނީ. މުޅި ގާނޫނު ެވސް މިގޮތަށް އޮޅާލަިއގެން އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް 

ތައްތަެކއް ކުރެިވގެންދަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ މި އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކއި ރައްޔިތުްނނަށް މުޅިން އޮޅިގެންދާ ގޮތަށް ވާހަކަތަކެްއ، ކަން

ބިލު ހުށަހެޅިގެންދިޔަޔަކަްސ އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް ލަާފކުަރނީ މާޔޫސްކަމެއް ަރއްޔިތުްނނަށް ލިބިގެންދާނޭ. މިއަކުން 

ރުން އެްއވެސް ފައިދާެއއް، ެއްއެވސް ފައިދާއެއް ރައްޔިތުންނަްށ ލިބިގެންނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ސަރުކާ

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފައިާސ ނެތިގެން ނުކުެރވި ދަިތވެެގންދާއިރު ކިހިނެއްތޯ ސަުރާކރުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާަރ 

ބޮޑުކުރާނީ؟ މިއީ ގަބޫލުނުކުެރވޭ ކަންތައްަތކެއް. އެހެންވާިއރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މި ބާރު އަޅުގަނޑުމެން މި 

ޅާ ކޮމިޝަނެއް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޮއްަވވާ ޮކމިޝަނަކަށް މި ބާރު ދިނީމާ ދެނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކނޑައަ

ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކުެރވުނީމާ ދެން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑަން. 

ކުރާނީ؟ ވާނެ، ތިމަންބޭފުޅާ ކީއްހޭ ކުރާނެ އެއްެވސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ފަސޭހައިން ވިދާޅު

. ތިމަން ެއ ޭބުފުޅްނޭނ ިމ ުމާސަރ ަކނަޑެއޅީ ، ތުންގެ މަޖިލީހުންނޭ. އެހެންވީމާއޮތީ ރައްޔި ޕޭ ކޮމިޝަން ހަދާފައި

ޑިވެޮލޕްމެންޓް ގޯލްސްއެކޭ ކިޔައި ސަސްޓެއިނަބަލް ަގނޑު އަދިވެސް ފާހަގަކޮށްލާަނން، ކަމެއް ނެތޭ. އަޅު ކުރާނެ

ާމީލ ިސާޔަސެތްއޯތ ، ނޑަައޅާފައި އޮްތ ސިޔާސަތުތަކަްށ ހަމައެކަިނ އަުޅގަނޑުމެން މި ިސާޔސަތުއިން ކައދ.

ަޤުއުމަތުކްނ ، ވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުންޝަރީ އިޞްލާޙުުކރުމަށް ބައިނަލްއަޤްައޅުގަނޑުމެންގެ ޖުޑި ަކނަޑައަޅްނވީ؟

ްއވެުއޅުމުެގ ސާސީ ަޙއްޤުތައް ިނުގޅައިގަންަނއިރު، އެ. ައޅުގަނޑުމެންގެ އަވާލުން އަުޅގަނޑުމެން އަޑެއް ނާހަންގޮޮގަވިއލާ 

ުނޭވ  ކަން އަުޅގަނޑުމެންެގ ކިބައިން ނިުގޅަިއގަނެޭވއިުރ މި ވާހަކަތަެކއް ައޅުގަނޑުެމން ދައްކާކަށް ބޭނުމެއްމިނިވަން

ބައިނަލްއަްޤވާމީ  ލީ ސިާޔސަތުތަކަށްތޯހަމައެކަނި މާއެކަނި އިޤްތިޞާދީ ިސޔާސަުތތައް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. ހަމަ

މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ލުަމށް އަޅުގަނޑުމެން ތަބާވާންވީ؟ޮގވާޖަމާޢަތްތަކުން ގޮވައިލާ

މަ ބޭރުކޮށްލީ. ވާހަކަދައްާކކަށް ބޭނުމެއް ތަނަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔައި ކުއްލި މައްސަލަެއއް މިކަހަލަ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން މި

ވާހަކަދަްއކަންވީ ނޫންޯތ. އަުޅގަނޑުމެންނާ ޖަދަލުކުަރންވީ ނޫންތޯ. ކުިރއެރުން ޯހދަންވީ ނޫންތޯ ވާހަަކއިން. ނުވޭ. 

، ވޭ ވާހަކަދަްއކާކަށް. އެހެންވީމާ ނު ވެްސ ތި ބޭފުޅުންނަށް ނުކުޅެދިގެން ތި ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް އެހެންނަމަވެސް، އެކަމާ

ހަމައެކަނި ވާހަކަދަްއކަިއގެން ނެތޭ. އިންސާފުވެރިކަެމއް ނެތި  ކަމެއް ައުޅަގނުޑ ަދްނަނާވީނ ީމަގިއ ިއްނާސުފެވރި 

ފައި މި ތަނުން ބޭރުކޮށްލުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އެންެމ ށް ރަބަރ ސްޓޭމްޕް ޖަހާސަރުކާރުން ހުށަހަޅާހާ އެއްަޗކަ

ދާނެ ބިލެއް ނޫންކަން ންނަށް އެއްވެސް ފައިާދއެއް ެވގެރަްއޔިތުން  ިމ ިބަލކީ ، ފައިދާވާނެ ކަމެއް ނޫން. މި ބިލަކީ

 އަޅުގަނޑު ރަްއޔިތުންނަށް ހާމަކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މަުޑއްވަރީ  އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 .އަޙްމަދުމަނިކަށްމުޙައްމަދު އަމީތު  މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު މަޑުއްވަރީ

 ދިއުމަކީ ގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަރައީސް. އާދެ، ދައުލަތުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ތެރި ރަީއސް. ޙަޤީޤަތުގައި މިނިވަން މުައްއސަސާތަކަށް ބެލި ކަމުަގއިވީ ިއއްޒަތް ކަމެއްއަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ 

ނަމަވެސް، އަދި ޖުޑިޝަީރއަްށ ބެލި ކަމުގަިއވީ ނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ިއއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ 

ްއަޒފުންގެ މުސާރައާ މި ހުރިހާ މުސާރައަށް ބެލި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ެއއާއި އަުޅގަނޑުމެްނ ސިވިލް ސަރވިސް މުވަ

ގިންތިތަކެއް އަާޅކިަޔއިލާއިރު ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން މީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. 

ކޮންމެވެސް އޮނިގަނެޑްއގެ ެތރޭން، ކޮންމެވެްސ މެކޭނިޒަމެްއގެ ތެރޭން، ކޮންމެވެްސ އުޫސލެއްގެ ތެރޭން މި ތަފާތުަތްއ 

ތާލުމަކީ މީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއަދު ކުރަންޖެހިފަިއާވ ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ެއގޮތުން މިފަދަ ނައް

 .ާގނޫނީ އޮނިގަނެޑއްގެ ތެރޭންތަފާތުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެން ަނއްތައިާލއިރުަގއި މިފަދަ ތަފާތުތަކެއް ނައްތާލަން މި ޖެހެނީ 

ާގނޫނެއްގެ ތެރޭން. އެގޮތުން މިއަދު މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ދައުލަތުގެ މުސާރައިެގ  ޓަކައި އެކަށަެއޅޭ މިކަމަށް

ސިޔާސަތުެގ ބިލަކީ އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރާ ބިެލއް ކަމުަގއި ަދންނަވާލަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެހެންނަމަވެްސ، މިފަދަ 

ްނކަން އެބަހުރޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކޮށްގެން ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ބައެއް އުނިކަ

އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ހުންނަކަން މީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މި ބިލަށް 

ކޮމިަޝން އުފެދިގެންދިއުމަށްފަހުގަިއ  ބަލާއިރުަގއި މި ބިލުގެ އެބަހުރޭ މި ކޮމިޝަން، މި ބިލުގެ ަދށުން އުފެދިގެންދާ ޕޭ

މުސާރަތައް ކަނަޑއެޅުމުަގއި މި ކޮމިޝަނުން ރިޢާޔްތަކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން. ޭއެގތެރޭގައި މިސާެލއްެގ ގޮތުްނ 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން އަންނަ ކޮމިޝަނުން ބަަލންޖެހޭ މިންގަނޑުގެ ތެޭރގަިއ  19އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މި ބިލުގެ 

ބަޖެހޭ ކޮންޒިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސަށް ބަލަން. އިންފްލޭޝަނަށް ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާއެީކގަިއ، މި އެ

ބިލުގައި އެބަ ބުނޭ ދިރިުއޅުމުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްަޓއިދޭ، ަމތިކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭ މުސާަރއެއް ކަމަށް ވާންޖެހޭ ކަމަްށ 

މި ކަނޑައަޅާ މުސާރަ. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި މި ބިލުގައި އެބަ ބަޔާްނކުރޭ، މި މި ކޮމިޝަނުން ދިރާސާކޮށްފައި 

ވަނަ ނުކުާތަގއި މުސާރަ ދޭ ފަރާތްތަކަށް އެ މުސާރަ ދޭން ޤާބިލުކަްނ ލިބިދޭ މުސާރައެއް ކަމަށް  8މާއްދާގަިއ، 

އި ނުވަތަ މި ކޮމިޝަނުން ބަލަން މި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މާނައަކީ މި އޮނިގަނޑު އުފެދިގެންދިއުމަށްފަހުގަ

ޖެހެނީ މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތައް ލިބޭ މުސާރައަކީ އެ މީހަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮެތްއގައި ރަނގަޅު ދިރިުއޅުމެއް 
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ބިނާކުރެވޭނެ މުސާރައަކަށް ާވންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހަމައެއާއެީކގަިއ، މުސާރަ ދޭ ފަރާތަށް، ދެވޭނެކަމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރި 

ކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ޙަޤީޤަތުަގއި މިފަދަ ކޮމިޝަނެއް އުފެދިއުމަށް ފަހުގައި މުސާރައަ

ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތަކީ، ރާްއޖޭގައި މި މުސާރަ ދެވޭ ގޮތާިއ، ދެވޭ މިންވަރު ރަނގަަޅްށ 

ނުކޮށް އަުޅގަނުޑމެން މުސާރަތަކަކާ ކުޅެން ދިމާކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ، މީގެ  ބަލައި ދިރާސާކުރުން. މިފަދަ ދިރާސާއެއް

ނަތީޖާ ވަރަށް ގޯްސެވގެން ހިނގައިދާނެ. އަެނއްާކވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާޢީ މަޞްލަޙަތު ގެއްިލގެންދާނެ. 

ޖެހޭ ހަމަހަމަކަން މީގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިގެންދާނެ. މުސާރައިގެ ެއކި ގިންތިތަކުަގއި އޮންނަ

ގެއްިލގެން ހިނގައިދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންވީމާ، މިކަމަށް ޓަކައި މިފަދަ ކޮމިޝަނެއް 

އުފެދިގެންދިއުމަށްފަހުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ މެންޑޭޓަކީ ކޮމިޝަނަށް ދޭންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ 

ވާ ބޭބޭފުޅުން މެދުވެރުކޮށްގެން ރާއްޖޭަގއި މުޅި މުސާރައިގެ ޮއނިގަނޑު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދިރާސާކުރުމަށް އެކަށީގެން 

ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ދިރާސާއެްއ އެކުލަަވއިލުން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހަމައެއާއެީކަގިއ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން 

ރި އަސާސީ ޙައްެޤއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާޢއިލާތަުކގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި މުސާަރއަކީ އާއްުމ ރައްޔިތުްނގެ ދިރިއުޅުމާ ގުުޅންހު

ދުވަހުން ދުވަހަށް ހަމަޖެއްސޭ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް މުހިއްމު އަސާސީ ޙައްޤެއް މި މުސާރައަކީ. ހަމައެާއއެީކގަިއ، 

އުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންަނށް މި ދޭންޖެހޭ މުސާރައަކީ މިއީ ދަ

ހޭދަކޮށްގެން ދައުލަތުން ކުރާ ޚަރަދެއް. އެހެންވީމާ، މިކަން ގުިޅގެން އެބަދޭ އާްއމު ޢާއިލާތަކާ ވެސް. ައިދ 

އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން މި ފާސްކުރާ ބަޖެޓާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިގެންދާ މަްއސަލައެއް މައްސަަލއަކީ މީ. 

ނަވާ ހިތެއް ުނވޭ މިފަދަ ކޮމިޝަނެއް ެއކުލަަވއިލުުމގެ މަސަްއކަތަކީ މަޖިލީހުެގ ފަހަރެއްގަިއ ވެްސ އަުޅގަނުޑ ދަން

ތެރޭން ހިންގަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް. މަޖިލީހުން އިޢުލާންކޮށްގެން، މަޖިލީހުން އިންޓަިވއުކޮްށގެން މަޖިލީހަށް 

ރިޔާސީ ިނާޒމުގެ ތެރޭަގއި މި ކަންކަން  ނަންތައް ގެނެްސގެން، މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން އަުޅގަނުޑމެންގެ މި އޮތް 

ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫެލއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ކޮމިޝަނަކުން މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު އެކަަށއަަޅއި 

މުސާރަ ކަނޑައެޅުމަށް ަޓަކއި މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭއިރުަގއި، ކުާރއިުރގައި މިފަދަ ކޮމިޝަނަކުން މަޖިލީހަށް 

ންޖެހޭނެ ކޮންމެވެސް އުސޫލުތަކެްއ، ކޮންމެެވސް މެކޭނިޒަމެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެއީ، މަޖިލީހުެގ ވާޖަވާބުދާރީ

މެންބަރުންނަށް ކަމުގައި ވީަނމަވެސް، އަދި މަޖިލީހުގަިއ ާޚއްޞަ ގޮތުަގއި އެބަ އޮވޭ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓާ ގުޅުންހުރި 

އްޒަފުްނނަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މުައްއސަސާތައް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މާލިއްޔަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަުމގައި ސަުރކާރުގެ މުވަ 

ކޮމިޓީއެއް. އަދި އެީއ، މިފަދަ ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަކާ ގުޭޅގޮތުން އުފެދޭ ކަންބޮޑުވުންތަާކ ގުޭޅގޮތުްނ 

އަށް ޖަވާބުދާރީވާން ެވސް ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީވާން މި ޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއެއް ވާނަމަ، އެ ކޮމިޓީ

ފުރުޞަތެއް މިފަދަ ބިލެއްެގ ތެރޭން އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ހަމަެއއާެއކު، 

އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މި ބިލަށް ބަލާއިރުަގއި ފާހަަގެވގެންދާ އަެނއް ނުކުާތއަކީ، މި ބިލުގައި ވާ ގޮުތގައި ިމ 
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ފަންސާސް އިންސައްތަށް ވުރެ މަތީ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ މުވަްއޒަފުންެގ  ދައުލަތުގެ

މުސާރައާ ގުޭޅގޮތުން މި ކޮމިޝަނުން ލަފާދެއްވަން މި ޖެހެނީ. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑުެމންގެ ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކަްށ 

އުލަތުެގ މެޖޯރިޓީ ޝެއަރ ނެތް ކަމުގަިއވީ ނަމަވެސް ާރއްޖޭގެ ބަލާއިރު، މިސާލަކަށް ދިރާގު ފަދަ ކުންފުނިތަކަކީ ދަ

ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ މުވަްއޒަފުން، ދައުލަތުގެ ހިއްާސއެްއ އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ، ދައުލަތުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުަގިއ 

ނެތް ކަމުގަިއވީ ނަމަވެްސ  އަށް ވުރެ މަތީ ހިއްާސއެއް  50ވަރަށް ގިނަ ުމވަްއޒަފުން އެަބ ތިބޭ. އެހެންވީމާ، އަދި %

ދައުލަތުގެ ހިއްސާ އޮތް ކަމަްށ ވާނަމަ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި މި ކޮމިޝަނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސޭެއްއ 

އޮންނަން އެބަޖެހޭ. ދައުލަތުެގ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކޮންްޓރަބިއުޝަނެއް އެ ބޭފުޅުންެގ މުސާރަތަކުގެ އޮނިގަނުޑ 

އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރން. އެހެންވީމާ، މީ ޙަޤީޤަުތަގއި މި ބިލާ ުގޅޭގޮތުން ހުރި އެކުަލވައިލުމުަގއި 

ބައެއް ކަންޮބޑުވުންަތއް. އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މިފަދަ ަކންބޮޑުވުންތަކަށް މި ބިލާ ގުޭޅގޮތުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީަގއި 

ށް ރިޢާޔަތްުކރެވޭނެ ކަމަށް. ހަމަެއއާެއކީަގއި، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ މަޝްވަރާކުެރވިގެންދާއިުރަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަ

ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ްޕރައިވެޓް ސެްކޓަރަގއި މިދެޭވ މުސާރަތައް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް 

ނި ގާނޫނީ އޮނިގަނުޑަގިއ ކަހަލަ ގާނޫނީ އޮނިގަނެޑއްެގ ތެރެއަށް ވައްދަން. ދައުލަުތގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ެއކަ

ހަމަޖައްސާފައި، ޕްރަިއވެޓް ސެކްޑަރ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލެވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، އެއީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ 

އިޖުތިމާޢީ މަޞްލާޙަތާ ފުށުއަރައިފާނެ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫުލކުރެވޭީތވެ، މިއަދު ދައުލަުތެގ މުސާރަތައް އޮނިގަނެޑްއގެ 

ުޅގަނޑުމެންނަށް އެއް ަބއްޓަމަކަށް، އެްއ ިގންތިއަކަށް ފެއްިތގެންދާއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެބަ ތެރެއަށް އަ

 ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ދެކެން ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރަގއި މަސައްކަްތކުރާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުށީފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު

 އަށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ވެްސ، އެހެން ަޤއުމުތަކުަގއި ެވސް ދައުލަުތެގ 

މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑުތައް ަކނޑައެޅިފަިއ ޮއވޭ. އަދި ެއަކމުގެ ފައިދާ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެމުންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، 

ސުވާލަކީ، މިކަން ކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ކޮން ފައިދާއެއްތޯ ވާނީ؟ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި އޮތް 

ކިހިނެއްތޯ މި ކަން ކުރަނީ؟ މި ސަރުކާރަށް އެކަން ކުރެޭވނެތޯ؟ އެއީ، އަުޅގަނޑުމެން ުކރިމަތީގައި އޮތް ސުވާަލކީ. މި 

މަައށް ހުރީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުމުަގއި މިހާރު ދައުލަތުގެ މުސާރަ ކަނޑަެއޅުމުގެ ގާނޫނު ނޫން ހުރިހާ އެއްެޗއް ހަ
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މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ހަމައަށް ހުރެ މި ދައުލަތް ހިނގާތޯ؟ އެއީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ުކރިމަތީގައި އޮތް ސުވާަލކީ. 

އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޝަން ހަދައިގެން ވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް މީގެން ވާނެ ފައިދާއެއް އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނަޑކަްށ 

މަ އެްއގޮތަކަށްެވސް ނުފެނޭ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ފަިއދާއެއް ވާނަމަ، މިކަން ކުަރންވީ. ފައިދާުނވެ ހަމައެކަިނ ހަ

ކަްނ މިއީކީ ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން ެއއްެޗއް ގޮތުަގއި މިކަްނ ކުރާ ކަރުދާހުގަިއ އޮތް

ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން ހަތަރު ބިލިައން ރުފިޔާ ގެއްލުނު ވާހަކަ.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ

ތޯ ސިފައިންނާިއ ތީތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ކޮަބއިތޯ އެންޓި ކޮރަޕްޝަްނ ކޮމިަޝން؟ ކޮބައިމުއައްސަސާަތއް ނެ

ން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތޯ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އުފައްދާފައި އޮތް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ބަލަހަްއޓައިފުލުހުން؟ ކޮބަ

އޮތީ.  ތޯ؟ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ނޭނގިތޯ މިހާ ވަރުވެފައި މިންފުނި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮަބއިތެރޭގައި އޮންނަ ކު

ބިލިއަްނ  1.2 އޮތޯރިޓީ؟ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ތޯ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީކޮބައިތޯ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް؟ ކޮބައި

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާެނ  4އިުރގައި ިމއަދަދު . އޮތްއޮތީ ވެފަ ޚިޔާނާެތއް ހަމައެކަިނ ވިްއކި ައގުން މިރުފިޔާގެ 

ބައި ރުފިޔާއެއް  ކަމަށް ހިސާބުތައް މި ދައްަކނީ. މިގޮތަށް ދައްކާއިުރަގއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ އެަކއުްނޓަށް ނެތޭ

ިމގޮތަށް ތަށް ވަންނަންެޖހޭ ފައިސާ އެގޮތްގެން ދައުލަިއކޮށްލައި ހަމައެަކނި ފަހަތުގައި ސޮެއއް. ވެސް ަވއްދާފަ

ައުޅަގނުޑެމްނ ިމ ، ބޭރުވެގެންދިަޔއިުރގައި މިކަން ބެލޭނެ ފަރާތެއް މި ޤައުމުގައި ނެތް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއހެންވީމާ

ފައިސާ ދިވެހި ދައުލަތަށް ަގިއ ޒިންމާވާ މީހުން އަތުން މި ޖެހެނީ. ތިޔަ މައްސަލައިދައްކަން މި  ާވަހަކ ިމައދު 

 ލިބޭނެތޯ؟ ނުލިބޭނެ. ބައި ލާރިއެއް ވެސް އެ މީހުންގެ ައތުން ދައުލަތަކަށް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި

ކަްނ ވާނެ ފައިދާއެއް ނެތް ންުކރިޔަކަސް ރަްއޔިތުންނަށް އޭގެ ތަނުގައި ސިާޔސީ ވާހަކަ ދަްއކާފައި، ިސޔާސީ ކަންތައް 

ދަނީ. ޙަޤީޤަތްވާނީ ޙަޤީޤަތަށް. އިންސާފުވާނީ އިންސާފަށް. މިއަދު  ނަށް ހާމަވަމުން މިއަޅުގަނޑުމެން

ެއކަމަށް  ތޯ ދައުލަތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭަގއިބި މީހުން ހައްޔަރުކުރިއިރު ކޮަބއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީަގއި ތި

ކީްއެވގެންތޯ؟ ސަރުކާރުން މުސާރަދީފައި ކޮމިޓީތަާކއި ިމ ނޭީޅ އާ ދޭތެރޭަގއި ފިަޔވަޅުއެ ޭބފުޅާ ޒިންމާވާންޖެހޭ ބޭފުޅާ؟

ލާފައި ތިބެނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާއަދާކުރުމަށް ޓަކައި. ެއކަން ނުކުރެވެންާޏ  ތަންތަނަށް ތަންތަން ހަދާފައި އެ

ތެއް ނޫން. ރައްޔިތުްނ ދަނީ. މިއީކީ މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާނެ ގޮ އެއްެޗއް ަގއުމަްށ ވަމުން މި ދެން ވާނެހާ

ޖެހެނީ އެހެންވީމާ.  ބަލައިގަންނާނެ ގޮތެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދައްަކން މި 

 އްކުރަމުން ގޮްސ މިދިޔަ ހަތަރުފަސް އަހަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ ފިކުރުގަިއ، ިސޔާސީ ވިސްުނމުގައި ކަންތަ

ޖެހޭ ސުވާލަކީ. ކޮންމެ ތޯ؟ އެީއ، އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންތުްނނަށްވީ ފައިދާއަކީ ކޮަބއިރައްޔިވޭތުެވގެންދިަޔއިރު 

ގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅު  ުރަގއި ފުރި ތަނުަގއި ވެސް ނުޖެހިގެން އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިގޮސް ނިމޭއި

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ މަްއސަލަ ވެސް ހަމަ މިނިވަްނ  ޖެހެނީ. އިޚްލާސްތެރިަކމާއެކު ކަެމއް ކުރަންޏާ ހަމަދައްކަން

ހުމާލުވާ މީހުންގެ އި ެމދުވެރިކޮށް ރަނގަޅަށް ބަލަިއ، މީގައި ނޫނީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަެކއް ،މުއައްސަާސއެްއ މެދުވެރިކޮށް 
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ނެރޭ ރިޕޯޓެއްގެ  މައެކަނި ސަރުކާރުގެ ލަފާގެ މަތީން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްމާލު ހޯދަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ. ހައިހު

ކަންކަން ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކުަރން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  މައްޗަށް މިކަން ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި މި

ކޮްށގެނެއް ކަންަތއްތަކެއް ރަނގަެޅއް ނުކުެރޭވނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ގޯްސކޮްށ ކަންތައް

ހުންނާނެ ކަމަށް ވިސްނުމަކީ އެއީ މޮޔަ ޚިޔާލެއް ކަމަށް މިއަދު ވެރިޔަކަށް ހުރި  ވެރިކަމުަގއި ެއއްވެސް މީހަކު އަބަދު

ދަްއކަނީ އެކަން ދައްކާ ހިސާބަށް ރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަވެސް އެކަން އެނެގން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެ އަށްމީހާ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން.  ކަންކަމަކީ މަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިދިަޔއި  ކަންތައްތައް ޤައުުމގައި

ވީމާ  ރުކުެރވެންޖެހޭނެ. ވަކި މީހެއްހަކު އިންސާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ހާޒިރައްޔިތުންގެ ފަިއސާއަށް ޚިާޔނާތްތެރިވާ ކޮންމެ މީ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ނުޖެހޭނެ ޒާމެއް ިމ ޤައުމުގައި އޮންނާކަށްހައްޔަރުކޮށްފަިއ، ަވކި މީހެއް ހައްޔަރުނުކުެރވޭނެ ނި

ުޅގަނޑުމެްނގެ ތޯ؟ އަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ކޮބައިތޯ؟ މި މަމުންދާއިރުގައި މި މަޖިލިސް ކޮބައިހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަ

. ދެން، ވިދާުޅވާނެ ތޯ؟ އަާދކުރެވުނުތޯ؟ ނުކުެރވޭ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ެއއީ، ޙަޤީޤަްތ މިއަދުގާނޫނީ ޒިންމާ ކޮބައި

ނަމަ ނޫންތޯ ައެގއް ވެްއޓެނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  ައނެއް ކަމެްއ ވަނީއޭ. ައގެްއ އޮތް އޭ.އަުގ ެވއްޓެނީ  ގެމަޖިލީހު

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެްސ  ،އެ ވިދާުޅވަނީ ދު ދެ ުދަވހުން އެއް ުދވަހު އަަރއި ރައީސް، އަބަ

އްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ، މި ޤައުމުގެ ހާލަތު އި  ރޭްނ ވަގަން ނެގި ލާރި ލިބިފައިެވއޭއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ތެ

އަޅުގަނެޑއް ކޮަރޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ަބިއ  ،ެއކު މި ބުނަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ސާބިތުކަމާ

ވިދާުޅވޭ  ކުރަނީ. ރައީސް ގަންދީ ހުވާ އަުޅގަނޑު މިهللا ރުފިޔާއެއް ވެސް އަތްލާފަިއ ނޯންނާނެ ކަމަށް މާތް

 އަށް ފިރިމީހާ ،ނުަވމޭ. އަނބިމީހާއެްއ ންެގ ކުރިމަީތގައި ިތމަންނަ ރައްޔިތުންެގ ފައިާސއަކަށް ިޚޔާނާތްތެރިރައްޔިތު

ބަލާ ހެއްޔޭ އެ ޭދއިރުަގއި އެީއ ކޮންތާކުން ހޯދި ފައިސާ ކަމެއް. މިހެން ކަނޑުކޮްސ  ގެނެސްދޭ ފައިސާ އޭނަ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުުމގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނަ މީހާ މި  ދެން މިއަދަކު ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ ވާހަކަދަްއކަިއގެނެއް

ޖެހޭ. މި ޤައުމުގައި ޤައުމުގެ ޚަޒާާނއަށް ޒިންމާވާްނ އެބަޖެހޭ. މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ޒިންމާާވން އެބަ

ކަށް ހުންނަ މީހާ އެބަޖެހޭ އިމުކުރުމުަގއި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ފުރިހަމަ ޒިންމާ އުފުލަން ރައީސަޢަދުލުއިންޞާފު ޤާ

ބޮލެއް ދަމައެއް ނުގަނެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ނޑާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫޭނ ބުނެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީީކ، އަޅުގަ

ފުއްލަވަންޖެހޭނެ. ފުިރހަމައަށް އު ަވއްކަުމެގ ޒިންމާ ރައީސް ޔާމީން ބޮޑުދައުލަތުގެ ޚަޒާާނއިން ހިނަގިއގެން މި އުޅޭ 

ދައުލަުތގެ  ނާނޭނޯން ވެސް ބޭނުންކޮްށފައެއްމީނަކަށް އަދިެވްސ ވިދާޅެްއ ނުޭވ، ތިމަންނާ ބައި ރުފިޔާ ޔާ ރައީސް

ދިޔަ ބޮޑު ަވއްކަުމގެ ންެމ އަީޑގައި ހުރީ ރައީސް ާޔމީން. މި ޤައުމުގައި ހިނަގއި މިޚަޒާނާއިން. ެއކަމުަގއި އެ

ނޫންނަމަ، ތް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެން. މިއީ، ޙަޤީޤަމޭސްތިރިއަކީ ވެސް ސީދާ ަރީއސް ޔާމީން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ކަމުަގިއ  ތްތައް ގެނެސްގެން މިދޭންޖެހޭނެ. ދުނިޔޭގެ ެއކި ޖަމާޢާމިކަން ކުރަން މި މަޖިލީހަށް ވެސް ފުރުޞަތު 

ބޫލުކުރާެނ ގަ ގެންދަނީ. ެއއީކީ، އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތް ހޯދަންޖެހޭނެ. ނުހޯދާ އަދިވެސް ކަންތައްަތއް ފޮުރވަމުން އެ
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ކަމެއް ނޫން. ވައްކަަމކުންނެއް ހޯދާ ފައިސާއަކުންނެއް އިންާސނާއަށް ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ނުގަެނ ބިރުގަންަނންޖެހޭ. އެއަށް ބިރު ގެ ކޯާފއަށް ައޅުގަނޑުމެންهللاއެހެން ފަރާތްތެއް ވެސް ވޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ކަންކަން... މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރަތަމަ  ށް މިއަދުގެ ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެފައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

 ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަށް ަމޖިލީހުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރައށްގެންދިއުމަށް ެއއްބާރުލުން .ފަށަމުން ވެސް ދެންނެވިން

 ަގއި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަުރވާނަން. އެއާ މަޖީހަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައިހަމަ ދެއްވުމަށް. އަޅުގަނޑު އެދެން 

ދައްަކވަންޏާ އަޅުގަނޑު އެ ވާހަަކއެއް ހުއްޓުވާނަން. ެއއީ، ކޮންެމ ގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ވާހަކަފުޅުޚިލާފަށް މަޖިލީހު

ަވކި ޕާޓީައކަށް ވެްސ ނުބަލާ އެގޮތަށް ެއކަން ުކރިއަށްގެންދާނަން އަުޅގަނުޑ  .ިވޔަސް ބޭފުޅަކު ދެއްެކވި ކަުމގައި

މި މަޖިލީހާ ގުޅިގެން މުޅި  ،ރިޔާސަތުން އިނދެގެން. އެެހންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ 

އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބެމުންދާ ބަދުނާމު.  ،ުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބެމުންދާ ނަމާއިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ ކުރިަމތީގައި އަ

އެހެންވީމާ، އެްއ މެންބަރަކު، ދެ މެންބަރަކު ތެރޭަގއި ިހނގާ ެއްއވެސް ކަމެްއގެ ސަަބބުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ 

 މެންބަރުން ޚަރާބުވާ ގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް އަުޅަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 ށް.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު ރުމެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ލުސްދޫއަރުވަނީ ތު

 

 :ވާަހކަދެއްެކވުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

وعلى آله وصحبه الم على أشرف األنبياء والمرسلين. الة والس  العالمين، والص   الحمد هلل رب  حيم. حمن الر  بسم هللا الر  

ދާ ބިލަކީ ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ިސޔާސަތު ކަނަޑއެޅުުމެގ  މި އާދެ! މިއަދު ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިގެން أجمعين

ގަކުރެޭވ ހަ ކަމެްއ ެއބަ އުޅޭ. ިމއީ ރަްއޔިތުންނާ އަުޅގަނޑަްށ ފާހަ ިމ ިބުލަގއި ، ބިލެއް. ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ 

ތުގެ މުވައްޒަފުްނެގ މި ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ދައުލަ ،ކަމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ހަ ކަމެއް. ފުރަތަމަހުރި ހަ ކަމެއް. ގުޅުން

 ފެޝަނަްލ މިންގަނޑުތަެކއް ދުރާލައިިކޔާނެ ުނވަތަ ބުރަވާނެ ޕްރޮތަްއ ަކނޑައެޅުމުަގއި އަޅާނާޔަތްމުސާރައާއި އި

ކަނަޑއަޅަމުންދާނެ ޤައުމީ  ންގަނޑުތަކެއް ދުރާލައިއެފަދަ މި، ކަމަކީ ކަނޑައެޅިަފއި ހުންނާނެ ގޮތް ހެދުން. ދެވަނަ

ނާޔަަތކީ ޤަދަރުވެިރ ގެ މުސާަރއާއި އިަދއުލަތުގެ މުަވއްޒަފުން  ،ކަމަކީ  އޮނިގަނެޑއް ތަޢާރަފުކުރުން. ތިންވަނަ

ކަމަކީ،  ނަވުމަށް މަގުފަިހކުރުން. ހަތަރުވަ ދިރިހުރި މުސާަރއަކަާށިއ އިނާޔަަތކަށް ،ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް ަމގުފަހިކުރާ

ފާތުތަްއ ނާޔަުތގެ ތަތިތަކުގެ މެދުގަިއވާ މުާސރައާއި އިތަކާއި ގިންތިތަކާިއ ފަންމުަވއްޒަފުން ބެހިެގންދާ ފަންނު ދައުލަތުގެ

 ުިނާޔަތްއ، ދިނުމާއި ކަމަކީ، މުސާރަ ަކނޑައެޅުމާއި މުސާރަިއގެ ކުިރއެރުން އެޅުން. ފަސްވަނަހަނިކުރުމަށް ބާރު
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ާނަޔތްތައް ެއްއގޮތްކުރުމުަގއި ަމރުކަޒީ ިނޒާމެްއގެ ތެރެއިން އި ،ުރުކރުމާއި މަދުކުރުމާއިުިނާޔަތް އިތުއ، ދިނުމާއި

އެޅުން. އަދާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮެތްއގެ މަތީން ަކންކަން ކުރުމަށް ބާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ަޙޤީޤަތާއި ޢިޖުތިމާޢީ

ގައި އދ.އިން ފާހަގަކޮށްފަިއވާ އަމާޒުަތކަށް ދިވެހިރާއްޭޖ ނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސްގެ ޮގތުކަމަކީ، ސަސްެޓއި ހަވަނަ

ވާސިލުވުމަށް މަގުފަހިކުރާ މާލީ ސިޔާސަތުތަކެއް ދިވެިހ ދައުލަތުން ގެންގުޅުމުަގިއ އެހީތެރިވެދޭނެ މުސާރައާއި 

ބިލެއް ކަމަށް ރިހަމަ ކަުމގައި ހެދުމަށް މަގުފަހިކުރުން. މި ހަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު މި ބިލަކީ ފު ނާޔަތެއްއި

 ،ބޫލުކުރަން. މީގެ ބޭނުމަކީންޖެހޭ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. މިއީ 

އިތުރުން ދައުލަތް ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަުކެގ މުސާރަ ކަނޑަެއޅުން. އަދި މީގެ ޙަޤީޤަތުގައި ދައުލަުތގެ މުވަްއޒަފުންގެ

ނީ ފަހުގެ ވަގުތެއްަގއި ހިމެނިގެންދިއުން. އަދި އަުޅގަނުޑ އެދެ ގެްނ މި ބައިތަކުގެ ތެރޭނޑައެޅި މުސާރަ ވެސް ކަ

ނަަމވެސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރަާއ ދޭތެރޭ ވެސް ގޮތެްއ ކަނަޑއެިޅގެން  ވީކަމުގައި 

ލެއް ހުށަހެޅުމުން މި ބިލުން ފައިދާއެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ވަރަށް ައވަހަށް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް. ޙަޤީޤަތަކީ މިފަދަ ބި

ިދވެހިރާއްޭޖެގ  ،ވިދާޅުިވ ކަުމގަިއ ވިދާުޅވާ ފަރާތްތަކުން ވިދާުޅވަނީކީެއްއ ތެދު ވާހަކަަތކެްއ ނޫން. ޙަޤީޤަތަކީ

ނގާ ކޮރަޕްޝަުނގެ ގެ ތެރޭގައި ހިގެން އެ ވެިރކަމެއް ިސއްޔަތުން ވެިރކަމުަގއި ހުންނަވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައި 

هللا ކެރިަވޑަިއގަތުން ލިބިަވޑަިއގަތީ ރައީސް ޢަބްދު ،ކަންން ބެލުމުގެ ޤާބިލުކަން، ކުޅަދާނަމަލުތައް ހިންގާފައިވާކަޢަ

ލެއް. އިޤްތިޞާދީ މާހިރެއް. ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ބޭފުޅެއް. . އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅާއަކީ ބަޠަ ޤައްޔޫމަށްޢަބްދުލް ޔާމީން

ީރގޭ މުޙަްއމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ކެނެ ކީއްެވގެންޯތ އެމް.ޑީ.ޕީން ސަރުކާުރގައި ނުވަތަ ގ.އެހެންނޫންނަމަ، 

މަލުތައް ކީްއވެތޯ ނަޝީދު ނުބެއްލެވީ؟ ކީއްވެތޯ ދޫކޮށްލެްއވީ؟ ިމ ޢަ ތެރޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަނުގެ

މި ބިލުަގއި އޮންނަ  ،ތޯ؟ ހަމަޔަޤީނުން ވެްސ މިަކމުގައި އިިއރުގައި އެމް.ޑީ.ީޕ މީހުން ކޮބަހުރިހާ ޚިޔާނާތެއް ެވގެންދިޔަ 

އެމް.ޑީ.ޕީ ަޤއުމީ  އްޔަންކުރުމަްށ ކަނޑަެއޅިފައި އޮންނަ ފަރާތްތަކެއްރާއްޭޖގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަގޮތުން ދިވެހި

ންަތްއ ބޮޑެިތ ަވއްކައި ބޮޑެތިނޫނީ މަސަްއކަތެއް ނޫން. ބޮޑެތިބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތަކާ ހަވާލެއް ނުކުެރވޭނެ. އެީއ، ގާ މަޖިލީހަކާ

ން އެ ފައިދާތައް ނުލިބުނީމާ ނުވަތަ ލިބޭނެ މަގެްއ މީހުން ވެރިކަމުން ފައިބައިގެ  ތިބި މީހުން އެ އިކޮށްފަ

ގެން އެ މަގުން ސަރުކާރު ހިންގަން ފެށީމާ ހަޖަމުނުވެަހމަ ، ދިމާލަށް އިންސާފުގެ މަގުން އާނެތީމާ ދެން އަނެކާއިފަހިވެފަ

ހުރި ސިފަަތއް ނޭނގިގެން ަދއްކާ ވާހަކަތަެކއް.  އިމީހާގެ އަމިއްލަ ގަިއގަ ގުދޯ ނުވަތަ އެއްކަނީ ގުދޯވާހަކަތައް ދަ 

މިީއ، އެްއވެސް ހާލެްއގައި ގ. ކަން ކަަށވަރު. ލަކީ މުހިއްމު ބިލެއްނީ މި ބިސް ހާލެްއގަިއ؛ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާއެްއވެ

ްއޒަފުންނަށް ރޯމާދުވާލު ވިްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މުވަރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އޭނަގެ ސަރުކާރުގެ ސި ކެނެ

 މަގަށް ެއޅުވުމަށް މައޮްތ ބިލެއް ނޫްނ މިއީކީ. މިއީ، ހަ އިގެން ެއ މީހުންގެ ުމސާރަ ކުަޑކުރި ގޮތަށް ުކޑަކޮްށފައޮޅުވާަލއި 

އޮްތ ބިލެއް. ިމ ބިލުެގ މުސާރަަތކާއި މި ކަންކަން ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ޓަަކއި ކަނޑައަޅާަފއި ްނގެ ޓަކައި ަރއްޔިތު

ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނީ ފައިދާ. ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށެއް މުސާރަ ކަނަޑއެޅުމަްށ ފުރުޞަތެއް މިއަކު ނެތް. 



66 

 

ވަނަ މާްއދާގައި މި ބުނާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި އެހެން ކަންތައްތަާކ  102އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ން ގޮތްތަަކކުން މި ކަންތައްތައް އިންސާފުގެ މަގުން، ހަމަމަގުން ގެންދިއުމުގައި އިޚްިތޔާރު މި ގާނޫނުން ދޭތެރޭގައި އެހެ

އެބަ ލިބިދެއޭ. އެހެްނވީމާ، ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަންތައްަތކުަގއި ހުރި އުނިކަމެއް ހުރި ނަމަ އެ އުނިކަމެއް ފިލުަވއި، 

ނަށް ަޓކަިއ މި ކުރެޭވ މަސަްއކަތުަގއި ުކރިއެރުން ައޅުގަނޑުމެންނަްށ ފޫބައްދައި، އަުޅގަނޑުމެންެގ ރައްޔިތުން

ލިބިގެންދާނޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާެރއް އައިްސގެން ވަްއކަންކުރުމަްށ ޖާގަެއއް ނުލިބިދާނެތީވެ 

 ހިތާމަކޮށްކޮށް މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި...

   

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު، އަުޅަގނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެވި ޮގތަށް...އިްއޒަތްތެރި 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށްައރުވަން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަށް ވާަހކަފުުޅދެއްކެވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮ

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

 އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ބަޔަކު މީހުންނަށް ވަްއކަންކުރުމަށް ޖާގަނުލިބިދާނެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މި

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސަރުކާރެއް އަންނައިުރަގިއ ރައްޔިތުންނަށް ވަޢުދުތަކެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ މި ޤައުމުގައި 

ވާކަން. އެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުަމކީ ވެްސ ހަމަ އަބަދު ެވސް ސަރުކާރަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ަކމެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ން ޕޭ ރައްޔިތުންގެ މުސާރަ ބޮޑުުނވަނީ ކީްއެވގެންކަން އެނގޭ. އަނެއްާކވެސް މުސާރަ ބޮޑުނުވެ، އަުޅގަނޑުމެ
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ކޮމިޝަނެއް ހެދީމާ ދެން މީެގން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާއަށް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން މި ޖެހެނީ. ޕޭ ކޮމިޝަނަކީ މި 

ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ަކމެއް. ޕޭ ކޮމިޝަނެްއގެ ގޮުތގައި ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ހިންާގއިރުަގއި، ނޫނީ ަދއުލަތުެގ 

ގެން އެަކން ކުރެވޭއިުރަގއި ޭއގެ ފުރިހަމަ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް މުސާރައިގެ ިސޔާސަތު ކަނަޑއަޅާ ބިލެއް ފާްސވެ

ލިބޭނެތޯ ނުލިބޭނެތޯ މިއަދު އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ އޮތް ުސވާލަކީ. ކަރުދާހުަގިއ ތަކެތި ލިޔުމަކުންނެްއ އަދި 

ނީ ސިވިލް ސަރވިސް މީހުންނަށް އެ ހިސާބަކުންނެއް އެކަެމއް ނުފުދޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަ

އަހަރު ުދވަސް ވަންދެން އެ މީހުންނަށް މުސާރަ ދޭނެ  20ހާސް ުރފިޔާ ދިންކަމުަގއި ިވޔަްސ،  20ކޮންމެ މީހަކަށް 

ލާރި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން ެގއްލިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މީކީ ގަބޫލުކުރެޭވނެ ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެިރ 

ޓީޗަރުންނަށް މުސާަރ ބޮޑުކޮށްދޭން މިސަރުކާރުން ވަޢުދުވީ. ބޮުޑކޮށްދެވުނުތޯ؟ ެއހެންނަމަވެސް، ަވއްކަންކުރަްނ  ރައީސް.

މި ސަރުކާރަށް ކެރިއްޖެ ރައްޔިތުންގެ މުސާރަ ބޮުޑޮކށްދޭން ނުކުރޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ަވގުން ވެްސ 

ްނގެ މެދުގައި. މި ސަރުކާުރގަިއ މިތިބަ މީހުންނަށް އެވަރު ވެްސ ވަްއކަންކުރުމުަގއި ގެންުގޅޭ ަހމަޔާއި އިންސާފު ެއ ވަގު

ނެތް. އެއް ވަގު އަނެއް ވަގަްށ، ަވގުަގއި ވަގު ހިފަނީ މި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މި ޤައުމުަގިއ 

ހަށް ލަމުން އެ ގެންދަނީ ދައްކަން އޮތީ. މިވާހަކަ ދަްއކާތީވެ އެ ވާހަކަ ހުއްުޓވުމަްށ ފާޑުފާޑުގެ ބިލު މި މަޖިލީ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއްއގަިއ އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްޫދ ދާއިާރގެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ

އާދެ! ބިލާ ުގޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު ވާހަކަަދއްކަން ފެށީމާ އޭތި މައުޟޫޢާ ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން؛ މިހާރު އެ މެންބަރު 

ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުންގެންަދާވއިރުަގއި ބިލާ އެްއވެސް ވަަރކަށް ގުޅުމެއް ނެތި، ހަމައެަކނި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހަމަ 

ދަށުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުްނ ގެންދަވާތީވެ ައޅުގަނޑު އެަކން ނިޒާމީ މައްސަލައެއްެގ  ގުދޯގުޯދގޮވުުމގެ ސިޔާސަެތއްގެ 

ގޮތުަގއި ނަގަން. ބިލާބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކަެއއް ެއ ބޭފުޅާ ނުދައްކަވައި، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ނުދައްކަވާތީ 

 . އަޅުގަނޑު ެއކަން ފާހަގަކޮށްލީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގަިއ ބަލައެއް ނުގަންނަން. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ 

ހަނދާންކޮށްދެމުން މި ދަނީ އެގޮތަށް ވާހަކަފުޅުނުެދއްެކވުމަށް. އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަދިެވސް ެއއް ފަހަރު 

ދަްއކަވަމުްނގެންދަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަމުން ފުރުަޞތުދެން. އަުޅގަނޑު ބިުލެގ ވާހަކަފުޅު

މައުޟޢުން ބޭރުގަިއ ވާހަަކފުޅު ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ެއއްވެްސ މެންބަރަކަށް ފުރުަޞތު ނާރުވާނެ ވާަހކަ ެވސް 

 ދަންނަވަން. 

 

 އަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހަމަ ބިލުގައި ހުރި އެއްޗެހީގެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެްނ މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެން 

ދިނުމަްށ މި ދައްކަނީ ޕޭ ކޮމިޝަން އުަފއްދާ ވާަހކަ. ޕޭ ކޮމިޝަން ުއފައްދަނީ މުސާރަިއގެ ހަމަހަމަކަން ރައްޔިތުންނަށް 

ޓަކައި. އެކަްނ ކުރާ ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މި ަދއްކަނީ. ުމސާރަ ދެވެނީ ަދއުލަތުގެ ލާިރ ހުރެގެން، އެ ލާިރއަށް ާވ 

ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އެނގިެގން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއ ލާރި ވަރަށް ނެގީމަ މުސާރައެއް ނުދެވޭނެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ރައަީކ ރައްޔިތުންަނށް ދެވޭވަރު އެްއޗަކަށް ާވނެ ގޮތެއް ހެދުމުގެ ވާހަަކ ރައީސް. މުސާރަދޭއިުރގައި އެ މުސާ

އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދައުލަތް ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކ 

ކުރާނީ ކޮން ފައިދާެއއްތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ  މިއަދު ދައްކަން. ތަފާތު މުައްއސަސާތައް ހެދިައކަސް އޭގެްނ ރައްޔިތުންނަށް

ކިޔަން އެބަޖެހޭ. އެވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުންނަށް 

ހާސް ރުފިޔާ ދިންކަމަށް ިވޔަސް މި ވަގަށްެނގި ލާރިން މިއަށްވުރެ ވެސް އިތުުރވެޭއ  20އަހަރުދުވަުހ މީހަކަށް  20

ބަ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައަކީ. އެހެންވީމާ، ބިލު ހުށަ މި އަޅަނީ ފުރަތަމަ އެ ވާހަކަތައް އެ

ހުއްޓުަވއިލާފައި ބޭކާުރ ކަންަތއްތަކު މި މަޖިލިސް ތެރެއަްށ ަވއްދަިއގެން ދައުލަތުން ވެެގން މި އުޅޭ ޮބޑު ޚިޔާނާުތެގ 

ވީމާ، ެއވާހަކަ ިމއަދު ދަްއކަންޖެހެނީ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނޭގ ވާހަކަ ހުއްުޓވުމަށް ަޓކައި. ެއހެން

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކުރެވޭ ކަންތައް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ދަންނަވަން

ތެރޭގައި ކަންކަން ހޫނުެވގެްނދާ ގޮތަށް، ދެ ޕާޓީ ދެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ޒުވާބުކުރާ ގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރުމަށް 

އަޅުގަނޑު އިލްތިމާްސކޮށް ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގިއ 

ުތގަިއ އިނދެގެން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ ެއއްގޮތަްށ މަޖިލިސް ެގންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މި ދަންނަވަނީ، ރިޔާސަ
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މަސައްކަތެްއ ައޅުގަނުޑ ކުާރނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަުތއަރުވަނީ. މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅިފައިާވ 

 ނޑަށް ފުރުޞަތު ނޭރުވޭނެ ާވހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. މައްސަލަިއގެ ބޭރުން ވަަޑިއގަންނަވާ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ އަުޅގަ 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރައީސް، އަުޅގަނޑު ވާހަަކ މި ދައްކަނީ ހަމަ މަޖިލީހުގެ ުހށަހެޅިފައިވާ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން. އަުޅގަނޑު މި ދަްނވަނީ 

އެްނޓި ކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަން؟ ކޮބައިތޯޭއ ދެން އުފައްދާފަިއ ހުރި މުއައްސަސާަތއް؟ މި  ކޮބައިތޯޭއ މި ޤައުމުގެ

މުއައްސަސާަތއް އުފެއްދީމާ އޭގެ ނަތީޖާ ރައްޔިތުންނަްށ ލިބޭތޯއޭ؟ ކޮބައިތޯއޭ ދަުއލަތުގެ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުެވ 

އަުޅގަނުޑ މި ދައްކަނީ. ކުންފުންޏެއް  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ިއންނަވާ ބޯޑުަގއި އިންަނވާ ެޗއަރ؟ މި ވާހަކަ

ހަދަނީ ނޫނިއްޔާ ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ އޮިނގަނޑާ ބެހޭ ކޮމިޝަނެއް މި ހަދަނީކީއެްއ ހަމައެކަނި މުސާރަ ދީފައި 

 މީހުން ބައިތިއްބާކަށް ނޫނޭ. އެކަމެއް ނުވެއޭ މި ޤައުމެްއގައި. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ ދައްކާނަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ރައީސަށް އަދި މިއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ނޫން އެހެން ޮގތެއްގެ ގޮތުަގއި މި ފެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް. މި ދަްއކަީނ 

ބިލާ ބެހޭ ވާހަކަ. ރަްއޔިތުްނނެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ ިމއަދަުކ ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސއިން ުމސާރަ ދީފައި ކޮމިޝަންތައް 

ންނަންޏަކާ. ދައުލަތުގެ މާލިްއޔާގެ ިމހިރަ ބޮޑެތި ވަްއކަންތަްއ ހަދާކަށް ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ފައިދާ ނުފެ

 ހިނގަމުންދާއިރުގައި މިކަންތަްއ މިގޮތަށް ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި 

ން ދައްކަންޖެހެނީ ރައްޔިތުްނގެ ދަްއކަނީ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަަކއެއް. އަުޅގަނޑުމެ ވާހަކަ މި

ުފ ގެ ވާހަކަ. ރައްޔިތުންނަށް އިންސާޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަންޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ

ހަދަނީ.  ހަދަނީ. އެ ނިޔަތުގައި ކޮމިޝަނެއް ވެސް މި ހޯދައިދިނުމުގެ ވާހަކަ. އެ ނިަޔތުގައި މުައއްސަާސެއއް ވެސް މި

ފައިާދއާއި އޭގެން ނިކުންނަ ނަތީޖާއެްއ ރައްޔިތުން ބަލަން ބޭނުންވާނެ. ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސ  އެ ކޮމިޝަނުގެ

ޚަރަދުކޮށްގެން ކޮމިޝަންތަާކިއ މުސާރައިގެ އޮިނގަނޑު ަކނޑައަޅާ ބިލެއް ފާްސވެގެންާދއިރުަގއި ޭއގެން ނިކުންނާނެ 

ތަނަށް  ަދއްކަންޖެހެނީ. ހަމަ މިވާހަކަ މިއަދު  ޑުމެން މިނަތީޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެްނ އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނ

މިވެނި  ،ތީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ބިލެކޭ. ތި ބިލު ފާސްކުރީމާ ރައްޔިތުންނަށް އެވެނި ކަމެއް  ،ބިލެއް އަންނައިރަށް އާނ

އެކަްނ ޭއގެން ކަމެއް ވާނޭ ިކޔާފައި އާޚިުރގަިއ ނިމޭއިރުަގއި އެކަން ުނވަންޏާ ރަްއޔިތުންނަށް އެނެގން އެބަޖެހޭ 

 4ދައްކަނީ  ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުެމން ދައްކަން މި ނުވާނެކަން ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ

 ހަކަ. އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނަންބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން ަވގަށް ނަަގއިގެްނ އުޅޭ ވާ

 ...އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެްއޮގތަށް އި . އަޅުގަނުޑ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާއިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ގެންިދއުމަށް. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ވަަރށް ތަކުރާރުކޮށް ދެންނެވިން ރުވީ މަޖިލީހުގެ ާވހަކަ ކުރިއަށްއެފުރުޞަތު

އެދުމަށް އިޙްތިރާމުނުކުރައްވާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނުޑ ސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މި އެދޭފުރުޞަތުގައި ވެ  ދެވަނަ

ނުދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނުޑ ފަހުން އެ ފުރުޞަތައިެގން ކުރިއަށް މީގެ

 އަރުވަނީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ސަލީމަށް. މި ބަންދުކޮށްފިން. އަޅުގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްފުނަ

ވާހަަކ  އެްއކޮށް މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ގާތަށް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ހިނިއައުމާ

ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ރާއްޖެ  ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެ ފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ދައްކަންޖެހެނީ. ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަ

ދާ ތަރައްޤީގެ ހެޔޮކަން ސަރުކާުރގެ ނޫނިއްާޔ ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފުންނަްށ  މި އެއް ުދވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް ދެކެމުން

ސަރުާކރެއް ލިބި އެ ސަރުކާރުގައި  ،ހެޅުއްވީމާގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުާކރުން އިސްނަގަިއގެން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަ

 ނާރު ނަގާފައި މި ބޭފުޅުން ކަރުން ބިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ ެގއްިލގެންދިޔައިުރަގއި ެވސް ހަމަ ސަކަރާތްޖަހަން ތިބި 4

ދައުލަތުެގ  ރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބޫެލއް ނުކުާރނެ އިއްޒަތްތެދައްކަން ފެށީމާ ރައްޔިތުންނެއް ގަވާހަކަ މިއަދު 

ފައި މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް، ސަރުކާރުގެ އެންމެ އާދަިއގެ ނިކަމެތި މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އެނގޭ އެ ކަރުން ނާރު ނަގާ

ނަށް އެނގެޔޭ ކިަޔއިގެްނ ންތް ތިމަންނަމެގޮ ދާ ފުރޮޅިގެން އެފުށްމިފުށަށް ޖެހިގެން މި މާ ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ މަޝްަރހު

ގޮްތ  ސިިވލް ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުްނނަށް ކަންތައް ކުރި ،ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތެއް ލިބުނީމާވާހަކަދަްއކަވާ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަނދާން އެބަހުރި. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

ގޮތުގެ ވާހަކަ.  ުމވަްއޒަފުންނަށް ހަދާލިަދއްކަނީ ިސވިލް ސަރވިސް  މަޑުކުރަްއވާ! ކެތްކުރަްއވާ! އަޅުގަނޑު މި

ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ތިމަންނަމެން  ،އެހެންވީމާ، މިއަދު ނިކުމެވަަޑއިގެން ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފުންނަށް

ވެސް ިވޔަސް ދެއްކި ކަމަށް  ވާހަކަ ވަރަށް ހެޔޮއެޭދ ބައެކޭ ިކޔަިއގެން މި ރަްއޔިތުންނަށް ތިމަންނަމެން މިއީ ނޫނިއްޔާ

ގޮތެްއ  ދޭތެރޭގައި ހެޔޮ ހަކަ ދައުލަތުން މުވައްޒަުފންނާއެނގޭ. މިއަދު މިވާ ރައްޔިުތންނަށް އެބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މީހުްނެގ  މީހުންގެ މުސާރަިއގެ ބާރުވެރިކަން އެ ކުރަްނވީމާ އެއުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްޤާނޫނެއްގެ ތެރޭން ގެނަ 

ހަމަ ދައްކަނީ.  ވާހަކަ މިވެސް ބޮޑު ޖޯކަކަށް ހަދައިގެްނ ނޫނެއް ހުށަހެޅުއްވީމާ ގާ އްޗަށް ދޫކޮށްލަން ސަރުާކރުންއަތްމަ

ވާހަކައެއް ނޫންތޯ؟ ނެހެދޭނޭ. ތީ ކޮންތަނަކުން  ބޭފުޅުން ދެއްކީ މި އާޓިފިޝަލް ބީޗް ހަދަން އުޅެން ފެށީމަ ވެސް މި

 ކުރެވެން އޮތް ކަމެއްހޭ؟
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 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ ނޑުމެން، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.މެންބަރު، އަޅުގަ އިްއޒަތްތެރި 

އްެކވުމަށް ސިޔާސަުތެގ ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަދއުަލތުގެ މުސާރަިއގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު  .ރިއަށް، އަޅުގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށްގަާވއިދުން ކުއަރުވަނީ.  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

ުޅގަނުޑ . އަޑު ރިޔާަސތުގައި މި އިނީއަުޅގަނ .ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް ދަންނަވަން

ގޮަތކަށް  އެްއގޮތަށް. ރިޔާސަތުން ައޅުގަނޑު ކަނޑަައޅާ ރިޔާސަތުން ކަންކަން ކުިރއަްށގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ 

ހެްނ އެ ށްނުކުރަްއވާ ރީއްޗަށް. މަޖިލިސް ތެރޭގައި އަުޑގަދަެއއްޮގތަ ގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް މި

ތެިރ ޅުގަނޑު ހުރިހާ އިއްޒަތްދެއްކެވުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވަިއގެްނ އިންނެވުމަށް ދަންނަވަން. އަމެންބަރުންނަށް ވާހަކަފުޅު

ގޮތުން، އިްއޒަތްތެރި ދެ މެންބަރަކު  ބެހޭ  ތިޔަ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނާދައްކަނީ.  ވާހަަކ މިމެންބަރުންގެ ޙައްޤުަގއި 

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުން ކުރިއަްށ  ،މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ނަން ޚަރާބުވެދާތީވެ

އިއްޒަތްތެިރ ދަންނަވަނީ.  ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ވެްނ ހުރިންދިއުމަށް ޓަކައި ކުރެ ގެ

ދައްކަވާ ޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުއިގެން ުކރިއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. އެހެން އިއްމެންބަރު ވާހަކަފުޅަ

އަުޅގަނޑަްށ  ން އެދެން. މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދާ ޚިލާފުވީމާދެްއވު މަށް ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ކުރިައށްގެންދިއު

 އަރުވާނަން. ތި ބޭފުޅުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެނގޭނެ. ައޅުގަނޑު ެއކަން

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން މިއަދު ައޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރަށް ަވގަށް ބިލަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި

 ގޮވީމާ އަުޅގަނޑު އެއަށް ަރްއދުދޭން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއީ އަުޅގަނޑަށް ަމޖުބޫރު ކަމެއް. އަުޅގަނޑު މި

 4ތޭ ރައްޔިތުންގެ ަފއިާސއިން އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިސްބަތްވި ސަރުކާުރގައި އެަބއޮ ،ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ 

ކަމަށް ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުން ފެންނަން. ެއ ފެންނަން އޮްއވާ އެކަްނ  ވުެރ އިތުރަށް ޚިޔާނާތްވި ބިލިއަނަށް

ކުރަމުންދިޔައިރުަގއި ފަހަތުަގިއ ބެރުޖަހަމުން ނަށަމުން ދުވުނު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެކޭ އެއީ. އެ ވާހަކަ ައޅުގަނުޑ 

ނޫންތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ ސަރުކާރުން އެަބއޮތޭ ިސވިްލ ސަރވިްސ މުަވއްޒަފުްނގެ  ޖެހޭރައްދުދޭން ބުނަން

ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފަ. މުސާަރވީ ުކޑައޭ  ން ފެށިގެްނޮގސް ހަވީރު ހަތަކާ  8ވަގުުތ، މަސަްއކަުތގެ ަވގުުތ، ހެނދުނު 

ލަތަކީ. ލޯބި އެބަހުއްޓޭ ބުނާއިރުަގއި ހާ ރޭގައިދޭތެ ވިލް ސަރިވސްގެ މުަވްއަޒފުންނާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއޭ ސި

ކަނޑާލި ބައި ދޭށޭ ކޯޓުން  ،މުސާރަ ކުޑައޭ ކުރީ. އެލަވަްނސްތައް ުކޑައޭ ކުރީ. މުަވއްަޒފުންގެ މުސާރަ އިތުރުކޮށްދޭށޭ 

އޮތް  އެންގީމަ ެވސް މި ރައްޔިުތން ދެކެ ލޯބިވާ މީހުން ނުދިނޭ. މިއަދު އެކަމަކު އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މިއަދު

ލާ މަންޒަރު. ަކނޑައެިޅގެން ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭ ވެސް އަޅައި ފެންނަނީ އެ ސަރުކާރުން މި

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޓީޗަުރންގެ މުސާރަ މަތިކޮށްފިކަން. ކަނޑައެިޅގެން ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 
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 ނަރުހުންނާއި ޑޮްކޓަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުަރއްަވއިފިކަން. ކަނޑަެއޅިގެން މެންބަރަށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ 

ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތއް،  ،މަތީގައި ހުރި ފިހާރަތަކުން ލޭންދޭނަށް އެއްޗެހި ނުދީއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަންަކން

 ކަން. ކޮން ސަރުކާރެއްޯތ؟ފެނުނު ސަރުކާރުގައި ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި އޮފީްސތައް ނުހިންގިފައި އޮތް ޒަމާން މި

ކުޑަމިނުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސްކޫލެްއގެ ފާޚާނާ ސާފުކޮށްލަންވެގެން ކެމިކަްލ  . އެންމެއިއެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުގަ 

 ،ފުޅިއެްއ ގަންނަން ދިަޔއިމަ އެ ސަރުކާުރ އޮްތއިރުަގއި ކަންމަތީ ފިހާރައިގެ ޭސޓު ބުނަނީ ތި ސްކޫލަށް ދޭނެ

ހާްސ  15ހާސް ރުފިާޔ،  20ގޮތަށް ެއއްވެްސ ެއްއޗެއް. މިހާރު ވެސް އެަބއޮތޭ  ކަށް ނެތޭ ބިލުކުރާލޭންދޭނަށް ދޫކުރެވޭ

އޮންަނ  ޕޮލިހުންެގ އިދާރާއިން ރަެށއްަގއި ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ަދއްކަން. ލޯންޗެއް ހިފަން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ނޫނިއްޔާ

މިާހ  ،ދެޭވކަށް ނެތޭ. މިހާ އަޅާލުން ުކޑަކޮށް  ރަށް ލޯންޗުަޔއިމަ ބުނަނީ ސަރުކާ ލޯންޗެއް ުދއްާވ މީހެއް ކައިިރއަށް ދި

ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ. މިއަުދގެ  އްކާ ާވހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޖަރީމާ ހިންގި ސަރުކާރެއްަގިއ އުޅެފައި ނުކުމެ ދަ

މީހުންގެ  ތުން އެގޮ ުާނޫނީގ، ސަރުކާރުގެ އޮތް ޯއގާތެރިކަަމކީ މިއަދު މުވަްއޒަފުންނަށް ެވސް ހެޔޮ ގޮތްތައް ހަދައި 

މީހުންނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ފިަޔވަޅު އެ ައަޅނީ. ދެން މި މަސައްކަްތ  މުސާރައިގެ ބާުރވެރިކަން އެ

 ުކންފުނިތަކުން މިކަން ކުރެވޭ  ،އްމު ަރއްޔިތުންުބނަނީ އާ ސަރުކާުރން އިސްނެގީމާ މިހާރު މި ،ސަރުކާރުން ފެށީމާ

ކޮންމެވެސް އެްއކަމެްއގައި ސަުރކާރުން ިއސްނަގަިއގެންތާ ދެން ޮއްތ  !ހޭ؟ ބަލަގޮތަށް ެވސް އޮންނަންވާނެ ނޫން

މިއަދު އޮތް ސަުރކާރުން  ލިބުނުއިރު ކީްއވެތޯ ެއކަން ނުވީ؟ބޭފުޅުންނަށް ދެ އަހަރު  ހިސާބަކަށް ވެސް ދަތުކުެރވޭނީ. މި

 ވާނޭ. ައޅައި ނިންމީމަ ވެސް، ީބޗުމެއް ނު އަޅަން ފަށާއިަރށް ވެސް ތިކަަހަމ ަކަމުކ، ްބިރޖު ؟ އެކަން ކުރަން ފެށީމަތޯ

. ހަދަން ފެށީމަ ވެސް، މުސާަރ ބޮޑުކުރީމަ ވެސް. މާލިއްޔަުތގަިއ ރިޒަރވްަގއި ަފއިސާ ިއތުރުކުރީމަ ވެްސ ނުވާނޭ

އެހެްނ ކިޔަކިޔާ މަގުމަީތގައި ތިެބންޖެހޭނީ. އެހެން ކިޔަކިޔާ މި މަޖިލީހުގައި ހަޅޭއްލަވަަލވާ  !ބަލަ ކިހިނެއްހެއްޔޭ.

ސަރުކާރުން ދާނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިާދހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  ލިބެންޖެހެނީ. މި

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބެހޭ މައްސަލައެްއގައި ފުރުޞަތު މި އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ

ރިއަށް ވަަޑއިގަންަނވަން ބެހޭ މައްސަލައިަގިއ ކު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ

 އިނަށް.ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ޙުސަ އަރުވަނީ ެކންދޫ ދާއިރާގެ ނުވާތީ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިބޭނުން

 

 ން ވާހަކަެދއްެކވުން:އިންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ
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އިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދާ ބިލަށް ބަލާސް. މިއަދު މި ބަހުސްކުރެވެމުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ސްތަކަކުން ވަރަށް މާްތ ވަރަށް ރީތި ބަަވަރްށ ުފިރަހަމައްށ ެއުމިނެއުކެލިވެގްނ ، ތަކުގެ ތެރޭަގއި ވަރަްށ ރީތިމަޤްޞަދު

ޞަދުތައް އެހެން ހުރީތީވެ އަޅުގަނަޑށް ވެސް ހަމަ ޝުކުރިއްާޔ ވާތީ ފެނޭ. ދެން އެ މަޤްލިޔެފައި  ޞަދުތަކެއްމަޤް

 ،ދާނެ. އެހެންނަމަވެސްޝުކުރިއްޔާ ޔާމީން، ހަމަ ތަސްބީޙައެއްހެން މިތާ ހުރެެގން ކީޔާމީން، ޝުކުރިްއޔާ ޔާމީން، 

ޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަިއ މި މަޤް އް ކިތަންމެ ފުރިހަމަވި ނަމަވެސްޞަދުތައޮީތ މަޤް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

ވަަރކަށް ބާވަޭއ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކިހާ ،ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ވަނަ ހަތަރުކޮށް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ޚާއްޞަ  ،ޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ެއބައޮވޭ ކުރެވިފައި އޮތީ؟ މި ޤާނޫނުގެ މަޤް

އިން ތް ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ގޯލްސްގެ ގޮތުަގއި އދ.ފާހަގަކޮށްފައި މިއޮ ،އޮތް މާއްދާގެ )ބ(ަގއި މި

ލުވުމަށް މަގުަފހިކުރުމާއި، ކުރާ މާލީ ސިާޔސަތުތަކެއް ދިވެހި ދައުލަތުްނ ިއވާ އަމާޒުަތކަށް ރާއްޖެއަށް ާވސިފާހަގަކޮށްފަ

 ށްދިނުމަށް ޓަކަިއ މި ޕޭ ކޮމިޝަންނާޔަެތއް ކަުމަގއި ހެދުމަށް މަގުފަހިކޮމުސާރައާއި އިގަިއ އެހީތެިރވެދޭނެ ގެންގުޅުމު 

އަުޅގަނެޑއް  ،ވެްސ އުާފވޭ. އެހެންނަމަވެސް މިހެން ލިެޔލާފައި އޮތީމައޮތީމަ ައޅުގަނުޑ އަސްލު އުފާޭވ.  ހަދާ ވާހަކަ

ބަދަލުަގއި  ޔާ ޔާމީން ކިޔަްނ ހުންނާކަށް. އޭގެ އެއްހެން ުޝކުރިްއޔާ ޔާމީން، ޝުކުރިއް މިތާ ތަސްބީޙަ  ބޭނުމެއް ނޫން

ވެފައި އޮތް  އަހަރު 7މިފަދަ ޕޭކޮމިޝަނެއް ހެދުމުގެ ކުރިން މި ރާއްޖޭގެ  ،އަޅުގަނޑު ހަނދާންކޮށްދޭން ބޭނުންވަނީ

 . ޭއގެ އޮވޭ ުކރާ ކަމެއް އެބަރުކާރުެގ މަްއޗަށް ލާޒިމްސަ .ުާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާ ކަެމއް އެަބޮއވޭގ، ނޫނެއް އެބަޮއވޭ ގާ

ކުރާ ކަެމއް ބެހޭ ާގނޫނުގައި ލާޒިމް ސަރުކާރެއް އަުޅަގނޑުމެނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖޭ. އެއީ ަވޒީފާއާ 3ފަހުން 

ކަމެޭކ.  މަކީ ސަރުކާުރގެ މަްއޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތްނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖު ކަނޑައެޅު އެބަޮއވޭ. އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ 

ުނވަތަ  ،ޕޭ ކޮމިޝަނެްއގެ ބިލެްއ އަންަނއިރުަގއި މިިނމަމް ވޭޖެއްެގ ވާަހކަ ބާަވއޭ؟ ން އޮތީ ކީްއވެގެ އެކަން ނުކުެރވި މި

ހިާތމަކުރަން. އެހެންވީމާ، ެއކަން  ވެސް އަުޅގަނޑު އެކަމާ ނެތީމަެއއްެގ ާވހަކަ މީގަިއ ބުނެލާފައިކުަޑ މުސާރަ އެންމެ

މިނިމަމް ވޭޖެއް ނުވަތަ އެންމެ ކުަޑ  ،ތްތަކަށްމިއަދު ސަރުކާރު ހިންގަން ތިއްބެވި ފަރާ އަޅުގަނޑު ހަނދާންކޮށްދެން

ރުފިޔާ  5000ކުާރ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެްނމެ މަދުވެގެން މުސާރައެއް ކަނަޑއަޅުްއަވއިެދއްަވއި ާރއްޖެެގ މަސައްކަތް 

 ޔާމީނަކީ  ވާނަމަ، ަރއީސް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައަުޅްއަވއިދެްއވުމަށް. ރައީްސ ޔާމީނަީކ ހިތްހެޔޮ ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި

އެކަން ކޮށްދިނުމަްށ އަޅުގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަން. އޭގެއިތުރުން ައޅުގަނޑު  ،ވާނަމަ ތެދުވެރި ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި

ގޮތުން މިފަދަ ސިޔާސަތެއް  ބެހޭ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެން މުސާރަތަކާ

 ބޫލުކުރާވެސް އެބަޮއތް. އަުޅގަނޑު ގަ ހޭ އެއް ަކމެއް ހަމަގައިމުކަނޑައެޭޅއިުރގައި އަުޅގަނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެ

 ކުރީމާ އެ ޖަހަންދެން މަސައްކަތް 4ށިގެން ން ފެއި 8ޖަހާއިރުން ފެށިގެން،  8ގޮތުަގއި މީހަކު ހެނދުނު ތެދުވެގެން 

ގޮތެްއަގިއ  އްމުގަނޑުމެން އާ ސާރައެއް. އެއަށް އަޅު އިލާ ދިރިުއޅޭނެ މުމީހެްއގެ ޢާ މީހަކާއި އެ މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ އެ

 ،ލަން އެބަޖެހޭ ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގައިގެ މުސާރައޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިކިޔަނީ ލިވިންގ ވޭޖޭ ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެވަރު މި
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ސަރަހައްުދގަިއ، ާމލޭގަިއ، ވިލިނގިލީަގއި އުޅޭ ަމސައްކަތްކުާރ މީހުންނަށް މިވަުރގެ މުސާރަެއއް އެބަ ލިބޭތޯ.  ނުވަތަ މި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީން، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކަށަވަުރ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މަަސއްކަތްކުރާ ގިނަ މީހުންނަށް 

ލި، ބިމުގެ ކުލި. ކުލި ބޮޑުވުން. މި ަކމަށް ޙައްލެއް އެބަ ހޯދަން މިވަރުގެ މުސާރަ ނުލިބޭ. ސަބަބަކީ ތަނުގެ ކު

ބޭނުންވޭ. ޙައްެލއް ހޯދުމުގެ ަނމުގައި މާލެާއއި ހުޅުމާލެ ދޭތެޭރގަިއ ބުރިޖެއް އެޅުމަކުން އަިދ ހުޅުމާލެއާ ަކއިރި މާލޭަގއި 

. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަށް ޕޭ ކައިީރގައި އޮިތއްޔާ އޮތްހާ ތަނެއް ހިއްކުމަކުން މި ކަމަކަށް ޙައްލެއް ނުލިބޭ

ކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެން ަޙއްލެއް ހޯދައިދޭން އުޭޅއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ މިކަމަްށ އެޑްރެސްކުރަން އެބަޖެހޭ. 

އެހެންކަމުން، އަުޅގަނުޑ ޮގާވލަން ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ގޮވާލަން، މިނިމަމް ވޭޖެއްގެ ގޮތުަގިއ 

މެ ކުޑަ މުސާރަ ކަނޑަައޅުއްަވއިދެްއވުން. އަދި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ، މި ދައުލަތުގެ މި ގާނޫނު އެން

ނުވަތަ މި ބިލުން ކުރާ ކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ އެބަ ފެނޭ، ޭބރުމީހުންގެ ވާހަކަ ވެސް އެަބ އާދޭ. އަދި ަދއުލަތުެގ މާލީ 

ދާ ވާހަކަ ވެސް އެބަ އާދޭ. މި ދަރަނިތައް ބޮޑުެވގެންދާއިުރގައި ިމ ޚަރަދުތައް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެގެން

ބިލިަޔނެއްގެ ވާހަކަ. މިއަދު އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ފިަޔވަޅުައޅަން  4ފްލޯގައި ިމއަދު ެވސް ވާހަކަެދކެިވގެން ހިނަގއްޖެ 

ަބ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރާ ެއ ތިބި މަޖިލީހުން. ކޮމިޓީގައި މައްސަލަ ވަނީ ހުށަހެޅިފަ. ކީްއވެގެންތޯ އަޅުގަނޑު އެ

މައްސަލަތައް ނުބެލި މި ވަީނ. އެ މީހުންނާ މެދު ދަޢުވާުކރަން ނުފޮނުވިގެން މި އުޅެީނ. ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

އަުޑއިިވގެން މި ދިޔައީ އެކެްއ ޕޮއިންޓް އެތައް ބިލިޔަން ރުފިޔާއެްއގެ ވާހަކަ. އަދި ޭއގެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނގައްޖެ، އެ ައދަދު އެތައް ގުނަައކަށް ބޮޑުެވގެންދިޔަ ވާހަކަ ވެސް. އަުޅަގނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ، އެނިގގެން ހި

މިގޮތަށް ދައުލަތުގެ މުސާރައިން ނުވަތަ ދައުލަތުން ލިބޭ އާމްދަނީން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް، ޚާއްޞަކޮށް މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫާނ 

ޖެހޭ. މި ބޭފުޅުން، ޚާއްސަކޮށް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ކުރެވުން ހުއްޓުވަން އެބަ

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ މި ސަުރކާރަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ެދކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރެކޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަނީ ިމ 

ގެ ސަރުކާުރގެ ތެޭރގަިއ ސަރުކާރަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮަޅށް މަސައްކަތްކުާރ ސަރުކާެރްއ ކަމުަގއި ވާނަމަ، ައޅުގަނުޑމެން

އެންމެ އިސްކޮށް ތިއްެބވި ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުންގެ އަިމއްލަ އިޢުތިރާފުން އެބަ އިޢުތިރާފްެވވަަޑއިގަންަނވައޭ އެ ބޭފުޅުން 

ُم لسَّالَ وَ އެ ޚިޔާނާތްެވވަަޑއިގެންފައި ިތއްބެވި ކަމަށް. ކެރިަވޑަިއގަްނނަވަންޏާ ފިޔަވަޅުައޅުްއވައިެދްއވާށޭ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 .َعلَْيُكمْ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަދޫ ެދކުނުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢަލީ ނިޒާރަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.  މެންބަރު
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 ން:ވާހަކަދެއްެކވު  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިރޔާސަތުަގއި އިންަނވަިއގެން މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެިއްނ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

މަޖިލިސް ގެންދަވަން މަސަްއކަތްކުރަްއވާތީ ައޅުގަނޑު ޝުކުރުވެިރވަން. އެހެންނަމަެވސް، ހިތާމައަކީ ިއއްޒަތްތެިރ 

ރިޔާސަތުން ދޭތެރެއަކުން މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭަގއި މިހެން ގަޑިއެއްހާއިރު މި  ރައީސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ 

ފެންނަނީ. އަޅުގަނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ މި ލިޭބ ކުަޑ ަވގުުތކޮޅުެގ ތެރޭަގއި މަޖިލިސް ިމދާ ގޮތުން މި މަޖިލިސް 

ްސ ހަމަ ޔަޤީނުން ެވސް މަޖިލިްސ ކޮންޓްރޯލްކޮށްލަިއގެން ނިޒާމު ތެރެއިން ގެންެދވިދާނެ ކަމަކަްށ. މި މަޖިލީހުގެ ރައީ

ތެރޭގައި މެންބަރުންގެ ިނޒާމު ގެއްިލ، ެއކަކު އަނެކަކަށް ތަޅާފޮޅައި، މަޖިލީހުގެ އެއް ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަނެއް ޕާީޓެގ 

މެންބަރުން ގަޔަށްއަަރއި، ކުުޅޖަހައި، މި ހުރިހާ ކަންތައްަތެކއް ހިނާގއިރު ވެސް މި މަިޖލީހުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅަށް ދާ 

މަށް މަޖިލީހުގެ ރައީްސ އަސްލު ބައްަލވަނީ. އެހެންީވމާ، މަނިކުފާނު ތި ކުަރއްާވ މަސައްކަތަށް އަުޅގަނުޑ ކަ

ޝުކުރުވެިރވަން. އަުޅގަނޑު ަދންނަވަން މި ުއޅެނީ، ިސވިލް ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންގެ ުމސާރަ އެހެން ސަުރކާރަކުްނ 

މި ސަރުކާރުން މި ކުރަނީ ރަނގަޅު ކަމެކޭ. މިއީ ދައްކަންޖެހޭ ، އެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ަކނޑާލައިފިއޭ. އެހެްނވީމާ

ވާހަކަެއއް ނޫން. އަުޅގަނޑުެމން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ، މި ކޮމިޝަން؛ މި ޕޭ ކޮމިޝަންގެ މި ގާނޫނު ހުށަހެޅިގެން މި 

އީ ސިޔާީސ ޕޭ ކޮމިޝަން ހެދިގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ މި

ކޮމިޝަނެއް. މި ސިޔާސީ ކޮމިޝަނެކޭ މި. މި ސިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ކުރާނޭ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ނުކުރާހާ ނުބައި 

ކަންތައްތަެކއް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން، ިސޔާސީ ގޮތުން މި ޤައުމު ހިންގުމަށް ޓަކަިއ 

ރުން ކަންތައްަތއް މި ުކރާ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޔަޤީންކަމެއް ނުެދވޭނެ. މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާ

މިއީ އަުޅގަނޑު ިސޔާސީ ާވހަކަތަކެއް ދަްއކާލަން މިތާގަިއ ދައްކާ ވާަހކަ؛ މިއީ ޙަޤީަޤތްތަކެއް ނޫންތޯ. ދައުލަުތެގ 

އްކަްނކުެރވުނީމާ މި ރާއްޭޖގަިއ ކޮން ފައިސާއިން އެތަްއ ބިލިޔަްނ ރުފިޔާެއއް، ބިިލޔަން؛ ިބލިޔަން ރުފިޔާެގ ވަ 

ކޮމިޝަނަކުންތޯ މި މައްސަލަ ބެލީ؟ ކޮން ކޮމިޝަނަކުންތޯ؟ އެއީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވޯޓުދީގެން ހޮވާފައި ހުރި 

މެންބަރުން ހޮއްވަވަނީ  5ކޮމިޝަންތައް. މިހާރު މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކޮމިޝަނެއް މިއީ. މި 

އްޔާއޭ މި ާގނޫނުގައި މި އޮތީ. މި ހުށަހެޅި ބިލަށް. މި ބިލުގައި މި އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ކޮމިޝަނެކޭ މިއީ. ދެން މި ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކޮށްދެވޭނީ؟ އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުދީގެްނ 

ން މި ުއޅެނީ ބިލިޔަްނ ރުފިޔާެގ ަވއްކަން؛ ކިަތއް އަޅުގަނޑުމެން ހޮވާފަިއ ހުރި ދައުލަތުގެ މިިނވަން މުައއްަސސާތަކު

ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އެޅެނީ؟  4އާޓިފިޝަން ބީޗުތޯ؟ އާޓިފިަޝލް ބީޗުގެ ވާހަކަ ނުަދއްަކވާ. ކިތައް އާޓިފިޝަލް ބީޗުތޯ 

މި ދަނީ  ކިތައް ބުރިޖުތޯ އެޅޭނީ؟ އެެހނެއް ނޫނެއް ނޫންތޯ މި މަސައްކަތް މި ދަނީކީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިހުުރ ހައްދަވައިިފއޭ. ސިހުރު ބޭނުންކޮށްގެން ރައީްސކަމަށް 

ވަަޑއިގަންަނވަން އުުޅްއވައިފިޭއ. މިއީ ކުޑަ ވާހަކަެއއް ނޫނޭ. މީޑިޔާތަކުން މި ވާހަކަދަްއަކން ހުރަހެއް ކަމުގައި ވިެއްއ 
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ނޫނޭ. މިއީ ބޮޑު ވާހަަކެއއް މިއީ. މި ވާހަކަަތއް އެބަޖެހޭ، މި ވާހަކަ ދެްއކެންޖެހޭނެ.  ކަމަކު މިއީ ުކޑަ ވާހަކަެއއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިހުރު ހެދީ، މިއީ އިސްލާމް ދީނުގައި ޙަރާމް ކަމެކޭ މިއީ. މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނެ 

 ޔާގެ ޚިޔާނާެތއް ަސރުކާރުން...އަޅުގަނޑުމެން. އެހެންވީމާ، ިމ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެަތއް ިބލިޔަން ރުފި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ ެއްއގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށްގެންިދުއމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ސަބަބުްނ  ހަމަ ތަކުރާރުކޮްށ ދަންނަވާނަން. ގެންދަނީ. އަުޅގަނޑު ވާހަކަ ދަްއކަމުން މި

މުކޮްށ މީޑިޔާަތކުަގއި ެވސް ދައްކާީތވެ އަޅުގަނޑު ެއ ދުނާމުވަމުން ދާ ވާހަކަ ހަމަ އާއްމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ބަ

ްއވާނެ ކަމަށް ނުގެންގުޅު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ޗެލެންޖުކުރައްަވއިގެން ވާަހކަފުޅުދެއްެކވުމުގެ ރޫހު ވާހަކަ ބުނީ. މިއީ

 އިހީކުރަން. އަޅުގަނަޑކީ ވެްސ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ކަހަލަ މެންބަރެއް. އެހެންނަމަވެސް، ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އަބުރާ

އިްއޒަތާއި މި މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ މި ބުނަނީ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް 

ވާހަކަފުޅުަތްއ  ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަްށ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ހަނދުމަކޮށްދޭނަން. މަޖިލީހުގެ ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް އަުޅގަނުޑ މި

 ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

ން މަޖިލިސް ކުރިއަްށ ްއޒަތްތެރި ރައީސް ެވސް މެންބަރުންނަށް އިންޒާރުދެއްަވއިގެރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ލްތިމާސްކުރަން. އަުޅގަނުޑ މި ދައްކަނީ އަޅުގަނުޑމެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ. ނުގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު އި

ން ނޫން ެއ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެ ނީމާދައުލަތުގެ ފައިސާއިން ަވއްކަންކުެރވު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުްނެގ މަންދޫބުން.

ާއ ހިސާބުން ސިހުރު ހަދަން ދައްކަްނ ތިބީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން އެ ވާަހކަ ކޮން ބަޔަކުތޯ ދައްކާނީ؟

ޖެހޭނެ ރައްޔިތުން. މިހާހިސާބަށް މެންބަރުން. ދެން ސިހުރު ހަދަން ދެން ސިހުރު ހަދާނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެދީމާ

ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. ައޅުގަނުޑ ޙައްލުކުރުމަށް ަޓކަިއ މި ަމްއސަލަ  ،އްލުކުރަން ހަަކ ޙަނުގެންގޮްސ އަުޅގަނޑުމެން ިމ ވާ

 .ހެދޭ ކޮމިޝަނަކީ ވަރަްށ ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީގާނޫނު، މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން މި ދައްކަނީ މި ރާއްޖޭގައި މި 

ހިތުހުރި ގޮތެއް  މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރައަށް ހިތުހުރި ގޮތެއް ހަދަން ވެގެން؛ ތްކުރާރައްޔިތުންގެ ދައުލަުތގެ މަަސއްކަ

އް. އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަން ހަދަންވެގެން ހަދާ ސިޔާސީ ކޮމިޝަނެކޭ. މި ވަރަށް ާސފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ކަމެ

ދޭތެރޭ މާ ބޮޑު ިވސްނުމެއް ނެތް. ރަްއޔިތުްނ  އި މި ަކންތައްތައް މިދާ ގޮތުން. ރަްއޔިތުންނާޖެހޭ މި ރާއްޖޭގަ އެބަ

މަންޒަުރ މުޅިން ރީތިކޮށްލުމަށް ޓަަކިއ މުޅިން އެހެން މަންޒަރުތަެކއް މި ދަްއކަނީ. ާއޓިފިޝަލް  ،އޮޅުވާލުމަށް ަޓކައި 

. އޭމިަކން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހެބީޗު ހަދަނީ ރައްޔިތުންގެ ޟަރޫރީ އެތައް ކަންަތއްތަެކއް ނުކުރެވި އޮްއަވއޭ. 
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 ލަތުގައި ިތއްބައޭ. ބަލަ! އަްއޑޫތޮޅުތަުކެގ ރައްޔިތުން ނިކަމެތި ހާދޭތެރޭ ބުރިޖު މި އަޅަނީ އަ މާލެއާ އާއިހުޅުމާލެ

ސިޓީަގއި މި ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ އާބާދީަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާއެްއ ނެތޭ. ނެތީސް ބުރިޖު އެޅީމާ އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން. 

ޖު އެޅީމަ. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންތަކެއް ޭއގެން ފަސޭހަ ލިބިެގންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހަ ބުރި

މަލަމަތި އެތައް ަރއްޔިތުން ތިއްބާ ބުރިޖުއެޅީމާ ރޫމްވެަފއި ތިބި ސާސީ އެަތްއ ކަންތައްތަކުން މަޙްދަންނަވަނީ އަ

ކައި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތެެކއް. ާއޓިފިޝަލް ޓަ ުކރުމަށްދާ ނުބައި ވެިރކަމެއް މިތާ ޤާއިމުރީތިކޮށްގެން ދިގުދެިމގެން

، ރެ މާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންވީމާމު އެއަށްވުޔިތުންނަށް. ރައްޔިތުންނަށް މުހިއްރައް ބީޗެއް ނޫން މުހިއްމީ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، . ނުވޭ . މި ވާހަކަދެްއކުން ނޫން ކަމެއް މިތާ ކުރާކަށް ބޭނުމެއްައުޅަގނުޑ ިމ ާވަހަކ ިމ ަދްއަކނީ 

ދިއުމަކީ މިތާ ރައްޔިތުންގެ ބަސް އިްއވަން އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތަށް މަޖިލީހުގެ ނިޒާމު ގެއްލިގެްނ މި ދާ

އުޅޭ ރަްއޔިުތންނަށް މުޅިން އޮޅުވާލަިއގެްނ ރައީސް ޔާމީން އެ ކުަރއްވާ ވާ ގޮތްަތކެއް އެއީ. މިތާ އެބަ  ހުރަސްއެޅީމާ

ތިބި އޭގެ މީހުން. ލާތުުކރަމުންދާ ބަޔަކު މިތާ އެބައުޅޭ. މިތާ އެބަރި ވެރިކަން ިދފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި ވަކާނުބައި އަނިާޔވެ

ނުދިނުމަށް ޓަކައި މިތާ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދަނީ. ޅުަގނޑުމެންގެ މި ބަސް އިްއވިޔަ އެ މީހުން ބޭނުންވަނީ އަ 

ހޭ. އެތައް ބިިލޔަނުން ޖެަދއްކަން އެބަ ޙަޤީޤަތް. ވަްއކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ަޙއްޤުގެ ވާހަކަ. ިމއީ

ނުލެވޭނެ. ރަީއސް ޔާމީން މި ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމުަގިއ  ޖެހޭ. މި ވާހަކައެއް ޮއޅުަވއެއްވަްއކަންކުރި ވާހަކަ ަދއްކަން އެބަ

ންގަވަންޖެހޭނެ. މިއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ހުންނަވައިގެން މި ރާއްޖޭގެ ަދއުލަތުން ނެގޭ ފައިސާގެ ޒިންާމ ރައީސް ޔާމީން ނަ

 އޮތް ކަމެއް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢަލީ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ަމއްސަަލއެްއގަިއ މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަށް.ޢާޡި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޢާޡިމްމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވިދާޅުވެދެްއވަފާނަންތޯ ރިޔާސަތުަގއި ވަކި ބޭފުެޅއް އިންނަިއުރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ވަކި ގަާވއިދެއްތޯ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި އޮންނަނީ؟ އެހެން މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް...

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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އަޅުގަނުޑ  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ރިޔާސަތާއި ސުވާުލކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

އަޙްމަދު މުބީނަށް ނިޒާމާ ބެހޭ  ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލެތްދޫއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މައްސަލަެއއްަގއި.

 

 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ޖެހުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ާމ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނަގަންއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ނިޒާ ޝުކުރިއްޔާ

ދާއިުރ ވާހަަކތަކެއް މިތާ ދައްކަމުންޅުެމއް ނެތް އެއްވެސް ގު އޮތް ބިލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި

 ...ރުންނަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައި ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަހމަ މެންބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންނަށް އެކަން ހަނދާންކޮށްދެމުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ޫނން. އަުޅގަނޑު މި ގެންދަީނ 

ގެންދަނީ އެަކން ހަނދާންކޮށްދެމުން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު މިއިްއޒަތްތެރި މެން

 .ޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު މަޚްލޫފަށްއަރުވަނީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލއެްއގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޫފްޚްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަ ގަލޮޅު ދެކުނު

ވަނަ އަހަރު ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީްސ މައުމޫނުގެ މެންބަރެއްގެ  2007ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކު

ދިަޔއިރު އޭުރގައި ވެސް ހަމަ މި ގަާވއިދަްށ ޢަމަލުކުރެވެމުންދިޔަ. އޭރު ނޑު މިތަނަށް ޢައްޔަންކުެރވިގެންގޮތުަގއި ައޅުގަ

 މި ގަާވއިދުން ބޭރުން ވާހަކަދެއްކުމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދަސްކޮށްދެްއވީ މަނިކުފާނޭ އިނޭގތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގައި ދެން ންއިްއޒަތްެތރި މެންބަރުނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު 

ަގއި ފުރުޞަތު ތާަގއި ނިޒާމާ ެބހޭ މައްސަލައި ވަގުަތކު. އެހެންނަމަވެްސ، ުކރިއަށް އޮތް ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން މި

ރު ވެސް އަުރވާނަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވާހަކަފުޅުދެއްކުމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ
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މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއ  އިބްރާހީމްދީދީއަށް. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް ކުިރއަށްަވޑަިއގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން.

ކަނޑައެޅިަފިއވާ ބިލެއްަގިއ ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގަިއ ބިލުގެ ބޭރަށް ވަޑައިަގންނަވަންޏާ އަޅުގަނޑު ެއަކން 

 ނަވާލަން. ހަނދާންކޮށްދޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އޮތް، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ، ދައުަލތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތު 

ޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަން، ދައުލަތުެގ ކަނޑައެޅުުމގެ ބިލަށް ބަހުސްކުރެވިގެންާދއިރު މީގެތެރޭަގއި އަ 

ފަރާތުން މުސާރަ އެންމެ ިގނައިން ދެވެނީ ިސވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަފުންނަށް. އެެހންވީމާ، ިސވިލް ސަރވިްސ 

އެިޅގެން މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަ ދިނުމުގެ ގޮތުން މަިއގަނޑު ގޮެތްއގައި މުސާަރއިެގ ސިޔާސަތު އުސޫލުތަެކއް ކަނޑަ 

މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މީގެ ކުރީަގއި ކަންަތއްތައް ވެގެންިދޔަ ގޮތަށް ނުދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. ިމ 

ބިލުގެ ތެރެއިން އަދި ޕޭ ކޮމިޝަނެއްގެ ތެރެއިން މުސާަރާއއި އިނާޔަތްަތއް ކަނަޑއެިޅގެންދާއިރު މީގެ ކުރިން ވެްސ 

ހުރި މިގޮތަށް ހަމަ މުސާރަތައް ަވކި އުސޫލުން ކަނަޑއެޅިފައި ހުްއޓާ މުސާރަތައް ބައެއް ހަމަ ސަރުކާރުތަކުން އެބަ

ކަނޑަިއ، މުސާރަތައް ހިފަހައްޓަިއ، އަދި ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ނޫނިއްޔާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކޯޓުތަކުަގިއ 

ނުދީ މިހެން ކަންތައްތައް ކޮށްަފއި ، މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަިއގެން ަދޢުވާކުރީމަ ެވސް އެ މުސާރަ ނުލިބޭނެ ކަމަށް ހަދައި

ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީާމ، މީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާ އެީކގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އަުޅގަނުޑ 

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަދއުލަތުެގ ފައިސާއަްށ ޚިޔާނާތްތެރިވުަމކީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް އޮންނާނެ ކަމެއް ނޫން. ކޮންގެްނވާެނ 

މެއް ނޫން. މިހާރު މި ހިނގާ މައްސަލަތަކަކީ ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަނީ މި ކަ

މައްސަލަތައް ބަލަން ހެދީމަ މި މައްސަލަިއގެ ތާށިވާ މީުހންގެ ފަހަތުން އެ މީހުންނަށް ހިމާޔަތްދޭން ބަޔަކު މީހުން 

ން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މަސައްކަތް ކުރާތީވެ ެއކަމާ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަ

މެންބަރުން ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ދައުލަތުެގ ފައިާސއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ ބަަޔކު ތިިބްއޔާ. ރާއްޭޖގެ އިްއޒަތްތެރި 

ތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްަނންގަަވއިގެްނ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ަޓކަިއ ފަރާތް

މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާއިރު ެއ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދީެގން އަޅުގަނޑުމެން މި ޕޭކޮިމޝަންތައް ހަދައިގެން މުސާރަ 

ވެސް ެދވޭނީ. އެހެންވީާމ، ދައުލަތުަގއި ފައިސާ ހުުރގެން މިކަން ކުެރވޭނީ. މިަކމަށް އެއް ބާރުލުންދިނުމަކީ 

ްސއޫލިްއަޔތެއް. މިހާތަނަށް އެބަހުރި ދައުލަތުގެ ފަިއސާ ެއކި ެއކި ސަރުކާރުތަުކަގއި ބޮޑެިތ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަ

ހާސް ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް  4އަދަދުތަކުން ޚިޔާނާތްތެރިވެފަިއ މިހާތަނަށް އައިއިރު. މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ގާްތގަނަޑކަށް 

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޮއޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުަގއި އެބަހުރި.  ވުރެ ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާ ޚިޔާނާތްތެރިވެފަިއވާ ކަމަށް
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އޭގެތެޭރގައި ބަެއއް އޮޑިޓް ިރޕޯޓުތައް މި ދައުރުގެ ތެރޭގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލަތައް ނިންމައި ފޮނުވައިލާނެ ވާހަކަ 

ައއްޫޑ ސިޓީއަްށ ބަލާއިރު އަްއޫޑ ވެސް ދަންނަވާލަްނ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ހިތާމަޔާ ެއކު ފާހަަގކޮށްލަނީ 

ސިޓީަގއި ވެސް މުސާަރާއއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަާކއި އެލަވަންސްތަާކއި އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކާ ެވސް 

ޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނެ. އެ ކަންތައްތައް މި ބިލުގެ ތެރޭގައި ހުރީމަ އަޅުގަނޑު އެކަަމށް އުފާކުރަން. އަޅުގަނުޑ 

ީޓގައި ފެނާއި ނަރުދަމާާއއި މި މަސައްކަތްތައް މި ވޭުތވެިދޔަ ސަރުކާރުަގއި ކުރަން ފާހަގަކޮށްލާނަން އައްޑޫ ސި 

ނިންމައި، ބައިވޯޓާ ކިޔާ ުކންފުންޏަކަށް ދީގެން އެ ކުންފުންޏަށް ދިން ފައިސާއަްށ، ދައުލަތުގެ ފައިސާއަްށ 

ރުކާރުަގއި އަްއޑޫ ސިޓީގެ ފެނުެގ ޚިޔާނާތްތެރިވެ އެ މަސައްކަތް ނުވެފައި އޮތް ތަން. މި އަހަރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަ

މަސައްކަތް މި ހާރު އެ އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފަ. ނަރުދަމާގެ މުޅި އައްޑޫ ސިޓީގެ ަމސައްކަުތގެ ޑިަޒއިން މަރުޙަލާ 

 ނިމި، މިހާރު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއގޮތަށް ުކރިއަށްގެންދިއުމަށް އަުޅގަނުޑ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ތެޭރގަިއ  ނިޒާމުން ބޭރަކަށް ނުދާނަން. އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަތރައްޤީއަށް ސަުރކާރުން މި ުކރެވޭ މަސަްއކަތުގެ

ޓަކައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތަްއ ވެސް މި ދެވެނީ. އަދި މި  ކުރުމަށްކަތްގޮތަށް މަސައް ހުރިމަންފާރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި 

 އާއި އެަލވަންސްތަާކއި އިނާޔަތްތައް ރަނގަުޅކުރުމަށް ވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލެވޭ ުމސާރަޕޭ ކޮމިޝަން ހަދައިގެން ދި 

ޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި މަ ،ޓަކައި ކުރެޭވ މަސަްއކަތުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން

ދިނުމަށް. އަޅުގަނެޑއް ކުރާ މަސަްއކަތަށް ެއއްބާުރލުން ނޫނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މި ،ދައުލަތަށް ނޫނީ ސަރުކާރަށް

ުޅގަނެޑްއ ކަމަކަށް. ނުކުރަން އަނެ ގަބޫލެއް ނުކުރަން ަދއުލަތުެގ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާ

ކޮޅު ފަރާތްތަކުްނ ކުުރްއވީމަ އަުޅގަނުޑމެންގެ އިދިމައްސަލަ ބައްލަވަން ަމސައްކަތް ގަބޫލެއް. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މި

މެންނަްށ މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ޚިޔާނާތްވެއްޖެްއޔާ ހުރިހާ ތަން އަޅުގަނޑު ވަކާލާުތކުރާ މިކަމާ ދެކޮޅުހަދައި،

ބަލަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންެގ ވެސް މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ. ވަކި މީހެްއގެ މައްސަަލ  މެންގެ ެވސް މައްސަލައެން

 އި އެބައޮްތ ޮއޑިޓް ރިޕޯޓް.ނުޖެހޭނެ. މިހާރު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަިކ މީހެއްެގ މަްއސަލަ ނުބަލާކަށްވަ ،ބަލައި

ން ބަލާނަށް. މި ކަމަށް މި އްޔަތު ކޮމިޓީ ން ބަލާނަން. މާލިވެސް އަުޅގަނޑުމެ އިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ މައްަސލައިގަ 

ައުޅަގނުޑ ަހަމ ، މިޓީެގ މެންބަރުން އެއްބާރުލުންދޭނެކަން އަުޅގަނޑަށް ޔަޤީން. ެއހެންވީމާމަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮ
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ުި ހުރިހާ މައްސަލަެއއް ބަލަން އެންމެން ުހަށަހަޅްނ ިތަޔ ޭބުފުޅްނަންށ ިމައުދ ައުޅަގނުޑެމްނެގ ެތޭރަގިއ ުހރ

 ،ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް  ކަމެއް ދުކުރާުޅގަނޑު ާތއީކުުރމަކީ އަބަްސެވގެން މަސަްއކަތްއެއް

ގެ މައްސަލަ ފޮުރވަން އަޅުގަނޑުމެން މި މައްސަލަ ބަލާއިރު ވަކި މީހެްއގެ މައްސަލަ ނުބަލައި ވަކި ީމހެއް

ން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުަގއި އޮންނާނީ ރަނގަޅަށް. ޑުމެންނަށް ޔަޤީމެއް ނޫން. އަޅުގަނކަ ކުރުމަކީ އޮންނަށްެޖހޭމަސައްކަތް

ވާަހކަައކީ ދައުލަތުެގ  އިގަައޅުގަނޑުމެން މި ވޭތުވެދިޔަ ތާ .ެއ ަމްއަސަލ ައުޅަގނުޑެމްނ ަބާލަނން ، އެހެންވީމާ

ްއސަންވީ؟ ކޮްނ ބޭފުޅުން ކޮން މައްސަލައެއްތޯ ޖަ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެިރވި ީމހުންގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށީމަ ތި

ފަސް އަހަރެއްގެ ތެރޭަގއި އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުަގއި ވެްސ ަލތުގެ ފައިސާއަށް މިދިޔަ ހަތަރުޝަކުާވއެއްތޯ ކުރަްނވީ؟ ދައު

. އެ ވާަހކަ ދިޔަ އެތައް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތައްވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންއަދި އޭގެ ފަހުން އައި ވެިރކަމުގައި 

އި ވާހަކަދެްއކީމަ އަުޅގަނޑުމެްނ ގަ އި މިތާަފއިސާ ނެންގެވި ބޭފުޅުން ިމއަދު ޚިޔާނާތޭ ކިޔާފަ އެ  ނުދައްކަަވއި،

ރައްޔިތުން މިތިބީ މި މަންޒަރު ބަލަން. އެއީ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ނުދެވި މިދިޔަ  އެބަޖެހޭ. ދިވެހި ލަދުގަންނަން

ައއްޑޫ  ތުރާކުނުން ފެށިގެން ހޭ. މި ސަރުކާރުގައި ހއ.ސަރުކާރުތަުކގައި ދިަޔއީ ކީްއެވގެންކަން ައޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެ

 24މުން. ނީ ލަދަ ސައްަކތްތައް އެދަނީ ކުރެވެމުން. ބަނދަރުގެ މަ ހަމައަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އެ ސިޓީއާ

ނުވާނެ.  މިކަމެއް ނަގާ ނަމަ، ކުރަނީ. ވަގަށް ލާރިޓަކައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ންކޮށްިދނުމަށްގަިޑއިރު ކަރަންޓު ޔަޤީ

އާއި ބޭފުޅުންނަށް. މި މާލެ ޓަކައި ކުރެވޭ ަމސައްކަތްަތއް އެބަ ބެލޭ ތި  ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙަތު ރަނަގޅުކުރުމަށް

ބްރިޖު ވެސް މި އަޅަނީ މި ސަުރކާރުން. އަދި ޕާކުަތއް ވެސް ހަދަނީ މި ސަރުކާރުން. ައއްޫޑ ސިީޓ  އިމާލޭކައިރީގަ 

އި މިކަން ކުރީ؟ ދު ހިއްކަން ފެށީ މި ސަރުކާރުން. ކޮން ސަރުކާރަކުްނ މީގެ ކުރީގަވެސް މިހާރު މިއަ ފޭދޫގައި ބިން

ގެން އެ ިދޔައީ ނޫންތޯ ހުރިހާ އެންމެން. މި ުހރިހާ  ލާރިއެްއ ަވގަށް ަނގަިއގެން ކާަލއި ކޮބައިތޯ ަދއުލަތުގެ ލާރި؟

ދިަޔ ސަރުކާރުތަކަށް. ނުހުއްޓާނަމޭ ކުރެވިަލުދަގްނަންނ ިމަކްނ ނު ، ކުރަންވާހަކަ ނުދަްއކަިއ، ައޅުގަނުޑމެން ހިތާމަ

ލަ ނެންގެިވޔަސް ނުހުއްޓާނަން. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ވިޔަސް. ިމ ވާހަކަ ދައްކާނަން. ނިޒާީމ މައްސަ ކިތަންމެ ވަރެއް

 ...ައުޅަގނޑު ، އެހެންވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރަީނ މުަގއި އަުޅގަނޑު މި މަސައްކަތްގެންިދއުށްމަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ކީ ވެްސ ބޭފުޅުންނަ ެއއްގޮތަްށ ގެންދެވޭތޯ. އަުޅގަނޑު ފަަދއިން ތި ވި ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާވެސް ދެންނެކުރިން

އް ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަލުކުރައްވާ ހުރިހާ ގޮތްތަކެބޭފުޅުން ޢަ ބުކޮްށފައި ތިއްބެވި މެންބަރުން. ތިހަމަ ރައްޔިތުން އިންތިޚާ

އެްއގޮތަށް ކަންކަން  ރެްއިވއްޔާ މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދާދާނެ. އަުޅގަނުޑ އިރާދަކުގެންރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ރަނގަަޅށް ފެނި

މުން ބޭފުޅުންނަށް ހަނދާންކޮށްދެ ކުރާނަން. އަދި އެ ވާހަަކ ވެސް އަުޅގަނޑު ތިރިއަށް ގެންިދއުމަށް މަސަްއކަތްކު
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ރަްއޔިތުންގެ ކަންތައްަތއް ބަރާބަރަށް  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްިޔތުން އިތުބާރުކުރާގެންދާނަން. 

ޒުބާުތގައި ކުރަުމން މި ގެންދަނީ. ބަެއްއ ބޭފުޅުންގެ ޖަމަޖިލީހަކަްށ ހެދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފަދަ

ބޭފުޅުންނަށް  ކަންކަން ތި ފުޅަށް އެސަބަބުން އަމިއްލަ އެްއ ފަހަރު ވިދާޅުވެވޭ ެއއްޗެީހގެ ބަ ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވަިއ،

 ުްބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ިއްއަޒްތެތިރ ެމނ، ތަން ެވސް އަުތވެދާނެ. އެހެންވީމާ  އަމާުޒވެގެން އަންނަ

ެއކަން  ނާނީ.ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އަުޅގަނޑު އިން. ސާބިުތކަމާ އެީކަގއި ދަންނަވަން އި އެީކގަ

 ދެން .ލާނަންމި ަވގުތު މި ދަންފަޅި މެދުކަނޑައި ކުރެްއިވއްޔާ. އަުޅގަނޑުއަޅުގަނޑު ކުިރއަށްގެންދާނަްނ އިރާދަ

 މަށްފުޅުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމުަގއި ތި ބޭއުޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދި  ަގއި. 1:00ގެންދާނީ އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނވަން

 

 

 ] އަށް  13:00އިްނ  12:30: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަަސއްކަތް  ގ6.1ެ ޖެންޑާ ައއިޓަމުއެ.ށްކަމަ ންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރައށްގެންދަންދަޢަލައިކުމް. މި  އައްސަލާމް

 ބަސް އިއްެވވުން ެވސް ދޫކޮށްލައްވާފައި ވަނީ.އެންމެ ފަހު. އާދެ! ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ދަނީ. ކުރިއަށް މި

 ޢަލީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިފުވައްމުލަކު އުތުރު ާދއިރާެގ  ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ، 6.1 އެހެންކަމުން، އެޖެންޑާ ައއިަޓމު

 ހުސް މި ނިމުނީ. ދެން އޮތީ ބިލާ އުަލތުގެ މުސާރާިއެގ ސިޔާސަުތގެ ބިލުގެ މި ސްޓޭުޖގެ ބަޝާހް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ދަ

 ގައި.  1:30ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު. ެއ ވޯޓު ނެގުން އޮންނާނީ މިއަުދ 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުރި މަސައްކަތް.  ނުނިމި ،7 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ގާނޫނު ، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ްއޒަތްެތރި އިދާއިާރގެ  ވިލިނގިލީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -7.1

 ގެންދެވުން.ނައުމުގެ ބިލުެގ ބަހުސް ކުރިއަށްގެށް އިޞްލާޙު( އަޓަރ ޖެނެރަލްގެ ގާނޫނުއުޕްރޮސިކި ) 2008/9ނަންބަރު 

 އްޒަތްތެރި އި ންދާނަން. އެއްވެސް އަރުވަމުން ގެތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއްޒައިފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަންނަާވ 
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 އި ދަންނަވަން. އަދި އެންމެ ފަހުކަމުގަ ބަހުސްގެ މަުރޙަލާ ވެސް ނިމުނީ ުނވާތީ މި ބިލުގެމެންބަރަކު އެދިވަަޑިއގެންފައި

 .ގެ ވެސް މި ސްޓޭޖުގެ ބަހުސް މި ނިމުނީމި ބިލު ،ެއކު ބަހުސް އިްއވެވުުމގެ ފުރުޞަތު ވެސް ދޫކޮށްލަްއވާފަިއވުމާ

ަގއި. ދެްނ ގެ ވޯޓުގެ ަވގުތ1:30ުނެގުން އޮންނާނީ މިއަދު ން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ެނގުން. ޯވޓު ގޮތުދެން އޮންނާނީ ބިލާ ގުޅޭ 

 ޢަލައިުކމް.  ަގއި. ަވއްސަލާމް 1:30ގެންދާނީ މަސައްކަތް ކުިރއަށް

 

 ] އަށް  13:30އިްނ  13:02: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަންކަމަށް އެހުމަށް ހުރި  ވޯަޓށް، 8 އެޖެންޑާ އަިއޓަމުގެންދަން ކަމަްށ. ޢަލައިކުމް. މަަސއްކަތް ކުިރއަށް އައްސަލާމް

މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެިރ  ވޯޓަށް އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިާދރީ

 ކާޑުކޮޅުަތއް ސިސްޓަމު ްއުވމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ދެކޮށްލަޗެކު  ވޯޓިން ނިޒާމު ރަނގަޅަށް ،މެންބަރުން

. ވޯޓިންގ ނިޒާުމގަިއ ންނަށްްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިވޭނެ ކުެރއްޗެކު ިއވާ މޮނިޓަރުން ވެސް ކުރިމަީތގަ ބަލައިގަނެފަިއވޭތޯ

 .ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ދެއްވުމަްށ އެދެން. ކޮށްލައް އުޅޭ ކަމަށް ަވންޏާ އިޝާރާތްމައްސަލައެ 

  .ލާނަންއިއެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ .މިއަދު ދެ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދައުލަުތގެ  ހްޝާޢަލީ އްޒަްތތެރި މެންބަރު އި ރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ުފވައްުމލަކު އުތުރު ާދއި

ިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ބަރުންނަށް ފެނިވަޑައްޒަތްތެރި މެންއިމެދު  މުސާރައިގެ ިސޔާސަތުގެ ބިުލ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 ން އެދެން. ވޯޓުދެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޝާހް  ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 53؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދ60ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ  .2ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .3މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .56ލަ؛ . ޖުމ29ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 56ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދައުލަތުެގ  މެންބަރު ޢަލީ ޝާހްއިްއަޒތްތެރި ފުވަްއމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ  ރުގެ ފަރާތުން،ސަރުކާ

މުސާރައިގެ ިސޔާސަުތގެ ބިުލ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ 

 ކަމުގައި ކަނަޑއަޅަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ސަޢުދު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީމިއަދުގެ ފަހު ވޯޓަށް ދަންަނވައިލާނަން. ސަުރކާުރގެ ފަާރތުން، 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްެގ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ) 2008/9ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޙުސައިން

ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން 

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [



85 

 

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ލިނގިލީވި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 07    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ  .44ދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ60ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ . 5ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .7މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .51؛ ލަޖުމު .26ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛  .51ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލިނިގލީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ ގާނޫނު( އަ) 2008/9

 މި ބިލު މިނިވަން މުއައްސަާސތަކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ކަނޑައަޅަން. 

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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