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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ ޖަލްސާ ހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފަސްއަ ވަނަ 2016

 ދުވަސް( )ބުރާސްފަތި 2016އޮކްޯޓބަރު  20

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  23ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/5އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުންިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ިއވާ ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ގަ 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -4.1

ަގއިާވ ކާުށިދޫ  5.2ަވޒީފާާއ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ބިލާިއ، އެޖެންޑާ އައިޓަމް ) 2008/2ނަންބަރު 
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ުޓއަރިޒަމާ )ދިވެހިރާއްޭޖގެ  99/2އިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުްއާވފަ

ވަނަ މާއްާދގެ  75ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ޯވޓަކަުށް ދަންނަވައިލާނަން.

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ސުލޫކުަގއި  11:00 ވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލު -4.2

 .3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގާވއިދު ަގއި  11:15. 2

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް  ަގއިވާ ކާުށިދޫ 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 5އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާިއ، ) 2008/2ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ާގނޫނު ނަންބަރު 

 ަގއިާވ ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު 5.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިުލގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށް )ދިވެހިރާއްޭޖގެ  99/2ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ވޯޓަކަުށް ދެންނެވުން. ވޯޓު ނެގުުމގެ ކުރިްނ  75ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

މި ފުރުޞަތުގަިއ   އިެދއްވުމަުށް އިދާރީ މޭުޒގަިއ ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަުްށފަހު(ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވަ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ާއއްމު ކޮމިޓީތަކަުށް ައއި ބައެއް ބަދަުލތައް ދަންނަވައިލާނަން. 

ތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު މެންބަރު އަޙްމަދު މަރުޒޫގުެގ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ހި 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

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

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނެގ 2016އޮކްޓޯބަރު  19ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ާވނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ގަިއ ކޮމިޓީ  އިމްތިޔާޒުަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވަިއކަރަޫދ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް މާފަންނު 

ޕާލިމެންޓްރީ ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑިއެގން އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން  107ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ގްރޫޕުން ސިޓީ

 19މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ  107ޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއ2016ްއޮކްޓޯބަރު 

ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މުަލކު ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ޕެޓިޝަންމަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 
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އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާ

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ފަލާޙް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

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

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނެގ 2016އޮކްޓޯބަރު  19ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ާވނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ކޮމިޓީގަިއ  އިޖްތިމާޢީަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާްނކުރަން.  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ނިވަޑަިއގަންނަވާ މުލަކު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް މާފަންނު ހިމެ

ޕާލިމެންޓްރީ ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑިއެގން އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން  107ވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއި

 19މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ  107ލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖ2016ިއޮކްޓޯބަރު 

ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މާލިއްޔަތު މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުާލންކުރަން.

ބްރާހީމް ޙަސަން ފައިޞަލް ނަސީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ޮތއްޫޑ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އި

ޕާލިެމންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވަޑއިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ 

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

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނެގ 2016އޮކްޓޯބަރު  19ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ާވނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން  ގްރޫޕުގެ

ކޮމިޓީަގއި  މާލިއްޔަތުަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާްނކުރަން.  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ އޭދަފުުށީ ދާ

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިވަަޑިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107ގަާވއިދުގެ  ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ

އޮކްޓޯބަުރ  19ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ވަނަ މާއް 107ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންަކމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2016

ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ވިލުފުުށީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 

ބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށް ތ. ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިަވޑަިއެގން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ގައި އަންގާފަ. 2016އޮްކޓޯބަރު  19ރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓް

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތުަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 
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ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް  ޮކމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  މާލިއްޔަތުއިޢުލާންކުރަން. 

އަޙްމަދު هللا ގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިޓީއަުށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުهللاޢަބްދު

ބުމުން ޕާލިމެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

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

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނެގ 2016އޮކްޓޯބަރު  19ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ާވނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުާލންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  107ގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

 ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކާޑުކޮުޅތައް ޗެްކކޮުށްލަދެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއިާވ ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު  5.1އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

ަގއިާވ ކާުށިދޫ  5.2ަވޒީފާާއ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ބިލާިއ، އެޖެންޑާ އައިޓަމު ) 2008/2ނަންބަރު 

ުޓއަރިޒަމާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ) 99/2ާވފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއް 

ވަނަ މާއްާދގެ  75ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެުށުމަުށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ފެުށުމާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ މިައދު ސް ބަހު ކުރިއަުށް ގެންިދއުމަުށްޓަކައި މި ދެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ)ނ( ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން

 ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.  މެންބަރުންނަުށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28    މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ ތިބި

 27    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   27     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 14      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 27        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑިއގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވަ

. ވަިކ ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ނުފެންނަ ކަމަުށް 27ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓ28ުއަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 .މުން، މި ހުުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެއެހެންކަ .27ލަ؛ . ޖުމ14ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ 27

ގާނޫުނ ، ލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަކާުށިދޫ ދާއި، 5.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.1}

ސް ފެުށުން. ބިލު މަޖިލީހުަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހު ) 2008/2ނަންބަރު 

 އަރުވަން. ލް ނަސީމަުށް ފުރުޞަތުޓަކައި ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަ ެދްއވުމަުށްުށަހަޅުއްވައިހު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

 ގަނޑު މިއަޅުަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް ) 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

ފަހުން މި މަޖިލީހުން ވަނީ ފާސްކޮުށްފައި ހަމަ މި ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙެއް. އެ  ހުުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނުޑމެން ދާދި

 އްޖޭގެ ދިވެހިރާ ،ބިދޭސީ މީހުން ،ފުންހާ ބިދޭސީ މުވައްޒަދިވެިހރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރާ ހުރި ،ގޮތުން ވާޙުަގއިއިޞްލާ

ންެޓއް ހުުޅވަން. ެއކައު ތިން މަސްދުވަސް ތެޭރގައި ބޭންކުވެސް ަވޒީފާ އަާދކުރާ މީހުން އެބަެޖހޭ  އިހުރިހާ ކަންކޮޅުތަެކއްގަ 

ރަުށްރަުށާއި އަދި ެއއީ މީހުން ދިރިއުޅޭ  ،ދުވަސް ތެރޭަގއި ރާއްޖޭަގިއ ހުރިހާ ރަުށެއްގައިމަސް 3ާލއިރު މިގޮތަުށް ވިސްނައި

ތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން އެބަޖެހޭ. އަދި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ފުޅާ ވެސް އުޅެމުްނދާއިރު ވަރަުށް ބޮޑެފަޅުރަުށްތަކުަގއި 

ކޮންމެވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ކުެރވިގެން މަޝްވަރާވެސް ހަމަ މަޝްވަރާކުެރވުނު.  އިދާއިރާެއއްަގއި އިޖްތިމާޢީގަ 

މެން އެ ވަްސ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުދުމަސް 3 ،އެފަދަ ކުރު މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި  ވެސް ލިބިގެްނދިޔަ،ވަރަކަުށް ލަފާ 

ކަމަުށް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ދަތިތަެކއް ކުރިމަިތވެދާނެ ،އުނދަގޫ ވަންޏާ ވަރަުށް ބޮޑެތި ކަންތައް ކުރަން ާލޒިމުކޮުށްފި ަކމަުށް

ބަތިބި ކަންކޮޅުަތކުަގއި ަވރަުށް ގިނަ އަދަދަކަުށް އެ ންދާއިރު އަދިވެސް ާރއްޖޭގެ ެއކިމަސް ވެގެ 3ފެންނަނީ މި  މިހާރު މި 

ވަންޏާ  ކަމަުށް ކަންތައް ނުކުެރވި. އަދި ީމގެ ޝަުކވާތަްއ ވެްސ ލިބެމުންދޭ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް. މީޑިާއއަުށް ބަލައިފި މި

މޯލްޑިްވސްެގ ފަރާތުން ވެސް ިމކަމާ ދޭތެރޭަގިއ  ބޭންކު ވެސް ަހމައި ތާގަ މިދިޔަ ހަފު ގޮްއސިގެން ނޫސްތަކުން ވެްސ ފެނި

ުނވަަތ މާލެ އައުން،  ވެސް ނޫން. ކަމެއް އެަކއުންެޓއް ހުޅުވުމަކީ ެއހާ ފަސޭހަފަސޭހަ އް. ޭބންކުކޮުށްފައި ހުރި ޚިޔާލުތަ ފާޅު
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ވާީތވެ.  އްަގއި ކަމަުށްމިހިރީ ވަރަުށް މަދު ރަުށެ ތުރުކޮުށްފައި ދިއުން. ެއއީ ބޭންކުމީހުން ތިބޭ ހިސާބަުށް ބޭންކުން ދަ އެ

ދުވަސް، މަސް 3އިތުރު ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އިތުރު  ހުުށަހެޅީ ރައްޔިތުންނަުށް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި

ލުޔެއް  ންދިއުމުންމަސްުދަވސް ލިބިގެ 3 އަދި މިގޮތަުށް، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ  .ގޮތަުށްލިބޭ ދުވަސް މަސް 6މުލަ ޖު

 ނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.ވެސް ޮގްސދާ ކަމަުށް ނުވެ އްލުގައި އެއީ އެންމެ ެއކަުށީގެްނވާ ޙަސް ފަހަރެއް ލިބުނުކަމުގައި ިވޔަ

ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެއް ފާްސކޮުށްފަިއ  ،ވެސް ދެންނެވިން  ދުަވހު ވެސް ހަމަ އަުޅގަނޑު އެއި އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ކުރީގަ 

 ައޅަންޖެހުނީމަޔަަވޅުފި ދެން ގާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން މީހުން  އެ ،ވަންޏާ ކަމަުށް ވަރުދޫކޮުށްލާއިރު އެއީ ރައްޔިތުންަނުށް ނުކުރެވޭ 

ގޮތުން އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންެގ  އޮތް ކަމަކަުށް ނުވާނެ. މިހާުރ މި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މާ ރަނގަޅު

 ،ދޭންވެސް ަރްއޔިތުންނަުށް ލުއި ހޯދައި ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ހަމަ ހުރިހާ އެންމެންިތއްެބވި ހުރިހާ ިއއް ތެރޭގައި މި

ައޅުގަނުޑ  އީކަމަުށް. އެ  ދޭން މަސައްކަތްކުރާނެ. ެއގޮތް ބޭނުންާވނެއިކަމެްއގައި ހޯދަ  ލުއި ހޯދައިދެވެން އޮތް ކޮންމެ

ފުރަިއގެްނ ން ގެ ކާުށިދޫއަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ .ލާނަންންނަވައިޔަޤީންކުރާ ގޮަތކީ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް ދަ 

ބަންދުކޮުށްަފިއ  . އަންނަ ދުވަހު ބޭންކުޓަަކއި ޅުވުމަުށްއެކަުއންޓް ހުންކު ޖެހެނީ ބޭ ހަ ގަިޑއިރުން މާލެ އަްނނަން މިފަސް

ޑޮލަުރ  100ދައްކަނީ  އަުޅގަނޑު މި ،އަދި ނުހުޅުވާެނ. މިގޮތަުށް އޮތުމުން ކުހުންނާނީ. އަނެއް ުދވަހު ފުރަންވާއިރަުށް ބޭން

 މީހުންގެ މުސާރަ  އެ ؟ތިބޭނީ ކޮންތާކުތޯއެ މީހުން މީހުން މާލެ އައިސް  ޑޮލަރު ލިބޭ މީހުންގެ ވާހަކަ. އެ 150ނުވަތަ 

އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ  ،އެްއކޮުށް ގާތްގަނޑަކަުށް ޚަރަދުވެ ނިމިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދެން

ލާޙަުށް ހަމަ އޮތް އިޞް މަސް ދިނުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި މި 3އް ދިނުމަުށްޓަކައި އިތުރު ޔިތުންނަުށް ލުޔެރައް

ދެވޭނީ ނޑުމެްނނަުށް މިއަދު ކަމެއް ކޮުށްކޮުށްދިނުން. އަޅުގަކަންތައްތައް ފުިރހަމަ މި އްަވއިދުކުރަސް ތާއީވެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

އޮތީ ރައްޔިތުންނާ  ިވއަސް މިއަދު މިއަުޅގަނޑުެމންނަުށް ކޮންމެގޮތެއް .އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކުަގއި

ންތައްތަުކގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ހަދާންކޮުށްލަންޖެހޭނެ ދާްނޖެހިފައި ވޯޓުގެ ކައަނެއްާކވެސް ހަމައަުށް 

ވެސް މިދެންނެވި  އިދެގެން ތިބޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަތިން. ކުރީގައިުށީނ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި

މީހުންނަުށް  ން އަބަދުވެްސ އެދިނުނަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭނެ ެގއްލުމެއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެުށް ލުެޔއް ހޯދައިގޮތަ

މީހުންނަުށް ވެސް ފަސޭހަ ދިރިުއޅުމެއް  އެ ،ލިބި ކަންތައްތައް ކޮުށްދިނުމުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެްސ ހިތްހަމަޖެހުން

ކަމުގަިއ  މިގޮތުން އަނެްއކާވެސް ިނންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮުށް ހަމަ މި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ލިބިގެންދާނީ. އި

އެދެމުން އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން.  ،އެކު ަދންނަވާލަމުން ރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަުށް  އިޚްލާޞްތެރިކަމާހު

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ުްށ  ސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަބަހު ގަިޑއިރުގެ  3ލަ އި ަވނީ ޖުމުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފަ

ިސކުންތު.  46 މިނެޓު 16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް  7 މިނެޓު  46އަުށް ސިުކންތު. އެމްޑީ.ޕީ 32 މިނެޓު 38ަގޑި  1

. ަވކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެިރ މިނެޓު 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  35 މިނެޓު 12އަުށް އެމްޑީ.އޭ 

ފުުށީ ނީ ވިލުއަރުވަ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ަވގުތުކޮަޅަކުށްފަހު( . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. މިނެޓު 3ރުންނަުށް މެންބަ

 ރަޝީދަުށް.  ރު ރިޔާޟްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ޒަތްތެރި ަރއީސް. ަވީޒފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އައްސަލާމް ޢާލައިކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ިއއް

ގެނައި  ކަންބޮޑުވުމަކީ މިހާރު ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މިއޮްތ ލާޙުަގއި މި ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްމި ފައިޞަލް ނަސީމް 

މުއްދަުތ  އެ  ،ވާތީ ކަމަުށް ކުރު ހުުޅވުމުަގއި ިމހާރު އޮތް މުއްދަތު ޙުެގ ދަުށުން ބިދޭސީން އެަކއުންޓުއިޞްލާ

ދިނުމަކަުށް ގެނެސް އްލުޙަ ،ޓަަކއި ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙެއް. އާދެ! މިކަމުގައި ދަތިތަެކއް ވާނަމަ ކުރެްއވުމަުށްއިތުރު

ން ގޮެތްއ މުއަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅެއް ނުހަދަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މި ބިލު ބަލައިގަތުމާ މެދުގައި ޕީ.ޕީ.އެ

ޑުމެން ބަލާނަން. އަދި ޗަކީ ކޮބައިތޯ ައޅުގަނހުރި ދައް ޕީ.ޖީ މީޓިންގައި. އެހެންވީމާ، އޭގެ ކުީރގައި މީަގއި ނިންމާނީ

އިުރގައި މިއިން މިކަމުގައި ެދކެނީ ކޮންގޮތެއްތޯ. އަދި މިހާތަނަުށް އައި ،ކަމުަގިއ ސަރުކާރުން މިއާއެކުަގއި މިހަމަ

އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެިވދާނެތޯ ނޫންތޯ ން ފުރިހަމަޖާއެއްތޯ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިކަވަެރްއެގ ނަތީހާސިލުވެފައި އޮތީ ކިހާ

ދުކުރަން. ެއއީ ދަްއޗެްއ އަުޅގަނޑުމެްނ ތާއީ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މި ބިލަުށް މުބަލައިލުމަކީ މުހިއް

ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ެވސް ބޭނުމެއް. އެ ދަތި ފިލުވައި ވަންޏާ ކަމަުށް އެްއވެސް ރަްއޔިތަކަުށް އެްއެވސް ކަމަކުން ވާ

ޔަތްކުރާނަން. ކޮުށްފައި މިއާ މެދުގައި ޕީ.ޖީ ގެ މައްޗަުށް އަުޅަގނޑުމެން ރިޢާމިދެންނެވި ކަންތައްތަކު  ،އެހެންނަމަވެސް

އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ  ،ތުގައި . އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮ ޑު އުއްމީދުުކރަނީކަމަުށް އަޅުގަނ ގްރޫޕުން މިއަދު ގޮެތއް ނިންމާނެ

މީގެ އެންމެ ޮބޑު ބޭނުމަކަުްށ  ؛އޮންނަނީ ބިދޭސީން މި އި ދައުލަތަުށް ލިބޭ އާމްދަނީން، ީމގައި މިއަންނަ ބަދަލުތަކާ ެއކުގަ 

ދަކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ފޮނުވާ ަފިއސާއިން ކޮންމެެވސް ވަެރްއގެ ނައި ބިުލގެ މަޤްޞަގެ ތަނަުށް މި މި ،ދަނީ ވެގެން މި

މި ފައިސާއިން ަދއުުރވާ ގޮތް ނޫންނަމަ  ،ގޮތް މުސާރަ ޖަމާކުރީމަ ެއ ފަިއސާ ވަންނަ ،ޕަސެންޓެއް ެނގުން. ނޫންނަމަ

އެއާއެުކގަިއ ދަނީ. ދެން ހަމަ ޞަދަކުަށް ވެގެން މިބޮޑު މަޤް އިމުކުރުން މީގެ އެްނމެޤާ ޓަރކޮުށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއްމޮނި

ހުންނާނެ ފައިދާތަކެއް ެވސް.  ނާނެ ދަތިތަކެއް ވެސް. އަދި މީގައި ަގއި މީަގއި ހުންމިފަދަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނައިރު

ސަރވިސް ދިނުމުގައި މިއޮްނނަ ވަގުތުތަުކގެ ތެރޭަގއި، ައދި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަުކަގއި؛ ބޭންކުތަުކގައި  އެހެންވީމާ،

ހުޅުވުމުަގއި ހުރި މައްސަލައަުށް ޙައްލެްއ  ކައިީރގައި ތިބި މީހުންނާއި ދުރުގައި ތިބި މީހުންނަުށް މި އެކައުންޓުަތއް

ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުުށަހެޅުއްވީ. އެހެންވީާމ، މިކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ދެކެނީ، 
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 6މި އޮތް  މިއިން ލުޔެއް ލިބޭނެ ގޮތަުށް އޮތުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުން ކަމެއް. އަދި ހަމައެާއއެުކގައި މިހާރު

މަސް އިތުރުކޮުްށގެން މިކަން ކުރެވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ އަދަދު ކުަޑކުރުމަކީ ވެްސ  1މަސްދުވަހުގެ ބަދަލުގައި އަދި އިތުރު 

މަސްދުވަހަުށް ދާކަުށް ނުވެސްޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބަދަލު ވެސް ގެންނަންޖެހިއްޖެ ކަމުަށް  6ނެތް ކަމެއް ނޫން. ކޮންމެހެން 

 6މަހަުށް ވެސް ބަދަލުކުރެވިދާނެ. ކޮންމެހެން  5ަމސް، ނޫނީ  4މަހުގެ ބަދަލުގައި  6މިހާރު އޮތް ވަންޏާ އެ ބަދަލު 

މަސްދުވަހަކަުށް ދާކަުށް ވެސް ނުވެސް ޖެހޭ. އެހެންވީާމ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅުާވ ގޮތަުށް މިކަން ބަދަލުކުރުމާ 

ޙުތަުކގެ ސަބަބުން، މި ގެނެވޭ ލާެއކުަގއި މިފަދަ އިޞްދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ޮގތެއް ނިންމާނަން. ހަމައެއާ

ލާޙުތަުކގެ ސަބަބުން ކުރިއަުށް އޮތް ތަނުަގއި މި ކަންކަމަުށް ހެޔޮ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ައއުމަކީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ އިޞް

ންވާ ވާހަަކއަކީ މިއީ. އެކަުީށގެންވާ ކަެމއް. އެހެންަކމުން، މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބަރު ައނާރާ ނަޢީމްމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެން

ލާޙަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞް ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ތިމާޢީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑުމެން މި މައްސަަލ އިުޖތިމާޢީ ކޮމިޓީން ބެލިއިރު ެވސް އަުޅގަނޑުމެން އިޖު

މަވެސް، މަޖިލީހުގެ މަސް ދޭ ގޮތަުށް. އެހެންނަ 6މަސް ދޭ ޮގތަުށް. ބިދޭސީންނަުށް އެަކއުންޓު ހުޅުވުމަުށް  6ކޮމިޓީން ނިންމީ 

މަހަުށް ބަދަލުކުރެިވެގން މިހާރު މި އޮތީ. މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން ވަރަުށް ގިނަ  3ލާޙެއް ހުުށަހެިޅގެން ފްލޯއަުށް އިޞް

ރިމަިތވާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިވެމުންދޭ. އެީއ ވަރަުްށ ބަިއަވރު އެަކއުންޓުތަެކއް ހުުޅވަން ކޮމްޕެނީތަކަުށް ދަތިތަުށް ކު

 3މި ޖެހެނީ ވަރަުށް ކުރު މުއްދަތެއްަގއި. އަެނއްކޮޅުން ބޭންކުްނ ވެސް ވަކި އަދަދަކަުށް ނަންބަރު ދޫކުރަނީ. އެހެންވީމާ، 

ަތކަުށްެވސް ކުެރވޭނެ ކަމެްއ ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ނުދެކެްނ. މަސް ތެރޭ މި ކަންތަްއ ކޮުށް ނިންމުމަކީ ހަމަ އެއްގޮ

އެއީ މިހާރު ކަންަތއްތައް ވަުމންދާ ގޮތަުށް ބަލާފަ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިީއ ވަރަުށް މުނާޞަބު އިޞްލާެޙއް 

ޞަތު ދޭންޖެހެންޏާ ވެސް މަހުަށް އިތުރު ފުރު 6މަހަުށް ހެދުން. އަދި  6މަސް އިތުރުކޮުށް  3މި ދަނޑިވަޅަުށް، އިތުރު 

އެގޮަތކަުށް ވިސްަނވާފައި އެ ފުރުޞަތު ދެއްވުން ެއއީ ަވރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. 

އަޅުގަނޑުމެން އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ބެލިއިރު ހަމަ ކަމާ ބެހޭ، ކަމާ ގުޅުންހުރި ބޭފުޅުން ގެންނެވިއިުރ 

މަްސދުވަސް ހަމަޖައްސައިދިނުން.  6ުށް އެމް.އެމް.ޭއއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި، ބޭންކުން ވެސް އެދެއޭ އަޅުގަނޑުމެންނަ
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ލާޙު އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި އިޞް މަސްދުވަސް. 6އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ޭއރުވެސް ކޮމިޓީން ނިންމީ 

 ދާނެ ކަމަުށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ. ފާސްވެގެްނގޮސް ރަްއޔިތުންނަުށް ހަމަ އިތުރު ލުއިތަކެއް ލިބިެގން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް.  މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިރާ 

ގެ ފަރާތުން ހަމަ ލާޙަީކ އެމް.ޑީ.ޕީ ގާނޫނަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞް ަރީއސް. ަވޒީފާއާ ބެހޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ރުކާރަުށް ލިބޭ ލާޙެއް. ައޅުަގނޑު މި ގާނޫނު ފާސްކުރި ދުވަހު ވެސް އަުޅގަނޑު ބުނިން، މިކަމުން ސަތާއީދުކުރާ އިޞް

އާމްދަނީއަކަުށް ވުރެ ރަްއޔިތުންނަުށް ތިބޭ ތަކުލީފު މާ ބޮޑޭ. އެއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަން ކުރެވޭެނ 

 3މިއަުށްވުރެ ފަސޭހަ ގޮތް އެބަހުރި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަވީޒފާދޭ ފަރާތުން ބޭރު ކޮންމެ ބިދޭސީއެްއގެ މުސާރައިގެ %

ހާރުވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ދަްއކާ އުސޫލުން ދެއްކީމަ ރަްއޔިތުންނަުށް އިތުުރ ތަކުލީފުތަކެއް ނޫފުލާ މިކަން ސަރުކާރަުށް ހަމަ މި

ނޫނޭ މިހާރު  3އެބަޭވ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑަކީ ފިޒިކަލީ މިކަން ކުާރ މީހެއް. %

ރުފިޔާ ކޮންމެ މަހަކު އެ މީހާގެ އެކައުންޓަުށް  75އެބަ ދައްކަންޖެހޭ ދައްކަންޖެހެނީ. އެކައުންޓު ހުުޅވުމަުށް ޓަކައި ބޭންކަުށް 

އެ ޖަމާކުރާ ލާރި ޓްރާންސްފަރކުރަން. އެއީ އަދި ރެމިޓެންސް ޗާޖުގެ އިތުރަުށް ބޭންކުތަކުން ނަގަން ޚިޔާލުކޮުށްފައިާވ 

މްޕްލޯޔަރ އަތުން އެ ލާރި ނުނަގާ އެްއޗެއް. އެްއވެސް ބޭންކެއް ނެތް މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ެއ ލާރި ނުނަގައި ނުވަތަ އެ

ޑޮލަުރ ލިބޭއިރުަގއި އެމްޕްލޯޔަރ  6ޑޮލަރަުށް ގޭަގއި ެގންގުޅޭ މީހާ އަތުން  200އެކަން ކޮުށްދޭކަުށް. އެހެންެވއްޖެއްޔާ 

ޮޑލަރު ދައްކަން އެބަޖެހޭ ބޭންކަުށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ  6އަތުން އެބަދޭ އިނގޭޯތ މީަގިއ އިތުރަުށް އަނެއްާކވެސް 

ރުފިާޔ.  100ރުފިޔާ ނޫނީ  75ަކއުންޓުތައް ހުޅުަވިއގެން ެއކައުންޓުތައް ބަލަހައްަޓއިދޭތީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަުށް އެ

އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުން ފަިއސާ ހޯދަންޖެހޭނެ. އެ ފައިސާ ހޯދުމަުށް ޓަކައި އެންެމ ފަސޭހަ ގޮތް ައޅުގަނޑުމެްނ 

މުއްދަތު ބަދަލުކުރުމަކުން އަދި މި ގާނޫނުގެ އެންމެ ފުރިހަމަކަން ޚިޔާރުކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި މި 

ލިބިގެންނުދޭ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކީ ރަްއޔިތުންނަުށް އެިއން ތަކުލީފެއް ނުލިބި އެކަްނ 

ނަުްށ އިންތިހާއަުށް ތަކުލީފު އޮތް ކުރެވޭނެ އުސޫެލްއގެ ތެރޭަގިއ އޮތް ގާނޫނަކަުށް ވާންޖެހޭނެ. މި ގާނޫނަކީ ރައްޔިތުން

ގާނޫނެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭަގއި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ދިހަވަރަކަުށް ގޮފި ހުންނައިރުަގއި ކިހިނެއްތޯ ރާއްޖޭެގ 

ތްތެރި ރަުށުގެ މީހުން އެ މީހާގެ މުސާރަ ޖަމާކުރަން ދާނީ؟ އެ ދުވަހު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަ މިއީ އިްއޒަ 198

ރައީސް. ހަމަ މީެގ ެއކި ކަްނތައްތައް އަންނަމުން މި ދަނީ. އަނެްއކާ ބޭންކުަތކުން ތަްއާޔރަކަުށް ނޫން އޮީތ އިތުުރ 
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އެަކއުންޓު ހުޅުަވއިޭދކަުށް. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ވިްސނާފައި؛ މި ލާރި ސަރުކާރުަށް  150000

ކާރަުށް ލިބޭނެ ހަމަ ވަރަުށް ސާފުސީދާ ގޮތްތައް އެބަހުރި. މިހާރުވެސް ހަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ. މި ލާރި ސަރު

ދައްކަމުންދަނީ. ކޯޕަރޭޓް ޓެްކސް ވެސް ދަްއކަމުންދަނީ. ޭއގެއިތުރަުށް އެ މީހާގެ ބެލުމުގެ ދަުށުގައި ހުރި ކޮންމެ ބިދޭސީ 

ދައްކަން ނިންމީމަ އެކަން ވަރަުށް ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ،  ސަރުކާަރުށް 3މުވަްއޒަފެްއގެ އަތުން އެ މީހާގެ މުސާރައިގެ %

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންޫނނީ، ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް މިކަާމ ބެހޭ ކަންތައްތައް އަިއސް، ރައްޔިތުން ގާނޫނާ ޚިލާފުަށް 

ފަދަ ގާނޫނުތައް ިމ އުޅުމަުށް ޓަަކއި، ަމގުފަހިކުުރމަުށް ޓަކައި ހެދިފައި އޮތް ާގނޫނެއް މި ގާނޫނަކީ. އެހެންވީމާ، މި

މަޖިލީހުން ހަދާއިރު އަޅުގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ދެ ފަހަރަުށް ވިްސނާފައި މިފަދަ ގާނޫނުތައް ހަދަްނ. އަުޅގަނޑުމެން އަބަުދވެސް 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ ދައުަލތަުށް ބޭނުންވާ ެއްއޗެްއ ހޯދުމާ އެްއކޮުށް ރަްއޔިތުންެގ ފައިދާއާިއ ލާބައަުށް ޓަކަިއ 

ރުުމގެ ވިސްނުމެްއގައި ައޅުގަނޑުމެން މަސައްަކތްކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނަކީ އެްއގޮތަކަުށްެވްސ މަސައްކަތްކު

ރާއްޖޭަގއި ހިންގޭނެ ގާނޫނެއް ނޫން. މި ގާނޫނަުށް އަބަދުވެސް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިގެންދާނެ. އެ އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހެޅެން 

މަސްުދވަސް ދިންކަުމގައި ިވޔަސް މިއީ ރާއްޖޭަގއި މިކަން ކުރެވޭެނ  6ީތވެ. މި ޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަުށް އެަކންކަން ނުކުރެވޭ

ކަމެއް ނޫން، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ާރއްޖޭގެ ބޭންކުަތއް ޮއތީ އެކަން ކުާރ އުސޫަލކުން ނޫން ރޭވިފައެއް. އެ މީހުން 

ތެރެއަުށް ވަންނާކަުށް.  ހުުޅވަިއގެން މިކަމުގެ ލައްކަ އެަކއުންޓު އިތުރު ދޮޅު  ،ފުން އިތުރުކޮުށްަވްއޒަ ބޭނުމެއް ނޫން އިތުރު މު

ބަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަުށް އަުޅގަނޑު ސަރުކާރަުްށ ނިސް ރުން މިހާރަުށް ވެސް ރަނަގޅުކޮުށް؛މިކަަމކީ ހަމަ ިމހާ، އެހެންވީމާ

ޮކުށްލާފައި އަލުން މި ގާނޫނު ގެ ކަންަތއް ދޫއެ ކައުންޓު  ފަހު ތި ނެގުމަުށް 3% ގޮވާލަން، އެމްޕްލޯޔަރ އަތުން 

އްލެއް ލިބިގެންނުދާނެ. ޝުކުރިއްޔާ ކަުށް އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ދާއިމީ ޙަލާޙުކުރަން. އެހެންނޫނިްއޔާ މި ގާނޫނަޞްއި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާ  ކެޔޮދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

ރައީސް. އާދެ! ާކުށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި `. 

ލާޙަުށް ވާ އިޞް ހުުށަހަޅުއްވާަފއި މި )ަވޒީފާާއ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް 2008/2 ގާނޫނު ނަންބަރު، ހުުށަހޅަޅުއްވާފަިއވާ 

މާކޮުށްފައިވާ ގޮތުަގއި މި ގާނޫނުގައި ހުރި މައްސަލަަތއް މި ގާނޫނު ފަރު އަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

 އޮތީ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ެރވެނިއު  އި މިނުދޭ. ސަރުކާރުން ބޮޑަުްށ ބޭނުންފުޅުވެފައްލެއް ހޯދައިމަޤްޞަދަކަުށް ވެސް ޙަ 
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ޓަކައި ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންެގ އަތުން އެ މީހުންނުަށް ލިބޭ  ޓަކަިއ، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަުށް އިތުރުކުރުމަުށް

ހުރިހާ  ިޚޔާލުފުޅެއް. ދުނިޭޔގެ އާމްދަނީން ކޮންމެވެސް މިންަވރެއް ސަރުކާރަުށް ެނގުން. އާެދ! އެ ޚިޔާލުފުޅަކީ ރަނގަޅު

 ުއމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ބޭުރގެ ރަްއޔިތުން ކުރާ މަސައްކަތުން ދައުލަތަުށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށްޤައުމުތަކެްއގައި ވެސް އެ ޤަ

ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެްނ  ޞަދާއެ އުސޫލުން މިކަން ކުރުމަުށް ކަނޑައަޅާަފއި އޮތް މަޤް، ޓެކްސް ކުެރވެމުންދޭ. އެހެންީވމާ

ޓަކައި ގާނޫނު ފަރުމާކޮުށްފައި އޮތް  ކުރުމަުށްހެންނަމަވެސް، މި މަޤްޞަދު ހާސިލުުނއުފައްަދން. އެއެްއވެސް ުސވާލެއް 

، ންނަުްށ ގަބޫލުކުރެވެނީ. އެހެންވީމާކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެ ވުރެ ނުވުން މާ ދުރު ގޮތުން މިކަން އެްއގޮތަކަުްށެވސް ވުމަުށް

ދެވަނަ ކަމަކަުށް މިކަން ކުރުމަުށްޓަކައި ރަްއޔިތުންނަުށް  ނުވޭ.ދެންނެވި މަޤްޞަދު ވެސް ހާސިލުފުރަތަމަ ކަމަކަުށް މި

އެްއގޮަތކަުށްވެސް އެކަުީށގެންާވ ކަމެްއ ނޫން. ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ ގިނަ އަދަދެްއގެ ބިދޭސީްނެގ  ،ހުުށަހަޅާފައިވާ ގޮަތކީ

ދެންނެވި އެަކއުންޓުތަްއ ތެޭރަގއި މި ދުވަހުގެ 90ގޮތުން  އަދަދަުށް ބަލާއިރުަގއި މިހާރު މި ގާނޫނު ފަރުމާކޮުށްފައި އޮތް

ރާއްޭޖަގއި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ  ،ބައެްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން ހުޅުވުމަުށްޓަކައި ދެންމެ

އެކަން ކުުރމަުށްޓަކައި ދުވާލެްއގެ މައްޗަުްށ ، ނުހުރޭ. ވަރަުށް މަދު ރަުށްތަކެއްގައި ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ ަގއިރަުށްރަުށެއް

އަދަދުތަކަކުން ެވސް އެބަ ހުޅުވަންޖެހޭ ކަމަުށް  ވަަރކަުްށ އެަކއުންޓު ހަމައެކަނި މިހާރު މި ހުރި 1500ނޫނީ  1200

ނޫނިްއޔާ ކުރުމަުށް ހަމަޖެހިގެންދާެނ  ،ގޮތުން އެކަުީށގެންވާ  . މިހުންނަނީ އެއްގޮަތކަުށްެވސް އިދާރީނީއަޅުގަނޑަުށް ފާހަަގކުރެވެ

ގޮތުން އެިކއެކި  ނޑުމެން އެންމެންނަުށް ެވސް އެބަ ގަބޫުލކުރެވޭ. ާރއްެޖ ބެހިފައިވާކަމަުށް ައޅުގަ ކަންތައްތައް ނޫން

އް އެބަ ރަުށްތަކުން ދަތުރުކޮުށްގެން ބޭންކު ހުންނަ ހިސާބުތަކަުށް ރައްޔިތުން ދިއުމަުށްޓަކައި ވަރަުްށ ބޮޑެތި ތަކުލީފުތަ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ައޅުގަނޑުމެން ފާހަަގކުރަންޖެހޭނެ ގާނޫނުތައް ފަރުމާކުރާއިުރގައި އަަބދުވެސްއުފުލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 

ގާނޫނު ެއއީ ބުރަދަނަކަުށް ުނވަތަ ބުރަ ކަމަކަުށް ެވގެންނުވާނެ. ގާނޫުނ  ،ރަްއޔިތުންނަުށް އެކަން އެއީ  ،ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

ނުވަަތ  .ޓަަކއި މަުށްއެ މީހުންނަުށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަުށް ކުރިއެރު .ޓަކައި ހަދަނީ ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަކުރުމަުށް

ކަމަުށް ވަންޏާ،  ެވސް އައިެބއް އޮތް އެގޮތުން ގާނޫނުަގއި، ޓަކައި. އެހެންވީމާ އިތުރުކޮުށްދިނުމަުށް، ރަނގަޅުޮކުށްދިނުމަުށް

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގޯސްކޮުށް ކަެމއް ކުރެވިަފިއ ، އިބު ނެތިެއއް ނުދާނެ. އެހެންވީމާއިންސާނުން ކުރާ މަސައްކަތުަގއި އަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ ، ުށް އަުޅގަނޑު ެދކެނީ. އެހެންވީމާކަމަ ވަންޏާ ރަނގަޅުުކރުމަކީ އެއީ ހަމަ ބުއްިދވެރި ަކމެއް ކަމަުށް އޮތް

ދުގައި ހުުށަހަޅުއްވާަފއި ލާޙަކީ މިދެންނެވި މަޤްޞަވާ އިޞް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި 

މިކަން ބުއްދިވެރި ގޮެތއްަގއި މިދެންނެވި ގޮތަުށް ، ގަބޫލުކުރަން. ެއހެންވީމާ ޑު ވެސްލާޙެއް ކަމަުށް ައުޅގަނއޮތް އިޞް

މަސްދުވަހަުށް މި މުއްދަތު  6ކުރުމަުށްޓަކަިއ، އަދި ފަސޭހަިއން މިކަން ރީޒަނަބަލް ވަގުތެްއގެ ތެރޭަގއި ކުރުމަުށްޓަަކއި 

ހުރިހާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް މިކަން  އިތުރުކުރުމަކީ އެއީ ނެތް ކަެމއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ހިތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ

ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ. އާމްދަނީެއއް ހޯދުމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ޭބނުންވޭ. ެއކަމަުށް މަގުފަހިކުަރން އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ. 

ޑުމެން ދައްާކ އަދި އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރުން އެކަމަުށް ާތއީދު ވެްސ ކުރަުމ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ުކރަން އަުޅގަނ
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މަގު އޮންނަންވާނީ އޮމާންކޮުށް. ސާފުކޮުށް. އެ މަގު އޮތް ގޮުތން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދާ 

ހަމައަުށް ނުދެވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ، އެ ގެންނަ ބަދަލަކީ އެއީ ބޭކާރު ބަދަލެއް ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ޝުކުރިްއާޔ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

އީސް. ރަްއޔިތުންނަުށް ދަތިއުނދަގޫ ތަކުލީފެއް ދިާމވާ ަކމަުށް ވަންޏާ އެކަމުގެ ަޙއްުލ ރަޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! 

އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ. އެކަމަކު މި ބިލަުށް ވާހަކަދެއްކި ފުރަތަމަ ދުވަހުގަިއ، އަުޅަގނޑު ފާހަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ 

އި އަިލއަުޅވައިލީ ާރއްޖޭަގއި މަސައްކަްތކުރަމުން ބޭފުޅުން ޖުމުލަ ގޮތެްއގަ 21ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން  25ވާހަކަދެްއކެވި 

އަންނަ، ަގވާއިދާ ޚިލާފަުށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބިޭދސީންގެ މައްސަލަތަުކގެ ވާހަކަ. އެއީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

ދާކަުށެއް ނޫން. ސަރުކާރުން ބިލު ހުުށަހެޅުއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ. އެއްެވސް ހާލެއްގައި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަުށް އާމްދަނީ ހޯ

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެޭހ ޙަޤީޤަތަކީ، މި ރާއްޭޖގެ އެަތއް ހާސް ބަަޔކު މިއަދު މި ާރއްޖޭަގއި ަގާވއިދާ ޚިލާފުަށް 

ވޯކް ޕާމިޓެްއ، ވިސާެއއް ނެިތ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން. ެއ މީހުން ފުރުވާލުމަުށްޓަކައި ިއމިގްރޭޝަނާ ހަމައަުށް ދިޔައިމަ 

ނީ؟ ތިމަންނަ ގެންގުޅޭ މީހާ ތިމަންނައަކަުށް މުސާރައެއް ނުދޭ. ތިމަންނައަަކުށް އެލަވަންސެއް ނުދޭ. ދެން ކީކޭތޯ މި ބުނަ

މި ހޯދަން ޙަޤީޤަތް ބަލާއިރުގައި މި އޮންނަނީ ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ނޫނިއްޔާ އެ ގެންގުޅޭ މީހާ ވެސް މި އޮންނަނީ މުސާރަ 

ބެލޭނެ އެއްެވސް ކަހަލަ ނިޒާމެއް ނޯވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެަކއުންޓެްއެގ  ހަވާލުކޮުށްފައި މި އޮންނަނީ. ެއހެންނަމަވެސް މި

ތެރެއިން އޭނަގެ މުރާސަ ލިބޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންަނުށް އެބަ އެނގޭ އިިމގްރޭޝަނާ ހަމައަުށް ދާއިރުަގއި މުސާރަ 

ގަިޑއިރުން މާލެ އާދެވެއޭ  5މައްސަލައަކީ. ދީފައި ހުރިކަން. އެއީ ސްޓޭޓްަމންޓުތަކުން ފެންނަން ހުންނާނެ. މިއީ މި ދިމާވާ 

މަްސ ދިނީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޭންކު އެަކއުންޓު ނުހުުޅވިގެން މައްސަލައަީކ، އިްއޒަތްތެރި  3އެ ވިާދޅުވީ. އެކަަމކު 

މި އުޅެނީ  ރައީސް. މި ދަންނަވަނީ ރާއްޖެއަުށް ދިމާވެފައި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ. ކިތައް ބޭފުޅުންތޯ

މިއަދު މި ކަންތައްތަކާ ކަންޮބޑުެވގެން؟ ރާއްޖޭގެ އެތައްމިަތނުގައި މި ވާހަކަަތއް މި ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ 

ރަުށްރަުށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ސީދާ ބޭރުމީހުން އިސްނަގަިއގެން ކޮންސްޓްރަކްަޝން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ. 

ސާފުކުރަމުންދަނީ. ރަުށް ތަރައްޤީކުރަން ޢަމަލީ ގޮތުން، ދިވެހިންނެކޭ ެއްއވެސް ކަހަލަ ތަފާތެއް ނެތް. ކުނިކަހައި، ކުނި 

އެކަމަކު ޯވކްޕާމިޓެްއ، ވިާސެއއް ނެތި މި ކަންތައް ކުރަމުން މި އަންނަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުން މިކަން 
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މި އުޅޭ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން، މި ލިބޭ ލާރި ފޮނުވަނީ، ެވސްޓަން  ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ. ދެން މި ރާއްޖޭަގއި ނުގޮުތގައި

ޔޫނިއަން މެދުވެރިކޮުށް މި ފޮނުވަނީ. އެކި ަޤއުމުތަކަުށް މި ފޮނުވަނީ. އެކަމަކު ރެމިޓެންސް ޓެކްސެއް މީގެތެރޭން ނެގޭ 

ނަުށް ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީއެއް ކަމަުށް ވަންޏާ މިވެސް ކޮންޓްރޯލްވެގެން އަންނާނެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން

ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް މަސައްކަތްުކރާ ބިދޭސީންތަކެއް ތިބެގެން ަފއިސާ ހޯދާފައި އަނެްއކާ ޢައުުމން ބޭރަުށް ފޮނުވާލީމަ މި ލިބޭ 

ތަކެްއ ގެއްލުމަުށް ާކކުތޯ ޒިންމާވާން  މި ޖެހެނީ؟ އެހެންވީމާ، ރައްިޔތުންނަުށް މި ބޭންކު އެކައުންުޓ ހުޅުވުމުަގއި އުނަދގޫ

ހުރި ކަމަުށް ވަންޏާ ތިން މަސްދުވަހެއް ނޫން އިތުރުކުރަންވީ. އަުޅގަނޑުމެން އެއް އަަހރުދުވަސް ދޭންވީ. އެއް އަހަުރ 

ވެސް ދޭންީވ. ައޅުގަނޑުމެން އެކަމަުކ މިކަން ދިރާސާކުުރމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުން މިހާރު ތިން 

ގަިއ މަސައްކަްތކުރަްއވަުމން އެބަ ގެންަދވާ. ޚާްއޞަޮކުށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މެންބަރަކު ވަރަުށް ތަފުސީލީ ގޮތެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި މަސައްކަތްކުެރްއވިއިރު ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނުންވޭ، ހަމަ އަޅުގަނޑުެމން ކޮމިޓީގައި މަސަްއކަތްކުިރ 

އްބެވި. އެމް.އެމް.އޭ އަުޅަގނޑުމެން ހާޒިރުކުރިން. އަދި ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްެބވި މި ޮކމިޓީގަިއ، މި މަޖިލީހުގައި އެަބ ތި

މީރާއާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްްޓރީ ހާޒިރުކުރިން. އެްއވެްސ ދަތިއުނދަގޫ، ތަކުލީފެްއ ނެތި މިކަން އިމްޕްލިމެންޓުކުރެވޭެނ 

މަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ކަމަުށް ވިދާުޅވި. މިއަދު ެވސް އެ ކަންތައް ކުރިއަުށް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ދަތިއުނަދގޫ އޮތް ކަ

މަހެއް ވެސް ނޫން. ހަމަ އެއް އަހަރުދުވަސް އިތުުރކޮުށްލަިއ  6ތިން މަހެއް ނޫން އިތުރުކުރަންވީ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 ރައްޔިތުންނަުށް ލުއިފަސޭހަ ގޮްތ ހޯދައިދޭންވީ ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު  ހިތަދޫ އަރުވަނީ  ތު މިޞަ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަުށް.މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް މި ގެނައި އިޞްލާުޙ )ަވޒީ 2008/2ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ދައްކަްނ ވާހަކަދޭތެރޭގައި  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިަކމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

 .ކަތްއޮތް މަސައް އިން ުކރައްވާފަ މި ިއޞްލާޙު ގެނައިއިރު ކޮމިޓީ 2016އޮގަސްޓް  3ތައްޔާުރވިއިރު ައޅުގަނޑު ބަލަިއލިން 

އޮތީ.  އިމަދު ބޭފުޅަކު ނޫނިއްޔާ އަލިފުލައިާލ ވާހަކަ ވިދާުޅވެފަމީގައި ކޮމިޓީގެ ަޔއުމިއްޔާ އަުޅގަނުޑ ބަލައިލިން. 

 ،ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކުަރއްާވއިރު އެކަުީށގެންވާ ގޮތަކަުށް އި މިކަހަލަ. ކޮމިޓީ ލެވަލްގަ އި ޙަޤީޤަތަކީ މިއީއަސްލުގަ 

ގޮތަކަުށް ކަްނތައްތައް ނުކުަރްއވަިއ، ބޭކާުރ ރަްއޔިތުންނަުށް ލުޔެއް ލިބޭ  ،ަފއިދާހުރި ގޮތަކަުށް  ަރއްޔިތުންނަުށް ،ރަނގަޅަުށް

އޮންނަ ގޮތަުށް ފާސްކޮުށްލަްއވާ މަްއސަލަ މައްސަލައަކީ. ޙަޤީޤަުތަގިއ  ސަުރކާރުން ފޮނުއްވާ ބިލު އި،ވާފަ ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަ
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ރ ޖެނެރަލް ޙަސަން ޒަރީރު ވަރުަށް ކޮމިޝަނަދާއި މީރާގެ ޑެޕިއުޓީ މާނީޒާ ޢި އެމް.އެމް.ޭއގެ އެސިްސޓެންޓް ގަވަރުނަރު

އި އެބަހުރި. އްލު ޯހއްދަވަން ދެްއވާފަްސޝަންތަކެއް މިކަމަުށް ޙަވަރަުށް ރަނގަޅު ސަޖެ ނގަޅު ވާަހކަފުޅުތަެކއް ދައްަކވަިއ،ރަ

 ކޮުށްލެްއީވމާ މި އުނދަގޫ ޖެހިގެން މި ގޮތަުށް ފާސް ިބލު އޮތް އެކަމަކު ެއއްގޮަތކަުށ ެވސް ެއކަމަުށް ރިޢާޔަތްނުކުރަްއވައި 

ގަާވއިދާ ިޚލާފަުށް އުޅޭ މީހުންގެ ޙައްލު ެވސް އެބަ ވިދާުޅވޭ  އިރުވާހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅުން  އުޅެނީ. އާެދ، ދެންމެ ބައެއް

ުށްގެްނ މެދުވެރިކޮ ގޮތަުށް، ބޭންކު އެ މީހުންގެ މުސާރައިން ޓެކްސް ނަގާ ،ުށޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްހޯއްދުމަ

ކަމަކަުެށއް.  އްލު ލިބޭނެފަުށް ރާއްޖޭގަިއ ުއޅޭ މީހުންެގ ޙަޚިލާ  ނުކުރަން ގަާވއިދާ އެކަން ކޮުްށގެން އަުޅގަނޑު ަގބޫލެއް

ވެސް ނުވާނެ. އެަކްނ  ޚިލާފަުށް އުޅޭ މީހަކު އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ ގާނޫނެއް ހެދިޔަސް އެ ގާނޫނަކަުށް ަތބައެއް ގަާވއިދާ

ކަެތއް ރަނގަޅަުށް ކުރެވިަފއިާވ މުއައްސަސާތަކުން އެކަުީށގެްނވާ މަސައްގޮތަުްށ އެކަމަުށް ޚާއްޞަ ކުރެވޭނީ އެކަން ކުެރވޭ

ޚިލާފަުށް  ރާއްޭޖގެ ަރުށްތަކުަގއި ަގާވއިދާކުދި ރަުށްތަކެއް. މިީއ ވަރަުށް ުކދި ެއކު ކޮުށްގެން. ާރއްޖޭގެ ރަުށްަތއް ތެދުވެރިކަމާ

ގޮތުަގއި  ވަންޏާ ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ކަމަުށް ކުރާއެކު ަމސައްކަތް ބަޔަކު ރަނގަޅަުށް ތެދުވެރިކަމާ އުޅޭ މީހުން ހޯދަން 

ހަމަ  ދެން ކޮމިޓީ ލެވަލްަގއި އަެނއްާކވެސް މި މަސައްކަތް ކުަރއްާވއިރުއެކަން ކުެރވޭނެ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު އެ

ތެރިކަން ހޯއްދަވަިއގެން އެ މުއަްއސަސާތަކުްނ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންގެ ެއހީ ،ެވސް ައޅުގަނޑު ެދންނެވިހެން އިކުރީގަ 

ެވްސ  އަދި ސަރުކާރަުށް ،ގޮތަަކުށް ވާނެމި ގާނޫނު ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަ ދެއްވާ ސަޖެސްޝަން ގަބޫލުކުރަްއަވއި،ބޭފުޅުން 

ގެން ކުރަްއވައި މެންގެ ފައިދާއަުށް ތެުދވެރިކަމާ ެއްއކޮުށް މަސައްކަތް އެންމެންނަުށް ހުރިހާ އެންހުރިހާ  ،އެއިން ފައިާދވާ ގޮަތކަުށް

 ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  .މިކަން ކޮުށްދެއްވުމަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތޮްއޑޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ޙަސަނަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަސަން މްއިްބރާހީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ދާ އިޞްލާހަުށް އަުޅގަނޑު ެވސް  ހުުށަހެޅިގެން މި ބެހޭ ގާނޫނަުށް ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ަވޒީފާއާ ތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ގެ ޓަކައި ކާުށިދޫ ދާއިރާ  އި މަންފާައުށްލާޙަކީ ިދވެހި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި މި އިޞް

 މިފަދަ އިްޞލާޙުތަކަުށް މަނިކުފާނު ދެއްވާ  އެހެްނވީމާ، ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙެއް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް

މިކަން ފާްސވެގެްނދިޔައިރު ވެސް ވަރަުށް ގިަނ  ދަންަނވަން. އާެދ، ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ތަރުހީބާއި ސަމާލުކަމަުށް

ެއގޮތުން  ލަފަެއއް ނުކުރެވެޭއ. އާދެ، ލެވޭނޭ ކަމަކަުށްއި މިކަން ނިްނމައިދުވަހުގެ ތެރޭގަ މަސްތިން  ،ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި 

. ތަންކޮެޅއް މުއްދަުތ ވާ ކަމަުށް އޮތީ ިވދާޅުވެފަޒުރުވެރި ކުން ވެސް މި ކަމަުށް ޢުބޭންކުތަބޭންކުތަކާ ވެސް ވާހަކަެދކެިވެގން 
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ގިނަ ަކންތައްތަކަކަުށް ބޭންކުަތއް ަތއްާޔރު ނޫން ކަމަުށް ވިދާުޅވެފަިއ  މިހާ ގިނަ އެަކއުްނޓުތަކެއް ހުުޅަވއި، ކަމަުށް. މިހާކުރު

ެވސް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ނެްތ ންއޮތީ. އެހެންނަމަވެްސ، މިގޮތަުށް ފާސްެވގެންދިޔަ. އާދެ! ރާއްޭޖގެ ފަޅުރަުށްތަާކއި އަދި އެނޫ

އިވަުރ ބިދޭސީން އެބަ ގެންގުޅޭ. އެހެންވީާމ، ތަންތާނގައި ވަރަުށް ގިނަ ަބިއވަރު ދިވެހީން އެބައުޅޭ. ަވޒީާފގައި ވަރަުށް ބަ 

ރަނގަޅުކޮުށްލަން ގާނޫނުގަިއ  ކޮްނމެހެން ވެސް އިޞްލާޙުކޮުށްލައި،އެގޮތުން ބަލާއިރު މި އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި 

 ވަންޏާ ެއކަމާ ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަުށް ައޅުގަނުޑ ދެކެން. އާދެ! ާރއްޖޭަގއި ުއޅޭ ބިދޭސީން ަގވާއިދާ ޚިލާފަުްށ އުޅޭ ކަމަުށް

ެވސް ނެގޭ ޓެކްްސއަކުން ގަާވއިާދ ެއއްގޮަތކަުށް ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އެކަްނ ބެލެންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ.

 ޔަަވޅުއަަޅއި، އެ މީހުން ހޯދައި،ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ފި  ޚިލާފަުށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހުއްުޓވަެއއް ނުލެވޭނެ. އެކަމަކު ކަމާ 

ން. އެކު ފާހަގަކޮުށްލަ ގެންދާކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާުކރަމުން ލާ. މިހާރުވެސް އެ މަސައްކަތްފޮނުވައި ޖެއިންއެ މީހުން ރާއް

ަގވާއިދާ ޚިލާފަުށް  ،ން، ރާއްޖޭަގއި މިއުޅޭ ބިޭދސީންއެހެންނަމަވެސް، މިއަުްށވުރެ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެްއގެ މަތީ

ޮކޅުތަުކގަިއ ރަުށް ބައިވަރު ބިދޭސީން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންވަ ،ތެދުފުޅެއް ؛މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީން

ޙައްލެްއ ގެންނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެނީ.  އީއެ .ގެންދޭ ަގާވއިދާ ޚިލާފަުށްމަސައްކަތްކުރަމުން

ކަުށީގެްނވާ މުއްދަތެްއ މަސްދުވަހަކީ އެ  ތިންމުސާރަ ޖަމާކުރުމުގައި  ގޮތުން ރައްޔިުތންނަުށް ބޭންކު ތްރޫކޮުށްއެހެންވީމާ، އެ 

ސް ޮގވާލަން ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ލުއި ރައްޔިތުންނަުށް ދިނުމަުށް ޓަކައި މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރަްނ އަޅުގަނޑު ވެ

އަދި ރާއްޖެތެރޭގައި އަދި މާލޭގައި ވެސް ަގާވިއދާ ޚިލާފަުށް އުޅޭ ބިދޭސީން  .އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށްމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އި

ސަރުކާރަުށް އަޅުގަނޑު ވެސް އިލްތިމާްސކޮުށްލަން. އާދެ! މިއީ ވަރަުށް  މެކޭނިޒަމް ވަުރަގދަކުރުމަުށް ދިވެހި ނުވާލުމުގެފޮ

ންނާއި، . އަދި ޕީ.ޕީ.އެމުމިއަުށް ައޅުގަނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ެވސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން .ފުރިހަމަ އިޞްލާޙެއް

 އެދި ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ.  ދެއްވުން.ޭއއިން ެވސް ތާއީދުކޮުށް އެމް.ޑީ.ޕީާއއި އަދާލަާތއި އަދި އެމް.ޑީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ާދއިރާގެ އިނގުރައިދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 ފަލާޙަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ރު މެންބަ ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

؛ އޮތް އިޞްލާޙު ބެހޭ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މިއާ އޮތް ވަޒީފާ ހުުށަހެޅިފައި މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު

ލުކުރާ ދުވަހަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫމަސް 3ކުރަން އިނގޭތޯ. އެއީ ވާ ގޮތަކީ، އަުޅގަނޑު މިއަުށް ތާީއދު އާދެ،

ތެއް. އެހެންވީމާ، ތަެކއް މި ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތައް ހުރި ގޮތުން ހުޅުވަން ވަރަުށް ުކރު މުއްދަބޭންކު އެަކއުންޓުގޮތުަގއި 

އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ކަންކަން ކުރަން މިވަރުގެ މުއްދަެތއް ދިނުމަީކ  ވަޒީފާބޭރުމީހުން، ބިދޭސީން އެ މީހުންގެ 
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އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި  ަގއި މިކަން ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާިއ ފަސޭހަ ކަމަކަުށް ނުވާނެ. ރާއްޖޭގޮުތގަ  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

މީހަކާ އިންނަން ަނގާހާ ދުވަސް މިހާރު އެބަ ނަގާ.  ،ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތަކު އެަކއުންޓެއް ހުުޅިވޔަސް

އެބަ ނަގާ ބޭންކުގައި ެއކަުއންޓެއް ހުޅުވަން. އެހެންވީމާ،  ދުވަސް 7ދުވަސް. ެއކައުންެޓއް ހުޅުަވން ފޯމް ހުުށަހެޅީމަ  7

ބޭރުމީހުން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެތެރޭގައި ގެްނުގޅޭ ބިދޭސީންގެ އެކައުންޓުަތއް  ރާއްޖެތެރޭގައި ތިބި ފަރާތްތަކަުށް،

. ުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަންއަުޅގަނޑު މި އިޞްލާޙަުށް ފުރިހަމަކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަ ހުޅުވުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ

ފާހަގަކުރާ ގޮތަުށް ސަރުކާރުްނ މިތަނުން ބައެއް ބޭފުޅުން ، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ އެހެންނަމަވެސް، ހަމައެާއއެކު

ތުގަިއ ޙަޤީޤަ މީގައި ހޯދުމެއް ނޫން. އެއްސަރުކާރަުށް އާމްދަނީވެސް އިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އެްއގޮތަކަުށް މިކަން ކުރުމުގެ މަ

ވެސް ތަކަުށް ވަަރަކުށް އޮޅުންތަކެއް އަރަިއގެން  އުޅޭހެން. އެްއގޮ ބައެއް ބޭފުޅުންނަުށް އަުޅގަނަޑުށް ހީވަނީ ކޮންމެވެސް

އް މި ކުރަނީ އެ ބޭފުޅުން ާޗޖެވަރެްއގެ  ކޮންމެވެސް . އެހެންނަމަެވސް،ޓެކްސެއް ނުނަގާ މި ޖަމާކުރާ ފައިސާައކުންނެއް

މީެހްއ ސް ހަމަ ދިެވއްސެްއ ިވޔަސް، ބޭރުވާ ފައިސާއިން. ިމއީ ައޅުގަނޑަުްށ ހީވަނީ މިހާރުވެފޮނު ަޤއުމަުށްއެ ބޭފުޅުންގެ 

ކޮުްށ ވިޔަްސ، ކޮންމެ މީހެއް ވިޔަސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޮތް އުސޫލެއްހެން. މިސާލަކަުށް ވެްސޓަން ޔުނިއަން މެދުވެރި

 ކޮންމެވެސް ޗާޖެއް ރެްއގެ ފައިާސއެއް އެބަ ދަްއކަންޖެހޭ. ވަ ފައިސާ ފޮނުވިޔަސް ކޮންމެވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެއްަސކު

ބޮޑު އުޅެނީ. މިއީ ކޮންމެހެން ސަރުކާރަުށް  ކުރެިވގެން މިަކހަލަ އުސޫލެއް ޙަޤީޤަތުގައި އެހެންވީމާ، އެ ނަގާ.  އެބަ

އެކަން އޮތް ގޮތް ނޫން އެއީ ދައްަކވާތީ ތަުށް ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުއާމްދަނީއެއް ހޯދަން ކުރެިވގެްނ އުޅޭ ކަމެއް ގޮ

 ތިން އޮތް  ހުޅުވުމަުށް މިހާރު މި  އީސް. އެހެންވީމާ، އެަކއުންޓުއްޒަތްތެރި ރައަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން އި ކަމަުށް

ރުޞަުތގައި ގެނައުމަކީ ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ކަެމްއ ކަމުގައި މި ފުދުވަހަުްށ ބަދަލުމަސް ހަ ،ދުވަސްމަސް

 ލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.ނިންމައި ދަންނަވާލަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ާދއިރާގެ މަރަދޫފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިހާރު އަުޅގަނޑު އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ރިއްާޔ އި ޝުކު

 ޝަރީފަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އީ ވެސް ދެންނެވިން މި ުޅގަނޑު ފުރަަތމައަ ދުވަހު ވެސް ރި ަރއީސް. މި ބިލު ހުުށަހެޅިއްޒަތްތެރިއްޔާ އި ޝުކު

 އް އަޅުގަނޑަުށް ލިބުނީ ދައުލަތުަށް ފަސޭހަ ބިލަކަުށް ނުވާނޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ކުޑަ ހައިރާންކަމެކުރަން އެހާ ތަންފީޛު

މިއީ ވެސް ައޅުގަނޑު ހިތުަގިއ  ރުކާރުގެ ފަރާތުން ނޫންބާއޭ ހުުށަހަޅާނީ.މި ބިލު ސަ، ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވާ ބިލެއްގައި

ްއޒަތްތެރި އި އަުށް އުިނކަން އަންނާނެ.ިވއްާޔ ދައުލަތުގެ ރެވެިނއު ކަމަުށް ވަނީ ފަސްކުރާމި އުފެދުނު ސުވާލެއް. އެއީ 
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 މަހުަށް  6މަހުން  3ލު ިވއްޔާ މި ބި  ައޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަުށް ފަސޭހަކޮުށްދޭން ކަމަުށް ވަނީ ރައީސް.

ލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގަިއ ބޮޑު ިއތުރު ނަތީޖާއެއް ނާދޭ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސްނާ  ލަސްކުރުމަކުންނެއް މާ

މަހުން  3އެއީ  ،ހުޅުވަިއގެންމީހުންނަުށް ބޭންކުތަކުަގއި އެަކއުންޓު ހާސް ބޭރު އެތައްލަްއކަ  މި ރާއްޖޭގައި ތިބި ެއއް

ދަތިކަން  ގެހަަމ މި މުޝްކިލާ ،ކަމަުށް ވިޔަސް ެއއީ ތަންފީުޛކުރަން ވަރަުށް އުނަދގޫ މަހުން 6ޔަްސ، ކަމަުށް ވި

 މަހުަށް  3އޮތް އިޞްލާޙަކީ  އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ކުރަން ތިބި މީހުންނަުށް އުފުއްލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ހަމައެކަނި މިހާރު މި

އިޞްލާޙެއް ކަމަކަުށް. ެއއީ މިކަމުން  މިއީނުކުރަން  ުޅގަނޑު ަގބޫލެއްބަދަލުކުރުން. އެހެންވީމާ، އަ މަހަުށް 6އޮތުން އޮތް

 ނުވޭ.އެހެން ކަމެއް ެއ ނޫން  ލިބެނީ. މަހުގެ ރިފްރީވެއް 3ލުން އެންމެ ބުރަ އުފުއަުޅގަނޑުމެން މި ހަމައެކަނި 

މަުށް ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރަންެވއްޖެ. ދިވެހީން މަަސއްކަތަުށް އަހުލުވެރިކުުރވުއަުޅގަނޑުމެން  .ތެދުފުޅެއް ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އި

އުލެްއ މާޙަ  އަދާކުެރވޭނެ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަުތތައް ތަނަވަްސކުރަން ވެއްޖެ. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިދވެހީންނަުށް ަވޒީފާދިވެހީންނަުށް 

ތެރެކުރަން މި ހާސް ީމހުން ބޭރުން އެ ލަްއކަ ފަންސާސް ެއއް ،މިހާ ބީރަުށްޓެހިވެ ވެހީން ަވޒީފާއަުށްެވއްޖެ. ދިކުރަންޤާއިމު

ކަމަުށް އެ ކަުީށގެންވާ  އެ ބަަލއި، ،ކޮްނޮގތަކަުށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ަމްއސަލައެއްތޯ ދިރާާސކޮުށް ،ޖެހެނީ ކިހިނެއްވެގެން 

 ނަގަން ރާވާއިރު ރާއްޖޭަގއި 3އެ % ،އޮތް ގޮތަުށް ބަލާއިރު ގާނޫނު މި  . އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މިހޯދަންވެއްޖެ ޙައްލެއް

ހާްސ އެަކއުންޓެްއ ހުޅުާވ ވާަހކަ.  ލައްކަ ފަންސާްސ އެަތއް ދައްކަނީ ެއއްހުންނަނީ. މި ތަެކއް މި ވަރަުށް މަދު ބޭންކު

މީހުން އަތުން މި ފައިސާ ދާނެ ކަމުަށް ރަުށް ބޮޑަުށް ޮބޑުވާނެ. ދެން ބޭރުގޮތުންނާއި ހިނގާ ަޚރަދު ވެސް ވަ އިދާރީ

މީހުން ގެންގުޅޭ ދިވެހީން. ަދއްކަންޖެހޭނީ  އާޚިުރގައި މި ފައިސާ  ޙަޤީޤަތުަގއި، ޅުގަނޑުމެން ވިސްނި ކަމަުށް ވިޔަސް އަ

އޭގެތެޭރގައި ވިޔަފާިރވެރިން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. ެއހެންވީމާ، މި ކަންކަމަުށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރގައި އަޅުގަނުޑ 

 6މަހުން  3ވީ. ދޭތެޭރގަޭއ ވިސްނަން  ވަނީ ިވއްާޔ އަލުން މުޅި ބިލާ އިޞްލާެޙއް ގެންނަ ކަމަުށް އަުށްމި ،ދަންނަވާނީ

 ؛މީހުން. އަދި ބޭރުްއޒަތްެތރި ރައީސް. ިމއީ ައޅުގަނުޑގެ ވާހަކަައކީޙައްެލއް ނޫނޭ އިމިކަމަުށް އޮތް ލަސްކޮުށްލުމަކީ  މަހަުށް

، އަދާކުރަމުންދާ ވާހަކައާއި  ގިނަ ބޭފުޅުން ހަމަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަުށް ބޭރު އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާ  ނގައިމިތާ .ތެދުފުޅެއް

ކްޝަން ަބއެއް ހާލަތްަތކުަގއި ެއކިެއކި ކަލެ  ،ޮކުށްގެން އެ މީހުން ފޮނުވާލަންޖެހޭ ވާހަކަާއއިއެަތއް ޚަރަދެއް ސަރުކާރުން 

 ވެސް ހަމަ ޙަޤީޤަތެއް ތަކަކީމިހިރަ ވާހަކަ މިހިރަ، ޚަރަދު ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަާއއި ސެންޓަރަުށް ލައިގެން ބޮޑެތި

ކަމުަގއި ދިމާާވ . މި މައްސަލައެއް ސް ސަރުކާރަަކުށް ޙައްލެއް ނުހޯދި އޮތްއެއްވެ  ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން މިހާ ދުވަހުމެ. އެ

ލުން ވެްސ ދާރާތްތަކަުށް ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުބެހޭ އި އެއް މައްސަަލއަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ ކަމަުށް ކަމާ

މީހުން ލައްވާ ބޭރުމީހުން ެގނެސްގެން ބޭރު، ކުނުދޭތީވެ ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމެއް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރެއިން ބަޔަ

އެ ކަްނކަން ކޮުށްގެންޭނ  ،މަަސއްކަތް މި ކުުރވަނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު އިލްތިމާސްކުަރންވެސް ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް 

ވާއިދާ ޚިލާފަުށް މީހުން ގައެ ބޭރުއްސަލަތައް ޙައްލަކަުށް އަންނާނީ. ދާ އިޖުތިމާޢީ މަޑުމެންގެ ތެރެއިން އިުތރުވަމުންއަޅުގަނ

 ކަންއެއްވެސް ކަހަލަ ކޮންޓްރޯލެއް ނެތި އެކަން ބަދޭ.ން އެއިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ނިކުންނަމު ވަރަުށް ބޮޑެތި ން އުޅުމު
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އްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދޭތެރޭގައި އި  . މި ކަންކަމާ ހިނގަމުންދިއުމުން މުޅި މުޖުތަމަޢަުށް ވެސް އޭގެ ނުރައްާކ އެބަހުރި

ފަރާތްތަކުން  މީހުން ގެންގުޅޭއެ މީސްއަދި  ،ސަރުކާރުން ވެސް ،ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސްހުގެ އިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

މުޅި ޤައުމުެގ ޙައްުޤގަިއ  އީ އެ  ފުްނކޮުށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ،ިވޔަސް ވެސް ަވގުތީ ފައިާދއެްއ ކަމަުށް އީވެސް އެ

ޤައުމެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން  ،ުށް ވިޔަސްމިކަމުން ފައިދާކުރި ކަމަ ކަުށްއަޅުގަނޑުމެން އުފުލަންޖެހޭނެ ބުރައެއް. ެއއީ މަދު ބަޔަ

 އް. ވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ކުރީވެސް ުފންކޮުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިކަމުން ލިބޭނީ ގެއްލުން. މިއީ

ނު އެކަުީށގެންވާ ނަޑކަުށް މި ގާނޫދަންނަވަނީ. އަޅުގަ ދުވަހު ވެސް ައޅުގަނޑު ދެއްިކ ވާހަކަ މިއަދު ވެސް ަތކުރާުރކޮުށް މި

މަހަުށް ލަްސކޮުށްލިޔަސް ތަންފީޛު އެކަުީށގެންާވ ގޮެތްއަގއި ކުެރވޭނެ ކަމަުށް ނުފެންނަ  6މަހުްނ  3މިގޮތަުށް ގޮތެްއގަިއ 

 .ޓަކައި ވާހަކަ ދަންނަވަން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ފޭދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޝުކުރިއް

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

އަދި މިހާރު ހުުށަހެޅިގެން  ،ރަީއސް. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަުްށ މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަުށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އީ ބިދޭސީންނަުށް ވަރަުްށ ކުާރ ގޮުތަގއި މިައޅުގަނުޑ ގަބޫލުއިޞްލާޙަީކ މިއީ  ދާ މި ބަހުސްކުރަމުން އަޅުގަނޑުމެން

ްއގެ ގޮުތަގިއ ސަރުކާރަުށް ެރވެނިއުެއއް ޓެކްސެ  މު ކަމަކަުށް ެވގެން ސަރުކާރުން މިކަން ކުރީ. ހަމައެކަނިފައިދާހުރި މުހިއް

މު މައިގަނުޑ މީެގ އެންމެ ބޮުޑ، އެންމެ މުހިއްނަގާ ވާހަކަ ަބއެްއ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ. އެެއއް ނޫން ޑޮލަުރ  3

ކުާރއިރު ސަރުކާރުން އެބަ ވިސްަނންޖެހޭ ރާއްޖެއިން މި ލިބޭ ން ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްމަޤްޞަދަކީ. ބިދޭސީ

ކުރެވި، ސް ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން މޮނިޓަރރުވަނީ ކޮންމެވެއާމްދަނީން، ރާއްޖެއަުށް އެތެރެވާ ފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭ

މީހުންނުަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  ޖެހޭ. އަޅގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް ބިދޭސީންތޯ އެއެބަ ނެގންބެލެހެއްޓިގެންކަން ވެސް އެ

ދޭ މީހުންނަުށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް، އެއާމްދަނީ މި ލިބެނީ. އެއީ ވަޒީފާއެކި ގޮްތގޮތަުށް  ،ނޭނގޭ، ދައުލަތަުށް ނޭނގޭ ޮގތަުށް

 ކުރޭ. އެެހންވީމާ، ތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް އެކި ގޮްތގޮަތުށް ވަޒީފާ އަދާ އެބަ ފަރާތް ނޫން އެހެން އެތައް ފަރާތެއް ބިދޭސީން އެ

ިއގެ ެއިކ ގޮތްގޮުތގައި މުސާރަ  އިންމީހުންނަުށް ވަޒީފާ އެ ؛މީހުންނަުށް އެބަ ލިބޭ އާމްދަނީ. އެހެންވީމާ، އެ އާމްދަނީ

ދާ ނޫނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ، މީހުންނަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ ނެތި އެ  ލިބޭ އާމްދަނީ ބޭންަކުށް ޖަމާކުރެވޭ ގޮތެއްގޮތުަގއި 

އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރެއިން ކިަތއް ބިދޭީސންތޯ ޝަކުވާ މި އުފުލަނީ  ،ފައިސާ އެނގޭނެ ގޮެތއް ނެތް. ދެވަނަ ކަމަކީ

 މަސް ެވއްޖޭ މަސަްއކަތްކުރާތާ، މުސާރަ ނުދެޭއ. 8ެވއްޖޭ،  މަސް 6އޭ. ތިމަންނާމެން ތިމަންނާމެންނަުށް މުސާރަ ނުދެ 



19 

 

ދެވެނީ.  އަނިޔާެއއް މި ެއއްވެސް ތަެނއްގެ މީހުންނަުށް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ ންމިއީ ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު

ުށް މުސާރަ ގަވާއިދުން މީހުންނަ ދޭ ފަރާތުން އެމީހުންނަުށް ވަޒީފާ ޖެހޭ އެއެކަން ހުއްުޓވުަމުށް ޓަކައި އެބައެހެންވީމާ، 

ކަންކަން ކުރުމަުށް ޓަކައި  މު އެްއކަން. ދެން މި ީމަގއި މުހިއް ވެސް ކުރަން. މިއީން މަހަުށް ދޭތޯ ބަލަން، މޮނިޓަރމަހު

އެތައް ހާސް  ؛އިދާރީ ގޮތުން ބިދޭސީންގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަން ،ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ދައުލަތުން މި

ދައްކަނީ. ކުރާ މަަސއްކަތާިއ ހޭދަ އަުޅގަނޑުމެންަނުށް އެބަ އިނގޭތޯ. އެކަމަުށް  ަކ އަުޅގަނުޑމެން މިބިދޭސީންގެ ވާހަ

ނޫނީ  ،ގެ ގޮތަުށް ދައުލަތަުށްއެއް ޑޮލަރަކީ މިއީ ޯކއްެޗއްތޯ. މިއީ ކޮންމެހެން ބިދޭސީން އަތުން ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ 3ޓަކައި 

. އެބައޮތް މިއީ އެްއަކން. ދެން ހަމައެއާެއއްކޮުށް އަިދވެސް އެހެން ކަމެއް މުއްސަނދިވާން ަނގާ ފައިސާެއއް ނޫން.ދައުލަތް 

ކަ. އެކައުންޓަކަުްށ ޖަމާކުރުން ވަރަުށް ބޮޑު ތަކުލީފުތަކެއް ދިމާވާ ވާހަ ހޭނެ ބޭންކުއަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެ

 ގެ ދޮުށުގައި ތިބެގެން އަތަުށް މި ރި ސިވިލް ސަރވިސް މީހުންގެ މުސާރަ ކުރިން މޭޒެއްއަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން އެބަހު 

ދުވަހު އެ މުސާރަ ބޭންކަުްށ ޖަމާކުރާ ވާހަަކ ދެްއކީމަ ހާދަހާ ބޮޑު ތަކުލީފެކޭ. މިކަްނ  . އެ ދެނީ ސިޓީއުރަައކަުށް ލާފަ

 ުކާވއެއް ކުރި. މިހާރު އެހެންތޯ؟އެަތއް ޝަ ،ކިހިނެއްތޯއޭ ކުރާނީ ކިޔާަފއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން އެތައް ބަަޔކު

 ،މު ކުންފުނިތަކުން ވެސްހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، ޓުއަރިޒަމުން ވެސް އަދި ާއއް މިހާރު މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ވަޒީފާދޭ

ހަމަ ބޭންކު އެކައުންޓަުށް ެވސް  ރާއްޭޖެގ އަތޮޅުތަުކގެ ރަުށްތަކުން، ސިވިލް ސަރިވސްގެ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުން ވެސް

ހަމަ  ރެވެނީ. މި ވާހަކަ އެބަ ދައްކާތޯ؟އެަކއުންޓަުށް ޖަމާކު އް ވެސް ނެތް. އެކަމަކުގައި ބޭންކެނީ. އެއިން ރަުށެއްޖަމާކުރަ

މަހުން ކިހިނެއްހޭ މިކަން ކުރާނީ.  3ބޮޑު ތަކުލީފެކޭ.  ބުނަނީ މިއީ ހާދަހާމި މިކަން ކުރަން ފެުށީމަ ކޮންމެ މީހަކު 

އެހެންވީމާ،  ތިބީ؟ ން ދުނިޔެއެްއގައިތޯ ައޅުގަނޑުމެން މިކޮލަ ވާހަކަތަކެއް. އަަޖއިބުވޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަުށް އެހެން ކަހަ

ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ބައެްއ ބޭފުޅުންނަކީ އަދި ބައެއް ސިޔާސީ ފިކުރުގެ މީހުންނަކީ މި  އަޅުގަނޑުމެން މި

ރީ. އްތައް މި ހިއީ ވިސްަނންޖެހޭ ކަންތަޒަމާނުގެ ސިާޔސަތާއި ިސާޔސީ ފިކުރު އެނގޭ ަބއެއް ޫނނޭ. އެހެންވީމާ، މި

 ހަމައެއާެއއްކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އަުށް.އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:އަޙްމަދުދީދީ  މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރެވުނު ދުަވހު ވެސް މިތާ ފްލޯގައި އެހެން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަދު ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަުކ ދިޔައިރަުށް މިހަމަ ބުނަމުންމަްސ ތެރޭގައި މިކަން ނުކުެރވޭނެ ކަމަުށް  3ބޭފުޅުން ވިދާޅުވިހެން 
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ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ހާލަތެއްގަިއ. އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތުަގިއ  ހާސް ރުިފޔާގެ ޖޫރިމަނާައކާ 50 ހާސް ރުިފޔާާއއި 10މި ތިބީ 

ުށް ވެސް އެކަން ެއގޮތަ އެހެން ދިޔައިރު މިތާ ދައްކަިއ،އެހެން ގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް ތިބެންޖެހޭ ހާލަތުގައި ދެން މި ވާހަކަ 

ާހސް ރުފިޔާއިން ކުުްށވެިރވާނެ  50ހާސް ރުިފޔާާއއި  10ސަރުކާރަުށް ތާއީދުކުަރްއވާ މެންބަރުން ރައްޔިތުންނަުށް މިގޮތަުްށ 

ފުޅުްނ ބޭ އަބަދުވެސް އެ ،ޖޫރިމަނާ ކުރިމަތިވާނެ ގޮތަުށް އެކަން ޭއރު އެގޮތަުށް ވިސްާނވަަޑއިގެން ުށް ކަހަލަ ގޮތަކަ

 3އް ކުުށްވެިރކުރަން. އަދި މަލުތަބޭފުޅުންގެ ޢަ ވެސް އެ ބައްލަވާ ކުރެްއވީތީ ހަމަގަިއމުކުރިއަުށް ނުކަންކުރަްއވާހެން ނޭފަތު

އަދި އެއަުްށވުރެ އިތުރު ުމްއދަތެއް ދީގެން ނަމަވެސް މިަކން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަށް  ،ދުވަސް އިތުރަުށް ދީގެން މަސް

އަުޅގަނޑު ރަްއޔިތުން  ިރވާނެ ގޮތަުށް ކަން ބޭްއވުމަކީެވސް ކުުށްވެ ތަކެއް ހަމަގައިމުޅުގަނޑު ދެކެން. ގިނަ ރަްއޔިތުންއަ

ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. މިތާނގައި ވަރަުށް ގިނަ ސަރުކާރަުށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން އެބަ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރެއްހެން ތާއީދު

ުޅގަނޑުމެން އުސޫލެްއެގ ެވސް ސަރުކާރަުށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުްނ ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. އަިމއީކީ އެްއގޮތަކަުށް ، ވިދާޅުވޭ 

ގޮތުން ސަރުކާރަުށް އާމްދަނީ ހޯއްދެވުމަުށް ދެކޮޅުހަދަނީކީ ނޫން. ސަރުކާރަުށް އާމްދަނީ ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަުށް 

ފަސޭހަ ގޮތަކަުށް އެކަން މެއް. އަދި ަރއްޔިތުންަނުށް ލުއިކުރާ ކަެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ވެސް ގަބޫލު  ޚިދުމަތްތަކެއް ނުދެވޭނެކަން

މި  މެން ތާީއދުކުރާނެ ކަމެއް. ެއކަމަކުކުރެވެން އޮތް ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަން ެއގޮތަުށް ކުެރއްވުމަކީ ވެސް ހަމަ އަުޅގަނޑު

އެއާ ބެހޭ ގޮތުން މިދެކެވޭ  ،ގޮތާއި  އަިދ އާމްދަނީ ނެންގެވުމަުށްފަހު އެ އެއްޗެހި ޚަރަދުކުރެވޭ ކުެރވޭ ގޮތާ، ކުރާ ގޮތާއި

މުތުތައް ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ ކުރެވޭތީ ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ ކަމަުށް ުހމަތުތަކާއި ަވއްކަުމގެ ތުހުކޮރަޕްޝަްނގެ ތު؛ ވާހަކަތައް 

ބަލައިގެން ަރއްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ރަނަގޅު ގޮތަުށް އެކަްނަކން ނުކުރެވޭތީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޝަުކވާަތއް މިހާހިސާބަުށް 

ވާީތ އެއް ނަންަގވަިއގެްނ އެކަން ެއގޮތަުށް ކުަރއްމިޓެންސް ފީރެ 3ހުންނަނީ. އެހެންވީމާ، % އަންނައިރު ެވސް މި

ހުޅުވުމަކީ ވެްސ  ބޭންކު އެަކއުންޓުއިތުރަުށް ންގެ ޝަުކވާެއއް ނެތް. އަދި އޭގެ އަޅުަގނޑުމެ އާމްދަނީއެއް އިތުރުވާތީ

ނގައި ބޭންކު ރާއްޖޭގެ އެކި ތަންތާދަންނަވަނީ މި މި ިވޔަސް ަކމެއް ގޮތުަގއި ދެކެން. އެހެން  އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ރަނަގޅު

މި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ބިދޭސީން އެބަ  ުށުަގއިޯތ ހުރީ ބައްލަވާުށޭ. އެކަމަކުކިތައް ރަ އެަކއުންޓު

ޚަރަދާއި ކުރަންޖެޭހ ކުރުމަުށް ޓަކައި މީހުން އަުތން ކުރެވޭ މިކަން މިގޮތަުށް ތަންފީޛު، ކުެރއޭ. އެހެން ކުާރއިރުތްމަސައްކަ

 3%މި  ،ޑަިއގެން އެކަން ެއގޮތަުށް ކުަރއްވާުށޭ. މިތާނަގއި ބައެއް ބޭުފޅުން ވިދާޅުެވއްޖެވިސްާނވަ  ޚަރަދުތަކާ ދޭތެރޭގައި

ރެމިޓެންސް ފީގެ އިތުރަުށް ބޭންކުތަކުން ވެސް ދަނީ އިތުުރ އެްއޗެއް ނަގަމުންނޭ. ައޅުަގނޑަުށް ފެނޭ މި އިޞްލާޙު 

ރެމިޓެންސް  3ހެން އިންސްިޓއުޝަނަކުްނ ވެސް މި %ގެންނަާވއިރު އިތުުރ މާއްދާެއްއ ލައްވަްނ، ބޭންަކކުން ވެްސ، އެ

ފީގެ އިތުރަުށް އެްއވެސް ެއއްެޗއް މިކަން ކުރުމަުށް ޓަކައި ލައިގެންުނވާނެ ކަމަުށް. އެއީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް 

 އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގާނޫނަކުްނ މިކަން މަނާކުރުން އެީއ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުެރވޭނެ ަކމެއް. ެއއީ ހަމަަގއިމު ވެސް 

ރައްޔިތު މީހާއަުށް ލުއި ލިބޭެނ އެ ވިދާުޅވާހެން. އެހެންވީމާ، އެ މާއްދާ އިތުރުކުރުމަކީ ަހމަގައިމު ވެސް އަުޅގަނުޑ 

ބޭނުންވާނެ ކަމެއް. އަުޅގަނަޑުށް ގަބޫލުކުރަން ދަތީ ހަމައެކަނި ބޭންކު އެކައުންޓެއް ހުުޅަވއިލީމަ ރާއްޖޭގައި މި އުޭޅ 
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މައްސަލަ ަޙއްލުވެދާނެ ަކމަުށް. އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ބަަލން، މިއަދު ކިހާ މީހުންނެއް  ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް ުއޅޭ ބިދޭީސންގެ

ސަރުކާރު އަންދާޒާކުަރްއވާތޯ ަގވާއިދާ ޚިލާފަުށް އުޅޭ ކަމަުށް. ައދި މިކަން މިގޮތަުށް ފާސްކުރީމަ ކިހާ މީހުންނެއް އޭގެތެރެއިން 

އިމު ެވސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަްނ އެކަމަުށް ޙައްލު ލިބިގެންދާނެތޯ ވެސް ބަލައިލުމަކީ ހަމަގަ

ސަރުކާރުން މިފަދަ މަޤްޞަދުގައި ކަންކަން ކުާރ ކަމަުށް ިވދާޅުވާއިރު ިފގަރްސއާ ެއކީަގއި މިހާ މީހުން އެބަ ތިއްބޭ. 

ފާސްވުމުގެ ސަބަބުން މިހާވަރަުށް  ތިމަންނަމެން އަންދާޒާކުރާ ގޮތުގައި މިއަންނަ އަހަރު މިހާހިސާބަުށް ދާއިރު މިކަން މިގޮތަުށް

. ހަމަގައިމު ވެސް ސަުރކާރުެގ ފުޅުެދއްެކވުންެއކީަގއި ވާހަކަ އާރސްއްލު ލިބޭނޭ. އެގޮތަުށް ފެްކޓްސް އެންޑް ފިގަޙަ

 ،ހުންނާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންކަމަުށްވާއިރު  ްސއެއް އަތްޕުޅުަގއި ކޮންމެވެސް ކަހަަލ އަންދާޒާ ސެޓިސްޓިކް

ތަުށް ެއކަން ކޮުށްދެްއވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ވެސް މިކަމަުށް ތާއީދުކޮުށްގެން މިކަން މިގޮތަުށް ކޮުށްދިނުމުަށް އެގޮ

ވަނީ ގަވާއިާދ   މީގެ ބޭނުމަކަުށް މި  ،އަޅުގަނޑުމެން ދެޭކނަން. އަޅުގަނޑަުށް ފެނޭއޮތް ފުރުޞަތެއް ކަމަުށް ވެސް  ހަމަގައިމު

ގޮތަކަުްށ  އެނޫން ،ވަންޏާ އިތުރު ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަިއގެން ވެސް ކުރާ މީހުން އުޅޭ ކަމަުށްރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް  ޚިލާފަުށް

 ވާހަކަ އެ އެހެން ކިޔައިގެން  .ބުނެއޭ މީހުން މުސާރަ ނުދޭތީއޭ ވިދާޅުވާ ބިދޭސީން ގޮސް ޝަުކވާކޮުްށގެން އެބަ ވެސް ތި

ން ބެހެއްޓުމެއް ނޫން ބޭނުމަކީ. އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް ޝަުކވާ ދައްކާތީ މުސާރަ ޭދކަން ދަްއުކވައިދިނުމަުށް އެކައުންެޓއް އެހެ 

ަދއްަކއިގެން ވަގުތުން ވަގުަތއް ވާހަކަ ެއކަމަުށް، މީހުންނަުށް ޝަކުވާ ހިފައިގެން ެދޭވނެ ތަނަކާއި ވަންޏާ އެ އޮތް ކަމަުށް

 ޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް.އްލު ލިބޭނޭ ގޮތްގޮތް ހޯދައިދިނުމަކީ ސަރުކާރަުށް ނެތް ކަމެއް ނޫން. ޝުކުރިްއޔާ އިއް ޙަ

 

 ރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:

 ުށް. ބަރު މުޙަްއމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކައަރުވަީނ މަޑުްއވަރީ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 

 ވުން:މަނިކު ވާހަކަެދއްކެ ބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެން

 ؛ހާސް ބިދޭސީން 40ލައްކަ  1ކުރަމުންދާ ގާތްގަނަޑކަުށް ސް. އާދެ! ރާއްޖޭަގއި މަސަްއަކތްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

މިލިއަން ޑޮލަރު މުސާރައިގެ ގޮުތގައި ާރއްޖެއިްނ އެބަ ބޭރުކުރޭ. މިއީ ދިވެހި  335ހާ ބިދޭސީން އަހަރަކު ސާޅީސް ހާހެއް

ގަނޑަކަުްށ ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ. އަުޅގަނޑުމެންގެ އަހަެރއްގެ ބަޖެޓުގެ ގާތް  5ޏާ ގާތްގަނޑަުށް ކަމަުށް ވަން ފައިސާއިން ބަލާ

ގެ ތެރޭަގިއ ދުގެ ފައިސާ އަުޅގަނޑުމެން ބޭންކިންގ ނިޒާމުމިައދަ، ދެއް. އެހެްނވީމާެއވަރުގެ އަދަ ބައިކޮުށްފައި އެއްަބޔާ 3

 ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޭއގެ ހެޔޮގެެނިވއްޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ އަުޅގަނޑު ގަތަކަުށް ބަދަލުދައުރުވާ ގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ގާނޫނު

އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ގާނޫނެްއ  ،ދަުށް ުކރާނެ. އެހެންނަމަވެސްދެވޭ އަސަރު އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާއެ ،ބަދަލު

ފީޛުކުރަން ފަުށާ ހިސާބުން ގާނޫނު ތަން ނަމަވެސް އެގައި އަދި ފަރުމާކުރި ދެއްނޑުމެން ކިތަންމެ ރަނގަޅު މަޤްޞައަޅުގަ

ހުުޅވަން  ގަނޑުމެންގަިއ އަޅު ހުރިހާ އެކައުންޓުަތކެްއ ބޭންކު  . މިއަުދ މިފުލަންޖެހޭ ބަެއއް ބުރަ އެބަހުރޭއު ވެސް ީމގައި 
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ކްސް ެވގެން ޓެ ނަގަން ފަުާށއިރުަގއި އެ  ތުަގއި މި ެރމިޓެންސް ޓެކްސްޖެއް ކުރޭ. ޙަޤީޤަބޭންކުން އެބަ ޗާ ، ދިމާކުރާއިރު

 ފަރާތުން، ނުވަތަ އެމްޕްލޯޔަރ ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާއަކަުށް. އަދި ޭއގެއިތުރަުށް ބޭންކު ެއކައުންޓު  ދަނީ މުސާރަ ދޭ މި

އިއްޒަތްތެރި  ،ވާނަމަ ން ފައިސާ ނަގަން ފަުށައިފި ކަމަުށްުރގައި އެކައުންޓު ހުުޅަވއިދިނުމުގެ ޗާޖެްއގެ ގޮތުަގއި ބޭންކުހުޅުވާއި

އިްނ އްމު ރަްއޔިތުންނަުށް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދަުށް އެކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުެމންގެ އާންފީޛުމިފަދަ ގާނޫނުތައް ތަ، ރައީސް

. ައޅުގަނުޑ ހެޔޮ ބަަދލު ފަހަރެއްގައި ނުފެނިދާނެ. ރަނގަޅު ވާަހކަެއއް ،އަސަރު  އަޅުގަނޑުމެން ގެންނަން ބޭނުންވާ ހެޔޮ

 މުއްދަތު އެ ،އްދަތަކަުށް. އެހެންނަމަވެސްދުވަސް ވެސް ވެދާނެ ކުރު މުމަސް 3ފަހަރެްއގައި ، ބޫލުކުރަންވެސް ގަ

މަސްދުވަހުގެ  6ން ބަލައިލަންޖެހޭ މި ދުވަހަުށް އިތުރަުށް ދިގުކުާރިއރުގައި ައޅުގަނޑުމެމަސް 6އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަުށް 

ޅުގަނޑު ން ނުޖެހިދާނެތޯ. އަޝަކުވާ ކުރަ އަނެއްކާ ހަމަ މި ގަނޑުމެން މަޖިލީހަުށް އައިސްނުެވގެން ައޅުތެރޭގައި އަެނއްކާ 

ދީ ޮކމިޓީގައި އިންދާ ައޅުގަނޑުމެްނ އަުޅގަނޑު އިޤްތިޞާ، ން ވަކިކޮުށް ސުލޫކު ކޮމިޓީއަުށް ލުމުގެ ކުިރންއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

. ައޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުެގ މުއައްސަސާަތކަުށް ލިެޔގެން ިމއީ ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި ަބހުސްކުރި ބިލެއް މި ބިލަކީ

ބޮޑު ކޮންސަރނެއްގެ ގޮުތަގއި ފެނިފައެއް  . އޭރުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަުށް އެހާިޚޔާލު ހުރި ގޮތް ބެލިންސަސާަތކުގެ އެ މުއައް

ހޭ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުރަންޖެ އި މިކަން ނުވެދާނެ ކަމަކަުށް. މިއީ ދުވަހުގެ ތެޭރގަމަސް 3ނެތް 

 12 މަހަުށް އިތުރުކުރާއިުރަގއި އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކުރަންޖެހެނީ 6ން އަުލން އަުޅގަނޑުމެ، ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ

 ފިކުރުކޮުށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއް  ުށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ވިސްަނއި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަ މަހަުށްތޯ، 18މަހަުށްތޯ ނުވަތަ 

ގާތްގަނޑަކަުްށ  ހާސް އެކައުންޓު 40އްކަ ލަ 1މި  ބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މިހާރުގައަުޅގަނޑު ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ

ޮބޑު މަސަްއކަެތްއ  ތަކުން ވެސް ވަރަުށްމަަސއްކަަތކުންނެއް ނޫން. ބޭންކު ޖެހެނީ ހަމައެކަނި އެމްޕްލޯޔަރުންގެ ހުޅުވަން މި

އޮފް  ބޭންކުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި އިރު ގައި އަުޅގަނޑުމެން މި އެކައުންޓުތައް ހުުޅވަން ބަލާއޮފް މޯލްޑިްވސް ކުރާނެ. ބޭންކު

އޮފް  ބޭންކު، ވާނަމަ ހުިރހާ ރަުށަކަުށް މިހާރު އެބަ ދަތުރުކުރޭ. ބްރާންޗެއް ނެތް ަކމަުށް މޯލްޑިވްސްއިން ާރއްޖޭގެ

މި ބަދަލު އަލުްނ ، ަގއި އެބަ ފޯރުކޮުށްދޭ. އެހެންވީމާާދއިރާެއއް މޯލްޑިވްްސގެ ދޯނި ފޮނުަވއިެގން އެ ޚިދުމަތް ވަރަުށް ފުޅާ

ގޮތެްއގައި ވަރަުށް ފުާޅ  ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސއާ ޚާްއޞަރު ައޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ގެންނައި

މުއްދަުތގެ ތެރޭަގިއ  މި ގެންނަން ވިސްނާ ބަދަލަކީ މިއީ އިރާެއއްަގއި މަްޝވަރާކޮުްށެގން އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މިދާ

ުށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ދެން ިފކުުރކޮ ބޮޑަުށް ވިސްނައި ރަުށްކުރެވިދާނެ ކަެމއްތޯ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ވަ

ދުގެ ތެޭރގަިއ މެން ފަުރމާކުރި މަޤްޞަޙަޤީޤަުތގަިއ މިފަދަ ބިލެއް ައޅުގަނޑު ،ބޫލުކުރަންއޭެގއިތުރަުށް ައޅުގަނޑު ވެސް ގަ

ގައި މަަސއްކަްތކުރާ އެަތްއ ުކރުން. ފިލައިގެން ވަގަުްށ ރާއްޖޭ ބިދޭީސންގެ މައްސަލަ ވެސް ަޙއްލުހިމެނޭ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ 

މީހުންގެ މުސާރަ އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ދައުރުކުރެވެްނ  ގެ ތެރެިއން އެބިދޭސީންނެއް ތިބިއިރުަގއި ބޭންކިންގ ނިޒާމު ހާސް 

ރަުށް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީން މަސައްަކތް ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަވގަުށްވާނަމަ އަޅުގަނޑު ގަ ފަުށައިފި ކަމަުށް

ނުާދނެ ނިވެގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހަމައެއާެއކީަގއި ހަމަެއކަނި މި ބިލުގެ ޛަރީޢާއިން މައްސަލަ ޙައްލުވެގެންހަ
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ގުޅޭ މުައއްސަސާތަކުން މައްސަލަ ޙައްުލވެގެންދާނީ ކަމާ  އެން ވެސް ފާހަގަކުެރްއވި ފަދައިން، އިްއޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރު

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމީއ ރަނގަޅު ބަދަލަކަުށް ވެދާނެ. ، ުށްގެން. އެހެންވީމާމަސަްއަކތްކޮ ބޮޑަުށް ވެސް ވަރަުށް

. ބޮޑަުށް ބަހުސްކޮުށްލަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ކުރިންކުރުުމގެ މަސްދުވަހަުށް އިތުރު 6މި ، މި ބަދަލު ،އެހެންނަމަވެސް

 6 ދެން ،އަުޅގަނޑުމެން މަްޝވަރާކޮުށްލަންޖެހޭނެ ކާދަ މުއަްއަސސާތަޮއފް މޯލްޑިވްސް ފަ އަދި ޚާއްަޞކޮުށ،  ބޭންކު

އަެނއްާކ މިކަން ކުރެވިދާނެތޯ. ނުކުރެވި،  ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ައޅުަގނޑުމެންނަުށްަމސް 6މަހަުށް އިތުރުކޮުށްގެން 

ަގިއ ތުބޫލުކުރާ ގޮގަނޑު ގައަޅު، ުށް ކުރަންޖެހިދާނެތޯ. އެހެންވީމާމި ޝަކުވާ މިގޮތަ ޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަުށް އައިސްއަ

 ަގއި ހުުށަހެޅި...މިއީ ވަރަުށް ރަނގަޅު މަޤްަޞދެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއި ފުރުަޞތު މިމެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ުށް. މޫސާމަނިކަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނިކުގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ

ގުޅޭ  މީހުންނާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބޭރު ބިދޭސީންގެ މައްސަލައިަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގައި އެ

މީހުންނަުށް ބަރޯސާވެގެން  ތިބެނީ މުޅިން އެ ުށް ެވސް އޮތީ. ެއއީ ައުޅގަނޑުމެން މިންކަމަުށް ބަހުސްކުރުން އަދި ކުރިއަކަ

ވިަޔސް މި ބަހުސް ދެން މިއަދު ނުކޮުށެއް ވެސް ާވކަުށް ނެތް. ުރގައި މިަކން އަންނާނެ. ކޮންމެގޮތެއްއިވާ ތިބޭ ބަޔަކަުށް

 ހިސާބަުށް މިކަންބަހުސްކުރެވޭ މީހުންނަުށް.  ޑި ދޭން ވެސް ޖެހޭނެ އެނއަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ގޮ

ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ މަސައްކަްތކުރަން ތިިބ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް !ވާވަަޑއިގަންނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނާ  ދާނެ.

ތަނުގައި އެްއވެސް ވާހަަކއެއް ެދކެވޭ ތަނެއް ުނއެއް ފެނޭ.  ދިވެހި ރައްޔިތުން މަސަްއކަަތުށް ނެރުމަުށް ޓަކައި މި

ހުރިހާ  މިހެންގޮސް މި ނާއިސީ ޕެންޝައާއި، ގެއަކަުށް ލިބޭ އަސާއެަކނިވެރި މައިންނަުށް ދޭ ލާރި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި

އަޅުގަނޑުމެްނ  ީމހަކު ތިބެފައި ދެން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުނީމަ 2ކަމަކަުށް ބަލާއިރުަގއި ގެެއއްަގއި އުމުރުން ދުވަްސވީ 

ނީ ތިބެ ގަނެދީފައި ކޮފީބޯން ދޫކޮުށްަލއިެގން އަުޅގަނޑުމެން މި ނަ ޒުވާނުްނނަުށް ހަމައެކަނި މޮޓޯސަިއކަލްނިކުންކިަޔވަިއގެން 

 މީހަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ެއބަ  ދަިއގެ ރާްއޖެއަުށް މިގެންނަ ބަނގްލަދޭޝްއިރު އާބަލަހައްޓައިގެން. ޙަޤީޤަތަުށް ޖެހިލާ ބަލައިލާ

މުސާރައިގެ މީހަކަުށް. ައޅުގަނޑުމެން ެއ ހިސާބުތަްއ  ޑޮލަރު ލިބޭ 150ރުފިޔާ. ެއއީ  5900ދެން މަހެއްގެ މަްއޗަުށް 

 775ރުފިޔާ. އިްނޝުއަރެންސްެގ ގޮުތގަިއ  250ރުފިޔާ. މެޑިކަލަުށް  8000ތުަގއި ްޓެގ ގޮޑިޮޕޒި ،ގޮތަކީ  ބެލިއިރު ވާ

 70ރުފިޔާ. ކެއުމުގެ ގޮުތގައި ެއއިން މީހަކު އެބަ ކަިއ ގާތްގަނަޑކަުށް ދުވާލަކު  250އަުށް މަހަކަުށް ރުފިޔާ. ވިސާ ފީ

މީހުންނަުށް އަުޅގަނޑުމެން  ފިޔާ އެރު 5900ރުިފޔާ. ދެން މުސާރަ ލީމަ  2100ރުފިޔާގެ އެްއޗެހި މިހާރު ކާނެ. އެީއ 
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ީމހަކަުށް ލިބޭ ވަޒީާފއާއި ޭއގެ  ހޯދަން ގޮއްިސއްޔާ އެ އެއްނުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް ނެްތ. އެކަމަކު ިދެވއްސަކު ަވޒީފާޚަރަދު

ން ދު ދިވެހިމިއަ ކުރޭއަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެއްެވސް މީހަކު މަސައްކަތެއް ނު، ގޮތެއް ބައްަލވާ. އެހެންވީމާ އޮތް ފެންވަރާ

 ،މީހުންނަުށް އެގްރިމެންޓް ހަދައިދީަފއި އްޔާ އެމަސައްކަތަުށް ނެރޭކަުށް. ިދެވްއސަކު މަސަްއކަތަކަުށް، ކަމަކާ ހަވާލުެވއްޖެ

ުއޅެނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެިހ  ކަންކަން ކުރުމުެގ ބަދަލުގައި މުޅިން އެހެން ަކމެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި ގެމީހުން އެ

 އެ ،މީހުންނަކީ މަސައްކަތަުށް އަހުލުވެިރާވ ބަޔަކަުށް ހަދައިދީފައި އެ ،ތައް ހޯދައިދީފައިފުރުޞަތުމި ޒުވާނުންނަުށް 

މީހުންނާ  ކުރީމަ އެމީހުން ވަޒީފާއަުށް ފަރުވާކުޑަ  މީހުން ވަޒީފާއަުށް ނެރުމަުށް ނުވަތަ އެ އެ ،މީހުންނަުށް ވަޒީފާ ދީފައި

ދުވަުހ  ޅޭ ދޯނިފަހަރުަގއި ެއއްުދވަހު އުޅޭ ކުއްޖާ އަނެއް މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން ގެްނގު ،ނަމަ އަޅާދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު 

، ދައްކަނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި އިނުދާނެ. އެކަން ނުކޮުށް ތިބެގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަފައިބަިއގެން ފިލައިގެން

މި  ނެއް އެތެރެވެއްޖެތޯ؟ންރާއްޖޭގައި މި ގާނޫނު ފާސްކުރި ފަހުން ކިހާ މީހު އް ހޯދައިދޭ ވާހަކަ. މިބިދޭސީންނަުށް ގޮތްތަ

ންތޯ؟ އެަކއުންޓް މީހުންަނުށް ހަދައިދި އެތެރެވާ ކޮންމެ މީހަކަުށް ިވާސ ދޫކުރެޭވއިރުަގއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ސަރުކާރުން މި

 އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް، ދައްކަނީ. އެހެންީވމާ އަދި ނުކުރޭ މިހާތަނަކަުށް. ތިބި މީހުންގެ ވާހަކަ މި ހަދަން މަޖުބޫރުކުރިތޯ؟

މަ ތިެބގެން މީހަކު އެްއވެސް ކަމެއް ކުާރނެ ކަމެއް ނެތް. ގާނޫނީ އޮިނގަނެޑއްގެ ތެެރއަުށް ވަންނާނެ ކަމެއް ނެތް. ހަ

ބަަޔކަުށް  ބު. ގިނައޮތީ ލޯކަލް ަކއުންސިުލގެ އިންތިޚާ ކުރިމަްއަޗުށް މި އޭ.ރަްއިޔތުންނަުށް ފައިދާ މުޅިން ވާހަކަދަްއކަިއ،

ޑޮލަުރ ބިދޭސީން ޮކންތަނަކުންތޯ ޔޫ.އެސްއްކީމަ ކަމަކުނުދާނެ. ރާއްޭޖގަިއ ފިލައިގެްނ އުޭޅ ވޯޓު ލިބޭ ގޮތަުށް މިތާ ވާހަކަދެ 

ކީްއވެގެންތޯ ނުބެލެންވީ؟ ދެން ބޭންކިންގ  ައުށް ބެލެންޖެހޭ. އެނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ އެމް.އެމް.އޭމީހުން ލާރި ފޮނުވަ ހޯދަނީ. އެ

އުޅެނީ  ޤަތުގައި ނާޖާިއޒު ފައިދާެއއް ނަަގން ތިބި މީހުން މިގެ ތެރެއަުށް މި ލާންއުުޅނީމަ ވެސް މިކަމުން ޙަޤީނިޒާމު

ތިބެންޖެހޭނީ އެންމެން ކުރާ ަކމެއް. އް މީ. އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ާތއީދުބޫލުކުރާ ކަމެމިކަން ކުރިޔަނުދޭންެވގެން. އަުޅގަނޑު ގަ

 ،ުށް ވަކި އެަކއުންޓެްއ ނުހުޅުވި މީހާއަ އެ ،ިވޔަފާިރއަކަުށް ވީތީވެ  ،ގާނޫނީ އޮިނގަނުޑގެ ތެރޭަގއި. ބިދޭސީއަކަުށް ވީތީ

ުދވަހުެގ ތެރޭަގއި މަސް 3އަުޅަގނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަްނ، ހަމަ ؟ މުސީާބތެއް ޭއަގއި ޖެހޭކަުށްތޯކޮން އާދަިއގެ މީހާއަުށް 

މަހުން މި  12މަހުން،  7މަހުން،  6ކަމެއް. އެހެންނޫނިއްޔާ  ކުރަން ެއއީ އޮތްއެކަން ކުރެވޭތޯ ހަމަ މަަސްއކަތް

މިކަން ސަރުކާުރގެ ތެޭރގައި ވެސް އެބަތިބި މީހުންގެ ، ތްކުރަނީ. އެހެްނވީމާނުުކރަން މަސައްކަ ކަންންދާނެ. މިއިތުރުެވގެ

 1، އެހެންވީމާޅޭ މީހުން. ގެްނގުމީހުން އެކިއެިކ ގޮތްގޮތަުށް ވަޒީފާަތކުަގއި  ޚިލާފަުށް މި ތުން ލާރި ނަގައިގެން ޙަޤީޤަތާއަ

ައޅުގަނޑުމެން  ގޮތާ ގޮތާއި، ަފިއސާ ފޮނުވޭ ފައިސާ ހޯދޭމީުހން  ނީ. އެވެއިގެން އުޅެ ލައްކަެއއްހާ ބިދޭސީންނަުށް މިތާ ފިލަ

 އެބަޖެހޭ ބަލަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ުފރުޞަތަުށް. 

 

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

 ޙިލްމީއަުށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ުށް އަުޅގަނުޑ އަުށް ހުުށަހެިޅފައިވާ ިއޞްލާޙަ 2008/2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޫނިްއޔާ ، ުގޅިގެން  ވަރަުށް ފަހުން ފާސްކުރި ބިލަކާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑުމެން ނަވާލަން. އާދެ! މިތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަން

ރާތްތަކަުށް އެބަ ދަތިވެއޭ ިގނަ ފަ ވަރަުށް ،އިޞްލާޙެްއ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާނީގާނޫނަކާ ގުިޅގެން ައއިްސގެްނ އުޅޭ 

. މީހުން އެބަ ގެންގުޅޭބޭރު މީހުން ގިނަ ރަުށްރަުށުގައި ރަުށް ހުޅުވަން. އެއީ ވަ ތެރޭގައި ެއަކއުންޓު ދުވަސްމަސް 3

ލްޑިވްސް އޮފް މޯ ތުން ދަތިވެގެންދޭ. މިހާރު ބޭންކުހުޅުުވމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮ ގެންގުޭޅއިރު، އެަކއުންޓު

ދޭތެރޭަގއި  ގައި އެކަން ވުމާމަސްުދވަސް ތެރޭ  3ސް ިކއު ވަރަުށް ިދގު. ެއހެންވީމާ، ވެ  އަދި ނޫނީ އެހެން ބޭންކުތަުކަގއި

ކަމުަގިއ ވެއްޖެްއޔާ ކޮންމެހެން އެަކއުންޓު ހުޅުަވއިގެން މިކަން ުނކުރި ބޫލުކުރާ ގޮތުންމަ ޝައްކު. ދެން ހަމަ އަުޅަގނޑު ގަހަ

 ނުންޓަން ޔޫނިއަން ކަހަލަ ތަންތަެވސް ،އްޔާ ރަުށް ފައިސާ ފޮނުަވއިގެން ވެއްޖެ ވިޔަސް ކުރިޔަުށް އުސޫލުތަެކއް އެބަހުރި. ބޭ

މުސާރަ  ޕެންޝަނަުށް މި ކެނޑޭ ގޮތަުށް. ނޫނިއްޔާ ނެބަރާބަރަުށް ނެގޭ އެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސްއްޔާ ވެއްޖެ  ފޮނުވާ ކަމަުށް

ޝީޓް ތައްޔާުރކުރަްއވާފަިއ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދެްއކޭ ގޮަތުށް ވެސް ހަމަޖެހިގެންދިޔައިމަ. އެީއ ެއކައުންޓު ހުުޅވުމަީކ 

ުށް ގަބޫލެްއ ނުކުެރވޭ. ެއހެންނަމަވެސް، އެ ކަން ކުަރން އޮންނަ އުސޫލުން ކުރުމަީކ އެއީ ަޙއްލެްއ ކަމަކަުށް އަުޅަގނޑަ

ނެތް ކަމެއް ވެސް ނޫން. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކައަކީ ހދ. މަކުނުދޫގައި ހުންނަ މީހާ ބޭންކަުށް ލާރި ޖަމާކުރާ ކަމުަށް 

އިގެން ކުޅުުދއްފުުށްޓަުށޭ. އެހެންެވއްޖެއްާޔ އޭަނއަުށް ރުފިާޔއަުށް ދޯންޏެއް ކުުްށޔަުށް ނަގަ  5000ވެއްެޖއްޔާ އޭނަ ދާންޖެހެނީ 

އެހާ ފަސޭހައެއް ުނވާނޭ އެކަން ކުރާކަުށް. ެއކަން ނުކުެރވޭ ަކމަުށް ވެއްޖެްއޔާ އޭނަ ގެންުގޅޭ މީހާ އެބަ ކުުށްވެިރވޭ ގާނޫުނގެ 

އި މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރީަމ ދަުށުން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަކޮުށް ވިސްނައިާލފަ

ރަނގަޅުވާނެ. ައޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވެއްެޖއްާޔ މިއަުށްވުރެ މާ ބޮޑު ފައިސާއެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު 

ވެސް ގެއްިލގެން އެބަދޭ. ފިަލއިގެން އުޭޅ ގާްތގަނަޑކަުށް ިތރީހަކަުށް ނޫނީ ފަންސާހަކަުށް ހާސް މީހުން އެބައުޅޭ. އެއިން 

ނޫނީ ެއއަުްށ  7.5ރުިފޔާ ދަްއކައިފި ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާ މަހެްއގެ މަްއޗަުށް ދައުލަތަުށް  250މެ މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ ކޮން

ވުރެ ގިނަ އަދަކަުށް ފައިސާ ލިބިގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އޮތީ ނުވެފަ. އެކި ސަބަބުތަްއ 

ެއކި ވަސީލަތްތައް މަދުެވގެން ނަމަވެސް އެކަން ނުވެަފއި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިހާރު މެދުވެރިެވގެން އަުޅގަނޑުމެންެގ އެކި

ވެސް އެކަން ައޅުގަނޑުމެނަުށް ކުރެވިއްޖެ ކަމަުށް ވެއްެޖއްާޔ އެކަން ހަމަ ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. 

، މަސްުދވަހަުށް ިއތުރުކޮުށްލަން. އެހެންނަމަވެސް 6 އީދުކުރަން،އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަުށް ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ތާ 

ވެސް ރެމިންޓެންސް ޓެކްސް ނެގެމުންދަނީ. ންޏެއްނުވާނެ. އެއީ ހަމަ މިހާރުލަތަުށް ލިބޭ އާމްދަނީއެއް އުމީގެ ސަބަބުން ދައު
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 ވުމަުށް މުއްދަތުތިތަުކން ސަލާމަތްއޮތް ދަ އިދިމާވެފަ ނިނުވާ ގޮތަުށް މީހުންނަުށްލަުތގެ އާމްދަނީ އުއެހެންވީމާ، ދައު

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަުމގައި ދަންަނވަން. ޝުކުިރއްޔާ އިތުރުކުރުމަކީ ައޅުގަނޑު ތާީއދުކުރާ ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުރެންދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އަުށް.هللاބްދުލްބާރީ ޢަބްދުޢަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޫނު ނަންބަރު ގާ، މް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކާުށިދޫ

ދުވަހަުށް ބަދަލުކުރުމުަށް މަސް 6މަސްދުވަހުން  3؛ ވާ ިއޞްލާޙުުށް މި ހުުށަހަޅާފައި)ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާޫނނު( އަ 2008/2

ުށް ބަދަލުކުރިޔަސް މި ދުވަހަމަސް  6އީދުކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމން އަދި ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑު ތާ

އި މި އޮތީ. ައޅުގަނޑުމެްނ ނުދާނެ. މި މައްސަލައަކީ މިހާރު ޤައުމީ މައްސަލަެއއް ކަމަުށް ެވފަ އްުލވެގެެނއްމައްސަލަ ޙަ

އެ މީހުން އަތުން އެއްޗެއް ަނގަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ރާއްޖެއަުށް އެތެރެވާ ބިދޭސީން ކޮންޓްރޯލްކޮުށް މި

ިއާވ ގާނޫނު، އިމިގްރޭޝަްނގެ ާގނޫނުގެ ދަުށުން އަދި އެހެން ބަލައިލަންޖެހޭ މިހާހިސާބަުށް އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮުށްފަ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،އޮންނަނީ. ެއހެންނަމަވެސް ނޫން ުށް ކޭޝިއަރުންނަކަުށް ތިބެވޭ ގޮަތކަުށްވެސް ބިދޭީސންނަ ދަުށުން ނޫނުގެގާ

، އަމަރު ދޭޝް  ،ސްޓަކާަޕންޗާ، ދަސްޓަކާ  ،ުދއިޓަކާ  ،ޓަކާސް ހަމަ އެ ތިބެނީ ބިދޭސީން ެއކް ބާޒާރަުށް މިހާރު ދާއިރު ވެ

ުނވޭ. އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ އެްއކަލަ  ކަުށް ހަމަ އެްއވެސް ކަމެއްިކޔާލާ. އެަކމަކު އަުޅގަނޑުމެންނަތުމަރު ދޭޝް ކިޔާލަ

. ހަމަ ބާލުވާުށޭ. އެހެންވީމާ، ބާލުވާުށީ، ބުނާއިރަުށް ބުނާނެ ތުން ތަރުކާރީކޮޅު ަގނެގެން، ައޅުގަނޑު ހަމަ ކެމޮނާުށީއެ މީހާ އަ

 ނޫނަުށް ަޢމަލުނުކުރެވެންޏާ މިއީ ދެރަ ގާ ވިގެންާދއިރުަގއިުކރެުށް ައޅުގަނޑުމެން ދާއިރުަގއި ގާނޫނު ތަންފީޛުމި ފެންވަރަ

 ،ކާ، ުދއިޓަކާ ދޭސީންނަކަުށް. އެަކމަކު ހަމަ އެކްޓަ އޮތީ ހަދާފަ. ކޭޝިއަރުންނަކަުށް ުނތިބެވޭނެ ބި ނޫނު އެނޫންތޯ. ގާ ކަމެއް

ރަުށް ޤައުމު ފެންވަ އެެހންވީމާ، މި ތުމަރު ދޭޝީ، ކެމޯނާުށީ، ބާލުވާުށީ. ކީކަރުބޯ.، ރު ދޭޝްއަމަ  ،ސްަޓކާޕަންޗާ، ދަސްޓަކާ

ުނވާނެ.  ނޫނު ބަދަލުކުިރޔަސް މައްސަލަ ޙައްެލއްމަސްދުވަހަުށް ައދި މި ގާ 6ވަހުން ަމސްދު 3ލާއިުރގަިއ މިއަދު ދުއްަވއި

ދުވަހަުށް ބަދަލުކުރަން ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި މަސް 6މަސްދުވަހުން  3އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު 

 3ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވީ  އެމް.އެމް.ޭއއާ. އެ  އިއޮފް ޯމލްޑިވްްސއާގޮތުން މަޝްވަރާކުރިން. ބޭންކު  ބެހޭ ވެސް މި ކަމާ

އަުށް ެއކައުންެޓއް ހުުޅވަން ގޮސްފި ކަމަުށް ވަންޏާ ުމއްދަތެކޭ. މިހާރު ވެސް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް  ދުވަހަކީ ކުޑަމަސް

ެވސް ނުދޭ. އެހެންވީމާ، އެއް ބޭންކުތަކުން ޑޮލަރު ެއކައުންޓު ހުުޅވައި ހުން. ބަ ހަފުތާ ފަ 2އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ލިބެނީ ެވސް 

 3ކުރާއިރުަގއި މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި މި ާގނޫނު ތަންފީޛު 3ތްއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ފެންވަރަުށް ޤައުމު ޮގއްސަ އޮ
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އް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ ނދަގުލެދުވަސް އޮތުމަކީ ައޅުގަނުޑމެން ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ބަޔަަކުށް ކުރާ އުމަސް

 ،ހުރި ފިަޔވަޅުަތކެއް އަޅަްނވީ. ތިރީހަކަުށް ުކރުމަުށް އެޅެންޫނން ވީެއއް. ގާނޫނު ތަންފީޛު ނޫނު ހަމައެކަނި ހަދާކަުށްގާ

އެހެން ތަނުގައި  . އެ މީހުން ހަމަ ބަރާބަރަުށް ލާރި ބޭރުކުރޭ. މިއިސާޅީހަކަުށް ހާސް މީހުން އެބައުޅޭ ަވގަުށް ރާއްޖޭގަ 

ނޫނިއްޔާ ނާދެވޭ ގޮތަުށް  އިމެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުެވއްެޖ އަލަުށް އަންނަ މީހުންނަުށް ކީްއވެތޯ އެަކއުންެޓއް ހުޅުވާފަ 

އަނެއް ދޮުރ  އި،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މީގައި އަޅުގަނޑުމެން އަދި ެއއް ދޮރު ހުޅުވާފަ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ ހަދަންވީ

ވަރަުށް ބައިވަރު ދޮރުތަކެއް އެބަހުިރ  .ހޯލްސްތަކެއްއި އެބަހުރި ވަރަުށް ބައިަވރު ލޫޕްގަބަންދުކުރިޔަކަސް ކަމަކުނުދޭ. މީ

ދެވޭ ގޮތަުށް. މި ދޮރުތައް ބަންދުކޮުށްގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދެއް ގޮތަކަުށް ވަދެނިުކމެގެން  ހަމަ ބޭނުން 

ނުދެވޭނެ.  ންގެ ުޒވާނުންނަކަުށް ަވޒީާފއެއް ވެސް ހޯދަެއއްއަދި އަުޅގަނޑުމެ .ނުެވސް ހިފެހެއްޓޭނެ .ކުރިއަކަުށް ވެސް ނާރާނެ

ނިންމާލަން.  ވާލަމުން އަުޅގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅުައޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙަުށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިލަންދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު.

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޫނަުށް މި ގެެނވޭ ދާ ަވީޒފާއާ ބެހޭ ގާ ކުރަމުން މިސް. އާދެ، ައޅުގަނޑުމެން މިައދު ބަހުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ބުނެނުލާ  އިައޅުގަނޑު ވެސް މީގަ  އިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަމުންދާ ވާހަކައިގަ އިޞްލާޙާ ބެހޭ

 ޒަތްތެރި ަރއީސް.ޭބނުންވޭ. ިއއް އިނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތްކަމުގަިއ ނުދެކޭތީ ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން

އްލުކުރުމަުށް ުދަވހަކީ މި ކަން ޙަ 90ހަކީ ނޫނީ ދުވަމަސް 3މަ އަބަދުވެސް ލިބިފަިއވާ އަޅުގަނޑުމެނަުށް މި ދެކެވެނީ ހަ

ހެްނ އިެއކުެއީކގަވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެއާމީގެ އެންމެ ރަނަގޅު މަގަުށް ރުޖޫޢަވުމަުށް ޓަަކއި މަދު ުމއްދަތެްއގެ  ،ޓަކައި

އުޅޭ ކިތަްއ  ެއކައުންޓް ނުހުޅުވިގެން މިމަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ބޭންކު  3މި ، ޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންނޭނގެއަޅުގަނ

ޅެިވއްޖެތޯ. ބާކީ ތިބީ ނުހުޅުވި ކިތައް މީހުންތޯ ވެސް. ކުރެވުނު ކަމެއް ވެްސ އި ހުދުވަހުގެ ތެރޭގަމަސް 3މީހުންނަުށް 

ދުަވސް މަދު  90 ،ދުވަސް މަދު ވާހަކަ 60 ،ދުވަސް މަދު ވާހަކަވެސް މަސް އެކަނި ާވހަކަތަކަކުންއޮންނަންވާނެ. ހުސް 

ިތން މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ކުެރވުނީ، ނޫނީ ހުުޅވުނީ، ނޫނީ  ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ެއއީކީ ވެސް ަޙއްލެއް  ،ވާހަކަ

ނުހުޅެވި އޮތީ ކިތައް އެަކއުންޓުތޯ ެވސް އުޅެވުނީ ކިހާވަރަކަުށްތޯ ވެސް ބަލައިލަންޖެހޭ. ނުކުރެވި ދެން ތިބީ ބާކީ، ނޫނީ 

ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާއެކުއެީކަގއިހެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މީގެތެރެިއން އަޅުގަނޑުމެން ަގވާއިާދ 
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ގެނެވުނީ  ޚިލާފަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުެޅމުންދާ ބިދޭސީންގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރުަގއި، މީގެތެޭރގައި ަސރުކާރުގެ ބޭނުމަުށް

ކިތައް ހާސް މީހުންތޯ. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ބޭނުމުަށް ގެނެވުނީ ކިތައް މީހުންތޯ. އެހެންވިއްޔާ މީގައި ހަމައެކަނި ސަރުކާރާ 

ދިމާލަުށް އިނގިލިދިއްކުރުމަކުްނ އަދިއެއް މިކަމުަގއި ޙައްެލްއ ހޯދޭކަުށެއް ނެތް. އަޅުގަނުޑމެންގެ އަމިއްލަ މުހުތާދުތައް 

އި އަުޅގަނޑުމެން ކަންނެތްވެ، އަުޅގަނޑުމެން ެއަކމަކު އެްއކިބާވެތިެބގެން އަެނކާ ކައިީރގައި އެ ގެނެސްބަލާުށޭ، ފުއްދުމަުށްޓަކަ

މި ގެނެސްބަލާުށޭ، ތި ިދއްކޮުށްަލބަލާުށޭ، މި ދިއްކޮުށްލަބަލާުށޭ ުބނުމަުށްޓަކައި، މި ފަސޭހަ ހޯދުަމުށްޓަކައި ގެނެވުނީ ޕްރަިއވެޓް 

ޑިވިޖުއަލް ފަރުދުން އެތެރެުކރެވުނީ ކިތައް މީހުންތޯ ވެސް ަބލައިލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ސެކްޓަރަުށް، ނޫނީ އަމިއްލަ ިއން

މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް އެބަޖެހޭ ހުސްއެކަނި ަވގުތީ؛ ވަގުުތގެ ވާހަކަ ދަްއކަިއގެނެއް ވެސް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނ 

ަގއި ޖަހާލައި އަޅުގަނޑު ގެަނއި މިތައް ސަތޭކަ މީހުން މިހާރު ވެސް މިކަމަުށް ޙައްލު ހޯދުމަުށްޓަކައި ހަމައެކަނި ނޫހެއް 

ފިލައިފިއޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ވާހަަކއަީކ؛ ޯއކޭ. ެއ ހިސާބުން ހުއްދަލިބުނީ. އަނެއްާކ އެ ހިސާބުން އޭތި ަޤއުުމެގ 

ްއޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތެރޭގައި ފެތުިރގަނެގެންދިަޔއީ މެހިމާބުރުހެން. އަދި މީކީ ެވސް ޙައްލެްއ ނޫން. އެހެންވެ 

ޒިންމާދާރު ބަޔަކަުށް ވާން. ާގނޫނުތަކަުށް ބޯލަނބާ ބަޔަކަުށް ވާން. ގާނޫނުތަކަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތާ ދިވެހި ރަްއޔިތަުކ 

ން ދިރިއުޅޭ ތަނަކަުށް ވާންޖެހޭ. ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވެސް ައސްލަކަުށް ވާންޖެހޭނެ، ވާނީ ވެސް ައުޅގަނޑުމެންނަކީ ސަުރކާރަކު

ހަދާ ގާނޫނުތަކާއި މަޖިލީހަކުން ހަދާ ގާނޫނުތަކާއި އެކުަލވައިލާ އުސޫލުތަކަުށް ތަބާވާ މުޖުތަމަޢެއް ދިރިއުޅޭ ތަނަކަން ެވގެން. 

ހަމައެކަނި ސަރުކާރާ ދިމާއަުށް އިނގިލި ދިއްކުރުަމކުން، ހަމަެއކަނި އެ ކުންފުންޏާ ދިމާލުަށް އިނގިލި ދިއްކުރުަމކުން އަދި 

އް ހޯދޭކަުށެްއ ނެތް. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ިމ ކަންކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނާފަިއ މިކަމުގައި ޙައްލެ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަމުގަިއ ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ހަމަ މީގަިއ 

. އަުޅގަނޑުމެންެގ ުޒވާުނންނަުށް ވަޒީފާ ނުލިބޭ ވާަހކަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްއސަލައޭ މި ހުރިހާ މައްސަލައަކީ ެވސް

 ވަޒީާފއަކީ ހަމައެކަނި ަޓއިޕިންގކުރުމެއް ވެސް ނޫން ަވޒީފާައކީ ހަމައެކަނި؛ ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށީވަނީ އަރު ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަުށް. މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ވެރިކުރުމަުްށ ރަީއސް. މި ގާނޫނަކީ ކަނޑަެއިޅގެން ރައްޔިތުން ައޅުވެިތކުރުމަުށް ޓަކައި، ކުުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޓަކައި ހަދާފައި އޮތް ގާނޫެންއ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި ާގނޫނާ އެއްގޮަތކަުށް ރައްޔިތުްނނަކަުށް ނޫޅެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި 

ރައީސް. އަޅުގަނޑު ައޅުގަނޑުގެ ުމވަްއޒަފުންނަުށް ބޭންކު އެަކއުންޓު ހުޅުވަން މި ގާނޫނު  ފާސްކުީރއްސުެރ 
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ދިވެސް ނުހުޅުވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ޙަޤީޤަތަކީ.  ދެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވެއްޖެ، މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. އަ

ވަނަ  2016މިއީ ސަރުކާރަުށް އާމްދަނީ ހޯދަން ކުރި ކަމެއް ނޫނޭ. މިއީ ސަރުކާރަުށް އާމްދަނީ ހޯދަން ކުރި ކަމެއް. 

އިްއޒަތްތެރި  އިކައި ޖަހާފަރަުށް އާމްދަނީ ހޯދުމުަށްޓައަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި އެބައޮތް ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮުތގަިއ ސަރުކާ

އެކަމަކާ އަޅުަގނޑުމެން ދެކޮޅެއް ނަހަދަމޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަމަކު ސް. ސަރުކާރަުށް އާމްދަނީ ހޯދަންޖެހޭނެ. ރައީ

ތް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގޮ ކުރިބުނަނީ. އެ ގޮތް، ޚިޔާރު  މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަުށޭ މިަކން ކުރަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން މި

 ރާއްޭޖގައި ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް އުޅޭ މިތައް ، ދައްަކާވއިރު ވިދާުޅެވއްޖެ. ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަގޯްސވަނީ ިއއްޒަތްތެތި ރަީއސް

 ުގޅޭތީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި އުމުގައި ުއޅެނީ ސަރުކާރުން ގެން. ަގާވއިދާ ޚިލާފަުށް ބޭރުމީހުން މި ޤަމީހުން އެބައުޅެއޭ

އުމުަގއި ގެްނގުޅެނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤަ ޚިލާފަުށް މީހުން ގެނެސްގެން މި ރިހާ ސަރުކާރުން ވެސް ގަާވއިދާއުމުގެ ހުޤަ

ގިނަ ބޭރުމީހުން އިއްޒަތްތެރި  ހާހަުށް ވުރެ 60ުމގައި އެބަުއޅޭ އުމި ޤައެ ސަރުކާެރއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް.  ،މި ސަރުކާރެއް

އަހަރެްއގެ މައްޗަުްށ ނަމަ،  ުްށ މީހަކަުށް ދުއިސައްތަ ފަންާސސް ރުފިޔާގެ  ރޭޓުން ބަަލއިފިރައީސް. އެ މީހުންގެ ވިާސއަ

 އެްއަވރުގެ އަދަެދއް ދައުލަތަުށް ވަްނނާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކާޑަުްށ ކަނޑާލި ސަބްސިީޑއާ .މިލިއަން ރުފިޔާ 180

ދޭތެރޭަގއި ކުރަން.  ލޭބަރ މިިނސްޓްރީއާރާއި، ވާ އޮޑިޓަ ޖެެނރަލް އެބަޖެހޭ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަމިކަމުގެ ދަޢު

މިލިއަން ރުފިާޔ  180އޮްއވާ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ލިބެްނޖެހޭ  އިކަމަުށް ފާސްކޮުށްފަ ޖެހޭނެަނގަންގާނޫނަކުން މި ލާރި 

ކުރަްނ ޛުޖޭގައި ތަންފީދަނީ އެ ދެ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ގާނޫނު ރައް އަހަރަކު ެގއްލިގެން މި

ހާސް މީހުން މި ރާއްޖޭގެ  60 .އުޅެނީ ފަސް ފޫޓަުށް ތިބޭ މީހުން މަގުމަތީގައި މި ކިހިނެއްތޯ ތިން ފޫޓު،އެބަޖެހޭ. 

ެއކަން ކުރަން ބޭނުން ނެތިއްޔާ  ޅެވޭނެ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުންއުޅެނީ ަގވާިއދާ ޚިލާފަުށް. ނޫ މަގުތަކުަގއި މި

ކުެރވޭ ނޫންތޯ މިހާރު. މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާ ވެސް ސަރުކާރުން ކުރަން ބޭނުންނެތިއްޔާ ނުސް. ނޫޅެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ތަކުަގއި ތިއްަބވާ  ބޭފުޅުން މީކީ ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާުރގެ މުައއްސަސާ ، އެހެންވީމާ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  އި އޮތް ޮބޑު ޖަރީމާއެްއ މިއީްނގާފަކުރުމަުށްޓަަކއި ހިމި ޤައުމުގެ ސަރުކާރުތަުކގަިއ ަވއްކަން

 ސަރުކާރާކަމެއް ނެތް.  އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ވާަހކަ ދައްކަން. ަރއްޔިތުްނގެ ބޮުލގައި ެއއްވެސް އިްލޒާމެއް އަުޅވާނެ

 ބީ. ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަވާންފީޒީ ވުޒާާރއަަކުށް ހަދާފައި ރައްޔިތުން މިތިސަުރކާރު އެއީ ތަ، ވެރިކަން ހަވާލުކޮުށްަފއި

އޭ ، ގޮތަުށް ކަންތައްތައް ކުރަންޖެޭހނީ. ދޮރެއް ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ފަހަރަކު ގޮއްސަ މަގުމަތީަގއި ހުންނަ މީހާ ކައިރީގައި

ސް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީ ލާކަުށްބަ ނުޖެހޭ ޮއތްތޯ ރައްޔިުތ މީހާ އިއޭނަ ވިސާ ަދއްކާފަ  ދީަބލާުށޭ.ދޭން ައއިސްދޮރު ބަހައްޓާލަ

. އި އެހެރީބީ. ދައުލަތުެގ އެަތއް މިިނސްޓްރީތަކެްއ ހަދާފަތި އެ އިމުވަްއޒަފުން ލާފަ .އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ސަރުކާުރން

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދޭތެޭރގައި އަުޅގަ ޅުގަނޑުެމން މި ދައްކާ ވާހަަކއާއަ ، ްއވެގެންތޯ އެކަން ނުކުެރވެްނވީ؟ އެހެންވީމާ ކީ

ތީ. ުނާވނެ އެްއވެސް މީހަކަުށް. އުޅެީނ  ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭވިގެންޚިލާފަުށް އުޅެ  ވާއިދާވިސްނަން. މި ޤައުުމގަިއ ގަ 

ހިފަިއގެން ެއކަން ކުރާތީ އުޅެވެނީ. އެއީ  ަގއިދީފައި  އެ ފައިސާމުތަކުަގއި ިތބޭ މީހުން ރިޝްވަތުސަރުކާރުގެ މަޤާ
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އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވިހެން އޮޑިޓަރ  ،ުށް ހުއްޓުވޭނީޙަޤީޤަތަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އެހެންވީމާ މިކަން އަުޅގަނުޑމެންނަ

ވާކުރަން މިއަދު. މީ ން ރުފިޔާ ހޯަދން ދަޢުމިލިއަ 181ދޭތެރޭަގއި  މުއައްސަާސގެ ވެރިންނާ ޖެނެރަލް އެބަޖެހޭ މި ދެ 

ސާ ވެސް ނޮހޯދޭ. މި ފައި ،ކަނޑައެިޅގެން ގާނޫުނގައި ދަުއލަތަުށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަުށް ބުނެފައި އޮތް ފައިސާ. އެހެންނަމަެވސް

ންޑް ނުވިތާކަުށް ައއިލެދަނީ.  ހަމަ އެކަން ހިނގަމުން މި .ހަމަ އެތެރެކުރަނީ ހަމަ އެތެރެކުރަނީ. .ހަމަ އެތެރެކުރަނީ

، އިއްޒަތްތެތރި ރައިސް. އެހެންވީމާ ތަނަުށް، ބާއްވަިއގެން ވެސް މީހުން ގެންނަނީ މި ގެ ބޯޓު އެ ޤައުަމުށްއޭިވއޭޝަން

އުމު މި ޤަ އުމުގައި. މި ކަމަކުްނ އަރައެއް ުނގަނެވޭނެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ރީމާތައް މި ޤަބޮޑެތި ޖަހިންގާ  މިއީ

ތް. މިކަން ފެުށިގެން ައއިސް ނެ . ކޮުށްފަެއއްނުކުރޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްގަތުމަުށް ަސރުކާރުން މަސައްކަތްމިކަންކަމުން އަރައި 

ނުކުރޭ ިއްއޒަތްތެރި  ތޯ މިކަން ހުއްޓުވަން މަސަްއކަތްކުރީ؟ކާަރުކންއުމުގެ ކޮން ސަރުމިހާހިސާބަުށް އައިއިުރގައި ވެސް މި ޤަ

ދަިއގެ ތެރެއަުށް ދިަޔއިމާ ދެން ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާތަުކަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ރިޝްވަތާއި ފަސާ ،ރައީސް. އެހެންވީމާ 

މިކަމުގެ އިްލޒާމުއެޅެން.  ެޖހެނީ އްޔިތުން މިވެސް ރަ . މިކަންކަން ދިމާވީމަ އަނެއްކާ އުމަުށް ދިމާވާނެހާ ކަންތައް މި ދިމާވަނީޤަ

 އިތިބީ ކުުށްވެރިވެފަ  މި ެއކައުންެޓްއ ނުހުޅުވަިއގެން ވެސް ރަްއިޔތުން އެ އިންސް ޓެކްސް ނުދައްަކއިގެންނާމި ރެމިޓެ

 ،ންވީމާބަރުގެ ނިޔަލަން މިަކން ނުކޮުށްފިއްޔާ ރަްއޔިތުން އެބަ ކުުށްވެިރވޭ. އެހެނޮވެންމިހާރު އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ާވހަކައަކީ. ަދއުލަތެއް އޮތުމުެގ  ވެސް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން މި ދަްއކާއިތުރު ަމޅިއެއް ެފއްތީ އަެނއްކާ ރައްޔިތުންގެ ކަރަުށް 

ނުމަީކ ްއ ހެދުމުގެ ބޭސަރުކާެރއް އޮތުމުެގ ބޭނުމަކީ ރަްއޔިތުންނަުށް ހިމާޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަން ދިނުން. ގާނޫނެ ،ބޭނުމަކީ

މި ބޭނުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުެމން މި ދަންނަވަނީ.  ންވީމާ، އެ ބޭނުމެއް މިއަކުން ނުފުދެއޭއެހެވެސް ެއއީ. 

އަތުން އެ ފައިާސ  ޕްލޯޔަރން ފުދެން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާަރުށް އާމްދަނީ ހޯދުމަުށްޓަކައި އެމްއެބަ ޖެހެއޭ މިއި

 އެ ނޫން އެހެން ގޮތަކަުށް މިކަމެއް ުނުކރެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.. ވަންނަންޖެހޭ އާމްދަނީ ވަންނާނެ ނެގީމާ ދައުލަތަުށް

ކަން ކުރާީނ ގޮްސ މި އަުށް ޯދންޏެއް ހިފައިގެން ކުޅުުދއްފުުށްޓަުށްހާސް ރުިފޔާ 5ތޯ މަކުނުދޫަގއި ހުންަނ މީހާ ކިހިނެއް

 ؟ހުޅުވަން އީ ބޭންކަުށް އެކައުންޓުންތޯ ދިޔަކިތައް ކުންފުނި ދައްކަވަަބއްލަވާ!ކުރެޭވނެ ގޮތެއް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟

 200އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބުނަނީ ބޭންކުންނޭުކރާނޭ އެ ޗާޖު ރުފިޔާ 75ދިޔައިމަ ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކަުްށ މަހަކަުށް 

ޑޮލަރު ދައްކަން  6ނީ ދައްކަން. ޖެހެ ޑޮލަރު އެ 6މީހާ  ރުފިޔާ ޗާޖުކުރީމާ އެ 75ރުފިޔާގެ ރެމިޓެންސް ފޮނުވަން 

 ްނއުންޓުިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އޭނައަުށް އެކަ ގެންގުޅޭ ރަުށް ގިނަ ގޭޭގގަިއ ރާއްޖޭގައި ހައުސް މޭޑުން ެއބައެބަޖެހޭ. ވަ

 ޖައްާސކަުށް ނެތް ރަުށްރަުށުަގއި ަރއްޔިުތންނަުށް ތަކުލީފެއް ކުރަން ބޭްނކު މި ހުރިހާ ކަމެއް ،އެ ލާރި ޖަމާކޮުށްދީ ،ދީއިހުޅުވަ

އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ  ރައީސް. މިއީ ނުވާނެ ިއްއޒަތްތެރިއަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮ

މިކަން ކުރެޭވނެ ގޮތަކަުށް މި ގާނޫނު ބަދަލުކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި އިން އެބަޖެހޭ މިކަމާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ކޮުށްފަ 

ކަމެއް ިއއްޒަތްތެިރ  ނުވާނެއެިޅގެން އަުޅގަނޑު ކޮުްށެގންނޑަގޮތަުށް މި މަޖިލީހުން ގާނޫނު ހެދުމަކީ ކަ  ރައްޔިތުން ކުުްށވެރިވާ

ބޮޑަުށް ރައްޔިތުން ކުުށްވެިރވުމުެގ  ވުރެ ރައީސް. އެކަމަކު މި ގާނޫނުން ސަރުކާރަުށާއި ރައްޔިތުންނަުްށ ވާނެ ފައިދާއަުށް
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 ޅެނީ ސަރުކާރުގެުށް މީހުން އުޚިލާފަ ދާނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމުަގއި ގަާވއިދާލާއަކަުށް ވެއްިޓގެންމަރުޙަ

ކަމެއް ނޫން. ދައުލަތުން އެކަން  ޖެހޭލަންރަްއޔިތުން އެކަުމެގ ޒިންމާއެއް އުފު ސާަތކުން އެކަން ކުުރވާތީ. އެއީމުއައްސަ

ސްޓްރީގެ މައްޗަުށް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެބަޖެހޭ އިމިގްރޭޝަނާއި ލޭބަރ މިނި 180ހުއްޓުވަންޖެހޭނީ. 

 މީހުންގެ ފައިސާހާސް ބޭރު 60ންޖެހޭ ފައިސާ. މި ކުރަން. އެއީ ާގނޫނަކުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ވަންނަވާމިއަދު ދަޢު

  އެއީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާިއރާގެ ފޭދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރު

 އަުށް.ދީއިބްރާހީމްދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

މި ކަހަަލ  .ހާފަައޑުއަމި ދެކެވޭ ާވހަކަތައް  އިރަީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވެއްޖެ މިތާނގަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ، ނިޔޭގައި ތިބި ނަމައަރަނީ ތަންކޮޅެއް ކުރީ ޒަމާނުގައި މި ދުދައްކާ މީހުން އަޅުގަނޑު ހިތަުށް ވާހަކަ

ޖެހުނީ ހާދަހާ ވާހަކައެްއ ޅެވޭނީ. ފަސް ނަމާދު ކުރަންއުޅޭ ގޮތަުށް އިސްލާމް ދީނުގައި ެވސް އު ހެއްޔޭ މިހާރު މިކިހިނެއް

 ގާނޫެނއް ކުރޭތޯ.ތައް މީހުްނ ނަމާދު އެބަކި .ކުަރންޖެހޭ ކަމެއް ަތކުލީފެކޭ ކިޔާފަ. މިހާރު މިއީ ދައްކާނެއޭ އިދިކޮޅަުށް

ހުން އުޅޭ ޭކިޝއަރުންނަުށް އުޅޭ މީ އި އުޅޭ މީހުން،ތޯ. އިލާހީ ގާނޫނު އެބައޮތް ެދއްތޯ. ުޓައރިޒަމްގަނެތިގެނެއް ނޫން ދެއް

ރަްއޔިތުން ފަހާ ގާނޫނެއް ނުދާނެ. ަރއްޔިތުން  !އޭ. ބަލަގަ ުއޅޭ މީހުންނަުށް ފިޔަވަެޅއް ނޭޅެ  ޚިލާފަުށް ވާހަކަާއއި، ގާނޫނާ

ގޮތަުށް  ޖެހެނީ. ތިނޫނުގެ އިުމގެ ތެރެއަުްށ ވަންނަންއިމުގެ ެތރެއަުށް ވަންނަން. ައޅުގަނޑުެމން ގާ އެބަޖެހޭ ގާނޫނުގެ

ދުވަހު  ބޭފުޅުން އެ  ގޮަތަކުށް ތިމަ ކޮންޖެހުނީގެ މަްއަޗުށް ޒަކާްތ ފަރުޟުކުރަްއަވއި ޒަކާތް ދޭންވާހަކަދަްއކަާވ މީހުން

ހެދުމުގެ ކަމަކަުށް ދެކޮޅު ހުރިހާ މެންަނުށް މި ދީނުގައި އުެޅވޭނެތޯއޭ؟ޑުމިކަން އަޅުގަނ ދުނިޔޭގައި ތިބި ނަމަ؟ ވާހަކަދަްއކާނީ

ްނތައްތަކެއް ެވސް އެަބއޮތޭ ިމ ބަދަލުގައި ވިސްނަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިސކުނޑިން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަ

ބޭފުޅުން  ކަ އެ ޒަމާނުގައި ދެއްކީމަ ތިޖަުށް ދާ ވާހައި، ޙައްއުމުގައި ތިބެފަ. މި ދިވެހި ޤައުމުަގއި ރަނގަޅަުށް އުޅެންޤަ

އެކަން  ހިތަުށްއަރަނީ. ކިހިނެއް އަުޅގަނޑު  ހަދާނޭނަމަ ހާދަހާ ވަަރކަުށް ދެކޮޅު އެހެންނަމަ މިކަހަލަ މަޖިލީހެއް އެތާ އޮތް 

ތަކުލީުފ . އި ނޫެޅވޭނޭަތކުލީފަކާ ނުލަިއ ދުނިޔޭގަ  .ތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާތަކުލީފުއަޅުގަނޑުމެން ކުރީްސ އެހެްނނަމަ. 

މީހުންގެ ވާހަކަ ލިބިގެންނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭރު އުެޅވޭނީ. ކަންކަން ރަނގަޅުކުެރވޭނީ ެވސް ތަކުލީފު އިއޮެވގެންނޭ ދުނިޔޭގަ 

 މި ކަންތައްތަކަކީ ިދވެހިންނަުށް ކޮުށްދޭއިރު، ިދވެހިންނަުށް ކަންތައްތައް އިރު،މީހުންނަުށް ކަންތައްތައް ކޮުށްދޭ ބޭރު، ދައްކާއިރު 

މީހުންގެ ވަޒީފާތައް ދިވެހި އްޖެއިން ބޭރުވާ ފައިާސއާއި ބޭރުދިވެހި ރާ ؛ސް ކުރެވޭ ކަންަތްއތައް. މި ފައިސާޓަކައި ވެ 
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ަވކި ހައްެދއްެގ  ،ދާއިރު ެއ މީހުންގެ ަކންތައްތައް ވަކި ކޮންޓްރޯލެްއެގ ދަުށުގައި ދުފަހަނަޅައިރާއްޖޭަގއި ގިަނެވގެން ހައް

ހަދަނީ. ން އުޅުނީމަ މިކަމާ ވެސް ދެކޮޅުސް އަުޅގަނޑުމެންނޭ. މިހާރު މިކަން ކުރަދަުށުގައި ބަހައްޓާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ވެ 

ހާދަހާވާ ، ނަމަ ސްތައް ހުރިއި މިކަހަލަ މަޖިލި ވަރަކަުށް ައހަރު ކުރީގަސަތޭކަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަުށްއަރަނީ މީގެ ސާދަ

ހުން މަގުފުަރްއދަން، ސަފާދަކުރަން. މިހިރީ ނޮހޮރުއްޕާން ބޮޑުވީހޭ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް. ހާދަހާ އުނދަޫގ ބޮޑުވީހޭ. މީ

ކަނޑައެިޅގެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއަުށް ގެންނަ ކަންތައްަތއް. މި ކަންތައްތައް ގެންނަނީ 

ން. އެ މީހުން ރާއްޖޭން ދިވެހިންނަުށް ފަސޭހަކޮުށް، ދިެވހިރާއްޖޭގައި ވަޒީާފއަދާކުރާ ބޭުރމީހުން ބަލަހައްޓައި، ކޮންޓްރޯްލކުރަ

ބޭރަުށް ގެންދާ ފައިސާގެ އަަދދުތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރަން. މިކަމަުށްޓަކައި ފައިާސ އެ މީހުން އަތުން ނެގެން 

އެބަޖެހޭ. ޓެކްސެއް ެނގެން ެއބަޖެހޭ. އެކަން ކޮުށްފައި މި ޮއތީ. މިއީ އެްއގޮތަކަުްށވެސް ަދއުލަތުން ބަޔަކަުށް ގެއްލުމެްއ 

ޔާކުރަން ކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު މިއާ ވެްސ ދެކޮޅަުށް. މިއީ ޙައްލެއް ނެތް ދުވަހަކު ވެސް. އަޖައިެބއް ދޭން، އަނި

ކަހަލަ ވާހަަކއެއް މި ަދއްކަނީ. އަޅުގަނޑު ވާހަކަދަްއކާއިރު، ައޅުގަނޑު ަދއްކަން ބޭނުންވާ ާވހަކައަކީ މިކަްނކަމާ ދެކޮޅަުްށ 

ފީޛުނުވާ ވާހަަކދައްކާއިުރ، ގާނޫނު ތަންީފޛުކުރަން ނޮހޮރުއްޕާންކުރަން، ވާހަކަދަްއކާ ބޭފުޅުން ގާޫނނުތައް ތަން

އުނދަގޫކުރަނީ ކޮންަބއެއްތޯ؟ ކޮންމެ ގާނޫނެއް ހަދާއިރު ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރާއިރުގައި ެއ ގާނޫނާ ދެކޮޅަުށް ނުކުންނަނީ 

ގައި އެ މުޖުމަޢެއްަގއި ތިބޭ ބަޔަކު ގާނޫނީ ކޮންބައެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ، ގާޫނނު ތަންފީޛުކުރެވޭނީ ގާނޫނު ަހދާފައި އެ ގާނޫނު 

އިމުގެ ތެެރއަުށް ވަެދގެން. އެ މީހުން ވެސް ގާނޫނަުށް އެއްބާރުުލންދީގެން. ގާނޫނު ގޮސް، ފަހަުތން ގޮސް މީހެްއގެ ަގިއގަިއ 

އެންމެން ުއޅެން. ހިފައިގެން ޭއގެތެރެައކަުށް ނުލާނެ. މީހުން ޖެހޭނީ އެ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަުށް ވަެދގެން އިުމގެ ތެރޭަގއި 

ގާނޫނާ ދެކޮޅަުށް މީހަކު އުޅެންޏާ މީހަކު މައްސަލަޖައްސަބަލަ. ޝަކުވާކޮުށްބަލަ. ޝަުކވާ އުުފލާ. އެ ޝަކުާވއެއް ބެލޭނެ. 

އެ ޝަުކވާނުކޮުށް ކިހިނެއްތޯ އެކަން ބަލާނީ؟ އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މިއަދު މި 

ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގައި މި ބިލު، ސަރުކާރުން މި ބިލު ނިންމިއިރު  ބަހުސްކުރެވޭ ބިލުގައި

 ަމސްދުވަހަކީ ެވސް ހަމަ އެކަުށީެގންވާ މުއްދަތެކޭ.  3މަޖިލީހުން ދީފައި އޮތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި ވާހަކަ ވެސް ދަންނަަވން. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގިއ ބަހުސްގެ ފުރުޞަތު ބަންދުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް ފުރުޞަތުއަރުަވން.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ
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ނަމާދަުށް ވެސް ބަދަލުކުރެްއވީ ހަމަ  5ނަމާދު. ރައްޔިތުންނަުށްޓަަކއި  50ފުރަތަމަ ފަރުޟުކުރެްއވީ  އިސްލާމްދީނުގައި

ތަކުލީފަކަުށް ޓަަކއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން އޮޅޭ ގޮތަުށް މިތަނުގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްަކވާތީ އަޅުގަނޑު ހަމަ 

 ރައީސް. އަުޅގަނޑު...ވަރަުށް ބޮޑަުށް މިކަމާ ދެރަވަން އިްއޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަުށް އަދަބު އިޙްތިރާާމ އެކު ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑމެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި އަޅުަގނޑު ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ގެވީ ނިޒާމީ މަްއސަލަެއްއ ވަރަުށް ވިސްނާަވޑަިއގެން ިނޒާމީ މައްސަލަ ނެްނގެވުން ވެްސ؛ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެން

 ކާުށިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަމިހާރު ފުރުކަމުގަިއ ބަލަިއގަނެވެން ނެތް ވާހަކަ ވެސް އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން. އަުޅގަނުޑ 

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް އެންމެ ފަހު ބަސް އިއްެވވުމަުށް.  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް

ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އެންމެ ފަހު ބަހެއްގެ ގޮތުން ެވސް ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އާދެ! 

މިކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ިމައދު މިގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން މިކަން ކޮުށްފި ކަމަުށް ވަންާޏ؛ ޙަޤީޤަތުަގއި ަމއްސަލަައކީ 

މަސްދުވަހު  3އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ގާނޫނު ފާސްކުރިއިރު ލިބިފައި އޮތް މުއްދަތު ހަމަ ކުރު.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ކުރު. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފަޅުރަުށްތަކާއި ހަމަ ހުރިހާ ރަުށްތަކެއްަގއި ވެސް ބިދޭސީން މަަސއްކަތްނުކުރާ ެއްއވެސް ރަުށެްއ 

ގަނޑުމެންނަުށް ބޭންކުންނާިއ އަދި ބޭންކުގެ ބެލެނިވެރި މަސް ތެރޭގައި އެ ކަންތައް ނުކުރެވޭނެ ކަމަުށް ައޅު 3ނެތް. 

ފަރާތުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ވަނީ ހަމަ ލަފާ ލިބިފައި އޮތީ ެއގޮތަުށް. އެހެން ޮއްއވާ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މުޅިން؛ 

ވާހަކަަތއް ބަދަލުވެގެްނ ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނުނީ މައުޟޫޢުން ނެއްޓިގެންގޮސް މުޅިން އެހެން ގޮަތކަުށް 

މި ދިޔައީ. އަދި ަރއްޔިތުންަނުށް ވެސް ކުަޑކޮުށް ޮއޅޭ ކަހަަލ ގޮތަކަުށް. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަުށް ސާުފކޮުށް 

ދަންނަވައިލާނަން. އަުޅގަނޑުެމންގެ މި އިޞްލާޙަކީ، ައޅުަގނޑު ހުުށަހަޅާފައި މި އޮތީ މިހާރު ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް 

މަސްދުވަސް ތެރޭގައި ބޭންކު އެކައުންޓު ދިވެހިާރްއޖޭގައި ަވޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ  3ތް އިޞްލާޙުަގިއވާ ގޮތުން ގެނެވިަފއި އޮ

ހުރިހާ ބިދޭސީން ހުޅުވަންޖެހޭތީވެ، އެ މުއްދަުތގެ ތެޭރގަިއ އެކަންަތއް ކުެރވޭނެ ގޮތަކަުްށ ތައްޔާރީަތއް ބޭންކުތަުކަގއި 

ދޭ ވާހަކަ. ެއއްވެްސ ހާލެއްަގއި ގާނޫނުތަްއ ބަދަލުކޮުށްގެންޮގސް ބޭނުންހާ  މަސްދުވަސް 3ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު 

ގޮތަކަުށް ބަޔަކު އުޅުމުގެ ފުުރޞަތު ދޭ ވާހަކައެއް ނޫން. މިއީ ރައްޔިތުންނަުށް ލުޔެއް ހޯދައިދެނީ. އަޅުގަނޑުމެން 

ނުޑ ހަމަ އެންމެ ފަހު ބަހުގެ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިިރއުޅޭ ހުިރހާ ފަރާތްތަކަުށް ފަސޭހަކޮުށްދިނުމުގެ ގޮތުން. އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ައޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ފުންކޮުށް ވިސްނަވާަފއި ހަމަ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ 
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އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންަނުށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަުށްޓަކައި މި ގާނޫނު ފާސްޮކުށްދެއްވުމަކީ ަރއްޔިތުންނަުްށ 

 މެންނަުށް ކޮުށްދެވޭ ަކމެކޭ. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަުށް ބޮަޑުށް. އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ހިސާބުން މި ބިލުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީަކމުގައި ދަންަނވަން. މި ބިާލ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ޓު ަވގުތުަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. ގެ ވ1:30ޯގުޭޅގޮތުން ބިލު ބަލައިގަތުމަުށް ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު 

ކާުށިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫުނ ، 5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.2}

ހުސް ފެުށުން. )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަ 99/2ނަންބަރު 

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ދާއިާރގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު ބިލު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަުށް ކާުށިދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް

އަދު ިމ ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ، އަުށް މި 99/2ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި އާދެ! 

މުަވއްޒަފުްނގެ  50ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ުޓއަިރސްޓް ރިސޯޓުތަާކއި އަދި ުޓއަިރސްޓް ހޮޓާތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓް ދާއިރާގެ %

ރިސޯޓުތަާކއި އަހަުރގެ މުއްދަތެއް މިހާރު އަލަުށް ހުޅުވާ  5ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަުށް ދިނުން. އަދި އެ ކަންތައް ކުރުމަުށްޓަަކއި 

އަހަރުގެ މުއްދަެތއް މީހުން ތައްޔާރުކޮުށް މީހުން ބިނާކުރުމަުްށ  5އަދި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ރިސޯޓުތަކަުށް ެވސް ދިނުން. 

ޓަކައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑުމެން މީަގއި ބަލައިަލން އެބަޖެހޭ ޤައުމުގެ އިޤްތިާޞދުގައި އެންމެ ބޮޑު އަދަދަކަުްށ 

ދެގެން އަންނަނީ ވެސް ހަމަ ޓުއަރިޒަމުގެ ސިނާޢަތަުށް. އަދި ހަމައެއާއެކު ދެންމެވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ބޭރު ފައިސާ ވަ

އެއްހާ މިލިޔަން ޑޮލަުރ ަތއް ބަިއވަރު ފައިސާތަެކއް، ތިން ަސތޭކައަުޑއިިވގެން މި ދިޔައީ ވަރަުްށ ގިނަ އަދަދަކަުށް އެ

 ،ކަމުަށް ވަންޏާ ުއމު ތަރައްޤީކުރަން އަޅުގަނުޑމެން ބޭނުންން ޤަދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުެވގެންާދ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެ

ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަކީ ފުދުންތެރި ބަޔަކަުށް އަޅުގަނޑުެމން ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަުށް ވަންޏާ

މެ ބޮޑު އިންޑަސްޓްީރއެްއގެ ގޮުތަގއި ޒުވާނުންނަުށް ގިނަ ފުރުޞަތުަތކެއް ހޯދައިދޭން. ުޒވާނުންނަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެން

ގަނޑުމެން ެވސް ެއ އިްނޑަސްޓްރީެގ މަތީ މަޤާމުތައް ހޯދައިދިނުމަުށް އަޅު އޮތީ ުޓއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރ ކަމަުށް ވީތީ 

ނުޑ ކޮުށް އަުޅގައަޑުިއިވގެން ދިޔައީ ަވރަުށް ޚާއްޞަެވސް ހަމަ  ޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދާދި ދެންމެއަކުމަސައްކަތްކުރަން އެބަ

ހުޅުހެންވޭުރ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ވެސް ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރެްއވި އަުޅގަނޑުމެން  ،ފާހަގަކޮުށްލާނަން

ދިވެހިނަުށް ފުރުޞަތު އިތުރަުްށ ހޯދައިދޭންޖެހޭ ވާހަކަ. ަވީޒފާގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭންޖެހޭ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، 

އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވޭ މި  ން ޚާއްސަކޮުށް ބޭރު މެނޭޖުމަންޓް؛ފެންނަނީ ވަކި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި

ތަކުން، ދިވެހިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުަގއި ހަމަ ގިނަ އަދަދަކަުށް މިހާރުވެސް ވެސް ދިވެހި މެނޭޖުމަންޓު ވާހަކަދަްއކާއިރު
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ވަނީ  ވެސް. އެހެްނނަމަވެސް، މިއަދު މި ތަކުަގއިފެނޭ. އަދި މަތީ ވަޒީފާތަން އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އެބަ ދިވެހިން ތިބޭ

. ވަރަުށް ބޮޑެތި މުސާރަތަްއ ޭނޝަނަލް ބްރޭންޑުތައް އައިސްފަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަމަ މުޅިން ަކހަލަ ގޮތަކަުށް ބޭުރގެ އިންޓަރ

ކަމަުްށ  ވަރަުށް ކުޑަ ލިބިގެންދަނީ. އެފަދަ ތަންތަނުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މަތީ ވަޒީފާތަުކަގއި ފުރުޞަތު ދިެވހިންނަުށް

ފެންނަނީ. މިހާރު އަޅުގަނޑަުށް އެނގޭ ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް ޓްރޭނިންގ ވެސް ދެމުންދާކަން. އެހެންނަމަވެސް، 

 ގުނައަުށް އިތުުރކުރަން އެބަޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނެއް؛ 5ންަތއް އަޅުގަނޑުމެން އެކަ

ުޅގަނޑުމެން ކަމެްއ، ގާނޫނެއް އަނެއްާކވެސް ހަދާފަިއ ދޫކޮުށްާލއިރު ެއކަމަކީ ކުެރވޭނެ ކަހަލަ އަޅުގަނޑަުށް އެަބ އެނގޭ އަ 

މިދެންނެީވ އަޅުގަނޑުމެން އެކަުށީގެްނވާ  އަުޅގަނޑު، ަމކަުށް ވެސް ވާންޖެހޭ. އެހެްނވީމާކަމަކަުށް، ކުެރވޭނެވަުރގެ ކަ

ނައިރު ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަދި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވެސް މުއްދަތެއް ދޭންޖެހޭނޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުތައް ގެން

އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަން އެބަޖެހޭ. މިކަމުގައި ޝާމިލުާވ ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާ ހޯދަން 

ނިންމާކަުށް، އަުޅގަނުޑ  އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން އަވަްސކޮުށްލައިގެން އަުޅގަނޑުމެން މިަކން

އެްއވެސް ގޮަތކަުށް އެހެނެއް ވެސް ހުުށަހެއްނާޅަން. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން މީގަިއ 

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މީގެ ަފނަރަވަރަކަުށް އަހަރު ކުިރއަުށް ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިފި ކަމަުށް 

ުޅގަނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ ޑޮްކޓަރުންނެއް ވެސް ެނތް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގިއ ޕައިލެޓުންނެއް ވެްސ ނެތް. ވަންޏާ އަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ިއންޖިނިއަރުން ވެސް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ެއކައުންޓެންޓުން ެވސް ނެތް. 

ުށް އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި އެބަތިބި. މިއިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މިފެންނަނީ ހަމަ ގިނަ އަދަދަކަ

މި ފެނުނީ މި ދާއިރާތަކަުށް މީހުން ޓްރެއިންކުރީ. ދަންނަވަން މިއުޭޅ ވާަހކައަީކ ރިޯސޓުތަކުަގއި މަތީ ފަންތީަގއި، 

ންވީމާ، ައޅުގަނޑަުށް ެވސް އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ރިސޯޓު ާދއިރާަގއި އެތަެކއް އަހަރެއް ވަްނދެން އުޅެފައި ހުރި މީހެއް. ެއހެ

ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް މި ކަންަތއްތައް އެނގިފައި އޮތީމަ ޭއގެ މައްޗަުށް ވެސް ބަލާފަިއ، އަދި އަޅުގަނޑަުށް އެކި ފަރާތްތަކުްނ 

ލިބޭ ޝަކުވާާއއި ނުވަތަ އެ ަފރާތްތަކުގެ މަޝްވަާރއަުށް ވެްސ ބެލުމަުށް ފަހު، އެތައް ބަޔަާކ ވާހަކަދައްކާަފއި އަުޅގަނޑު 

މި ބިލު، މި އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅާފައި މި އޮތީ ވެސް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅޭ ވާހަކައަީކ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

އެކަުީށގެންވާ ގޮތަކަުށް ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުންނާއި އަދި މިފަދަ ވަކިން ޚާއްޞަކޮުށް ބޭރުގެ ހޮޓެލް ޗެއިންތަަކުްށ 

ނޭ މުަވއްޒަފުން ތަމްރީނުކުުރން. ސަބަބަކީ، އެ މީހުން ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތަުނގަިއ، ެއކި ވަރަުށް ވަރަުށް ފަސޭހަކަމަކަުށް ވާ

ކަންކޮޅުތަުކގައި އެކި ހޮޓާތަާކއި އެކި ރިސޯޓުަތއް ހުޅުވިފަިއ އެބަހުރޭ. ނުވަތަ ހިންގަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަުްށ 

ންތައް ލާޒިމުކޮުށް ކޮންމެވެސް މި އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދީފި ފަސޭހަ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން މިކަމަުށް ބާރުއަޅާފައި މިކަ

ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ނަތީޖާއަކަުށް ވެގެންދާނީ ަހއެްއކަ އަހަުރ ފަހުން؛ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އަުޅގަނޑުމެންެގ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ  ޒުވާނުން، އަުޅގަނޑުމެން ކޮްނމެ ދުވަހަކު ތަކުރާރުކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ހަމަ ހުރިހާ

ޑިޕެންޑްާވވަރު ނުވަަތ  . ސަރުާކރަުށްދައްކަނީ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ުޒާވނުންނަކީ ފުދުންތެރި ބަޔަކަުށް ހަދަން އެބަ ޖެހޭއޭ
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ބަރޯސާވަރު ކުަޑކުރަން އެބަޖެހެއޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ފެންނަނީ، ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ 

ބި ހުންނަ އެއްޗެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކަނޑާެލވުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން ޭއގެ ދަތި އިހުސާސްކުރަން މި ޖެހެނީ ލިބިލި

އަޅުގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ރާއްޖޭގެ ރަުށްރަުށުގައި ކިަތއް 

ދޮރު ބިނާނުކުެރވި ޮއތީ. އެތައް ސަތޭކަ ޒުވާނުން އެ ތިބީ ެއކަންތައް ނުކުެރވި. ރަުށުގައިތޯ ގޯިތގެދޮރު، ގޯތި ިލބިފައި ގެ

އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދިރިއުުޅމުގެ ހާލަތު މިއަދު ހުރި ގޮތުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ މިންވަރާ، މި ހުރިހާ އެއްެޗއް 

އަޅުގަނޑުމެން ކުިރއަރަމުންދާންޖެހޭވަރު، އަޅުގަނޑުމެން އަޅާބަލާއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އޭގެ އެންމެ އެކަުީށގެްނވާ ގޮަތުށް 

ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާ އެއްވަަރުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އާމްދަނީ އިތުރުެވގެންނުދާތީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ މި އިޞްލާޙުެގ 

ޑެތި މުސާރަތައް ލިބޭ މަޤްޞަދަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުެމންގެ ސިނާޢަތަުށް އެންމެ ގިނައިން ބޭރު ފައިސާ ވައްދާ، ެއންމެ ބޮ

ވަޒީފާތައް ހުރި އެ ސިނާޢަތުގެ ތެރެއިން ދިވެހިންނަުށް ދެވަނަ ދަރަޖައިަގއި މިއަދު ތިބެންޖެހޭތީވެ ގިނަ އަދަދަކަުށް ެދވަަނ 

ދަރަޖައިގެ ވަޒީފާތަުކަގއި ތިެބންޖެހޭތީވެ، ެއއްވަަނ ދަރަޖަައުށް ޖެއްސުމަުށް ޓަަކއި އެގޮތަުްށ އެންކަރޭޖުކޮުްށ، ބާރުައޅަިއ، 

ކަންތައް ކުރުން. ކުރިންެވްސ ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން މިގޮތަުށް ފާސްވެގެން މިކަމަުށް އެއްބާރުލުން އެ

ލިބޭ ގޮތަުށް މިކަންތައް ކުރެިވެގން، ޗެކުކުެރިވގެން އަދި ައޅުަގނޑުމެން ގާނޫނެއް ހަދާފައި ދޫކޮުށްލާއިރު ވެސް އިްއޒަތްތެިރ 

ލުކުރަންޖެހޭނެ؛ އެބަޖެހޭ ކަންަތއްތައް ެވގެންދާ ގޮތް ބަލަން. މި ކަންތައްތައް މިްނގަނާޑ ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫ

އެްއގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ކުރޭޯތ ބެލުމަކީ ވެސް ޓުއަިރޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ކަމެއް. ުނވަތަ ަކމާ ބެހޭ ފަރާތުން. އަޅުގަނޑު 

ެއއްކަ އަހަރު ފަހުން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ޒުވާނުން ފުދުންތެރި ޔަޤީންކުރަން މި ގާނޫނު ފާްސެވގެންޮގއްސި ކަމަުށް ވަންޏާ ހަ

ބަޔަކަުށް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ުހރި މައްސަލަތައް ޙައްުލވެ، ަވރަުށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ  އަޅުގަނޑު ފަހު ބަހެްއގެ ގޮުތން އެންމެ ފަހުން ވެސް ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ހުރިހާ

އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީނޭ މިކަުމގައި އަުޅގަނޑުމެންނާ އެީކގައި މަޝްވަރާ މިކަމުަގއި ކުރީއްުސރެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ކަމެްއ  އިބްރާހީމްދީދީއަކީ އަުޅގަނޑުެމން މާކުރީއްސުރެ މިކަމުގައި ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޕުޝްކުރެްއވި ބޭފުޅެއް. ވަރަުށް ރަނގަޅު

ކަމަުށް. އެ ބޭފުޅާ ވެސް އުުޅއްވި. ެއގޮތަުށް އެބަ ިތއްބެިވ އެތައް މެންބަރުންނެއް ވެސް މިކަމުގައި މަްޝވަރާދެްއވި. 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ުއއްީމދަކީ މިއަދު މި ބިލުަށް ބަހުސްކޮުށް، މީތި ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި، ކޮމިޓީ 

ުށް، ައދި މަޓީ ވިޔަސް، އޯނަރުންނާއި އަދި އޮޕަރޭޓަރުންނާ ވެްސ މަޝްވަރާކޮުށްފައި ރަނގަުޅ ލެވަލްަގއި މަޝްވަާރކޮ

ގޮތަކަުށް މީތި ބަދަލުެވގެންދިއުްނ. އަދި މިއަުްށވުރެ ފުރިހަމަ ގޮަތކަުށް މީތި ބަދަލުކުރެވެން އޮތް ކަމަުށް ވަންޏާ ެއކަން ެވސް 

 ވެގެންިދއުން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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ގަިޑއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ  3މި ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި ަވނީ ޖުމުލަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ިސކުންތު.  46މިނެޓު  16ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް  7މިނެޓު  46ިސުކންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  32މިނެޓު  38ގަޑި  1

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިއްޒަތްތެރި  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީައުށް  35މިނެޓު  12.ޭއއަުށް އެމް.ޑީ

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫއަރުވަނީ  ތު މި ޞައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުމިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  3މެންބަރަުށް 

 ުށް.އިބްރާހީމަ ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިބްރާހީމް ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު ާރގެދާއި ކެޔޮދޫ

ރައީސް. އާދެ! އަނެްއކާވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ވާހަކަަދއްކާލަންޖެހެނީ ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި `. 

ގަނޑުމެންނުަށް އަޅު  ނަސީމް ފައިަޞލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ކާުށިދޫވަރަުށް މުހިއްމު މައްސަަލއަާކ ބެހޭ ގޮތުން. 

މި ގެނެސްދެއްވާ މުހިއްމު ިއޞްލާޙުތަކާއި ޚިޔާލުފުޅުތަަކކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުެމން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނުަށް 

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ) 99/2ވެސް ވަރަުށް މަންފާހުރި މައްސަލަތަކެއް ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޫނު( އަުށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙަކީ މިއީ ިމއަދުެގ؛ އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރު އަުޅގަނޑުމެްނ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާ

އެންމެން މަސައްކަތްކޮުްށގެން މި ގެނެސްފައިވާ ސަުރކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ެވސް ހިމެނޭ ވަރަުށް މުހިއްމު މަޤްޞަދެއް 

ދެކެން. ުޒވާނުންނަުށް، ދިވެހި ުޒވާނުންނަުށް ވަޒީާފެގ  ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި ޖާގަޭދ އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު

ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮުށްދިނުާމއި، އަުޅގަނޑުމެން ިދވެހި ރައްޔިތުންެގ ދިރިއުޅުުމގެ ެފންވަރު ރަނަގޅުކޮުށްދިނުމާއި، 

އަދުގެ ސަުރކާރުން ތަނަވަސްކަން އިތުރުކޮުށްދިނުމާއި، ާފގަތިކަން ައޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖއަުށް ގެނެސްދިނުމަުްށ ޓަކައި މި 

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވަރަުށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުންގެންދާކަން ވެސް ައޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. 

އަދި މި ސިޔާސަތުތަކަުށް ވަަރުށް ބޮޑަުށް ޖާގަދޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި 

ޢަތަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ މުހިއްމު، އެންމެ ބޭނުންތެރި އެއް ސިނާޢަތު. ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އެންމެ ޓުއަރިޒަްމގެ ސިނާ

ގިނަ ފައިސާ ވައްދާ ސިނާޢަތު. އެންމެ ގިނަ މީހުންނުަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮުށްދޭ ސިނާޢަތު. އަދި 

ުށް ގުޅިފަިއވާ ސިނާޢަތު. މި ސިނާޢަތު އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ާއއްމު ރައްިޔތުންގެ ދިރިއުޅުމާ އެންމެ ބޮޑަ

މި އޮތް ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މީގެން ލިބެންވާ އެންމެ ރަނގަޅު މަންފާ ނުލިބޭކަން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ހިތާމަޔާ 

. އެހެންނަމަވެސް، މި އެކު ފާހަގަކުރަން. މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި މި އިޞްލާޙަކުން ހަމައެކަނި ނުފުދޭ

ރާއްޭޖގެ ގިަނ ދެކެން. މިފަހަކަުށްއައިސް އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް މިކަން ޙައްލުވެގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު 

ހާސިލުކޮުށްފަިއވާ ވަރަުްށ ވީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން، އާދެ! ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ވަރަުށް މަތީ ފާސްތައް ދުނިޔަ ޒުވާނުންނަކީ 

އި ރަނގަުޅ މު ިއންޑަސްޓްރީތަުކގަމީހުންގެ ޤަުއމުގައި މިކަހަލަ މުހިއް އެ ،މީހުންނަުށް ބިލު މީހުން. އެޤާޢިލްމީ 

މީހުންނާ ވާދަކޮުްށގެން ލިބޭނެ މަުގ ތަނަވަސްކޮުށްދިނުމަުށް ޓަަކިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ވިސްނުްނ ފުރުޞަތުތައް ބޭރުގެ
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ކުރުމަުށް ޓަކައި، ދިވެހި  ނާޢަތްޒަމާންވީ އަގުހުރި ސިންގެ މި ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެއަމާޒުކުރަން އެބަ

ޑުމެންނަުށް ދިވެހިންނަުށް މީގެ މަންފާ އެންމެ ރަނގަޅަުށް ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަ، ވަންތަ ސިނާޢަތަކަުށް ހަދައިދިވެހި

ޓުއަރިޒަމްގެ މައްސަަލއާ  ގަނުޑމެންއަޅު  ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން. އާދެ! މި ާވހަކަ ދައްކާއިުރގައިކުރެވޭ މަސަްއކަތެއް 

ރާއްޭޖގެ މީހުންެގ  ،މު ދިރިއުޅުމާއި ާއއްބެހޭ ގޮތުން އިތުރަުށް ެވސް ައޅުގަނޑުމެން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮުްށލަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ 

ވަުރގައި ދިރިއުޅުމުެގ ފެން ،ލިބޭ އާމްދަނީެގ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަުށް ޓަަކއި ތައް ަނއްތާުލމަުށް ޓަކައި،އާމްދަނީގެ ތަފާތު

ނައްތާލުމަުށް ަޓކައި ވެްސ މި މައްސަަލއަީކ  އން މުްއސަނދިންނާއި ފަގީރުންނާ ހުިރ ބޮޑު ފަަރގުއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެ 

އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ިމކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ގިނަ ަބޔަކަުްށ ވަޒީާފ، ރަނގަުޅ ަވޒީފާތަްއ 

ގަނޑު ހިތުން ައޅުގަނޑުމެން . އާެދ، ައޅު ަތނަވަސްެވގެންދާނެ ކަންކަން އިލާތަކަުށް މިޑުމެންގެ ޢާބިގެންދިޔައިމަ އަުޅގަނލި

ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ކަމަުށް ނާޢަތުގެ ތެރޭގައި މިދެންނެވި ގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބައްޓަންކޮުށްފި މި ސި

މު ނަުށް އިތުރު އެހެން ވަރަުށް މުހިއްސް ޓުއަރިޒަްމގެ މި ގާނޫއިތުރަުށް ވެރިއެރުން އިތުރުވެެގންދާނެ. މީގެމި ލިބޭ ކު

މި އިންޑަސްޓްރީއަުށް ލިބޭ  ،ގެންނަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ކުރީ ދުވަެހއްަގިއ ވެސް ދަންނަވާލި ފަދައިންއެބަ ބަދަލުތަކެއް 

އޮންނަ، ޭއގެ ބަިއވެރިްނ  އާމްދަނީ އެއީ ދިވެހިްނގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް، ދިވެހި ެއންމެހައި ރައްޔިތުންނަުށް ހިއްސާ

ކުރަން އެ އިޞްލާޙު މި ގަްސތުޖެހޭ އިޞްލާުޙ ގެންނަން. އަޅުގަނޑު ިރެވވޭ ގޮތަުށް ިމ ގާނޫނަުށް އެބައޭަގއި ަބއިވެ

އައިސް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފާހަގަކުރެވޭނެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގުޮބޑުކޮުށް މި ކުރެޭވ އާދެ! މިހާރަކަުށްމަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. 

ގެ ތެރެއިން ވަރަުށް ަމދު ބަޔަކަުށް ިދވެހިންގެ ތެޭރގައި ވެސް އަދި ބޭރު ަބޔަކަުށް ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަިނ ވިޔަފާރީ 

 ރާއްޖޭގެ ަވރަުށް މަދު ބަޔަކަުށް މި ތަނަވަސްކަމާއި މުއްސަނދިކަުމގެ ހިއްސާ އެންމެ ބޮޑު ގޮތަކަުށް މި ،ފާހަގަކޮުށްލާނަން

އުމުތަކުަގއި ބަދަލުކުރަން. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަ ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންމިކަން އެބަނޫން.  އޮންނަނީ. މިއީކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް

އަދި  ރަްއޔިތުންނަުށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ލިބުމާ، ުއމުގެ ގިނަތަނަަވސްކަން އެ ޤަ  އުމަުށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއިޤަ ވެސް އެ 

ތަން އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ،  މުންދާއެ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތްތައް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ތަނަވަސްޮކުށްދެ

ނާޢަތުން ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ތަަނވަސްކަން ިދވެހި އެންމެ އާަދއިެގ، އެންެމ އެންމެ ވަރުގަދަ ސި އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

ުޅގަނޑުމެންނަުށް ގާނޫނީ ގޮތުގައި ވަންނާނެ މަގު އަ މީހާގެ ޖީބަުށް ވެސް އޭގެ ފަިއދާ ސީދާ އެ ،ނިކަމެތި މީހާއަުށް ވެސް

މު ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭނެ މަގު ުކގެ ހިއްާސ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާއްޓުތަން ތަނަވަސްކުެރވިދާނެ. އާދެ! ރިސޯގޮތު

ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތަނަވަސްޮކުށްދެވިދާނެ. މިކަން ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހިއްޖެ 

މު ކަމެއް ކަުމގައި ވެްސ އިޞްލާޙު ގެަނއުމަކީ ވަރަުށް ުމހިއްކުރާ ގޮތުަގއި އެ އަުޅގަނޑު ގަބޫލު . މި ގާނޫނަުށްދަންނަވަން

 އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. މި ިއޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ޮބޑަުށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ުށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ކަންތައްތަެކއްެގ  ވާ އަހަުރ ފަހުން 5ދައްކަީނ މީގެ  ރަީއސް. ގާނޫުނގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

އަހަރު ފަހުން،  10އަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނު ހަދާފައި ދޫކޮލަންޖެހޭ ގޮތެއް ޫނނޭ. މީގެ  އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ވާހަކަ.

މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،. އެއަުްށވުރެ ައޅުގަނޑު ދަންަނވާނީއޭކަންތައް ކުރާނީ އަހަރު ފަހުން އަުޅަގނޑުމެން މި 15ނޫނީ 

މިދާ ގޮތަުށް ދާ ަކމަުށް ވަންޏާ ައޅުގަނޑުމެްނގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި މެިނފެސްޓޯގެ ތެެރއިން އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުރައީސުލް

ެއއް ނޫން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރާ އަދަދެއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނަުށް 50ޒުވާނުންނަުށް ލިބޭނީކީ %

މެންނަުށް ލިބެންޖެހޭނެ. ޚާއްޞަކޮުށް، ޮޓޕް މެނޭޖްމަންޓް ލެވަލްގައި. ވެްސ އަުޅގަނޑު 80ނޫނީ % 70ރިސޯޓްތަކުގެ %

މިއަދު ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓް ލެވަލްަގއި. މިއަދު ެވސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ޯލކަލް 

ުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި މިހާުރ ބްރޭންޑުތައް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭންޑުތަކުަގއި ވެސް ޙަީޤޤަތަކީ މިއީ އިނގޭތޯ. އަ

 ކަމުަގއި ބަލައިލި ކުރަމައްޗަުށް  ،ިވޔަސް ކަމުަގއިބަލައިލިވެސް ހަމަ ނަން ދަންނަވާލަފާނަން. މިސާލަކަުށް ސަން އައިލޭންޑަުށް 

ގައި ެއ ހަމަ ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓް ލެވަލްވިޔަްސ  ކަމުަގއިބަލައިލިމީރަުށް ، ިވޔަސް ކަމުގައި ބަަލއިލި ކުެރއްދޫއަުށް ، ވިޔަސް 

އުޅެނީ ހަމަ ސީދާ ދިވެހީން. ފައިޞަލަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ކަންތައް. ޚާއްޞަކޮުށް އިންޑަސްޓްީރގަިއ 

ބެހޭ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ޓުއަރިޒަމާ މަސައްކަތްކުެރއްވި ބޭފުެޅއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ. 

ރު ވިސްނަްނޖެހޭނެ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަެއކަނި ގިނަ ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ހަދައި ދޫކޮުށްލާއި

އިްނޑަސްޓްރީްނ ޓުއަރިޒަމް ައކީ  55ޒުވާނުންނަުށް ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާނުވާ ވާހަކަ. މުޅި ބަޖެޓުގެ %

އަުޅގަނުޑމެން ރަުށުގައި ހަދާ ބަނދަރުތައް ކަމުގައި ވިޔަސް މިއިްނ  އަންނަ އެއްެޗއް. އެންސްޕާކަުމގައި ިވޔަސް އަދި

ތެެރއިން އަންނަ ފައިސާތައް މި އަްނނަނީ.  ޚާއްޞަކޮުށް މިއަުދ ޓުއަރިޒަމްގެ ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅިަފއި މި ޮއންނަނީ 

ބްރޭންޑުތަކަކީ މުޅިން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ސަރިވސް އިންޑަސްޓްީރގައި ސަރިވސް ދެމުންދާއިރު ރާއްޖޭގައި މިހިރަ 

ދުނިޔެއަުށް މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުަތއް. އެ ބްރޭންޑުތަުކަގއި ސަރިވސް ދިނުމަުށް ޓަކައި މިއަންނަ ްކލައިންޓުންނަކީ ބަލައިާލއިރު 

އޭޝިޔާޕެސިފިކް ސަރަހައްުދަގއި، އެފްރިކާ ސަރަހައްުދަގއި، ޔޫރަޕު ސަރަހައްދުގެ މީހުން މި ތިބެނީ. ވަކި ގޮތްތަކަކާިއ 

އުސޫލުތަެކއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި ކަންތައް މި ކުރަްނޖެހެނީ. އިންޓަރނޭޝަނަލް ބްރޭންޑުތަކުން ވެްސ، ލޯކަލް ވަކި 

ބްރޭންޑްތަކުން ވެސް މިދެންނެވި ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓް ލެވަލްަގއި މަސައްކަްތކުރާ މުވަްއޒަފުންނަކީ ސީދާ އެ 

ރަުްށ، ނޫނީ މާސްޓަރސް ފެންވަރަުށް މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލުކޮުށްގެން މަނޭޖްމަންޓުތަކުން ބޭރުަށް ފޮނުވަިއގެން ޑިގްރީ ފެންވަ

ތިބި ކުދިން. ހަމަ ސީދާ ހިލޭސާބަހަުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ކަންތައް ވެސް ފާަހގަކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، 
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ުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ޒުވާނުންނަުށް މި ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮ

އަުށް ހަދާފައި މިއަދު ދޫކޮުށްަލއިގެން ކަމަކުުނދާނޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެނިފެސްޯޓ  50ހަމައެކަނި %

އަުށް ގެެނވޭނޭ. އަދި މިހާރު  80ނޫނީ % 70އަހަރު ެވގެން ައންނައިރުގަިއ އެ ޕަސެންޓް ައޅުގަނޑުމެން  5ހަފްތާއަކު 

  60، %70، %50ކޮުށްފައި ހުރި ރިސޯޓްތަކުަގއި ވެސް އެބަހުރި ހިއުމަން ރިޯސސް ޕްލޭންސްތަކުގައި ވެސް ެއބަހުރި %ދޫ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަުށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމުަށް އެބަހުރި ޝަރުތު ކަނޑައަޅާފަ. އެހެންވީާމ، ގާނޫނަކުން އަޅުގަނޑުމެން 

ުށް ވުރެ އަނެއްކާ ދެރަ ގޮތްތަކަުށް ޒުވާނުންނަުށް ވާކަުށް އެއީ އަުޅގަނޑަުްށ އަނެއްކާ ދޫކޮުށްލާއިރު މިހާރު ހުރި ގޮތަ

ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮެތއް ކަުމގަެއްއ ނުވޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ިމ ކަންތައްތައް ަޙއްލުކުރުމަުށް 

ސާކުރަންީވޭއ. މަޓީ ފަދަ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހަމަ އިތުރަުށް އަޅުގަނޑުމެން ދިރާ

އިންޑަސްޓްރީަގއި މަސައްަކތްކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްަކވަންީވއޭ. އަުޅގަނޑުމެން ޓުއަިރަޒމް ވާހަކަދަްއކަވަްނވީއޭ.  

މެންގެ އަންނަން މިހެން ތިބެފައި ދޫކޮުށްލެވޭ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ނޫން މިއީކީ. މިހެން ހަދާ ގާނޫނުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު

އޮތް އިްނވެސްޓަރުްނގެ ހިތުަގއި ބިރުވެިރކަން އުފެދޭ ގޮަތުށް މި ދޫކޮުށްގެން ކަމަކުނުާދނެ. އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ 

އިންވެސްޓަރުންނަުށް ވެސް ފުރުޞަތު ހުޅުވަންޖެހޭނެ. އެއާެއުކ އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަުށް މި އަދަދު އަޅުގަނޑުމެްނ 

އަކީ އަުޅގަނޑު ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއއީ  50ުށް ެގންދަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، %އާ ހަމައަ 80އެބަޖެހޭ %

އަހަރުދުވަހަކީ ވަރަުށް ިދގު މުއްދަތެއް. އެހެންވީމާ، ެއއަުްށވުރެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަުްށ  5ކުޑަ އަދަެދއް. އަދި 

 ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

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

 މުޙައްމަދުދީދީއަުށް. އިބްރާހީމް

 

 

 މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

 ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ދާދި ދެންމެއަކު އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރި ބިުލގެ އިތުރުން މިހާރު މި ހުުށަހެޅުނު  ޝުކުރިއްޔާ 

ގެަނއުމުގެ ބިލު ވެސް މިއީ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ތާއީުދކުރާ ބިލެއް. ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙުގެ ޓުއަިރޒަމް، 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އ50ާބިލުގައި މި އޮތް %، 50ވާ ގޮތަުށް ވިސްނައިާލއިރު، އާދެ %ދައްކަ ޅުކަފުބަެއއް ބޭފުޅުން މި ވާހަ އިދެން މީގަ

ދޭތެރޭގައި ިވސްނާއިރު ވަރަުްށ ފުންކޮުށް އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. ކުއްލިައކަުށް މި ވަރުގެ ބޮުޑ ކަމެއް އަހަރެއް ނޫނިއްާޔ 

ކުރާ ގޮތުަގއި ެއއަުށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ފުޅާކޮުށް ހައެއްކަ މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގައި ކުރެވިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު 
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ތަންތަނުގެ ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓް  އެ .ރަުްށ ހައިއެންޑް ިރސޯޓްތައްވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ. ާއދެ! ރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި ވަ

ބާރުހުރި، އަިދ ލެވަލްަގއި އެ ިރސޯޓްތަކުން ޭބނުންކުރާނީ ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ އެ ރިސޯޓްތަުކގެ އޯނަރުންނަުށް ވެސް އިތު

އެ މެނޭޖްމަންޓް ރަނގަޅަުށް މެނޭޖުކުރެވޭ ވަރުގެ ތަޢުލީމާ ތަޖުރިބާޔާއި ޤާބިލުކަން ހުރި ފަރާތްތައްކަން. އާދެ! ހިތާމަޔާ 

އެކު ދަންަނވަންޖެހެނީ، އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހިުއމަން ރިސޯސަސް މި ވަގުުތ އޮތް ގޮތުން އެ ފުރުޞަުތ 

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް.  ަގއި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާވަރަުްށ އެކަން ނުކުެރވިދާނެ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭ

ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ ލެވަލްގައި މިއަުްށ  އިއެހެްނވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ސަޖެްސޝަނަކީ މީގަ .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

 ،ތަޖުރިބާހުރި ބޭފުޅުންނާއި މި އިންޑަސްޓްީރގެ ައދިވެސް، މަޓީާއއިމިނިސްޓްރީއާއި، ޓުއަިރޒަމް މަޝްވަރާކުރާއިުރ 

 ،ރާކޮުށްގެން މަޝްވަ ރިބާ ލިބިފައި ތިބި ޭބފުޅުންނާތަޖު ،ހުރިހާ ދިމާއަކުން ތަޖުރިބާހުރި ،އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީާއއި

ސީ.އެސް.އާުރެގ ނަުށް އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ ނިޒާމުތަކެއް ކަނަޑއަޅަން. މިސާލަކަުށް މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ިއގެންވާހަކަދަްއކަ

ާއދެ! ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ެރސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ދަުށުން ކުެރވިާދނެ ކަމެއްތޯ ވެސް ބެލިދާނެ  ދަުށުން ކުރެވިދާނެ ކަެމއްތޯ.

ތެޭރގައި  ގެއަހަރު  ދެއަހަުރ ނޫނީ  5ނޫނީ  ،އަހަރު 4ުށް އޮތް ދުަވސްތަުކގަިއ މިސާލަަކުށް މެންނަުށް. ކުިރއައަޅުގަނޑު

 ކަުށް ްފރޮންޓް އޮފީސް، ނޫނިްއޔާމިސާލަ ،އިންޑަސްޓްީރގެ މެނޭޖްމަންޓް ލެވަލްަގއިއަރިޒަމް ޓު އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ތައްޔާރުކުރަން ެވސް ވަރޭޖް އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަކަުށް ވެސް މީހަކު އެންޑް ބެ  ުފޑް ނޫނިއްޔާ، ގހައުސްކީޕިން

ުށްދެވިދާނެތޯ މި ދެންނެިވ ޖަރުން ތައްޔާުރކޮކޮން ިރސޯޓަކަުްށ ކިތަްއ މެނޭ ރިސޯޓްތަކުން ކޮުށްެދވޭނީ ޮކންކަމެއްތޯ.

ގޮތުން ވަިއގެން ތަޖުރިބާ ހޯދައިގެންނާއި، އަދި އެހެން ގޮތްތަކުަގއި. އަދި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ފޮނުފީލްޑު

 މިނިސްޓްރީއަުށްއަރިޒަމް ޓުކުރެވިދާނެ ގަނޑުމެްނނަުށް މި ގާނޫނު ފަރުމާމިކަން ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ބަާލފައި އެގޮަތކަުށް އަޅު 

ދުވަހު  ކުއްލިައކަުށް މާދަމާ ނޫން އަނެއް .މި ބާރު ލިބޭ ގޮތަުށް. އެއީ ަކންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން ވިްސނަންޖެހޭ ގޮތަކީ

 އޮެތކޭ ކިާޔފައި މި ކަމެއް ނުކުރެވިދާނެ. ޙަޤީޤަތަުށް އަޅުގަނޑުމެން ވާަހކަދައްކަންޖެހޭނެ. ޙަޤީޤަތަުށް އިމެނިފެސްޓޯއެއްގަ 

ކުރަން މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ނޑުމެން ކަންތައްަތއް އަޅުގަ

އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ަފއިދާކުރަނިވި ގޮަތކަުށް ،އަުށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަުށްއިންޑަސްޓްރީ ުޓއަރިޒަމް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ުށް ފައިދާާވ ގޮތަކަުށް ިމކަން ކުރުމަުށް ަޓކައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިީޓ ާޚްއޞަކޮުށް ުޒވާނުންނަ ،ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.މި ގާނޫނު ވުޖޫދަުްށ ގެނެވިދާނެ. ޝުކުިރއްޔާ އި ލެވަލްަގއި ރަނގަޅަުށް މަްޝަވރާކޮުށްފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުރވަން.ކަުށް ފުރުޞަތުބުން ހުސްވަތުކޮޅައްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާޝުކުރިއްޔާ އި 

  

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:32ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ރުޞަތު މި އަރުވަީނ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފު. ދަން ކަމަުށްމި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްެގން .ޢަލައިކުމް އައްސަލާމް

 އެންމެފަހު ބަސް އިއްެވވުމަުށް ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމަުށް.

 

 ލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ބައެއް ބޭފުޅުން  ގާނޫނަުށް ައޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ިއޞްލާޙަުށްޓުއަރިޒަމް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކުރެއްިވއިރު ކޮންެމވެސް ވަރަކަުށް ހަމަ މީގައި ދަންނަާވލަން އޮތީ އޮޅުންކަރާ ކަހަލަ ޮގތަކަުށް އަނެްއކާވެސް ކަންތަްއ ބަހުސް

 އިޓެއްގަ ރިހާ ރިސޯޓްތަުކގެ ތެރެއިން ހުއޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ރިސޯ ގޮއްސަ އެބައޮތޭ. އަުޅގަނޑުމެން ހުުށަހަޅާފައި މި

ުށް ވުރެ މަދު ނޫން ފުރުަޞތުތަކެއް ދިނުމަުށް. އަުޅގަނޑު އަ 50ންނަުށް %ގެ މުއްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ިދވެހީއަހަރު  5 ވެސް

ރާއްޭޖގައި ބަެއއް ހަމަ ދިވެހި ކުންފުނިތަކުން މިއަުށްވުރެ އަދި އިތުރަުްށ ވެސް މިހާރުވެސް ދިވެހި މިހެން ދަންނަވާއިރު

އަުޅގަނޑުމެން ، ާފގަިއ މީހުން ތިބިކަން ވެސް އެބަ ފާހަަގކުރަން. އެހެންނަމަވެސްވެސް މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާތަުކަގއި ވަޒީ

ިދ އަ ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހެއޭ ގެްނދަން ބޭނުންވާ ކަމަުށްމެން ކުރިއަުށް މިނެއްަގއި އަުޅގަނޑުޤައުމު ތަރައްޤީ ހަލުވި

އްުލވެގެންދާނީ. މިހާރު މީހުން ތައްޔާރުވެގެންާދ ޙަކަްނތައްތައް ރުންނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދޭން. އޭ

ވަންޏާ  ކަމަުށްނޫނޭ. އެހެން ދާއިރާތަަކުށް ބަލައިފި ނިސްބަތަކީ އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ނިސްބަތެްއ 

ނަުށް ން. ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަނޑުމެން ސައިންޓިސްޓުންފައި ތިިބ ތައަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ ޮޑކްޓަރުން ވެސް އުފެދި

އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަުށް ހަމަ ހުުށަހެޅިފައި  ރައީސް. މުތަކުގައި ތިބޭކަުށް. ިއްއޒަތްތެރިމަޤާ ޓްތަކުގެ މިަފދަކަުށްނުޖެހޭ ރިސޯވާ

ުށް ނުހަދަންވީ ކީއްވެގެންތޯ؟ އަ  80އަހަރު ނުދޭންވީ ކީްއވެގެންތޯ ނުވަތަ % 2ދިޔައީ އޮްއވާ އަުޅގަނޑަުށް އަުޑިއވިެގން

ގެ ތަރައްީޤގެ ނުވަތަ ާދފައި ދޫކޮުށްލާއިރު ައޅުގަނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންއް ހައަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެ

. ތުން ލިބޭ އެއްެޗއްިމ ސިނާޢަޓްތައް. ވެސް މި ރިސޯ ަދނީދުެގ އެންމެ ބޮޑުބަެއއް ކުޅެމުންއަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާ

އެކަުށީގެންވާ ުމއްދަތު އަޅުގަނޑުމެން ދޭން އެބަޖެހޭ. ސަރވިްސ ކޮލިޓީ ވެސް ހިފައްހައްޓަްނޖެހޭ.  އެހެންކަމަުށްވަންޏާ

 ގެ ާވހަކަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ދެެކވުީނ އެކަުށީގެްނވާ މުއްދަތެއްައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވާހަކަވެސް  އިބިލުގަ މިއަދު ކުރީ

ހަމަ ޔަޤީން  ،މަވެސް އް ނައެހެން ފަރާތަކުން  ހުުށަހެޅި ިއޞްާލޙެ ލާަޙކީދަމންނަވާލަން އޮތީ މީގައި މި އިޞްއަޅުގަނޑު 

ހޭ އަުޅގަނޑުމެްނ ދޭނަން. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުަރން އެބަޖެވަރުކަެމއް އަުޅގަނޑު މިައުށް ތާއީދުކޮުށް ވޯޓުކަުށަ

މެން ަވިކ ުޅގަނޑުކީ ވެސް އަންމެ ގާނޫނަުށް ގެނެވޭ ކޮންމެ އިޞްލާޙަކޮ ،ދަލަކީމެ ބަޤީޤަތުގައި ގެނެވޭ ކޮންމަޖިލީހުގައި ޙަ

ކުރާ ކޮންމެ  ުށްދޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ވަކި މެންބަރަކަުށް ވެސް ކޮުށްދޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިކޮ ހަކަުށްމީ
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ތަނަުށް އައިއްަސ  ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން އެކަންތައް ުކރުމަުށް މި  ކަމަކީ އެއީ ރަްއޔިތުންނަުށް ކޮުށްދޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުންނަުށް

ަރއްޔިތުންނަުށް  މަތްދީ، ރައްޔިތުންގެ ކަންތައްަތއް ބަލައި،އްޔިތުންނަުށް ޚިދުސަރުކާރެއް ވެސް ޮއންނަނީ ރަމިތިބީ. 

ގެންދިއުމަުށް. އެހެންވީާމ، ތައް ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ކުރިައުށްމީހުން ކަންތައް އެ ،އަބަދުވެސް ކަންަތއްތައް ލުިއކޮުށް

، ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ހޯދައިދީ ރަްއޔިތުންނަުށް މިކުރާ ކަމަކީ ގާނޫނުތަެކއް ަހދައި، އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުން

. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު އެންމެ އުޅުމެއް ލިބޭނޭ މަގުފަހިކުރުންާއއި ަރއްޔިތުންނަުށް ފުދުންތެރި ދިރިރައްޔިތުންނަުށް ތަރައްޤީ

އި ޔަތްކޮުށް ކުީރގަކަންތައްތަކަުށް ރިޢާ އަުޅގަނޑުމެން މި އެދެން ބޭނުންވަނީ، ފަހުބަހެއްގެ ގޮތުަގއި ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ

ތިބި  ޓް އޯނަރުންނާ ވެސް އަދި ދެންފަހު، ރިސޯ ވެސް ދެންނެވި ގޮތަުށް ކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މަޝްަވރާކުރުމަުށް

 ވަންޏާ  ކަމަުށް ކުރެވެން އޮތްގޮތަކަުށް މި ބިލު ފަރުމާ އަދި މިއަުށްވުރެ ފުރިހަމަ ،ފަރާތްތަކާ ވެސް މަޝްވަރާކުުރމަުށްފަހު

ޯވޓު އެއަުށް ދޭނަމޭ. އެހެންވީމާ،  ވެސް ެއއް މަ އަޅުގަނުޑ އެކަމަުށް ރުހިގެން އަުޅގަނުޑ ހަމަގައިމުނައިއެގޮަތކަުށް ގެ

 ގެ ުޒވާނުން ،ޒުާވނުންނަުށްޓަކައި ،ރައްޔިތުންނަުށްަޓކައި  ،އުމަުށްޓަަކއިބޭފުޅުން މިކަމާ ވިސްނާވަަޑއިގެންަފއި ޤަ އެގޮތުން ތި

 މީހުންނުަށް  މީހުންނަުށް ލިބެން އޮންނަ ފުރުޞަތުތައް އެ ދާއިރު އެހަކަދަްއކަމުންވާ ކުރިއެުރވުމަުށް އަބަދުމެ އަުޅަގނޑުމެން

މަސައްކަތް  ދިނުމަުށްޓަކައި އެހޯދައި އަޅުގަނޑުމެން މަގު ނުކުޮށް އެއަުށް ދެވެން އޮންނަ މަގު ބަންދުކުރި އެންމެ

 ހިނގާުށޭ. ޝުޔކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މެން ކުރަމާއަޅުގަނޑު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ުށް ަނގަންޖެހޭ ވޯުޓ ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލު ބަލައިގަތުމަހިސާބުން ބަހު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި

 ން. ވެސް ދަްނނަވަ ވޯޓު ަވގުުތގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަ ގ1:30ެމިއަދު 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.  ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ގޮތުެގ  ނިންމެވި ލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައިވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް މާ 2017އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  -6.1

ލާެޙްއ ޓަުށް އެްއވެސް އިޞްންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯގައި ިއއްޒަތްތެރި މެ  2016 އޮކްޓޯަބރު 19ޓް ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯ

ދެްއވާީނ މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިޓް ަމޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯ

 އަރުވަން. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއި
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މްދީދީއިބްރާހީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ތު ކޮމިޓީން ވަރަުށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް މާލިއްޔަ 2017ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 

 މި، އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއަދި އޮޑިޓަރ  ،ދިރާާސޮކުށް ،ސްކޮުށްފުންކޮުށް ބަހު

ބަލަިއ، ވަރަުށް ޮބޑަުށް  ގޮތް ފަރާތުން އެދޭ ފަރާތުގެ ވެސް މަޢުލޫމާތާއި ދެ އަދި މި ދެ ވެސް ވާހަކަަދއްަކިއ، ފަރާތާ ދެ

އެއްވަރަކަުްށ  ވަނަ ައހަރާ ހަމަ ދާދި 2016ވަނީ ހަމަ މި  ޮއޑިޓަރ ެޖނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބަޖެޓް މިދިރާސާކުރަްއވަިއ، 

ވަަނ  2017ނިންމެވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި  މި ކަންތައްތައް ހަމަ ދިރާސާކުރަްއވައިގެ ބަޖެޓު

ކުރަނީ. އަދި ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ުއއްމީދު ވާނުންވާ މިންގަނޑަުށް މި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިބޭ  އަހަރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަުށް

ހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން. އެހެންވީމާ، ޑަިއގެންނެވި ހުރިވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއަުށް ވަ  ބަޖެޓް ފާސްކޮުށްފައި މި

 އަުށްލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފްލޯއަހަުރގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މާ 2017އަޅުގަނޑު އޮޑިޓަރޖެނެރަލްެގ އޮފީހުގެ 

 ހުުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިުބ އިްއޒަތްތެރި ނަ، ރު. މިފުރުޞަތުގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްިރރަުށާއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ 

އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓުަށް  ިއއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ،މުޤައްރިރަުށާއި

އަުްށ ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  43 މިނެޓު 31ުށް . އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުލަ އެއް ގަޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު

ސިކުންތު. އަދާލަތު  3 މިނެޓު 4އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  24 މިނެޓު 5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  51 މިނެޓު 14

ތު ހުޅުވާލަން. . ފުރުޞަނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ދެ މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްޕާޓީއަުށް ދެ މިނެޓު

ބަރު އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ައޅުގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 އަުށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ކުރާ މީހެއް އިްއޒަތްތެރި ލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައި މަަސްއކަތްމާިމއީ ީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ހުރިހާ މީހުންގެ  ދެން. ދެން ބަޖެޓް ހުުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި ވިދާުޅވި،ރައީސް. ައޅުގަނޑު ބަޖެޓް ާފސްކުރިއިުރގައި ވޯެޓއް ނު

ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ  ކަން ފާހަގަޮކުށްލަން. އެއީއަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ވޯޓާ އެއްކޮުށްނޭ މި ބަޖެޓް ާފސްކޮުށްފައި ވަނީ. އެހެްނވީމާ، 

އިުރަގިއ އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރި އޮޑިްޓ ޮއފީހުގެ ބަޖެޓަކީ.  ،އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮުށްަފއި ޮއތް ބަޖެޓެއް ނޫން

 ވެސް ޮއޑިޓަރ ކުަޑކޮުށް ވުރެނުވަތަ ެއއަުށް ވަރަުށް  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް މަސަްއކަތްކުރިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވި

ަކއިގެން ހަމަޖެހޭތޯ. އްދަބޭނުންވާ ފައިސާ ސަރުކާރާ ާވހަކަޓަކައި ޖެނެރަލް ބޭނުންފުޅުވާ ވަރަުށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަުށް



45 

 

މަުށް ވިސްނާފައި ހުރި މިންގަނޑުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބޭނުންވާ ހަމަ ވަރަުށް ބަޖެޓް ކުޑަކުރުސަރުކާރުން  ،އެހެންނަމަވެސް

ރަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް މި ބަޖެޓެއް ބޮެޑއް ނުކޮުށްެދުވނު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ ވަ

އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ  2015ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަެޖޓެއް.  27ވަނަ  އަހަރު ބަޖެޓަކީ  2016އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަދއުލަުތގެ 

ދާއިުރގަިއ ބަޖެޓުގެ އަދަދުަތއް މިހާ ބޮޑުެވގެން، ދާއިރު. މިހާ ބޮޑެތި ބަޖެޓުތަކެއް ެހދެމުންގެ ބަޖެޓެއް ބިިލއަން ރުފިޔާ  21

ދާނެަކން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުަރން އެބަޖެހޭ. އޮޑިޓް އޮފީހަކީ އިތުރަުށް ފުޅާެވގެން އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މަސަްއކަތް ެވސް

ްއގައިތޯ ބެލުމަުށްޓަަކއި ގާނޫނީ ގޮތުން ެއކަން ލާޒިުމވެފަިއާވ ގަނީ އެންމެ އެެދވޭ ގޮތެއުލަތަުށް ކުެރވޭ ޚަރަދުތައް ހިނދަ

ވެސް ޒިންމާއެއް  ތައް ފުރިހަމަކޮުށްދިނުމަކީ މި މަޖިލީހުގެޮއޑިޓް އޮފީހަުށް ބޭނުންވާ ކަންަތއް ،މުއައްސަާސއަުށް ވީހިނދު

އުމުގައި ދައުލަތުެގ މި ޤަ، ދަލުކޮުށްކަމުގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ. ހަމައެއާއެްއކޮުށް އޮޑިޓް ޮއފީސް ޒަމާނީ ތަނަކަުށް ބަ

ދިނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ އިކުރުމުަގއި ގެްނގުޭޅ އުސޫލާއި ހަމަތަުކގެ މަތިން އެކަން ކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ހޯދަފައިސާ ހޭދަ

ރު ވެސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ވޭުތވެދިޔަ ހައެްއކަ އަހަ ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ކުރަންޖެހޭނެ

ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ނުކުރެިވގެންދާ މަންޒަރު  ނުވެގެން އެބޭުފޅުންނަުށް ބޭނުން ބޭފުޅުންވާ ބަޖެޓް އެ އެ

. އޮފީހަުށް ބަޖެޓް ދޭންޖެހެނީކީ ފެންނަނީ. ދައުލަތުގެ އެހެން މުައއްަސސާތަކާ ެއއްވަަރކަުށް ނޫން އޮިޑޓް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ޖެހޭނެ. ހުގެ ޒިންމާއެއް ކަމުަގއި ބަލަންކަންކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަުށް ބަޖެޓް ދޫކުރުމަކީ މި މަޖިލީއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެ

ެއކު ފާހަގަކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ދެވޭކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާ ނުމަ މި މަޖިލީހުން ހަމަ ކޮުށްއެހެންވީމާ، އެކަން ހަ

ދާއިރުަގއި ރަޕްޝަްނގެ ޢަަމލުތައް ހިނގަމުންޔާނާތާއި ކޮޚި، ލުންތަްއވެ ދައުލަުތގެ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތި ގެއް .ރައީސް

ރު ކޮން ުށް ކުންފުނި ހުރިއިން. ސަރުކާރުގެ ތިރީހަކަމިކަންކަން ބެލޭނެ ގޮތެއް އަޅުގަމނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހޯދަ

އީސް ރެޑްޭވވުން ާވވަރަުށް ކުން ނުވޭ އިްއޒަތްތެރި ރަރައީސް؟ އެސް.ީޓ.އޯއަ  ވަނީ އިްއޒަތްތެރިކުންފުންޏަކުންތޯ ފައިދާ

ގެްނ ވެސް ފައިދާެއއް. މިއީ ދައުަލތުގެ އެތައް ބިިލއަން ޑޮލަރުެގ ކުންފުންޏެއް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިފްކޯ ނުހިންގި

ަގިއ . އެމް.ޕީ.އެލްއެ ެވސް އެސް.ޓީ.ޯއގެ ދަުށުަގއި ޮއންނަ ކުންފުންޏެއް ގޮތަސް ަބދަލުކުރީދަރައިގެން މިއަދު އަނެްއކާ

 މި .ބޮޑެތި މައްސަލަތައް އެބަހުރިގައި ޮބޑެތިޓް ކޮމްޕެނީަބހުރި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއައރޕޯޑެތި މައްސަލަަތއް އެބޮބޮޑެތި

މިހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ  ޕާފޯމަންސް އޮޑިޓް ހެދުމާ،ތަންތަނުެގ  މި ކަންކަން ބަލައި

ލް އޮފީސް ޤާއިމުކޮުްށގެން ައއިއިުރގައި ޕާފޯމަންސް ޮއިޑޓް ހެދިފައި އޮތީ. ޕާފޯމަންސް ނަުށް ޮއޑިޓަރ ެޖނެރހައޮފީސް. މިހާތަ

 ކުރެވޭ ޚަރަދާ ތަންތަނަުށް އެ މުވަްއޒަފުންނާއި، ަތންތަނުގެ  އެ ހެދިގެން އެ ތަްނތަނުގެ މަސައްކަާތއި، އޮޑިޓުތަެކއް

އިުމކުރެވެނީ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ޤާ ގަނޑުމެންނަުށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއްއަޅު  އެކަުީށގެންވާ އެްއޗެއްތޯ ބަަލއި،

. ނުކުރެވޭނޭ ކަންކަމެއް އޮޑިޓް އޮފީސް ވަުރގަދަކޮުށް ޮއޑިޓް އޮފީސް ހަރުދަނާކޮުށްގެްނ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި

ން ބޭނުންާވ ވަރަުށް ބޭފުޅު އަޅުގަނޑު ހަމަ ފިނޭންސް ިމނިސްޓަރަުށް ޮގވާލަން އަިދވެްސ ހަމަ އޮޑިްޓ އޮފީހުެގ ބަޖެޓް އެ

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،މަސައްކަތް ކުރިން. ެއހެންނަމަވެސް ދޫކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެ
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ްތަގނޑަކަުށް ހަމަ މިދިޔަ އަހަރު ބޭނުންވާ ވަރަުށް އޮިޑޓް އޮފީުހގެ ބަޖެޓެްއ ބޮެޑއް ނުކުެރވުުނ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާ

އޮޑިްޓ  އުތުރާއި ދެކުުނގައި ވަނީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުިވ، ޖެޓް އޮިޑޓް އޮީފހަުށް މިއަހަރު ވެސް ދީފައިވެސް އޮތް ބަ

ދަނީ. ކުރާއިރުަގއި ތިމަންނާމެންނަުށް ބޭނުންވެއޭ އިތުރަުށް  ިމހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުންނޭ މި  އޮފީހުގެ ގޮފިތައް ހުުޅވައި

ފަސޭހަކަްނ  އިމާރާތާއި އެހެްނ ކަންތައްތަކުގެ ނުންވެއޭ. އިތުރަުށްފައިސާ. އިތުރަުށް މީހުން ތަމްރީނުކުރަން ބޭ

ވަގުުތ  ވެސް ހަމަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މި ސް ތަކުރާރުޮކުށް އެހެންވިދާުޅވީމަތިމަންނާމެންނަުށް އެބަ ބޭނުންވެއޭ. އެހެންނަމަވެ

ގެ ވާހަކަ. އޮޑިޓަރ ވަރަކަުށް މިލިައން ރުފިޔާދައްކަނީ ދިހަ މި މެންހުރިގޮތުން އެކަން ކޮުށްެދވޭކަުށް ނެތޭ ވިދާޅުވީ. އަުޅގަނޑު

 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު  46 ،މިލިއަްނ ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް  60ރު ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ބަޖެަޓކީ އަހަ މި ޖެނެރަލް

ފައިސާ  ދެވުނީ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަޖެހޭ ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ުށް މިންނަުށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލައަޅުގަނޑުމެ

ދައުލަތުގެ ތެރޭަގއި  ،ިއމުކޮުށްއެކަްނ ކުރެވޭނެ ނިޒާމުތަކެއް ޤާ  ފަރާތަުށް އެ ،ވީހިނދު ގޮތް ބަލާ ފަރާތަުށްހޭދަކުރާ 

މި ކަންކަން ކުެރވެން އެބަޖެހޭ. ުށްޓަކައި މަސަްއކަތްތަކެއް މަވުޓު އްދާ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް ހުހިނގަމުން

ހެންވެސް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަެމއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަިކ ސަރުކާރެއް ވީމަެއއް ނޫން މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ

އެކަން ކުރަންޖެހެނީ. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮަތސް މި ޤައުމުގައި އެކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި 

ދަންނަވަނީ ކޮންމެ ސަރުކާަރކުން ކުރިަޔސް ގޯހެއް ވާީނ ވާހަކަ ެދއްކީމާ އަުޅގަނޑުމެން ގޯްސ މި ވަނީ. ައޅުގަނޑު މި

ގޯހަކަުށޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެއއް، ޕީ.ޕީ.އެމެއް، އެހެން އެމް.އެމެއް ކިާޔނެ ކަމެއް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް މިކަުމގައި. ކަންތައްަތއް 

ން ވިްސނުމުގައި ބަހައްޓަންވީ ކަމަކީ. ގޯހުން ނުބަޔަުށް ދާތީވެ ޤައުމުގެ ހާލަތު މި ދަނީ ގޯހުން ނުބަޔުަށް. އެއީ ައޅުގަނޑުމެ

ވަކި ކުލަަޔކަުށް، ވަކި މީހަކަުްށ ނޫން ބަލަންވީކީއެްއ. ކަންަކން ރަނގަޅަުށް ކުރަން ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް ވަޒީފާދީފައި 

ޔަްސ ހުންނަނީ. ކަންކަން އިންސާފުން ކުރަން ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް ވަޒީފާދީފައި ހުންނަނީ. ެއއީ އަުޅގަނޑު ކަމުަގއި ވި 

އިންސާފުން ނުކުރަންޏާ އެކަްނ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އަުޅގަނޑުެމން ޤާއިމުކޮުށް، ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅުަތކެއް އެޅެން 

ގައި ތިބި އެބަޖެހޭ. މީހެއްގެ ެގއަުށް ވަެދ ފޮުށި ވަގަުށް ނެގީމަެއއް ނޫން ވައްކަަމކަުށް ވާންީވ. ދައުލަުތގެ މުއަްއސަސާތަކު 

ިޒންމާ އަދާނުކޮުށް، ކަންަތއްތައް ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް ކުރަންމުންެގންދަންޏާ އެ ވެސް އިްއޒަތްތެިރ  ނޫނީގާމީހުން، އެ މީހުންގެ 

ރައީސް، ެއއަުށްވުރެ ބޮޑު ަވއްަކމެއް ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާއަުށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމަުށް ވުރެ ބޮޑު ޚިޔާނާތެްއ 

ޤައުމުގައި ހިނގަމުން މި ދަނީ. މިކަންކަން ހުއްޓުވަން އެބަޖެހޭ. މި ވާހަަކ ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަންކަން މި 

ދެއްކިޔަސް އަުޅގަނޑުމެން މި ވަނީ ގޯސް. ައޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ިވޔަސް އެބަޖެހެއޭ މިކަންކަްނ 

 ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާ ހިމާޔަތްކުރާުށޭ.  ބަލަން. އެމް.ޑީ.ޕީެއއް، ޕީ.ޕީ.ެއމެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތޭ. މިަކންކަން ބަލައި

 

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

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް.

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދެންމެ ވާހަކަފުޅު އެ ދެއްެކވި ކުޅުދުއްފުުށީ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އެ ދެއްކެވި ޝު

ވާހަކަފުޅަކީ އެއީ ހަމަ އެ ބޭުފޅާ އެ ކޮމިީޓގައި ޢަމަލުކުރެްއިވ ގޮތް. ެއއީ ހަމަ ތެދެއް. ވޯެޓއް ނުދެއްާވ. ވަރަުށް ބޮޑަުްށ 

ުޅަގނޑަުށް ދެންނެވުނީ އިއްތިފާުޤންނޭ. އެއީ އަޣްލަިބއްޔަތުން. އެހެންނަމަވެސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ މާފުކުރެއްވުން އެދެން. އަ

ފަރާތުން ބައިވެިރވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ބަޖެޓަުށް ިމއަުށް ތާއީުދކުރެްއވި. ދެން ަޝރީފް، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުްނ 

ފާސްކޮުށްދިނުމަުށް ތާއީދުކުރެއްވީ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް  މިއަުށް ވަކާލާތުކޮުށް ތާއީުދކުެރއްވީ ބަޖެޓަުށް. މިގޮތަުށް

ޝަރީފް. އެ ބޭފުޅާ ތާއީދުކުރައްވަނީ މި އަދަދަުށް. މިއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު އަދަދު ކަމުަށް. އެހެންވީމާ، ދެން އަދި 

ުޅގަނޑުެމން ޕީ.ޕީއެމުން މިއަުށް ގޮތެއް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް ހަމަ މިއަުށް ތާއީދުކުެރއްވި ޕާޓީަތކަުށް ބަލައިލާއިރު. ދެން އަ

ނިންމިއިރު ބަޖެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް ދިާރސާކުރެިވ، ވާހަކަދެެކވި، ދެ ަފރާތުން އެއްބަްސވެ، އަދި މާލީ 

ޖެޓުގަިއ ވަނަ އަހަުރގެ ބަ 2016ވަޒީރު ވެސް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މިއާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި. 

މިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް، އަދި މިާހތަނަުށް މި ބަޖެޓު ހުސްނުވާ ވާހަކަ ވަރަުށް ތަފުޞީލުކޮުްށ  46މި އޮތީ 

މިލިއަން ރުފިޔާެގ އަދިވެސް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ބާކީ އޮތް ވާހަކަ. އެއިން ހަަމ  4ވިދާޅުވެެދްއވި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު. 

ދަތުގައި ވާނެ ކަމަުށާއި، ދެން އެހެންވީމާ، ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ދެ މި އަހަރުގެ ބާކީ މި އޮތް މުއް

މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްވާ ގޮތަުްށ ހަމަ މި ޖެއްސީ. އަދި ޭއެގއިތުރުން ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް އޮފީހަުށް ދަތިފުޅުވަންޏާ 

ެވސް މައްސަލަެއއް ނެތް ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ. ބަޖެޓު އިތުރުކޮުށްދެްއވަން ވާހަަކފުޅުދެއްެކވި. އެހެންވީާމ، ެއއް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްވާ ގޮތަުށް މި ހަމަޖެއްސީ. އެހެންވީމާ، އެ މިގޮތަުށް  45މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް،  45ދެން 

ޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ނިންމެވީ. ނިންމެވިއިރު އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވެސް ަވނީ ހަމަ އޮ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާފަ. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ ވެސް ވާަހކަދައްަކވާފަ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގެ ހުރިހާ ފަރާތަކުން އަންނަ ބަޖެޓު ވެސް ދައުލަތުން ދެއްވާ ވަރަުށް ވުރެ އިތުރު. 

ރާއްެޖއަުށް ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ، އިންކަމް ލިބޭ ރެވެނިއު ލިބޭވަރަކަުށް ޫނންތޯ ސަރުކާރުން ދައުލަތުން ، އެހެންނަމަވެސް

ބަޖެޓު ފޯރުކޮުށްދެވެނީ އެކި ފަާރތްތަކަުށް. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެކަންޏެއް ނޫން އިުތރުކޮުށްދެއްވަން އެދިފައި ވަނީ. 

ރަން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެދޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބައްލަވަްނވާ ފަރާތްތަކުން ހުރިހާ ފަރާތަކުން ވެސް ބަޖެޓު އިތުރުކު

ބައްލަވާފަިއ، ހުރިހާ ފަރާތްތަާކއި ެވސް މަޝްވަާރކޮުށްފައި ެއކަން ކުެރވެން އޮތް އެންމެ ަރނގަޅު ގޮތަކަުށް ކުރަމުން މި 

ވަނަ އަހަރަުށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ  2017ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ބަޖެޓަީކ ވެސް 
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މަސައްކަތަުށް ދަތިނުވާނެ ބަެޖޓެއް ކަމަުށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ވަނީ ވިދާުޅވެފަ. އެެހންނަމަވެސް، ބަެއއް ކަހަލަ 

މަ ދަންނަވާލަން ކަންތައްތައް އެ ބޭފުޅުން އިތުަރުށް ކުރައްވަން ބޭނުންފުުޅވާ ވާަހކަ ވިދާުޅވީ. އެހެްނވީމާ، ެއއީ އަޅުގަނޑު ހަ

ބޭނުން ވާހަކައަކީ. އެހެންވީާމ، އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި މަސައްކަތް މި ވަނީ ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅު ގޮުތގައި މާލިއްޔަުތ 

ކޮމީޓީން ކޮުށްފައި ކަމަުށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ. އެއީ ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ އިއްތިފާޤު އެބަޭވ 

ދެން އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން ހަމަ އިއްތިފާޤު އެބަވޭ މި ކަންކަމަުށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް ބައެއް  މިކަންކަމަުށް.

ބޭފުޅުން ތިއްބަވާނެ ދެއްތޯ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ. އެގޮތުން ޚިޔާުލ ތަފާތުވާ ވާހަކަފުޅު އެ ވިދާޅުވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މި މަޖިލީހުން މިގޮތަުށް ފާސްކޮުށްދެއްވާނެ.  2017ފީހުގެ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓާ ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު 

 ގެ ވޯޓު ަވގުުތގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަްނނަވަން. 1:30މިއަދު 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަުްށ އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ޯވޓަުށް އެހުން. މި ައއިޓަމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުްށގެންދާނީ  ،7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .وبركاته الم عليكم ورحمة هللاالس  وގައި.  1:30 މެންދުރުފަހު

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:13ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ، 7ުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެްނދަން ކަމަ

 ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(

ލަން ކަމަުށް. އަރުވަން. ވޯޓަުށް ދަންނަވާުށްލަދެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްކޮން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެކު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު
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ކޮުށްލަދެްއވުމަުށް އަދި ެވްސ ތައް ެޗކުކޮޅުުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޯވޓަުށް ދަންނަވާލަން ކަމަ)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 ލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ދަންނަަވއި އަުރވަމުން ވޯޓަުށްއެއްފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ަވޒީފާއާ ބެޭހ  2008/2ނޫނު ނަންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާލް ނަސީމް މެންބަރު ފައިޞަ ގެ ިއއްޒަތްތެރިކާުށިދޫ ދާއިރާ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ގެަނުއމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު

 ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ން ވޯޓުދެްއވު[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މްލް ނަސީފައިޞަ ކާުށިދޫ ދާއިރާ މެންބަރު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 18    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

 36. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 18. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56އަދަދު؛ 

ންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނު
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ކާުށިދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެންކަމުން،  .54ލަ؛ . ޖުމ28ު. ފާސްވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 54އަދަދު؛ 

ގެނައުުމގެ ބިލު ހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ަވޒީފާއާ ބެ) 2008/2ނޫނު ނަންބަރު މް ހުުށަހަޅުއްާވފައިވާ، ގާލް ނަސީފައިޞަ

ލް ފައިޞަ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާހެއްނުވި. މި ގޮތަުށް ފާސްނުވުމާ ގުޅިގެން ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ުލވެއްެޖ ތިނައުުމގެ ބިލު ބާުށް އިޞްާލޙު ގެ)ަވީޒފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 2008/2ނޫނު ނަންބަރު މް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާ ނަސީ

 ދަންނަވައިލާނަން. ދެވަނަ ޯވޓަުށް މިއަދުގެ )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ކަމުގައި ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ) 99/2ނޫނު ނަންބަރު ގާ، ލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާޞަކާުށިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައި

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއިޞްލާޙު ުށް ރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަޓުއަ

 ކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ލް ނަސީމްޞަކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަ

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 18    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 : ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ސްނުވޭފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



51 

 

ަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިުރެވވ85ަލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 18. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 56އަދަދު؛ 

ންެގ . ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރ37ު

ތްތެރި މެންބަރު ްއޒައިއެހެންކަމުން، ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ  .55ލަ؛ . ޖުމ28ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 55އަދަދު؛ 

ުށް ( އަނޫނުގާބެހޭ  ޓުއަިރޒަމާ)ިދވެހިރާއްޖޭެގ  99/2 ނަންބަރު ނޫނުގާ ،ލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާޞަފައި

ާރގެ އިްއޒަތްތެރި ގުިޅގެން ކާުށިދޫ ދާއި ހެއް ުނވި. މިގޮތަުށް ފާސްނުވުމާ ގަތުމަުށް ފާއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައި

ުށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމާ) 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ލް ނަސީމް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޞަމެންބަރު ފައި

ވަނަ ޯވޓު. އަދި އެންމެ ފަހު  3މިއަުދ  ކޮޅަކަުށްފަހު(ގެަނއުމުގެ ބިލު ބާތިުލވެއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުތު އިޞްލާޙު

 ވޯޓު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް ނި އިުރގެ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރްއވަވަނަ އަހަ 2017ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  އޮޑިޓަރ

ެދްއވުން ނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުެތރި މެންބަރުންނުަށް ފެމެދު އިއްޒަތް ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުމާން އެ ކޮމިޓީ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަުށް

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:
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 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. 6. ނުފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 46. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 56އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 1ކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަ

ޖެނެރަލްެގ އޮފީހުެގ  އެހެންކަމުން، އޮޑިޓަރ .52ލަ؛ . ޖުމ27ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ52ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ން ނިންމެވި ގޮތަުްށ ގޮުތގެ ރިޕޯޓް އެ ކޮމިޓީ ނިންެމވި އިދިރާާސކުރަްއވަ ރުގެ ބަޖެޓް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންވަނަ އަހަ 2017

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބާރަުށް  ދަންނަވަން. ކޮމިޓީތަކުގެ ަމސައްކަތްަތއް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް

 ުމގައި އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުރަން.ުްށގެންދަވާނެކައަކުރި
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