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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރަ  ނަވާވަނަ ދައުރުގެރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ުދވަސް )ހޯމަ 2018 ބަރުންޑިސެ 10

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن و الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުން.މެންއިްއޒަތްެތރި  25ޖަލްާސއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވީ މި ވަގުތު ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ ިއއްވުން. 

 

 .ން ރުކު ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސް އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުކުުރމާއި ޔައުިމއްޔާ ފާސްޢުލާންއެޖެންޑާ އިދުވަހުގެ 

 .2018/3/19އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 ވަނަ އަހަރުގެ  2018ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްޔާ. އެއީ  3ައށް،  2018/39 އިން 2018/37ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -3.2

ޔާތައް މަޖިލީހުެގ ވަނަ ޖަްލސާއަށް ހުރި ަޔއުމިއްޔާަތއް. މި ޔައުމިއް 15ވަނަ ޖަލްސާއިން ފެށިގެން 13ވަނަ ދަުރއުރުެގ 3

ގޮތުެގ  އިދުަގއިވާވެބްސައިްޓަގއި ޝާއިޢުކުރުަމށްފަހު އެއްވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފައިުނވާތީ، ަގވާ 

 ން.ނިންމައިފި  ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށްހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުކުރާމަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެްނުގން. -4

ދާޢީ ވުމަށްފަހު، އިބްތިހަ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ އިއް  ،ވާ އަށ6.6ްއިން ފެށިގެން  6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -4.1

 ްއޒަތްތެރިބަހުސް ފެށުމަށްޓަކައި ނަގަްނޖެހޭ ވޯޓު ނެގުން މިއަދުެގ މި ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު ޮއންނާނެ ވާހަކަ އި

 )ށ(ގެ ދަށުން، ަވނަ މާއްދާގ36ެމަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ރަްއޔިތުންެގ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. އަދި އެއަށްފަހު، 

ވަގުުތ  ޖެންޑާގަިއވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެހުސްވަގުތަށް ތަންދީގެން މި ޖަލްސާގެ އެ

އްދާެގ މާވަނަ 107ގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުރައްޔިތުންގެ އިތުރުކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި 

ހުެގ ން މަޖިލީނަން ބޭނުންވެގެ)ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން، މަޖިލީހުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަުލގެން

ށް ވާނީ ލީޑަރުންނަ ރައީސަށް ހުށަހެޅުމުން، ެއކަން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުތަކުގެ

ޓީ؛ ާއއްމު ކޮމި -2މިީޓ؛ ޖޭ.ޕީގެ ެއއް މެންބަރަކު ބަދަލުވެފައިވޭ. ަގވާއިދު ކޮ -1އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އަްނގާފަ. 

 -4މިޓީ؛ ޖޭ.ޕީެގ ެއއް ެމންބަރަކު ބަދަލުވެފަިއވޭ. ކޮއިޤްތިާޞދީ  -3އެމްގެ އެްއ މެންބަރަކު ބަދަލުވެފައިވޭ. ޕީ.ޕީ.

މިޓީ؛ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ެއއް ކޮއިޖްތިމާޢީ  -5ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ؛ ީޕ.ޕީ.އެމްގެ ދެ މެންބަރަކު ބަދަލުކުރެވިފަިއވޭ. 

ހޭ ކޮމިޓީ؛ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ެއއް މެންބަރަކު ބެމުއައްސަސާތަުކެގ ކަންތައްތަކާ މިނިވަން  -6މެންބަރަކު ބަދަލުވެފައިވޭ. 

ދަށުން  ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގ107ެއެހެންކަުމން، ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަަދލުތައް ަގވާއިުދގެ  ބަދަލުވެފައިވޭ. 

 ނަވަން. ގައި ދަންހިމަާނނެކަމުއިޢުލާންކުރަން. އަދި ކޮމިޓީތަަކށް އައި ބަދަލު، މިއަުދގެ މި ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްާޔގައި 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭުޒން ހުށަހަޅާ ކަންކަން -5

ތީން، ބޭރު ވާ ގޮުތގެ މަަވނަ މާއްދާގެ )ދ(ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައ115ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ  -5.1

ފުޅުތައް ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަން

. ދިރާސާކުރަްއވައި ގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަަލއާ ުގޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓައށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ

 ންނަވަން. ރިުހގައި ދަޖިލީހަށ ިއއްަވވައިެދްއވުމަށް އަމީންޢާންމުގެ އަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަ
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 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ރާއްޖޭެގ ވެ. ިދވެހިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިްބރާހީމަށް، ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެ

އުމުތަކަށް ދ(ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތެގ މަތީން، ބޭރު ޤަވަނަ މާއްދާގެ )115ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ުތކުރާތީ، މަށް ގަސްރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑަެއޅުމަށްޓަކައި ތިީރގަިއ މިދަންނަވާ ބޭފުޅުން ސަފީރުކަމަށް ޢަްއޔަންކުރު

ޖިލީހުން އި، އެ މައިެދއްވަ މި ބޭފުޅުން ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާ މެދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަާރ ހޯްއދަވަ

ސަން ޞާބިރު، ގ. ފިޔާތޮށިގެ؛ ކިްނގްޑަމް އޮފް ޙައަލްފާޟިލް  -1ނިންމެވި ގޮތް އަންަގވައިެދްއވުން އެދެމެވެ. 

އަޅާަފއި ޖެއިން ކަނޑަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް ިދވެހިރާއް ހުންނަވާ ސަފީރު، ބެލްޖިއަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާަފއި

 އިޝަތު މުޙައްމަދުދީީދ، ހ. ދޫރިހާ؛ އިންިޑއާއަށް ިދވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާފައި ޢާއަލްާފޟިލާ  -2ރު. ހުންނަވާ ސަފީ

؛ ިސންގަޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން 4336މަޢުޞޫމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު  هللاޑރ. ޢަބްދު -3ހުންނަވާ ސަފީރު. 

ހ. ސީީވޑް؛ ޖަުރމަނުވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ލްފާޟިލް އަޙްމަުދ ލަޠީފް، އަ -4ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަވާ ސަފީރު. 

ޒް ަފިއޞަލް، ހ. އަމީީނގެ؛ އިނިގރޭސިވިލާތަށް ދިވެހިާރއްޖެއިްނ ޑރ. ފަރަޙަނާ -5ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަވާ ސަފީރު. 

ްލމީޛާ ޙުސައިްނ، މ. ނޫިހރި؛ ެއކުވެިރ ދައުލަތްތަުކގެ ތިއަލްފާޟިލާ  -6ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަާވ ަސފީރު. 

ާކއަށް ފް އެމެރިއްޔާއަށް ިދވެހިރާއްޖެއިްނ ކަނަޑއަޅާފައި ހުންނަާވ ާދއިމީ މަންދޫބު، ޔުނަިއޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮޖަމުޢި

ސާމް ޢަލީ، ހ. އާޒާެދވާދީ؛ މެލޭިޝއާއަްށ ވިައލްފާޟިލާ  -7ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާފަިއ ހުންނަވާ ސަފީރު. 

މަރު ޢަބްދުއްރައްާޒޤު، ހ. ހިކިފިނިފެންމާގެ؛ ޢުއަްލފާޟިލް  -8ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާަފިއ ހުންނަވާ ސަފީރު. 

 މި  ސަފީރު. ޑިމޮކްރެޓިކް ސޯޝަލިްސޓް ރިޕަބްލިކް އޮފް ސްރީލަންކާއަްށ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަާޅފައި ހުންނަވާ

 ޙްތިރާމްއިވެ. ސިޓީއާ އެކު މި ބޭފުޅުންގެ ވަނަވަރާއި ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަންަގއިދޭ ކާުޑގެ ޮކޕީ ފޮނުވީމެ

މް މުޙައްމަދު .  ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހ2018ީޑިސެންބަރު  5. 1440ރަބީޢުލްއައްވަލް  27ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެެވ. 

 ޞާލިޙް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީައށް ފޮނުވަން ނިންމަން.

، އެ ގެ ފުރަތަަމ ކިޔުން އިްއވުމަށްފަހުބިލު  6ވާ  އަށ6.6ްއިން ފެށިގެން  6.1ޓަމް ނަްނބަރު އެޖެންޑާ އައި -5.2

ތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ރައްޔި  ،ޓަކައިބިލުތަކުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދިއުުމގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް

  ޖަްއސަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާންމު އަރިހުޓު ރަނގަބީލުން ޯވޓަށް އެހުން. ވޯމާއްާދގެ )ނ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނ75ަ
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)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ާކޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަްށ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެިރ ދަންނަވަން. 

 މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުޮކށްލަދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު އީާވ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެ ،ގަިއވާ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން 6.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު 

ރު ޓަމް ނަންބަ، އެޖެންޑާ އައި ވިސުލްބްލޯކުާރ ފަރާތްތަްއ ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ބިާލއި ،ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާهللا ޢަބްދު

 ،ވާ ޅުއްވާފައި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަމަރަދޫ ،ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން ،ަގއިވާ 6.2

ލާއި، އެޖެންާޑ ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޯޕޓް ގާނޫނު( އަދިވެ) 79/31ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ރު ޢަލީ ނިޒާރު ޒަތްެތރި މެންބަހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ އިއް  ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،ގަިއވާ  6.3އައިޓަމް ނަންބަރު 

ގެަނއުމުގެ ބިލާިއ،  ށް އިޞްލާޙުނު( އަނޫއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާާރއްޖޭގެ ޓުދިވެހި) 99/2ނޫނު ނަންބަރު ، ގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއް  ކުޅުދުއްފުށީ ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،ަގއިވާ  6.4އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަންބަރު 

ށް ގާނޫނު( އަ )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުކންފުންޏާ ބެހޭ 96/10ނޫނު ނަންބަުރ ، ގާޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ރު ދެކުނު ހެންވޭ ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،ގަިއވާ  6.5ނަންބަުރ އެޖެންޑާ އައިޓަމް ، ބިލާއި އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ 

 2013/14ޫނނު ނަންބަރު ، ގާދުލްކަރީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބް

 6.6  ނަންބަރުށް އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ބިާލއި، އެޖެންޑާ ައއިޓަމްހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކއި ެޕރޯލްގެ ގާނޫނު( އަދިވެ)

، ޅުއްވާފަިއވާދީ ހުށަހަދީހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،ގަިއވާ

ަނއުމުގެ ބިލުެގ ށް އިޞްލާޙު ގެަޤއުމީ ބަހަށް ިއސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަ ިދވެހިރާއްޖޭގެ) 2011/9ނޫނު ނަންބަރު ގާ

ޢީ  އިބްތިދާއެ ބިުލގެ ޓަކައި، އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަށްެގންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމަށްފަހު

 ދެން. ދެްއވުން އެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެސް މި ޖަލްސާގައި ފެށުމާ ބަހު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 25    ރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ 
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   25     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 25        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްެބވި  ރުވެ. ހާޒ85ިއަދަދު؛ ލަ  ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުެނގުނު އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ  ދެ،އާ

ވި މަށް ވޯޓުދެއް ނަ ކަނުފެން . 25 . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު؛26މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރަކު ްއވި މެންބަނެތް. ަވކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެ ންގެ އަދަދު؛ ސުމެއް. އާދެ،މެންބަރު

 .25ލަ؛ . ޖުމ13ު މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ކުރު. ާފސ25ްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުަގއި ބަިއވެރި  ނެތް.

އްވުމަށްފަހު ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އި  6ވާ އަށް 6.6އިން ފެށިގެން  6.1އައިަޓމް  އެޖެންޑާއެހެންކަމުން، 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މި ޖަލްސާގައި ފެށުމަށް ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ޖަލްސާގެ  ،ހުސްވަގުތަށް ތަންދީގެން ،ގެ ދަށުންނަ މާއްދާގެ )ށ(ވަ 36ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ތްތެރި މެދު އިއްޒަ ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުރުކުރުާމ  މަސައްކަތެއް ނިމެންދެން މިއެޖެންޑާަގއިވާ ހުރިހާ

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   23     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12      ދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަ

 23        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތިއްބެިވ ރުވެ. ހާޒ85ިއަދަދު؛ ލަ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ށް ވޯޓުދެްއވި . ނުފެްނނަ ކަމ23ަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެްނބަރުންގެ އ25ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވެރިިވ ުޓގައި ަބއި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަަކށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަަމށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެްތ. ވޯ

ވަގުތުަތކަށް އެހެންކަމުން، ހުސް .23ލަ؛ . ޖުމ12ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 23މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގުުތ ން މި ޖަްލސާގެ އެޖެންޑާަގިއވާ ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ވަވެސް ތަންދީގެ

 އިތުރުކުރުމަށް ފާސްެވއްޖެ.

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު -6

ޅުއްވާފަިއވާ، ހުށަހަهللا ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއި -6.1

ރާތްތަްއ ފަވިސުލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ވިސުލްބްލޯކުރާ 

 ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލު.

ނޫުނ ރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަރަ -6.2

 ރަތަމަ ކިޔުން)ިދވެހިރާްއޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ފު 79/31ނަންބަރު 

 އުމުގެ ބިލު. )ިދވެހިރާއްޭޖގެ އެްކސްޯޕޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ގެނަ 79/31އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 
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ނޫނު ގާޅުއްވާފަިއވާ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަ -6.3

ވުން.  ކިޔުން އިއް )ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( ައށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ 99/2ނަންބަރު 

 ގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު.)ދިެވހިރާއްޖޭ 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލްޣަފޫރު މޫސާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު -6.4

އުުމެގ ޙު ގެނަ)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާ 96/10ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

( އަށް އިޞްލާޙު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު 96/10ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން. ގާނޫނު ނަންބަރު  ގެބިލު

 .ބިލުގެނައުުމގެ 

ރީމް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަ -6.5

ޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ އި)ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާޫނނު( އަށް  2013/14ނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫ

ނޫނު( އަްށ ގާ)ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯްލގެ  2013/14ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު. 

އްވާފައިާވ، ދީދީ ހުށަހަޅުދު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހިތަދޫ މެ -6.6

 ަނއުމުގެ ބިލުގެ )ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ބަހަށް ިއސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެ 2011/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ގާނޫނު( އަްށ ޤައުމީ ބަހަށް ިއސްކަންދިނުމު)ިދވެހިރާއްޖޭެގ  2011/9ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ާގނޫނު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު.

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް -7

ޅުއްވާފަިއވާ، ހުށަހަهللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު -7.1

ފަރާތުްނ،  ސަުރކާރުގެ ރާ ފަރާތްތައް ަރއްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލު. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ؛ވިސުލްބްލޯކު

 ން.ރުޞަތުއަރުވަފުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު هللا. ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللا.ދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބް

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ެއ  ؛ކުރާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ބިތުފަންގިނަގާ މީހާލްބްލޯވިސުޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވަރަށް ގިަނ ފަހަރަށް ވަޒީފާ ގެއްލޭނެ ުނވަތަ ޖަލަށް ލާނެ  ކުރިމަތިލާ.މީހުން އެކަން ކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރައްކަލާ 
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ެވސް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް މުޅި ދުނިޔޭގައި ެވސް އެކަން ކުރާ މީހުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ.  ތައް އަިނޔާައކާނުވަތަ އެ

ވުޒާާރެއއްގެ ތެޭރަގއި ، މިނިސްޓްރީ ތެރޭަގއި ،އަމިއްލަ އޮފީްސ ތެރޭގައި  ؛ކޮރަޕްޝަނެއް ހިނާގ ތަން ފެނުނީމާ

އެ ޢަމަލު ހިނގައޭ ބުނާ މުަވއްޒަފަކު އެކަން ވަރަށް ގިނަ  މާ ތަން ފެނުނީ ކޮރަޕްޝަން ނުވަތަ ނޭްއގާނީ ޢަމަލެއް ހިނގާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާުރ  ކުރިމަތިލާ. އެހެންނަމަވެސް ެވސް ކުރަނީ ވަރަށް ނުރައްކަލާ ފަހަރަށް މުޅި ދުނިޔޭގައި

ޣައްދާރުންގެ ގޮުތގަިއ ކަންކަްނ އެބަ ބަދަލުވޭ. ދުނިޔޭަގއި ކުރިން  އެކަންކަން އެބަ ބަދަލުވޭ. ުދނިޔޭަގއި ެވސް އެ 

ވަރ ޕްރޮޓެްކޝަން ބިލުތައް ގާނޫނުތަކަށް ލްބްލޯވިސުދެމުން.  މާޔަތްއަންނަނީ ގާނޫނީ ހި ދެކުނު މީހުންނަށް މިހާރު މި

 މާޔަތް ޅަށް ތެދުވާ މީހުންނަށް ގާނޫނީ ހިދެކޮ ކޮރަޕްޝަނާހަދައިގެން މުޅި ދުނިޔޭަގއި ވެސް މިހާރު އެ ގެންދަނީ 

 ޮއސްްޓރޭލިއާ، ކެނެޑާ، އިްނޑިާއ، ޔޫރަޕުގެ ިއއްތިހާދުގެ ޤައުމުތައް، ނިއުޒީލޭްނޑް، ސައުުތ އޭގެތެރޭގައިދެމުން. 

މިހާރު މިކަހަލަ ގާނޫނުތައް ހަދައިފި. މިއަުދ  ަގއިއުމުމެރިކާ، މިހެންގޮސް ތިރީހަކަްށ ޤަ، އިނގިރޭސިވިލާްތ، އެ ކޮރެއާ

ދެކޮޅަށް  ްއިވއްޔާ ެވެގންދާނީ ކޮރަޕްޝަނާޖެ ވެސް އިރާދަކުރެއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބިލު ފާސްކުރެިވއްޖެްއޔާ ދިވެހިާރއް

ގޮތުން  ދުނިޔޭގެ އެކަންޏެްއ ނޫން. ހަމަ ތާރީޚީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.އުމަށް. މުހިއްމު ފިޔަވަޅު އަޅާ އެއް ޤަމި 

ގާނީ ޢަމަލުތަކަީކ އާިއ، ނޭއް ރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާއި، އަނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެވސް ދައުަލތުގެ ތެރޭަގއި ހިނގާ ކޮ

އެކަންކަން ހުއްުޓވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މާ ބޮޑު ބާރެއް ނެތި ހިނގަމުންދިޔަ ޢަމަލުތައް. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

 ރައީސް. ާޚއްސަކޮށް ވޭތުވެިދޔަ ފަސް  ން ޯނވޭ، އިްއޒަތްތެރިއަކުއެކަންކަން ހުއްުޓވުމަށް މާ ބޮޑު ފުރުޞަތެއް ކުރި 

ޔާ މީާހ އެ ފާޑުކި  ،ގެ ތެރޭަގއި ެއ ހިންގި ޖަރީމާތަކަށް ާފޑުކިޔުމަކީ ާޔމީންގެ ފަސް އަހަރު هللا ބްދުހަރު. ރައީްސ ޢައަ

ވެސް ބޮޑެިތ  ލި. ޖަލަށްލި. ައދި އެއަށްވުރެެގއްލުަވއި ފާޑުކިޔަންޖެހުނީ. ަވޒީފާތައް ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލައި

އުަލތުގެ ތެރޭގައި މި ވޭތުވެިދޔަ ވަްއޒަފުްނގެ އަދަދެއް ވެސް މި ދަކުރިމަތިކުުރވި. މަރުގެ އިންޒާރުދިން މު އަނިޔާއާ

 ލުމުގެ އެހެންނަމަވެްސ، ަވޒީފާ ެގއްުލވައި އަހަރުެގ ތެރޭަގއި މަދެއް ނުވާނެ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ފަސް

ކޮންމެ މީހެއްގެ މެމުގެ ފުއްދުންތެރިކަމެއް ކޮންކޮންމެ މީހެއްގެ ނުހުންނާނެ. އެ ރިސްކު ނެގުފުއްދުންތެރިކަން ކޮންމެ

ެމ ކޮންދިއުމުގެ ހިތްވަރެއް ވެސް ކޮންމެލާފައި ޖަލަށް ންނާއި، އަނބިންނާއި، ދަރިންނާ ދުރަށް ނުހުންނާނެ. ފިރި

 އެހެންވީމާ، ކޮރަޕްޝަނާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހުންނާކަށް ވެްސ ނުޖެހޭނެ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މީހެއްގެ ނުހުންނާނެ. ކޮންމ

ދައްކާ މީހާ އެ ނުރައްކަާލ  ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ހިމާޔަތް ދިނުމަކީ ދެންއަށް ގާނޫނީ ދެކޮޅަށް ތެދުވާ މީހާ

ހިންގީ،  އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތް އީސް. ފަސްދިނުން. އިއްަޒތްތެރި ރަ މާޔަތް ކުރިމަތިލާންނުޖެހޭނޭ ގޮތަށް ގާނޫނީ ހި

  ެތރޭގައި. ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް؛ރި ކޮޓަރިެއއްގެއަހަރު ވަންދެން ދައުލަތް ހިންގީ އަނދި ޔާމީން ފަސްهللا ރައީސް ޢަބްދު

އި. ހަމައެކަނި މާލީ މުޢާމަލާތެއް ނޫން. ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ހިންގީ ހަމަ އަނދިރި ކޮޓަރިއެއްެގ ތެރޭގައި ސިއްރިްއޔާތުގަ 

. ނަތީޖާއަކަްށ ގާންވެގެންެވސް ބަދަލުކުރީ ހަމަ އެ ސިއްރިްއޔާތުަގއި މުޅި ދައުލަތް ހިން ގާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކާ

 ްސ ިދވެހި ރަްއޔިތުން ތިބީ އެއާވެ ިދޔައިރުބަެއއްެގ މުށުތެރެައށް ވަދެގެން ދިަޔއީ މުިޅ ދައުލަތް ޮގސް މަދުވެގެން
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. އަޅުގަނޑުމެންެގ  ތެދުވާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބިފަދެކޮޅަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބިފަ. އެއާދެކޮޅަށް ބަހެއް ބުނާނެ 

ަދއުލަތުގެ އެަތއް ބަިއވަރު މުަވއްޒަފުންނެއް ތިބީ ެއކަންކަްނ  ،ންގެ ޢަމަލެއް ހިންގިއިރުކުރިމަތީގައި އެތައް ކޮރަޕްޝަ 

. ނިާޔގެ ބިރަށްޓަކަިއ އެކަްނަކމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާންނުކެރިފަފެނި، އެކަމަކު ވަޒީާފގެ ބިރަްށޓަކައި، ޖަލުގެ ބިރަށްޓަަކއި، އަ

ކުރާ ފަރާތްތައް ލްބްލޯވިސުއަދު މި މި ހުށަހަޅާ ބިލު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަުދ މި ހުށަހަޅާ ގާނޫނު، މި 

ުމގެ ބިލު، މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ދައުލަތާިއ ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި އެްއވެސް ކަހަލަ ކޮރަޕްޝަންެގ ކުރުރައްކާތެރި

އެތަްނ  ،މަނަ ތާނަގއި ެއއްެވސް ކަހަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިފި ުކރިއަށް އޮތް ،ނަމަ ޢަމަލެއް ހިނގައިފި

ދިނުން.  މާޔަތްގެ ޢަމަލުގެ ވާހަކަ ހާމަކުރުމަށް ގާނޫނީ ހިދެކޮޅަށް އެ ކޮރަޕްޝަން  މުވައްޒަފަކަށް އެ ކޮަރޕްޝަނާފެންނަ

މުަވއްޒަފުންނަްށ  ؛އާިއ، ވެރިްނގެ ނޭްއގާނީަކމުގެ ވާހަކަ ޔާދިނުން. ވެރިންގެ ަވއްކަމާިއ، ވެރިްނގެ ައނި މާޔަތްގާނޫނީ ހި

ދެކޮޅަށް ތެދުވާ މީހާއަށް  ދިނުން. ކޮރަޕްޝަނާ މާޔަތްގެ ހިތްވަރުިދނުން. ދައްކާ މީހާއަށް ގާނޫނީ ހިކަދެްއކުމުއެ ވާހަ

ން، ަވއްކަްނކުރާ މީހާއަށް ދިޔައީ ކޮރަޕްޝަދެން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެންއަހަރު ވަންދިނުން. ފަްސ  މާޔަތްގާނޫނީ ހި

މިއަދުެގ ސަރުކާރުން،  ،ްއާޔ އަުޅގަނޑުމެން މި ބުަނނީތަން. އެކަމަުކ މިއަދު އިރާދަކުެރްއވި މާޔަތްދިންހި

ކޮޅަށް ތެދުވާ މީހާއަށް ދެރުކާރުން މި ބުނަނީ ކޮރަޕްޝަނާ ގެ ސަ ޔާ އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 ގުމުގެ ަސގާފަތާ ޔާތުަގއި ަސރުކާރު ހިންމި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ސިއްރިއް  . އިއްަޒތްތެރި ރައީސް.ދޭނަމޭ މާޔަތްގާނޫނީ ހި

ާއއި، ނޭްއގާނީ ޢަމަލުތައް  ވަްއކަމާއި، ލާއިންސާނީ އަިނޔާދުރަށް ދިވެހިރާއްޖެ ދިއުން. ދައުލަތުގެ ތެރޭަގއި ހިނގާ

މި ބިލުެގ މައިގަނުޑ މަޤްޞަދުތަކަީކ  . ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ހާމަވާނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ދިނުން

ިވސުލްބްލޯކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.  ،އެކަަށއަަޅއި ކުރާނެ ނިޒާމެއްލްބްލޯވިސު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައި، ޢަމަލެއްގެ ނޭދެވޭ

ވިސުލްބްލޯކުރުމުން އެ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ ގޮެތއްަގއި ތަޙުޤީޤުކޮށް، ފިޔަވަުޅއެޅުން. ވިސުލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަްށ 

 ، ބިލުގައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް މެދުވެރިކޮށް ޖަވާބުދާރީވަިނވި ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. މި

ފައިާވ މި ބިލުގައި ހިމެނި ަކށައެޅުން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.ފަތެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެ، ނަޒާހާތްތެރި ސަގާހާމަކަންބޮޑު

ކޮރަޕްޝަންގެ  ،ހިމެނޭ ޢަމަލުތަކަކީކުރެވޭނެ ޢަމަލުތައް ކަނޑައެޅުން. ިމގޮތުން މައިގަނޑު ކަންކަމަކީ ވިސުްލބްލޯ

މުގެ ގާނޫނަކާ ޚިލާފު ކަނާޢީ ކުށެއް، އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެްއ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ އިންސާިންއޔަތުއިތުރުން ޖި

މު މަޤާގެ ޓަށް ނުރައްކަލެްއ، ދައުލަތު ޢަމަލެއް، އާއްމު ިޞއްޙަތު ނުވަތަ ާއއްމު ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެްއ، ތިމާވެށް

ޭބކާރުކުަރން ނުވަތަ މިސްމެނޭޖުކުރުން.  ކުރުން، މިސްކަރޭޖް އޮފް ޖަސްޓިްސ އަދި ވަސީލަތެއްގޮތުގަިއ ބޭނުން ނަހަމަ

އަމިއްލަ ފަރާތެްއެގ  ،މުަވއްޒަުފންނާއި މީގެތެޭރގަިއ ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެކުެރވިދާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން. ވިސުލްބްލޯ

ކުރުމަށް ހުރި ކަންތައްަތއް ެއއްވެްސ ޝަޚްެޞއް. ވިސުްލބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ަރއްކާެތރި ، ގާނޫނީމުވަްއޒަފުންނާއި

ކުރުމުން އެ ފަރާތަާކ މެދު ބަދަލުހިފުމުގެ ޢަމަލުތަކުން ހިމާޔަތް ހޯދައިދިނުމާއި، ޅުން. ީމގެތެރޭަގއި ިވސުލްބްލޯކަނޑައެ

ކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ސުލްބްލޯވި  ،ކާތެރިކޮށްދިނުމާއިމަދަނީ އަދި ޖިނާޢީ ދަޢުވާތަކާއި އިދާރީ ފިަޔވަޅުަތކުން ރައް
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ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް  އް ސިއްރުކޮށްދިުނން ހިމެނޭ. ވިސުލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައްމަޢުލޫމާތުތަ

، އަކީމީގެ މާނަ ޒަތްތެރި ރައީސް.ޒިންމާ ކަނޑައެޅުން. އަދި މި ބިލާ ގުޅޭ ޖިނާޢީ ކުށްތައް ކަނޑަެއޅުން. އިއް 

ކުރެވޭެނ ވާހަކައެއް ހާމަކުރާ މީހަކީ ވިސުލްބްލޯއެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ވިސުލްބްލޯ  ކޮންމެކޮންމެ ތަނެއްަގއި ހިނގާ

ޔާމީންެގ هللا ރައީސް ޢަބްދު ނޑައެޅުން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.މުޅި ނިޒާމުގެ ހަމަެއއް ކަ ،ކުރެވޭނެ މީހާާއއި ،ގޮތްތަާކއި

ޔާމީން ހުންނެވީ، ފައިސާއަާށއި هللا ޢަބްދު ރައީސް ،ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ،އެނގުނީއަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  5

 23ޔާމީން ހުރީ ފައިސާއަށް ބޫތުހިފާފަިއކަން. އެހެންނަމަވެްސ، هللا އީސް ޢަބްދު ކަން. ރަވަްއކަމަށް ބޫތުހިފައިފައި

ކަމަށް ބޫތުހިފާފައި ކަމަށް ވަންޏާ، ދިވެހި ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ ވައް ،ގައި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނުނީސެޕްޓެންބަރު

ކަމަށް ބޫތުހިފާފައި ށް، އިންސާފަށާއި އިްނސާނިއްޔަތކަމަ ޙަޤީޤަތަށް، ތެދަށާއި ތެދުވެރި ރައްޔިތުން ތިބީ ޙައްޤަށާއި

 ަވއްކަން އޯޭކއެއް ނޫޭނ، ކޮރަޕްޝަން  ؛ޮގވާލުންެސޕްޓެންބަރުގައި ަރއްޔިތުްނ ެއ ޮގވާލި 23ށް. އެހެންވީމާ، ކަމަ

 އިާޖބަދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާޮގވާލުމަށް ނޫނޭ ބުނެ ަރއްިޔތުން އެ ގޮވާލި އޯޭކއެއް ނޫޭނ، އަނިޔާވެިރކަްނ އޯޭކއެްއ 

ބިލެއް. މި ބިލުގެ މަަސއްކަްތ  ީއސް. މި ބިލަކީ ރަްއޔިތުންެގ ގޮވާލުމަށް އިޖާބަދީ ހުށަހަޅާބިލެއް މިއީ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ެއކު. މި ބިުލެގ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްްސއާ ވަުރ ކުރިން އަހަެރއް ފެށީ މީގެ ދެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު

ިމކަހަލަ ބިލެއް ރައްޔިތުްނގެ  ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އޮތީއަހަރު. އެހެންނަމަވެސް، އޭުރގެ  2މަސައްކަތް ކުރާތާ 

ރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހޫ، ރައީސުލްޖުމްމަޖިލީހަށް ލައިގެން ފާސްކުރެޭވ ގޮތެްއގަެއއް ނޫން. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން

ރިއްޔާ މަޖިލީހަށް އެހާމެ ، މި ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫެދްއވައި  ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން މި ބިލަށް އެހާ އިސްކަމެއް

ެދއްަވއި އެހާ އަވަހަށް ފޮނުްއވައިެދއްވީތީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަިދ  އިސްކަމެއް

ބޮޑަށް ޝުކުރު  ސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއަށް ވެސް ައޅުގަނޑު މިއަށް ކޮށްދެއްވި މަސަްއކަަތށް ވަރަށްޓްރާން

ރިއްޔާ ދެްއވި ިއސްކަމުން އަުޅގަނޑަށް ައޅުގަނޑަށް ލިބެނީ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫ 

. އޭގެ ހާއަށް ާގނޫނީ ހިމާޔަތް ދޭނަމޭދެކޮޅަށް ތެދުވާ މީ އްކަމާ ވަ  ،ދެކޮޅަށް އް. އެ މެސެޖަކީ ވަްއކަމާއެންމެ މެސެޖެ

ރިއްޔާ ކަމަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދެއްާވނެއޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫދިވެހިރާއްޭޖގެ ދިެވހި ސަރުކާރުން ދެން ވައް ،މާނައަކީ

ޅަށް ތެދުވާ މީހާއަށޭ . ވައްކަމާ ދެކޮމަކަށް ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނޭއެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުަގއި ަވއްކަ ،ވިދާޅުވަނީ 

 ހިމާޔަތް އޮންނާނީ. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތް އަުޅގަނުޑ 

ިސކުންތު.  8މިނެާޓއި  50 ޕާޓީއަށް ރީސިކުންތު. ޖުމްހޫ 21ނެޓާއި މި 8އި ގަިޑއިރާ 1މިދަންނަވާލަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި  3ދާަލތު ޕާޓީއަށް ިސކުންތު. އަ 7މިނެޓާއި  9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  17ނެޓާއި މި 43އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 
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ދެްއކެވުމަްށ ވާހަކަފުޅުޓު. އާދެ! މި ބިލަށް މިނެ 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ ޮކންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަަކށް 

ިއްއޒަތްތެރި އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ކުަޑހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 މިރު.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ން އަލަށް އަށް ވެސް މުޅިމަިޖލީހަށް އަދި މި ދިވެހިރާއްޖެރި ރައީސް. އާދެ! މި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެ 

ނުޑ ނަމުގައި ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ވަގުތަީކ މި މަޖިލީހުގައި އަޅުގަ ތަޢާރުފުވެގެންދާ ވިސުލްބްލޯގެ 

ްއގެ ގޮތަށް ބިލުގެ މައިގަނޑު ރޫހެވަން. އާދެ! އަުޅގަނޑު ުޝކުރުވެރި  ވެސް ހުރި ަވގުތަކަށް ވީ ކަމަށްޓަކައި

ަޤއުމުަގއި އަުޅގަނުޑމެންނަށް މިގޮތަށް ކަންކަން  ،އަޅުގަނޑަށް މި ބިލު ައޑުއަާހލަން ހުރިއިރުގަިއ ސިފަެވގެްނދިޔައީ

އުފެދޭ ޒާުތގެ ބިދާނެތޯ ސުވާލުކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ލިޮޔ ނަފާ ނުވަތަ ހެޔޮ ރައްކާެތރިއެންމެ ހެ ،ކުރެިވއްޖެ ނަމަ

 ، ހެޔޮ މަްޤޞަދުގަިއ ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާކޮންމެ ކަެމއް ވެްސ ހެޔޮ ނިޔަުތގައި  ،ކަމަކީ ހަކަތަެކއް. މިހެން މިދެންނެވި ވާ

ސީ . އާދެ! ޤާނޫނުއަސާކުރެވޭ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ެވެގންދާނެއެއީ މުިޅ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންގެ ލާބަާޔއި މަންފާއަްށ 

، ހަމަ ވަނީމާއްާދަގއި ވެސް މިދެންނެވި ރޫހ ބަޔާންކުރެވިފައި  ވަނަ 75ސީގެ ިލއިރުަގއި ޤާނޫނުައސާއެކުަލވައި

ބޫލުކުަރން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުެމން މި މަޖިލީހުން ކުރެވޭ މިދެންނެވި ސަބަބަށްޓަކައި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ

މަގަށް އެޅުވުމަށް ކުެރވޭ ކަން ހަމަމުގެ މި ބާވަުތގެ ކަންަޤއު ،ބުން އެއްކިާބވެތައް ޙަޤީޤަުތގައި ޒާީތ ތަޢައްޞަކަންތައް

ެގ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ވެސް ކުޑަހުވަޫދ ދާއިރާ  ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ވާންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަަގއިމު 

ދިޔައިރުަގއި ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހަމަ ހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑުގެ ހިތާމަޔަކީ މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންބޫލުކުރަން. އެގަ

ވަކި ބޭފުޅަކަށް ސީދާ އަާމޒުޮކށް އެ ވާހަކަތައް ެދއްެކވީމާ އެީއކީ އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮަތކަށެއް ނުވާނެ. އެހެްނވީމާ، 

ނަމަ ެއއީ ގޯްސކަމެއް.  ވާ ވެސް ގޯްސކޮށް ކަމެއް ކޮށްަފއިކަމެއް. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ހިތާމަހުރި ނަށްމިއީ އަުޅގަނޑުމެން

ރީކުރުވުމަށްޓަަކއި އުފައްދާަފއި އޮންނަ މަޖިލީހެއް. އަޅުަގނޑުމެން މި ބާވަތުގެ ކޮންމެ މި މަޖިލީހަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާ

 ،ކަމެއް ކުެރިވގެންދާއިރުަގއި ސުވާލުކޮށްލަން އެބަޖެހޭ ނުަވތަ އަުޅގަނޑުމެން ސިކުނީޑގައި އުފައްދާލަން އެބަޖެހޭ

ކަތެއްތޯ ޅުގަނޑުމެންނަށް ކިހާވަރެްއގެ މަސައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރެއް ޖަވާބުދާރީކުުރވުމަްށޓަކައި އަ 

ލެވޭ ރޫެހއްެގ ެއކުލަަވއި އަުޅގަނޑުމެން ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން މި ތަނުަގއި ކުރެވެނީ؟ ނޫނިްއޔާ

 މިކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނެގެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟ޤުވެިރަކން އުޝަ ނަށްތެރެއިން އެކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން

 އިމު ވެސް ބިލުގައި ވަކި ނަމެއް ސީދާގަނޑު މަޤްޞަުދގެ ތެރޭަގއި ހަމަގަ ، ބިލުގެ މައި ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ 

ަކމާ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން. ހަލަ ގޮތަކަށް ވާހަކަެދއްކީމަ އެދޭހަވާ ކަ ، މާ ފުރިހަމަވީހޭނަމަޖަހާފައި އޮތް 

 ގެ ކަްނކަމަށް ރަްއކާތެރިކަން ލިބުމަކީ ހަމަ ވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހެކިބަސް އެހެންނަމަވެސް، މި ރާއްޭޖގަިއ މި ބާވަތު
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.  ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައޮންނަނީ ވަރަށް މެދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ދޭ މީހާގެ ރައްކާތެރިކަމާ

ކަންކަމަްށ ހިތްވަރުދީގެން ކަންތައްތަްއ  . އަދި ހަމައެއާެއކު އެއެބަހުރި ބިރުވެރިކަމެްއގެ ތެރޭަގއިވާ ެއތައް ކަންތައްތަެކއް

ކީ މި ޤައުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނޭ އިނގޭތޯ. ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަތަ ކުރަމުންދާ

 ެއއްގެގެ  ،ދަިނކޮށް ރަހީނުކޮށްގަނޑު މަގުމަތިން ހިނގާފައިވަނަ މަޖިލީހުގައި އަޅު 17 އްުމވެފައި އޮތް ެއއްެޗއް.އާ

އަޅުގަނޑަީކ  ؟ކީއްެވގެންތޯ އީވީ ކަމެއް ހަރާން. އެ .އޮތީެއ ހަދާލި ވީޑިއޯ  ތެރެއަށް ވައްަދއި، ތަޅަިއ، ރޯނާގަންނުވައި

ތަންކޮޅެއް ނިކަމެތި އާދަިއެގ މީހަކަށް ވާތީވެ. ފުލުސް އޮފީހުގެ މައްސަލަ އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ެވއްޖެ. 

ެއ ވާހަަކ އިމު އެަތއް ބަަޔކު ތިބޭނެ. އެހެްނވީމާ، ނެިތން އަުޅގަނޑުމެން ން މި ހުރީ. ދަންނަ  ގަ ޝުކުރުކޮށްލަިއގެ

ރައްކާތެރިކަން  ބަްސ ދޭ މީހުންނަށްދުވަހު ހެކި އެ  ،، މިދެންނެވި ކަންކަުމގެ ރަްއކާތެިރކަންދައްކާކަށް. އެހެންވީމާ

ދެން  ރަކަށް ަކންތައްތައް ކުެރވޭތޯ؟ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ކިހާވަ ނޑުމެންގެ މިހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ައުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ  ،ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ކެރިހުރެ ދަންނަވަން ކެރޭ

އެ ބޭފުޅާައކީ ވަރަށް ޚުލްޤު  އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް؛ްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްެގ ގޮުތގައި މަަސއްކަްތކުރެްއވި އި

އިުމ ވެސް މި ބާވަތުގެ ކަންކަމުން އެ ބޭފުޅާގެ އިސްތަށިފުޅަށް ތަކުލީފު އުފުލޭ ޒާތުގެ ގަޅު ބޭފުޅެއް. ހަމަގަރަނ

އިމު ވެސް އެދިވަަޑއިގަންަނވާނެ ގޮތެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ވެގެނިދއުމަކީ އެ މަނިކުފާނަށް ހަމަގަ

މިދެންނެވި ޤައުމީ ރޫހުގެ ތެރެއިން  ،ަކއި ޮކށްދޭ ކަންތައްތަކަކީ މަޖިލީހުން ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަންކުރުމަށްޓަ

 އަނެްއކާ ކުިރއަށް މި ؛އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާ ދޭތެރޭގައި  ،ކުރެވޭ ކަންަތއްތަކަށް ެވއްޖެ ނަމަ

ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަްށ  ،ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ނިކުންނައިރުަގއި ަރއްޔިތުންޚާުބގަިއ އޮތް އިންތި

ސަބަބުތަކަކަްށ ވެގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ވެސް އަޅުގަނޑު  ލައިގަތުުމގައި ވަރަށް ބޮޑެތިބަ ހޮވުމުގަިއ،

މިފަދަ ޮކންމެ ބިލެއް ވެސް ހުށަހަާޅިއރުގައި މިހާރު އެގޮތަށް އެހެން ސިފަނުކުރަްއވާށޭ. ރަީއސް  ،ގަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ 

ިލްއޔަތު އަދާކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅެއް. މަޤާމުގަިއ ހުންނަވައިގެން މަސްއޫ ޔާމީނަކީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެهللا ޢަބްދު

، ތަނެއްގައި މެދު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ މަނިކުފާނު ކޮށްފައި އޮތް ކަމަކާ 127މިއަދު ސުާވލަކީ  ގެއަޅުގަނޑުމެން

ބަހުން  ވަނަ މާއްާދގައި ވަރަށް ސާފު 127ނޫނުައސާސީގެ . ޤާްއވެސް ޭބފުޅަކު އެބަހުރިތޯއޭއުެފއްދި އެސުވާލު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމުަގއި ހުންނަވަނިކޮށް ވެސް އެ މަނިކުފާނާ ދޭތެރޭގައި ދަޢުާވކުެރވިދާނެ ، ބަޔާންެވގެންވޭ

މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ީއ އި ހުއްޓާތޯ، ނިމުނީމަތޯ، އެމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ދައުުރގަ  ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއއާ

ށް މި ބިުލ އިޚްތިޔާރު ލިިބގެންވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިދެންނެިވ ރޫހު މީގެތެރެއިން އެކަހެރިކޮށްލާަފއި ޤައުމީ ރޫހަކަ

ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާެނ ވަަރށް ރަނގަޅު ބިލަކަށް ވެގެން  އިމު ވެސް ެއއީހަމަގަ ،ނަމަ ބައްޓަންެވގެން ޮގއްސި

  ކަމުަގއި ދެކެން. ޝުުކރިއްޔާ. ކަމެއް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާެގ ނޑިތީމު ދާކަެދއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވަޑަިއގެންްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ،ރާތުންސަރުކާުރގެ ފަ`. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ން.ށް ދަންނަވާލަްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނައި

ރާތްތައް ކުާރ ފަލްބްލޯސުވި ،ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ هللاއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީާވ ޢަބްދުއި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ 

ކެލާ  ،ތީ ސްޓުގައި އޮވަގުތު ތަޅުން ހަވާލުކޮށްަލން ލި ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އަުޅގަނޑު މި

 ނުފެނޭ. ންނަވަނިކޮށްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑަކަށް ތަޅުުމގައި އިށް. ރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފައްޒަތްތެއި ދާއިރާގެ 

 .ޟް ރަޝީދަށްްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާއި ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ  ،ހުށަހަޅާލަނީ ންވީމާ، ދެން އަުޅގަނޑުެމން ފްލޯއެހެ

 

 ެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއް  ވިލުފުށީ

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ  ،ގެންދަނީމުން މި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ބަހުސްކުރަްއޒަތްތެިރ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އި

ހުއްޓުވުން ައދި މިފަދަ ކަންކަން ކުރާ ޢަމަލުތައް ލްބްލޯކުރުުމގެ ސުވި ،ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ބިލަްށ ބަލައިލައިފި ނަމަ، މި ބިުލގައި ހުރި ަބއެއް ކަންކަމުގެ  އާދެ، މި އް.ުމގެ ބިލެމެދު ފިޔަވަުޅއެޅު ފަރާތްތަކާ

ކުެށްއގެ ގޮތުަގއި މި  ،ފާހަަގކުރާ ޔަްތކުުރމަށް އަދި މި ބިލުަގއިމާހިޙައްޤުތައް މައްޗަށް އެްއޗެްއ ދަންނަވާ ނަމަ، 

މުގެ މައްޗަށް ބަަލއިލާއިރު ައޅުގަނޑު ވަރަށް މި ކަންކަ ،ފާހަގަކުރެވޭ ކަްނކަން ކުރާ މީހާއަށް ދެވޭނެ އަދަބާއި

ދާއިުރގައި  ކޮމިޓީައކަށްން  ދިރާާސކުރަކަންބޮޑުވާ ކަންތައްަތއް މި ިބލުން ފެންނަން އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލު

ެއއަްށ  ،ގާނޫނަކަްށވެ، . އަޅުގަނޑުމެން ބިލެއް މިތަނުން ފާސްކޮށްއެބަ މި ބިލާ މެދުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ

ކޮްށގެން އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ހިސާބުން ފެށިގެން ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަަކށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ތަސްދީގު

އަދި އޭގެ ނަތީޖާ ވެސް ބަލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މިފެންނަނީ ގާނޫނެއް ހުށަހެޅިގެން  .ދޭންޖެހޭލުކަންސަމާ

ކޮރަޕްޝަން - އެންޓިށް މަސައްކަތެއް ކުރަން އުޅޭ ތަްނ މި ފެންނަނީ. މި ކަމަކީ މިހާރުވެސްބައެއް ކަްނކަން ހުއްުޓވުމަ

އަދި މި ނޫން އެހެން ގާނޫނުތަކުން ވެސް މަނާކުެރވިފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް. މި ކަންކަްނ  އިކޮމިޝަންގެ ގާނޫނާ 

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  ލިްއޔަތުތަްއ އެންމެއޫކުގެ މަސްއެ ފަރާތްތަ ،ނުކުރެވެނީ އެ މުައއްސަސާަތުކގައި ިތއްބަވާ ފަރާތްތައް 

މިހިރަ ކަންކަމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް މިދެންނެވި ގާނޫނުތަކުަގއި ކަނަޑއެޅިފަިއ  އިނުދާތީ. މިހާރުވެސް މީގައަދާކުރަމުން

ފޮނުވޭ  ށްއިދޭން މިތަނަކު ހިތްހަމަޖައްސައަުޅގަނޑުމެން ގާނޫނުތަކެއް ހަދައިދޭިއރުގައި ަވކި ބަޔަ ،އެހެންވީމާއެބަހުރި. 

ވަކި ބަެއްއގެ މިނިަވންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށް ކުާރ  ،އެްއޗަކަށް ވެގެެނއް ނުވާނެ. އަދި ވަކި ަބޔަކަށް ާޓގެޓުކޮްށގެން

ވަިކވަިކ  ،ގޮުތގައި  ވަިކވަކި ަޖމާޢަތްތަކުގެ ،ންނަނީައިއސް މި ފެްއ ނުާވނެ. އަުޅގަނޑަށް ފަހަކަށްވެްސ ެވގެނެ ކަމަކަށް

ށް ބިލު އަންނަ ތަން މި ފެންނަނީ. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ަވކި ބަެއއްގެ ހިމާޔަުތގައި މި މަޖިލީހަ ގޮތުަގއި  ގެގްރޫޕު

ލޯޔަރުކަން  ނޫންނަމަ  ،ގެންދިޔަ ފަނޑިޔާރުންއަުޅގަނޑަށް ވަރަްށ ފަހުން ފެނި ،ކަމެއް. އަުޅގަނޑު އެހެން މިދަންނަވަނީ
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މާޔަްތކުރުމަށް ގާނޫނެްއ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ މި ދޭތެރެއިން ފެނިގެން ، އެ މީހުްނގެ ަޙއްޤުތައް ހިކުރާ މީހުންނަށް

އެ މީހުންގެ  ؛ނޫނީ ާގނޫނީ ވަކީލުން މުވައްކިލު އެ މީހުންގެ ،ހިނގައްޖެ. މި ގާނޫނުން އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދިަޔއީ

ކުރިޔަސް އެ މީހުން ލުޢަމަ ދެން  އެ ީމހުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ،އޮވެަފއި އިގޮަތށް އޭގަ  ވެވޭދިފާޢު ހަމައެކަނި

މަކީ އެއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ރާއްޖޭގެ ކަްނ ނުދިޔުެއ ބިލުން ކަންކަން ފެނިގެންކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ޖަވާބުދާރީ

އްމު ކަެމކޭ ލޫމާތު ެފތުރުމާ، މިއީ އާ ދޮގު މަޢު ،ކި ދިނުމާއިހެއިރުަގއި މީހުންގެ މައްޗަށް ޮދގުހިނގާ ގޮތަށް ބަލާ 

ނަ ާމއްދާަގއި މައްސަަލ ވަ 5މި ބިލުގެ  ،ާލފައި އޮތް ގޮތުންުނވާނެ. މިހާރު މި ބިލު އެކުލަވައި ކަށްދެންނެވުމަކީ ދޮގަ

ލާއިުރގައި އެސް.އެމް.އެސްައކުން، މެސެޖަކުްނ، ވަނަ މާްއދާއަށް ބަ 5 ،އެްއޗެިހ ބަލާއިރުަގއި އެ ހުށަހެޅޭ ގޮތާއި،

 .ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭ  ންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާރީޚު ަކންބަެއއްބުން ފުރިފައިވާ އީ ޒާތީ ތަޢައްޞަމި ؛ފޯނުކޯލަކުން

ަހމަ އެއް ކަމެްއވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ނެތޭ އް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ނުކުރާނެ ތިމާ ބޭނުންވާ ކަމެ

ވަރަްށ  ިމއީ ،ދާއިރާެއއްަގއި މިކަން ޭބއްވުުމގެ ބަދަލުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެންނެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާ ފުޅާ

 އޮތުމަކީ ުއސޫލަކަށް ކަންކަން  ބެލޭނެކޮށްގެން ކަންކަން މަތެްއ މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުޖަވާބުދާރީކުރުވަިނވި ގޮެތއްަގިއ 

އޮތް ކަންތައްތައް މިއަށްވުެރ  މި ބިލުގައި މި ،ލާފައިއި މި ބިލު އެކުލަވަ، އެހެންވީމާވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. 

 ސަލައެްއ ހުށަހަޅާއިރުަގއި މައްސަަލއެްއ ހުށަހެޅެންވާނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޭެގ ކިތާބީ ހެކިަތކާ ވާންޖެހޭ. މައްހަރުދަނާ

ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިނުމުެގ  ،އެުކގައި ހުށަހަަޅއިގެން ަމއްަސލައެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ަވރަށް ފަހުން ފެނިގެންދިޔައީ

މައްސަލަ އޮތީތީެވ އޭނަ ކަެމއް ކުރި ކަމަށް  އެ  އޭ.ީސ.ސީގައި ލީމަ އިޓީއެްއ ފޮނުވަ މީހަކު ހަމަ ސި އި މައްސަލަިއގަ

 ސާބިތުނުވާއޭަނގެ މައްޗަށް ކުެށއް  ކީކޭ؟ ބުނަނީއެބަ ޮއޭވ. އެކަމަކު ޤާނޫނުއަާސސީަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޔަތްކުރެވޭ ގޮތަްށ މާހެންވީމާ، މީހުންގެ ޙަްއޤުތައް ހިއޭނައަކީ މިނިވަނެކޭ. އެ ހިނދަކު ހާހުކުމެއް ނުކުރާ  ،ނދެއްގައި ހި

އްޒަތްތެިރ އިމި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި  މިހެންވެ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ،މިކަން ކުރުމަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. 

އި އޮންނާކަށް ނުެވސް ޖެހޭ. މިއީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޮފނުއްވި ބިެލއް. ސަރުކާުރގެ މެންބަރުގެ ކަންބޮުޑވުމެއް ީމގަ 

ނުއްވީމަ، މި ބިލު ދިފާޢުކޮށްދެއްވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން، މި މަޖިލީހުގައި ިތއްަބވާ ބޭފުޅުން ވެސް ފަރާތުން މި ބިލު ފޮ

މިދެންނެވި ކަންކަމުެގ މައްޗަްށ ރިޢާޔަތްކުރަްއވާފަިއ، ވަިކ މީހަކަށް މިއިން ާޓގެޓުނުކޮށް ަހދާ ބިލުތަކަކަށް ވުމަކީ ވަރަްށ 

ޖިލީހުގައި ބިލުތައް ހުށަހެޅުއްިވއިރުަގއި ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ފަހަކަށްއައިސް މި މަ

ފާޅުގައި ވިދާުޅވެފައި އެބަހުރޭ، މިވެނިމިވެނި ބަޔަކަށް ދެެންއ ނުކުރޭނޭ މި ޤައުމުަގއި ދިރިއުޅޭކަްށ، ނޫނީ މި ޤައުމުން 

ށް ނުބައި މާނައެއް އެބަ ދޭހަވޭ. އަޅުގަނޑު ޖާގަެއއް ނުދޭނަމޭ. މިހެން ބުނެ ގާނޫނު މި ތަނަށް ހުށަހެޅީމާ މީން ވަރަ

ކުރީ ދުވަހު ވެސް ދެންެނިވން، މި ސަރުކާރު މި އަީއ ވަރަށް ބޮޑު ުއއްމީދުތަކެްއ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައޭ. ެއ 

ތަކަށް އުއްމީދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަަކއި ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ އޭަގއި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުާރ، ރައްިޔތުން ލޯބިކުރާ ކަންތައް

ވާންޖެހޭނޭ. މިއަދުގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ވެިރކަން ހިންގުަމށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ެއްއބާރުލުމެއް މި މަޖިލީހުން ދޭ 
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ގޮތަށް ތިބީ. ހަމަ ޔަޤީނުްނ ވެސް އަުޅގަނޑު ވެްސ މި ދަނީ އެކަން ެއގޮތަށް ކުރަމުން. އަުޅގަނޑުމެްނ 

ންދާނަން. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވި ގޮތަްށ މި ކަންކަން ހުރިއިރުގަިއ މުސްތަޤުބަލުގައި ެވސް އެކަްނ ކުރަމުންގެ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމަައށް ފޮނުވާ، މިދެންނެވި ގާނޫނުތަކަކީ، މިދެންނެވި ކަހަލަ ގޮަތކަށް ވިސްނުމުގެ ޖާގަ ނެތް 

ކަމަްށ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ގޮތަކަށް ފަރުމާކުރެިވގެން، ޑްރާފްޓުކުރެިވގެން އަންނަ އެްއޗަކަށް ވާންޖެހޭނެ 

އެހެންވީމާ، މި ބިލު ދިރާސާުކރާ ކޮމިޓީން އަުޅގަނޑު އުއްީމދުކުރަނީ މިދެންނެވި ކަންކަުމގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކުރާެނ 

 ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަނީ، ރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް ައޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 އަށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

 ާދއިާރގެ  އުތުރު ގަޮލޅުސް. ވިސުލްބްލޯވަރ ބިުލ ހުށަހަޅައިދެއްިވ ކަމަށްޓަަކއި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ

ށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން ގާނޫނަކަްށ މެންބަރައިްއޒަތްތެރި 

ުހއްޓުވުމަށްޓަަކއި މަސައްކަތްކުރުމަށް ަޓކަިއ. ހަދަން މި ޖެހެނީ ޤައުމުގަިއ ހިނގާ ކަންަތއްތަެކއް؛ އެަކންތައްތައް 

ހާލަތާއި ވަގުތު ެއއީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްެޗއް. މި ބިލަކީ މިއަދު މި ޤައުމަށް އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ބިލެއް 

ސް ބޭފުޅަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ިއހުސާސްކުރެވޭނެ މިނިވަންކަުމެގ އުފާ. އެްއވެ

ޔަޤީންކަމާއެކު ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ އެ ބޭފުޅަކު ކުށެއް ނުކުރާާހ ހިނދަކު ހައްޔަރުކުރާނެ ކަމަކަށް. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް 

މިއަދު ގަބޫލުކުރާނީ، އެ ބޭފުޅުންނަށް އޮތް މިނިވަންކަން. އެ ބޭފުޅުން ކުށެްއ ނުކުރަންޏާ އެ ބޭފުޅުްނ 

ންގެ އަނގައިްނ ބުނެވޭ ބަހަުކން އެ ބޭފުޅުން ޖަލުގެ ކުަޑޮގޅިއަށް ުނގެންދާނެކަން. ެއީއ ހައްޔަރުނުވާނެކަން. އެ ބޭފުޅު 

މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ކޮރަޕްޝަނާއި، ަވއްކަމާިއ، ފަސާދަ ހިންގާ ފަރާތްަތއް 

 ކުރެވޭނީ އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް ވުޖޫދަްށ މުޖުތަމަޢު ބަލައިނުގަންނަ ބަޔަކަށް މިއަދު ހަދަން. އެކަންކަން

އައިްސގެން. މި ަޤއުމުަގއި ިއންތިހާއަށް ކޮރަޕްޝަން. ކޮރަްޕޝަނުގެ މިންގަނުޑ ފަހަނައަަޅއި ގޮސް، ދުިނޔޭެގ ރެކޯްޑ 

ނީ އިއްޒަތްތެރި ޤައުމަކަށް ޤައުމު މި އޮތީ ވެފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަން ކުރީމާ އެ ވާހަކަ ދައްަކން މި ޖެހެ

ރައީސް. މުޅި ަދއުލަތް ހައިެޖކްކޮށްގެން ސްޓޭޓް ޓެރަިރޒަމް މި ޤައުމުަގއި ހިންގީ މިިދޔަ ސަރުކާރުން އިްއޒަތްތެރި 

ރައީސް. އެ ވާހަކަ ދައްާކނެ. ދައްކަންޖެހޭ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ސަރުކާުރގެ ކުންފުނިތައް ދަވައިލާަފިއ 

ތަނުގެ އެމް.ޑީންނޭ ޒިންާމވާންޖެހޭނީ ބުނީމަ، އެެއއް ަގބޫލެއް ނުކުރެވޭ އިްއޒަތްތެިރ އަރަިއ،ތިމަންނާއެއް ނޫނޭ އެ ތަން



16 

 

ރައީސް. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުެޅއްގެ ގާނޫނީ ޒިންމާެއއް ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަާތއި، 

ރުން. ކާކުތޯ ގަބޫލުކުރާނީ ތިމަންނާގެ ޒިންމާއެއް ނޫޭނ ރައްކާތެރިކަާމއި، ދިވެހި ދައުަލތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހިމާޔަްތކު

ބުނީމަ؟ ނޫން، ޒިންމާއެއް ެއއީ. މި ޤައުުމގައި ކޮރަޕްަޝން އިންތިހާއަށް ހިންގަިއ، ަދއުލަތުގެ ަޚޒާނާއިން އެތައް 

ރި ރައީސް. ބާރަްށ ބިލިއަން ރުފިޔާއަާކއި ޑޮލަރެްއ ވަގަށް ނެގީމާ، ދެން އެ ާވހަކަ ނުދައްކާ ތިބޭކަށްނުޖެހޭ އިްއޒަތްތެ

ދައްކަންޖެހޭ އެބަ. އެންމެން ވެސް ދަްއކަން އެބަޖެހޭ. ިމ ސަރުކާރު ައއީ ަރއްޔިތުންަނށް ވަޢުދުތަކެްއ ެވގެން. އެ 

ވަޢުދުތަކުަގއި ރައްޔިތުން ބުީނ، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެްއޓޭނެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކޮށްދޭށޭ. ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަނާއި 

. އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލަދޭށޭ. އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ބިލުތައް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެމުން ފަސާދަ ނައްތާލަދޭށޭ

މި ދަނީ. އެ ބިލުތަކަށް ިދެވހި ރައްޔިތުން ބުނާނީ ހަމަ އާެއކޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާަދ މި 

އުމުގަިއ، މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ެއކަންކަން ޤައުމުން ނައްތާލުމަށްޓަކައި މިވަރުގެ ބިލުތަެކއް މި ޤަ

ކޮރަޕްޝަން -ޮކރަޕްޝަން. ކޮންކަމެއްތޯ ވީ؟ މުޅި އެންޓި-މިއަދު ކުރެވޭކަށް ނެތް. ދައުލަތުަގއި އެބަހުރި އެންޓި

އްޔިތުންނަށް އެކަްނ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ަވއްކަެމއް ކުރީމާ ރަ 1.2ކޮމިޝަން އޮތީ ޕެރަލައިްޒވެަފއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކޮރަޕްޝަންެގ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. މިއީ ދައުލަތެއްތޯ، -ހާމަކޮށްލަން ނުކެރޭ ހާލަތެއްގައި އޮތް އެންޓި

ނޫނީ މީހަކު ހިންގާ ކުޑަ ފިހާރައެއްތޯ ރައްޔިތުން އެ ުދވަހު ދިޔައީ ސުވާުލކުރަމުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކާކުތޯ 

ލަތުން ެގއްލުނު ފައިާސގެ އަދަދު ައދިއެއް ހިސާބުަތކުންނެއް ުނދައްކާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަބޫލުކުރާނީ؟ ދައު

ޚިޔާންތެިރވި މީހުން އިންސާފުގެ ކުިރމައްޗަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭނެ  އަށްރައްިޔތުންގެ ފައިސާ .ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ

ދަނީ. ރައްޔިތުންގެ ފައިާސއަްށ  އްޗެހި ހުށަހަޅަމުން މިއެ އަޅުގަނޑުމެން ބިލުތަކާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަން ކުރަން 

އަދަބު ނުދެވި ދޫކުރެވިގެންނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ  ޙައްޤު ްއޔިތުންނަށް އަނިޔާވެިރވީމަޚިޔާނާތްތެރިވެ، ރަ

ފައި ހުރި ބޮޑެތި ޖަރީާމ ނޭނގި އޮޅުމުން ުނވަތަ ޮއޅުާވލައިގެން ހިންގާަފއި ހުރި ކަްނތައްތަކެްއ ނޫން. ޤައުުމގައި ިހންގާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ކުްށކުާރ މީހުންނަށް ޙަމްދަރުދީގެ އަތެއް ދިްއކޮށްގެެނއް ނުވާނެ. ގާނޫނު އަަރއި އެ މީހުންނާ 

ހަމަކުރަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން ނުކުެރވެންޏާ އަނެއްާކވެސް މި ޤައުމު ދާނީ އަނިާޔވެރިކަމާ ދިމާއަށް. މި 

ދާނީ ފަސާދައާ ދިާމއަށް. މި ޤައުުމ ދާނީ ހަލާކާ ދިމާއަށް. އެހެންވީމާ، ިމ ޤައުމު ިއޞްލާޙީ މަގަްށ ޤައުމު 

ޖެހޭ  އަުޅގަނޑުމެން ދެމިތިބެން އެބަގެނައުމަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަީނ. އެ މަަސއްކަުތގައި

ކުރާެނ ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްޓަކައި މި މަށްޓުވުއުމުން ހުއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮރަްޕޝަން މި ޤައިއް 

ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ހިނގަމުންދާ ަވްއކަމާއި ފަސާދަ ހުއްޓުވަން ެއބައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަދއުލަތުގެ ތެރޭަގއި 

، އިބްރާހީމް އަނިާޔވެރިކަމަކީ ބަލަިއގަެނޭވނެ އެްއޗެއް ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މި ސަރުކާރުން

މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅަމުން އެ ގެންދަވަނީ މި ބިލުތައް. މި ސަރުކާރަކީ އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ 

ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަން ކުރުމަށްޓަަކިއ ތެރި ސަރުކާރަކަށް ވެގެްނދާން އެބަރައްޔިތުންނަށް ވަފާތެރި، އިްޚލާޞް
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ދަނީ. މި ބިލުތަކާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްަކއި، މި ބިލުތަކުގައި  އްޔާ މިއަދު މިފަދަ ބިލުތައް ފޮނުވަމުން މިރައީސުލްޖުމްހޫރި

ތެރެއަށް  އުމު ފަސާދައިގެހުރި އެއްޗެހި ގަބޫލުނުކުރެިވެގން އުޅޭނީ މި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރީންނެއް ނޫން. މި ޤަ

ތްކުރަްނވީ، ކޮންކަެމއްތޯ ރަނގަޅަށް ުކރަން ބޭނުންވަނީ. ރަނގަޅަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަ

ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރެޭވތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ. ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކަށް ފާޑުކިޔަިއ، ތިމަންނާއަށް އެއިން 

ްތ. ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާއަްށ ރެކިގަެނވޭނެ ގޮތަކަށް ވިސްުނން ބަހައްޓައިގެން ހަމަ އެަކކު ވެސް އުޅޭނެ ކަމެއް ނެ

ޚިޔާނާތްތެރިވެގެންުނވާނެ. ރައްޔިތުންނަށް އަިނޔާވެިރވެގެންުނވާނެ. ެއ ިވސްނުމުގައި އަުޅގަނޑުމެްނ 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. ނޫނިއްޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަމާންވެްއޓަކާ ހިސާބަކަށް ނުގެންދެވޭނެ. މި ޤައުމު 

ގަނޑުމެން ކާބަފައިން. ރައްކާތެރިކަމާއެކު މި ޤައުމު ދެމެހެއްޓުމަކީ ވެސް މިހާހިސާބަށް ގެނައީ ވެސް އަޅު

 އަޅުގަނޑުމެންގެ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލުސްދޫ ރުވަނީ، ތުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެުވމަށް އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި އަ

 ބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީތުލުސްދޫ 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މިފަދަ ބިލުތަކެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔުމުން 

ތުންގެ ހިތްތަކުަގިއ ޔަޤީންކަމެއް ނުވަތަ ޝަްއކުތަކެއް ވެސް އެބަ އުފެދޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނަ ރައްޔި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވާ ކަހަލަ، އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅާ ބިލަކުންނޭ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮރަޕްޝަނާިއ ފަސާދަާއިއ 

ްށ ގިނަ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުުމގަިއ ވަްއކަމުން ސަލާމަތްެވވޭނީ. ައޅުގަނުޑގެ ަޤއުމުަގއި ގާނޫނުތައް އިންތިހާ ދަރަޖައަ

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަާށއި، މި ކަންތައްަތކަށް ރަްއކާެތރިކަން ލިބިފައި އޮތްވަުރ ކުަޑއެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

މަތީން އެ  މި ޤައުމުގައި ކުށްތަެކއް ކުީރމާ ކޮންމެ ކުށަކަށްމެ އޭގައި ކަނޑައެޅިަފިއވާ ވަކި ހަމަތަަކކާއި އުސޫލުަތކުގެ

މީހާގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤުކުރާެނ ގޮތްތަކާިއ، ތަޙުޤީޤުކުރުމަްށފަހު ޝަރީޢަތްކުރާ؛ ދަޢުވާޮކށް މި ޒާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް 

ކުރުމުގެ ޖާަގ އެަބއޮތް ދެްއވާފަ. ކޮންމެ ރީތި ނަމަކުްނނެއް، ގާނޫނެއް އުފަންވުމަުކންނެއް، އަިދ ޭއގެ މަްއޗަްށ 

އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަކުން ކުާރނެ ފައިދާއެއް ނެތް. ދިވެހިރާްއޖޭގައި ގާނޫނުަތއް ކިތަންމެހާ  ޢަމަލުނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި

ވެސް ގިނަ. އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި އުޅެނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ މުއަްއސަސާތަުކގެ ޢަމަލީ ސާފުތާހިރުކަމެއް 

ސަރުކާރަށް ލިބޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނައިސްގެްނ. މިކަން ކުރުމުގެ ބާރު މިއަުދގެ 

ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުަގއި އިތުބާރުނުކުރެވޭ ފަރާތްތަެކއް ތިިބ ނަމަ، އިތުބާރުކުެރވޭ މިންވަރަށް ައޅުގަނޑުމެން އެކަްނ 
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ގަނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނުޑމެން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުަގއި އިތުރަށް ހުށަހެޅި ބިލެއްގައި ައޅު

ދެންނެވިން ބިޑަކާ ނުލައި ރަށްތައް ދިނުމަކީ އެއީ ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. މައްސަލަތަކެއް އަުޅގަނޑާ މެދު ވެސް 

ކުރިމަތިވެގެންިދޔައީ ހަމަ އެހެން. ނަމަވެސް އިހަކަށްދުވަހު، ދާދި އިހަކަށްދުވަހު ބިޑަކާ ނުލައި ރަށްތައް ދިނުމަކީ އެީއ 

ން ކަމަށް ބިލު ހުށަހެޅީމާ ބޭރުކުރެވިގެންދިަޔ. އަދި މީގެއިތުރުްނ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫ

އަނެއްާކވެސް އިޞްލާެޙއް ހުށަހެޅިފައި އެަބއޮތް. ެއ އިޞްާލޙުގައި އަުޅގަނޑަށް އެކަެމއް ފެންނާކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، 

ގައި ސިއްރު ތަޙުޤީޤުތަކަާކއި، ސިއްުރވެރި ގޮެތއްަގިއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ ބިލަކުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. މީ

ކަންތައްތަްއ ކުރާނެ ގޮތުެގ ވާހަކަ ިސއްރުކުރުމަށްފަހު، ސިއްރުންކުރާ ތަޙުޤީޤުތަެކއް ކުރުމަށްފަހުގައި، ސިއްުރކުރާ 

ހުރި ކަންތައްތަާކ ތަޙުޤީޤުތަކެއްގެ ވާހަކަ ެވްސ މީގައި އެަބއޮތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މި ބިލުގައި 

މެދުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް، މި ބިުލގަިއ ހިމާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަްނ ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތާިއ 

ރައްކާތެރިކަން ިދވެހިރާއްޭޖެގ ގާނޫނީ އޮނިގަނުޑެގ ތެރެއިން، އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަކުްނ 

އި ެއބަހުއްޓޭ. ރީތި ނަމަކުން ނޫނޭ ކަން ނިމިގެންދާނީ. ކަން ކުރެވޭނީ، ކަން ކުރުވަން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދީފަ

މަސައްކަތްކޮްށގެން. ހުއްުޓވަްނ މަސައްކަތްކޮްށގެންނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ، ޢަމަލީ ގޮތުން ތެދުވެިރ 

ވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ެއކަމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަްނ ސާފުތާހިރު ހިތަކާއިގެން ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަްތކުރަން ނުކުންނަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނިާޔވެިރކަން، ައޅުގަނޑުމެން ފާުޅޮކށް ވަްއކަމާއި، ފަސާަދއާިއ ކޮރަޕްޝަނުގެ މަްއޗަށް 

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ވަކާލާތުކުރުުމގެ ނަތީޖާއަކަްށ މި އޮތީ ޤައުުމގެ ެވރިކަން ބަދަލުވެފައޭ. ިމީއ 

 ޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިަޔ ވަރަށް ވަުރގަދަ ފިލާވަެޅއް. ޝުކުރިއްާޔ. އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތަްއ ކުރާ ފަރާޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ބަހުސް ހިނގަމުން މި ދަނީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ވިސުލްބްލޯ

ދޫ ދާއިާރެގ ރަނީ، ކިނބިޅުދެްއކެވުމަށް ައޅުގަނޑު މިހާރު ފްލޯ މި ހަާވލުކުރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލަށް. މި ބިލަށް ވާހަކަފު

 ރިޔާޟަށް. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން:ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކިނބިދޫ

ރި ޝުކުރެއް `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ވަރަްށ އިޚުލާޞްތެ

އަށް. އަދި هللا ދަންނަވަން، މި ބިލު ހުށަހެުޅއްިވ ފަރާތް؛ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ީއވާ ޢަބްދު

ސަރުކާރަށް. ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީވެ މިއީ ަވރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އާދެ! 

، ާގނޫނަކަށް ހެދުމުގެ ސަރުކާރުެގ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ވިސްނުމެްއ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެީނ، ވިސުލްބްލޯ ބިލެއް ހުށަހެޅި
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ހަމަގައިމު ވެސް މި ބިލާ ޭދތެރޭގައި މިހާހިސާބަށް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ައޅުގަނުޑ 

މިދިޔަ ސަރުކާުރގައި ިހނގައިދިޔަ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ބަލައިލާއިރު، އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮޑު އެބަވޭ. އެއީ 

ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ބިލެއް ކަމަށް. އެހެނެއް ނޫން އެްއވެސް ާހލެއްަގއި. މި ބިލުެގ އެންމެ ބޮޑު ެއއް މަޤްޞަދަކީ، މި 

ފުރުޞަތު ސަރުކާރު؛ ރައީސް އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގައި ހިނގާ ެއއްވެސް ކަހަަލ ކޮރަޕްޝަނަކަށް 

ނުދެއްވުން. ސަރުކާުރގެ ބޭނުންފުޅަކީ، އެ ފުރުޞަތު ނުދިނުން އެއްވެސް ފަރާތަަކށް. އަދި އެފަދަ ކަމެއް، 

ކޮރަޕްޝަންގެ އެްއވެސް ޢަމަެލއް ެއއީ ސަުރކާރު ހިއްާސވާ ކުންފުންޏަކުން ކަމުގަިއ ިވަޔސް، ސަރުކާުރގެ އިދާރާައކުން 

ކުން ކަމުަގއި ވިަޔސް، މުޅި ޤައުުމގައި މި އޮްތ ކޮރަޕްޝަންގެ ނާމާންކަން ކަމުގައި ިވޔަސް، މިނިވަން ުމއައްަސސާއަ

ނައްތާލުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުްނ ހުށަހަޅުއްވާ ބިލެއް މި ބިލަކީ. މީގެ އެންމެ ބޮޑު ރައްކާތެރިަކމެއް މި ދެނީ މި ކަންކަމާ؛ 

، ވަރައކީ. އެހެންވީމާފަރާތް، އެއީ ިވސުލްބްލޯ މިފަދަ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރާ

 ،ލުމެއް ނެތި މިއަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީބިލަށް ބަލައި މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި މި

 . އަދި އެކުރާ މީހާއަށް ލިބޭ ރައްކާތެރިކަންއޮތީ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ބިލު ރަނގަޅަށް ކިޔުްއވާށޭ. މީަގއި މި އަވަހަށް މި

 ، އަޅުގަނޑުފާހަގަކޮށްފައި ޮއތީ. އެހެންވީމާ ގޮތުން މީގައި ބެހޭ ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއް ޕްރޮސެސްކުރަންވާ އުސޫލުތަކާ

އޮތް  ، މިހާރު މިސަރުކާރު ބޮޑަށް ޔަޤީންވާނީ މި  ބިލުަގިއ އެންމެ މު ބިލެއް. އަދި މިދެކޭގޮުތގައި ިމއީ ވަރަށް މުހިއް

ވެސް ފަރާތްތަކަށް ކަމަކަށް ާތއީދެއް ނެިތ، ތާއީދުކުރުެމއް ނެތި، މަޢުޫލމާތު ދޭ  އްވެސް ސަރުކާރަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އެ 

ަދއްކާ ވާހަކަަތއް  ގެންދަން ބޭނުންވާ ސަރުކާެރްއކަން. އާދެ! އިދިކޮޅު ފަރާތްަތކުން އެރައްކާތެރިކަން ީދގެން ކުިރއަށް 

ބޮޑު  ބޮޑު ވަްއކަން، އެންމެ އެންމެ އޮތް ފައިރާއްޖޭެގ ހިނގާ މިިދޔަ ސަރުކާރުން މި .ބޫލުކުރަންއަޅުގަނޑު ގަ

ހިނގާފަިއ އޮތް ކަމަށް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ  އޮތީ އަމިއްލަފުޅަށް އިުޢތިރާފްވެފައި އެ ؛ ރަީއސް ޔާމީން ކޮރަޕްޝަން

އީ ބޮޑު . މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންގެ ފައިސާ . މިއޮތީ ހަމަ ކައިލާފަ ވެސް މިން ޮޑލަރު މިހާރުމިލިއަ 80މެދުވެރިކޮށް 

ކުރި ފަރާތް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ޖަލަށް ދާންޖެހުނީ. މި  ދެއްިކ މީހާއަށް ީވ ކިހިެނއްތޯ؟ބެހޭ ވާހަކަ މައްސަލަެއއް. މިއާ

ލޫމާތު އިންޓެިލޖެންސް ޔުނިޓުގައި ިމކަން ހިނގަމުންދާކަމުގެ މަޢުލް ލަށް. އެމް.އެމް.އޭގެ ަފއިނޭންޝަދާންޖެހުނީ ޖަ

، މަޖުބޫރުން ނަމަވެސް އްސާކުރި މީހުން މަޤާމު ދޫކޮށްފައި އަިމއްލައަށް ނަަމެވސްވާހަކަަތއް ހި  އެނގުނީމަ އެ 

 ރައްކާތެިރކަން އެ  އަންނަނީ. އެ ނުދިނުމަށް މިފަދަ ބިލުތައް މިހުނީ. އެކަހަލަ ހާލަތްތައް ިވޔަދީފައި ދާންޖެއިސްތިއުފާ

މު ބިލެއް. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއީ ބިލަކީ ވަރަްށ ވެސް މުހިއް ، މިންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާމީހު

ކުރުމަށްފަހު ކޮންމެހެން ވެސް ފާސްކުރަންޖެހޭނެ ސްޓޭޖުގައި މިއަށް ބޮޑަށް ވިސްަނިއ މަޝްވަރާ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ

ޢީ އިތުރަށް ޖިނާބިލުގަިއ؛ މީގެ  މި ،ެއުކގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ކަމުަގއި ދެކެން. ަހމައެއާ އެްއޗެއް

ޓަކައި ހަމަ އެބަ އަންނަންޖެހޭ ވަރަށް ައވަހަށް މިހާރު ހިންގުމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ބޮޑެތި ކަންތައްަތއް ރާއްޭޖގައި 

ނަސް ޕްރޮޓެކްޝަްނ ގާނޫނެއް ވެސް އަންނަން އޮތް ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫުނ ރަނގަޅުކުެރވިގެން އަންނަންޖެހޭ. ވިޓް މި
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ނގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހި ގޮުތގައި ރާއްޭޖގައި މި ރިހަމަވެގެން އަުޅގަނޑު ދެކޭ ފުހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް އެބަޖެހޭ. މި

ހިނގާ  މި ،ސަރުކާރު ، އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މިހާރު މި ހުށަހެޅޭ ބިލުގެ ސަބަބުން މިހިނގިޔަނުދެވޭނީ. އެހެންވީމާ 

ޔިތުންނަށް ވެަވޑަިއގެންނެިވ ަރއް  ؛ އެއީބޮޑު އެްއ އަމާޒެްއ ދެްއވާ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑަްށ، ސަރުކާރުން ވަރަށް

ކޮރަޕްޝަން އެްއކޮްށ . ެއއީ އް ނެތި ސަރުކާރު ހިންަގވާނެ ކަމަށްކޮރަޕްޝަނެއެންމެ ބޮޑު އެއް ވަޢުދަކީ، 

ލޫމާތު ، އެފަދަ ަކމެއް ހިނގާކަމުގެ މަޢުބެހޭަވޢުދު. އެ ވަޢުދު ފުއްދުމަށްޓަކައި އެކަންކަމާ  ކަމަށް. އެ ނައްތައިލަްއވާނެ

 ގެ ރަްއކާތެރިވުަމކީ ެއއީ ކޮންމެހެން ވެސް ޭބނުންވާ ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކެްނ. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިދޭ ފަރާތްތަކު

 ަވއި،ބިލު ފޮނުވާ ކޮމިޓީއަކުން ެއކަން ބައްލަ މަޖިލީހުގެ ރިސެސްއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން މި ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން މި

ޤައުމަށް  ދިޔުން. އެއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި މިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެންބި އަވަހަށް މި ، ބައްލަަވއިއަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ 

ހެދި  ބިލާ މި ،މިއަދު ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ިރވެފަިއ ތިބި މީހުން ބިރުގަންނާނެ ކަންތައްތަުކގައި ަބއިވެ ގެހުރި ޖަރީމާ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަުމގަިއ ހިނގާފައި

ރީަގއި ހިނގާ ބިލެއް. ދެން މިހާހިސާބުން މީހުންނަށް ފަރުމާވެގެންވާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ކު ކަމެއް ނެތޭ. މިއީ އެ

  ތަކުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ލޫމާތުން ފެށިގެން ހިނގާ ކަންތަްއތަކާ ބެހޭ މަޢުވާ ހިސާބު ފެށިގެން، ތަސްދީގު 

 އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ ރައީސް ާޔމީން ސަރުކާރުގަިއ ހިނގާފައި ،އި ވިސްނާނެ ކަެމއް ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސްދޭތެރޭގަ

ހުރި ބޮޑެތި ވައްކަާމއި، ކޮަރޕްޝަނުގެ ކަންތައްަތއް ހަމަ އަވަހަށް ބަލަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު މިއަދު ވެސް ގޮވާލަްނ 

ރައީސް ޔާމީން ގާނޫުނގެ  އް ދެްއަވއިގެން އެ ކަންތައްަތއް ބަލަިއ،، މިކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެދިވެހި ފުލުހުންނަށް

ގައި ހުރީ މަނިުކފާނުގެ އެަކއުންޓު  ހުރި ކަންަތއްތައް ބެލެންޖެހޭނެ. އެ ަމނިކުފާނު ކޮށްފައި ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް. އެ

ކުރުވެންޖެހޭނެ ކަމަށް ލައި ޒިްނމާދާރުން ބެލެންޖެހޭނެ. އެކަންކަން ބައެކަްނކަ ،ހުރީ ދައުުރވެަފއި ،ކިހާ ފައިސާެއއްތޯ

ދައުލަތުން ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދައި ދައުލަތަށް އެ ފައިސާ ވަންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަޅުގަނުޑ  އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަދި

 ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ، ުކރެންދޫ ދާއިރާެގ އި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަނޑު

 އަށް.هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ އަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ 

މެންބަރު `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ގަލޮޅު އުތުރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

ހުށަހަޅާފައިވާ ވިސުލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ބިލަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ هللا އީވާ ޢަބްދު
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ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަިނ 

 ވާހަަކއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ޮގތުގައި ކޮރަޕްޝަންެގ ޑެފިިނޝަން ގުޅިފަިއވަނީ ހަމަެއކަނި ދައްކަނީ ފައިާސގެ

ފައިސާައކާ ނޫން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑު އެހެން މި ދެންނެވީ، ފައިސާގެ ަކންތަކާ ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް 

ވިާދޅުީވ، هللا ޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެިރ އީވާ ޢަބްދުިއއް  ގުޅިފައި މި އޮންނަނީ، ވެިރަކމަށް ބޫތު ހިފާފައިވާކަން.

ކޯޓު އަުޅގަނޑު މި ބުނަނީ، ވެރިކަމަށް ބޫތު ހިފާފައިވާ. -ފައިސާއަށް ބޫތު ހިފާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު މިއީ ކޯޓު؛ އަން 

ގެއްލިގެންދަނީ. ެއ އެހެންވީމާ، ވެިރކަމަށް ބޫތު ހިފައިގެން ތިބޭ މީހުންނާ ދޭތެރޭ އެއްެޗއް ބުނުމުން، އެ މީސްމީހުން 

މީސްމީހުން މަރުވެގެންދަނީ. އެ މީސްމީހުން ސޮސައިޓީން އެއްކިާބވެގެންދަނީ. އެ މީސްމީުހން ނިޒާމުން ގެއްލިގެންދަނީ. 

އެ މީސްމީހުން ބާކީވަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވެިރކަމަށް ބޫތުހިފައިގެން މި ހުރިހާ ކަެމއް މި ވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި 

ބްދުލްކަރީމް، ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުރީ ފައިސާތަކެްއ ރައީސް. ޤާސިމް ޢަ

ހަމައެކަނި ެގއްލުމެއް ނޫން. އެ ފައިސާތަށް ގެއްލިަފއިވަނީ ކޮންކަމަކާތޯ؟ ވެިރކަމަށް ބޫތު ހިފާފައިވާކަމުން. ވެިރކަމަށް 

އިސާަތކެއް ގެއްިލގެން އެ ވާހަކަ ހަމައެކަނި ދަްއކަިއގެެނއް ނޫން. ބޫތު ހިފައިގެން ޤާސިމް ޢަބްުދލްކަރީމް ބަންދުކުރީ. ފަ

ތިބި މީހުންނާ ދޭތެރޭ  ޖެހޭ ވެރިކަމަށް ބޫތު ހިފާފައިއެހެންވީާމ، މި ގާނޫނުަގއި އަުޅގަނޑުެމން އެބަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ކަމަށް ބޫތު ހިފާފައި ތިބި މީހުން ވެރި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމާޔަތްކުރެވެންޖެހޭ. ހި އެ ބުނާ ީމހާ ،އެްއޗެއް ބުނީމާ

މުގައި ހުރިހާ ކަމެްއ އުމި ޤަ ،އުމުގެ ހާލަތަށް މިހާރު ބަލައިލިޔަސްޤަމެ ނުރައްކާތެރި މީހުންނަކީ. މި އެން

މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލަތައް. އެ މީހުންގެ ސަބަބުންދަނީ ވެރިކަމަށް ބޫތު ހިފާފައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަހިނގަމުން

ލީމަ ެއ ކޮރަޕްޝަން ނައްތައިވަނީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ކޮރަޕްޝަން.  އިގެން މި ދަނީ. ހަމަ އެއާ ގުޅިފަ ފުނޑުފުނޑުވެ

ވެިރކަމަށް ބޫތު  ،ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް އަމާން ތަނަކަށް ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު އެކަން މި ފާހަގަކޮށްލީ

އި، ވަނަ ފަހަރު ކުރިމަތިލާފަ 2 ިއ،ސް އެބަތިބި. އެއްފަހަރު ކުރިމަތިލާފަހިފާފައިވާ މީހުންގެ ތެޭރގަިއ މި މަޖިލީހުގައި ވެ

އަދި  ކަމަށް ބޫތު ހިފައިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއަށް ވަންނަނީ. އެއް ފަހަރު ހޮވުނީމާހުގެ މެންބަރުމަޖިލީމި  ؛ވެރިކަމަށް

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ކަން ހޯދަން ކުރިމަތިލަނީވަނަ ފަހަރު މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރު 2ގިނައިން ަފއިސާ ހޯދަިއގެން އަނެއްާކ 

އެއީ މިލިޓަރީގެ  ؛މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިއްަބާވ ބޭފުޅުން ،ރައީސް. އަުޅގަނޑު އެހެްނ މި ދެންނެވީ

 ހިއުމަން ،ވިޔަސް މަށްކަ  އިންޗާޖަކަށް އިންނަވާ ބޭފުޅަކު ޕޮލިސް ،ވިޔަސް ކަށް އިންނަވާ ބޭފުޅަުކ ކަމަށްއިންޗާޖަ

 ކޮރަޕްަޝންގެ އިްނޗާޖަކަށް އިންނަވާ -އެންޓި ،ކަަމށް ވިަޔސް ކު ކޮމިޝަންގެ އިންާޗޖަކަށް އިންނަާވ ބޭފުޅަރައިޓްސް

 ،ވިަޔސް މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގުޅިފައި މި ވަނީ އި ިތއްބަވާ މެންބަުރން ކަމަށްވިޔަސް ުނވަަތ އެތަނުގަ  ބޭފުޅަކު ކަމަށް

ކޮރަޕްޝަންގެ ހުރިހާ  ވެރިކަމަށް ބޫތުހިފަިއގެންއީްސ، ވެރިކަުމގެ ބޫތު. އިްއޒަތްތެރި ރަ ވެިރކަމުގެ ބޫތު. ކޯްއޗަކާތޯ؟

ކޯޓުަތއް ެވސް ެއކަން ކުަރްއވަނީ  ؛މަލެއް ހިްނގަނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކޯޓުތަުކގައި ިތއްބަވާ ޢަ ިއ،ފަސާދައަކާ

ކޮމިީޓގެ  ،ޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަންވެރިކަމަށް ބޫތު ހިފައިގެން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލު އިޞްލާޙުކުާރއިރުަގއި އަ 
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، ލްބްލޯކުރާ މީހުން ރައްކާތެރިކޮށްގޮތުން ވިސު ތިބި މީހުންނާ ބެހޭ ވެރިކަމަށް ބޫުތ ހިފާފައި ލާގައިމަރުޙަ

އަުޅގަނޑު ނިންމާލަމުން  އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ގޮެތއް މި ބިލުގައި ފަރުމާކޮށް ނިމިގެންާދނެ ކަމަށް.ހި

ބޮލޯކުރާއިރުަގއި ވެރިކަމަށް ބޫތު ހިފާފައި ތިބޭ މީހުންނާ ، ވިސުލްދި ވެސް ެއއް ފަހަރު ތަކުރާރު މި ކޮށްލަނީވެސް އަ

ލްބްލޯކުރާ މީހުން ނޫނުގެ ދަށުން ވިސު. މި ގާލްބްލޯކުރީމާ އެ މީހުން ރައްކާތެރިކޮށްދެވެންޖެހޭނެގޮތުން ވިސު ބެހޭ

ރޭ ތިބޭ މީހުންނާ ދޭތެ  ވެރިކަމަށް ބޫތު ހިފާފައި .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މުހިއްމު ކަމެއް، ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ވަރަށް

އެ ީމހުން ރައްކާތެރިކުެރވެންޖެހޭނެ. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި  ،މާޔަތްދީހި ލްބްލޯކުރީމަ ެއ މީހުން ގާނޫނުންވިސު

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތައް ބްލޯކުރާ ފަރާދާ ވިސުލް ބްތިދާޢީ ބަހުސް ހިނގަމުން މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އި

 ދޫ ދާއިާރގެމަކުނު ،ފްލޯ މި ހަވާލުުކރަނީުޅގަނުޑ މިހާރު ކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އަށް ާވހަރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 ވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެ

ބްލޯކުރާ ފަރާތްތަްއ ވާ ވިސުލް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ ިމއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި

މި ބިލަކީ މިއީ މިހާރު  ،ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ބިލަށް އަުޅގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން. ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

އަޅުގަނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅި  ލެއް ކަމުން،ަވއިގެން މަޖިލީހަށް އައިއްސަ އޮތް ބިސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއް 

މި  ރާ ގޮުތަގއި މި ބިލުގެ ސަބަބުންދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކު މެންބަރަށާއި އަދި ސަރުކާރަްށ ވެސް ުޝކުރު

ތައް ެއއްގޮަތކަށް ެވސް ނުހިނގާެނ ލަާތ ހަވާލުވި ސަރުކާރުން ކޮރަްޕޝަންގެ ބޮޑެތި ޢަމަލު، އަލަށް ދައުސަރުކާރުަގއި

އް އޮތް ބިލެއް މިއީ. ކޮަރޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ބޮޑެތި ުއއްމީދުކުރެވޭ. ފޮނި އުއްމީދުަތކެ ނަށްކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން

ޢަމަލުތައް ހިނގުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވޭތުވެދިޔަ ަސރުކާރުތަކުަގއި ވެސް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް 

ްނގޮސްފަިއވަނީ. އެހެންީވމާ، މި ބިލުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ކަންަތއްތައް ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތެއްަގިއ ވެގެ

ހިނގައިގެންދާނެ، އަދި ަދުއލަތުގެ ހުރިހާ މުއަްއސަސާަތއް ވެސް؛ އަުޅގަނުޑ ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ ދައުލަުތގެ 

ލަކުން ހިނގުމަށް މަގުަފހިވެގެންދާނެ. ައޅުގަނޑުމެން މުއައްސަސާަތކުގެ މަަސއްކަްތތައް ވެްސ ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫ

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ުމއައްަސސާތައް ހަރުދަނާވުން އެީއ ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަނީ. 

ދާ ބަޔަުކ ނަގާކަްނ މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި ހުރީ، މިސާލަކަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް، ނާޖާއިޒު ަފއި

އެނގުނަސް ެވސް ވަޒީާފގެ ބިރުގައި ނުވަތަ އަިނޔާެއއް ލިބިދާނެ ކަމަށް، ތިމާއަށް ނުވަތަ ޢާއިލާއަށް އަނިާޔެއްއ 
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ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރަށް އެކަން ހާމަނުކޮށް ތިބިތިބުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިާސ 

ވެސް ގެއްލިަފއި އެބަ ވާކަްނ އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ ިއނގޭ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނިގގެން 

މައްސަލަިއގައި ވެސް ދައުލަަތށް ވަރަށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަެކއް ެވގެންދިޔަީއ، މިފަދަ ގާނޫނުތައް ޙަޤީޤަތުގައި ވުޖޫދުަގއި 

އި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ިހންގުމުގެ ނިޒާމަށް މިފަދަ ނެތީމަ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަން މުސްަތޤުބަލުގަ

ގާނޫނުތަކުން ފައިދާކުރާނެ ކަަމށް. ދެން އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް، މިހާރު މި މުޖުތަމަޢުގައި އެަބއުޅޭ 

ވާަހކަތައް ފަތުާރ  އެްއވެސް ެހއްެކއް ގަރީނާއެްއ ނެތި މީހުންގެ ބޮލުަގއި އިލްޒާމުއެުޅވުމުގެ ގޮތުން ވެސް ތަފާތު ދޮގު

އެބަ. މީސްމީޑިާއ މެދުވެރިކޮްށ އަދި މީހުންގެ ތެޭރގައި ެއބަ ސާބިތުނުހިފޭ ވާހަކަތައް ފަތުރާ. އެހެންވީމާ، އެީއ 

ޙަޤީޤަތުގައި ވަިކވަކި ފަރުދުްނނަށާއި ޢާއިލާތަކަށް ވެސް ިލބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެްއލުންތަކެއް. އެހެްނވީމާ، މި 

ފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހިމާޔަތް ލިބިގެންދާނެ ގޮތެއް. ހަމަ ހުރެފައި މީހަކު އެއްޗެްއ ގާނޫނުަގއި އެބަވޭ އެ

ބުނާބުނުމަކުން އަނެކާއަްށ ެގއްލުމެއް ލިިބގެނެއް ނުދާނެ. އެ މީހަުކ އަނެާކގެ ބޮުލަގއި ކޮރަޕްޝަްނގެ ތުހުމަތެްއ 

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ހުރިހާ  އަޅުވަންޏާ ެއކަން ސާބިތުކޮްށދޭން އެބަޖެހޭ ހެއްކާއި ގަރީާނއާެއކު.

ފަރުދުން ވެސް އެބަ ޒިންމާާދރު ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ. ހަމައެަކނި މި ދުނިޔޭގެ ހަޔާތެއް ޫނން އޮތީ. އުޚުަރވީ ހަޔާތުަގއި 

 ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ާވހަކަތަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ތު އަރުވަނީ އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުުޅދެއްކެވުމަށް އަުޅގަނޑު މިާހރު މި ފުރުޞަޝުކުރި

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ

އާދެ، މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ އަެނއްާކވެސް ހަަމ  `. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.

އެްއވެސް ތަފާތެއް ނެްތ، ުކރިއެކޭ އެްއގޮތަށް ހަމަ ތަފާތު ބިލުތައް ފުރަތަމައިނުން ެވސް މަޖިލީހަށް އައިސްގެްނ، 

ިއ ނޫނީ މީހުންނަށް އަނިޔާ ތަފާތު؛ އެ މީހަކު ބޭނުންވީމާ އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޤައުމު ބައްޓަންކުރުމަށްޓަކަ

ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގޮތަަކށް ބައްޓަންކޮށްގެން ބިލުތަކެްއ އައިސް މި ތަނަށް ހުށަހަޅާ ތަން. އަޅުގަނޑުމެން މީގެ 

ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަ މިއީ. ެއ ވާހަކަތައް އަނެްއކާ މި އަްނނަނީ ތަކުރާރުވަމުން. ކޮންމެ ކަމެއް ބޭނުންވީމާ ެއކަމެްއ 

ށްޓަކައި ގާނޫނެއް ހަދާފައި، އެ ގާނޫނުތައް މީހުންގެ މައްޗަށް ފަސޭހަކަމާެއކު؛ މި ރާއްޖޭަގއި ެއއްވެސް ހާލެްއަގިއ ކުރުމަ

މި އުޅެނީކީ ގާނޫނުތަެކއް ނެިތގެނެއް ނޫނޭ ަމއްސަލަތައް ުނބެލިގެން މި އުޅެނީ. މީހުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެިތގެން 

. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނަށް އަުޅގަނޑުމެން ުއޅޭ ބަެއއް މައްސަލަތައް ނުބެލިގެްނ މި އުޅެނީ



24 

 

މިއީ. ސައްަތއިން ަސއްަތ މުސްލިމު ޤައުމެއް. ިއސްލާމީ ޙުކުމްތައް މިތާ ެއބަހުރި. އޭގެ ފަހަތުން މިތާ 

ރި ގަވާއިދުަތކެއް ހަދާފަ. މި ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ހަދާފައި އެބައޮތް. މިތާ އެބައޮތް ގާޫނނުތަކެއް ހަދާފަ. މިތާ އެބަހު

ރާއްޖެއަށް ހަދާފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުަތކަކީ މަދު އެްއޗެއް ނޫން. ހަމަ އެ ގާޫނނުތަކުގެ ދަށުން މީގެ ކުރީަގިއ 

؟ ވެސް ފިަޔވަޅުަތއް ެއޅެމުންދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، ީކްއވެގެންތޯ މިއަދު މައްސަލަތައް ނުބެލެްނވީ މި ގާނޫނުތަުކގެ ދަށުން

ބަލަންވީ. ވަްއކަމެއް ކޮށްފައި އޮތް މީހަކު ވެއްޖެއްޔާ ވަްއކަންކުރި މީހާގެ މައްސަލަތައް ެވސް ބަލަންވީ. ރައީސް ޔާމީން 

ކަމެއް ކޮށްފައި އޮތިްއޔާ ެއަކން ވެސް ބަލަންވީ. ައޅުގަނޑު ކަމެއް ކޮށްަފއި އޮިތއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ ަމއްސަލަ ެވސް 

 އް ކޮށްފައި އޮިތއްޔާ އެ ަމްއސަލަ ވެސް ބެލެންވީ. ބެލޭނެ ހުރިހާ ނިޒާމެއް އެބައޮތް މިބަލަންވީ. ދެން ހުރި މީހަކު ކަމެ

 ކޮރަޕްޝަން ބޯޑު. މިހާރު އޮތް ސަރުކާުރގެ ދަށުަގއި އެ -އޮތީ އެްނޓި ރާއްޖޭަގއި. މިހާރު އޮތް ސަުރކާރުގެ ދަުށގައި އެ

އޮތީ ކޯޓުަތއް. މި  . މިހާރު ސަރުކާރުގެ ދަށުގައި އެއޮތީ ސިފައިން. މިހާރު އޮތް ސަރުކާރުގެ ދަށުަގއި އެއޮތީ ުފލުހުން

ބަލަންވީ. މީހުން  ނުބެލެންވީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް އޮއްަވއި ކީްއވެގެންތޯ އެ މަްއސަލަތައް 

ލަތަްއ ަމއްސަރަނގަޅު މީުހން ލައިގެން އެ  ،ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް ބަަލންވީ. އެތާ ތިބި ރަނަގޅު މީހުން ނެތިއްޔާ

ން މިކަން ކުރަން ސަދަވެިރކަން ލަިއެގނެއް ނޫހަޒާތީ ، ްއޒަތާއި އިމީހުންގެ އަބުރާިއ، ގެންދަންީވ. ބަލަންވީ. ކުިރއަށް

 ސަަދވެިރ ބޮޑު ކަންތަްއގަނެޑއް މިހަލަައކީ އަެންއކާވެސް ޮބޑު ޒާތީ އުޅޭ ަމއްސަކީ. މިހާރު މި ޖެހިގެންއައުޅެންވީ 

އެކީ ލަިއގެން އުޭޅ އީސް، މިއީކީ އިޚުާލޞްތެރިކަމާވަިއގެން މި އުޅެނީ. އިްއޒަްތތެރި ރަޤައުމުގެ ތެރޭަގއި ހިންގަން ރާ

ކާކުތޯ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުަގއި  ؟ލުނުކުރަނީ މައްސަލަތައް ބަލަންބޫގައް ނޫން. އަުޅގަނޑުެމން ކާކުތޯ ބިލުތަކެ

ޯގހޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތް  ލާޙުކުރާށޭ. މިކަންތިބެގެން ވެސް ވާހަކަދެްއކިން ގޯސް ކަންތައް ގޯހޭ. މި ކަންަކން އިޞް

ދެކޮޅަށް ނުކުތް މީހެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ކަންކަން  އި އަުޅގަނޑު މިއީ މި ސަރުކާރާމީހުންގެ ތެރޭގައަށ 

ކަދަްއކަން. ގޯްސވީމާ ރަނގަުޅކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ކަންތައްަތއް ަރނގަޅުކުރަން ވާހަ

ހެކި ދިނުމުގެ މަގެްއ އުޅެނީ އަނެއްކާވެްސ ދޮގު ސިއްރުން ހެކިބަސް ދީގެން މި ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީހުންއި

 ހެކި މީހުން ލައްވަިއ ދޮގު އެ  ،ބަޔަކަްށ ލާރި ދީފައި ،ދީފައި  ހެކިދަނީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޮދގު ފަހިކޮށްގެން މި

މި ުކރަނީ. މީހުންގެ އަބުރާއި  ޓަކައި މަސައްކަތްނަގައިުލމަށް ްއޒަތާިއ، ކަރާމާތްއަބުރާއި، އި މީހުންގެ ،ދީފައި

ން އެްއވެސް މީހަކަްށ ނޭނގެނީބާވަ؟ ިއއްޒަތްތެިރ ްއޒަތަކީ ިއސްލާމްދީނުގައި ދިފާޢުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެްއކަން މިއިއި

ޢަންާހ هللا  ރަޟިޔަ، ޢާއިޝާޢަލައިހި ަވސައްލަމަގެ އަނިބކަނބަލުންهللا ޞައްލަ ދުވަހަކު ކީރިތި ރަސޫލު ެއއް ރައީސް.

އެއީ ގޯސްކަެމއް  ؟ރު މީހެއް. ޙަދީޘްކުރެްއވީ ކީކޭކުރު މީހެކޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ކު، ށް މި ބުނަނީމީހަކާ ދިމާއަ

އޭނަޔަށް މަލާމާތްކުރީ. ޢާއިޝަތުގެފާނު  ކޮންކަހަލަ ބަހެއްތޯ އެ ބުނީ؟ ބަހެއް ބުނީ. އިބުގެޣައިބު ބުނީ. ޣަކަމަށް. އެ 

 ނޫންހެއްޔޭ. ނޫނެޭކ ކުުރ މީހެކޭ ބުނެިވދާނެ ؟ އެެހންވީމާ،އެީއ ުކރު މީހެއް ނޫންހެއްޔޭ ވިދާޅުީވ، ރަސޫާލއޭ

މިއީ ކުރު މީހަކަށް ވެސް ކުރު މީހެކޭ  ސް ބުނުން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް.. އެއީއޭ މީހުންނަށް ބަދުބަނުބުނެވޭނޭ
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 ، ރައީސް. ދެން ެއހެން ޙަދީޘަކަށް ބަލައިލާއިރުއިްއޒަތްތެރި .ލުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ އިސްލާމްދީން އޮތީނުބުނެވޭ. އެ ހާ

ބާގައި މި ޙަދީޘް އައި. ިމ އަުޅގަނޑުމެން ިއއްޔެ ހުކުރު ޚުުޠބާ އަުޑއެހީ. ިއއްޔެ ހުކުރު ުޚޠު އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަމާ.

ْنيَ  َستََرهُ َللّاُ  ُمْسِلًما َوَمْن َستَرَ  ޙަދީޘްގެ ބަެއއް އަުޅގަނޑު ިމ ދަންނަވަނީ. މި ޙަދީޘް ިއއްޔެ ުހކުރު  ا َواْْلِخَرةِ فِي الدُّ

މީހާގެ އައިބުަތއް  ުދވަހުން އެ ޔާމަތްޤިމީހުންގެ އައިބުތަްއ ފޮރުވައިފި މީހާ  !ނިކަން ިވްސނާލަބަލަބާގައި އައި. ޚުޠު

ޒަތް މީހުންގެ އަބުރާއި އިއް  ،ކަކީ ެއއީ ފާޅުކޮށްއްތަފޮރުވައިދެްއވާނެ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ، މީހުންގެ ަކންތަهللا މާތް

ދިނުން މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ،ނެތް. މީހުންގެ ކަންތައްތައް ިސއްރުކޮށްދީ ކުތްކުރުމެއް އިސްލާމް ދީނަނަގާލަން މަސައްކަ

ދުވަުހގެ  ދައްކަނީ. ހުކުރު ދުވަުހގެ ވާހަަކ މި މިދިޔަ ހުކުރު .ދީނުގައި އޮތީ. މި ައދި ވަގުުތކޮޅެްއ ނުނަަގއޭއިސްލާމް

  ދިގުކޮށް އެްއކޮށް ައއި. ާކކުތޯ އަުޑއެހީ؟ އެހެންވީމާ، މިއީ ކޮންތާކު ތިބި ބައެއްތޯ މިޘްދީޙަ ބާގެ ވާހަކަ މިޠުޚުހުކުރު 

އަދި  ިއ،ކަމީހުންެގ ވާހަކަތައް ދައް  ،މީހުންގެ ސިއްރުތަާކއި ،ދައްކަނީ؟ މީހުންގެ އަބުރާއި އިްއޒަތާއި  ވާހަކަ މި

ރީޢަތްތަްއ ޝަ އި،ދޮގުވާހަަކ ދައްކަ  ،ނަށް ހިމާޔަތްދީމީުހން އެ އި،ިއގައި ނެތް ާވހަކަތައް ދަްއކުވަ މީހުންގެ ކިބަ

 ސިއްުރކުރަނީއޭ. ފާޅުގައި ކުރަން އުޅޭށޭ. މި ންރީޢަތްަތއް ޔާމީޝަށްދުވަހު ައުޅގަނޑުމެން ދެއްކީ އިހަ ؛ސިއްރުކޮށް

ތޯ؟ ކާކަށްޯތ ުއޅެނީ ކީްއކުރަން ރީޢަތްތައް އަނެްއކާވެސް ސިއްުރކުރަން. މިޝަ އަޅަނީާބރު ންއޮތީ އަެނއްކާ މި ބިލު

ހޯލެްއގައި  ބޮޑުރީޢަތްތައް ިކޔައިދޭންވީ. ޝަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި ސިއްރުކުރަްނވީ؟ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަ

 މިީއ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ދެއްިކ ވާހަކަ. ހަމަ އެއަތަށް މި . ކުރަންވީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްރީޢަތްޝަބާއްަވއިގެން 

ދޭތެރޭގައި  ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް މީހުންނާ އަުޅގަނޑުމެން .؟ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްވަނީ ކޯއްޗަކަށްތޯ މިޖެހީ. 

ނޫން މީހުންގެ  އެްއގޮަތކަށްވެސް ހަސަަދވެރިކަން ލައިގަެނގެން ،މްދަރުދީވެގެންޙަމީހުންނަށް  ،އޯގާތެިރެވގެން

 ބަލަންވީ. ރުން މިހާރަށް މައްސަލަތައް މީހެްއ ެވްއޖެއްޔާ ހަމަ މިހާއޮތް ކޮށްފައި އްސަލަތައް ބަލަްނވީކީ. ަވްއކަންމަ

ރީޢަތަްށ ގެންދަންވީ. ބަންދުކުާރ ހާލަތެއް ޮއެވއްޖެއްާޔ ކޯުޓގެ އަމުރު ހޯދައިގެން ބަންދުކުރަންވީ. ޝަކޯޓަށް ގެންދަްނވީ. 

 ވެސް. . ކުރާށޭވެސް ކިޔަނީ ުނކުރާށޭ މި މި މީހުން އަމިއްލައަށޭ  ؟އުޅެނީ ކާކުތޯ ެއކަން ނުކުރާށޭ ބުެނގެން މި

ބައެއް ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކަތަްއ އަދި ދަްއކާނަން. ވާހަކަ ެތްއގައިދެ، ައޅުގަނޑަށް ދެވަނަ ފުރުޞައާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އެބަހުރި. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ރުވަން އޮތީދެން އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު އަ ދެއްކެވުމަށްމެންބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ޞަތު ންބަރަށް ފުރުމެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. އިްއޒަތްތެރި މެއިްއޒަތްެތރި މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ 

 އަރުަވއިފިން. 
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 :މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން

ޓަކައި މި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަރާތްތަކަށް ލްބްލޯުކރާ ވިސުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، ޝުކުއާދެ، 

އަށް އަުޅގަނޑު  هللاމަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅުއްީވތީވެ، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ީއާވ ޢަބްދު

ލަ ގޮތެްއގަިއ މި ބިލަކީ ޖުމު ، ފަރާތްތަކަްށ ފަހަރެއްަގއި ހީފުޅުވެދާނެޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، ަޙޤީޤަތުގައި ަބއެއް 

ތަނުަގއި ހިނގާފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އަމާޒުކުރެވިގެން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި  ދިޔަފާއިތުވެ

މި ބިުލ ލީމާ ބޮޑަށް އި ބިލު ކިޔަ އަުޅގަނުޑ މި ،ގޮތުަގއި. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުަގއި ިމ ބިލު ގެބިލެއް އޮތް 

ކޮރަޕްޝަނުެގ  ،ޓަކައިުނދިނުމަށްޔައި ކޮރަްޕޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިނގި ސަރުކާރުގެ ތެޭރގަ  ދަނީ މި މިސިފަވެގެން 

ބިލެްއގެ އޮތް  ޓަކައި ފަރުމާކުރެވިފައިމަށްތެރެއިން ކުރެވޭ ސިއްރު މަުޢލޫމާތު ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނު

ސް މި އުމުތަކުގައި ވެޤަދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާަފއިވާ ހުިރހާ ނޫން.  އެކަންޏެއް އި. މިއީ ައޅުގަނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭގަަގއިގޮތު

ކަން އަުޅގަނުޑ މަސައްކަތެއް  ޓަކައި ކުެރވެމުންދާ ޒާތުގެކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް  ،ލެވިއިބާވަތުގެ ބިލުތައް އެކުަލވަ 

ްލބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނީ ވިސު ،ހަމައެާއއެުކ އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން .ގަކޮށްލަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްފާހަ

ބޮޑަށް ހާމަވެގެންދިަޔއީ ފާއިތުވެިދޔަ ސަރުކާުރގެ  ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ

ުގޅޭގޮތުން. ިއއްޒަތްތެރި ންދިޔަ ކަންަތްއތަކާ ތެރޭގައި ހިނގަިއގެންދިޔަ ކޮަރޕްޝަނުގެ ކަންަތއްތަކާ ގުޭޅޮގތުން ހިނގަިއގެ

ސިމް ޤާ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންދިޔަ ހިނގަމުންދިޔަ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަަލއެއް އާއްމުކުރީމާ .ރައީސް

ެތއް މާޔަތުގައި ކުެރވުނު މަސައްކަހިބޭފުޅާގެ  ލީ. ޖަލަށް ލީމަ އެ ޢަބްދުލްކަރީމް ކިޔާ ބޭފުޅަކު ނަގާފައި ޖަލަށް މި

ހުރި މަސައްަކތްތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ގާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއިްނ ކުރެވެން ބޭފުޅާ މިނިވަންކުރުމަށްޓަަކއިއެ

ފެނިގެންނުދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުގައި މިގޮތަށް ހިންގޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް އާއްމުކުރާ ފަރާތްތަްއ 

މަލުތައް ހިންގާ ޢަކޮރަްޕޝަނުގެ  މުސްތަގުބަލުަގއި ވެސް ގެންދާނީއެކަންކަްނވެ ،ވާަނމަ ރައްކާތެރިކުެރވޭ ކަމަށް

މަސައްކަތަކަށް. އެހެންވީމާ، މު ވަރަށް މުހިއްޓަަކއި ކުެރވޭ ޙަޤީޤަތުގަިއ މިަކންކަން ހިނގިޔަނުދިނުމަށްފަރާތްތައް 

ވެގެން ައއިމާ ޙަޤީޤަތުަގިއ މު ބިލެއް. މި ބިލު ވުޖޫދުއްިބލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަްށ މުހިއަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި 

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް  ޓަކައި ރަޕްަޝނުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށްދައުލަުތގެ ތެރޭގައި މިގޮތަށް ކޮ ،ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި

ވެގެންދާނެ.  ބޮޑު ާބރަކަށް މިކަން ފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެނައުމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޙަީޤޤަތުގައި އެޭޅ ވަރަށް ސާއިން

ން އަދި ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް ގާނޫނުތައް ހަދައިގެ ،ންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީއެހެ

ގަނޑުމެންނަށް ދު އަޅުޤްޞަވާ މަމަސައްކަތްކުރި ނަމަވެްސ، ައޅުގަނޑުމެން މި ބޭނުން ށްކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަ

ށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑަ ،ތުަގއި ކޮަރޕްޝަން ހުއްޓުވަން ބޭނުންވާ ނަމައިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ޙަޤީޤަ ހާސިލުނުކުރެވިދާނޭ

މަލުތައް ހިންގާފައި ތިބި މީހުން ޢަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ އެީކގައި ައޅުގަ މިފަދަ ބަދަލުތައް ގެނައުމާ

ފަދަ ބޮޑެތި  ނުދާގެންތާރީޚުަގއި ިހނގައި  އަހަަރކީ މިރާއްޖޭގެ  5ތުވެދިޔަ ފުގެ ކުރިމައްޗަްށ ގެްނނަން. ފާއިސާންއި
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މަލުތައް ހިްނިގ ޢަަދއުރުގެ ތެޭރަގއި ކޮރަްޕޝަނުގެ އަހަރު. އެ ފަސް ަމއްސަލަތައް ހިނގައިގެންިދޔަ  ކޮރަޕްޝަނުގެ

މަލުތައް ހިންގީމޭ. ދައުލަުތގެ އިސްވެިރެއއްގެ ގޮުތަގިއ ޢަރަޕްޝަނުގެ މީހުން ނިކުމެ ބުނެފައި އެބަހުރި ތިމަންނަމެން ކޮ

ތިމަންނަ ނަހަލާލު ފައިސާގެ ބޭނުންކުރީމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެއ  ،ޅަކު ވިދާޅުވިހުންނެވި ބޭފު

ކަމަކަށްުނވި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޮކރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަަލތައް ހިނގަިއގެންދިަޔއިރުަގއި  މައްސަލަތައް ބެލޭ

ންގެ ގޮތުަގއި އެބަ ތިއްެބވި. ލަުތގެ މުައއްސަސާަތކުެގ އިްސވެރީ އެކަންކަުމގެ މަތީން އިހުމާލުިވ ފަރާތްތައް އަިދވެްސ ދައު

ޓަަކއި ަފރާތްތައް ހާޒިރުކުރުމަށް ފުގެ ކުރިމަްއޗަށް އެސާތަނެއް ުނވަތަ އިން  ަމލުކުރެވޭޢަފަރާތްތަކާ މެދުގައި  އެ

ރާއްޖޭަގއި އެަބއޮތް  މި ނުދޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިެގނެއް ތަެނއް ތަެކއް ކުެރވޭމަސައްކަތް

ބެލުމުގެ ޒިންމާ . ދައުލަތުގެ ތެރޭގަިއ ހިނގާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ނިވަން މުއައްސަސާެއއް ުއފެދިފަމި

 ގެައޅުގަނޑުމެން ،އިރުަގއިލި އިލަތުގެ މާލިއްޔަތު ލޫޓުވަ އަހަރުގައި މުޅި ދައު  ފަސްހަވާލުކުރެވިފ. ފާއިުތވެދިޔަ 

 ކޮަރޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަްއ ހިނގަިއގެންދިޔައިުރަގއި ިމކަންކަމާ ުގޅޭގޮތުން ކުރެވުނު  ކުރިމަީތގައި  ގެއެންމެން

މިގޮތަްށ  ކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނާކަށެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިދަންނަވަނީ، ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ގާނޫނީ  ޖެހޭ.ހަދަން ނުކުެރވޭނޭ. ގާނޫނު އް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މައްސަލަތައް ޙައްލެއްގާނޫނެއް ހެދުމަކުންނެ

ގުޅުންހުރި މަްއސަލަތައް ފަޅާއަުރވާ މީހުން  ތައް ގެންނަންޖެހޭ. ކޮރަޕްޝަނާބަދަލު އޮނިގަނޑަށް އަުޅގަނޑުމެން ހެޔޮ

ވެސް، އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަ ރިކަންމާޔަތްތެހިމީހުންނަށް ގާނޫނީ  އަޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އެ

މި ަޖރީމާތައް ހިންގާފައި ތިިބ މީހުން  ،މަލުތަްއ ހިންގާފައި ތިބި މީހުންޢަ ތަނުަގއި ކޮރަްޕޝަނުގެ ބޮޑެތި ފާއިތުވެދިޔަ 

ޓަަކއި މިއަުދ ފުގެ ކުރިމައްަޗށް ގެނައުމަށްސާ އިންމީސްމީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބަހުރި. އެ

 ،ރާއްޖޭަގިއ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިނގަިއގެންދިަޔއިރުަގއި ހަމައެއާެއކީަގއި މިމަސައްކަތްކުެރވެން އެބަޖެހޭ. 

ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަިއގެ ޮބޑެތި ޖަރީމާތައް ހިނގަިއގެްނދިޔައިރުަގއި އެކަންކަުމގެ މަތީން އިހުމާލުވި ފަރާތްތައް 

އެީކގައި  ޔާްނ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަތިބިކައަދިވެްސ ދައުލަުތގެ މުައްއސަސާތަކުަގއި އިްސވެރިންެގ ގޮތުަގއި 

ދައުލަުތގެ އެހެްނ  ،ކަމެއް. އެއީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިބި މީހުން ނަމަވެސް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

ވެްސ  ިމއަދުމި މީސްމީހުން އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި  ،ނަމަވެސް ރިްނގެ ގޮުތގައި ތިބި ވެރިންއިސްވެ އެްއގެމުއައްސަސާ 

 ފެންނަން މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،މުން ދުރުކުރެިވގެން މެނުވީޤާމީސްމީހުން މަ މުން ދުރުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އެޤާމަ

ގާނޫނީ އޮނިގަނޑަްށ  ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، ުފގެ މަގުން ބެލިގެނެއްސާޙަޤީޤަތުގައި އިން ވެސް ހުރި މައްސަލަތައް

ފަދަ  އްކަތްކުރާއިުރގައި ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަޅުގަނޑު މިދެންނެވިބަދަލުތައް ގެންނަން މަސަ އަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮ

 ހިންގާފައި މަލުތައްޢަންނަން އެބަޖެހޭ. ކޮރަޕްޝަނުގެ އިޞްލާޙީ ބަދަލުތައް ދައުލަުތގެ މުއަްއސަސާތަުކގެ ތެރެއިްނ އަ

ރަްޕޝަނާއި ފަސާދަިއގެ ބޮޑެތި ރާއްޖޭގައި ކޮ ފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެެނވެން އެބަޖެހޭ. އަދި މިސާތިބި މީހުން އިން

މުތަކުން ޤާމަރާލައިގެން ތިބި މީހުން އެ މަ  ދެލޯ ،ޖަރީމާތައް ހިނގިއިރުަގއި މިކަންކަމުގެ މަތީން އިހުމާލުވެ
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 އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮރަޕްޝަން މި  ،ލެވެން އެބަޖެހޭ. މި ބަދަލުތައް ގެނެިވގެން މެނުވީ އަޅުގަނޑުމެން ދުރަށް

ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް  ނުލެވޭނެ. ޙަޤީޤަތުގައި އަންނަ ކޮންމެ ސަރުކާރަކަށް ވެސް ކުރިމަތިާވ އެންމެ ރާއްޖެއިން ނައްތަެއއް

ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް  މި  ،ދަނީ ކޮރަޕްޝަާނއި ފަސާދަިއގެ ަމއްސަލަ. އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން މި ވެގެން 

މުތަކުަގއި ޤާސަރުކާރުގެ އިސް މަ ސަުރކާރުން މި ހުށަހެޅުއްވީތީެވ. ޙަޤީޤަތުަގިއ މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅުއްަވއިގެން

އްމަލެއް ނުކުރައްވާނަމޭ. ެއއީ ޙަ ޓޮލަރޭޓެއް ނުކުރަްއވާނަމޭ. ތަކޮރަޕްޝަނަށް ،ދެއްާވ މެސެޖަކީ ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށް މި

، ހަމައެާއއެީކަގއި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. އެެހންނަމަވެސް އިން ެހޔޮއް. ައުޅގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި އެހަމަ ރަނގަޅު މެސެޖެ

މުތަކުގައި ިތއްބެވި ިމގޮތަށް ޤާމަ ސަރުކާުރގެ ިއސް ،މު މަސައްކަެތްއ މިއީއްރުން ކުރަްއވަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިސަރުކާ މި

 ...މުޤާރީމާ ހިންގާފައި ތިބި މީހުން މަކޮރަޕްޝަނުގެ ޖަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް ފުޅުެދއްެކވުހިނގަމުންދާ ބަހުސްގައި ވާހަކަ ތެރި މެންބަރު. ިމހާރު މިޝުކުރިއްާޔ މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް

 .ހިތަދޫ ދެކުނު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށްއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ލްބްލޯކުރާ ފަާރތްތައް ރަްއކާތެރިކުރުމުގެ ިބލުގެ ނަމުަގއި މަޖިލީހަށް އީސް. ވިސުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ ޝުކު

މު ބިލެއް. އަުޅގަނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީ، މި ބިލު އްދާ ބިލަކީ މުހި މި ހުށަހެޅިގެން އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން

އަށް ޝުކުރު هللاތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ،ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް  ،ޓަަކއިވަނީސް ޮކރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްމަސް ނު އެއް ންސަރުކާރު ދަންނަވަން. އަދި މި

ގަނޑު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ވެސް އަދި ސަރުކާރުގެ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަޅު ،ޓަކައި އާދެ

އުމުތަކުގެ ތަރައްީޤއަށް ޤަނަވަން. ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ ތަރައްީޤވަމުން އަްނނަ ހަމަ ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަން 

ނުބަިއ  ޮބޑު ހުރަހަކީ ޮކރަޕްޝަން. ކޮރަޕްޝަން ހުއްުޓވުމަށް ފިަޔވަޅުތަްއ ައޅަން ެއބަޖެހޭ. ކޮރަޕްޝަނަކީ އޮތް އެންމެ

އެުކ ސިފަތަކާ  މަލެއް. މިޢަގަިއ ފެތުރެމުން އަންނަ ނުބަިއ އުމުތަކު ޤަ އަންނަ އްީޤވަމުން ތަރަ ވައިރަެހއްެގ ގޮުތގައި 

ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު  ގެދައުލަތުގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކަށް އަންނަން މަސައްކަތްކުރާ މީުހންނަށް އެޅިގެންދާނެ ބޮޑު ުހރަހެއް

ތިމަންނައަށް ރަންވަެޅއް  ،ކަހަލަ  ީކ ބައެއް މީހުންނަށް ހީވާގަބޫލުކުރަން. ދައުލަުތގެ ވަުރަގދަ ބާރުގަދަ ވަޒީާފއެއް ލިބުމަ

 ކަމަކަށް މި  ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ ަވސީލަތްތަކާއި ބާުރގެ ބޭނުންކޮށްގެން ަވއްކަންުކރުމަކީ އާއްމު . ހިތުހުރި މޭލިބު

، ކަމަކީ މިއީ ހިނގާ ދު މިވާހަކަ ފުޅާކޮށް ދައްކަން އެބަޖެހޭ. މި މަޖިލީހުގައި މިއަ . މިވަނީ ވެފަ ރާއްޖޭަގއި ވެސް މި

ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ގެމު ހުރަހެއްއްމިކަމަށް އެޅިގެންދާނެ މުހި ،ކަމެއް މު އްމިކަމަށް މުހި
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ން ފަހަރަށް މިދެންނެވިހެން ބާރުގަދަ ފަރާތްތަކު ކަންކަން ރިޕޯޓުކުރާ މީހުންނަށް ގިނަ މި .ރައްކާތެރިކުެރވެންޖެހޭ

ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސއާިއ  ؛މު ވަސީލަތްތައްއްދައުލަތުެގ މުހި .ަވއްކަންކުރަމުންދަނީ އެކުބާރުގަދަ ގުޅުންތަކާ 

 .ދަނީކުރަމުން އެކަންމީހުންގެ އަތްދަށުަގއި ޮއެވގެން  ނޫން އެހެން ތަޙުޤީޤުކުރާ މުއައްސަސާަތއް އެ އަދިވެސް މި

ނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ބޭނުންކުރޭ. ނަތީޖާއަކަށް މިދެންނެވި ފައިސާ އެ މީހުން ގުޅުްނހުރެ ނުރައްކާތެރި ގޭްނގުތަކާ

ކަަމކަށް މިކަން ވެފައި އޮތީ.  ބޮޑެތި ބިރުވެރި ދަނީ މިކަންކަން ރިޕޯޓުކުރަން ތިބި މީހުންނަށް ވެސްވެގެން

 ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިުނމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިދެންނެވިހެން އެ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫުނން އެހެންނަމަވެސް، މި 

ބޮޑެތި މަސައްކަތްަތކަށް  ،ތައް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓު. ދަންނަވާނީކައޅުގަނޑު  ބޮޑު ުކރިއެރުމެކޭ ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް

މީހުންގެ ާވހަކަދައްކަންޖެހޭ. ރާއްޭޖގަިއ  ގުމަށް ހުށަހަޅާކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ީމހުންގެ އަތުން ރިްޝވަތު ނެ ބިޑު

، ކޮށްގެން ަތކެތި ގަތުމަށް ދެންނެވިހެން ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާަތކުން ބިޑުމި ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

، ހަމަ ސީދާ އެބަ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެބަ ހުށަހަޅާއެޯވޑުޓަަކއި އަދިވެސް މިނޫންވެސް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގުމަށް

 އި؛ ހިނގަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ ެއއީ ކޮންމެހެން ،އަދަދު. ފާއިތުވެދިަޔ ސަރުކާރުަގއި ާއއްމު ކަމަަކށް ވެ ހުށަހަޅާ

ބޫުލކުރި އި އެތަންތާގެ ވެރިން ގަމިދެންނެވި މަސައްކަތްތަްއ ހަާވލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ިލބެންޖެހޭ އެއްެޗއްގެ ގޮުތގަ

ރާ މިދެންނެވިހެން މިކަންކަން ކު ،ރިޝްވަތު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ، އަޅުގަނޑު މި ގޮވާލަނީ

ައކަްށ ؛ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާހަމަ ސަރުކާރުގެ މަތީ ،ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ސީދާ ދެންނެވުމަށް. ސަރުކާރެއް އެަކންޏެއް

އްމު ެމއް ޙައްެލއް ނުކުެރވޭނެ. މިއީ އާނޫނިއްޔާ ެއކަން ކުރަން ަހވާލުވެަފއި ތިބި ފަރާތްތަކަްށ އެކަންޏެއް މިކަ

އޮވޭ. މިކަްނކަން ރިޕޯޓުކުރަން އެބަޖެހޭ. . ިވޔަފާރިެވރިންގެ ޒިންމާ އެބައި އެބަ އޮވޭފަރުދުންގެ ވެސް ޒިންމާއެއް ިމކަމުގަ

މިކަންކަން ހަވާލުކުރެިވގެން ރިޝްވަތަްށ އެދޭ ވެރިންގެ ރިޕޯޓު ނޫނީ އެކަންކަން އެދޭ މީހުންގެ  ،މިދެންނެވިހެން

 ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ނުހުއްޓުވޭނެ. މިއީ ވާހަކަދަްއކަން އެބަޖެހޭ. ވާހަކަދައްަކއިގެން އެކަން ހުއްުޓވޭނީ. އެހެން

ދަނީ  އަހަރެްއގެ ވެިރކަމެްއގައި ައޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި 5އާދަިއގެ ވާހަކަަތކެއް ނޫން މިދައްކަނީކީެއއް. 

ތުގެ ، ދައުލައިއެ ެވރިކަމަށް ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނާ ،ވެރިކަން ނިމިދާއިރު

މިދެންނެވި ަސރުކާރުގެ ވަޒީރުންނާ އަދި ުކންފުނިތައް ހަވާލުވެ ތިބި މީހުން މިލިޔަނަރުންގެ ގޮތުަގއި ނާިއ، ވަޒީރުން

 ނިމިދަނީ. ސަރުކާރެއް ނިމިދަނީ. އެ މީހުންގެ މުސާރައަށް ބަލާއިރު އެ މީހުންނަށް އެ ތަނަވަސްކަން ލިބޭނެ އެއްެވސް

ފާއިތުވެދިަޔ ސަރުކާރު ދިޔައިރު ވެސް  ،ދަނީ ފެނިެގން މި ގަނޑުމެންނަށްންނަމަވެްސ، އަޅު ގޮތެއް ނެތް. އެހެ

މިކަން ވާްނޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން. ނާޖާއިޒު  އެހެންވީމާ، މިއީކީ މިލިޔަނަރުންގެ ގޮތުަގއި އެ ީމހުން އެ ދައުރު ނިންމާލީ.

އެބަޖެހޭ.  ހޭ. މި ވާހަކަ ފުޅާކޮށް ދައްކަންގޮތުަގއި އެބަ ލިބޭ އާމްދަނީތަކެއް މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ކަންކަން ކުރަން އެބަޖެ

އަުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުމަށް ބޮޑު ހުރަސްތަކެއް ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ،ނުދައްކައިފި ނަމަ

އިޒު ގޮުތގައި ނާޖާ ،މިދެންނެިވ ގޮތުަގއި ،ތެރޭގައި އަސާސީ ކަންކަމުން މަޙުރޫމްވެފައި ތިބި އެަތއް ަރއްޔިތުން ތިބޭއިރު 
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ޓަކައި ސަުރކާރު ހުރަހަކަށް ފުއްދުމަށް އެ މީހުންނަށް މިދެންނެވި ކަންކަން  ،ދައުލަތުގެ ފަިއސާ ބޭނުންކޮްށފި ނަމަ

ެކއް ކުރަްނ ދާއިރާެއއްަގއި ވާހަކަދެެކވިގެްނ މަސައްކަތްތަ ޓަަކއި ފުޅާންވީމާ، މިކަންަކން ހުއްޓުވުމަށްވޭ. އެހެބައެ

ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ. ިމކަމަށް ެއއްބާރުލުންދީގެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ކަމެކޭ އެބަޖެހޭ. މިއީ މުހިއްމު

ގޮުތގައި ފާހަގަކުރަން.  ގެކަމެއް މެންބަރުން މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް އެއްބާރުލުންދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދޭ

 ރަީއސް.ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުލގެ ބިިރކުރުމުގެ ކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެވިސުލްބްލޯ ވާ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި 

ޒަތްތެރި އިއް އިރާގެ މީދޫ ދާ އަްއޑޫ  ،އަރުވަނީމަށް ދެން އަޅުގަނުޑ މި ފުރުޞަތުދެއްެކވުވާހަކަުފޅުއިބްތިދާޢީ ބަހުސްގައި 

 ދަމަށް.މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ދަމް ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާއަްއޑޫމީ

 ބިލު؛ މި ކުރުުމގެވިސުލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިާވ  މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައި

ޓަކައި ގަލޮޅު އުތުރު އިދެްއިވ ކަމަށްބިލެކޭ. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަ މުމުހިއްބިލަކީ މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް 

އަށާިއ، އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރަށް އަުޅގަނޑު ޝުކުރު هللاދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ަރއީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަުމގައި ވަރަށް 5ހިނގައްޖެ މިދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަންނަވަން. 

ކުރި ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރު. ކޮރަޕްޝަންގެ އެަތއް ޢަމަލުތަކެްއ ލޯލްބްވިސުއިހާނެތިކޮށް 

 ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  ،ބޭންުކގައި ހުރި ފަިއސާ އެއީ ކޮންދިމާލަކުން އައި އެްއޗެްއކަން ވެސް ނޭނގި ،ހިންގައި

ެއ އެްއޗެހި ހަދަިއގެން އެކި ތަންތަނުން ދައުލަތަްށ ވަންނަންޖެހޭ ފައިސާ،  އީ ފާޑުފާުޑގެ ފައުންޭޑޝަންތަކާދިޔަ މި

ތަކަށް ވަދެގެންދިޔަ މަންޒަރު. އެކަންކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން ވާަހަކދެއްކި މީހެއް ިވއްޔާ ވަޒީފާ ފައުންޑޭޝަންތަުކގެ އެަކއުންޓު 

ނިާޔވެރި ކަްނކަން އެ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި ނުވަތަ ެއއަްށވުރެ ވެސް އަ ،ުނވަތަ ޖަލަށް ލެވިގެންދިޔަ  ،ގެއްިލގެންދިޔަ

އެހާ  މަރާލީ؛އިރު ވެސް ނޭނގޭ ާޔމީން ރަޝީދު ޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބަށް އައިވަނީ. އަ ދިމާވެގެންޮގއްސަ މި

ީލ ކޮްނ ، ިރޟްވާން ގެއްުލވައިކަެމއް. ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ ހުރެ އަނިާޔވެރި ގޮތަކަށް މަރާލީ ޮކން ސަބަބަކާ

ނޭނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް  ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަައކީ ހުރެ ބަކާސަބަ

ކޮށްފާނެތީެވ ން ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާއެ މީހުންނަށް އެނގިގެން ުއޅޭ ވާހަކަ. ނޭނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެ މީހު

މިއަުދ މިތާގައި ވާހަކަދެްއކެވި ަބެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ސް.ތެރި ރައީކުރެިވގެންދިޔަ ކަެމއްގެ ވާހަކަ. އިްއޒަތް

އެްސއަކުްނ މީހަކަށް .އެމް.ފާހަގަކުރެްއވި ކަްނކަމާ ދޭތެރޭ އަުޅގަނޑު ހަމަ ކަންޮބޑުވޭ. ކީްއވެގެންޯތއޭ މި ބިލުަގއި ެއސް
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ވަތަ އީެމއިލަކުްނ ހުށަހެޅެންވީ؟ އިއްޒަތްތެިރ ވީ، ނުމައްސަލަެއއް ހުށަހެޅެންވީ، ނުވަތަ އެމް.އެމް.އެސްައކުން ހުށަހެޅެން

ހޭ ކޮރަޕްޝަންގެ އަޅުގަނޑުެމންނެއް ނުޖެ ،ވާނަމަ  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަްނ ކަމަށްއަުޅގަނޑުމެން މިުއޅެނީ ރައީސް.

އްސަލަ ކުރާ މީހާ ދުނިޔޭަގއި ހުރި ހުރިހާ ހުރަސްތަކެއް ގިާރކޮށްފައި ނޫނިއްާޔ އެ މީހަކަށް އެ މަޢަމަލެއް ރިޕޯޓު

ހުށަނޭޅޭނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ބައްޓަންކުރާކަށް. ައޅުަގނޑުމެން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން މި ކުރާ މަސައްކަތުެގ 

ގޮަތކަށް  މިފަދަ ކަްނކަން ރިޯޕޓުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަްށ ވީހާވެްސ ފަސޭހަ ،ތެރޭގައި އެންމެ މުހިންމު އެްއ ކަމަކީ

 ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް ކަނޑައަަޅއިދިނުން. މި ޒަމާނަކީ މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ އިންިތޒާމެއް

މީހަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ެއ  ގެންގޮސް އޮފީހަކަށް ލާ ސިޓީ ލިޔެގެން ސިީޓއުރައަށް ލައިގެން ،ގަލަމެއް ނަަގިއގެން އިށީނދެ

އެކީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވެސް  އް ނޫން. ޓެކްނޮލޮޖީއާމާނެސިޓީގެ ޖަވާުބގެ އިންތިޒާުރގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި އިންނަންޖެހޭ ޒަ

ޓަށް ތިމާވެށް އެބަޖެހޭ. އެްސއެމް.އެްސއަކުން ކުެރވޭ ކަެމއް ކުރަން ައޅުގަނޑުމެން ކީއްކުރަންތޯ  ތަރައްޤީވާން

 އަޅުގަނޑަކަްށ . ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަަމކަށްޤީޤަތުަގއި ބޭނުންކުރަންވީކީގެއްލުންދީގެްނ އިތުުރ ކަރުާދސްތަކެއް ވެްސ ޙަ

ނުފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންވީމާ، މި ބިލުަގއި މިހާރު ރިޕޯޓުކުރަން ހުށަހެޅިފައި މިހިރަ ގޮތްތަކަކީ އަުޅގަނުޑ 

ދަންނަވާނީ ހަމަ ރަނގަޅު ޮގތްތަކެކޭ. އެްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުގަނޑުމެންނެއް ނުޖެހޭ އެަކންކަން އެއަށްވުރެ އުނަދގޫ 

ކަމަށް ވަންޏާ ނޫނީ ެއކަާމ   މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާށް. މީގަިއ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަޮއވޭރާކަކުަބއްޓަން ގޮތަކަށް

ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރެޭވވަރަށް މަޢުލޫމާތު ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ ޢަމަލުކުރާކަށްނުޖެހެއޭ. އެހެންވީމާ، މީހަކު ހަމަ ތޯތޯ 

.  އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީކީވާަހކަެއއް ނޫން ، ަމއްސަލަ ބަލާއް ވާހަކަެއއް ަދއްކާލާއިަރކަށް ީމހަކު ފަހަތުންދާ ވާހަކައެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެްނ މިދިޔައީ މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ވެސް ކުީރގެ ރައީސް ާޔމީން އެކި ތަންތަނުގައި ެއކި 

ން ަކމަށް ޒިންމާ ނުނަގާންވެގެްނ ބޮޑެތި ަވއްކަންތައް ކޮށްފައި އެކަ ؛ގޮތްގޮތަށް އެ މަނިކުފާނު ޒިްނމާ ނުނަގާންވެގެން 

ެއީއއެއް ނޫން އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދިޔަ އަޑު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވާހަކަދަްއކަމުން

މަސައްކަެތއް ކޮްށގެން ގެނަިއ  ައޅުގަނޑުމެން އެތައް  ،އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަުރކާރެްއގައި  ،ސަރުކާރެްއގައި 

ިއ ވެްސ ވޯުޓ ހޯދަން ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަައކީ ކޮރަޕްޝަްނގެ މައްސަލަަތއް ބަލައިދޭެނ ސަރުކާރެްއގަ

ަޓކައި ކުަރންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނުޑ ްނވީމާ، އެ ަމސައްކަތް ކުރުމަށްވާހަކަ. އެހެ

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ުކރިމައްޗަށް ވޯޓުހޯދަން ދާން ދަންނަވާނީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވެސް ޒިންމާއެކޭ. 

އެބަޖެހޭ.  ދެކޮޅަްށ ެތދުވާ މީހަކަށް ވާން  ރި މެންބަރަކީ ެވސް ކޮރަޕްޝަނާނުކުންނައިރު މިތާ ހުރި ކޮްނމެ އިްއޒަތްތެ

ހުރި ަވއްކަްނ  ެރވިފައި އަހަރުގެ ތެޭރަގއި ކު 5ދެކޮޅަށް މަަސއްަކތްކުރާ މީހަކަށް ވާންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި  ކޮރަޕްޝަނާ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް އެއްބާރުލުން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ބެލުމަށް

ދެކެނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ހުރިހާ އެންމެން ވެސް 

 މީދުުކރަމުން އަޅުގަނޑު އިށީނދެލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނެ ކަމަށް ުއއްޓުދެްއވާވޯ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންފަިއ ދިވަަޑިއގެބަރުން އެަދއްަކވަން އަިދވެްސ ބަެއއް ެމންމެންބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅު ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި

ދު ހެންވޭރު ންބަރު، މެވަގުތު ތަޅުމުގައި އިންެނވި އިްއޒަތްެތރި މެ ފުޅުންގެ ތެރެއިން މިވޭ. އެިދވަަޑިއގެންފައިވާ ބޭ އެބަ

 އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: މްވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދު ހެން

ސް. މި މަޖިިލސް ޤާނޫނުއަސާީސއާިއ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ ެއްއގޮތަށް އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަްތތެރި ރައީ

 ،ކުރުމާއި ، ވަްއކަންބިުރދެއްކުމާއި  ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ދެްއވުމަށް އަުޅަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ ގޮސްކުރިއަށް 

ޓަަކއި . މިކަން ހުއްޓުވުމަށްވާ ކަެމއްކޮރަޕްޝަނަކީ މިހާރު ފެޝަނަކަށް ވެފަިއ، މި ރާއްޭޖގަިއ ފެޝަނަކަށް ވެފައި 

 ކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގިއ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެްއވި ކަމަށްޓަކައި ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތްތައް ވިސުލްބްލޯ

އަށް އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިީއ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދު

 ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ފަދަ ކަންކަން މި ޤައުުމގަިއ ހިނގާތީެވ، އެ ކަްނަކން ހުއްޓުވޭނީ، މި ކަންކަްނ އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ ކުރެވޭނީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ މިފަދަ ގާނޫނެއް އޮެވގެންކަާމ މެދު އަޅުގަނޑު ަޝއްެކއް 

ަކމުން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ނުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލަށް ވާހަކަދައް

ގާނޫނެއް ނެތިގެން ކުރާ ކަެމއް ނޫން ކަމަށް. ނޫނިއްޔާ މީހުން ހައްޔަރުކުރަން، ބަންދުުކރަން، ރިޕޯޓުކުރަންާވވަރަށް 

ގާނޫނުތަުކގައި ވާ ގޮތަށް  ގާނޫނުތައް ެއކުލަަވއިލެވިަފިއާވ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ، އެ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ެއޅެމުންދާތީވެ ެއ 

ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކަިއ ހުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނެއް. މި ގާނޫނުގައި ފަހަރެއްަގއި ެވސް ސިއްރު ހެކި؛ ސިއްުރ 

ހެކި ހުށަހަަޅއިގެން ކަންކަން ކުރާ ވާހަަކެއއް ނެތް. ސިއްރުން މީހުން ާވހަކަދައްކާ ވާހަކަެއއް ނެތް.  ގޮތުަގއި ިސއްރު

މި ޤައުމުގައި ކުރަުމންދާ ވައްކަންތައް ހުއްުޓވޭނީ  ،އެހެންނަމަވެސް، މި ޤައުމުގަިއ ހިނގާ ބޮޑެތި ކަންކަން ހުއްޓުވޭނީ

 ހިތްވަާރެއކު ނުކުމެ އެ ބަސް ބުނެގެން. އެ ވާހަކަ އިްއވަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރގޮތުަގއި ކޮންމެވެސް ބައެއް

ފަރާތްތަކާ ހިސާބަށް އިއްަވިއެގން. ނިކަން ބައްލަވަމާ ހިނާގ! އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މައްސަލައެއް ފުލުސް އޮފީހަށް 

ބުން ފެށިގެން އެ މީހަކާ ދޭެތޭރ ހުށަހަޅައިފިއްޔާ ކަންކަން ވަނީ ކިހިނެއްތޯ. އެ މައްސަަލއެއް ހުށަހަޅަން ފޯނުކޮށްލާ ހިސާ

ފުރަތަމަ ވެސް ޝައްުކކޮށް ގިނަ ވާހަކަަތކެއް ދަްއކަން ފަށާ. އޭނަގެ ވަނަވަރު އޮޅުންފިލުވާ. އޭނަ އެތަނަށް ޮގްސ 

ރިޕޯޓު އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ޭއނަ އެތަނަށް ނުގޮސްފި ަނމަ، އެ މައްސަަލއެްއ ބަލާކަށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ 

ން، ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ކަމެއް ކުރާ ތަނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ. މިއީ ހިތާމަހުރި އިސްނަަގިއގެން ފުލުހު
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މައްސަލަެއއް. މިފަދަ ކަންކަން ޙަޤީޤަތުގައި މި ޤައުމުަގއި ަވއްކަމުގެ ކަންކަން، ކަރަޕްޝަްނގެ ބިރުދެއްކުން، މާރާމާރީ، 

 ގަބޫލުކުރަނީ ައޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓުކުރުމުން، އެ ރިޕޯުޓ މިކަންކަން އިތުރުެވގެންދާ ެއއް ސަބަބު ކަމަށް ައޅުގަނޑު 

ބަލައިގަންނަ ފަރާތުން އެކަން ކުރަްއވާ ގޮތަށް ނުކުރެިވވާކަން. އަޅުގަނޑުމެން ފުލުސް އޮފީހަށް ކަމެއް ހުށަހަޅައިފިއްޔާ 

މަށް ެވއްޖެއްާޔ ދެން ފުރަތަމަ ވެސް ބުނާނެ އަންާނށޭ މި ހިސާބަށް. މި ތަނަށް އައިްސ ހުށަހަޅާށޭ. ހުށަނާޅަިއފި ކަ

ނެތޭ، ވަރަށް ދެރައޭ. އެ މީހާގެ؛ ހުށަހަޅާ މީހާގެ އެތައް ަވގުތުތަެކއް ބޭކާރުެވގެންދޭ. އެ ހުށަހަޅާ މީހާ ބައެއް ފަހަރު 

ގެންގޮސް އެތާ ތެރޭަގއި އެަތްއ އިރެއްަގއި އިންނަންޖެހޭ. މިފަދަ ކަންކަން ދިމާނުވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ބައްޓަންކުރުމުގެ 

ވެގެންދަނީ. ނުމުަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ބިލު ކިޔާލުމުން އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވިސް

އަހަރު މިއިން ދުވަހަކު، ިމއިން ދުވަހަކު ނުހިނގާހާ ބޮޑެިތ  5ުއމުގައި މި ވޭުތވެދިޔަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤަ 

. އްލޭާހ ބޮޑަށް މި ވަނީ ގެއްލިފަތުގެ ަފއިާސ މިއިން ދުވަހަކު ނުގެ. ދައުލަގަިއެގންގޮސްފަވަްއކަން މި ވަނީ ހިނ

 ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މި ަވއްކަްނކުރުްނ ދައުލަތުގެ ހިންގަން ތިބި އިސް އިންަރއްޔިތުްނގެ ފައިސާ ؛ދައުލަތުގެ ފައިސާ

ކުރާނެ ޙަޤީޤަތެއް. މިއީ . މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގަބޫލުވަނީ ކައިލާފަ. ނަގާފަ. ވަްއކަންކޮށްފަ

ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ. ަރއްޔިުތން ނުކުމެ ބުނާނެ ކަމެއް ނެތް، ސަރުކާރު ތެރެއިން ކެަޔކަސް ރަނގަޅޭ. އަުޅގަނޑަްށ 

އުމުން ކޮށްފައިވާ ަވއްކަމުެގ ޤަޔަޤީން ނުބުނާނެކަން. ނަގާނެ ވަރަށް ނަގަންީވއޭ. ވަްއކަންުކރަންވީއޭ. ރައީސް ޔާމީން މި 

ދައުލަތުން ނެިގ  ން،ުޅގަނޑުމެން ބަލަން ފަށައިފިއްޔާ ހަމަ ޔަޤީން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އުޅެނީ ސަރުކާރުއަދަދު އަ

ރަީއްސ  ނުގެ އަދަދު ނޭނގޭ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ އަޅުގަނޑުމެން،ލޯނުގެ އަދަދު، ބޭުރގެ ފަރާތްތަކުން ނެގި ލޯ

އުޅެނީ   ވަްއކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދޭނެ ގޮތެއް އަދި މިޔާމީން ވަގަށް ސަރުކާރުން ޯއގަނަިއޒް ގޮތެްއަގއި ކުރި

ހުންނަނީ. އެބަޖެހޭ  ނުދިނުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ގާނޫނުތަްއ މިނެތިގެން. އެހެންވީާމ، އެފަަދ ކަންކަން ރިޕީުޓވިޔަ

ކުރެޭއ. ެއކަން މީެގ މިވެނި ތާކުން ވަްއކަންކުރެއޭ. ިމވެނި މީހަކު އެބަ ވަްއކަންހިތްވަރުހުރި މީހުން ނުކުމެ ބުނަން، 

 ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ބޭފުޅަކު ަރއީސް ާޔމީންގެ އެަކއުންޓަށް އާދަޔާ  ރިން ކުރީމަ ވެފައި ހުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ކު

ރިތަުކެގ ތޭ  މީހާ އެތައް ދުވަހަކު އިންނަންޖެހުނީ ޖަލުގެ ގޮީޅގަިއ،ޚިލާފު ގިނަ ފައިސާ ވަންނަ ވާހަކަ ބުނެގެން އެ

ގޮުތގައި މި  ، އެކަންކަން ހުއްުޓވޭނީ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާަކެވގެންޮގސް ނިމިދިޔައީ. އެހެންވީމާތެރޭގައި. ޢާއިލާ ބި

އަިދވެސް އެއްފަހަުރ  އުމުަގއި ހިނގާ މިފަދަ ނާޖާއިޒު ކަންަތއްތައް ުހއްޓުޭވނީ މިފަދަ ގާނޫނުތަކެއް ޮއެވގެން.ޤަ

އަށް هللا  އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުކަމަށްޓަަކއި ގަޮލޅު މި ގާނޫނު ހުށަހަޅައިދެްއވި އެހެންވީމަ

 އަދާކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އަޅުގަނޑު ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރު މި ނަށް މިހާންހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެ ޑާލުމާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޖަލްސާ ހުސްވަގުތުޮކަޅށް މެދުކަނ

ދިަވޑަިއގަންނަާވ ކަވަން އެވާހަކަފުުޅދައް ،އާދެވުނީ. ބިލަށް ވާހަކަފުޅުަދްއކަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

ޅުމުަގއި ތަ ،ޖަހާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ޖަލްސާ އަލުން ފަށާއިރު، ޖަލްސާ ކުރިއަްށެގންދަން ފަށާއިރު 11ބޭފުޅުން 

ޖަލްސާ  ޖަހާއިރު 11ބެވުން އަުޅަގނޑު އެދެން. މިހާރު މި ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަނޑާަލނީ. ވަަޑއިގެން ިތއް

 . كمعلي ملسَّالاو . ّللاٰ  اءش إِنކުރިއަްށގެންދަން ފަށާނަން، 

 

 ]އަށް 11:01އިން  10:32ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ފަިއވާ ހުށަހަޅުއްވާهللا ޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއް `. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

 ދަނީ. މިހާރު ސް އަޅުގަނޑުމެން ކުިރއަށް މި ގެންއްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ބިުލގެ ބަހުފަރާތްތައް ރަ ކުރާ ލްބްލޯވިސު

 ،ންނެވީ ގައި މި އިވަަޑިއގެންފަިއވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މި ވަގުތު މި މަޖިލީހުގެ މާލަމުވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދި

 އަުރވަން. ޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

، މިއީ ައޅުގަނޑު ވަރަްށ އެދުނީ ބުނެލަން ފުރުޞަތަކަށް އީސް. އަުޅގަނޑު ވެްސ މި ބިލަށް ެއއްެޗއް ޝުކުރިއްާޔ ރަ

އަހަުރގެ ވެިރކަމުަގއި ކަންކަން  5ވޭތުވެދިޔަ އެދިއެދި ހުރި ބިލަކަށް ވާީތވެ. ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް 

 ވިޔަސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ނިޔާވެިރކަންހަަޅއިފިއްޔާ އަގޮތަށް ބަލާފައި ޝަކުާވއެއް ހުށަ ކުރަމުންދިޔަ

، ދޮޅު އަހަރެއް ކުރިްނ އަހަެރއް ، ީމގެކޮށް ީއވާ ފާހަގަކުަރއްަވއިފިތަޙައްމަލްކުރަންޖެހޭތީވެ ެއކަމަށް. ޚާއްޞަ

 ނޑަށް ފާހަގަ، އެ އަިނޔާވެިރކަމުގެ ތެރެއިން ައއި ބިލެއް ކަމުގައި އަުޅގަކަަމށް. އެހެންވީމާ ކޮށްފަިއވާ ބިލެއްޑްރާފްޓު

ކަމަށް  މީގެ ކުރިން ކަމަކަްށ ޝަކުާވއެްއ ކޮށްފި ،ކޮށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެވސް ފާހަަގކުރެވޭމި ކުރެވެނީ. ާޚއްޞަ

ކޮށް ައޅުގަނޑު ެވސް އަމިއްލައަްށ ނިޔާ މާ ބޮޑުވެގެންދާކަން. ޚާްއޞަވަންޏާ އެ ޝަކުާވކުރި ފަރާތަކަށް ލިބޭ އަ

ލުހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަިއގެން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެތަނުގައި ފު ،ކުރެވުނު ތަޖުރިބާއަކަށް ބަލަިއލާއިރުަގއި

ގައި ވުރެ. ކުށްވެރިެވގެންދާ ފަރާތަށް ިގނަ ފަހަރަށް ދޫކޮށްލާއިރު ކުށްވެިރވެގެންދާ ފަރާތަށް ،ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ގިނަ

 އޮފީހުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން މި ޖެހެނީ ނުވަތަ ކަމެއް ނުކުރެިވެގން ފުލުސް ވެސް ރިޕޯޓުަގއި ސޮއިނުކުެރިވގެން

ފަހަކުން މިހާރުވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާަގއި ވަރަށް މި  ،ކޮށް ފާހަގަކޮށްލާަނންހުށަހަޅާ ފަރާތް. މިގޮތުން ޚާއްޞަ މައްސަލަ
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ލަ އުޭޅ ކުޑަކުދިން ނުވަތަ ބައެއް ކުދިންގެ އަތުން ފޯނު ފޭރިގަނެގެން އެ މައްސަ. ުމވެގެން އެބަ ދޭ ފޮޓޯއެއް އާއް

ކޮންމެވެސް މީހެްއގެ ފޮޓޯެއއް. އެހެންވީމާ، އެ ފޮޓޯައކީ އަޅުގަނޑުެގ ޮކއްޮކއެްއގެ އަުތން ފޯނު ފޭރިގަނެގެން ެއ 

 ފަހަރަށް، ތިން ހަމައަށް ެވސް މައްސަލަ ބެލިފައެއް ެވސް ނުވޭ. ދެ އަދިއަދާމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިގެން 

ވެސް ހުށަހެޅިފައިވޭ.  އެ ފޮޓޯ ށްމުކުރުމުގެ ކުރިން ފުލުހައް އެ ފޮޓޯ ވެސް އާ، ން ކުރެވިގެފަހަރަށް ގޮސްގެން ރިޕޯޓު

 ދަނީ މިކަންކަމަށް އެްއވެސް ކަހަލަ އަޅާލުމެއް ނެތް ގޮތަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ،އެހެންނަމަވެސް

ޑު ކަންބޮޑުވުމެއް. ސްކޫލްތަކުން ކުދިން ގޮތުން. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮ މަލުތައް ދާޢަމިހާރުވެސް ފުލުސް އޮފީހުގެ 

ފޯނު  ވައި،ްސކޫލް ކުދިން ބިރުގަންނު ކުން ނުވަތަ ޭނއްގާނީ ކުދިންތައްތަން އަންނައިުރގައި ަބއެއް ގޭްނގުނިކުމެގެ

ވަރަށް ާއއްމުެވގެންދާއިރު ެވސް މިކަމަށް ސަމާލުކަމެއް އަދިވެސް މި ސަރުކާރުން ، މި މައްސަލަތަްއ އިއަތުލަ

ގައި ނާދޭ. މިއީ ހަަމ ތަކުރާރުކޮށް މިހާރުވެްސ ޯސޝަލް މީޑިާއގައި ާއއްމުވަމުްނދާ އެއް ފޮޓޯ. އަުޅގަނޑަށް ހަޤީޤަތު

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި އެ ފޮޓޯއިން ާއއްމުވާ މީހާައކީ އެ ފޯނު ފޭރުމުން އާއްމުކޮށް ދާ ކުއްޖާ. އެހެންވީމާ، ިމއީ 

 ވަންޏާ އަުޅގަނުޑމެންނަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރޭވ މިކަހަލަ ބިލުތައް ހުށަހެޅި ކަންބޮޑުވުެމއް. މިކަން މިހެންދާ ކަމަށް

ކަމުގައި ވިޔަސް އިޚްލާޞްތެިރ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ މިކަން އެންމެ އެކަށީގެންާވ ގޮތަށް މިކަން ކުރެވިދާނެ 

ހަށް އަޅުަގނޑު ކުރި ރިޕޯޓެއް ޑްރަގު ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ ައދި ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކޮށްލާނަން، ފުލުސް އޮފީ

މައްސަލަެއއްަގއި. ކުރީމަ ައުޅގަނޑަށް މަުރގެ އިންޒާރު އަިއ. ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަނުޑެގ ފޯނުން ކުރީ. އަުޅގަނޑުގެ 

ން ފޯނު އެހެން ފަރާތަކަށް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކުރެވިފައި ހުރި ތަޖުރިބާ. މިއި

ކޮންމެ ކަމަކީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަެއއް. އަުޅގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ފުލުސް އޮފީހަކަށެއް ޭއގެ ފަހަކުންނެއް 

ޑްރަގު މަްއސަލަ އަދި އެހެްނ މައްސަލަެއއްަގއި ެވސް ރިޯޕޓުކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ އެ ަކންބޮޑުވުމާ ހެދި. އެހެންވީމާ، 

އި ހުރި މައްސަލަ. ާޚއްޞަކޮްށ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި ބިާލ ބެހޭ ގޮތުން ފާހަަގކޮށްލަން މިއީ ވެްސ ޙައްުލކުރަންޖެހިފަ

ބޭނުން، ބީ.އެމް.އެލްގެ ރިޕޯެޓއް، ޔާމީންގެ ކޮރަޕްޝަން ުނވަތަ ަވއްކަމުގެ މަްއސަލަެއއް އާއްމުކުރި ޤާސިމް. އެބޭފުާޅ 

ވެގެން. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މައްސަލަ، ަވއްކަމުެގ މި މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމާ އެއްކޮށް މުޅި ޤައުމު ދިޔައީ ހަލަބޮލި

މައްސަލަ ދިޔައީ މުޅި ަޤއުމަްށ ދިޔައީ ބޮޑު ކަމަކަށްެވގެން. އެހެންނަމަވެސް، އެވަރަށް އެަކން ކުރަމުންދިޔައިރު ެވސް 

 ދޫކޮށްލައިފި. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް؛ ޤާސިމް، އެ ބޭފުޅާ އޮންނަންޖެހުނީ ޖަލުގައި. އެހެންނަމަވެްސ ދެން މިއަދު

އެީއކީ؛ އެ ލިބުނު އަނިޔާައށް ކިހިނެއްތޯއޭ ބަދަލު ހޯޭދނީ؟ މިސާލަކަށް އެ އަނިާޔއަކީ ނުަޙއްޤުން ލިބޭ ބޮުޑ 

އަނިޔާައކަށް، އެ އަނިާޔ؛ ނަްފސާނީ ގޮތުން މީހާއަށް ލިޭބ ެގއްލުމުގެ ބަދަލަީކ ވެްސ ުކޑަ އެްއޗެްއ ނޫން. އެހެންވީާމ، 

ންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދިޔުމަކީ މިކަހަލަ މިއީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކަ 

ކަންކަމަށް އަންނަ ވަރަށް ޮބޑު ޙައްލެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ާޚއްޞަޮކށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ 

މުަގއި ފުލުހުން ޚާއްޞަކޮށް މިކަމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ މިއަންނަ ކަންބޮޑުވު ފޯނު ފޭރެމުން  ، ސްކޫލް ކުދިންތަކެއްބޭނުން
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ފޮޓޯއަީކ ައުޅގަނޑު މި ފާހަަގކުރީ، ވަރަށް މުެވގެންދާ ެއ ވެްސ ާއއް މިއަދު އެަބހުރި. މިއަދު؛ ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންކަން

ފަރާތެއް. މި މުންެގ ތެރޭަގިއ އުޅެމުންދާ ، މިހާރުވެސް އާއްއަތުްނ ފޯނު ފޭރިގަނެގެން ގެންބައިވަރު ކުަޑކުދީ

ޝަކުާވއަށް، ަރއްޔިތުްނގެ ަޝކުާވއަށް ކިތަންމެ ުކޑަ ނަމަެވސް، ބޮޑު ނަަމވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުެވގެން ވެްސ 

ެވސް ައޅާލުން ކުޑަެވގެންދާކަން ަރއްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަ ލިބޭ. މިއީ ހަމަ  މިކަން ކުރީމަ

ދަނީ. ދެން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން އައިްސ،  ބޮޑުާވ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަގަެވގެން މިކަންހަމަ އަޅުގަނޑުމެން 

އަންނައިރުަގއި ގާނޫނީ ގޮތުން ކަމެއް މި ކުެރވެނީ ވެސް ބަެއއް އިޚްލާޞްތެިރކަމެއް އޮެވެގން. ބިލެއް ހުށަހެޅުމަކުންނެްއ 

އްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ޞްތެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ެވއްޖެލާ ކަމުގައި ވިޔަސް އިޚްދި ގާނޫނީ ގޮތުން ބާރެއް ލިބުނުއަ

، މި މީދަކީ ށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ އުއްގަބޫލެއް ނުކުެރވޭނެ މިއީ ެއންމެ ފުރިހަމައަށް މިކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަކަ

ދާރާތަކުން އެންމެ ޚާއްޞަކޮށް ތަޙުޤީޤީ އި ،އެއްގޮތަށް މިނިވަން މުއައްަސސާތަކާއި  ޔުމާދިބިލު ހުށަހެޅިގެންދާ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މިކަްނ ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް. هللاދުޢަބް މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމްިއއްޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ  ،އަުރވަން އޮތީދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

ލީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދު ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ބިލު ބަލައި`. އައްސަލާމްޢަލަިއުކމް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަ 

  ފުރިގެްނވާ ިބލެއްެގ ގޮުތގަިއ މި ބިލު މިކަެމއް ނެތި، ާޒތީ ހަސަދައިންނީ، އެްއވެްސ ކަހަަލ އިޚްލާޞްތެރިފެންނަ މި

ތަނަށް  އަުޅގަނޑު ހަމަ ހަނާދނަށް އަންނަނީ މީގެ ދެތިްނ ދުވަސް ކުރިން މި ފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ގެ ބިލުގެ މަތީން. އެއާއި މިއާ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްަދވާފަިއވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބާރުދިނުމު

ތަނަްށ  ޓަކައި ބިލުތައް ހަދައިގެން މިިޓވިސްޓުންގެ ހިތްހަމަޖެއްސުމަށްބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއކް މާ

ށް ހިނގައްޖެ. އަުޅގަނޑު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ދަރަަޖއަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގެންދަނީ.  ވައްދަމުން މި

އުމަށް ލޯތްބެއް ހުރި  ކޯލިޝަނުގައި މަނިކުފާނު ފިޔަަވިއ މި ޤަގަމުންގެންދާކުރާ ގޮުތގައި މިއަދު ެވރިކަން ހންގަބޫލު

އްަލ އެދުުމން ބޭފުޅަކު ނެތް. ވަރަްށ އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކީ ދަންަނވާ ވާހަކަެއއް މިއީ. ދެން ތިއްެބވި ޮކންމެ ބޭފުޅަކީ އަމި

އުމަީކ ތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ޤަ ޭބފުޅުން. އިްއޒަކުރާފުރިގެންވާ، ޒާތީ ހަސަަދ ިއސްކޮށްގެން މަަސއްކަތް 

ންނާ ހަމައަށް ިއ ދާ އޮހޮުރވަިއގެްނ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ބުރަ މަަސއްކަތުްނ ލެޔާއަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައި

އުމު ހޭދަވެގެން މި ދިަޔއީ ވަރަްށ މި ޤަ ރު އިސްލާމްދީނުގައި އަށްވުެރ ގިަނ އަހަ 800އުމެއް. ގެނެސްދީފައި އޮތް ޤަ 
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ވަރަށް ގިނަ ބަެއްއގެ ބުރަ މަސައްކަތުން، އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަެކްއގެ ސަބަބުން.  ނަ ބައެްއގެ މަސަްއކަތުން.ގި

ދެން ތިއްބެވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު  ގެ ތެރޭަގއި މަނިކުފާނު ފިޔަވައިމިއަދު ވެރިކަން ހިންގަން މި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން

އުމަށް ތަފާތު ދީންތައް ގެންނަން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެްނ އްދަން. މި ޤައި ަހމަނުޖެހުން އުފައުމުގަވަނީ މި ޤަބޭނުން

އެީކގަިއ  ކުރިންވެސް ަދއްކަމުން ައިއ ވާހަކަ. މަނިކުފާނު ވެްސ ކުރިން ދެއްެކވި ވާހަކަ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ޤަުއމު ން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރުން މިއުމު، އަޅުގަނޑުމެ؛ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަމަނިކުފާނު ،މިދަންނަވަނީ

ދިޔައިރު  ލޯނު ނަގަިއގެްނ މަސައްކަތްކުރަމުންއުމުތަކުންޓަކައި ަޗއިނާާއއި އަދި އެނޫން ޤަ  ކުރުމަށްތަރައްޤީ

މުން ގެންދަނީއޭ. ޗައިާނއަށް ކުރަ ވެތިކުރުމަށް ޓަކައި ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތް އުމު އަޅު ، ޢަދައްކަމުންދިޔަ ވާހަަކއަކީ 

ންނާނެ ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާަރކުން ނޯ ،ވިއިރު އުމު ވިްއކާލަނީއޭ. ިވދާޅުމި ޤަ

އުމުގެ ތަންތަން ދީފައެއް. މިލިޓްރީ ބޭސް ހަދަން ތަންތަން ދީފައެއް. ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ގެނެްސގެން، ޗައިާނއަށް މި ޤަ

ކޮށްފަެއއް. އަުޅވެތިުކރަން މަސައްކަތްއުމު ޓު ގެނެސްގެން އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤަމަނަވަރުތައް ގެނެްސގެން، ަމތިންދާބޯ

މާ މި މާދަ ެއކީަގއި މި ދައްކާ ވާަހކަ؛ މިއަދު އަުޅގަނުޑ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ޅުކުރަްއވާ!ގަބޫލުފު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

އުމުގައި ތިބޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޅަދަރީން، އަޅުަގނޑުމެންގެ ތުއްތު ދަރީން، ވާހަކަ ދައްކާނެ މީހުން މި ޤަ

އުމުގައި އުމު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު، މި ޤަޤަމި  ،ނޑާއި މަނިކުފާނާއި މާދަމާ  ނެތި ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަ

އަުޅގަނޑުމެން،  ދިވެހި ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނާ ސުވާުލކުާރނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ީކއްެވގެންތޯ

އުުމ ައޅުވެތިކުރަން އަުޅގަނޑުމެްނ ކަށް ިވއްާކލީ. ކީްއެވގެންތޯ މި ޤަަބޔަ އުމުެގ މިނިވަންކަން ބޭރުއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ 

 .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ޖާގަދޭންވީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ގެންދެވުން ެއދެ ދައްަކވަމުންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލާ މެދުގައި ވާހަަކފުޅު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

މި ބިލަށް ވާހަަކދެއްކޭނެ ގޮތެއް އިްއޒަތްތެިރ  ، މި ވާހަަކ ނުދައްކައި އާދެ! ހުށަހެޅިފައި އޮްތ ބިލަށް ވާހަކަދަްއކާއިރު 

ޅެނީ މިވެނި ތިމަންނަމެން މިއު ،ނޫންތޯ ިއ ރީްއަޗށް ލިޔުްއވާލަްއވަންވީރައީސް، އަުޅގަނަޑކަށް ނޭނގެ. އެހެންނޫނީ މީގަ

ބަޔަކަށް ބޭނުން ެއއްެޗއް ކިަޔން ޖާގަ ހޯދައިދޭންެވގެންނޭ. މިވެނި ބަޔަކު ަހއްޔަުރކުރާނެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭންވެގެންނޭ. 

 ވާެނ. މިގޮތަށް ބިލު ހަދައިގެން މާ އޭރުން ވަރަށް ފަސޭހަލުުނވެގެްނނޭ. މިގޮތަށް ލިޔުްއަވއިލެްއވީ މިވެނި ކަމެއް ހާސި

 ،ންކާނެ ވާހަަކއެއް. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީ މި ވާަހކަ ނުދައްކާ ދެން އަުޅގަނަޑކަށް ނޭނގެ ދައްގެނައީމަ މިތާނގައި

އުމުގެ މިނިވަންކަން ެގއްލިގެންދާކަްށ ހިތަކު ނެތް. މި ޤަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެްއވެސް ކަަހލަ ޝައްކު ކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ 
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އެހެން ދީނެއް ގެންނާކަށް މަނިކުފާނު  އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި އުމަށްމި ޤަވަަޑެއްއނުގަންނަވާނެ. ވެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅު

ޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަަޑެއއްނުގަންނަާވނެ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ކެރިެގން ސާބިތުކަމާއެކީ މިދަންނަވަނީ އިއް ފުޅުވެބޭނުން

އި ބަސް ވިދާުޅވާނެ އުުމގެ ޙައްުޤގަިއ، ރަްއޔިތުންގެ ޙައްޤުގަ ، ބަސް ިވދާޅުވާންޖެހޭ ވަގުތު މި ޤަންއަޅުގަނޑަށް ޔަޤީ

ޖެހެނީ ހެްނވެެގން މި ވާހަކަ ދައްކަންހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ މަނިކުފާނު މިހާރު ތި ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އެ

އޮެވގެން ތަނުގައި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރުަގއި ތިިބއިރު، އަުޅގަނޑުމެންގެ މެޯޖރިޓީ މި

ަގއި މަސީޙް މުޙައްމަދު ތި ގޮނޑީهللا ދެްއކި ވާހަކަ ިމައދު ކޮބައިތޯ؟ ޢަބްދު ދިޔައިރު ީކއްެވގެން؛ގާނޫނުތައް ހެދެމުން

ކުިރއިރު ައވަސް އަރުވާަލއިގެން މަސައްކަތް ކުރަީނއޭ ިކޔަިއެގން ވާހަކަދެއްިކ މީހުން މިއަދު އިންނަަވއިގެން މަަސއްކަތް

ރިހާ ބިލެއް ފާސްކުރަންެވގެްނ ރިން ބޭނުންވާ ހުެގ ކ15ުއުޅެނީ ކީްއކުރަންތޯ؟ މި މަހުގެ  ކޮބައިތޯ؟ މި

ނިކުފާނަށް، ރިޔާސަތަށް މަ ،ރައީސް ދެއް ހާސިލުކުރަްނެވގެންތޯ ިއއްޒަތްތެިރ މަޤްޞަ މަސައްކަތްކުރަނީ ެއއީ ކޮން 

ތަނަށް  މިފަދަ ބިލުތައް މި !ވިދާުޅވެދެްއވާ ؟މި ބިލަށް ވާހަކަދަްއކާނީނުލާ ދެން ކިހިނެްއތޯ އަޅުގަނޑުމެން އިދަންނަވަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަ ދަްއކަން މަޖުބޫރުޭވ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖުބޫރުވަނީ ސަބަބެއް ނެިތއެްއ  ގެނައިމ

އުމުގައި ޗައިނާެގ މި ޤަ މޭ ޗައިނާއިން ލޯނެއް ދިންއިރުވާ ޝަރުތެއް ނުކުރުވަ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނެއް ޗަިއނާ ލައް

މީހުންގެ ސިފައިން ބައިތިއްަބއިގެން މިތަން ހިމާޔަތްކުރާކަށް ައޅުގަނޑުމެން  މަނަވަރުތައް ބަހައްޓަިއގެން، އެ

 ޝަރުތުކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަކާރި މާއްދާހު، މީގައި ގުޭޅގޮތުން  ، ހުށަހެޅިފަިއ އޮތް މައްސަލައާހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،

ޅުގަނޑު ށް ދާތީ އަ ގެންޮގސްދެްއުވން އެދެން. މުޅިން އެހެން ދާއިރާއަކަަވިއގެން ވާަހކަފުޅު ކުރިއަށް ޅުގުޭޅގޮތުން، ގު 

 ޖެހެނީ.ދަންނަވާލަންމިހެން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

ރި ރައީސް. ެއީއ މިފަދަ ބިލުތައް ގެންނައިރު އާދެ! ދެން ކުރާނެ އެއްވެސް ކަމެއް އަުޅގަނޑަކަށް ނުިވްސނޭ އިއްޒަތްތެ

ނުއަސާސީާއިއ ނޫގެްނނަންވާނީ. ޤާކަމެއް ޮއވެގެން ބިލުތައް ޚްލާޞްތެރިކަމެއް އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އިޚްލާޞްތެރިއި

 މި ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން މި ހަޅަންވާނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ގޮތަށް ނޫން ބިލުތައް ހުށަ ފުށުނާރާ ގާނޫނުތަކާ

ދެކޮޅަށް  ދެްއކި ވާަހަކ، އަުޅގަނޑުމެންނާދައްކަނީ އިްއޔެަގިއ އަުޅގަނޑުމެން  މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި އްކަނީ،ދަ

ދެއްކި މީހުން، ވާހަކަދެްއކި ީމހުން މިއަދު ހަމަ އެފަދަ ބިލުތައް މިތަނަށް ގެނެްސގެން، މި ސަކަރާތް ޖަހަން އުޅެްނ 

ުދވަހުެގ  15 ގެންތޯ އަުޅގަނޑުމެްނ ނުދައްކާނީ؟އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކީްއވެ ދައްކަން ިމ ޖެހުނީ  ފެށީމާ މި ވާހަކަ
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ކުރަނީ، މަނިކުފާނު  ުސވާލު މިނޫނެްއ ފާސްކުރަން. މަނިކުފާނާ ކުރަްއަވނީ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ގާތެރޭގައި ތި މަަސއްކަތް 

ކުފާނެއް ބަލަހައްޓައިގެެންއ ވެސް ދެންނެވިން މަނި ރިޔާސަތުަގއި އިނީމަ އިނޭގތޯ. އަޅުގަނޑު ކުރިން ފަށަމުން

ނޫނުައސާސީ މަިނކުފާނު ހަމަ ތި ގޮނީޑގަިއ މަށް ގެއްލުްނވެގެންާދއިރު. މި ަޤއުމުގެ ޤާއުނުހުންނަވާނޭ މި ޤަ

ނުކުރައްވާނެކަްނ ފުށުއަރާ ކަންތައްތަެކއް މަނިކުފާނު  އޮތް ޤާނޫނުައސާީސއާ އިންނަަވއިގެން ހައްަދވާފައި އޮތް މި

 ،ކަ ދަންނަވަންޖެހޭ ސަބަބަކީދަންނަވަނީ. މަނިކުފާނަށް މި ވާހަ. އެހެންެވގެން މި ވާހަކަ މިންއަޅުގަނޑަށް ޔަޤީ

ކުރަްއވާ ބޭފުޅަަކށް ވާތީ. އެހެްނވެގެން ިމ މިއަދާ ހަމައަށް ޤައުމުެގ ޙައްުޤގައި ވަކާލާތު މަނިކުފާނަކީ ފެށުނީއްސުރެ 

ދެނެއް ނެތޭ. ދެން  ،ރިންވެސް ދެންނެވިހެން މިަދންނަވަނީވާހަކަ މިދަންނަވަނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ކު

އަހަރު ވެިރަކން ކުރަްއވާފަިއ އަިދވެސް އެކަމުެގ ލަްއޒަތުން ނެއްިޓެގން އުޅޭ މީހުން. އެކަމުެގ  30ތިއްބެވީ 

ރިކަުމގެ ދައުރު ބެވީ ވެހަސަދަވެރިކަމުަގއި، އެހެން މީހަކަށް ވެރިކަންކުރާނެ ޖާގަ ނުދޭން ބޭނުންނުވާ މީހުން. ދެން ތިއް

ވެސް ދައުުރ  ބޭފުޅުން ބޭނުމެއް ނޫން އަމިއްލަ ޕާޓީން ނިކުމެ ވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅާ ނުކުރެއްވުނު ބޭފުޅުން. އެފުރިހަމަ

 ،ނަމަހެންނޫންފުރިހަމަކުރައްވާކަށް. ިމއީ ަޙޤީޤަތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންެވގެން މި ވާަހކަ ިމދަންނަވަނީ. އެ

 އުމަށް ޚިދުމަތެއް ކުރަން، ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެއް ޯހދައިދޭން އައިްސގެެނއް މިެއކީަގއި ޤަ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

މިއަުދ މި ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ މިތާނގައި އޮތީ. ތި ބޭފުޅުން  ނުކުރާނެ. ކީްއވެގެންތޯ ކުރަންވީ؟ކަންތައް މިގޮތަށް 

މަޖިލީހުެގ ގެން ކުރެވެން އެބައޮތް. އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާ ބާްއވަިއގެން މިކަންވާ ގޮަތކަށް، ބޭނުންިއރަކު ބޭނު

ބަރު، ޖެނުއަރީ ދެ މަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ުޗއްޓީ ދެ މަސް. ން ޑިސެންގަާވއިދުަގއި މިހާރު އޮންނަ ގޮތު

 އަރުވާަލިއގެން މިކަން ކުރަންޖެހޭ ސަބަާބ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން، ޗުއްީޓއަށް ެވސް ނުގޮްސ، ައވަސް އެހެންނަމަވެސް

ަގއި މި ވާހަކަ ބުނަން އެބަޖެހޭ ފިކުރުކުރަން. ރަްއިޔތުންނަށް މި ވާހަކަ ދަްއކަިއދޭން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުްނގެ ގާތު

ްއޒަތްތެރި ނު ވަގުތު މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހުނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އެހެންވެގެން މި ބިލު ހުށަހެޅުއެބަޖެހޭ އި

ހާސް ރަްއޔިތުން  ނޑުމެން ެވސް ހަމަ މިއީ މި ދިވެހި ޤައުމުަގއި ފަސްއަުޅގަ ،ރައީސަށް އެނގިަވޑަިއގަންަނާވނެ

ށް ބަޔަކާ ދިމާއަތަމްސީލުކުރާ މީހުން. ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ޖަމާޢަތަކަށް ވަކި މީހަކާ ދިމާލަށް ވަގަށް ޮގވަން. ވަކި 

 ދައިގެން ގެނައިމަ މި ވާހަކަ ހައްޔަރުކުރަން ފުރުޞަތު ދޭ ގޮތަށް ބިލުތައް ހަ ވަކި ބަޔަކު ހިފައިވަގަށް ޮގވަން، 

 ...ނުދައްކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުޅު ކުިރއަްށ ހިތްތަވައިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަރުމަތްތެރިކޮށްގަާވިއދަށް ޙު މެންބަރު.ްއޒަތްތެރި އި

ހުރި ހަމަނުޖެހުން ނުވަތަ  އި ފައި އޭގަ ެދއްވުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. އެ ބިލުގެ މާއްދާތައް ވިދާުޅވެގެންގޮސް
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އާދެ، ެއއާ ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަ ގެންެދވިްއޔާ ވަރަްށ  ؛ކަމަށް ވާނަމަ ނުެދއްވާކުރިއަށް ގެންގޮސްހަމަޖެހުމުގެ ވާހަކަ 

 ...ނޫނިއްޔާއެހެން ރަނގަޅުވާނެ އިނގޭތޯ. ދެން

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ގޮތުން ާވހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަނޑަކަްށ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން އަުޅގަނޑު ާވހަކަ މި ދައްކަނީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ބިލާ ގުޅޭ

އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ  ،އެނގިފަެއއް ނެތް ބިލުގައި ހުރި އަކުރުން އަކުރަށް ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭ ކަމަކަށް. އެހެންނަމަ

 ން މިކަން ކުރަންޖެހެނީކީ.. އެހެނެއް ނޫބިލުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާއިން ފެށިގެން މިވެސް ހުށަހަޅާނީ ` ކިޔާފައި 

އިްނ ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ ދޭތެރޭގަިއ އެދެން  ،އެ ބިލެއް ފާސްެވގެން ގާނޫނަކަށް ވެގެންާދއިރު ،ބިލެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު 

ޅުމުގެ މަޤްޞަދު ވެސް ބަަލއިލަން އެބަޖެހޭ. ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި، މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހެ

އަދި އިތުރު އްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ޕާޓީގެ މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އި  ،އެހެންވެގެން 

އްޖެ ފުޅުވެ ނިކުފާނަށް ވެްސ ތަންކޮޅެއް ދަތިދައްަކވަްނ އެބަ ބޭނުންފުޅުވާހެން. ެއހެންވީމާ، މަބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު

ކުރަނީ. އެކަމަކު ވެްސ ނިންމާލަން މި ގަސްތުއަޅުގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަަކއިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ވާހަކަ 

 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި  ވެސް މަނިކުފާނޭ، މަނިކުފާނު .ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުން

ދެން  އިެއކީަގއި ކޯލިޝަންގަ  މަނިކުފާނާ .ތުަގއި ބަސް ވިދާޅުވާްނވާނޭަވގު އެ ބަސްބުނަންޖެހޭ ވަގުތު އެބަ އާދެއޭ.

ކުރާރުކޮށް ތިއްބެވި ލީޑަރުންނަކީ މި ޤައުމަށް ހެޔޮއެދިވަަޑިއގަންނަވާނެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫނޭ. މި ވާހަކަ ހަމަ ތަ

 ގޮތަކަށް މިތާ ކަންތައްތަްއ ކުރާ ވިގަނި ފާވި ގޮތަށް ފާެވެގން އުޅޭ ދެތިން ވިގަނި ބުނާހާދަންނަވަން ބޭނުން. ތޮށަލިތަ

ިމއަދު  ނުވާެނ މަނިކުފާނާ އެީކގައި ވެްސ ގަބޫލުފުޅުކުަރއްަވިއގެންނުވާނެ. މަނިކުފާނުދެްއވަިއގެންކުރަން މަނިކުފާނު ޖާގަ

މި  . އިޚްާލޞްތެރި ބޭފުޅުން ނަމަ،އެންމެ ގާުތގައި ިތއްބެވީ ެވސް މަނިކުފާނަށް އިޚްލާޞްތެރި ބޭފުޅުން ކަމަކަށް

މިއަުދ  ،އަނިާޔވެރިކަުމގެ ވާަހކަދެއްކި މީހުން އިން މިގޮތަށް ކުާރކަްށ ބާރެއް ނާޅާނެ. ިއއްެޔގަކަންކަ

 ،އަނިާޔވެރިނުެވވިގެްނ މަސައްަކތްކުރާތީ އެ ވާހަަކ ދައްކަްނ އެބަޖެހޭ. މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރާއިރު 

ތްތެރި ރައީސް. ހޯރަ ިއއްބެ ވީމަ ޫދކޮށްލެވިއްޖެ. ހަމަ އެ ާބވަތުެގ ްއޒަހަަކ ދެއްކެންޖެހޭނެ އިމި ވާ ރައްޔިތުންގެ ޭގގައި

ކޮބައިތޯ  ؟ތިބި. ކީްއވެގެންތޯ އެ މީހުން ދޫނުކޮށްލެވުނީ؟. ކޮބައިތޯ ހަމަހަމަކަންއެހެން މީހުން ޖަލުތަކުަގއި އެބަކުށްކުރި 

ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ިތ އި އެބަޖެހޭ.ދައްކަން މި ވާހަކަ ؟ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި އިންސާފު؟ ކޮބައިތޯ ޢަދުލުެވރިކަން

 އެ ީކއްެވގެންތޯ؟ ޝިދާތާ މިތަނަށް ހާޒިރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ،ބޭފުޅުން ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަްނނަވާ ކޯލިޝަނުން އިްސވެ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމެއް ނިންމެވީމަ ދެން އެއާ ދޭތެރޭގަިއ  ،އުޅެނީ. ޝިދާތާ މި ވިދާޅުވަނީ ސަބަބު ދަންނަވަން މި

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  .އެެހނެއް ެވގެންނެއް ުނވާނެ އިނގޭތޯ. އެހެެނއް ވެގެންނެްއ ުނވާނެ ،ތެއް ުނކިޔޭނޭ. ނޫންގޮ

 ،ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ބޭފުޅުން ނޫންތޯއި ްނވާނެގޯސްކަެމއްގެ ާވހަކަ ވިދާޅުެވއްޖެްއޔާ އެއަށް ާފޑުކިޔެ ،ވިދާޅުިވޔަސް
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ލެއްީވ ޕޯޑިޔަމްތަކުަގޔާިއ، މަގުމަތީގަާޔއި، ކަންމަތީގަިއ ޅުބާރަށް ހަޅޭއްފު ޝިދާތާ ނޫންތޯ އެންމެ 

ކޮންމެ މީހަކު ބުންޏަސް ގޯސް އެްއޗެއް ވާީނ ގޯސް އެްއޗަކަށޭ. ކޮންެމ  ،ްއޤު ހޯދަންވަކާލާތުކުރަމުްނގެންދިޔައީ ޙަ

އަުޅގަނަޑކާ  ކޭތޯ؟ބޭފުޅާ ވިދާުޅވަނީ ކީ ގޯސްކަމެްއ ވާނީ ގޯސްކަމަކަށޭ ިކޔަިއެގން ވާހަކަދެއްކި ،މީހަކު ބުންޏަސް

 ،. ނޫންްއޗެއް ނޯންނާނޭމަޝްވަރާެއއް ނުކުރަްއަވއޭ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވީަމ ދެން އެއާ ދޭތެރޭަގއި ބުނާނެ އެ

ގެންނަވަިއގެން ުސވާުލކުރަްއވާ. މިއަދު ިތ ބޭފުޅުން  !ްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޝިދާތާ ގެްނނަވާެވގެންނުވާނެ އިއެހެން 

 ދާނޭ. އޭގެ މާނަައކީ ކޮަބއިތޯ؟ނީ. އެހެްނވެގެން އިސްލާމް ދީން މި ޤައުމަކުން ފޮހެވިގެެނއް ނުއެކަން ކުަރއްވަްނވާ

ތަކަށް ވެްސ އޮންނާނޭ. އެހެން ދީން އިލާނަން. އިސްލާމް ދީން ވެސް މިތާނގަނޑު ޭއގެ މާނަކުރާ ގޮްތ ދަންނަވައިއަޅުގަ

ތިމަންނަގެ ެވރިކަމެއްަގއި ިއސްލާމް ދީން  ،ވާން ނުކެރުނީނޫންތޯ. ކީއްެވގެންތޯ ވިދާޅު  އީމެން ޖާގަ ދޭނަމޭ. މިއަހަރެ

އިސްލާމް ދީން މި  .ފިޔަވަިއ އެހެން ދީނަކަށް ިމ ފަސްގަނޑަކުން ާޖގަެއއް ުނދެއްވާނަމޭ. އެހެެނއް ނޫނޭ ިވދާޅުވީ

ތަކަށް ވެސް ން އެހެން ދީންތިމަންނަމެ ނގަޅު ވާހަަކއެއް. އޭގެ މާނައަކީ،ރަ އީޤައުމަކުން ފޮހެވިގެނެއް ނުާދނޭ. އެ

އްޒަތްތެރި އިދަނީ.  ދޭނަމޭ. މި އަޅުގަނޑު މާނަކުރާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ިމފަދަ ވެރިކަމެއް މިއަދު ހިނަގމުން މިޖާގަ

ޯނންނާނެ. ކޯލިޝަން ތެރޭަގިއ  ،ަޤއުމަށް ރަްއޔިތުންނަކަށް މި ވެިރކަމުން ވާނެ އެްއވެސް ލާބަެއއް މަންފާެއއް، ރައީސް

 ، ހެދުމާހައްޔަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް އިބޭނުން ބަަޔކު ހިފަ ، ައނިޔާވެިރވުމާއިަރއްޔިތުންނަށް ،ކޯޅުމާއި

 ،އްޒަތްތެރި ރަީއސްގަބޫުލކުރެެވނީ. އި މިކަހަލަ ސަކަރާތެއް ޖަހަޖަހާ ތިއްބާ ދައުރު ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް

 ؛ވަގުތު އެބައާދޭ. ަރީއސް މި ޤައުމުގެ ޙައްޤުަގއި ހިްތވަރެއް ހުރީ ިވއްޔާ ރަީއސް މިކަމާ ތެދުވަންޖެހޭ އިގަިއގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ޤައުުމގައި ތެުދވަންޖެހޭ ވަގުތު އެބަާއދޭ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. އަޅުގަނޑު ަގާވއިދުގެހިތްތެވުން ރުމަތްތެރިކޮށްއްަޒތްތެރި މެންބަރު ގަވާއިދަށް ޙުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އި

ދެްއވުްނ އެދެން. ބިލެއްގެ އިބްތިދާޢީ ޗެއް މަނިކުފާނު ވެސް އައްަސވާލަބުނާ އެއް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ މ77ި

އެ މަރުޙަލާަގިއ  އި ބަހުސްކުރާކުރުމޭ.ބަހުސަކީ އެ ބިލުގެ މަިއގަނޑު އަސާސްަތކުގެ މަްއޗަށް މެންބަރުން މަޖިލީހުގަ

އެވެ. ައދި އެ ބަހުސް އަމާޒުވާނީ އެ ބިލުގައި ހިމެނިގެންވާ ުނވަތަ ންނާނެޞްލާހެއް ހުށަހެޅުމެއް ނޯބިލެއް އެްއވެސް އި

ނުވާ މައިގަނުޑ ގެ މައްޗަށޭ. ނުަވތަ ހިމެނިގެންހިމެނިގެންވާނެ މައިގަނޑު ުއސޫލުތައް ނުވަތަ ދާއިރާތައް ފާހަގަކުރުމު

 އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ މާލީ އުސޫލުތައް ހިމެނުމުގެ މަްއޗަށޭ. އެފަދަ ބިލަކުން ގާޫނނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ

، ސިޔާސަތުތަކަކަށް ކުރާނެ ެހޔޮ ނުވަތަ ނުރަނގަޅު އަަސރުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ އެފަަދ ގާނޫނެއް އަތުެވއްޖެ ނަމަ

ަގވާއިުދގައި ިމގޮތަށް  ތަކުގެ މައްޗަށޭ. އެެހންވީމާ،ކަމުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ކުރަންޖެޭހނޭ ޚަރަދުކަންނަންނަންޖެހޭނެ ބަދަލު
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 ގޮތުންރުމަތްެތރިކޮށްހިތައި، ބިލާ ގުޅޭވަމުން މި ގެންދަނީ ަގވާއިދަށް ޙުްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ދަންނަުޅގަނޑު އިއޮތީމަ އަ

 .އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްވާހަކަދަްއކަވާށޭ. އާދެ! ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް އި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 :ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން

 هللاްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އި ޝުކުރިއްޔާ 

ރުމަކީ ކުލްބްލޯސުވި  ؛ބިލުގައި ަފރާތްތައް ރަްއކާތެރިކުރުމުގެ ކުރާލްބްލޯސުވި  ،ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން އެ ެގންދެވަނީ

ނގާ ހިރާއްޖޭގައި  ހީވަނީ މިއަުޅގަނޑަށް  ރަޙީްމެގ ވާހަކަފުުޅގައިޢަބްދުއް .ކަމެއް ދާއިާރއެްއގައި ިހނގާ ވަރަށް ފުޅާ

އަށް ތެރެރުމުެގ ވިސުލްބްލޯކުކަމެއް  ާރްއޖޭގައި ހިނާގ ހުރިހާ ހެންވީމާ، މިކަންކަމުގެ ވާހަކަހެން އެ ވިާދޅުވަނީ. އެ

 ވި  އިސްލާމް ާރއްޖެރިއްޔާ އިްއޔެ ަރއީސުލްޖުމްހޫ ،ޝިދާތާ ދެއްެކވި ވާހަަކފުޅާއި މިނިްސޓަރު ،ވަންނަޏާ. ެއގޮތުން

ުލެގ ބި ހީވަނީ މި އަުޅގަނޑަށް .ދަްއކަވަނީ ހުރިހާ ކަމެްއގެ ވާހަކަފުޅު އެ މި ގުޭޅގޮތުން ދެްއެކވި ާވހަކަފުޅާ،ދުވަހާ 

ތްތެިރ ރިއްޔާ ިއއްޒަހުރިހާ ވާހަކައެއް ވަންނާނެހެން. ޝުކުއެ ތެރެއަށް  ގެުކރުމުގެ ދާއިރާދާއިރާ ތެރެއަށް، ވިސުލްބްލޯ

 ސް. ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެންބަރުމެްއޒަތްތެރި އި  މަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވިިއރު،ަކމަކަށް ބެލެވޭކަށެއް ނެތް. އެ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްއާދެ! 

ގަނުޑ މެއަކު އަޅު؛ ދެންމާއްދާއަކާ ގުުޅވަިއެގންވެސް ވިސުލްބްލޯއާ ުގޅޭގޮުތން އޮތް ވާހަކަފުުޅގައި އެންމެ ފަހަރަކު 

ޔައީ. ދެން ތީ އަޅުގަނޑު ެއވާހަކަ ަދންނަވަމުންގެންދިވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގިއާވ އެްއވެސް ފުރުޞަތެއް ނާްނނ77ާ

ނޑަްށ ންޏާ އަުޅގަވަ ގެންަދވަން ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަށްހާހަކަފުޅު ުކރިއަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާ ،ގަނޑު އެދެންއަޅު

ންނެވި ، މިދެވެސްގެންދެވިދާނެ. އެހެންނަމަޮއތީމާ، ކުރިއަށް  ތުން އަންަގވާފައިފަރާ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފުރުޞަތު ދެއްވަން

 ން އިއްވަންމަޖިލީހުން ނަޅުގަނޑު އެކަން ހުއްުޓވަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ޖެހޭީނ ވަންޏާ އަ ދޫދުން ބޭރުވާ ކަމަށްޙު

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  . އެއިނގޭތޯ އަޅުގަނޑަށް ޖެހޭނީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބަރު އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެން

ައޅުގަނޑަށް ހަދާންކޮށްދެއްވާތީ ވަރަށް ބޮަޑްށ  ޮކޅާގެ ަގވާއިދު އިރުއިރު ރައީްސ، ވަރަށް ބޮޑަށް މަޖިލީހުއިްއޒަތްތެރި

هللا ޢަބްދުަދއްކަނީ ގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އީވާ ވާހަކަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މި

އިރު ދެންމެއަކު ކަދައްކާ ދިނުމުގެ ބިލަކަށް. މި ބިލަށް ވާހަތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރާ ފަރާތް، ިވސުލްބްލޯހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ
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ތްތެރި ަރއީސް، ބިލަކަށް ވިދާުޅވީ ފަދައިްނ ިއއްޒަ ރިފް އެމެތންބަރު ޢަލީ ޢާ ކެލާ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި 

ވަންޏާ ދެން  ުނދެއްކޭ ކަމަށްަކންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވާހަކަ ބަބުން ދެން ދިމާވެދާނެދަްއކާއިރު އެ ބިެލއްގެ ސަވާހަކަ

 ،އަސާސީގެ ބުނަނީއް ނުކުރަން. ޤާނޫނުމިތާނގައި ދައްކާނެ ވާހަަކެއއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނެޑއް ގަބޫލެ

ނެ. ްއވެސް ބަަޔަކށް ސުވާލެއް ނުއުފެއްދޭއަކުން ެއާއ ދޭތެރޭގައި އެދަްއކާ ވާހަކަ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި

ނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފުނުާވ ޤާއަނެްއކާ މިތާނގަިއ ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްލަާކ ނުވަަތ  ،ުއސޫލަށް ބަލާއިރުއެހެންވީމާ، އެ 

 ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ނއަސާސީ އެމި ޤާނޫނުވުރެ ރަނގަޅަށް  ަކމަށް ބުނަނީ. މަނިކުފާނަށް  ކޮންމެ ވާހަކަެއއް ދެއްކޭނެ

ައކުރުން އަކުރަްނ  ،ޑީގައި އިންނަވަިއގެންނއެހެން ބޭފުޅަކު ހިއެއްނުވޭ މިާތކު އިންނަވާނެހެނެއް. ެއއީ މަނިކުފާނު ތި ގޮ

ގެންދެިވއިރު. ިޖލިސް ކުރިއަށް ރު ާޚއްޞަ މަހިރަ ގެލެރީތަުކަގއި ތިބެން އޭގަިއ މިމެްނ އޭރު އަުޅގަނޑު ަވއި،މި ބައްލަ

ހުރިހާ އެްއޗެްއ ވަރަްށ  މި ހުސާއި އެ ބަހުްސގެ ާދއިރާ ފުާޅވެގެންދިަޔ ގޮާތ،ުނ ބަަގއި ކުރެވުނއޭރުަގއި މިތާ

. ދިޔައީތަުކަގިއ ތިބެގެން އަުޑއަހަމުންގެލެރީ ،ތެޭރގައި ނެތް ނަމަވެސް ގެޗެމްބަރމި ެވސް  ރަނގަޅަށް އަުޅގަނޑުމެން

ނގަޅަށް ހެދިފައި އޮތް ރަ  ނޫނުއަސާސީައކީ ވަރަށްއެ މަންޒަރު ބަލަމުންގެންދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، މި ޤާ

ބިލުަގއި އޮންނަ  ހަމަެއކަނި އެ ،ދާއިރުބުނާ ގޮތުން ބިލެްއ ހުށަހެޅިގެންައސާސީ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް. ޤާނޫނު

ވާހަކަ މި ދައްކަންޖެހެނީ. މިފަދަ ބިލެއް  . އެހެންެވގެން މިއޮންނާނީކީނޫން  މާއްދާތަކުަގއި ހުރި އަކުރުަތްއ ކިޔާލުމެއް 

ގަނޑަކަށް ނޭނގޭ ބިލަށް ވަންޏާ ދެން އަޅު މި ބިލުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ކަމަށްދާއިރު ހުށަހެޅިގެން

ވެްސ ނޭނގޭ. ކަމެއް ކުރާނީ ކިިހނެއް ތް ރި ކަންތައްތަކަްށ ބަޔަކު ރިޢާޔަސްކުރާނެ ގޮތެްއ. އަދި އެ ބިލުގެ ހުބަހު

ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލާ ދޭތެރޭގައި  ދައްކަނީ  މިެވްސ ހަމަ  އަުޅގަނޑު !ކުރަްއވާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގަބޫލުފުޅު

ގައި. ިމއަދު މިއަށްވުރެ މާ ކަންބޮޑުވާ ވާހަކަ. އެކަުމގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ިހތުގައި އުފެދޭ ކަންބޮުޑވުމާ ދޭތެރޭ

ވީމާ، އަުޅގަނޑު ޖެހެނީ. އެހެންވާހަކަ ދައްކަން ތަނަށް ގެންނަން. އެހެންވެގެން މި މު ގާނޫނުތައް އެބަހުރި މިމުހިއް

 ވެސް ރިޔާސަތަށް އެހާ ބޮޑަށް ދަތިވާނޑު ބޭުނމެއް ނޫން އެއްގޮަތކަށްލާނީ. އަޅުގަމިހާހިސާބުން ނިންމައި އެކަމަކުދެން 

ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނަްނ  ހަމަ ނިންމާލަމުން މަކުަދއްާކކަށް. ެއކަގޮތަށް މިތާނަގއި ވާހަކަ

ންކަން އެބައޮތޭ. އީސް ތި ގޮނީޑގަިއ އިންނަަވިއގެން ގޯހެއް ނަހައްަދވާނެކަން އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީއިްއޒަތްތެރި ރައީޭސ، ރަ 

ބަހަށް ހެއްލޭނޭ ބިލީހުގެ ބަހަށް ނުހެއްލޭ މީހުން ވެސް އިންސާނުންގެ ، އިެއއާެއކީަގއި ދަްނނަވާލަން ބޭނުންއެކަމަކު ހަމަ

ކުފާުނ އެީކގައި މިއަދު މަނި  މިދަންނަވަނީ. އެކަހަލަ ބަޔަކާ އުޅޭ. ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަަކއެއްމުސްކުޅިން ބުނެ

އުމުގެ ހައްޤުގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޖެހެނީ މި ޤަ ެގންދަވަނީ. މިވާހަކަ ދައްކަން މި ކުަރއްވަމުން ތިމަސައްކަތް

 ެއއްވާހަކަ ންޏާ އެރައަވަންކަމަށް ލޮޅުންއުމުގެ މިނިޤަ ވާނެ. މިވާހަކަ ދެއްކެން ކޮންމެ ބިލެއް ހުށަހެޅުނަސް މި

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމގަިއ ދެއްކެްނވާނެ. މާްތވެގެްނވާ އިސްލާމްދީން މިތަނުން ފޮހެވިގެން ހިނގައިދާނެކަުމގެ 

ވާހަކަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ެދއްކެްނވާނެ. ބޭރުގެ ބޮޑެތި ކަރަކަަރއިެގ  ވަންޏާ އެ  ކަމަށް ބިރު ހީވާ
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ވާހަަކ  ވަންޏާ އެ  ކަމަށް ެގންދަން މަސައްކަތްކުރާ މަންަޒރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ ޤައުމު  މިއަޅުވެިތކަމަށް

ވަދެގެން އައިްސ ، ދެ ބަނޑޮސް ދޭތެރެއިން ްނ ނުވަދެިވގެންތަޅުުމގައި ެދއްކެްނވާނެ. ގާދޫކޮލުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ވާހަަކ ވަންޏާ ެއ  ކަމަށް މު ބަލަހައްޓާށޭ ކިަޔއިގެން ަމޑުުކރާއުގަނޑުމެްނގެ ޤަބޭރުގެ މަނަވަރުތަްއ މިތާނަގއި ައޅު

މި  ،ހޯދަން ނަމަވެސް ޑޮލަރު ބިލިއަން 100 ،ބިލިއަން ޮޑލަރެއް ނޫން 1 ްއކެންވާނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.މިތާގައި ދެ

މިތާނގައި ދެއްކެންވާެނ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރަންޏާ އެ މަސައްކަތްއަުޅވެތިކަން ިވއްކާަލން ބަޔަކު ޤައުމުގެ

އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަކީ  ންޯތ؟ވެސް ެދއްކެންވާނެ. އެއީ ީކްއވެގެއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންެމ ބިލަކާ ދޭތެރޭގަ

މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅާއި  ގެފާނު، އެހީމް ނާޞިރު ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެއަލްމަުރޙޫމް އިބްރާ ވީތީ. ރައްޔިތުންނަށް

އުމަށް ހޯއްަދވަިއދެއްވި ިސޔާސީ މިނިވަްނކަން އަުޅގަނޑުމެންގެ އަތުްނ  ޤަކުރައްވަިއގެން މިނުންޢަމަލީ ބޭޙިކުމަތު

ގެ ތަޅުމުަގއި ދެްއކެންވާނެ. ވަންޏާ އެ ވާހަކަ މަޖިލީހު ކަމަށް ބީވެގެންދާ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ލޮލަށް ފެންނަ

 ވަދެތިބުމުގެ މާނަެއއް ނޯންނާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީެގ ގައިނވަންޏާ ރައްިޔތުންގެ ޙައްުޤގައި މިތާ ނުދެއްކޭ ކަމަށް

ލާމްވުމުގެ ކުީރގައި ތީުމގޭ ިއސް  އަހަރެްއ ކުރިން ދަރުމަވަންތަރަދުން ނުވަތަ ޭއގެ ކުީރގަިއ،ސަތޭކަ އެތައް  އަށް

ތާރީޚީ ފޮތްތަކުން އައި އުމަށް އިސްލާމްދީން އައި ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ޤަ ކަލަމިންޖާގެ ވެރިކަމުަގއި މިމަހާ

އުމުަގއި އުފެދުނު އެިކއެކި ައބުޠާލުން އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ފެންނަން އެބަހުރި. އޭރުއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް މި ޤަގޮތް 

ކަތަްއ ރުބާީނގެ ވާހަނދާން އެބަހުރި. އެ ޤުން އަުޅގަނޑުމެން ހަިއގެންނެިވ މަތިވެރި ޤުރުބާނީގެ މަތީޑަވެވަ 

ވަރަށް ތަފާތު.  ގޮތާއި އިްއޔެ ވީ ގޮތާ ވާ މިއަދު މި ،ފީމު. ކީއިރުން ކިޔައިހާތަކުޚުގެ ސަފުއަޅުގަނޑުމެން ތާރީ

މިނިވަންކަްނ ، މި ޤައުމުގައި އިސްލާމްދީން ބާއްވަން ކަްނޖެހެނީ. މަނިކުފާނަކީ މި ޤައުމުގައިވާހަކަ ަދއް އެހެންވީމާ، މި

ން ގަބޫލުކުރާނެކަމުެގ ިއ ރޫހުްއކާ ވާހަކަ މަނިކުފާުނގެ ހިތާދަ ވާތީ އަުޅގަނޑު މި އޮންނަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުަޅކަށް

ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަެއއް.  ވާހަކަ މި ޔަޤީންކަން އަުޅގަނޑަށް އޮްނނާތީ މި

އުޅެނީ.  ެވގެން މިދުވަސް ނު 100އުޅެނީ.  ުދވަްސ ނުވެގެން މި 100އުޅެނީ  އަދި މި ؛ކީްއވެގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެން

ވަން ޝަރުތުކޮށްފައެއް ނޫނޭ. މަނަވަރު ފޮނު 4ތަނަށް  މި އިގަތީތަނަށް ވަޑަިއގެންފައި ވަޑަ  ޗައިނާ ރައީސް މި !ބަލަ

ކުރައްވާަފއެއް ނޫނޭ. ވަަޑއިގަތީ ގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދޭން ޝަރުތުމީހުން އުމުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި އެއަރޕޯެޓއް އެމި ޤަ

ކަން ޙަޤީޤަތަކަްށ އެ ގެންދެްއވާނަމޭ ިވދާޅުވެފަ.ވަަޑއި ައޅުްއވަން ެއހީތެރިވެއޮތް ބްރިޖު  ދޭތެރޭަގއި މި މާެލއާ އާއިހުޅުލެ

ންގެ ޤަުއުމ . އަޅުގަނޑުމެވާނެ ނަމާ ދޭތެރޭގައި ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވފަތަނަށް ވިދާޅު  . އެހައްދަވައިެދއްވާނަމޭ ވިދާުޅވެފަ

ހުާވކުރުމުެގ  ؟ފެނުނީ ކޮންކަމެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއެކަމަކު ޝަރުުތކޮށްފައެއް ނޫން. ކުރާކަށް އަޅުވެތި 

ތަނަށް އައިސް ފޭބީ. ހަނިމާދޫ  ރަސްމިއްޔާތަށް ައއިސް ދެްނ ދިޔަ ދުވަހު ނޫން އަނެްއ ދުވަހު މަނަވަރު މި

 ވާހަކަ މި މިއަނެއް އެއަރޕޯަޓކާ ދޫކޮށްލާ މަންޒަރު ފެނުނީ. އެހެންވެގެން  އި،އަނެއް ެއއަރޯޕޓަކާ އި،އެއަރޕޯޓާ 

ާވހަކަ ދައްކާނަން. މި ބިުލ  ދައްކަނީ. ކޮންމެ ބިެލއް  ިމތަނަށް ހުށަހެޅުނަސް އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބިއްޔާ މި
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ހައްޔަރުކޮްށގެން ގެންޮގސް  އަުޅގަނޑުމެން ހިފައި  ފާސްޮކށްގެން ހެޅިފައި އޮތް ބިލެއްނޫނީ ދެން ހުށަ ފާސްކޮށްގެން،

ކަ ދެއްކީ. ވާހަ ވާހަކަ ދެއްކީ. ހަމަ ދޫކޮށްލީ މި ގައި ތިބޭނަން. ހަމަ ދޫކޮށްލީ މިލީމާ، އެތާނ ލާ. ޖަލަށް ޖަލަށް

ޤައުމަށްޓަަކިއ ކާބަފައިން އޮހޮރާލި ލޭެގ  އުމު ެދކެ ލޯބިވާތީ. މިޤަ ދައްކަނީ މި ވާހަކަ މި މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ..ިއވެސް.ދާނުގަނދާންވާތީ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހަނން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ގަވާއިދަށް މަޖިލީހު ،ޖެހެނީ ވެސް ދަންނަވާލަން މިތްތެރި މެންބަރު މިހާރު އަނެއްކާއިްއޒަ

މާއްދާ ވާށޭ. ްށގެންދަންއްަވިއގެން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަދެ، ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލަށް ހަވާލާހިތްތަވައިގެން ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ވާހަކަ  އަޅުގަނޑު މި ،ނަމަ ގެންދަވާވިދާޅުވަމުން މިވެނި އެވެނިހެން ވާނޭ ދާގެ ދަށުންވިދާޅުވެަފއި އެ މާއް

ން ނޫން އެހެއެނަމަވެސް، އެހެން ފާހަގަުނކުރަްއވަިއ، ނުޖެހޭނެ. ދަންނަވާަކށެއް ވެްސ ނުޖެހޭނެ. އެހެންދައްކާކަށް

ކުރު ޝުށް ބޮޑަށް ވަރަ ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ.މިހެން  ސިޔާސީ ވާހަކަަތއް މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ދައްަކވާތީ، އަުޅގަނޑު 

އްާޔ ނަން. ނޫނި ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތުއަރުވާ ގެންަދވާވި ގޮުތގެ މަތީން ކުިރއަށްދަންނަވާލަން. މިދެންނެ

 ރަންކުޖިބު އަދާހޭ ވާރަންޖެކުއަދާދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނޖެހެނީ އަނެއްކާެވސް ަގާވއިުދގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑު 

  .ޖެހޭނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑަށް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނުޑ ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ 3. އިނގޭތޯ ވަނަ މާއްދާއަށް 3ލަްއވާ މި ބިލުގެ ލަަވއިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ބައް

ުނވަތަ ައމިއްލަ ފަރާތަކާ ުގޅޭގޮތުން ިތރީގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަަދ ގޮތުން ރާތަކާ ގުޅޭ ލާނަން. ދައުލަުތގެ ފަދަންނަވައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއސޫލުތަކާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެ މަތީން ހުށަހެޅުމަކީ ގާނޫނުގެ  ނޭދެވޭ ޢަމަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު މި

ެވސް ދައްކާލެވިދާނެ އިނގޭތޯ.  ހަމަ ހުރިހާ ވާހަކައެއް  ވަރަށް ބައިވަރު ކަންަތއްތަްއ.ކުރުމޭ. ދެން މިހިރީ ވިސުލްބްލޯ

ނަން. އަުޅގަނޑަށް ވުރެ އުޅޭ ިކޔައި  ެއީކގައި އަުޅގަނޑު ިދވެހި އޮތީ. ވަރަްށ ފަސޭހަކަމާ ދިވެހިން ބަހުން ލިޔެފައި މި

 ނުވެސް އުޅޭނެ. އެހެންީވމާ، ކިޔައިެލވިދާނެ. ގާނޫނީރިތަކަމާއެކީ ދިވެހި ކިޔޭނެ ބޭފުޅަކު މި މަޖިލީހުގައި ވަކިން ފަ

 ޚިލާފު އަްޤވާމީ އިންސާނިްއޔަތުކަމުގެ ގާނޫނަކާބައިނަލް ،މާއެއް އަދާނުކުރުން. އިްނސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއްޒިން

، ޓަށް ނުރައްކަެލއްތެރިކަމަށް ނުރައްކަެލްއ، ތިމާވެށްމު ރައްކާ. ކޮރަޕްޝަން، އާއްުމ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ާއއްކަމެއް

 ނުވަތަ މިސްކަރޭޖް އޮފް ޖަސްޓިސް، ޢަދުލުއިންޞާފަށް ހުރަސްއެޅުން ރުން.ކުނަހަމަ ބޭނުން ދައުލަތުގެ މަޤާމުގެ

ީމގެ ސަބަބުްނ  ،ލާއިރުކާރުކުރުން ނުވަަތ މިސް މެނޭޖުކުރުން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ކަންކަމަށް ބަލައިވަސީލަތެއް ބޭ 

ނެ. އެްއެވސް ކުށެއް ނުކޮށް ހުންނަ ތު ގެއްލިދާރައްކާތެރިކަްނ ހިނގައިދާނެ. މި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަވަރަށް ބޮޑެތި ނު
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ހޯދަނީ.  ހަްއޔަރުކުރަން ނޫީނ އޭނަާއ ދޭތެރޭަގއި ޢަމަލުކުާރނެ ގޮތްތަެކއް މި މަ ބޭނުންވީާމ، ހިފައިމީހަކު ވެސް ހަ

ްތތެރި ރައީސް މި ގާނޫނު ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިކަން. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން އިްއޒަނއިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އެ

 ،ކުރިމަީތގައި  ގެމުން ؛ ވަކި ަބޔަކު ބޭނުްނވާ މީހަުކ އާއްމީހުން އުޅެނީ އެ ނާނެކަން. ޔަޤީން. މިނުގަންބަލައި

ވަރިހަމަ ދުވަހަކު ކުށެއް ނުކުރާ މީހަކަސް. މަގުމަތިން އީ ތްކުރަން. އެގޮތަކަށް ފަޟީޙަ ކުރިމަތީގައި ބޭނުން ގެމުޖުތަމަޢު

މް މިތަނުން  ަތނަކުން ވަްއކަންކޮްށގެންނޭ. ޤާސިމް އިބްރާހީވެނިދަނީ މި އޭނަ އެ ާއނ! ދަނިކޮށް ބުނަންވީފައިހިނގާ

ިމއީ ނޫންތޯ މި  ިމވެނިކަމެއް ކޮށްފައޭ. އިދަނީ ދެންމެގަ އޭނަ އެ ،ނުކުމެގެން ކާރަށް އަރާަވޑަިއަގންނަވަނިކޮށް ބުނަންވީ

 ތެތރި ރައީސް، މި ބިލާ އިްއޒަތް ދެއްކެނީ؟ މިހާރު މި ބިލާ ގުޅޭ ވާހަކަތޯ އަުޅަގނޑުމެން މި ބިލުގެ ބޭނުމަކީ؟

  ގަނޑުގޮތުން އިނގޭޯތ. އެހެންވީމާ، ައޅުދައްކަނީ. މީގެ ކުރިންވެސް ެދއްކީ މި ބިލާ ގުޅޭވާހަކަ ގުޭޅގޮތުން މި

މަނިކުފާނު ތި ގޮނޑީަގއި އިންަނވަިއގެން މިއީ،  ދޭތެރޭގައި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.މި ބިލާ  މިދަންނަވަނީ ކަންބޮޑުވެއޭ

 ބޭުރކޮށްލަންވީ. ެވސް ނޫން. ބަލަިއގަންަނވަރުެގ ެއއްެޗއް ވެސް ނޫން. މި އަވަހަށް ރުގެ ެއއްެޗއްވޯޓަށް ައއްަސާވވަ

އީކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކަެމއް ނޫން މިއެްއވެސް އުނަދގޫ  ުގޅިގެން މި ބޭރުކޮށްލާކަށްޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ޕީ.ޕީ.އެމާ

 މަ.، މަޖީލީހުގެ ތަޅުމަށް އައިއުމަށް ކުރިމަތިވެ  ކަންތައްތައް ޤަމިފަދަޝަނަކަށް ވިސްާނވަަޑއިަގންނަވާކަށްނުޖެހޭނެ ކޯލި

 ތަށް ވިސްނަިއގެންނޭ. އެ އްކަތްކުރަންވާނީ މުޅި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަމަޖިލިސް މެންބަރުން މަސަ ،އަސާސީ ބުނަނީޤާނޫނު

 އުމުގެ ޤަ ނީ މުޅިންޖެހޭްސަކންދޭށްވުރެ ބޮޑަށް އިކަމީހާ އިންތިޚާބުކުރާ ާދއިރާއަ  އެ ބަތްވާ ޕާޓީއަާކއި މީހާ ނިސް

ލުކުރަންވާނީ ޢަމަ މީހާ ރު އެ، ކަްނކަން ކުާރއި ތަށޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަަދއްާކއިރުާއއިމަޞްލަޙަ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްެދިވ މި ބިލާއި، ދީގެންނޭ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ތަށް އިސްކަންމަސްލަހަމުޅި ޤައުމުގެ ސުލްޙަ

މަނިުކފާނުގެ ޕާޓީން އަުޅގަނުޑ  ،ތަނުަގއި ޯވޓަށް އަާހއިރު މި ،ކޮމިޝަނަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލު ރިޔާސީ

ދެްއވުމަށް. ގައި ޯވޓުގެ މެންބަރުންނާ އެކީކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމްމި ދެ ބިލު ބޭރު ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ އެދެން

މި  . ެއއީ،ށް ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕީ.ޕީއެމަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫންނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމަ އެއީ އަުޅގަ

 މިދަންނަވާހެން ހައްދަވާ.ނޫނިްއޔާ ކަމެއް އެީއ. އެހެން ކޮށްދޭ  ކަެމއް. މި ޤައުމަށްޓަަކއި ޤައުމަށްޓަކަިއ ކޮށްދޭ

ނގަިއ ނަންތައް މިތާ ހަމަ ކޮންމެ ބިލެއް ގެްނނައިރު .ތިއްެބވި މެންބަރުން ތިބޭފުޅުންގެ އަުތގަިއ މިހާރު އެބަ

އަޙްމަދު ނިހާން  -3هللا.  ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަހީމް -2ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމް. هللا ޢަބްދު -1ަލއްވާ. ލިޔުްއވައި

ަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ޚަލީލް. މިހެންގޮސް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިްސބަތްވެهللا ޢަބްދު -5ރިފް. ޢަލީ ޢާ -4ކު. މަނިޙުސައިން

ފަށާނީ މި ގާނޫނު  ކުރުމުގެ ގާނޫނު. މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންމީހުން ހައްޔަރު މި ،އިމެންބަރުންގެ ނަންތައް ލިޔެލާފަ

ނުިވޔަސް މިކަން  ،ުކރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނޭ. ފާސްވިޔަސް ހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުރަީއސުލްޖުމް ،މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް

ސޭހަ. ކޮްށމެހެން މިހާ ބޮޑު ޚަރަދެއް ރުން މާ ފަްނވީ. އޭކުރާނަމޭ. މިގޮތަށް ލިުޔްއވާަލއިގެން ގެނެްސ ފާސްކޮށްލަ

ތަނަކަްށ. ރާއްޖޭަގއި ތިބި ހުރިހާ ާގނޫނީ ވަކީލުން މިއާ ދެކޮޅު.  ކުރަްއވަިއގެން ބިލުތައް ގެންނަވާނެ ކަމެއް ނެތް މި
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ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބާރު ދިނުމުގެ ގާނޫނާ ދެކޮޅު. ޚުދު މަނިކުފާނު ވެސް ދެކޮޅުވާނެ. ޚުދު މަނިކުފާނު ވެސް 

 ،ގޮތަށް  ފާވި ވިގަނިތަކުރާ ތޮށަލި ،އުޅޭގޮތަކީ އަުޅގަނޑު ުކރިން ދެންނެވިހެން ވާނެ. ެއކަމަކު ެވގެން މިދެކޮޅު

މަނިކުފާނާ ވެސް އެބައުޅޭ ދެތިން ވިގަނި ފާވެގެން. ހަމަ ސަމާސައަކަށް ނޫނޭ. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ަބއެްއ ނޫން. އިންސާފުވެރިކަެމއް އޮްތ  ކަމެއް އޮތް  ހަސަަދ ނޫންމީހުންނަކީ ޒާތީ ރިޔާޟްމެން ކަހަލަ. އެهللا ޢަބްދު

ިއ ލާފަމީހުން ފޮޅައި ަބއެއް ނޫން. މަނިކުާފނު އެކަމަކު އަުޅގަނޑަށް ެއނގޭ އެ  ބައެއް ނޫން. ޢަދުުލވެރިކަމެްއ އޮތް

ކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝު ވެސް މި ަޤއުމުެގ ޙައްުޤގަިއ ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެްއ ކުަރއްވާނެ

 ރައީސް.. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މް ރު އިބްރާހީ ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބައަރުވަނީ މަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މީހުން  ކުރާއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދައުލަުތގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން ހިންގާ ޮކރަޕްޝަން ރިޕޯޓްޝުކުރިއްޔާ އި 

ގެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކަމެއް މުޮއތުމަކީ މުހިއްހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނެއް 

ކޮމިޓީ  ކޮށް ވިސްަނއި،ެވސް ައޅުގަނޑުމެން ފުން ވައިފި. މިއީބޮޑުވުން ފާޅުކުަރއް ބޭފުޅުން ަކން ބަެއއް ތެރެއިން

ކުރުުމގެ  ނުވަަތ ޭނދެވޭ ގޮތަކަށް ބޭނުންއެްއވެސް ފަރާތަކަްށ މި ގާނޫުނެގ ނާޖާއިޒު ަފއިދާ ،މަރުޙަލާގައި ދިރާާސކޮށް

ކަުމގަިއ އަުޅގަނުޑ  އްމު ކަމެގާނޫނު އިޞްލާޙުކޮްށގެން ކުރިއަްށގެންދިއުމަކީ މުހިއް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ގޮތަކަށް މި 

ކުރުމުގެ ގާނޫނު ބެހޭ ގާނޫނުަގއި، ހެިކން ހިމާޔަތް ހެއްކާ ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެކި ދިނުމާއި  ރި ަރއީސް.ދެކެން. ިއއްޒަތްތެ

ނުދާތީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ންވާ ގޮތަަކށް އެގާނޫނު ތަންފީޒުކުެރވެުމންމިއަދާ ހަމަައށް ވެސް ެއކަީށގެ ،ކަމަކުއޮތެއް 

އިްއޒަތްތެރި  ވިސްނާަލންޖެހޭ ކަމެއް. ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ދިނުމށް ފަސްޖެހޭ. މިއީެހކިޖިނާޢީ ކުށްތަކުގައި ބޮޑެތި 

ކަމެއް ނޫން.  ަވކި ބަަޔކަށް އަމާުޒކޮށްގެން ގާނޫނު ފާސްކުރުމަކީ ެއއްގޮަތކަށް ެވްސ ކޮށްގެންވާނެ ؛ތެދުފުޅެއް ، ރައީސް

ޞްލަޙަތާއި މުޅި ރައްޔިތުްނގެ ދަންވާީނ މުޅި ޤައުމުގެ މަހަ ،ގާނޫނު ާފސްކުރަންވާނީ އިދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ުތ ކީ ވެްސ ޭއަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޞްލަޙަކުރުމަލަތުެގ ފައިާސއާއި ުމދާ ހިމާޔަތްދައު ،. އެހެންކަމުންޓަކައިތަށްމަޞްލަޙަ

އަދި ދައުލަތުގެ  ނައްތާލައި،ޕްޝަން މަދުކޮށް ނުވަތަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކުެލވިފަިއވާ ަކމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ކޮރަ

 މުނެއް އޮތުމަކީ ވެސް މުިހއްކަމަށް ވާނަމަ އެފަދަ ގާނޫ މުދަލާއި ފައިސާ ހިމާޔަތްކުރުަމށް މިފަދަ ގާނޫނެއް ބޭނުންވާ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ރައީްސ، ރައްޔިތުންނ އް. ިއއްޒަތްތެރިމެކަ
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 ލުަތއް ހޯދަިއ،ދާއިާރއެްއގަިއ މަޝްވަރާކުރަން. އަދި ަރއްޔިތުންެގ ޚިޔާ އިރު ައޅުގަނޑުމެން އެ ބަޖެހޭ ފުޅާދާ ފާސްވެގެން

މި  ރައީސް. ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެެކން. އިއްޒަތްތެރި ޖެހޭނެ ކަމެއްކުރަންޔަތްކުރުމަކީ ވެސް ޗަށް ރިޢާއެކަންކަުމގެ މައް

ގަިއ ނުވަަތ ނަހަމަ ގޮުތގަިއ ހިފައި ހަްއޔަރުކުރުމަށް ަވކި ބަަޔކު ނާޖާިއުޒ ގޮތު  ،ގާނޫނުަގއި ވަކި ަބޔަކަްށ އަާމޒުެވގެން

، ެއ ނަމަ ކަމަކަްށ ައޅުަގނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން. އެފަަދ މަޤްޞަދަކަށް ފަހިވާ ގޮތަކަްށ މާއްދާެއއް އޮތް ޞަދު އޮތްމަޤް

އަޅުގަނޑު ދެކެން. ސަރުކާރުން  ކަމެއް ކަމުގައި ކުަރންޖެހޭނެ ވެސްމާއްދާއެއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ އިޞްލާޙުކުރުމަކީ 

ގާނޫނުގެ ބޭނުނަކީ ނުވަތަ މި ބިލު  މި، ވަނީ މި ގާނޫނު ހުށަހަޅަމުން މީގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިުރ ވިދާޅުވެފައި

ވެްސ އަދި އެނޫންިއ ނޫނީ އަިމއްލަ ފަރާތްތަުކގައި ހިނގާ ޮކރަޕްޝަން ނުމަކީ ދައުލަުތގެ އިދާރާތަކުަގޔާހުށަހެޅުމުގެ ބޭ

ތްތެރި ސަގާފަތެއް ، ައދި ނަޒާހާކުރުވަނިވިފެންނަ ޖަވާބުދާރީ ނުން ދެފުށް ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، އެތަންތަ

ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހާމަހިންގާ ފަރާ  ތައްެނވުމަށްޓަކައި އެފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލުންއަށަގެ

އޮންަނ ގާނޫެންއ   އް ކަނޑައެޅިަފއިކެ އުސޫލުތަ ނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ މިފަދަކަމަށް. އަުޅގަ އެޅުންއުސޫލުތައް ކަނޑަ 

ބު ޮއވެގެްނ ވަކި ބަަޔކު ހައްޔަުރކުރަްނ ، ޒާތީ ތަޢައްޞަމު އަދި ބޭނުންތެރިކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްއޮތުމަކީ މުހިއް

ންނަވަން. ައޅުގަނުޑ ައޅުަގނޑު ދަ ކަމަށް  ގޮތެްއ ނޫންއެީއ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ެއކަން ވާނެ  ،އަމާޒުކުެރވޭ ނަމަ

 ކުން މިން މުސްތަޤިްއލު ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތައިންސާުފވެރި ސަރުކާރަުކން އަދި މިނިވަ ،ޢަދުލުެވރި ،ހިތް އޮތީ ގަބޫލުކުރާ

ގާނޫނުަގއި އެބަހުރި  . މިކަންކަން ތަޙުޤީޤުކޮށް، ބެލެވެުމންދާއިރު، މިދެންނެވި ުނކުތާތަކުގެ ަމއްޗަްށ ރިޢާޔަތްކުރަްނާވނޭ

ކަްނކަން. މިސާލަކަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން އެ މީހަުކ ނުރުހޭ ސަރުކާރު އިދާރާއެްއގައި ހުންނަ މުވަްއޒަފަުކ،  ބައެއް

އޭނަގެ މަތިން ތިބޭ މީހުންނާ ވެސް އަދި ޭއގެ ދަށުން ތިބޭ މީހުންނާ ވެސް ނުރުހިއްޖެ ނަމަ، ހަމަ ކޮންމެ ފަދަ 

ުޓކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިއިން ހުުޅިވެގންދާކަން. އެީއ ެއއްގޮަތކަށްެވސް އެކަން ވާްނވާނެ ގޮެތްއ ވާހަކަެއއް ވެސް ރިޕޯ

ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މަްއސަލަތައް އުޭޅ ދާއިރާތަުކަގއި ވިސުލްބްލޯކުރާ މީހުން ނުވަަތ ގާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާއި 

ން ލިބިދޭ ގޮތަށް ގާނޫނުަތއް އޮުތމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް. ހަަމ ކަންކަން ރިޕޯޓުކުރާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަ

އެފަދައިން މިފަދަ ގާނޫނެއްގެ ނަހަމަ ބޭނުން ވެރިކަމުގައި ތިބޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނު 

އީސް. ރާއްޭޖގެ މަޞްލަޙަތު ފަރުމާކޮށް، ބަށްޓަންވެފައި ޮއތުމަކީ ވެސް ހަމަ އެހާމެ މުހިއްމު ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަ

ގެއްިލ، މި ރާއްޭޖގެ ކަންަކން ބޮއްސުންލަިއގެން މި ދަނީ ޢަދުއިންޞާފު ނެތިގެންދާކަމުން. އަުޅގަނޑުމެން ިމ 

ތަމްސީލުކުރާ ސަރުކާރާ ދިމާއަށް އިނގިލި ދިްއކޮށް އަޅުގަނޑު ނޭދެން އެްއގޮަތކަށްވެސް މިއީ އަނިާޔވެރި 

ކޭ ރައްޔިތުން ބުނާ ހިސާބަށް ކަންކަން ދިއުން. އެއީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް އެކަްނ ޢަދުލުވެރިކަމެއް ނެތް ސަރުކާރެ

ވެގެްނވާނެ ގޮެތއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އައީ އަނިާޔވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުުކރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް 

ކޮްށދޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ވަޢުދުެވގެން. ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ޢަދުލުއިންޞާފާއި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު ޤާއިމު

 ވަޢުދުެވގެން. އެހެންވީމާ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ، މަތިވެރި ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް.

 

 ޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިބލަކީ މިއީ، ސަރުކާުރގެ ެއކިެއކި މުއައްސަސާަތކާިއ، ސަރުާކރު ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކާއި، هللا ޢަބްދު

ިއ، މިފަދަ ތަންތަނުގައި ހިނގަމުންދާ ކޮރަޕްޝަނާއި، ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކާއި، ނާޖާިއުޒކޮށް ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކުރާ، އިދާރާތަކާ

މިފަދަ ނޭދެވޭ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުުމގެ މަޤްޞަދުގައި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބިލެްއކަން؛ އެްނމެންނަށް ވެސް އެބަ އެނގޭ 

ން ނޭނގިގެނެްއ ނޫން އެކި ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަަދއްކާ ބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކަނީ. މި ބިލުގެ މަޤްޞަދުތައް ިކާޔލުމުން. މިކަ

އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ، ިމ ކަންކަމަށް މުއައްަސސާތައް 

ވިސުލްބްޯލކުރުމުގެ ކޮންސެޕްްޓ ނުވަަތ އެބަހުއްޓޭ. އިދާރާތައް އެބަހުއްޓޭ. ގާނޫނުތައް އެބަހުއްޓޭ. އެހެންނަމަވެސް، 

އެކަން ކުރާ ފަރާތްތަްއ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ކޮންސެޕްޓަކީ ދުިނޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ަޤއުމުތަުކަގއި ޕްރެކްިޓސްކުރަމުންގެންދާ، 

ޝަްނ އެއަށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އަދި އޭގެ ނަތީޖާތައް ފެންނަމުންގެންދާ ކަމެއް. ތި ވިދާުޅވާ ގާނޫނުތަްއ؛ ކޮރަޕް

ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނާިއ، ފުލުހުންގެ ގާނޫނާިއ، އެހެނިހެން ގާނޫނާއި، އެޓާނީ ޖެނެރަލްެގ ގާނޫނު ފަދަ ގާނޫނުތައް 

ހުއްޓަސް، ހަމަ އެނިގވަަޑިއަގންނަވާނެ. މި ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އެނގިަވޑަިއގަންނަަވިއގެން އެ ވާހަކަަތއް އެ ދަްއކަނީ. 

ދެ، ސަރުކާުރގެ އެިކއެކި އޮފީސްތަުކގަިއ، މިނިސްޓްރީަތކުަގއި، ުވޒާރާތަުކގައި އަދި ބޭނުމަކީ، މިފަދަ ތަންތަނުގަިއ؛ އާ

މުއައްސަސާަތކުަގއި ހިނގަމުްނދާ؛ ޚާއްޞަކޮށް އެތަނުަގއި ނުފޫޒުހުރި، ބާރުހުރި ފަރާތްތައް ނުވަތަ އެ ފަރާތްތަކާ 

 ދަށުން ވެްސ ެއ ކަންކަން އިނގޭ ފަރާތްތައް ގުިޅގެން ހިނގަމުންގެންދާ ކަްނތައްތައް، މެދު ފަންތީގެ ުނވަަތ ެއއަށްވުރެ

ހާމަކުރުމަށް، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަްށ ހިތްވަރުދިނުން. އެ ފަރާތްަތކަކީ އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުަގއި 

.ީސގެ ިޚޔާނާތުެގ ވިދާޅުވެދާނެ މިހާުރވެސް ގާނޫނުން ހިމާޔަތްކޮށްދެއޭ. އެހެްނނަމަވެސް، ކީްއވެގެންތޯ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު

ކަންތައް، އެތަނަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަެދގަތުމުގެ ކުިރން ނޭނގުނީ؟ ކީއްެވގެންތޯ ނޭނގުނީ؟ ކީްއވެގެންޯތއޭ ޭއެގ 

ކުރިން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއް ނެރުނީމަ ޭއނަ ބުރައިގެންދިޔައީ؟ އޭނަ ިދޔައީ ބުރަިއގެން. ރިޕޯޓު އޮތީ 

ތެރެއަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވައްަދއިގެން  .ސީގެމް.ޕީ.ާއރު އެތައް ުދވަހެއް ފަހުން އެމް.އެޢަމަލުނުކޮށް. އޭގެ

ެގ ކުރިން ވެސް އަުޅގަނޑަްށ އޭ  ؛މި އޮތީ ފޫގޮއްސަ. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވީ ،ކަމަކުދާަކށް ނެތް ނ!ބަލައިލިއިރު އަހާ

ކަން. އެހެންވީމާ، އިފުންަނށް މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އޮންނާނީ ލިބިފަ.ީސަގިއ ތިބި އެކިއެކި މުަވއްޒައެމް.އެމް.ޕީ.އާރުން ޔަޤީ
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ވިދާުޅިވ ދެްއކެވި ބައެއް މެންބަރުން މެއް. ީމަގއި ކުރިން ވާހަކަފުޅުއޮތް ކަ އިމި ކަމަކީ ކުަރންޖެހިފަ ،މި ދެންނެވީ

. ދެން ބައެްއ ލާޙުކުރެވިދާނެލާގައި އިޞް އްާޔ ކޮމިޓީ މަރުޙައޮވެއްޖެ  ކަމެއް ފަދައިން، މީގައި އިޞްލާޙުުކރަންޖެހޭ

އެހެން  ،ބަދުނާމުކުރުމަށް ،ހައްޔަރުކުރުމަށް ، ހިފައިމި ބިލަކީ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ދެޮކޅަށް ،ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭ 

މިތާ ތިބޭ ހުރިހާ  ،އެ މަޤްޞަދުގައި ގެނައި ެއއްެޗކޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ،ކަންކަމަށް

 ްއޔާ ންވެއްޖެސަރުކާރުްނ، ސަރުކާރުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަން ބޭނެ ؛ބަރުންނަށް ވެސް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެމެން

 .ުނވާކަްނ މި ރާއްޖެައކު. އެނގޭނެ ރިޒަމް ގާނޫާނއި އިންޓަިލޖެންސް ރިޕޯޓަށް ވުރެ އިތުުރ އެްއެޗއް ބޭނުމެއްޓެރަ

ން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ. އެހެންވީމާ، އެހެން ކިޔަިއގެން ކުރިން ވެސް ހިނގީ މިހެން. ދެން ވެސް ހިނގާނީ މިހެ 

 ،މި ރާއްޖެއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އެއްެޗއް. އަމުދުން މިކަހަލަ ކުޑަކުޑަ ހަމަ އުޅުްއވާނެ ކަެމއް ނެތް. މި ބިލަކީ 

 ، މުވަްއޒަފުންނަށްތަނުގައި ތިބޭ ،ވެރިްނގެ ނުފޫޒު ގަދަކޮށް އޮންނަ ތަނެއްގައި  ،އެިކއެކި މުއައްަސސާތަުކގެ ބާރުގަދަ

ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް  ،ނަމަ ނާޖާއިޒު ކަމެއް ފެނިއްޖެ ،ނަމަ  ތެރި މުވައްޒަފުންނަްށ ނޭދެވޭ ކަމެއް ފެނިއްޖެޞްއިޚްލާ

ެއ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް  ،ެއ ކަންކަން ހުއްުޓވުމަށް ،ނަމަ ކޮރަޕްޝަންެގ ކަމެއް ފެނިއްޖެ ،ނަމަ ފެނިއްޖެ

އޮތް ބިލެއް.  އިަރއްާކތެރިކަން ދިނުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ކަމަށްަޓކައި ަފރުމާކުރެވިފަ ،ގެނައުމަށް ހިތްވަރުދީ

 ؛އަޅުގަނޑުމެން ވައިަލއްވަން ނުހައްދަވާ!ޞަދު އޮޅު ދަްއކަިއ، މީެގ މަޤް އެހެންވީމާ، ީމގެ ބޭރުން ެއިކއެކި ވާހަކަަތއް

މެންބަރުން  ގެއެމް.ޑީ.ޕީ ،މުހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ވެސްޖު ،ވެސް ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެްއކިޔަސް  ން ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

މި ބިލަށް  ތެރި މެންބަރުން، އަދި އިޚްާލޞްއަދާލަތު ޕާޓީގެ މެންބަރުން ވެސް އަދި އެހެނިހެން މެންބަރުން ވެސް ،ވެސް

ތެއް ނެތް. އި ނިޔަކުރެއްިވއްޔާ ފެންނާނެ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ނުބަ! މީގެ ނަތީޖާ އިރާދައީދުކުރާނެ. ތާއީދުކުަރއްވާ ތާ

އެހެންވީމާ، ކަންކަްނ އިމުކުރުމަށް. އަނިާޔވެރިކަން ަނއްތާލުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ައއީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާ

 ުޝކުރިްއޔާ.  އޮޅުަވއިނުލަްއވާ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފް.ޢަލީ ޢާްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކެލާ ދާއިރާގެ އި 

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ

ޞަދަށް އަުޅގަނޑު ާތއީދުުކރަން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤް`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ބިުލގެ މަ 

އްތައް. މި ބިލު އެކަމަކު ިމ ބިލުަގއި އެބަހުރި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަަމށް އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ަބިއވަރު ކަންތަ 

ނަމަ އަޅުގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަކައަށް ރިޢާަޔތްކުރަްއވާނެ ކަމަށް ވެސް  ކޮމިީޓއަކަށް ިހނގައްޖެ ،ބަލައިގަނެ

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ ދައްކާ ވާަހކައަށް ރިޢާޔަތްނުކުރާތީ އަޅުގަނޑު  މިޓީތަުކގައިކޮ ެއއީ އާއްމު ޮގތެއްަގއިއުއްމީދުކުރަން. 
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އި ވެްސ  ދަންނަވާލީ. ފުރަތަމަ ވެސް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ފުރަތަމަ މާއްދާެގ )ހ( ތަޢާރަފުގަމި ވާހަކަ މިހެން މި

މަޢުލޫމާތު  ،ބްލޯކޮްށގެން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުން؛ ވިސުލްނިމޭ ހިސާބަށް ދާއިރު މި އޮންނަ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުން،

 ،ދެ ފުށް ފެންނަ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ހުއްުޓވުމާއި، ،ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތަކާއި 

ފަތެއް އަށަގެންެނވުމަށް ސަގާއަުޅގަނޑު ބޭނުންވަނީ އެއްަބސް އިތުރުކުރަން. އިސްލާމީ  ؛ތްތެރި، ނަޒާހާޖަވާބުދާރީވަނިވި 

އަުޅގަނުޑ  "ފަތް، "ިއސްލާމީ ސަގާ. މިހެން އޮންނަން. އެ ބަސްން އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ބިލޭބޭނުންވާނެ އެހެނިހެ

ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާއަށް ދާއިުރަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު ބޭނުން ހަމަ  3އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ދެން 

އިސްލާމީ އަސްލަާކ  ،ގޮތުަގއި ައކުރެއް އިތުރުކުރަން. ދެން ހުރި އަކުރުތައް ތަރުތީބުކުރަން. )ހ(ގެ ގޮުތަގއި އޮްނނަންވީ

 ،ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ަގއި މި އޮންނަނީ  6ން އަޅުަގނޑު ބޭނުން ހިމަނާލަން. ހަމަ ދެން ބިލުގެ ޚިލާފު ޢަމަލެއް. އެހެ

ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ހުރެަފއިވާ ކޮންމެ އަހަރު 2ތުވި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާއި ،ދާއިރު ނިމޭ ހިސާބަށް

ތެިރ  ބޭނުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ އިޚްލާޞްޅުގަނޑުއަ  ގައިއަހަުރގެ ބަދަލު 2. ނުވަތަ ފަރާތެއް ހިމެނެއޭމީހެއް 

އީ އެހިސާބުން ފެށިގެން ެއއީ މި ހިސާބަށް ޖެހިލަން. އެ 2008ޮއގަސްޓް  7ނިޔަތެއްަގއި ކުރާ ކަމަކަށް ވަންޏާ 

 ކަންކަން ހުރިއި ނޫނުއަސާސީ ތަސްދީގުކުރި ދުވަހުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މި ދައްކަނީ. އެ ހިސާބުން ފެށިެގން ހިނގާފަޤާ

ހުރި މީހަކަށް އެ  ، އޭރުގެ ަވީޒފާއެްއގައިހުރި ކަންތައްތައް ވެސް އި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ އޭރުގައި ހިނގާފަ

ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަ

ތަނަށް މިކަހަލަ  އައިސް ުކއްލިއަކަށް މި، މިހާރަކަށްއެ ފާހަގަކުެރއްވި ފަދަިއންهللا  ޢަބްދު މެންބަރު ޢަބްދުއްރަހީމް 

ވެދާނެކަމުގެ ބިެރއް އޮންނާތީ އެ ވާހަކަ ެއ ޮގތުން އަމާޒު  ބިލުަތއް އަންަނއިރު ކޮންމެެވސް ޖިނާޢީ ބޮޑެތިސިންގާ

ނޑުމެން ގޮތެްއަގއި ައޅުގަ ކަަތއް ދެެކވޭ އާްއމުއަުޅގަނޑުމެްނ އެބަ ވާހަ ،ދައްކަނީ. އެީއ އެހެން ވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ

އަންނަ އިންތިޚާބުަގއި ބުނެޭވ ފަހަރުތައް ވެސް އަންނަނީކީ ، ދާއިރާތަކަށް ޮގއްސަ އިދިޮކުޅ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުހުންނާނޭ

ށް ީލ ފަހަރަށް ޖަލަ 8 އި ނުގަނޭ. ރައީްސ ނަޝީދު ިއރުގަ އަުޅގަނޑު ބިެރއް ތީނޫން. ޖަލަށް ޮގސްދާނެ މަދެއްކޮށެއް

 ،ާރއްޖޭަގއި ކަްނކަން މި އޮންނަނީ ހަމަ މިތާނގަިއ ވާަހކަދަްއކަިއގެން. ެއއީ ދެން އީމީހެއް އަުޅގަނަޑކީ ވެސް. އެ 

ށް ސް ގޮއްަސ ކޮންމެވެސް މީހަކާ ދިމާއަކަމަށް ހީވާ ކަމެއްަގއި ވެ އްަގއި ވެިރކަމުަގއި ތިބޭ ބަޔަކު ނޭދެވޭ ކަމެއްއެއި 

ވެްސ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، )ނ( ގައި  އް ގޮއްސަ. ދެން ހަމަ އެ މާއްދާގައިމަތެތުހު ކޮންމެވެސް ކަހަލަމި އޮންނަނީ 

ދުވަހު ، އިހަށްސިއްރުކުރަންޖެހެނީ ކީއްެވގެްނތޯއަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވިސްނާލަން. އެހެން މި ދެންނެވީ

މީނުގެ ވެރިކަުމގައި ިސއްރު ހެކި ނަގާތީ އެ މިތާނގައި އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުުޅން ރައީސް ޔަ

 ؟ބޭފުޅުންނަށް ވެިރކަމަށް އާެދވުނީމަ ސިއްރު ެހކި ެއއީ އޯޭކވާ އެްއޗެއްތޯ ޖެއްސީ. އެހެންވީާމ، މިއަދު އެ  މައްސަލަ

މަށް ކަ ނޫން މިއީ ވެސް ކުެރވޭ ުސވާލެއް. މި ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިއާ ދެކޮޅުހެދުމުގެ ގޮތުން ަދއްކާ ވާހަކަެއއް

މިއަުދ ގޯސް އެްއޗެްއ ިއއްެޔގަިއ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމަށް އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން.  ބަލައިގަންނާނެ
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އަެނއްކާ ާމދަމާ އެހެން އަތަކަްށ މޭުޒ ބަދަލުވާއިރަްށ އޭތި ގޯްސވާން ނުވަަތ ރަނގަުޅވާްނ  އި،ރަނގަޅުވެފަ 

މަޢުލޫމާތު ބިނާކޮށްފައިވާ ހާދިސާ ހިނާގ  ،ސާލަަކށް މި އޮންނަނީމި ،ހިނގައިދާނެތީ. ދެން ހަމަ އެ މާއްދާގެ )ބ( ގައި 

ނަމަ އެ  ލްބްލޯކުރާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާއަހަރުދުވަުހގެ ތެޭރގައި ިވސު 2ން ފެށިގެން ގިނަެވގެން ތާރީޚު

 ދޫކޮށްލާނީޯތއޭ؟އިޚްތިާޔރެއް ގޮތަށް މަޢުލޫމާތެއް ބަލައިގަތުމުގެ ިއޚްތިޔާރު މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތައް އޮެވއޭ. 

ދާއިުރގައި. ިމކަހަލަ ވާހަކަަދއްކަމުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކޮްށލަންޖެހޭ ސުވާލެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް މި ބިލުަގއި އީއެ

ތަމަޢެއް  ިމ ބަލަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ނަޒާހާތްތެރި މުޖުދެވޭތޯކުިރއަށް ހައެއްކަ ުނކުތާ އެަބއޮތް. ައުޅގަނޑު ހަމަ

ާއ ހިސާބަށް 2008ބިނާކުރެވޭނީ އަުޅގަނޑު މިެދންނެވިހެން، ައޅުގަނޑުމެން ހެޔޮ ނިޔަތެްއަގއި ކުާރ ކަމަްށ ވާނަމަ 

ވެސް ޖެހިލަިއގެން. މާނަައީކ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަސްީދގުކުެރވުނު ހިސާބަށް ޖެހިލަިއގެން ކަމަށް ވާތީ. އެހެން 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ  231ހަމަ މިތަނުން ފާސްކުރިން، ސާކް ސަމިޓް ބާްއަވން  މިދަންނަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުގައި

މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހިސާބަްށ ޚަރަދުކުރެވުނުކަން ދައުލަުތެގ ހިސާބުތައް އެބަ ދައްކާ.  900ބަޖެޓެއް. އެހެންނަމަވެސް، 

 އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަްނވީ. ިމ އެއީ ވެސް މި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަށް ކުރެވިަފއިވާ ކަމެއް. އެ ވާހަކަަތއް ވެސް

ވަަނ މާއްދާގައި ބުނާނެ، ދިވެހި  115ތަނަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރައްޔިތަކު ެއްއވެސް އިލްތިާޒމެއް އުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް ނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންވާނޭ. އެކަަމކު އެ 

ރުމަކާ ނުލައި ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް؛ އެ ކުންފުނި އަޅުގަނޑު ގޯެހއް ނުކުރަން. އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑު ދައްކަްނ ފާސްކު

އެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އެ ކުންފުނި އެީއ ިވޔަފާރި ކުންފުންޏެްއ. އެ މީހުންނަށް އެންމެ ބެްސޓް ޑީލް ހޯދަން ެއ މީހުން 

ދޭތެރޭގައި ދެކެވޭނެ އެއްެވސް ވާހަަކއެއް ނެތް. ޖީ.އެމް.އާރުެގ  ކުރާ މަސައްކަތެއް ކުރަންާވނެ. އެ މީހުންނާ

މައްސަލަެއއް ނޫން. އެކަމަކު ޖީ.އެމް.އާރަށް ެއއަރޕޯޓް ދިީނ ދިވެހިން ކަމަށް ވާތީ، ދިން މީހުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމަށް 

އެަޔށް ޢަމަލުނުކޮށް އިްއޒަތްތެރި ވާތީެވ، މި ތަނަށް މާލިްއޔަުތ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަަހޅައި ފާްސކޮށްފައި އޮްއވާ 

ރައީސް، ވަނީ ބޮޑު ެގއްލުމެއް ދައުލަތަށް ކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން މިކަހަލަ ބިލެއްގަިއ 

ވާހަކަދެްއކޭއިުރ؛ ވިސުލްބްޯލުކރުމަކީ ހާމަކުރުން ދައުލަތުން ކުރާ ކަމެްއ، ގޯްސކޮށް ުކރާ ކަމެއް ހާމަކުރުން. ެއއީ 

ބަހަކަށް ވާންޖެހޭނީ. ެއ ހާމަކުރާއިރުަގއި އަޅުގަނުޑ މިދެންނެވީ، އޭުރަގއި ހިންގި ހުރިހާ ވާހަކަ ވެްސ ދިވެހި

އަހަެރއްަގއި ވަޒީާފގައި  2އަހަރުުދވަހަށް، ފާއިުތީވ  2އަހަރު ުދވަހަށް މީތި ދަންމައިނުލާ ނުަވތަ  2ދައްކަމާހިނގާށޭ. 

 ަވޒީފާތަކުަގއި ތިބި މީހުންނަށް ވެސް އެ ވާހަކަތައް ދައްކަްނ ހުރި މީހަކަށް އެ ފުރުޞަތު ނުދީ. އޭގެ ކުރީގައި

ފުރުޞަތު ދެމާހިނގާށޭ. ހަމަ އެ މީހަކު ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ބުނާތީ މި ވާހަކަ މިދަންނަވަނީ. ޖީ.އެމް.އާރު؛ މާނައަީކ 

ށް އެކިއެކި ޚަރަދުތަްއ މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހިސާބަ 321އެއަރޕޯްޓގެ މައްސަލަިއަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދައްކަންޖެހުނު 

 271ލައިގެން. ލޯޔަރުްނގެ ފީާއއި އެިކއެކި ެއއްޗެހި ަލއިގެން. ެއއް ދުވަހުން އެކަނި ވެސް ިދވެހި ދައުލަތުން ދެއްކި 

އެަތއް މިލިއަން؛ ބިލިއަން ސޮރީ. ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ބަލާއިރު  300މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު. ެއއީ ގާތްގަނޑަކަށް 



53 

 

ވަަނ 5ފަިއސާެއއްެގ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ދެން އަޅުގަނޑު ބިލުގެ މާއްާދައކަށް ހަމަ ޖެހިލާއިރު،  އެތައް ބަިއވަރު

 2ވަނަ ނަންބަރު. ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްާކވެދާނެ މަޢުލޫމާތަކީ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތެކޭ ކިޔާފައި  1މާއްދާގެ )ބ(ގެ 

ގެ ޮގތުގައި ހަމަ ހިމަނާލަން ބޭނުން، ދައުލަތުގެ މިނިވަްނކަމާއި ވަނަ ނަންބަރެއް  3ނަންބަރެއް ހިމަނާފައިވޭ. އަުޅަގނޑު 

މުސްތަޤިއްލުކަމަށް ެގއްލުމެއް ލިބިދާ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް އިނގޭތޯ. ެއވެްސ ހިމަނާލަން އަުޅގަނޑު ބޭނުންޭވ. ެއއީ ހަމަ 

ތިޤުލާުލ ގެއްލޭ ފަދަ ވާހަކަަތއް މި އަޅުަގޑުމެން މިނިވަންކަން ައިއއައިނުން ޮގސް ދިވެހި ދައުލަުތގެ މިނިވަންކަމާއި އިސް

ދަނީ ދައްކަމުން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހިފެހެއްޓުމެއް ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވާނެ ަކންތައްތަކާިއ، ނުކުރަންވާނެ ަކންތައްތަކުގެ ރޮނެގއް ސާފުޮކށް ފެންނަން ބޯލްޑުން، ކަޅު 

އަކުރުން ލިެޔވިފައި، ހުދާއި ކަޅުން ލިޔެވިަފއި އޮންނަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ފުރަތަމަ 

ވިސްނަންޖެހޭނެ، މުސްލިމުން. މިއީ ކިތަންމެ ުކޑަ ނަަމވެސް މިނިވަްނ، މުސްތަޤިްއލު ޤައުމެއް. އަުޅގަނޑުމެން 

ވެ ހުރެ، މުސްިލމަކަށް ވެ ހުރެ، އިސްލާމްދީނަށް ހުތުރުވާ ފަދަ ނުވަތަ ދިވެހިންގެ ގޮުތގައި ތިބެ، ިދވެއްަސކަށް 

އިސްލާމީ އަސްަލކާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ކަމެއް ކުެރިވގެންނުވާނެ. މިނިވަންކަން އަންނަްނވާނީ އޭގެ ފަހަތަށް އިްއޒަތްތެރި 

ނަންވާނީ އޭގެ ފަހަތަށް. ރައީސް. ދެން ހުންނަ މިނިވަންކަން؛ މާފުކުަރއްވާތި! ެދން ހުންނަ މިނިވަންކަން އަން

ދައުލަތުގެ މުސްތަޤިއްލުކަން، މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރެިވގެންުނވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަޅުގަނޑުމެން މާ ބޮޑަށް ފުއްޕާފައި، ހަށި ފުއްޕާަގއި ތިމަންނަމެންނަކީ ގްލޯބަލައިޒް ޒަމާނޭ މިއީ ކިޔާފައި ހަމަ 

ގެ މިނިވަންަކމެއް އޮެވގެން މިތާކު ނުވާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ދައުލަތަށް ހުރި ބޮޑު ބޭނުންހާ ޒާތެއް

ަވނަ ނަންބަރަށް އަދި ނަންބަރެއް އިތުުރކޮށްލަން. ެއގޮތުން، 1ނުރައްކަލެއް. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު ބޭނުމޭ )ބ(ގެ 

ދާ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް. އެވެސް ހިމަނާލަން އަޅުގަނުޑ ދައުލަތުގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމަށް ގެއްލުެމއް ލިބި

ބޭނުންވޭ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ދެން ބިލުގެ އެހެން މާއްދާއަކަށް ޖެހިލާއިރު، ވަރަށް ކުޑަުކޑަ ވަގުުތކޮެޅއް އިްއޒަތްތެިރ 

 ސަރވިްސ ރައީސް މި ލިބުނީ ވެސް. ެއއްކަލަ އެކްސްޕްރެްސ ސަރިވސް؛ ކުީރ ދުވަހު ކަމުނުދިަޔ އެކްސްޕްެރސް

މިއަދު ކަމުގޮސްގެން ބޮޑުސިްނގާ ބިލެއް ގެނެސް ަވއްޓާލަިއެގން އުޅޭތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނީ ބައިގަޑިެއއްހާއިރު މި 

ދިރާސާކޮށްލަން. މި ނުވެސް ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްެޔގައި ގޯސްވި ެއކްްސޕްރެސް ސަރވިސް މިއަދު 

ވަނީ. ޭމޒު އެނބުރޭ ޮކންމެ ދުވަހަކު މިހެން ވާތީ. އިްއޔެަގއި ގޯްސވި އެްއޗެްއ ރަނގަޅުވީަމ އަުޅގަނޑުމެން ަހއިރާން

މިއަދު ވެްސ ގޯްސވާްނވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގޯްސކޮށް ކަމެއް ކުެރވިފަިއ ހުރިއްާޔ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެވސް އެ 

އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނީކީ ގޯސްކަެމއް އިްއޔެ ވެސް ައދި މިއަދު ވެސް ގޯސްވާންާވނެ. މިސާލަކަށް މިތާނގައި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޯޓުދީފައި ހުންނާނީކީ ބޭނުންވެގެން ހުރިހާ އެއްަޗކަށް ނޫން. ޕާޓީއެއް ެރޕްރެޒެންޓުކުރާތީވެ ހުންނާނެ 

ވޯޓުދީފަ. އެހެންނަމަވެްސ، ވާހަކަިއަގއި އަބަުދވެސް ހުްނނާނީ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާަފއި ެއއާ އިދިކޮޅަށް. ެއއީ 

 ކަމަށް ވެއްެޖއްާޔ؛ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ެއއާ ެއއްކޮޅަށް. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ، ގޯސްކަެމއް
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އެކްސްޕްރެސް ސަރވިްސއަކީ އިްއޔެ ގޯްސވި ކަެމއް ެވއްޖެްއޔާ މިއަދު ވެސް ގޯްސވާންވާެނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ 

އަހަރުދުވަސް ެވއްޖޭ މި މަސައްކަްތ ކުރާތާ.  2ކުީރގައި އޮތް ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ، 

އެހެންނަމަވެސް، އޭރުަގއި އޮްތ ސަރުކާރުެގ މެންބަރުންނަށް މީތި ކަމުނުދާނެތީއޭ. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން އިްއޒަތްތެރި 

ލީހަކަށް މީތި ލަމާހިނގާށޭ. މެންބަރު އިޚުލާޞްތެރިކަމެއް ހުރިއްޔާ މި ބިލު ވިތްޑްރޯކުާރށޭ. ކޮށްފައި ދެން އަންނަ މަޖި

ފުރިހަމައަށް ވަގުތު ލިބިގެން، ރަނގަޅަށް ޑިބޭޓްކޮށްގެން ފާސްކުރެވޭނީ އޭރުން ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީ. މި 

ރުުމގެ ވަނަ މާއްދާއަށް ަބލާއިރު، ވިސުލްބްލޯކ16ުއަވަްސއަުރވާލަިއގެން ނުކުރަމާހިނގާށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ކުާރ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ނޫނޭ އެްއގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަކީ ވިސުލްބްލޯކުރާ މައްސަލަޤުސަބަބުން ތަޙުޤީ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  އެރިހާ އެްއޗެއް. އެ ފުުރޞަތުން ހުށަހަޅާނީ ހެއްޔޭ ހަމަ ހިތަށްހަމަ އަުޅގަނޑުމެ ،ޖަހާފައި އޮތީމަ

ފާނެ މިސާލަކަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގަނޑު ހިތަށްއަރައިރުމަށް ޓަކައި އަޅުކުނާމުމީހަކު ބަދު  ދޭނީ ހެއްޔޭ؟

، އޭނަ ުނވެސް ކުރަްއވައޭ. އެހެންނަމަވެސް ،ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަކީ މިެވނި ކަމެއް ކުރާ މީހެކޭ. އެެހންނަމަވެސް

 އެއްެޗއް ފަދަ ކަމެްއގެ ސަބަބުން ހަމަ ކޮންމެއަޅުގަނޑާއި އޭނަާއ ދޭތެރޭަގިއ އޮތް ޒާތީ ތަަޢއްޞަބެްއ، ހަސަދަވެރި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއ  ހެްއޔޭ ިރވެތި އަޚުާލޤަކީ؟ ހެއްޔޭ އިސްލާމީ އުސޫލަކީ. ެއއީ ެއއީ  ވެސް ކިޔަްނވީ ހެްއޔޭ؟

ިއްއޒަތްތެރި  ސޭނެ ކިތަންމެ ކުަލއެއް ހުންނާނޭކުރަންެވއްޖެްއޔާ ޖެއް ެއއީ މިނިވަންކަުމގެ މާނަިއގައި  ،ފުރުޞަތު

 ރައީސް. ައޅުގަނޑަށް ދެން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ޢަބްދުލްޣަފޫ  އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ކުޅުުދްއފުށީ ،އަރުވަނީ  އާދެ، ދެން ައޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މި

  .އަށްމޫސާ

 

 :އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން ކުޅުދުއްފުށީ

 . މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް...ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންވީމާ، ކަެއއް. އެއާދެ، އާދެ، އެއީ ރަނގަޅު ވާހަ !އާދެ! މާފުކުރަްއވާ! ދެވަނަ ިކޔުން. އާދެ، އިށީނދެަވޑަިއގަްނނަވާ

ިރ  އިއްޒަތްތެންދޫ ދާއިރާގެނިލަ، ޚަލީލްهللا ޢަބްދު ؛ލީލްދެން މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން މި އޮތީ އާދެ، ޚަ

 މެންބަރު.
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 :ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުންهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މަނިކުފާނަކީ ރަްއޔިތުންގެ ތަޢާލާ ވަބަަރކާތުހޫ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، هللا ` ައއްސަލާމް ޢަލަިއުކމް ވަރަޙްމަތު

އެގޮތަށް މަސަްއކަތްކުަރއްާވ  ،ބޭނުންފުޅުވެގެން ންދަވަމަތީން ކުރިއަށްެގން ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެ ސް ގަވާއިދާމަޖިލި

ޓަަކއި މަނިކުފާނަށް ށް ހާމަވަމުން އެބަދޭ. އެކަމަށްރަނގަޅަ ވަރަށް  ،ރައީސެްއކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާބިުތކޮށް

 ދު ރަނގަޅު ކަމަށް ޞަޤްމި ބިލު ހުށަހެޅި މަ ވާމި ބިލުގައި .އަދާުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު 

ޓަކައި މިއަުދގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅިވ ން ނައްތާލުމަށްވާނަމަ މި ބިލު އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. އަދި ކޮރަޕްޝަ

ޖެއިން ކޮރަޕްަޝން މަނިކުފާނު ެވސް ރާއް ،ވާހަކަފުޅުތަކަށް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރަން. އަދި ޭއެގއިތުރުން

ވެސް ައޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާަހަކ  ކަތްޕުޅު ކުރަްއވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުެވފައި ވާތީ، ެއކަމަށްޓަކައި މަސައް ނައްތާލުމަށް

ޒާމެްއ ލްބްލޯކުެރވޭނެ ނިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ. ވިސުހިލްބްލޯކުރާ ފަރާްތތަކަށް ތްތެރި ރައީސަށް ދަންނަވަން. ވިސުއިްއޒަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި  ސް ގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންނަމަެވސްވެ  ށްކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަނޑަ މުއްރާއްޖޭަގއި އޮތުމަކީ މުހި

ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނުޑގެ ވެސް ނުހަނު ކަންބޮޑުވުްނ  ބަލާއިރުގައި ބަެއއް މާއްދާތަކާބިލު ހުށަހެޅިގެން އައި ގޮތަށް 

ށް ހަމަ ފެންނަ ނޑަތަޢާރަފުގަިއ އަޅުގަ، ފުަރތަމަ މާއްދާގައި ؛ވެސް އެބަހުރި. ބިލުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާއާ ހިސާބުން

 ،އޮތީ  ބިލު ތަޢާރަފުގައި އެްއވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ފަހަތުން ތިންވަނަ ލައިންަގއި މި ،ލާނަން. ެއގޮތުންއިއެްއޗެއް ދަންނަވަ 

ވަަރކަށް މިކަހަލަ ބިލެްއ  އެްއެވސް އިމީގަ  "ފަތެއް ގާތްތެރިިވ ސަހާފެންނަ ޖަވާބުދާރީވަނިިވ ނަޒާ ދެފުށް އި،ހުއްޓުވަ "

ވަަރކަްށ  ެއއްވެސް  ށްދަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ުއސޫލުތަކަ ދާއިރުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފެނިގެން މިހުށަހެޅިގެން

ޓަންކުރެިވގެންދާއިުރަގއި ގޮތުން މި މާއްދާ ބައް ތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ފެންނަ ނެތް އިރިޢާޔަތްކުރެވިފަ 

މު ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، އްފަތެއް އައުން ވަަރށް މުހިގާތްތެރިގެ ފަހަތަށް އިސްލާމީ ސަހާނަޒާ

އެކަން ކޮމިޓީ ސްޓޭުޖގައި ިއޞްލާޙުކުރެިވގެންދާއިުރގައި ައންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ހަމައެާއއެްއކޮށް 

މެއް ކަމަްށ ކަ މުއް އިތުރުކުރުން އެީއ ވަރަްށ މުހިއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ ތިންވަނަ މާއްދާަގއި ނަންބަރެއް

ލްބްލޯކުރުމުަގއި ާރއްޖެައށް ގެންލުންދޭން ބައެއް ފަރާްތތަކުން ކުރާ މަސަްއކަތްތައް ގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ. ެއީއ ވިސުއަޅު

ފަރާތްތަކުން ވަރަށް  ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުން ދިނުމަށް ބައެއް

 ވެރިކަމުަގިއ ބޭފުޅުން ކުރާކަން ާމޒީަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ާޚއްޞަ ގޮތެްއަގއި އެ ބޮޑަށް މަސަްއކަތް

ޮގތްގޮތަށް ފުނޑާލުމަށްޓަކައި  ރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އެކި ،އިރުަގއި ައޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދޭނުތިއްބަވާ 

ރު އަކުެރއް އިތުރުކުރަން. ެއީއ ތްތެރި ރައީްސ، އިތުތަން. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އިއްޒަ ކުރާމަސައްކަތް

ލްބްލޯކުރެވިދާނެ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެްއެގ ވެސް ވިސުއީ ފަދަ ޢަމަލެއް. އެ އުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ެގއްލުންވާޤަ

)ވ(ަގއި މި  ންބަރުގެ )ވ(އަްށ ބަލާއިރުގައިތިންވަނަ ނަ ،ގޮތުަގއި ހިމަނަން އަޅުގަނޑަްށ ފެނޭ. އަދި އޭގެއިތުރުން

ކޮށް ބައެއް އިތުރުކޮށްލަން ޒް ސް ރިފްރޭވެ ަވސީލަތެއް ޭބކާރުކުރުން ނުވަތަ މިސްމެނޭޖުކުރުން. މި ،ބަޔާންކުރަނީ
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ތުަގއި ބޭނުންކުރުން ުނވަތަ ގޮ ެއއީ ަވސީލަތެއް ނަހަމަ ،އަުޅގަނޑު ހުށަހަަޅން .ންގަނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ަދންނަވައަޅު

އިތުރަށް ފުރިހަމަވެެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަްށ  ،ނަމަ ޖުކުރުން. އެގޮތަށް ގެނެސްފިބޭކާރުކުރުން ނުވަތަ މިސްމެނޭ

ާގނޫނު ހިނގާނެ ދާއިރާތައް  ،އޮތީ ގަބޫލުކުެރވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުގެ އިތުރު ކަންބޮޑުވުެމއް މި

 ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ހިނގާފައިާވ ކަންތައްަތކުެގ ެއއީ ހަތަރުވަނަ ާމއްދާ. މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ؛ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިުރގައި 

ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިާރއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާފަިއާވ  ޢުލޫމާތު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކާމި ގާނޫނުގެ ދަށުން މަ ،އިތުރުން

މެންނަށް . އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، މި މާއްދާއަްށ ަބލާއިރުަގއި އަޅުގަނޑުގެ މަޢުލޫމާތު ެވސް ހުށަހެޅިދާނޭކަންތައްތަކު 

ގޮުތަގއި އަިއސް  ގެިއގެްނ ދޮގުހެކީލައިވެސް ރާވަ  ކުރީގައި ހިނގާަފއި ހުރި ކަންތައްތަކެއް މާ ،ދަނީ މި ފެނިގެން

 ބިލަށް ބަލާއިރުަގއި ބިލުަގއި މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި ބަޔާްނކޮށްފައި މި ،އަމުދުން މީގައި ،ހެކިދިނުމުގެ ފުރުޞަތުތަކެއް

ސިއްރުްނ  ،ޒަމާނެްއގަިއ އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފެނިގެންދިޔަ ވެްސ ކުިރއަށްގެންދަން. އެއް  އް ކަމެ އޮތީ ިސއްރުން ހުރިހާ

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުން  ، މިކަންތަކަކީ މި ހުށަހެޅުއްވި މި ،ބަޔާން ނެގުމާ ،ހެކިބަސް ދިނުމާއި ،ހެކިބަސް ނެގުމާއި

ަގއި. އެހެންނަމަވެްސ، މި ބިލުަގއި މުޅި އަާސސް ބިނާވެފަިއ ކަންތައްަތކެްއގެ ގޮތުކަންބޮުޑެވވަަޑއިގެން ުއޅުއްިވ  ވަރަށް

ެއހެންވީމާ، ހަތަރުވަނަ މާއްާދ  .އޮތީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ގަނެޑްއގެ ގޮުތގައި މިތައްއޮތީ ސިއްރުން ހިންގާ ަކން މި

 ންމެފަދަ ކަންތައްތަކެއްގޮްސ ކޮރާއްވާލައިގެން  ،ދަނީ ގޮތަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވިގެން މި އޮތް މި

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް ހިންގިދާނެ ގޮތަށް ބައްޓަންކުރުމަށް ބިލު ފަރުމާކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ޮއތް

ވެސް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރާ ބިލުގެ ހަވަނަ މާއްދާއަށް  ދަނީ. އޭގެއިތުުރން ފެނިގެން މި

ވެގެން ާބވަޭއ ދެއަހަރު ދުވަހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމާލަނީ؟ އެއަްށވުރެ ފަހަތަށް ނުދަނީ ީކއް  ،ބަލާއިރުަގއި

އުުމގެ ވެިރކަމުގެ ިނޒާުމގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ުދވަސް ޤައިްއޒަތްތެރި ަރއީަސކީ  .ން ާބަވއޭ؟ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކީްއވެގެ

ރަށް ަތފްސީލުކޮށް ވެރިކަުމގެ ނިާޒމުގައި ހުރި ކަންތައްަތއް ވަ ،ވަންދެން އުޅުްއވާަފއިވާ ބޭުފޅަކަށް ވާީތއާއި 

 މަޖިލީހުގައި ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބޭފުޅަަކށް ވާތީ، ބައެއް ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ ވެސް އަދި މި

ސީއަށްފަހުަގއި ައިއ ނޫނުއަސާޤާ ވަނަ އަހަރު އާ 2008ލާނަން. އިލުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަކޮށްހަނދާން އާ

ހުރީ ޔުޓިލިޓީޒް ތަން. ގިނައިން  ދިޔައް އުފެދިގެންސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ކަރުދާސް ކުންފުނިތަކެ

 ށް ތަާކއި ޔުޓިލިީޓޒް ކުންފުނިތަކަކޯޕަރޭޝަން ލްތު ކޯޕަރޭޝަންތަކެއް. ހެލްތުކުންފުނިތަކަކާއި އަދި ޭއގެިއތުރުން ހެ

ނަތީޖާއަށް ވެގެންދިޔަ ގޮތް  ގިނަ ބޭފުޅުން ބަދަލުކުރެިވގެންދިޔަ. އެއަށްފަުހގައި ޒީފާތަުކގައި ތިިބ ވަރަށްސަރުކާރުގެ ވަ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ބައްަލވާ. އެ ތަންތަނުގެ ވެރިްނގެ ޮގތުގައި ަޢއްޔަންކުެރިވގެންދިޔަީއ އޭރުަގއި ވެރިކަުމގައި އޮްތ 

ތިބި ބޭފުޅުން. އަުޅަގނޑަށް އެނގެީނ، ައޅުގަނޑުެގ ދާއިރާަގއި ކުންފުނިތަުކެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެއކްޓިިވސްޓުންގެ ގޮތުަގއި 

ވެރިންގެ ގޮުތގައި ޢަްއޔަންކުިރ ބޭފުޅުންނަކީ، އެކިއެކި ކުްށތަކުަގއި، ޚިޔާނާތުގެ ކުށްތަުކގައި ބެދިފައި ތިބި ބޭފުޅުން 

މި ކުންފުނިތަްއ ެވެގންދިޔައީ ދައުލަތަށް ވަރަށް  ؟ކީ ކޮަބއިތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޭގެތެޭރގަިއ ގިަނއީ. އާޚިރު ަނތީޖާއަ
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ބޮޑު ބުރަޔަކަށް ެވގެންދިޔަ ކުންފުނިތަކަކަށް. ދައުލަތަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުންތަެކއް ލިބުުނ 

ެއ  ،ރުވެސަރިވސްގެ ނިޒާމުން ބޭ އިުތރުން ދައުލަތުގެ ވަރަށް ގިނަ މުވަްއޒަފުން ސިވިލްއަދި ޭއގެ ކުންފުނިތަކަކަށް.

ބަެއއް މުވަްއޒަފުން ވަކިކުުރވި  ،މުވަްއޒަފުންނަށް ސީދާ ސިޔާސީ ގޮތުން ތަފާތު ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިކުރުވައި 

ބޫލުކުރާ ގޮތުން  ަރއީސް ިމއީ އަޅުގަނޑު ގަ، ިއއްޒަތްތެރިދިަޔއީ. އެހެންވީމާ ނިޒާމަކަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ވެގެން

އިތުރުން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ ބަލައިލުން ވަރަށް މުހިއްމު ތަެކއް. ޭއގެ ކަންތައްމިއީ ތަޙުޤީޤުކުރެވެންޖެހޭނެ 

މާލޭގެ ބިމަކީ ަވރަށް އަގު ބޮޑު ބިމެއް. މާޭލގެ އެންމެ ޕްރައިމް ލޮކޭޝަުނގައި އޮތް ދެ ބިމެއް ގޮތް  ،ކަންނޭނގެ

އިތުރުްނ ހުިރ ބިމާއި އަިދ ޭއގެ ނާދީ . ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީނގޭ ގޮތްތަަކކަށް ވަީނ ދޫކޮށްފައަޑި ނޭ ،ނޭނގޭ

ސާބަހަށް ބޭރުގެ ުކންފުންޏަކަށް ދޫކުރެވިފައި އޮްތއިރުަގއި އަނބުރާ ދިވެހިންެގ އޯން ހުރި ބިން. މި ދެ ބިން ހިލޭއޯޑި 

ތް ނަމަ ހަދާފައި އޮ ކަމަށް ނުވާ އަތްމައްޗަށް ަނގާ ކަމަށް ވަްނޏާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައުޅގަނުޑގެ މަޢުލޫމާތު ކުށް

ން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ދަްއކަިއގެން ނޫނިއްޔާ ދިވެހިންެގ މިލިއަ 35ންގެ ޖީބުން އެގްރީމަންުޓގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތު

ޓް ރިސޯ ،ނަމަ ކަމަށް ނުވާ ުގޅުަވިއގެން އަޅުގަނޑުގެ މަޢުލޫމާތު ކުށް ހެދޭކަށް ނެތް. އަދި އެއާ މިލްކަކަށް އަލުން

ނުރައްކާތެިރ  ކުރެވިަފއިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއީ ވަރަށްހެދުމަށް ވެސް ބަެއއް ރަށްރަްށ ދޫ

 ، މި އަޑި ނޭނގޭ ޑީލް ހަދާފައިވަނީ ކޮން...ކަމެއް. އެހެްނވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުރ ދާއިާރގެއުތު އްފުށީ، ުކޅުދު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީއަުޅގަނޑު އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން 

 އްޖެ. އްމު ވިާދޅުވެއީ ޕާީޓގެ ވަގުތު އޮތީމަ އަމީންޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. އެ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ން ޑޮލަރަށް ފޭދޫފިނޮޅު ވިއްކާލި ވާހަަކެއއް މިލިއަ 3ނީ  މި ދައްކަމެންއަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މެން ައޅުގަނޑުދެކޮޅަށް  ، ަވއްަކމާދެކޮޅަށް މެން މި ދަްއކަނީ ކޮރަޕްޝަނާއަޅުގަނޑުނޫން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ންނަށް އިތުރު އޮތް ބިލުގެ ވާހަކަ. މި ބިލަކީ ވަރަށް ފުިރހަމަ ބިލެއް. މި ބިލުގެ ސަަބބުން ރައްޔިތު ހުށަހަޅާފައި މި

ދުވަހު ވެިރކަމެއް ކުރަން ިލބުނީމާ އަރައި ަރއްޔިތުްނގެ އަހަރު 5 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާނެ

ފަަޅއިގެން ވާަހކަދައްކަން ހަދާނެ ކަމެއް ނެތް ތަނުގައި އަނގަ ދެން މި ،ފައިސާާއއި މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައި

އަހަރުގެ ވެރިކަމުަގއި ކާުކެގ  5މް.ީޑ.ޕީގެ ވެރިކަުމގައި ަވއްކަންޮކށްގެންނޭ ބުނެ އައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ

ދެން މިއަދު ނުކުރީ؟ ކީއްެވގެންތޯ ޙުކުމް ނީއްވުނީ؟ ގެންތޯ ަޝރީޢަތްީކއްވެ  ޙުކުމެއް ިއްއވުނީ މި ޤައުމުގައި؟މައްޗަށްތޯ 

މިވެނި ބިލެއް ހަދާނެ  ،ވެނި ބިލެއް ހަދާނެ ކަމެއް ނެތޭތަނުގައި މި  މިކަްނކޮށްފައި ތިބެ ތިމަންނާމެން ވައް އަރައި
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ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިާސއިްނ  ކަމެއް ނެތޭ ކިޔަިއގެން ވާހަކަދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. މި ބިލުގައި އޮތީ މި

ޓަަކއި ހުށަހަޅާ ށްުކލަވައިލުމަނޫނީ އޮނިގަނޑު އެބޭނުންވާ ގާހައްޔަރުކުރުމަށް ޓަަކއި ްއކަންކޮށްފައި ތިބި މީހުން ހިފައި ވަ

ބިލުތަކެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އިންސާފުގެ ކުރިމަްއޗަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެިރވެފަިއ 

ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިއަުޅގަނޑުޓަަކއި ހާޒިރުކުރެވޭނެ. އެކަން ކުރުމަށްތިބި މީހުން. 

ނުދާނެ. ވިސުލްބްލޯ ގާނޫނަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ލުތަކަކުން ރައްޔިތުންގެ ެއއްވެސް މީހެްއގެ ޙައްެޤްއ ގެއްިލގެންމިފަދަ ބި

ވަީނ  ކަންަކން ހިނގާނެ ގޮތް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ލިޔެވިަފއި އެ ،ނޫުނގައި ކަްނކަން ކުރަންވީ ގޮތާއި ގާނޫނެއް. މި ގާ

 ،ނޫނު ބޭނުންކޮށްގެންއްަޒތްތެރި ރައީސް، ޓެރަރިޒަމް ގާނީމޭ އިމެން ދެކުއަުޅގަނޑުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

، ކަން ހެންވީމާއެ  ބޭފުޅުންތޯ ގެްނގޮސް ަޖލަށް ލީ؟ޤައުުމގައި ިކތައް އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓެއް ބޭުނންކޮށްގެން މި

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  އޭުމގަިއ ފެނިގެްނދިޔަޤައު އްާޔ ގޮެތއްފޮތެއް ބެލުމެއް ނެތި ކަންކުިރ މަންޒަރު މިވެއްޖެ ކުރަން

ނަކީ ނޫމެން މި ދަންނަވަނީ މި ގާއަުޅގަނޑު، އެހެންވީމާ ރައި ކޮންވާހަަކެއއްތޯ ދައްކަނީ؟ތަނަށް އަ ދެން މިއަދު މި

މެންެގ ސަރުކާަރކުްނ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ. މި ައޅުގަނޑުނޫނެކޭ. ވަްއކަންކުރާކަްށ ކޮންމެހެން ފާސްކުރަންޖެހޭ ގާ

  އެްއވެްސ ކަމެއް ހިނގާ...ސަރުކާރުގެ ތެޭރގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ،ެއއްނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

މަނިކުފާނު   މިތާ ހުރެ ވާހަަކދައްކަމުންދިޔައިރުއަޅުގަނޑުއެއް މި ެނގީ އްސަލަމަ ހަމަ ނިާޒމީ ައޅުގަނޑުއާދެ، 

ންދަާވ ވަމުން ގެދައްކަ ފުޅުރު ާވހަކަށް ހަދާންކޮށްދިން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިބލަށް ވާހަކަދަްއކަން. މިހާައޅުގަނޑައިރުއިރުޮކޅާ 

 ލުެގ ކޮންބިަދއްަކވަނީ މި ފޫރު އެ ވާހަކަފުޅުރު ަޢބްދުލްޣައުތުރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ކުޅުދުއްފުށީ

 ލަްނވެގެން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ންނަވާމާއްދާއަކަށްތޯ ހަމަ ސާފުކޮށްލަދެއްވާތޯ ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،އްަކވަމުން ގެންދަާވއިރުދަކަމަށް ަބލައެއް ުނގަންނަން. އެީއ އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު މައްސަލަެއއް ނިޒާމީ

 ވެސް މި އިންނަނީ ައުޅގަނޑުގެންދަވާީތ ވެަފއި، ވިދާުޅވަމުން ކުިރއަށްއެވެިނ މާއްދާ ވިާދޅު ،ބިލުގެ މިވެނި ާމއްދާ
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ިރ ދެއްވީތީ. އާދެ، އިްއޒަތްތެުޝކުރިއްާޔ ދެން ހަނދުމަފުޅުކޮށްއެކަމަށް ައޑުއަަހއިގެން ވިްސނައިގެން. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ެގންގޮސްދެްއވުން އެދެން. ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް މެންބަރު 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ލުކުެރވޭެނ ކައި ޢަމަޓަހުއްުޓވުމަށް މި ބިލުގައި ެއކުލެވިަފއިާވ މާއްދާތަކުގެ ތެޭރަގއި ކޮރަޕްަޝނުގެ ެއކި ކަންތައްަތއް

 ވިއްކީމާ މިފަދަ ން ޑޮލަރަށް ފޭދޫފިނޮޅުމިލިއަ 3ރައީސް.  ކޮށް އެަބއޮތް ލިޔެފައި އިްއޒަތްތެރިގޮތްތައް ވަރަށް ސާފު

އީސް. ޒަތްތެރި ރަ ެމންނަށް އޮޅިފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން އިއްއަުޅގަނޑު ކީ ބިލުތައް އަންނާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ެއއީ

. ެޔވިފަލިކަންކަން  ރިކަްނ ދޭނެމާޔަތާއި ރަްއކާތެތުްނނަށް ހިރީ ަރއްޔިމި ބިލުގައި މިހި ވެގެންތޯ ބިުރގަންނަންވީ؟ކީއް 

ގެ އަމިއްލަ ރަންޏާ ތިމާއެކަންކަުމގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަްތކޮށްފައި ހެދިފައިވާ ބިލެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަްއކަމެްއ ނުކު

ޒަތްތެިރ  ނޫނޭ އިއް  ޮއތް ބިލެއްގިނައިން ދީނީ ވާަހކަ ހިރުކަންމަތީގަިއ ހުންނަންވީ ނޫންތޯ. މި ބިލުގަިއ މާނަފްސުގެ ތާ

ްސ  އަބަުދވެބައްސަިއގެން ނީ ކަންތަކާ ސިާޔސީ ކަންތަކާއި ދީ ،ދީނީ ވާހަކަތައް ަދއްަކއިގެން  މަ އަރައިރައީސް. ހަ

 ދީނީ  ؟ންތޯ އެއީދީނީކަމެއްތޯ ކޮރަޕްޝަން ހިންގު ކަމެއްތޯ ވައްކަންކުރުްނ އެއީ؟ ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވައިލުން. ދީނީ

 ތޯ އެ ކީއްެވގެން ބޭފުޅުން ެއއް ދީން ހިމާޔަތްކުރާމިއިން ެއއްެވސް ވާހަކަ މީހުންނަށް އަނިޔާވެރިވުން އެއީ؟ ކަމެއްތޯ

ކަންކަްނ  އިުރގައި މިވަރުގެ ދީނީ ބައެއް ނެތިގެންނޭ ކިޔަިއގެން އެ ވާހަަކ ދައްކާ ކަންކަން ހިނގިއިުރގައި ތިމަންނާމެން

ރި ނެ އިްއޒަތްތެޤައުމުގައި ނޯންނާ  އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް މިމެންގެ ސަރުކާރުަގއިައޅުގަނޑު ނުހުއްޓުވީ؟

ހުން މީ ނަާކއި،، ކޮރަޕްޝަރައީސް. އިސްލާމްދީން މި ޤައުމުަގއި އޮންނާނީ. ވެރިކަމެްއ ލިބުނީމާ ހުރިހާ ފަސާދައަކާއި

ދީން ިއސްލާމް އަބަދުވެސް ވަނީ؟ތޯ މި ދައްކަ މެރުންތައް ހިންގާފައި ދެން ނުކުމެ ކޮން އިސްލާމްދީނެއްެގ ވާހަކަެއއް

ންގެ ޚަޒާނާ އަހަރު ވެރިކަމެއް ކޮްށފައި ރައްޔިތު 5ޤައުަގިއ  ބޭނުންކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަްށ އޮޅުވާަލއިގެން މި

 ...ްއކީމާ އެތައް ަބޔަުކ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާހަކަދެ ،ލާފައި އަޅުަވއިފޫ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރއަށް ކުފުޅުތައް މް މެދުވެރިކުރަްއަވއި ވާހަކަ. ބިލުގައި އޮތް މަފްހޫ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު،

 ދެން.ގެންދެުވން އެްއވަިއެގން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދއްވުން އެދެން އިނގޭތޯ. ބިލަށް އަމާޒުކުރަ 

  

 އްެކވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެ ކުޅުދުއްފުށީ

ޓަަކއި ބޭނުންކުރަން އޮތް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ބިލު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މިއީ ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް

މާޔަތްވެގެންދާނެ. ދައުލަތުން ެގއްލިފައި ހުރި ފައިސާ އަނބުރާ ވަންނާނެ ދާ ހިބިލުގެ ސަބަބުން ދައުލަުތެގ މު
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ޔާތް ، ލަދުހަން ރުފިޔާ ވަގަށް ަނަގއި ަކއިގެން ތިބެ ބިލިއަ 1.2ދައުލަތުގެ ަޚޒާނާއިން ލު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ރޯމާދުވާ 

ހުންގެ އަތްފައި ކަނޑާަފއި މި މީ  ،ނަމަ ނޫން އެހެން ޤައުމެއް މި ހަކަދައްާކއިރު؟ވާ  ރައިކޮބައިތޯ މިތަނަށް އަ

އި ތިބޭ ބަެއއްގެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. ރައްޔިތުްނގެ ލަތުގައެ ހާލަންޖެހޭނީ. ނެސް މިތާ ދޮުރމައްޗަށް ަވއްޓާގެ ވީލްބަރޯަގއި

 ޔާެތއް...ލަެދއްހަފައިސާ ކެއުުމގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިސްބަތްކޮށް އޮތް ބިލަށް ދައްަކވާއިރު ހުށަހެޅިފައި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު 

 ްނގޮސްެދއްވުން އެދެން. ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

މިހިރީ.  މާއްދާަތއް ޓަަކއި ހުރި ަވރަށް ގިނަން ހަމަ ކޮރަޕްަޝން ހުއްޓުވުމަށް ކުރިްނ ދެންނެވިހެއަުޅގަނޑު މި ބިލުގަިއ 

އެީއ  ތެރި ަރއީސް.ޔައިމާ ާރއްޖޭަގއި ކޮރަޕްޝަްނ މަދުވެގެންދާެނ އިްއޒަތްގޮތަްށ ފާސްެވގެންދި އޮތް މި މާއްދާތައް މި

ގެ މެން ޅުގަނޑުއަމެންނަށް ހިތްވަރު ލިބެނީ. ައޅުގަނޑު ،މެންނަށް ޝައްެކއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު

. މި ދަނީ ން މި ތައް ހުށަހަޅަމުމެން މިފަދަ ބިލުއަޅުގަނޑުސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި ކޮރަޕްަޝން ހިނގަން ބޭނުންނުވާތީވެ 

ނޫން  . ވަްއކަންބިލުތަކުގެ ސަބަބުން ރަްއޔިުތންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ަރއްާކތެރިކުރެިވގެންދާނެ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

އިން ކާލަނީ. ލަވާލުކުިރޔަސް އެްއ ން ހަ ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ. ބުރިޖެއް އަޅައަހަރު 5މެްއ ނެތޭ ކޮށްފަެއއް އެހެން ކަ

 ދަްއކާނެ ހޮސްޕިޓަލު އަޅާނެ ލާރި ވަގަށް ަނގަނީ. ދެން މި ވާހަކަ 4ވާލުުކރިއްޔާ އޭެގ ލެއް އަޅަން ހަ ސްޕިޓަހޮ

ނީ އުޅެ ން މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއީ ބިލުގައި ހުރި ކަންތަުކގެ ާވހަކައޭ. އެހެްނވެގެން ނޫންޯތ ހަޖަމުނުވެގެ

ންނާމެން ތިމަ ނެތާތެރި ރައީްސ. ހަޖަމެއް ނުވާެވސް އިްއޒަތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަޖަމެްއ ނުވާނެ ހަމަ އެްއގޮތަކަށް

ސް. އީރަ ޒަތްތެރި ިތމަންނާމެންގެ ބޮލަށް ގޯނި ފެހެމުންދާއިރުގައި މަޑުން ނުިތބެވޭނެ ިއއް ކުރި ަވއްކަން ފަާޅއަރަިއ،

ންޖެހޭނެ.  ހާޒިރުކުރަމައްޗަށްމީހާ އިންސާފުގެ ކުރި މީހާ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ. އެ ްއާޔ އެވަްއކަމެއް ކޮށްފައި އޮެވއްޖެ

ލަިއ  ައޑި ނުބަދިޔަ ވަްއކަންތަުކގެޤައުމުަގއި ހިނަގއި މި ،މެން ކުރާަނން. ރައްޔިތުން ޔަޤީންކުރޭއަުޅގަނޑުއެކަން 

ށް ހިސާބަ ބާނެ. ހަމަ ޙައްޤުވާ އަދަމެން ނުތިބޭނަން. ޙައްޤުވާ ޢަދަބު އިންސާުފގެ ތެރެއިން ލިބިގެންދާއަޅުގަނޑު

 ބަޔަުކ ކޭއިމުކުރާނަން. ވައްކަންކުރީމާ ޤައުމުގައި ޤާ މެން މިއަޅުގަނޑު ދާނަން. އެ އިންސާފު މެންއަޅުގަނޑު

އި ނގާ ފަސާދައާޤައުމުގައި މި ހި މެން މިތިބީ މި އަޅުގަނޑުމެްނ ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އަުޅގަނޑުބައިތިއްބާފަެއއް 

 ފިތުނައިގެ ތެރެއިން...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިާރެގ ދާ ގެމަނަފުށީ ،ރުވަނީ މި ފުރުޞަތުއައަޅުގަނޑުއާދެ،  .ޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިއް 

 ޘްމާނަށް. ރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުއިްއޒަތްތެ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

ކުރުުމގެ ސުލްބްލޯިޖލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ބަހުސްކުރެވޭ ވިއާދެ، ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު މި މަ

ަރއްކާތެިރކަން ލިބިގަތުމުގެ މި ބިލަށް ވާހަކަަދްއކަމުންދާއިރުަގއި ހަމަ އެހެން ؛ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަުމގެ ފިޔަވަުޅއެޅޭ

ވަނަ  6މި މާއްދާގެ  ، ބޭުނންވޭ ފާހަގަކޮށްލަންއަޅުގަނޑުއިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުެރއްވިހެން 

ުދވަހުެގ އަހަރު 2ގިނަެވގެން  ދިސާ ހިނގާ ތާރީޚުން ފެށިގެންކޮށް ހާބިނާ ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތަށްނަންބަރު

 ިތޔާރު އް ބަލައިނުގަތުުމގެ އިޚްއެ މަޢުލޫމާތުތަ ،ނަމަ ނުވާ ހުށަހަޅާފައިމަޢުލޫމާތު ސުލްބްލޯކުާރ ފަރާތަކުންތެރޭގައި ވި

ަތްއ ދެއްކި ވާހަކަވެސް އެހެން މެންބަރުން  ހަމަ އްޒަތްތެރި ރައީސް،އި މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެޭއ. 

ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްެގ  ،ދައްކަން މި ޖެހެނީ. ވޭުތވެދިަޔ މަދު ހަފުތާތަކެއްގެ ތެޭރގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަންނަނީ

 އަންނަނީ. ވަދެގެން އަންނައިުރގައި ބިލުގެ ސުރުޚީ ވަރަށް ރީތިކޮށް މި ށް ވަންނަމުން މިބިލުތަކެއް މަޖިލީހުގެ ތެރެއަ

ލާއިުރ ީކ ވެސް ސުރުީޚ ވަރަްށ ފުރިހަމަ އިނގޭތޯ. ކިަޔއިއޮންނަނީ. ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ބިލު. އަދި މި ބިލަ

 ،ފައި ހުރި ހުރިހާ ލިބިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ

ގަނޑުމެން މިހާރު މި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަީކ އަޅު ގޮތަށް؛ މުއައްސަސާަތކަށް ލިބިފައި ހުރި ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ގެއްލޭ

މަަސއްކަުތގައި އެންމެ އިްސކޮށް  ދެކޭ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް އައިއިުރގައި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި ވެސް އެ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި މި ޤާނޫނުއަސާސީން އެބަހުރި މުއައްސަސާތަެކްއ  ބޭފުެޅއް. މަސައްކަތްކުެރއްވި

ރައްޔިތުންނަށް ންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރަކީ، ރައްޔިތު ންނޫުނއަސާސީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޤާ .އުފެދިފަ

. އެ އިންތަކާިއ މިންތައް އަުޅަގނޑުމެން ކަނޑަައޅާއިުރގައި ބޭނުންވާ ގާނޫނުތަުކގެ އިންަތކާއި މިންތަްއ ކަނަޑއެޅުން

ގޮތަށް ައޅުގަނުޑމެން ގާނޫނުތަކުގެ އިންތައް  ްއ، ތަކުލީފެްއ ދިމާވާތުންނަށް ޭއގެ ސަބަުބން އުނދަގުލެރައްޔި

-ންޓިއި އެރަޕްޝަްނގެ މައްސަލަަތއް ބެލުމަށްޓަކައަަޅިއގެންނުވާނެ. އޭ.ީސ.ސީ އެބައޮްތ، މުައއްސަާސެއއް. ކޮކަނޑަ

އުމަން ރަިއޓްްސ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބެލުަމށްޓަކައި ހި ،. އިންސާނީ ަޙއްޤުތައްކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނެއް އެބައޮތް

ޮގތަށް، ސީދާ ރަްއޔިތުންގެ  . މި ޮކމިޝަންތަކަކީ ސީދާ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ޒިންމާވާކޮމިޝަނެއް އެަބއޮތް

ނޫނުއަސާސީން އުފެދިފައި ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ޤާ ގޮތަށް، ޖަވާބުދާީރވާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ޒިންމާދާރުވާ

ހުރި ކޮމިޝަންތައް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ދިމާވެގެން އުޭޅ މައްސަަލއަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ގާނޫނުަތއް 

ކޮރަޕްޝަްނ -ރާތުން ނޫނިއްޔާ އެންޓިފަގެ ސީ.ސީ.އޭ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ނެތިގެން ދިމާވާ މައްސަލަތަެކއް



62 

 

ޮއިޑޓު ރިޕޯޓުތައް އެހެރީ. ރާއްޖޭަގއި ޕަބްލިކު ކުންފުނިތަުކަގއި،  ؛ޅާލި ބަިއވަރު ރިޕޯޓުތައް ފަރާތުން ެއކަށައަ ކޮމިޝަންގެ 

ހުރި. އް އެބައޮޑިޓު ރެކޮމެންޑޭޝަންތަ ގޮތުން އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކެއް ހެދިފައި ހުރި. ބެހޭ އްޖޭަގއި އެިކއެކި ކުންފުނިތަކާރާ

 އެ ރިވިޔުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  ، ނުކުރޭތޯ އަުޅގަނޑުމެން ނުބަލައި،އެ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭތޯ

ްނ ހަމައެކަނި މައްސަލައަށް ާޓގެޓުކޮްށގެން އަުޅގަނޑުމެ ރިވިޔުކުރޭޯތ، ނުކުރޭތޯ ނުބަލައި، ކަެމއް ގޯްސެވގެންދިޔައިމާ 

ވާ ންްއ ކިތަންމެ ފުރިހަމައަށް އަުޅގަނޑުމެން ލިޔަަކސް މިއަުކން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުސުރުޚީތަ ގާނޫނެއް ހަދާފައި 

ލާޙު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނީ މި ހުރިހާ ުމއައްަސސާތަކަށް ބާރުދީގެން. ނަތީޖާތަކެއް ނާންނާނެ. މި އިޞް

 ން ކޮމިޝަނަށް ނޫނީ ހިއުމަން ކޮރަޕްޝަ-ީސއަްށ ނޫނީ އެންޓި.ސީ.އޭ ،އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް ކުރަންވީ ކަމަކީ

 ރައިޓްސް ކޮމިޝަންަގއި ަމސައްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކަމަށް ވަންޏާ މުވަްއޒަފުން އިތުރުކުރަްނވީ. އެ

 އޮފީހުން ކުރާ އޮޑިޓުތައް ކުރުމަށްޓަަކއި ގެބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ރިސޯސްތައް އިތުރުކޮށްދޭންވީ. ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލް

ރަށްރަށުގަިއ ޮއޑިޓުކުެރވޭެނ ެއ  ،މިތަނަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭ. އެކި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށްގައި، ރާއްޭޖގެ އެތަންރަށްރަށު

މަަސއްކަްތކުރެވޭެނ  ގޮތަށް މި ދެންނެވިމެން ބަޖެޓުގަިއ ތާށިކަން ހުރީމަ، ކޮށްދޭންވީ. ައޅުގަނޑުފުރުޞަތުތަކެއް ޤާއިމު 

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ  އިންހިނދުގައި މި އި ތަނަވަސްކޮށްީދފައި ނެތްއުނދަގޫތަެކއް އަުޅގަނޑުމެްނ ބަޖެޓުގަ

ވަރަށް ގިނަ މި ގާނޫނުަގއި ހަމަ  ގެންުނާވނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނަތީޖާތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައި

ގަނޑުމެންނަށް ކުރެވެނީ ކޮމިޓީ ލާޙު އަޅުކުރަންެޖހޭ. މި އިޞްލާޙުކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި ައުޅގަނޑުމެން އިޞް

މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި. މި އަޅުގަނޑުމެން އަވަްސއަރުަވިއގެން މިކަން ކޮށްގެން ރައްިޔތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވާ 

ން މިއީ މުޅި ބިލަށް މިދެންނެވިހެ ،ންމެ މާއްދާއަކީ ވެސް، މި ގާނޫނުގައި ކޮ ތަކެއް ނުއުެފއްދޭނެ. އެހެންވީމާގާނޫނު

ބިލު ، މި ިވގެންވާ ބިލެއް މިއީ. އެހެންވީމާުރގައި މިއީ ހަމަ ވަރަށް ގިނަ މާއްދާތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެ ބަލައިލާއި

މު ކަެމްއ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަސރުކާރުގެ ުމއައްަސސާތަުކގެ ކަމަކީ ވަރަށް މުހިއް މި އިތުރަށް ދިރާސާކުރަން؛

ކޮށް ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤެްއ ، އަދި ޚާްއޞަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތައް މި ކޮރަޕްޝަނަ ،ކުންފުނިތަކުގެ ތެެރއިން ،ތެރެއިން

ށް ވަންޏާ އެ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ކަމަސާ ނުޙައްޤު ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރާރަްއޔިުތންގެ ފައި ،ގެއްިލގެންދާ ކަމަށް

މާޔަތް ލިބޭނެ ދިން ފަރާތަށް ވެސް ހި މަޢުލޫމާތު ކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި އެމަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓު

ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް  ގޮތްތަެކއް ވެސް އޮންނަންވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން ބަލައިގެންނުވާނެ މި

 ، މި ވަިކ ބަޔަކަްށ ކުރާ ކަމަކަްށ ެވގެންނުވާެނ. އެހެން މިދެންނެވީ ،ަބޔަކަށް އަމާޒުކޮްށގެން އެ ،ޓާގެޓުކޮްށގެން

އަހަރެއް ނޫްނ  ގާނޫނުަގއި ދެ އަހަރުދުވަހޭ ޮއންނާކަށްނުޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވޭުތވެދިޔަ ދެ އަހަރެއް ނޫނީ ފަސް

 7ން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، ކުީރަގއި މެންބަރު؛ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން މި ޖެހެނީ. ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުަތކުަގއި

، މި ވުޖޫދަށް އައި ުދވަސް. އެހެންވީމާނޫނުއަސާސީ ހާރު މި ދެކޭ ފެހި ޤާަގނޑުމެން މިެއއީ އަޅު  2008އޯގަްސޓް 

ިނޒާމެްއގެ  ،ނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް ައުއމަށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރެވި، ބެެލވިޤާ
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އްވި ފުރުޞަތަށް ހަމަ ވަރަށް ތި ދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ އް. އެހެންވީމާމު ކަމެން މިކަން ދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިއްތެރެއި

ގޮުތގަިއ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެޭރަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަްށ  ބޮޑަށް ޝުކުުރވެރިވަން. ހަމަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ައވަސްއަުރވަިއގެްނ  މަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަން.މުޠާލިޔާކޮށް މީގައި ރަނގަުޅ ކަންތައްތަެކއް ެއކުލެިވގެްނދާނެ ކަ

ނޫނުއަާސސީން އަޅުގަނޑުމެން އުފައްާދފައި ހުރި ހުރިހާ މިނިވަން  ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ރައްޔިތުން؛ ޤާކޮށްފި މިކަން

އިތުރު  ،މުއައްސަސާަތކުގެ ބޭނުެމއް ނެތް. އެ މުައއްސަސާތަުކެގ މައްޗަށް އިތުރު މުައއްަސސާތައް ކަނޑައެޅި 

 ދަރަޖައަށް މި ދަނީ. އެ މުއައްސަސާތަުކގެ ބޭނުންނުހިފޭ ،ދިެއއަްށވުރެ ބާރުަގދަ އިތުރު ގާނޫނުތައް އުފެ ،ގާނޫނުތައް

، މިކަން އިސްލާޙުޮކށްދެއްވުމަށް އެދެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭަގއި. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އެހެންވީމާ

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ދެވަަނ ޚަލީލަهللا ންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ނިލަ

 ފުރުޞަތު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އޭރު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަަކ  ވާހަކަ؛ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދައްކަމުންދިޔަ

އަގުޮބޑެތި ބިންތައް  ހަކަައކީ މާލޭަގއި ހުރިއަުޅގަނޑު އޭުރ ދަންނަވާލި ވާ ތްތެރި ރައީސް.ގެންދާނަން. އިްއޒަކުރިއަށް 

ިދޔައީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ، ބޭރު ބައެއްގެ އަތަށް ދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަތްދަށުްނ ބީވެ

ޚަޒާާނއިން  ،ލަރު ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސއިންމިލިޔަން ޔޫ.ެއސް ޑޮ 35ބިން ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ،  އެ

އިން އެކަން ވާނަމަ އެއީ ބި މީހުން ހޯދާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ؟ މި ބިލުގެ ޛަރީޢާ ހޭދަކުރުން. މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ތި

ޖެހޭ އަނެއް ހަގަކޮށްލަންއިތުރުން ވެސް ހަަމ ފާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހަމަ އޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފާކުާރ ކަމެއް.

ދިން  ، ޖީ.އެމް.އާރަށް އެއަރޕޯޓް ގޮތަށް މިތަނުަގއި ިއްއަޒތްތެރި ބައެއް އެހެން މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ،އަކީ ނުކުތާ

ޑީލެއްތޯ. ެއކަމުެގ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮްނކަމެއްތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ އްސަލަިއގެ ފަހަތުގައި ަވނީ ކޮންމަ

އެ ޑީުލެގ ން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު މިލިއަ 30ނުވަތަ  328ިހ ރައްޔިތުންގެ ޚަޒާނާއިން ދިވެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،

 ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަން އަޅުގަނޑުމެން އެނގެން އެބައޮތް. އެހެންވީމާދިޔަ ބޭކާރު ގޮތުގައި ޚަރަދުވެގެންސަބަބުން 

ރަކަށް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ބިުލ ، ހަމައެކަނި ދެ އަހަދަ އެތައް ކަމެއް ހިނގާފައި އެބައޮތް. އެހެންވީމާމިފަ

 ،ތަނުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވި ފަދައިން ބައްޓަންކުރެިވގެންދާންވީ. ޭއެގ ފަހަތަށް އިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރުން މި

މި ދާންވީ  ،ޮގތުން ރަނގަޅު ނިޔަތެްއގައި، ހެޔޮ ނިޔަތެއްަގއި ކުެރޭވ ކަމެއް ނަމަ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ
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ނަވަިއގެން ފާސްކޮށްދެްއވި ފެހި  މަޖިލީހުގައި އިންޖިލީހުގައި އިންަނވަިއގެން، ޚާްއޞައިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަ

ހިސާބަށް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ. އެއީ ހަމަ ރަނގަުޅ  ޤާނޫނުއަސާސީ ތަސްދީގުކުެރިވގެން ދިޔަ ދުވަހާ

ބިލަށް އިތުރަށް ބަލައިލާއިުރގައި ައޅުގަނޑަށް  ތެރި ރައީސް.ބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތާރީޚެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ

އަށް ހަމަ އަކުރެއް  1އަށްވަނަ މާއްދާ. އަށްވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގެ މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިލުގެ  ،ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ

ވެސް ފަދަ ެއއް އިތުރުކުރަން ައޅުގަނޑު ުހށަހަޅަން. އެއީ ާރއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަްށ ބުރޫއަރާ 

ންނަ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ އުމީމަޢުލޫމާތެއް، އެއީ ޤަ

 އީވަނަ މާއްދާ. އ10ެ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން، އިުތރުން ވެސް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އޭގެ 

ވޭ ކަންކަން ބަޔާންކުރާ ާމއްދާ. އެ މާއްދާއަށް ހަމަ އަކުެރއް އިތުުރކުރަން އަުޅގަނުޑ ބަދަލުހިފުން ކަމަށް ބެލެ

، ނޫނިްއާޔ އަށް ދޭ އަދަބުތަކުގެ ތެޭރގައި ދާކުރާ އޮފީސް ބަދަލުކުރުން، ވިސުލްބްލޯވަރަވޒީފާ އަ ،ހުށަހަޅަން. އެގޮތުން

ކަްނ ހިމެނޭ ކަން ، ކަންކަމުެގ ތެރޭގައި ކުރުމުެގ ސަބަބުން އޭާނއަށް އަންނާނެ އެިކއެކިއޭނަ ެއ ިވސުލްބްލޯ

ތަުކގެ ތެރެއަށް އިތުރުކޮށްލަން އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ. ދެން މި މުޅި ބިލަށް ބަލާއިރު އިއްޒަތްތެިރ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަން

ފާކުރަން ިވސުލްބްލޯވަރެްއގެ ަޙއްޤުތަްއ ރައީސް، އަުޅގަނޑަށް މި ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ ައޅުގަނޑު ވަރަްށ އު

ޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ވަރަްށ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް ައޅާ ވާހަކަ ބިލުގައި ބަޔާންުކރެވިފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މާހި

ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއީ ބޭއިންސާފުން ނޫނިއްާޔ މަީކ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިވސުލްބްލޯއަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަ

އްދުވާ މީހާެގ ރަ ކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއި ެއ މީހެއްގެ؛އްޔަރު، މީހަކު ހައިނާއިންސާފުން ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގަ

ލަތެއްަގިއ އޭނަގެ ޙައްޤުަތއް ހޯދައިދޭީނ ކޮންފަރާތެއްތޯ. މި ބިލުގައި އެކަހަލަ ެއއްވެސް ވާހަަކއެއް ނަފުސު ކިލަނބުވާ ހާ

ްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ކަރާމާތަށް، ބަޔާންކުރެވިަފއެއް ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އި

ވަަރށް އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ އަބުަރށް ހުތުރުވާ ފަދަ އެތައް ވާަހކަތަކެއް ހަމަ ދެްއކުމަކީ 

 އަުޅގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ  މާޔަްތކޮށްދެނީ.ތޯ ހިލަތުގައި ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ަޙއްޤުތައް މި ބިލުްނ ކިހާވަރަކަށްހާ

ޓުމަށްޓަކައި އޭަނގެ ެއއީ އިންސާނީ ކަރާމާްތ ހިފެހެއް ،ޖެހޭ. އޭނާގެ ަޙއްޤުތައް ގޮތުަގއި އެ ަބއި އަންނަްނ އެބަ

ލަކޮށް ޖުމު ދާންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުެރވޭ.ކަށް މި ބިލު ބައްޓަންކުރެވިގެންމާޔަތްކުެރވޭނެ ޮގތްތަޙައްޤުތައް ހި

ނައްތާލުމަށްޓަކަިއ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ުކރެވޭ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަްށ  ކަމަށް ވާނަމަ ކޮރަޕްޝަން ދަންނަވާ

ކުރުމަށްޓަކައި ބަަޔކަްށ ، ވަކި މަޤްޞަދެއް ާހސިލުއަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރަން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއީދު މި ނުކުރެވެނީ

ނީ ފަޓާސްބަރިއެއްހެން މި ޒާތުެގ އެަތްއ ގޮތެްއަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ޞަާޚއް ؛އަދަބުދިނުމުގެ ބޭނުމުަގއި

ބިލެއް ރަްއޔިތުން މަޖިލީހަށް އަވަްސއަުރވާލަިއގެން ހުށަހަޅަިއގެން މި އަންނަ، ކުިރއަށް ޮއތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ 

އިތުރުން ބައެއް މެންބަރުންނާއި އަދި ޭއގެއިންތިޚާބާ ހަމައަށް ދާއިރުަގިއ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގިއ މިހާރު ތިބި 

އިތުަރށް ބައެއް ވިޔަފާިރވެރިން އެއް ކެނިޑޭޑޓުންނާއި އަދި އޭގެ މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރާ ބަ
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ސް، ސިފަކުރެވިގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެ ކަންތައް ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަަކއި ކޮށާ ަމގުތަެކއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނުޑމެންނަށް މި

އުމުގެ ކަރާމާތަށް ، މި ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމާއިތްތެރި ރައީަސކީ ައބަދުވެސް މި ޤަްއޒައި ،ޮއތްއަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންކަން އެބަ 

ކަންކަން  ެއްއކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މި  ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދެްއވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީއާ

ެގ ކަމުްއވަިއގެން ކުިރއަށްގެންަދވާނެދެ  ސަމާލުކަމެއް ވި ނުކުތާތަކަށް ވަރަށް ާޚއްޞަދެްނނެ ާދއިރުަގއި މިފާސްވެގެން

ވަން. ދަންނަ ޮއތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުޔަޤީންކަން އަުޅގަނޑަށް އެބަ

  .هوبركات تعالی هللا ةحمرو مْيكلع ملَسالاو

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތުމާ ބަރަކު ނެއެހެން މެން ރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ރު. ދެން މިހާރު ފު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަ

 އަށް.هللاބްދުޢައަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތއަުރވަން ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްިވ، އީާވ  ބަސް ވިދާުޅވުަމށްއެީކގަިއ ފަހު

 އަށް.هللاއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ަޢބްދު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا  ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަދަކީ ބައިނަްލައޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކ 

ބެހޭ ދުވަސް. އިއްެޔއަކީ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ދުވަސް. އެހެންވީމާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑަްށ 

މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ދުވަހެއްހެން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން މި ބިލު ބަލައިގަންނަްނ. ކޮރަޕްޝަނަކީ ެއއްވެްސ  ހީވަނީ

ޤައުމެްއގައި ތަރައްީޤއަށް ެއޭޅ އެންމެ ބޮޑު ހުރަސް. އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުރަސް. އަދި މުޅި ދައުލަތުގެ، މުޅި ަޤއުމުެގ 

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ެއއިރެްއގެ ސަރުކާެރްއ ފުރިހަމައަށް ތެދުވަންޖެހޭނެ.  ނަޒާހާތްތެރިކަން ހިފަހައްޓަން ބޭނުމިއްޔާ

އަދި ކޮރަޕްޝަނާ ެދކޮޅަށް ެތދުވާ މީހުންނަށް ފުރިހަމައަށް ހިމާޔަތްކަން ދިނީމާ މުޅި ދަުއލަތުގެ ވެސް ނަޒާހާތްތެރިކަްނ 

ަޔސް، ސަުރކާރުގެ ިވޔަސް، ރަްއޔިތުންގެ ހިފެހެއްޓޭނީ. އެއީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަޒާހާތްތެރިަކން ކަމުގައި ވި

މަޖިލީހުގެ ވިޔަްސ، ފަނޑިޔާުރގޭގެ ިވޔަސް، މިނިވަން ުމައއްސަސާތަުކގެ ވިޔަްސ، ދިވެިހ ރައްޔިތުްނގެ ިވޔަސް. އެ 

ނީ ނަޒާހާތްތެރިކަން ހިފެހެއްޓޭނީ ކޮރަޕްޝަނާއި، އަނިާޔވެރިކަާމއި، ނޭްއގާނީ ކަންަތއްތަކާ ދެޮކޅަށް ތެދުވާ މީހާއަށް ގާނޫ

ފުރިހަމަކަން ލިބިގެން. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެކި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑު އަުޑއަހައިފިން. ފުރަތަމަ 

ކަމަކަށް މިއީީކ ައވަްސއަރުާވލައިގެން މަޖިލީހަށް ލީ ބިލެްއ ނޫން. ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް؛ ބޭންކު އޮްފ މޯލްޑިްވްސ 

މް ދެއްކި ވާހަކަތަކަކާ ގުިޅެގން އޭނާ ޖަލަށް ލީމާ، އަޅުގަނާޑއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މެނޭޖަރު ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީ

ނިމެންދަނިކޮށް. ެއހެންވީމާ، ގާްތގަނަޑކަށް ެދ  2016މޯލްޑިވްސްާއއެުކ އިށީނދެގެްނ މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް ފެށީ 

ސް ދެންނެިވހެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އަހަރު ެވއްޖެ މި ބިލަށް މަސައްކަތްކުރާތާ. އެކަަމކު، އަުޅގަނޑު ކުރިން ވެ
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ައހަރު ވަންދެން ރައްޔިތުންެގ  5އޭރުަގއި އޮީތކީ މިތަނަކަށް މިކަހަލަ ބިލެއް ލައިގެން ާފސްވާ ގޮތަކަށް ނޫން. 

އަހަރު ވަންދެން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ެއ ގެންދިަޔއީ ޙައްޤާއި އިންސާފާ ދެކޮޅަްށ  5މަޖިލިސް؛ ގާތްގަނޑަކަށް 

ކުރާ ތަނެްއގެ ގޮުތގަިއ. އެކަމަކު، މިއަދު މާޙައުުލ ބަދަލުވީމާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ގާނޫނު ވަކާލާތު

ހުށަހެޅެން އޮތީމާ މިއަދު މި ހުށަހެޅީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން، ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން 

ކަތިލާން ބޭނުންކުރާނީއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މި ގާނޫނުަގއި ވަރަްށ  ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާޅުެވއްެޖ، އަބުރު

ރަނގަޅަށް ލިޔެފައި އޮންނާނެ، ކޮންކަހަލަ ކަންކަން ކަމަކަށްތޯ ވިސުލްބްލޯއޭ ކިޔެނީ. އަިދ ހަމަ ތަނެއްގައި ވާހަކަެއްއ 

ވެސް ނޫން. ވާހަކައެއް ެދއްކީމާ،  ދައްކާލާއިރަށް ެއއީ އެ މީހާ؛ ދެން އެކަން ރައްދުވާ މީހާއަށް ފިޔަވަުޅއަޅާނީކީ

ވާހަކަެއއް ހާމަކުރީމާ، ެއ ވާހަކަ ތަޙްޤީޤުކުރާެނ ގޮތްަތކަކާިއ، އެ ތަޙްޤީޤުކުރާެނ ފަރާތްތަކަކާއި، ެއވެްސ ހަމަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ެވސް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  8ފުދޭވަރަކަށް ތަފުސީލުކޮށް ބިލުގައި ގެެނއްސަ އޮންނާނެ. ބިލުގެ 

ށް އޮންނާނެ؛ ކިހިނެއް، ކިހިނެްއ، ކިހިނެއް، ކޮން ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅުމަށް ފަހުތޯ ވިސުލްބްލޯ ކަމަށް ވާނީ. ތަފުސީލުކޮ

ހަމަ ޓްވީޓެއް ކޮށްލާއިރަްށ، ަހމަ ވާހަކަެއއް ަދއްަކއިލާއިރަށް، ހަމަ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ވާހަކަެއއް ދަްއކައިާލއިރަކަށް ެއ 

އެހެންވީމާ، ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަފުސީލުަގއި އޮންާނނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  މީހާއަކަށް ހިމާޔަތް ލިބެނީކީ ނޫން.

އަޅުގަނޑަށް މިއަދު އެކަމަުކ މި ފާހަގަކުރެވުނީ ވަގުން ހިފާނަމޭ ހަމަ ބުނާއިރަށް، ހަމަ އެއްބަަޔކު ތެދުެވ؛ ޭއ، 

ކު ތެުދވެ؛ ޭއ، މަގޭ ވާހަކަ އެބަ ަދއްާކ ތިމަންނާއާ ނުބެހޭށޭ. ހަމަ ވަގޭ، ަވގޭ، ަވއްކަމޭ ހަމަ ޮގވަިއލާއިރަށް ެއއްބަޔަ

ނުޖެހޭ. ެއކަމަކު، ެވ ތިބިއްާޔ އެހާ ަކންބޮޑުވާކަށްައނިޔާވެރިނު ،ވަްއކަންނުކޮށް ތިއްިބއްޔާ ހެއްޔޭ؟ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މިކަހަލަ ވަްއކަންކޮށްފައި އޮިތއްޔާ ާގނޫނު އަރައި ހަމަކުރަންޖެހޭ. ގާނޫނު އަރައި ހަމަކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން 

ގާނޫނުތައް މި ހަދަނީ ކުރިއަްށ އޮތް ތަނަށް. މިއަދުގެ ސަުރކާރާއި އަދި ކުރިއަށް އަންނަން އޮތް ސަރުކާރުތަާކއި، އަިދ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތް ކުިރައށް އޮތް ތާގައި ވެސް ދެން އެފަދަ ޢަމަލެއް ނުހިންގާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަަކއި. އަިދ 

ގައިިފއްާޔ އެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހާއަށް ފިޔަވަުޅއަޅަންެވގެން. ކުރިންެވސް އަުޅގަނޑު ދެންެނވިހެން، އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނ

ޔާމީންގެ ެވރިކަމުގައި ހިމާޔަތްދިނީ ވައްަކންކުރާ މީހުންނަށް، އަނިޔާވެރިވާ މީހުންނަށް ކަމަށް ވަންޏާ هللا ރައީސް ޢަބްދު

، ށް ެތދުވާ މީހުންނަށް. އެހެންވީމާދެކޮޅަ އަިނޔާއާލިބޭނީ ވައްކަމާއި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ދެން ހިމާޔަތް

 ަކންބޮޑުވާކަށްނުޖެހޭ. މިތާގަިއ ވަްއކަެމއް ކޮށްފައި ނެތިއްޔާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަކންބޮޑުވާކަށްނުޖެހޭ. 

ހިފުމާ  ބެހޭ، ވަްއކަން މާހަމަ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ަވއްކަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ

ބެހޭ ގާނޫނެއް ހުށަހެޅީމާ ހަމަ ދެކޮޅުހެދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ވެސް މި ބިލަށް ވެސް މި ދެކޮޅުހަދަނީ. 

ބޮޑަށް  ީކ މި ބިލުގައި ވަރަށްއެހެންވީމާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް އަދި އަޅުގަނޑާއެ 

ރިއްާޔ . އަދި މި ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫޓްރާންސްޭޕރަންސީ މޯލްޑިވްްސއަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން މަސައްކަތްކުެރވި
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ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ެދްއވީތީ ވަރަށްބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްަވއި މިއަދު މި މިވަރު އިސްކަެމއް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުން ލު މަޖިލީ ބިޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. މި އާދެ! ޝުކުރިއް 

 އެހުްނ ވޯޓުަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން.  ބަލައިގަތުމާ މެދު ވޯޓަށް

ުނ ގާނޫ ،ޅުއްވާފަިއވާށަހަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހު -7.2

 ލު މަޖިލީހަށް ބި މި .ށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ާގނޫނު( އަިދވެހިރާއް ) 79/31ނަންބަރު 

ޒަތްތެިރ ރީފް. އިއް ޝަެދްއވާނީ ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން، މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް ހުށަހަޅުއްވައި

 އަރުވަން.ޅުގަނޑު ފުރުަޞތުއަ މެންބަރަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ްށ ގާނޫނު( އަދިވެހިާރއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ) 79/31އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ބެހޭ ގޮތުން ާރއްޖެ އެތެރެކުެރވޭ ތަކެތިން މިހާރު  ލާޙަކީ ރާއްޭޖގެ ދަނުޑެވރިކަމާިއޞް ހުށަހަޅާ ،މި ހުށަހަޅަނީ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ޓަކައި ހުށަހެޅޭ އިޞްާލޙެއް. މާފުުކރުމަށްދައުލަތަށް ނެގޭ ިޑއުޓީ 

އްޖެ ރާވީާހެވސް ގިނަ ބަޔަކަށް  ،ދިވެހިރާއްޖެ އިޤްިތޞާދު ފުޅާކުރުމާއި ،ޞާލިޙްގެ ވަރަށް އިސް ަވޢުދެއް

ނާޢަްތ ރިކަމުގެ ސި، ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ރާއްޭޖެގ ދަނޑުވެކަންކަން ކުރުމާކުރާނެ ގޮތަކަށް އިޤްތިޞާދުން ފައިދާ

 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު  ؛ކުރިއެުރވުމަށް އިތުރު މަސައްަކތްތަކެއް ކުރުން. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް 

ިމދެންނެވި ގޮތަށް ދަނުޑވެރިަކމުގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުެރވޭ ުޑ މަޤްޞަދަކީ، އުުމެގ މައިގަނގެނަ ށް މި އިޞްލާޙުއަ

 އިތުރު ފުރުޞަތު ،ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ހިތްވަރުދިނުމާއިކަން ދަނޑުވެރި ،ފުކޮށްޑިއުޓީ މާ ތަކެތިން

ބު ދިނުން. ށް ހިތްަވރުދިނުމާއި ތަރުހީއެ ކަމަހަމައެހެންމެ، އަލަށް ދަނޑުވެިރކަމަށް އަންަނ ފަރާތްތަކަށް  ފަހިކޮށްދިނުމާ؛

ސިނާޢަތް. އެއީ ޓުައރިޒަމް، މަސްވެިރކަން، އަިދ  3އޮތީ  ރާއްޖޭަގއި މަިއގަނޑު ގޮތެްއގަިއ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ދަނޑުވެރިކަން. ޒަމާނުއްސުެރން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ ދަނޑުވެރިކަމުން އެކަީށގެްނވާ އާމްދަނީއެއް ހޯދަމުން އަިއ 

 ކަންތައްތައް ހިނގާން ފެށި ފަހުން ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމަށް ކޮންމެވެސް  ،އެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ޒަމާން ބަދަލުވެބަ

އިޤްތިޞާީދ   ކުރިއަުރވަިއ، ރާއްޭޖގެ. އަލުން ދަނޑުވެރިކަން ާތޒާކޮށްގެ ހީނަރުކަމެއް ައއިްސފައި މި އޮތީވަރެއް 

ރިކަން ހިމެނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ަވރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރުން މައިގަނޑު މަަސއްކަތްތަުކގެ ތެރޭގައި ދަނުޑވެ

ދަނޑުވެރިކަން ކުެރއްވުމަށްޓަަކއި ވަރަށް ގިަނ  ދޭ ކަމެއް ކަމުަގިއ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އިސްކަން
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ވޭ ަތކެތީން ިޑއުީޓ ެއތެރެކުރެ ؛ކަންތައްތަެކއް ކުރަްނ އެބަުހރި. ޭއގެތެރޭަގއި ދަނުޑވެރިަކމުން މި ނެގޭ ތަކެތިން

އެ ތަކެިތ  ،އަގު ލިބި، އެައށް ހަމަކުެރވިއި މާކެޓުދަނުޑވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ފުޅާާދއިރާެއއްގަ  ،ފުކުރުމުގެ އިތުރަށްމާ

ވިްއކޭނެ އިންިތޒާމުތައް ޤާއިުމކުރުމަކީ ެވސް އެހާމެ މުހިްއމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، އެންމެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން 

ރިކަމަށް ބޭނުންކުާރ ދަނޑުވެ ،ިޑުއޓީ ގޮުތގައި ެނގޭ މިންވަރު  ، ދައުލަތަށް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީކޮށްދެވޭނެ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ) 79/31 ،ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ ފުކުރުން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިތަކެތިން މާ

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެތެރެކުާރ  ،މި ބުނަނީ އި. އޭގަ އްއަށް ގެނެވޭ ިއޞްލާޙެވަނަ މާއްދާގެ )މ(  5ގެ (ގާނޫނު

ވާ ސަރުކާުރގެ ލިއްޔަތު ަހވާުލކުރަްއވާފައި  ސިޔާސަތުތައް ކަނަޑއެޅުމުގެ މަްސއޫބެހޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ދަނުޑވެރިަކމާ

ހެންކަމުން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އެ  އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ަތކެތިން ޑިއުޓީ މާފުކުރެވޭނެ ާވހަކަ.ވާ ވުޒާާރއިން އާއްމުކޮށްަފއި

ޞަތު ފުކުރުމުގެ ފުރުދާއިރާއެްއގައި ިޑއުޓީ މާ ދާއިރާއިން ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ތަކެތިން ވަރަށް ފުޅާ

ފުެވގެންދާނެ ގޮތަށް އަޅާ ާބވަތްތަކުން ޑިއުޓީ މާކަނޑަދަނޑުވެރިކަުމގެ ުވޒާރާއިން ަކނޑައަޅާ ސިާޔސަތެްއގެ ތެރެިއން، 

ގޮތުްނ  ބެހޭ . ދަނުޑވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމާއްޒަްތތެރި ރައީސްފަހި ފުރުޞަތެއް ތަނަވަްސކޮށްދޭނެ. އި ން މި ގާނޫނު

ރުފިާޔެގ  8000އަބަދުވެްސ ބަހުސްކުރެވެމުންދޭ. އަދި ަދނޑުވެރިކަމުން އާމްދަނީ ނުލިބޭ މީހުންނަށް  އިދާއިރާެއއްގަ  ފުޅާ

ދެްއކެވި. އެހެންނަމަވެސް، އެކަްނ ވެްސ އޮީތ ސް ވާހަކަފުޅުރީގެ ސަުރކާރުން ވެސަބްސިޑީެއއް ދޭން ވެސް ކު

ޙަޤީޤަތަކަށް ނުވެ އެިކއެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ. އެހެންނަމަެވސް، މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ދަނޑުވެިރކަން 

ަގއި ދަނުޑވެރިްނ ފުޅާކޮށް އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ތެޭރގައި މުހިްއމު ދައުރެއް އަާދކުރާ ސިނާޢަތެއް ކަމު

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޯޕްޓ  79/31 ،ހެދުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެްއގެ ގޮުތަގއި މި އަޅާ ފިަޔވަޅަކީ 

ވަރެްއ  ދައުލަަތއް ލިބޭ  ާއމްދަނީން ކޮންމެވެސް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ގޮތުްނ ، އެހެން ގޮތްވި ކަމަށް ވިޔަސް ވެސްިވސްނުން ހުރީ އެ އާމްދަނީ އުނިވެސް، ސަރުކާރުގެ . އެހެންނަމައުނިވާނެ

ގެ ގޮތުަގއި ދަނުޑވެިރކަން ެވގެންދިއުމުން ދިވެހި އް ގެ އިޤްތިޞާދުގެ ަމއި މަަސއްކަތެއާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ދިވެހިާރްއޖޭ

ގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުެވގެންދާނެ ކަމަށް. އަދި  ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ސީދާ ، ވެސް އެކި ގޮތްޮގތުންދައުލަތަށް

ާރއްޖޭަގއި އެ މީހުންެގ ރަށުަގިއ ތިބެގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ  ،ދަނޑުވެރިކަުމގެ ތެރެއަށް ިނުކންނަ ޒުވާނުން އިތުުރވެ

ށް ރަނގަޅަްށ . މިއީ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަސރުކާރުން ވަރަކަމަށް ފަހި ފުރުޞަތެއް ތަނަވަސްެވގެންދާނެ

ރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް. މުސްތަޤުބަލަށް އެޅޭ ހަނިންމެވި ނިންމެވުމެއް. ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް. 

ތާިއ ގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަްސނުވެ ރާއްޭޖގެ މަޞްލަޙަައޅުގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށް ވަޒީފާ  ،މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅި 

މާަޔތެއް ނުކުރެވޭނެ. ރާއްޭޖގެ ިޑމޮކްރަސީ ޤާއިމުކުރެވެން އޮތީ ވެސް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އް ހިއްޔިތުން ޙައްޤުތަކެ ރަ

ހޯލްޑަރުން ސްޓޭކްދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދުގެ ބައިވެރިންކަުމގައި ހެދިގެން.  ،ފުޅާކޮށް

 ،ތަނަވަސްކޮށްދީ  ،އިތުރަށް ފުޅާކޮށްފުރުޞަތު އްކަތްތަކަށް ކަމުގައި ހެދިގެން. އެގޮތަށް ހެދޭނީ އިޤްތިޞާދީ މަސަ
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ވަތަ ހެޔޮވަރު އާމްދަނީެއއް ލިބޭނެ އެިކއެކި ސިނާޢަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީން ރައްޔިތުން އެކަީށެގންވާ ލިވިްނގ ވޭޖެއް ނު 

ަރއްޔިތުްނގެ  ،ވިޔަސްބޭނުންކްރަސީ ހަރުދަނާކުރަން ވެފައި އޮެވގެން. މިހެންކަމުން، އަޅުގަނޑުމެްނ ޑިމޮގު ތަނަވަސް މަ

 ،. ވާހަކަ ކިތަންމެ ރީތިކޮށް ވެސްނެމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވިޔަސް ހަމައެކަނި ދަްއކާ ވާހަކަައކުން ނުފުދޭހިޙައްޤުތައް 

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރާއްޭޖގެ އި  ރިހަ ކެއްކެނީކިތަންމެ އޮމާންކޮށް ވެސް ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ކަމުން 

އެ މީހުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން އެ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ މަގު  ،ދުންތެރިކަމާިއ ތަނަވަސްކަންރައްޔިތުންގެ ފު

ބޮޑު  އަްށވުރެހަމަޖެއްސިފައި ނެތް ހިނދެއްަގއި ޑިމޮކްަރސީެއއް ވެްސ ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އެ 

ތެރޭގަިއ ރާއްޖޭގެ ވަޒީާފގެ ބާޒާރަށް  ގެއަހަރު 5 އޮތް ކުިރައށް ،އުނިކަމެއް ެވސް ނާންނާނެ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ފަންސާހަކަށް ހާސް ޒުވާުނން ނިކުންނާނެ. އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާާޔއި މަސަްއކަްތތެރިކަމުން އާމްދަނީ ލިބޭނެ 

ތެރެއިްނ  ގެރީކަމެއް. ރާއްޖޭގެ ުޓއަރިަޒމް އިންޑަސްޓްރުމަކީ މުހިއްމު އަދި ބޭނުންތެރިފުރުޞަތުތަކާ އެްއޗެހި ތަނަވަސްކު

ތެރެއިން ވެްސ  ގެތެރެއިން ވެްސ އަދި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ިއންޑަސްޓްރީ ގެމަސްވެިރކަމުގެ އިްނޑަސްޓްރީ ،ވެސް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުެރވެންހުރި ހުރިހާ ސިނާޢީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވެސް މިދެންނެވި ުޒވާނުންނަށް އެކަީށގެންާވ 

މަީކ މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންކަުމން، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ނަވަްސވެފައި އޮތުލިބޭނެ ފުރުޞަުތތައް ތައާމްދަނީއެއް 

ރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުން ކަމަށް  ީމގެ އަސްލު މަިއަގނޑު މަޤްޞަދަކީ،ދައުލަތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގައި ވެސް 

ސައްކަތްކުެރެވމުންދާއިރު ވެސް ދެން ބާކީ ހަމައެކަނި މިދެންނެވި ގޮތަށް ދަނުޑވެރިކަމުން ފުޅާކުރުމަށް މަ ،ވާހިނދު

ދާއިރާއެްއަގިއ ބައިވެިރވެވޭނެ އަދި ެއއިން  ފުޅާ ނަށްރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދަގއި ރަްއޔިތުން ،އޮތް ސިނާޢަތްތައް ފުޅާކޮށް

 ލިބޭ އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު އާމްަދނީއެއް ލިބޭނެ އަދި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ަމސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް

އުޖޫރައަކީ ިލވިްނގ ވޭެޖއްެގ ގޮތުަގއި ވެގެންދާނެ ަމގަށް ަކންކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ެއއީ ޤައުުމގެ 

ށް ބޮޑަށް ވަރަ މާންކަމާހަމަޖެހުމާއި، އޮމާންކަމާއި، އަ ،ތާއި ންގެ މަޞްލަޙަމުސްތަޤުބަލާއި އަދި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތު

ރާއްޭޖގެ ޑިމޮކްރަީސ  ،ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓޭނީ ވެސް ތެރި ރައީސް.ގުޅިފަިއވާ ކަންކަން. ިއއްަޒތް

ރައްޔިތުންނަށް ަވޒީފާެގ  ،ދެމެހެއްޓޭނީ ވެސް ރައްޔިތުްނނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން އިޤްތީޞާދު ފުޅާޮކށް

ނެ. ގޮތަކަށް މި ކަމެއް ނުކުރެވޭ . އެ ނޫން ލާފަ އުލެއްގެ ތެރެިއންސްވެަފިއ އޮންނަ މާޙަފުރުޞަތުތައް ތަނަވަ

ފުންކޮށް ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށްފަހު މި  ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަިރހުން މި އެދެނީއެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު އި 

ކުރަން މި ައޅުަގނޑު ގަބޫލެްއ ނު ތްތެރި ރަީއސް.ްއޒަވަހަކަްށ ތާއީދުކޮށްެދއްވުމަްށ. އިއިޞްލާޙު ގެަނއުމަށް ވީާހވެްސ އަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ރާއްޖެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ައދި ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކޮށް ލީހުގެ އެއްވެސް އިމަޖި

ަތކަށް ބައްޓަންކުރުމަށްޓަަކއި އަިދ ރައްޔިތުން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮއަދި ދަނޑުވެރިކަުމގައި ީވހާވެސް ގިނަ 

ޒާރަށް ނެެރ އެކްސްޕޯުޓކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަަކއި ބާ  ،ދަނޑުވެރިކަމުން އުެފއްދޭ ތަެކތި އިތުރުކޮށް

ެވވަަޑިއގަންނަވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން އިއްތިފާޤުމި މަޖިލީހުން މި ގާނޫނަށް ހަމަ އެންމެން
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ހަކަ ނިންމާލަމުން ވެްސ އުއްމީދުކުރަނީ. އަުޅގަނުޑ ަގބޫލުކުރަނީ ވެްސ ެއގޮތަށް. އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑުެގ ވާ

ރުދަނާ ފިޔަވަޅެކޭ. މި ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން ރުކާރުން ކުރިއަށް އަާޅ ވަރަށް ހަމިީއ ސަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ކުރާ އިުތރު ޒުވާނުން މިކަުމގެ ތެރެއަްށ ، ދަނޑުވެިރކަންއަޅުގަނޑުމެން ުއއްމީދު މި ުކރަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތީޞާދު ފުޅާވެ

އަދި މިއިްނ  ،ެއކްސްޕޯޓުކުެރވޭނެ ަމުގ ތަނަވަްސވެ ،އުފެއްދުންަތއް ބާޒާރަްށ ނެރެރިން އުަފއްދާ، އަދި ދަނުޑވެވަދެ

އެަކށީގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލެއް ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް މި ބިލުެގ  ،ދަނޑުވެރިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވީހާވެސް ރަނގަުޅވެ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އްޔާ އި ވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި ޝުކުރި ސަބަބުން އަންނާނެ ކަމަށް. ދެއް

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޅގަނުޑ އައްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފައިވާ ގޮތް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

 8ޓާއި ނެމި 50ިސކުންތު. ޖުމްހޫރިއްާޔ ޕާޓިއަށް  21މިނެޓާއި  8ަގޑިއިާރއި  1މިދަންނަވާލަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

 3ތު ޕާޓީއަށް ިސުކންތު. އަދާލަ 7މިނެޓާއި  9ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  17މިނެޓާއި  43ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީއަށް 

ކަފުޅުދެްއކެވުމަްށ މިނެޓު. މި ބިލަށް ވާހަ 3މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިްސބަތްނުވާ ކޮންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ތީމު ކަނޑިފަހު( ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އެދިަވޑަިއގަތުމަށް އިްއޒަތްތެ

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިނަށް.އިދާއިރާގެ 

 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހިރާއްޖޭގެ ދަނުޑވެރިކަން ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި ވަރަށް ވަބަރަކާތުހޫ. ދިވެهللا މަތު`. އަްއސަލާމް ޢަލައިުކމް ވަރަޙް

އަިދ އެ ކަނޑާ ުގޅިފަިއވާ މޫދާިއ  ،ރާއްޖޭގެ ވަސީލަްތތަކުގެ ތެެރއިން ކަނޑު  ގިނަ މަސަްއކަތްތައް ވަނީ ުކރަންޖެހިފަ.

 ލިބިފައިވާ ބީޗުަތއް. ވިލާިއ މޫދުން ގުިޅގެން ައއިްސ އަުޅގަނުޑމެންނަށް ؛އަދި ވިލުން ައއިސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ،ވިލު

ފަދައިން އެ ހިފުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނުޑމެން  މަސައްކަތްތަކެއް ދަީނ ކުރަމުން. ހަމަ ތަންތަނުން އެކަށީގެންވާ ބޭނުންމި

ހިފުމުަގއި ދަނޑުވެިރކަމުގެ މަސަްއަކތް ކުރިއަރާނެ ގޮތްތަެކްއގެ މައްޗަށް ޚާްއޞަ ބާރެއް ލާން ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ބޭނުން

. މީގެކުރީގައި މަސްވެިރކަން ކުރިއެރުމަށް ސެކަންްޑ ޖެނަރޭޝަން ދޯނިފަހަރު ޖެހިފަ ންނަށް ވަނީއަޅުގަނޑުމެ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ތައް ހިންގާފަިއާވ ފަދައިންޕްރޮޖެކްޓުއަދި އެނޫންެވްސ އެިކއެކި ނަންނަމުަގއި ބޮެޑތި  ،އުފެއްދުމާ

ލޯނުތައް އަދާކުރުމުަގއި ލުއި  ،ޞަ ލުއި ލޯނުތައް ދީގެން، ެއކަމަށް ޚާއް ބަލައިދަނޑުވެރިކަން ކުިރއަރާނީ ކިިހނެއްތޯ 

 ،ވާ ކަމަކީ  . އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިކުރަްނޖެހިފަގޮތްތައް މެދުވެިރކޮށްގެން ަމސައްކަތްތަެކއް ވަނީ 

ޅާ ތަކެތިން ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެެރކުރެވޭ ނުވަތަ ދަނޑުވެިރކަން ކުރުމަްށ ގެނެވޭ އެގްިރކަލްޗަރ މިިނސްޓްރީން ކަނޑައަ 
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ފުކުރުމުަގއި ިހމެނޭ އެއް މަޤުޞަެދއް އެއީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުން. ރުން. ޝަްއކެތް ނެތް. ޑިއުީޓ މާފުކުޑިއުޓީ މާ

ޞަދެއް ކަުމގަިއ ޮއންނަނީ އިންޑަސްޓްރީތަކަްށ ދޭންޖެހޭ ޕްރޮޓެކްޝަން ނުވަަތ މައެއާެއކީަގއި އެއަްށވުރެ ުމހިއްމު މަޤްހަ

ކުރަންޖެހިފައިާވ  ،ކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް ގޮތުން ބަލާިއރު މިހިމާޔަތްދިނުން. އެ

ްގގެ، މުޅި ބޮުޑ ގަނޑުފެންގަނުޑގެ ކުންނު، އް އަޅުގަނޑުމެންެގ މައްޗަށް ބަލައިލާއިުރގައި ުމޅި އައިސްބާ ކަންތައްތަ

ކަންތައް، މި މަަސއްކަތް ކުރަްނ  ބޮޑަށް މި ފުޅާކޮށް، މާ ރެ މާފެންނަނީ. އެއަށްވު ނުވަތަ ކުރި އަުޅގަނޑުމެނަށް މި

އި އަުޅގަނޑުމެން ދޭތެރޭގަ  ތަކެތި ގެންދެވޭނެ ނިޒާމުތަކާ ހަމައަށް އްޖޭގައި ދަނުޑެވރިކަމުގެ މާކެޓުތަކާއެބަޖެހޭ. ރާ

ކުރުމަށް، މިކަންކަމަށް ެޕކޭޖުނޑުވެރިކަުމގެ ބާވަތްަތއް ަތްއ އުފެއްދުމަށް އަދި އުަފއްދާ ދަވިސްނަން އެބަޖެހޭ. މާކެޓު

ކަމުގެ ާދއިރާައކީ ލަ ގޮތެއްގަިއ ދަންނަވާ ކަމަށް ވަނީ ވިްއާޔ ދަނޑުވެރިހޭ. ޖުމުސަމާލުަކންދޭންޖެއެބަ އަޅުގަނޑުމެން 

ކަކުން އަުޅގަނޑުމެްނ ، އާރޯ ޚިޔާލުތަމުަގއި ތާޒާ ވިްސނުމަކުން ވިސްނައިގެންދިއުރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިައށް

ހުށަހެިޅފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު   ބިލުގައިއޮތްކޮންމެއަަކސް ހުށަހެޅިފައިވާ ރަންޖެހިފައިވާ ދާއިރާެއއް. ކުމުއްސަނދި

ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރުހީބުދެން، ތާއީދުކުރަން. އެާއއެީކަގއި މިދެންނެވި ފެންވަރުަގއި މި މައްސަލައަށް އެޑްރެްސކުރެްއވުމަށް 

 ކަތް ފައްޓަވާެނ ކަމަށް އަދި އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެންސަރުކާރުން ވަރަށް އަވަަހށް މަސައް

ަގއި ކުރެވޭ ަފއިާދ ލިބެނިވި ގޮތުިރކަމަކީ، މީދުކުރަން. ދަނޑުވެމަސައްކަތްކުަރއްވާެނ ކަމަްށ އަުޅގަނުޑ ުއއް

، އި ފިަޔވަޅުަތއް އަޅައި ރު. އެކަންކަމުގެ ަމއްޗަްށ ިވސްނަޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ބަިއވަ ސިނާޢަތަކަށް ހެދުމަށް

މަތްތެރިކޮށް ރަހު ެއީކގައި ދަނުޑވެރިކަމަީކ ތިމާވެށްޓާޖެހޭ. ހަމައެއާކުރަން އެބަފިޔަވަޅުަތއް ތަރުތީބުކޮށް ކަންތައްތައް 

ޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ދަނޑުވެރިކަމަކީ  ވެސް ނާޢަތަކަްށ ހަދަންސިނާޢަތެއް ކުރިއަްށެގންދެވޭ، ހިންޭގ ސިކުރެވޭ 

ގޮތުަގއި  ގެއަުޅގަނޑުމެްނގެ ޞިއްޙަތަށް ަރއްކާތެިރ އުފެއްދުންތަކެއް  ،ދަނޑުވެރިކަުމގެ އުެފއްދުންތަކަކީ އަދި

ޖެހޭ  ގަސްަތކަށް ،. ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއިދޭންޖެހިފަ އުފެއްދުމަށް ވެސް ވަނީ އަުޅަގނޑުމެން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް

ދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ފިަޔވަޅުަތްއ ހެދެމުން ތައް އާރޯަކމާއި ތާާޒކަންމަތީދަނޑު ،ބަލިތަކުން ގަސްަތއް ސަލާަމތްކުރުމާއި

 ދަނޑުވެިރކަމުގެ ަމސައްކަތުން ލިބޭ މޭާވއާއި ަތރުކާރީގެ ާބވަތްތަކަކީ އަުޅގަނޑު ކުރިން މިދެންނެވިހެން  ،އެޅުމާއި 

އްކަތްތަެކއް ވަނީ  ޚާއްޞަ މަސަހުރި، ރައްކާތެރި ޕްރޮޑަކްަޝންތަކަކަށް ހެދޭތޯ ބެލުމަށްސަލާމަތް، ޞިއްޙަތަށް ފައިދާ

ފުކުރުން ވަތަ ގެެނޭވ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މާ. އާދެ! ބިލުގެ މައުޟޫޢަކީ ދަނޑުވެިރކަން ކުުރމަށް އެތެރެކުރާ ނުކުރަންޖެހިފަ

 ވުރެ ޮބޑަށް، ދަނޑުވެރިކަުމގަިއ ބޭނުންކުރެޭވ، ހަމައެކަނި އެތެެރކުރެޭވއަށް ،ކަމަށް ވާީތވެ، މިކަމަށް ާތީއދުކުރަމުން

ހަމައަށް ވެސް މިކަން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑުެމން އެވެސް ިވސްނާލަންޖެހޭ  ުމގައި ބޭނުންކުެރޭވ މެޝިނަރީއާދަނޑުވެރިކަ

 ؛މުޑުަވކުެގ ވާަހަކތޯ ނުވަތަ ގެނެވޭ ބޭުހގެ ާވހަކަތޯ. ެއއަށްވުރެ ދުރަށް  ،ކަމެއް. ހަމައެކަިނ މީަގއި ިމ ބުނަނީ

ނާޢަތެއްގެ ގޮތުަގިއ ކޮމާޝަލް ފެންވަރުގަިއ، ، ފައިދާ ހުރި ސިޢަތެއްގެ ގޮުތަގއިނާ ބޮޑު ސިދަނޑުވެރިކަމަކީ 

ޓަކައި ުކރެވޭ ކަމަކަށް ހެދުމަށް ަގއިއްއެކަީށގެންވާ ސްކޭލެ  ގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖެއާއިންޑަސްޓްިރއަލް ފެންވަރުަގިއ އަޅު
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މުެގ ިމކަންކަ ޯތ ދެވެން އޮތީ،ގަނޑުމެން ލުއިަތކެއް ދޭންޖެހޭތޯ، ކިހާވަރަކަށްވެސް ިމކަމުގަިއ ައޅު ހަމައިން މެޝިނަރީއާ

ހިކަމެއް ގެަނއުމަށް ދަނޑުވެރިކަުމގެ ދާއިާރއަށް އާ ކުރިއެރުމެްއ، އާ ފެ މައްޗަށް ިވސްނާަވޑަިއގެން،

ެވސް ެއްއ  ންކުރަން. ައޅުގަނޑު ހިމެނޭ ދާއިާރަގއި ވެސް ހަމަަގއިމު ޔަޤީކޮށްެދއްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމަސައްކަތް

ން ބޮޑުކޮށް ހުރި ކުރާ ރަށެއް. އަދި އެނޫްނވެސް ބިޑަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސަްއކަތްށް ބޮ ރަށެއް ގޮއިޫދއަކީ. ވަރަ

އެީކގައި މި  ހުރި. އެ ރަށްަރށުގައި ވެސް މިކަން ކަމަށް ފުރުޞަތު އޮންނާނެ. ސަރުާކރުގެ އެހީތެރިކަމާރަށްރަށް އެބަ

އެކަުމގެ ފައިދާ ާހސިލުކުރަން އަުޅގަނޑުމެްނ  ތަން ދެކެން ައޅުގަނޑުމެްނ ބޭނުން. ދާސިނާޢަތް ދިރިގެން ކުިރއަށް

 .الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالس  އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑު ހުސްވަގުުތކޮޅު ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. ދެން އަޅުގަ

ރުންނަށް، ޖަހާއިރަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ 1 މެންހިސާބުން އަުޅގަނޑު ރު. އާދެ! މިޖަހާއި 1ފައްޓަިއގަންނާނީ 

 އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނެ ވާހަކަ ަދންނަވަމުން މެދުކަނޑާލަން.

 

 ]އަށް 13:04އިން  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ރާހީމްމަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބް)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާގެ ދާއި މަރަދޫ ،`. އާދެ! މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެްނ މި ފެށީ. އާދެ! ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ެގ ެއކްސްޕޯްޓ ދިވެހިރާއްޖޭ) 79/31 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ޝަރީފް އިބްރާީހމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ގެންދަނީ. މިހާރު  ގެަނއުމުގެ ބަހުްސ އަުޅގަނޑުމެން ކުިރއަްށ މި ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުޕޯޓްއިމް

ޅުގަނޑު ށް އަޢާމިރަ ދުއަޙްމަ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކުޑަުހވަދޫ ،އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަިއވާ ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ގެ އެކްސްޕޯްޓ ދިވެހިރާއްޖޭ) 79/31ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

މު ިއޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނުޑ ޞްލާަޙކީ މިއީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިއިމްޕޯޓްގެ ގާނޫނު( އަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިާރއްޖޭގައި މި ބާވަތުގެ ކަންކަން ކުިރއެރުވުމަްށ  ،ން މިދެންނެވި ކަމަކީދެކެން. އެހެ
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ދޭތެރެއިން އި މި ލުިއ ދިނުމަކީ ހަމަ ދޭތެރެޓަކަުވމަށްޚާއްަޞކޮށް ދަނުޑވެރިކަން އާލާކޮށް ކުރިއެރު  ،ޓަކައި

މަތީން  ންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ދެކެން. ެއގޮތުގެމުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނުޑމެން ކޮންމެހެން ކުރަ

އްގަިއ ޞަދެވަނީ ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރި މަޤް މި ޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެ

ނަވަން. ވެސް ދަން ާރ ވާހަކަމި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކު ،ކުރަން. އެހެންކަމުންކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ގެ ގާނޫނަށް ވަރަްށ ވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ދި އަދި ހަމައެާއއެކު، ިމއާ

ސިނާޢަތުގަިއ  ދަނޑުވެރިކަުމގެ ،. ޚާއްޞަކޮށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީއިޞްލާޙުތައް އެަބ އަންނަންޖެހޭ ބައިވަރު

ތަކާއި އާާލތްތައް އެކަމާ ބެހޭ ވުޒާާރއިން ކަނޑައަަޅއި އިޢުލާންކުރާ ތަެކތިނ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދޭންޖެހޭ ބޭނުންކުރާ ސާމާނު

ބީދައިން، ދިވެހިރާއްޖެައކީ ހަމައެކަނި އެންމެ ދެތިން ސިނާޢަތެއްގެ މައްޗަށް ބެހިފަިއާވ ޤައުމެއް. ެއގޮތުގެ މަތީން، 

ޞާދު ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ވަނީ ިޑއުީޓ ޓުއަރިޒަމަކީ އެންމެ މައި ިއޤްތިޞާދު. އެ އިޤްތި

މާފުކުރުމުގެ ތެރެއިން ދީފަ. އަދި ހަމައެއާިއއެކު މީގެެތރޭގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަ ހިތަށްއަރާ ރިސޯޓް 

ޓަކައި ޑިއުީޓގެ ލުިއކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ިޑއުޓީ މާފުޮކށްދޭ ފަދައިން، ކީްއެވގެންތޯޭއ ގެސްޓްހަުއސް ތަރައްޤީކުރުަމށް 

ނުދެވެންވީ؟ ދެވޭނެ އުސޫލުަތކެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި ހަމައެއާިއއެކު އަުޅގަނޑުމެންނަްށ މިއަދު މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ސިނާޢަުތގަިއ މަސައްކަްތކުރަމުންދާ އެްއޗެއްސަްށ ހަމަ ލުއި ިލބެންޖެހޭ. އެގޮތުެގ މަތީން 

ބޫުލކުރަންޖެހޭނެ މިހާރު މި ޒަމާނަކީ ގިަނ އަދަދެްއގެ މީހުން ކަބީލާ ނަރުން ދޯނިފަހަރު ބަންނަ އަޅުގަނޑުމެން ގަ

ޒަމާނެއް ނޫން. މަދު މީހަކު ފިޔަވައި ކަބީލާ ނަރާއި އޮނިޑދޯނި ފަހަރު ބަނުމަށް ލަކުޑީގެ ބާވަތްތަކެއް ވަނީ ޑިުއީޓ 

ހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ސާމާނުތަކުެގ ިޑއުީޓ މާފުކުރެވިފަ. ރައީްސ މައުމޫންގެ ވެރިކަމުަގއި އޮޑިދޯނިފަ

މާފުކޮށްދީފައިވޭ. އެހެންނަމަެވސް، މިހާރު މިއަދު ތަރައްޤީވެފަިއވާ ޤައުމުތަުކގައި އަިދ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެްސ 

އެހެންކަމުން، ފައިބަުރގެ  އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ މެޓީރިއަލެްއގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަީނކީ ހަމައެކަނި ލަުކޑިެއއް ނޫްނ.

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަމަ ހުރިހާ ބާވަތެއް ެވސް ޑިއުޓީ މާުފކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ެއއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އަުޅގަނޑުމެން 

ދިޔުމަށްޓަކައި، އެއްރަށުން ައނެއް ރަށަށް އަުޅގަނޑުމެން ދިޔުމަށްޓަކައި، ާޚއްޞަކޮށް މިއީ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމަކަްށ 

ެޑއްަގއި ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ނގަނުން އެބަ ހިފަންޖެހޭ. ބޮއްކުރާފަހަރުގެ ބޭގަނޑުމެންނަށް އޮިޑދޯނިފައި އަޅު ވެ

ތަެނއް ނާދޭ. އެހެންވީމާ، މި ސިނާޢަތު ކުރިއެރުވުމަށޓަަކއި  ލާކަށް ދެވޭލައިގެންކާނެ މަސްޮކޅެއް ެވސް ހޯދައާ

ނަމަވެްސ ކޮމިީޓގެ ނެތް އަދި މީަގއި ހުށަހެޅިފައި  ،ނޫުނގެ ެތރެއިންބޭނުންވާ މެޓީރިއަލް މި ގާ މަށްފަހަރު ބަނުއޮޑިދޯނި

ކުރެިވގެންދާންޖެހޭނެ ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ވެސް މާފުނަމަ ކުރެވޭ ކިރިޔާ ވެސް މިކަމަށް ރިޢާޔަތްމަރުޙަލާގައި

ެގ ލޮޅުމެްއ ށް ޮކންމެވެސް ވަެރއްކުރުމަކުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަިއން ކޮންމެ މާފުއެްއޗެކޭ. ހަމަެއއާިއއެުކ މި

އެބަހުރި ކުެރވޭނެ ކަްނތައްތައް އެބަހުރި. ލޮުޅން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޙައްލު ، އެ އަންނާނެ. އެހެންވީމާ

 ދިރާސާކޮށްލީމަ ވަރަށް އިނގޭ. ަބލައި ާވކަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޓީތަެކއްޙުދޫދެއް ނެތި މާފުކުރެވިފައިާވ ޑިއު
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މި ސިނާޢަތް ދެއްަގއި ހަމައެއާިއއެކު ވަރަށް މާތް ަމޤްޞަ ނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ. އެްއވެސް ޙުދޫެދއް ނެތި.ރަނގަޅަށް އެ

ނާ ކޮށްދެވޭނެ ހަރުދަން ިޑުއޓީ މާފުށް ގެެނވޭ ތަކެތިްތތަކަޓަކައި ޮބޑެތި އިންޑަސްޓްިރއަލް މަސަްއކަކުރިއެުރވުމަށް

މަތީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަިއވާކަން ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. ހަމަ އެގޮުތގެކުރެވިމެކޭނިޒަމްތަކެއް ެވސް ޤާއިމު

އްޙަތަްށ  ބޮޑުކުރަން އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ. ޞިޓީތުގެ ތަކެތިން އަިދވެްސ ހަމަ ޑިއުއްޙަތަށް ެގއްލުންހުރި ޒާމިއަދު ޞި

ދުނިޭޔގެ އެހެްނ  ،ފެންނަ ކަމަކީޓީ ޮބުޑކުރަން އަުޅގަނޑަށް ތިން އަދިވެސް ޑިއުގެއްލުން ލިބޭ ޒާުތގެ ތަކެ 

ޓީ އަިދވެސް ނަމަވެސް، ސިނގިެރުޓން ނަގާ ޑިއު މެލޭޝިާޔއަށް ބެލި  ،ޓެރި ސިންގަޕޫރު، ައވައްޤައުމުތަކުަގއި

ިޑއުޓީ ެވސް އަދި އެހެނިހެން ވެސް  ، ސިނގިރެޓްގެވެސް ނުކުެރވޭ. އެހެންީވމާ ޤައުމުގައި ގާތް އަޅުގަނޑުމެން މި

އުިނކުެރވޭ ބަިއ ައޅުގަނޑުމެން ކޮްނމެވެސް ގޮތަކުން ފޫބައްދަން  ޓީ ބޮޑުކޮްށގެން މިގެ ޑިއު ޞިއްޙަތަށް ލިބޭ ޒާތު 

ފާސްކުރެވޭ ބަޖެޓުން ވެސް އޭެގ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ،ވާނަމަ އެބަޖެހޭ. ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކުޑަެވއްޖެ ކަމަށް

ކުރެވޭނެ ވެސް ދާއިރާެއްއގެ މެންބަރަކަށް އެކަންކަން އެއް  ކަން ހޯދުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސްމީރުފުރަތަމަ ފޮނިއެންމެ 

 ،އްލު ގެނެސް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ޙުދޫދެއް ނެިތ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދީފަިއވާ ކަްނތައްތަކަށް ޙަ

 ؛ޢަތުގައި ސިނާ 3ކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކަށް ހަމަ މި ރާސްތުޤައުމަށް އާ މި  ،ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ

، ެއއް ހަމައެްއގެ ކުރަންވެރިކަާމއި، ުޓއަރިޒަމް ާދއިރާަގއި ހަަމ ހުރި ކަންތައްތަކަށް ޑިުއޓީ މާފުދަނޑުވެރިކަމާިއ، މަސް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ވިގެންދާނެ ުއސޫލުތަކެއް ޤާއިުމކުރެވެންޖެހޭ.ކުރެމަތިން ޤާއިމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާެގ  ައއްޑޫ މީދޫ ،އޮތީ ރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ކުެރވެމުންދާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދަނޑުވެިރކަމަކީ ައޅުގަނޑުގެ ާދއިރާަގއި ވަރަ

އަދި ދަނުޑވެިރކަމުން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން އުޅޭ ގިނަ އަދަދެްއގެ ރަްއޔިުތން އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާަގއި  .މަސައްކަތެއް

ބިލު މިއަދު  މި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އަދި ދިރިއުޅެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަން. މި ބިލަކީ އެ

ުކާރ އަދާ ކަމީ އަޅުގަނޑު ހަމަ އަޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވެސް ސަރުކާރަށް ޝުކުރުޅިގެންދާހުށަހެ

 މި  ްސވެގެންާދއިރުަގއި މީަގއިބިލު ފާ ކަމެއް. މީދޫަގއި ދަނުޑވެރިަކން ކުރަމުންގެންދާ ދަނޑުވެިރން ފާހަގަކުރޭ މި

ބެހޭ ސިޔާސަތުތަްއ ކަނަޑއެޅުމުެގ ކެީތގެ ެތރެއިން ދަނޑުވެިރކަމާ ކުުރމަށް އެތެރެކުރާ ތައޮންނަނީ ދަނޑުވެިރކަން 

ތަކެތީގެ ތެރޭގައި  ކުރާ ތަކެތި. މިގެ ވުޒާާރއިްނ އާއްމުކޮށް ޝާއިޢުމަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުެރވިަފއިވާ ސަރުކާރު 
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ކަންތައްަތއް   އެ ެއކީަގއި އަޅުގަނޑުވާ ަބެއއް ކަްނތައްތައް ހުރުމާ ބޭފުޅުންގެ އެދިަލއް ހިމަނައިދިނުމަށް އެ

ހުރި  ޓަށް ގެއްލުން، ތިމާވެށްތެޭރަގއި މީގެ ބަެއއް ތަކެްއޗަކީފުރުޞަތު ހޯދީ ވެސް. އޭގެ ޓަކައި މިފާހަގަކޮށްލުމަށް

ީޓއެްއ ނަގަމުންދާ ތަކެތި. މިސާަލަކށް ރަބަރު ފަދަ ތަކެތި އެއީ ބޮުޑ ިޑއު ތަކެތީގެ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކުެރވިަފއިވާީތވެ ވަރަށް

ތެެރއިން ންނަމަވެސް ދަނޑުވެރިންނަށް އޭގެއެހެ ވާތީވެ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކެއް؛ކަން ދިމާވެފައި އެގޮތަށް އެ 

ހައުްސ ޅޭ ރަބަރު، ގްރީންގެްނގު، ްގރީންހައުސް ހިޔާކުރުމަށް ހޯދައިދޭންޖެހިފައިވާ ތަކެތިކަްނ ފާހަގަކޮށްލަން. ެއގޮތުން

ބޭނުންކުރާ  ެއކި ކަންކަމަށް މިފާރޓިލައިޒަރ،   މިަފދަ ތަކެތިއާއިންކުރާ ދަނގަޑާިއ އަދި އެސްލޯންހޮޅިހެދުމަށް ބޭނު

ބޭފުޅުން އޮޓޯޕޮޓް   ގޮތެއްަގއި އެޓިސަިއޑް ފަދަ ތަކެތި. އަދި ޚާއްޞަސް، އެކި ޕެއިންސެްކޓިަސއިޑް ،ފަންގިސައިޑް 

ކަންކަމަްށ ، އެށް ފާހަގަކުރައްވަނީ. އެހެންވީމާީޓއެއް ދަްއކަންޖެހޭ ކަމަބޮޑު ޑިއު ތަކުން ވަރަށްސިސްޓަމު

މަސައްކަތް  މަންފާ ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ބޮޑަށް މިއިން ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދަނޑުވެރިންނަށް އެންމެ

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  ެއކި ަވއްތަރުގެ މުުޑވަށް އާލާއެދުމެއް. އަދި މީެގތެރޭގައިކީ ދަނޑުވެރިންގެ ަފރާތުން އެދޭކޮށްދިނުމަ

ބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށްފަިއވާކަން އަުޅގަނޑު  އް ވެސް ިމީއ އަގުހެޮޔކޮށް ލިބެންޖެހޭނެ ެއއްޗެހި ކަމަށް އެއޮށުގެ ާބވަތްތަ

 ،ވަނީ ބޮޑު އެއް ދައްޗެއް ކަމަށް މި ފާހަގަކޮށްލަން. ދަނޑުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެސް ދިމާވާ އެންމެ

ންނަ ތަކެތި މާކެޓުކުެރވޭނެ ުއސޫލުތަކެއް ނެިތގެންދިއުން.  ަހއްދަިއގެން ގެަރށްރަށުގައި ،ރާއްޖޭަގއި ހައްދާ ަތކެތި

 ެވއްޖެ ކަމަށްތަކެތި ގެންނަންހަމައަށް  މާކެޓެއް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކްރިއޭޓުކޮށްނުެދވުން. ދުރު ރަށްރަށުން މާލެއާ

ނާނީ ހަލާކުވެފަ. ރު ތަކެތި ހުންފަހަ ލާއިުރގައި ކަނޑުބޯޓުތަކުްނ ގެންނައިރު ގިނަްއޑޫ ހިސާބުން ބަލައިވަންޏާ އަ

ޮބޑުކަމުްނ އެއިން ދެކޮޅުެޖއްސޭ ގޮތެްއ ނުވޭ. އެހެންވީާމ، ތަކެތި  ގެ އަގުފްރައިޓްކުރަން ބަލައިާލއިރުަގިއ ފްލައިޓު

ން ނެ ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެއުފެއްދޭ ޒޯންތަުކގައި އެ ެއއްޗއްސަށް މާކެޓެއް ލިބޭެނ ގޮތެއް، މާކެޓު އުަފއްދަިއދެވޭ

ެވސް ތަކެތިން ައގު  ިރޯސޓްތަކަށް ތަކެތި ސަޕްލަިއކުާރއިރުަގއި ،، އެންމެ ރަނގަޅުންީވމާވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އެހެ

ޮބޑުެވގެންދާނެ ކަމެްއ ކަމަށް  ،ެކޓް ފުާޅވެގެން އްޖޭަގއި އުފައްދާ ތަެކއްޗަށް މާިދޔުމަކީ އަުޅގަނޑުެމން ރާހެޔޮވެގެން

 ހަދާ ގަާވއިދުތަކުަގއި ވެސް ިދވެހިން އުފަްއާދ ސްޓްރީންހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ހަމައެާއއިެއކީަގއި މިނި އަޅުގަނޑު

ދިވެހިން  ،ކުރާ ތަކެއްޗަށް އަރިޒަމް ސިނާޢަތުަގއި ޭބނުންކޮްށ ޓު، ޚާްއޞަގައި ޗަށް އިްސކަންދީގެން ާރއްޖޭގެ މާކެޓު ތަކެއް

ބޮޑު  ީކ ދަނޑުވެރިންގެ ވަރަށްކޮށްދެްއވުމަން ކުެރވޭނެ ޮގތަކަށް އިންތިޒާމުެދވިގެން މިކަންކައްދާ ތަކެްއޗަށް އިސްކަންއުފަ

 ހޯދާލީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލުމަށް އަޅުގަނުޑ މި ފުރުޞަތު، މިކަންަކން ފާހަގަކޮށްއެދުމެއް. އެހެްނވީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް. ޡިއްމަދު ނާޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ވައިކަރަދޫ ދާއިާރެގ އިއް 
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 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

އަުޅގަނުޑގެ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް މި ބިލަށް އެއްެޗއް ބުނަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ

ްށ އަުޅގަނުޑގެ ރަށަކީ ދަނުޑވެރިކަުމގަިއ ކޮ ޝައުުޤވެިރވާ ދާއިާރއެއް. ާޚއްޞަދާއިރާއަީކ ދަނޑުވެިރކަމަށް ވަރަށް

ބޮޑު  ބިލަކީ އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބޭ ވަރަށް މި ،ކުރާ ދާއިާރއަކަށް ވެަފއިގިނަ ބޭފުޅުން މަސައްކަތް ވަރަށް

ކޮްށ ދެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުން ށް ހަމަ އެއްޗެއް ފާަހގަކޮށްލަންެވގެން. ޚާއްޞަ ވާތީވެ މިކަމަ ހަމަޖެހުމަކަށްހިތް

ކޮށް ޕްލާސްޓިްކ ބޮޑުެވގެންދާ ވާހަކަ. ޚާއްޞަ ޓީ ވަރަށް، ދަނޑުވެިރކަމާ ބެހޭ ބައެއް ތަކެތީގެ ޑިއުްއވައިފި ފާހަގަކުރަ

ެއއްެޗއް.  ރާ ހަމަ ކޮތަޅަކީ ވެސް ޕްލާސްޓިކުކުަރން ބޭނުންކުސް ިއންދުމަށްފަހު ގަސް މުޑުވަށްކަހަލަ ތަކެތި. މިހާރު ގަ

ދިޔުަމީކ ، ޑިއުީޓ ކުަޑެވގެންކުރާ ައއިޓަމެއްގެ ގޮުތގަިއ ހިމެނުމަށްފަހުއައިޓަމަީކ ވެްސ ދަނޑުެވރިކަމަށް ބޭނުން މި

ކޮްށ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާެގ ؛ ޚާއްޞަހަމަޖެހުމެއް ލިބޭނެބޮޑު ހިތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ވަރަށް

. ކަށް ވެގެންދާނެހަމަޖެހުމަބޮޑު ހިތް މުޅި ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިްނނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ، ޚާއްަޞކޮށްދަނޑުވެރިންނަށް

 ުއްއމީދުކުރަނީ ދަނޑުވެރިންނާ ުކރާއިރުަގއި އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑުމެން ދަނޑުވެިރކަމާ ބެހޭ ސާމާނު ލިސްޓު

 ،ބޭނުމަީކ ެވސް ގެހެދިގެންދާނެ ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެންއެކަީށެގންވާ ވަރަްށ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ

އި ރަްއޔިތުންނަށް ެއންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެިވގެނދިޔުން. ދެން ތުގަމި ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ވެސް ޙަޤީޤަ

ކަމަކީ ވެސް ވެރިކަމެކޭ ެއއްޮގތަށް މަސްވެރިާރއްޭޖގައި ދަނޑު  ،އެކު އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭހަމަމިއާ

އަިއސް މަސްވެރިކަްނ ގެ ކިަބއިން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ވަރަށް އާަދިއގެ ރައްޔިތުން 

ޮގތަކީ އަގު ބޮުޑވެގެން ބަެއްއ  ނަ ކަންކަމުގައި ވާވެގެން އެބަދޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ގިނަ މަސްވެރިްނނަށް ގިވަރަށް ފުޅާ

ގުޮބޑު ހުރިހާ ކަންކަމަކީ ވަރަށް އަ ، މިޖީނުއެޅުމަށް އިންޖީނު ލޯނާއި، ފައިބަރާއިން ، ޚާއްޞަކޮށް ދޯނީަގއި ތަކެތި

މަސްވެރިކަމަށް ނުކުންނައިރު މިހާރު ފައިބަރު ދޯނި ނޫން ދޯންނެއްގައި މަސްވެިރކަމަށް  ،ތަކެތި. އެހެންނަމަވެސް

ލަކުޑި ދޯންޏެއް ކަމަށް ވަންާޏ މަރާމާތުކުރުމާ، މި ހުރިހާ ދަނީ.  ނުކުތުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ެވގެން މި

ކޮޅުނުޖެހޭ. އަހަރު ނިމިގެންދާއިރުަގއި ލިބޭ ފައިދާެގ ބޮޑު އެއްެޗއް ޚަރަދަށް ކަމަކަށް ބަލާއިރު ލިބޭ އާމްދަނީއާ ދެ

ދާތީވެ. އެހެންވީމާ، ފައިބަރަީކ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަިއ މަސަްއކަތްުކރަމުންދާ މެޓީރިއަލަކަށް ވާީތ 

ތަށް ހަމަ ކުިރއަށް ޮއތް ތަނުގައި ބިެލއް އަންނާެނ ފައިބަރަކީ ައޅުގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައި މަްސވެރިކަާމ އެްއގޮ

ކަމަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު އުއްމީުދކުރާތީ ފާހަގަކޮށްލީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު މި ކުރަނީ، މި ބިލާ އެއްކޮށް ވީާހވެްސ 

ކޮށް ައޅުގަނޑުމެްނ އަވަހަކަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ލިސްޓު އާއްމުެވގެން ދިއުމާ އެއް

ރާއްޖޭަގއި ހައްދާ ތަކެތި އެކަީށގެންވާ ައެގއްަގއި ރައްޔިތުންަނށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ވިއްިކެގންދާނެ ކަމަށް. ޚާއްޞަކޮށް 

ހައްދާ އެތިކޮޅު ނުވިިކ، ދުރު ދަތުރުކޮށްގެން މާލެއާ ހަމައަށް ގެންނައިރުަގއި ފީވެ، ހަލާކުެވގެންދާތީވެ އެންމެ ބޮޑު އެްއ 

އްސަލައަކީ ެވސް. އެހެންވީާމ، އެއީ މި ބިލުގައި އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުގެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ވީހާެވސް މަ
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އަވަހަކަްށ ފުދިގެންދާނެ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަން. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ދެްއވި 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ފް.އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ންދިއުަމކީ ައޅުގަނުޑ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދަނުޑވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތިން ޑިއުީޓ މާފުވެގެ

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ދަނޑުވެިރކަންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. އަދި އިތުރަށް ދަނޑުވެިރކަން 

ފުޅާވެ ކުިރއަށްދާނޭ ކަމެއް ަކމުގައި ވެސް ދަންނަވަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާރްއޖެއަކީ ބޭރުން ވަރަށް ގިަނ 

ބޯތަކެީތގެ ބާވަތްަތއް ތަރުކާރީގެ ބާވަތްަތއް ެއތެރެކުރާ ޤައުމެއް. އަުޅގަނުޑމެންގެ ޤައުމަށް ލިބޭ ބޭރު މޭވާާއއި ކާ

ފައިސާއިން ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެއް މި ކަްނކަމަށް ޚަރަދުކުެރވޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއިން އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ މަުގ 

ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ދަނޑުވެިރކަން ކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކޭ. ތަނަވަސްކުެރވިއްޖެ ނަމަ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 

މިހެން ދެންނެވިޔަސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން، ރާއްޖޭަގއި ބިން މަދުކަމާއި ދަނޑުވެރިކަންކުރަން ތިބި މީހުން ވެސް 

ފެދޭ ތަކެތިން ކައިބޮިއގެން މަދުކަން. އެހެން އެކަން އޮތްަކމުގައި ިވޔަސް ވެސް ދިވެހިްނނަކީ ޒަމާނުއްސުރެން ބިމުން އު

އުޅުނު ބަެއއް ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން ކާބަފައިން ކުރި ަމސއްކަތް ފުޅާ ާދއިރާެއްއގަިއ 

އަދި ސިނާޢަތެއްގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ނުދެމެހެއްޓެންވީ އެްއވެސް ސަބަެބއް ނެތް. ރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމް 

ެވސް ވަރަށް ބައިވަރު ޭމވާާއއި، ތަުރކާރީާއއި، މި ާބވަތުގެ ަތކެިތ ބޭނުންވޭ. މި ތަކެތި އެ އިންޑަސްޓްީރއަށް 

ފަރާތްތަކަށް ވިްއކޭނީ އެކަީށެގންވާ ހެޔޮ އަެގްއގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ތަކެތި އަުޅަގނޑުމެންގެ ދަނުޑވެރިންނަށް 

ރުމަށް ދާ ޚަރަދާ އެްއވަުރ އަދަދެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން މާކެޓުކުރެިވގެން. ހަމަ އެހެްނމެ ބޭރު ޤައުމުތަކުން އެތެެރކު

އެކަީށގެންވާ ައގެްއަގއި ދަނޑުގޮވާުމގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި ވިްއކޭނެ ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި އިންޑަސްޓްރީ ނުވަތަ 

ނޑުމެންނަށް ސިނާޢަތުގެ މަސަްއކަތް ފަރުމާކޮށްގެން. އެހެން ނޫން ގޮތަކަެށއް މި ކަމެްއ ނުުކރެވޭނެ. ައޅުގަ

އޮންނަންޖެހޭނެ ކޮމްޕެޓިޓިވް އެްޑވާންޓޭޖު. އަދި ކޮމްޕަރެޓިވް އެްޑވާންޓޭޖު. ެއގޮތަށް ނެތިއެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

މާކެޓެއް ނުއުެފއްދޭނެ ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓޫރިޒަމް އިންޑަްސޓްރީައށް ވެސް އަދި ާރއްޖޭަގއި 

ތަކެިތ އެކްސްޕޯޓުކުެރވޭނީ ވެސް މި ބާވަތުގެ ތަކެތި ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތަނުން އުފައްދާ އުފައްދާ މި ބާވަތުގެ 

މީހުންނާ އެއްވަރެްއަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވިއްިކގެން. އެޫނން ގޮތަކަށެއް މި ކަމެއް ނުުކރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭެގ 

ރުަގއި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާކެޓް އުފެއްދުމާއި، ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަީކ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ވާއި
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އަޅުގަނޑުމެން މި ތަކެތި އުފެއްދުމުގައި ޚަރަދު ކުަޑކުޑަކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް އިންިތޒާމުކުރުމާ، އަދި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ 

މު ކަމެއް ކަމުގައި މީގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ފުޅާޮކށް، އަގު ތިރިކުެރވޭނެ ގޮތަަކށް ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުމަީކ މުހިއް

އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެހެންވީާމ، މި ކަންކަމުގައި ސަރުކާުރގެ ދަނޑުވެިރކަމުގެ ިސޔާަސތުތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް 

އަންނަން އެބަޖެހޭ. އަދި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ހެޮޔ އަުގަގއި އުފެއްދޭ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަްނކަްނ 

އެބަެޖހޭ. އަދި އަުޅގަނޑުމެން މަަސއްކަތްކުާރކުރުމުަގއި ވެސް އުފެއްދޭ ތަެކއްޗަީކ ހެޔޮައުގގަިއ  އިންތިޒާމުކޮށް، ރާވަން

އުފެއްދޭ ތަކެިތކަމުަގއި ހަދަން އެބަޖެހޭ. އޭރުން ައޅުގަނުޑމެންނަށް މިތަކެތި މާކެޓުކޮށް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުެގ 

ގެ އިޤްތިޞާދުގެ މުހިއްމު ކަމެްއ ކަމުގައި ދަނޑުވެިރކަން ސިޔާސަތު ކަމުަގއިވާ ދަނުޑވެރިކަން ފުޅާކޮށް ރާއްޖޭ

ވެގެންދާނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަނީ، މި ދެންނެވި 

ވެރިކަމަށް ބޭނުންާވ ކަންކަން ވަށާޖެހޭ ގޮތަކަށް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެޅޭ ފިޔަވަޅެްއގެ ގޮުތަގއި ދަނޑު

ތަކެތިން ޑިއުީޓ ކަނޑާލުމަްށ ސަރުކާރުން މި ކަނަޑައޅާކަނޑަެއޅުމަށް. ދެްއވި ުފރުޞަތަށްޓަކައި ުޝކުރިްއޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަކުނުދޫ އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް. 

 

 ކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަ

ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މި ބިލަށް ައޅުަގނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ 

ޝަުއގުވެިރކަމާއެުކ  ދާއިރާގެ ރަށްތަކަކީ ވެސް ަދނޑުވެރިކަން ފުާޅވަމުން އަންނަ ރަށްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރަްނ. ވަރަށް

ދަނޑުވެރިކަންކުރަމުން، ފުާޅކުރަމުން އެބަދޭ އަުޅގަނުޑމެން ދާއިރާތަކުަގއި. ދާ ދަނޑިވަެޅއްަގއި ސަރުކާރުްނ 

ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ ބައެއް ތަކެތި؛ މިސާލަކަށް ގަހަށް ޖަހާ ބޭސް، މުޑުވައް، ގަްސކާނާ ފަދަ ތަކެތިން ޑިއުޓީ 

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާަޢތް ފުޅާކުރުމަށް ލިބިގެންދާނެ  ، ވަރަށް ބޮޑަށް ލުޔެއް ލިބިކަނޑާލުމަކީ މިއީ ރައްޔިތުްނނަށް

ތުަގއި ން ދަނޑުވެރިކަމަީކ، ޙަޤީޤައިތުރުދެން މީގެވަރަށް މުހިއްމު ފުރުޞަތެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. 

ހަގަކޮށްލަން. ސަރުކާުރން ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނެއްެގ ކޮންމެ މުޖުތަމަޢަކަށް ވެސް ަވރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަން އަުޅަގނޑު ފާ

ކަމަށް ައޅުގަނޑު  ޑުވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތު ފުޅާކުރުން މިއީ ވަރަްށ މުހިްއމު ކަމެއްޖޭަގއި ެވްސ ދަނދަށުން ދިވެހިރާއް

 ވެްސ ކުީރަގއި ަވރަށް ބޮޑެތި ތަދުތަކާ ކުރިމަތިވި ފަހަރުތަކުަގއި ާރއްޖޭަގއި ވެސް ،ފާހަގަކޮށްލަން. ެއގޮތުން

ދަނޑުވެރިކަން ކުރި ރަށްރަށް ހުރީމަ ދިވެހިންނަށް އޭރު ސަލާމަތްތެރިކަން ލިބިގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިހާުރ 

އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދަނުޑވެިރކަން ފުޅާކުރުމަށް އަދިެވސް  ،އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ
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ގޮތަށް ދަނޑުވެރިކަން  ަލިއގެން ރައްޔިުތންނަށް އެކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭނެއިދުރު ރާސްތާ ޕްލޭންތައް އެކުަލވަ އިތުރު

ކަމަށް ޖަމުޢިއްޔާތަކުން އިސްނަަގިއގެން ވެސް މި އިވެސް އަދި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާ ފުޅާކުރުމަށް ސަރުކާރުން

ެގ ކޮށްަލން. ދެން މިގޮތަށް ތަކެތީ ކަމެްއ ަކމުގައި އަުޅގަނުޑ ފާހަގަ މު އްވަރަށް މުހި ން މިއީ މަގުތައް ފަހިކޮށްދިނު

ޚިޔާލު ހޯދުން މިީއ  ވެސް ދަނުޑވެރިންގެ  ާލއިރުއިކުރާ ތަކެީތގެ ލިސްެޓއް އެކުަލވަފުމިސާލަކަށް ިޑއުީޓ މާ ؛ލިސްޓެއް

 ކަމެއް ކަުމގަިއ ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  މުއްވަރަށް މުހި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި  އިްއޒަތްތެމާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެއަުރވަނީ  ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން ފުުރޞަތު މިޝު

 .ށްޢަރިފާهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުންهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަުދ ށް މި( އަގާނޫނުޕޯޓު މްއިެއކްސްޕޯޓު  ގެދިވެހިރާއްޖޭ) 79/31 ތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ވަރަށް ޝުކުރު ެވސް ހަމަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް އަުޅގަނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެންދާ ަކމަށްޓަކައި 

މި  ،ކުމެއެއާއެ ދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. ހަމައަދާކޮށްލަން. އަުޅގަނޑު ެވސް މި އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީ

އަންނަނީ.  ބެހޭ ވުޒާރާއަކުން ލިސްުޓުކރާ ވާހަކަެއއް މި ޮގތުން ވެއްޖެްއޔާ ސަރުކާުރގެ ަކމާތް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި އޮ

އަންނައިރުަގއި ދަނޑުވެރިންަނށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ނިންމަވާއިރުގައި ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ބޭބޭފުޅުންނަށް ދަތިވާ ކަންކަމާ އެ ،ބޭބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ،ގަކޮށްލިހެންއަނާރާ ނަޢީމް އެ ފާހަ

ނެ ގޮތަކަށް މި ލިސްޓު ހިމެނޭ ގައިކަން ވީހާެވސް ބޮަޑށް މި ލިސްޓުބޭނުންާވ ކަންބޭފުޅުން  އަދި އެ

ތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން  މި ،ނޑު ދަންނަވާނަންކަމެއް. ހަމައެއާއެކު އަުޅގަ ގެންދިޔުަމކީ ހަމަ ވަރަށް އެދޭވިއިލެ އެކުަލވަ

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީން  ،ދަނީ  އައިސް ފާހަަގވެގެން މިމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހަކަށްއެކި ބިލުތައް އިޞްލާޙުކުރަން ލީ

ވެސް ވަަރށް ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށް އެއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ  ތިމަންނަމެން ކޮންމެ އެއްެޗއް ،ބުނަނީ މި

ިރޒަމް ގާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙެްއ އައަންނަނީ. އަޅުގަނޑު ޓު ެއކީަގއި ހުށަހަޅާނެ ވާހަކަތަކެއް މި ކާކަޞްލާޙުތައި

ރަނަގޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގަިއ  އިބަލާފަމުޅި ގާނޫނު  ، ގެންނަމޭ މީތިވެސް މިތަނުން ބޭރުކޮށްލީ ތިމަންނާމެން އެބަ

މި ގާނޫނުގަިއ  ފެންނަނީ މަވެސް، ިމއަދު ައނެއްކާެވސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް. އެހެންނަ

މިއަދަކީ މަސްވެރިންގެ ދުވަްސ.  ،ހަމަ ދަންނަވާލަން ތަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އުޅޭ ވެސް ތަންކޮޅަކާ ުކޅެން

މަސްވެރިންނާ  ، އަިރސްކުރާ ހާލުބާދީނިޔާއާއި މުބާރަކުހުދުވަހުގެ ތަ މަސްވެރިންނަްށ ހަމަ މަސްވެރިންގެ ،އެހެންކަމުން

މުންދަނީ. ދަނޑުވެރިންަނށް މިއަދަކީ ވަރަށް އުާފވެރި ވެހަަގކުރެމި ފާ 10 ބަރުންވެރިންގެ ުދވަހުގެ ގޮތުަގއި ޑިސެދަނޑު
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 . އަދި އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ބިލު ފާސްވެގެން އޮތީ ލެވިފަ ތަނަށް މި  ގޮތެއް ވިަޔސް މި ބިލު މި  ކޮންމެ .ދުވަހެއް

މަސްވެރިންނާ މިކަމާ ހުރި ގުޅުން. އާދެ، އަޅުގަނޑު ހަމަ  ،ދާނެ. އެއާެއީކގައި ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ވެސް

އީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނާޔަތްތަކެއް ލިބެންޖެހޭ ބައެއް. އެއިސްވެރިންނަކީ ވެސް ހަމަ މިފަދަ މަ ،ފާހަގަކޮށްލަން

ތަނެއް ނުފެނޭ.  ބޮޑަށް ލިބިގެންދާ ވެސް މާ ެއއްސަބްސިޑީ މަސްވެރިންނަށް ތެލުގެ ،ފެނިގެންދަނީމިފަހަކަށްއައިސް 

 ތް އެންމެ މުއްސަނދިވަމުންދާ ސިނާޢަ ފެންނަނީ އަބަދުވެސް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންަނށް ރާއްޖޭގައި މި

 ޓެއް ސޯޒަމް އިންޑަސްޓްީރގެ ރިތަން. ޚާއްޞަކޮށް ޓުއަރި  ސަރުކާރުން ފުޅާެވގެންދާފުރުޞަތުތަެކއް ވާން މުއްސަނދި

ކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މީގައި ނަ ސާމާނުން ޓެކްސް ފްރީވެގެންދާ ޭބފުޅުން ގެން ޓަަކއި އެޑިވެލޮޕްކުރުމަށް

ބޭފުޅުންނަށް  އެ ވާނީ،ރިޒަމް ެސކްޓަރ ވެސް ޑިވެލޮޕް އަޓު ،ަގނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީުދކުރަންކަމެއް. ައޅު ވިސްނާލަންޖެހޭ

މުގެ ސިނާޢަތް ިޑވެލޮޕްކުރުަމށްޓަކައި ިމއަދު އިންޖީނުން ވީމާ، މަްސވެިރކަނާޔަތްތަްއ ސަރުކާރުްނ ދީގެން. އެހެންއިވެސް 

 ،ން ފަިއބަރގްލާސް ެއއްޗެހިތަކު ،އާއި  15މަްސވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ދަލުން ނެގެމުންދާ % ،އާއި  20ނެގެމުންދާ %

ވެސް އަުޅގަނުޑ  ކްސްތައްދޭތެރޭގެ ޓެ އ20ާާއއި %10ގްލާސްއަށް ނެގޭ %ދޯނި ބަނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ފައިބަރ

އެކީ ވީާހވެސް ައވަހަކަްށ  ކާުރން ހަމަ ރަނގަޅު ވިސްނުމަކާސަރު ކަންޕޯޓު ޓެކްްސ ވެސް އެބަޖެހޭމްގަބޫލުކުރަނީ އި

ހަމަ މި ބިލު ފާސްވެގެްނދާއިރުަގއި މީގެތެރެއަށް ހަމަ އިތުރުކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. 

ވާހަަކއެއް ނުަދއްކާ. ޖީ.އެސް.ީޓއަށް  ިމއަުދ އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު އެ ،ޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެންދިޔައަޅުގަނ ،ހަމައެއާެއކުމެ

ިއްނ ސްބޭބީ ޑައިޕާ ،ވަރަށް ލޯބިވެގެން  ށްއަސްރަމުންދިޔައިރުގަިއ ބޭބީ ޑައިޕާއިޞްލާޙެއް ގެންނަްނވެގެން މިތާ ބަހުސްކު

ސްައކީ އޭުރެވސް ޖީ.އެސް.ޓީ ސުމެއްަގއި މުންިދޔަ. ބޭބީ ޑައިޕާހަކަދައްކަޖީ.އެސް.ޓީ ކަނޑަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔަކު ވާ

ޕޯޓު ގާނޫނަށް މްއަންނަނީ. އި ޕޯޓު ޓެކްެސއްެގ ވާހަަކ މިމް އުޅެީނ އި އޮތް ައއިޓަމެއް. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު މި 

އްކާ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްްސގެ ވެްބސައިޓުން ދަ ،ލާއިރުއިޕޯޓު ގާނޫނަށް ބަލަމްއުެޅނީ. އި އިޞްލާޙު ގެންނަން މި

ޓެކްސް ނަގާ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ  25އެބަ % ންސްއި ވެްސ ބޭބީ ަޑއިޕާ ވަންޏާ މިއަދު ގޯސްނޫން ކަމަށް

ކަމެއް. ާޚްއޞަކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ކަހަލަ ދަރިން ގިނަ މީހުން އެކަންކަުމގައި ވަރަށް ބޮޑެިތ ޚަރަދުތައް  ވިސްނާލަންޖެހޭ

ބުނާ ަރއްޔިަތކު އްޗޭ ިރއުޅުމެްއ އުޅެމުންދާ ނިކަމެއްޖޭަގއި މިއަދު އެންމެ އާަދއިގެ ދިއެބަ ކުރަމުންދޭ. އެހެްނވީމާ، ރާ

 ހަމަ މި ވެސް ހެެނއް. އެެހންވީމާ، މިއީއުޅޭއި ސް ޖަހަދޮންނަ ަވއްތަރުެގ ަޑއިޕާ ވެސް އަުޅގަނޑަކަށް ިހޔެއްުނވޭ 

ކަމެއް.   ހިމަނާލަދިނުމަކީ ވަރަށް އެދޭަގިއ ދާއިރުގައި ައޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަން ހަމަ މިއިޞްލާޙު ކޮމިޓީ ލެވަލް

ވެސް ހަމަ އަސާސީ  ވަންޏާ އާއްމު ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް ގޮތުން ކަމަށް  ހަމައެއާެއކު މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިހިރަ 

ވެްސ ހަމަ އަުޅގަނުޑ  ބޭނުމެއްގެ ގޮތުަގއި މި ފާހަަގކޮށްލެވެނީ އެއަރކޮްނޑިޝަން ކަހަލަ އެްއޗެހި. އެހެންވީމާ، މިއީ

އަރާމު ދިރިއުޅުމެްއ  ،ލުއިފަސޭހަ ގޮްތތަކެއް ،ހެޮޔވެރިކަމެއް  ،ގޮުތގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ބޫލުކުރާގަ

ެތރެއަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރަގއި  ހުގެޕޯޓު ގާނޫނަްށ އިޞްލާެޙއް މަޖިލީމްިއ ވެިރކަމެްއެގ ތެރެއިން އިހޯދައިދޭން އަ
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ގައި މިކަމާ ކޮމިޓީ ލެވަލް ،ޑު ހަމަ ހުށަހަޅަންސް ހަމަ ކަނާޑލަން އަޅުގަނެގ ޓެކްސަކީ ވ20ެނަގާ % އެއަރކޯނުން މި

ދާއިރާއެްއަގއި މިކަމާ މަޝްވަރާކޮށް މި އިޞްލާޙުތައް ވެސް ހުށަހެޅިގެްނ  ސަރުކާާރ އިތުރަށް ފުޅާ ،މަޝްވަރާކޮށްހަމަ 

 ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް. ވާހަކަ. ވަރަށް ބޮޑަށް  މީތި ފުރިހަމަވެގެންދިޔުމަކީ ައޅުގަނުޑގެ ވަރަށް އެދޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށްފަހު އެ. ޢުޘްމާން ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ގެމަނަފުށީ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން 

 އަުރވާނަން ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް އިބްާރހީމް ޝަރީފަށް.އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 :ފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވންގެމަނަ

ޕޯުޓ މްނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓު އިކުެރވެ ބަހުސް މި  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަދު ހުށަހެޅިގެން ުޝކުރިްއޔާއާދެ، 

 ިއ އެ މު ކުީރގައްމުހިށް ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގައި ހަމަ މިއަުދ ހަމަ ވަރަ ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނެޭވ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން. މި

މިއަދަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަސްވެރިންގެ ުދވަސް. ރާއްޭޖގެ މަސްވެރިްނގެ ސިނާޢަތަށް  ،ފަަދިއން ފާހަގަކުރެއްވި މެންބަރު

ޕޯޓް އެކްސްޕޯޓު ގާނޫުނގެ މްނުޑމެން ދައްކާއިުރގައި ހަމަ އި މަްސވެރިކަމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ ،އެތައް އަހަރެއް ފުރި

މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި  ؛މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ،ފަދައިން ގަނޑު ކުރިން ދެންނެވިތެރެއިން އަޅު

އަިދ  ،މިނޫންވެސް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ފައިބަރ އަދި ؛ރު ބަންނަން ބޭނުންވާ ސާމާނުތައްޮއޑިދޯނިފަހަ ؛ސާމާނުތައް

ދިމާވާ ދަތިތައް  ޓަކައި މި މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި މިއެ ދޯންޏެއްގެ އިންޖީނު އެޅުމަށްއަލަށް ދޯންޏެއް ބަނދެގެން 

ކަމެއް.  މުއްލާޙުތަެކއް ައއުމަީކ ވަރަށް މުހިޕޯްޓ އެކްސްޕޯޓު ގާނޫުނގެ ތެެރއިން އިޞްމްލުމަށް ޓަކައި އިއިފިލުވަ

 ،އި ވިޔަސް ކަނޑުހުޅުދޫއަށް ވިސްނާލިކަމުގަ  ،ެގމަނަފުށްޓަށް ވިސްނާލިކަމުގަިއ ވިޔަސް  ގެއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާ

އޮތީ  އެގްިރކަލްަޗރާއި މަސްވެރިކަމާ މި ،އަށް ވިސްނާިލކަމުގައި ވިޔަސް ކޮނޑޭ ،ދެއްވަޫދއަށް ވިސްނާލިކަމުަގއި ވިޔަސް 

ރިކަމުގެ ސިނާޢަތުެގ ފަތުރުވެ ރާއްޭޖގައި ،. އިްއޒަްތތެރި ރައީސަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފަ

މެ. އެއީ  ފުކުރެވިފައި އެބަހުރި. ުކރަންޖެހޭނެ ވެސްންދާއިުރގައި ހަމަ ިޑުއޓީ މާއްީޤކުރެިވގެޓުަތއް ތަރަ ސޯތެރޭގައި ރި

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަްސޓްރީއަކީ ާރއްޖޭަގއި އެތައް ޒުާވނުންގެ ަވޒީފާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާ. ހަމަ ޖެހިގެން މި 

ްނގެ ވެސް މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި މަސްވެރި ރު މިއަދުަމސްވެރިކަން މިއަންނަނީ. އަންނައި އިދަނޑުވެރިކަމާ ،އަންނަނީ

ކުރީ ފާހަގަ މި ޭއގެކުީރ އަހަުރގަިއ ވެްސ ނޫން މިދިަޔ އަހަރު  ،ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އަހަރު ތިން ދުވަސް ވޭތުވެިދޔަ

 މާފައި މި އޮތީ ގެމަނަފުށީގައި މަސްވެރިްނގެ ދުަވްސ ފާހަގަކުރަން ނިން ވެސް މި އަހަރު ގެމަނަފުށީގައި. އަނެްއކާ މި

މަސްވެރިންާނ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ވާހަަކއެއް  ،އޮތީ. ގެމަނަފުށީގެ ވާހަކަ މިާރއްޖޭގަ މަްސވެރިންެގ ދުަވސް ފާހަގަކުރާއިރު 

ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިަކމުގެ ސިނާޢަތަށް އިންޤިލާބީ  މި ،އަންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީއްކާއިރު ގެމަނަފުށީގެ ވާަހކަ ދަ
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މަްސވެރި ުޒވާުނންތަކެއް ގެމަނަފުށީގައި އެަބތިބި. މިއަދު އޮޑިދޯނިފަހަރު  ،ންތަކެއްބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ޒުވާނު 

 ވަނީ މުޅިން އާ  ން މިސައްކަތްކުރުުމގައި ގެަމނަފުށީބަނދެގެން އެ އޮޑިދޯނިފަހަރުަގއި ބޮޑެތި އިންޖީނުތައް އަަޅިއގެން މަ

 އޮތީ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  މި އިކޮށްފަމިކަން ތަރައްޤީކޮށް މަސަްއކަތް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް  ،އިންޤިލާބީ

އަންނަނީ  ެވސް އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެން މި ތެެރއިން ގެެވސް ަހމަ ދަނޑުވެރިކަުމގެ އިންޑަްސޓްރީ ފަހަރު މި ،އަންނަނީ

ގެއިތުރުން ގޮތުން ކުިރއަށްާދއިރުަގއި އަދި އޭ  ގެކައިރީަގއި މިހިރަ ރަށްތައް ފަތުވެރިކަމުގެ ތަރައްޤީ ގެމަނަފުށްޓާ

ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، ގިނައިން އެބަ  ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދިުޔމަށް ޓަކައި ވަރަށް ވެްސ މި ދަނޑުވެރިކަުމގެ ގޮތުން

ކަމަށް ގެމަނަފުށީެގ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ ރަށެއް ތަރައްޤީެވގެްނދިޔުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ދަނޑުވެރި

ކުރަނީ  ބޮޑު އެދުމެއް. ައޅުގަނޑު ުއއްމީދު މި މަނަފުށީގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން އެދޭ ވަރަށްދެކޭގޮުތގައި ހަމަ މިއަދު ގެ

މަސްވެރިކަމުގެ ވާހަކަ  .ނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްބަލެއްަގއި މިކަން ހަމަޖެހިގެންދާޤުހަމަ ކައިރި މުސްތަ

ކުރަނީ މުޅި  ގެމަނަފުށީގެ ުޒވާނުން މިކަން މި  އިވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މަސްވެރިކަމުގަ ދައްކާއިުރަގއި މި

މިތަނުން ޒުވާނުންތައް ައއިސް އަިދ ންރާއްޖޭގެ އެތަރާއްޖެއަށް ވެސް ތަފާތު އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކެއް މި ގެންނަނީ. 

މަތިވެރި  މްރާގެޢު ،ފަދަ އްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ހަޒުވާނުން ިއސްނަަގއިގެން ިމައދު އޭެގއިތުރަށް ހަމަ ގެމަނަފުށީ 

ފަދަ ކަންތައްތަކަްށ ވެސް ފުރުޞަތު ތަަނވަސްކޮްށދިނުމަށް ޓަކައި އޮޑިދޯނިފަހަރު ވެރިން އިސްނަަގިއގެން މި  އަޅުކަން

ުދވާުލ ޔާއިރިްނގެ ދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމަށްަޓކަިއ ގެމަނަފުށީގައި ރެވެސް މަސްވެ މަސައްކަތްތައް އެބަކުރޭ. މިއަދު

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،މީގަިއ ުއއްމީދީ ކަންަތއްތަކެއް  ،އަންަނނީ ކާތްތެރިވަމުން މިމަސައްކަުތގައި ޒުވާނުން ަހރަ

ދެްއވަދޫަގއި ވެްސ  ،މިދެންނެވި ގޮތަށް ގެމަނަފުށީަގއި ވެސް އެބަތިބި ،އުއްމީދުތަެކއް ކުރެވޭތީ. މިެހން މިދެންނެވީ

ތިބި އެތައް ުޒވާނުން.  އިއި އިންޖީނު ނޭޅިފަދޯނިފަހަރު ބަނދެފަ ،ގޭތޯ. ކަނޑުހުޅުޫދގައި ވެސް އެބަތިބި އެބަތިބި އިނ

ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު  ،ނަަގންޖެހޭ ދިޔައިމަ ށްލޯނައަށް އޮފް މޯލްިޑްވސް އެޅުަމށްޓަކައި ބޭންކު އް އިންޖީނެމިދެންނެވީ

 ވަރަށް  ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންޓަކައި އެުޅމަށް ތެރެއިން އިންޖީނު ގެއަދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ،ގިނަވުމާ

އެްކސްޕޯޓު ގާނޫނު އިްޞލާޙުކުރެިވގެންދާއިުރގައި ހަަމ  ޕޯޓުމްހެނީ. އެހެންވީމާ، އިޖެ ދަްއކަން މިބޮޑެތި އަދަދުތަެކއް 

 ކަމަށް މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަތް ކުރިއަރުވަން ބޭނުން ރާއްޭޖަގއި މި ،ބޮުޑ އެދުމެއް މިއީ އަޅުގަނޑު އެދޭ ވަރަށް

މިއަދު ާރއްޖޭެގ ދެވަަނ  !ވަންޏާ މި ބަދަލުތައް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ބައްަލވާ ކަމަށް ބޭނުން .ކުިރއަުރވަންޖެހޭނެ ،ވަންޏާ

އޮތީ ތިންވަނަ އިންޑަސްޓްރީއަކަށް ވެއްޓިފަ.  އިންޑަސްޓްީރގެ ގޮތުަގއި އޮްތ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް މިއަދު މި

ކަން ފަހަތަށް ޖެހިގެންދިޔުމަކީ ހަމަ އެއްެވްސ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަްސޓްރީ ތަރައްޤީވަމުންދާއިރުަގިއ މަސްވެރި

މަސްވެރި ދިެވހި ޒުވާނުން މީގެތެެރއިން ޫނން. މިއަދު  ކަމެއް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ނަށް ހާލެއްގައި އަުޅގަނޑުމެން

. ދުމިއަ ކުރަނީ. މީގެކުރިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަންމުންދިޔަ މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ އިސްނަަގިއގެން މަސައްކަތް މި

ކުރަނީ ޖީ.ސީ އޯލެވެލް ހަމަެއކަނި  ތެރެއަށް ަވދެގެން މަސައްކަތް މި ގެ ިމއަދު މަސްވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތު ގެމަނަފުށީގައި
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ޓަކަިއ ންޤިލާބީ ބަދަލުތައް ގެަނއުމަށްމާސްޓަރސް ހަދައިގެން މުޅި އި، ޫނން. ޑިގްރީ  ހަދާފައި ތިބި ކުދިންނެއް

 ،އަންނަނީ. އެހެންީވމާ، މިދަންނަވާ ވާަހކަައކީ  ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިމަސައްކަތްކުާރ ުޒވާނުންތަކެްއ މިއަދު

ްއޗަކަްށ އެކަމި ސިނާޢަތް އެކީ ؛ވެސް  ެވސް އަދި މަސްވެރިކަން ދަނޑުވެރިކަން ،އެަކއްަޗކަށްމި ސިނާޢަތްތައް އެކީ

ގަނޑުމެން އުމުތަކަށް ބަރޯސާނުވެ އަޅު ޤަ ެއކި ބޭރުގެ ؛އާމްދަނީ ލިބެންހުރި ރާއްޖޭގައި މި  އޭ.ޖެހެ ތަރައްޤީކުރަން އެބަ

 މުއްވަރަށް މުހި ޓަކައިމަށްއުީމ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުުކރުޤައަމިއްލައަށް އުފައްާދއުފެއްދުްނތަކާއި އަުޅގަނޑުމެން 

 ޓަކަިއ ފަދަިއން ތަރައްޤީކުރުމަށްކޭ އެއްތުރުވެިރކަމުގެ ިމ އިންޑަސްޓްީރއެދަނުޑވެރިކަން ފަ އިމަސްވެިރކަމާ ކަމެކޭ

އިޞްލާޙެއް.  ރަނގަޅު ގޮުތގައި މި އިޞްލާޙަކީ ހަމަ ަވރަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަހުްސކުރަމުންދާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ މަސްވެރިކަުމެގ  އި ގައަޅުގަނޑުމެން ހަމަމިއާއެކީ 

ފުކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކްއ ކަނޑައެިޅގެންދިޔުމަކީ ހަމަ ކުން ޑިއުޓީ މާދަނޑުވެރިކަުމގެ އާލާތްތަ ،މިދެންނެވި އާލާތްތަކުން

ބިަޔ  ކޮނޑޭައކީ މުޅި ައތޮޅުގައި އޮތް އެންމެ ،ކަމަކީ އެންމެ އުފާވާބޮޑު އެދުމެއް. އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު އެދޭ ވަރަށް

ންތައް އޮތް ތަަނވަސް ރަެށއް. އެހެްނވީމާ، ެއ ސަރަހައްދުަގއި ދަނުޑވެރިކަން ުކރެވޭނެ ބި ،ވެފައި  ރަށަށް

ވަންޏާ އަޅުގަނޑަްށ  ކަމަށް އިފި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަޓަަކއިފެންވަރެްއގައި ތަރައްީޤކުރުމަށްދަނޑުވެރިކަން ރަނގަޅު 

 ފަދަ ތަނަވަސް  ވެސް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ ުޒވާނުންނަށް ގެދާިއރާގައި ެވސް މުޅި އަތޮޅު އަުޅގަނޑުމެންގެ ،ޔަޤީން

ބި މިކަަމށް ކުރެވޭެނކަން. ކޮނޭޑަގިއ ޒުވާނުން އެބަތި ނަށް މި ަމސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން އިގަގޮތަކަށް ކޮނޑޭ 

ުޒވާނުން. ކޮނޑޭަގއި ުޒވާނުން ެއބަތިބި ދަނޑުވެރިކަމުން ީސދާ ކުރިއަށްދިޔުމަށް ޓަަކިއ  ހުރިޝައުޤުވެިރކަން 

ކުރަމުންދާ ޒުވާނުން. އެހެންވީމާ، އެ ުޒވާނުންނަށް ލިޭބ  ިމކަންކޮށްގެން ތައް މިއަދުވެސް އަމިއްަލއަށް ބޮެޑތި ހޭދަ

ވެސް  އިތުރު ކުިރއެރުމެއް ކަމުަގިއ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ާވހަކަ ނިންމާލަމުން

 ލިޔާކުރާއިރު...ެއއްކޮށް މިބިލު އިތުަރށް މުޠާހަމަ ރަނގަޅު ބިލެކޭ. އަދި މިއާ މި ބިލަކީ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހުބަސް ބުނަން އިއްޒަތްތެރި  ގެސާބުން ދެން އަޅުގަނޑު މި ބިލުއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. މިހާހި

އޮީތ  މި މިއަދުގެ ވޯޓުނެގުން .ލާނަންއިކުރިން ައޅުގަނޑު ދަންނަވަ  އެރުވުުމގެ ބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ވަގުތުމެން

 6ދާ ޅުން ފާސްކުރައްަވިއގެން ވާހަކަދަްއކަމުންތިބޭފުބަހުސްގެ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްކުރަމުންދާ އިބްތިދާޢީ 

 3ގޮުތގައި ފަހަެރއްަގއި  ދެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ  ެއއީ އެީކގައި. ،ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނިމުނީމަ

ކުރުކުރައްވާަފއި  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހަމަ ވާހަކަ ،ބޭފުޅުންތިއެހެންވީމާ،  ވެސް ވެާދނެ. ދެން ށްހާއިރަށްކަލާއިޖަހަ

މީަގއި އޮތީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުރި ބިުލތަކަކީ ވަރަށް ފަސޭހަ އަިދ  މެންގެއަވަްސކުރެްއވި ވަެރއް ައޅުގަނޑު
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ދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ކަން އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން. އާޔިތުންނަށް ލުއިލިބޭ ބިލުތަކެއްރައް

 ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ...ހުން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމަފަ އެދިވަަޑއިގަތީ ތަންކޮެޅއްޢާރިފް 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 ގެ ެއކި ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ފުޅާުކރުމާއި ދިވެހިރާއްޖެ އިޤްތިޞާދު ،ބޭނުމަކީސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އާދެ، 

 ގާނޫނުަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ފުޅާކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ފަށައިދަނުޑވެރިކަްނ ކަންކޮޅުތަުކގައި 

އަިދ  ށްނެރުމަބާޒާރަށް އުެފއްދުންތައް  ގެަތކެްއޗާިއ ދަނޑުވެރިން  ކުރާ އެންމެހައިމަށް އެެތރެދަނޑުވެރިކަން ކުރު

ޕޯޓު ޑިއުީޓ މްތަކެތިން އި އިރިހަމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހަ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ފުއެކްސްޕޯުޓކުރުމަށް 

ހަމަޖެްއސުން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ެވސް ައދި އެހެން މަރުޙަލާއެްއަގިއ  ށްނުޖެހޭ ގޮތަކަންދައް

ވެސް މި ބިލުގެ ސްކޯޕުން ބޭރުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ކަންކަމެއް ނުނިންމޭނެ. ެއކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން 

 ޓެްކަސށް ދައުލަތުގެ ރެވެނިއުއާ ެބހޭ ގާނޫނުތަކަކީ ހަމައެކަނި އެއީ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވާއިރު 

އޮތީ ވަރަްށ  ދު މިޤްޞަންވީމާ، މި ބިލުެގ ބޭނުމާިއ މަސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ހުށަހެޅޭ ކަންކަން. އެހެ

ގެ އިޤްތިޞާދު ފުޅާކުރުމަށް ދިވެހިރާްއޖޭ ،އޮތީ  ތެރޭގައި މި ގެދުޤްޞަ. ސަުރކާުރން ހުށަހެޅުއްވި މަސާފުކޮށް އެނގެން

ަތކެތިން ިޑއުޓީ  އިއެންމެހަ ،ކަމަށް ބޭނުްނވާ ތަކެތި ަދނޑުވެރި ،ޓަަކއިއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ދަނުޑެވރިކަން ފުޅާކުރުމަށްޓަކަ

ވާހަކަ  ތެޭރގައި. އެހެންވީމާ، އެ ގެފުކުރުން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ނިންމޭނީ މިދެންނެވި ސްކޯޕުމާ

 ބަހުސްަގއި ވެސް ހުރިހާ މެންބަރުން  އިބްތިދާޢީބަރުން ފާހަގަކުރަން. ައޅުގަނޑު މި ިބލު ހުށަހެޅުމުން އިއްޒަތްތެިރ މެން

ވާހަކަފުޅުެދއްކެވި  ްއވައިމި ބިލަށް ތާއީުދކުރަ ،ކަމުންކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެންވެސް މި ބިލަށް ތާއީދުކުެރްއވި 

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  .ދަންނަވަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއެކު ުޝކުރު ލާޞްތެރިކަމޚްނު އިބޭފުޅުން ނުހަ އިއެންމެހަ

 ގާނޫނަކަށް  ،ކަމެއް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ބިލު ފާސްކުރެވި ދަނޑުވެރިންނަށް ހަމަ ވަރަށް އުއްމީދުކުރާނެ

ލީހުން މި ބިލު ފާސްވެ މަޖި ،ދާއިރުސް ރިސެސްއަށް މަޖިލި ގެމީދުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވެގެންދިޔުން. އަުޅގަނޑު ުއއް 

ދިގު ވާހަކަެއއް ދައްާކކަށް  މާ .ނެ ކަަމށް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްވާ ކުރުމަށް ފޮނުވޭވަރުގު ދީސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަ



85 

 

ދު ޤްޞައަޅުގަނުޑމެންނަށް ބިލުގެ މަ ނިމިއްޖެ. އި ހުރި ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ދައްކަ ނެތިން. އަުޅގަނޑުމެން ދައްަކން

ސޫލެްއގެ ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އު އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަމި ބިލަށް  .ނިގވަަޑއިގަންަނވާއެ

ދިުގ ވާހަކަަތކެްއ  ެވސް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، ބިލުެގ ދިފާޢުގަިއ މާ ކަންގޮތުން ތާއީުދކުރަްއވާ

 ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ. ބުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށްހިސާ އަުޅގަނޑު ކުުރކޮްށލާނަން މި އިނުދައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި  މި ނިމުނީ. ހިސާބުން މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ އާދެ، ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ކަ ދަންނަވާލަްނ. ވޯޓު ގަީޑގަިއ އޮންނާނެ ވާހަ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ވޯޓަށް އެހުން

ނޫނު ގާ ،ޅުއްވާފަިއވާހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -7.3

ޖިލީހަށް މި ބިލު މަގެަނއުމުެގ ބިލު. ށް އިޞްލާޙު( އަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު އަިދވެހިރާްއޖޭގެ ޓު) 99/2ނަންބަރު 

 އްޒަތްތެރި ނިޒާރު. އި ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ،ެދްއވާނީއިހުށަހަޅުއްވަ

 އަރުވަން.މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ށް މި ގެނެޭވ ( އަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނުއަޖޭގެ ޓުދިވެހިރާއް) 99/2ރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

ދަނީ  ކުރިއެރުން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ލިބެމުން މި ،ދެކޭ ތަަރއްޤީ މި މު އިޞްާލޙެއް. ާރއްޖެއްމުހި އިޞްލާޙަކީ

އަދި  އިިރޒަމަށް ައންނަ ކުރިއެރުންތަކާއަޓު ،މިކަން މިހެން އޮންނައިރު . ދެންރިޒަުމގެ ސިނާޢަތުގެ ތެރެއިންއަޓު

ނާުޒކު ތިމާވެްށޓާ ގުޅުންހުރި ރީތިކަމާއެުކ  ރާއްޖޭގެއިންެވސްޓުތަަކކީ ކުރެވޭ  އަްށ މިރިޒަމް އިްނޑަސްޓްރީއަޓު

ކުރެިވގެންދާ އިންވެސްޓުަތކެއް. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭަގއި މި ކުރެވޭ އިންެވސްޓުތައް ުކރެވެން އަންނާނީ ޓުއރިޒަްމ 

ިވގެން ދާންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށްޓަށް ބަދަލުނާންނަ ގޮތަށް. މި އިންޑަސްޓްީރގައި ބިނާކުެރވޭ ރަށްތައް ބިނާކުރެ

ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މަޤްޞަދުެގ ތެރޭގަިއ މި އޮީތ، ސަުރާކރުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ޭބނުމަކީ، ޓުއިރޒަމް ރިސޯޓު 

ިޅގެން އެ ތަންތަނުގެ ވެށްޓަށް ާދއިމީ ހެދުމަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި، ިބންބިމާއި، ފަޅުފަޅުަގއި އެ ކުާރ މަސައްކަތްތަާކ ގު

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަާމ  99/2ބަދަލެއް އަުތވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެިރވެދާނެތޯ ބެލުމުގެ ޒިންމާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ުތ ބެހޭ ގާނޫނު(އިން މިހާރު މަތިކޮށްފައިވަީނ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، އެ މަސްއޫިލއްޔަ

ހަވާލުކުރެވިަފއި އޮންނަްނވާީނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތިމާވެށި ަރްއކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ުގޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނަޑއެޅުމުގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތު ަހވާލުކޮށްފަިއވާ، ސަރުކާުރގެ ވުޒާާރއަށް ކަމަށް ފެންނާތީ، އެކަން ެއގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކަިއ 

ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. މިހާރު އޮތް ގޮތުން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ިމ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަމާ ބެހޭ
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ކުރުން. އެހެންނަމަވެސް، އެއީީކ  އޮންނަނީ ތިމާވެށްޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމެންޓު ހެދުން. އެ ދިރާސާ

ގޮތުްނ  ބެހޭ އެ ރަށްތަކާކުރުމަށްފަހު ރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރަށްތައް ދޫޓުއައެކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން. 

. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ގެނެވޭ ހެދެންޖެހޭ ދިރާސާތައް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހެދީމާ އޭގައި އެބައުޅޭ ކޮންފްލިކްެޓއް

 މިހާުރ ގޮތުން އެކަން ދިރާސާކުުރމުން އޮންނަ އީ.ޕޭ.އޭ ބެހޭ އޮތްހެން ތިމާވެށްޓާކުރިންވެްސ އެކަން  ،ބަދަލަށް ބަލާއިރު

ގޮެތއްަގިއ  ކަމާއެކު ިމކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅުއޮންނަނީ. އެ އިދާރާާއ ހަވާލުކުެރވިގެންދިަޔއިމާ މިނިވަން މި

އް ެވގެންދާނީ ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށް. އެ ރިޕޯޓުތަ ،ބޫލުކުރަނީ ހެދެންޖެހޭ ދިރާސާތައް ހެދިގެންއަޅުގަނޑުމެން ގަ

މު ހެންވީމާ، ިމއީ މުހިއް. އެޓުތަކަކަށްގަޅު ގޮތުަގއި ެހދިގެންދާނެ ރިޕޯއެުކ ެއކަމަށް ެއންމެ ރަނމިނިވަންކަމާ

ކަނަޑއެޅިގެްނ  ،ސްފައި ވަނީގެނެގޮުތގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި މި ބަދަލު  ގެއިޞްލާޙެއް 

ނެވޭ ރަށްަތއް ުކއްޔަށް ގެ މި ރިޒަމް އިްނޑަސްޓްރީއަށް ުޓއަ ން ކުރާނެ އަސަރުތައް،މާވެށްޓަށް މީމިދެންނެވިހެން ތި

ގޮތުން  އޮންނަެގ ގޮތުން އެ އަންނަ ބޮޑު ބަދަލު؛ މިހާރު ުކރާއިރު އެތަންތަނަށް ތިމާވެށީ ދީގެން އެ ތަންތަން ިޑވެލޮޕް

ން އެކަން ކުރާއިރު ވެްސ ބިން ހިއްަކއިގެ  ،ކޮނެގެންފަޅު އެބަކޮނޭ. ފަޅުއާދޭ. ވެއްެޖއްޔާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެްއ އެބަ

މަ އެންމެ  ތެރެއިން އެކަްނ ކުރެިވގެންދިޔައިިރޒަމް މިނިސްޓްރީގެނަމަވެސް، ޓުއަޓަށް ބަލަންޖެހޭ. އެހެންތިމާވެށް

ޫބލުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ކުރުކޮށްލާނަން. ގަރަނގަޅު ގޮުތަގއި ެއކަން ނުދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު 

 .ގަިއ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަމޭގެ ގޮތު މު އިޞްލާޙެއް، މިއީ މުހިއްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ  އާދެ! ވަރަށް ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި؛ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި 

ލާނަން. ދަންނަވައި ޅިފަިއވާ ގޮތް އަޅުގަނޑުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ަވގުތު ކަނޑައެ 

 43ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  8މިނެޓާއި  50ރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫ 21މިނެޓާއި  8އި ގަިޑއިރާ 1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަްށ  3ދާލަތު ޕާޓީއަށް އަސިކުންތު.  7މިނެޓާއި  9ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  17މިނެޓާއި 

ދެއްެކވުމަށް މިނެޓު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅު 3 ވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަ

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަިދ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ދެްއަވމުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުށަހަޅުއްވައިމި ބިލު ެގ؛ރަންމަންޓުއެންވަޔައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މި ބިލަކީ ހަމަ 

ހާރު ރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގައި އޮތް މެންޑޭޓުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަމެއް. މިއެންަވޔަކުީރގައި  ،ވިދާޅުވި ފަަދއިން

. އެހެންވީމާ، އޮވެަފއި މިހާރު އަނެއްކާ ހަމަ ެއ މިނިސްޓްރީއަށް ދަނީ އަނެއްާކ މިނިސްޓްރީ އޮފް ުޓއަރިޒަމްެގ ތެރޭަގއި

ދެްއވުން، ޓަރއަށް ވާހަކަދަްއކަަވއިމެ ޓްހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފުޅު ގެންދެުވމުގައި މި ސަބްޖެކް
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އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ބޮޑަށް އެދެމޭ. ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ  ެދްއވުމަށް ވަރަށްއިޫޝއަށް ވާަހކަދައްަކވައިވާހަކަައކީ މި 

 .މިރުއަޙްމަދު ޢާ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ގާނޫނަށް މިއަދު ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙަީކ ރިޒަމާ ބެހޭ ތްެތރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓުއައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަ

ޓަަކއި ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ފަދަ ބިލެއް މު ިއޞްލާޙެްއ ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެްނ. ސަރުކާރުން މިވަރަށް މުހިއް

ވެސް ވަރަށް ހުށަހެޅި އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް  އަދާކުރަން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް

ސަނދިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާވ ޙަޤީޤީ މުއް ،ޝުކުރު އަދާކުރަން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

ގޮުތަގިއ  ދުރަތީ މުއްސަނދިކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހެޔޮދުރަތީ މުއްސަނދިކަން. މި ގުއަޅުގަނޑުމެންގެ ގު

ެއކިެއކި  ،ޓަކައި ތިލާންޖެހޭނެ. އެިކެއކި ބޭނުމަށްނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭގެ ކަންބޮުޑވުްނތަކާ ކުރިމަބޭނުން

ގުމަށް ޓަކައި އެންަވޔަރަންމަންޓް އެސެސްމެންޓް ޮގތުން ނެހުރެ އެ މުއްަސނދިކަމުގެ ފައިދާ ަވގުތީ  ސަބަބުތަކާ

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މަ ގަނުލާ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ އެހާ ރަނަގޅު ަކމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަްށ ހަހެދުމަކައި

ހަމަ  ކަމަކީ ިމއީ ޓަކަިއ މި ކުރެިވގެންދާބަދަލުކުރުމަށް އެހެންކަމުން، މިއަދު މި ަމސައްކަތް މިކަމާ ގުޭޅ ުވޒާާރއަށް

ޫބލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ިމކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި ވެސް ނެ ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ގައެކަން އޮންނަންޖެހޭ

ޓަކައި އީ.ައއި.ޭއ ހަދަން ހުށަހެޅީމާ އެ ބަނދަރު ބަނދަރެްއ ހެދުމަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ަދތިތަކެއް އެބަހުރި. 

އީ.ައއި.ޭއ  ައދި ހަމައެއާއެްއކޮށް ރިސޯޓެްއ ތަރައްޤީކުރުމަށްނުވާނެ. ން އައިްސގެންނިުކމެގެގޮތަށް އީ.އައި.އޭ  ނުހެދޭ

ނުވާނެ. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮށް ބަެއއް ނިކުމެގެން އައިްސގެންގޮތަށް  ޓު ނުހެދޭއޭ ރިސޯހެދުމަށް ހުށަހެޅީމާ އެ އީ.އައި.

ގޮތަށް އެކަްނ  އަދި ފަންނީ ބޭފުޅުން އެދޭ ؛އެންމެ ،ހޭބޫލުކުަރންޖެއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގަކަހަލަ ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގައި 

ކަން ައޅުގަނޑުމެންގެ މި މުއްސަނދި ،އާދޭ. އެހެންކަމުން، ައުޅގަނޑު ދަންނަވާނީތަން ވެސް އެބަ ކުރެވެން ނޯންނަ

ދިއުމަީކ ކުެރިވގެންޮގތަށް އެކަން  މަސައްކަްތކުރުމަށް އޮތް ފުރުޞަތުތައް ހަނިވެގެންދާ ،ހެޔޮގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށް ޮއތް

ވެސް ެއީއވެސް އަދި މުޅިން ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން ކަންޭނނގެ. އެހެންވީާމ، މިއިން ކޮްނމެ ކަމަކީ ވެސް މިދެންނެިވ 

ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި ެއ މުއައްސަސާަތކުަގއި މަަސއްކަތްކުރަން ތިބޭ މީހުންެގ އިޚްލާޞްތެރިކަމުެގ މައްަޗށް 

ީއ.އައި.އޭ ހެދުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ތަކްލީފުތައް އެބަހުރި ކުރިމަތިވެފަ. އަދި  ބިނާވެގެްނވާ ކަންތައްތައް.

އެބަ  ލަތްތަކުގައި ހަމަ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އީ.ައއި.އޭ ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސްހަމައެއާެއއްކޮށް ބަެއއް ކަހަަލ ހާ

ރަންމަންޓް އެންަވޔަވާ ކަންތައް  އި މިގެ ތެރޭގަ ލިބިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓު

ެވސް  ދިުއމަކީ މިއީ ހަމަަގއިމު.އޭެގ ދަށަށް ބަދަލުވެގެންދާޕީ.އީ ؛މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭަގއި ިމ މުއައްަސސާ

ބޮޑު ހެޔޮކަމެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ފާަހގަކުަރން. އެހެންނަމަވެސް، މި  ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް ވަަރށް



88 

 

ދާއިރުަގއި ވީހާެވސް މިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުގަިއ ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރަމުންޑޭޓް މެން މުއައްސަސާަތކުން

ދަތިނުވާނެ ގޮތަކަށް މިކަން  ،ނާޢަތުގަިއ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް މިކަންކަން ކުރެވޭނެ، މި ސިލުއިފަސޭހަ

  ވެސް ވަރަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.ދިއުން ައޅުގަނޑުެއކަން ކުރެިވގެންބައްޓަންެވގެންދާނެ ގޮތަކަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ދު ޙުސައިއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ވިލިނގިލީ ދާ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދު ޙުސައިންދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢު ވިލިނގިލީ

ށް މި ގެނެޭވ )ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޓުއަިރަޒމް ގާނޫނު( އަ 99/2ިރ ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޔާ ިއއްޒަތްތެއާދެ! ޝުކުރިއް 

ބޫލުކުަރން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އް ކަމަށް ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ގައިޞްލާޙަކީ މިއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެ 

ތަނަށް މި ރިޕޯޓަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާ ހަދަންޖެހޭ ރިޕޯޓު؛ލަން ޓަށް އަސަރުކުރާ މިންވަރު ބަ، ތިމާވެށްފަދައިން

ކަމެއް އަދި މިހާތަނަކަށް  މިއިން އެްއެވސް ،ހުށަހަޅާއިރު ކުރެވުނު ތަޖުރިބާއަކީ ރިސޯެޓއް ހަދަން މަސައްކަތަށް ބިޑު 

ޔިތުން އެކަެމއްެގ ރައް  މެވަެރއްގެ ެގއްލުންތަކެއް ލިބުނަްސ އަދި.ޭއ ރިޕޯޓެްއގެ ސަބަުބން ތިމާވެށްޓަށް ކިތަންއީ.ައއި

ލަތްތަކުަގއި ބޭނުންތަކަށް ދޫުކރެވޭ މިކަހަލަ ހާއިޤްތިޞާދީ  ،ނަަމވެސް މެވަަރކަށް ކަްނބޮޑުވުން ފާޅުކުރިމައްޗަށް ކިތަން

ކަްނ އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތުަގިއ ފާހަގަކޮށްލަން. އޭގެތެޭރގަިއ ކަންބޮުޑވުންތަކަށް އަޅާެލވިފައިނެތްގޮތަކަްށ ެއ  އެްއވެސް

 ،ރާއްޖޭގެ ކުޅިަތކާިއ، ރާއްޖޭގެ މެންގްރޫސްަތކާއި  ،ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްަތކުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު މި

ވިގެންދިޔަ ިއޤްތިޞާދީ ބޭނުމަށްޓަކައި. އެހެންވީމާ، އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓު މިތަންތަން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެ 

 އި ބެހޭ ަގާވއިދުތަކާ ކުެރވެނީ ިކހާ މިންގަނޑެްއގައިޯތ، އީ.ައއި.ޭއއާން ކުރަންޖެހޭ ސަރވޭތަކާއި މިކަްނކަ ހެދުމަށް

 ،އުސޫލުތަުކގެ މިންގަނޑުން ިމކަންކަން ކުެރވޭތޯ ބަލަން ެވސް އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން

ދެއްވާކަން. އަދި މި އިސްކަުމެގ ބޮޑު އިްސކަމެއް ދިވެހި ދައުލަތުން  ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިކަުމގެ ދާއިރާއަށް ވަރަށް

ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިރާ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާެވގެން އޭެގ ނަފާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާކަން.  ،ސަބަބުން

 ،ފަތުރުވެިރކަމުގެ ދާއިރާ މިވަރަށް ދަުއލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކުން ،ކަަމކީ އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވާ

ތުރުވެރިކަން ތައް ދީގެން ފަްނވެސްޓަރުންނަށް އިންސެންޓިވް ޤުވެރިކަންދީގެން އިއައްަސސާތަކުްނ ޝައުދައުލަތުގެ މު

އްޤީ ކުރުމަށް ޓަކަިއ ޓަަކއި މިކުރެވޭ މަސައްކަތާ އެްއވަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިކަްނ ތަރަތަރައްޤީކުރުމަށް

ޓެއް ހަދަން ދޫކޮށްފަިއ ކަމެއް. ާރއްޖޭެގ ރިސޯ އި ފާހަގަކުރާ ނުކުެރވޭކަން މިީއ އަޅުގަނޑުމެން މި ފުރުޞަތުގަ މަސައްކަތް

ރަށް ަކއިރީަގިއ  ޓަކައި އެރު ވެސް މަސްވެރިޔާ އެންދެމުމަށްދާއިގެ ަކއިީރގަިއ އަދި ރިސޯޓެއް ހަދަމުންއޮންނަ ފަޅުރަށެއް

 އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ލިަޔސް އެހާިހސާބުން ފުލުހުން އައިސް އެ މަސްވެރިޔާ ހުއްުޓާވކަށް މިއީ ލައިޓެއް ިދއްލައި
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ދުވަްސވަެރއްަގއި ބަަޔކު  ެއއް ،ިދެވހި އިޤްތިޞާދުގެ ލޭނާރު ؛ލަތުގައިްނވެރިކަން ނެތި ަމހަށް ނުދެވޭ ހާކަމެއް. އެ

ކުރުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ؛ އިޤްތިޞާދު ބެލެންސްނާޢަތަކީ. އެހެްނވީމާ، ބެލެންސްެއއްެޗއް މަސްވެިރކަުމގެ ސި ވިްއކި

ކުރަން. ހޭ. އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުހިރުންނާއި ދިވެހި ދައުލަތުން މަސައްކަތްތަކެްއ ކުރެވެން އެބަޖެއިޤްތިޞާދީ މާ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯުޓ  ،އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން

ނާޢަތަށް ރަށެްއ ، ފަތުރުެވރިކަމުގެ ސިޝަނެްއގެ ގޮުތގައި ޖަހަން އެބަޖެހޭެރކޮމަންޑޭ ދާއިރު މި އީ.ައއި.އޭ ރިޕޯުޓގައިހަ

ެއއީ އެ ރިސޯޓަށް މިލްުކވެފަިއ އޮްތ  އްދުރަްށ ވަަށއިެގންވާ ކަނުޑގެ ސަރަހައްދު ުނވަތަ ފަުޅގެ ސަރަހަ ދޫކޮށްލުމަކީ އެ

ވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތަށް، އެންދެމުމަށް އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި އޮްތއޮުތން އެއީ ހުއްޓުމަކަށް އެބަޖެހޭ އަންނަން. މަސް

ބޭނުންކުރެވޭ ޕްރޮޓެކްޝަްނ، އެ ރިސޯޓަށް ދޭންޖެހޭ ޕްރޮެޓކްޝަން ދޭންޖެހޭ. ގެސްޓުްނނަށް ދޭންޖެހޭ ޕްރޮޓެކްޝަން 

ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. އެެހންނަމަވެސް، މަސްވެރިން ެއންދެމުމަށްޓަކައި އިޤްތިޞާދީ 

ކަށް ރަށްތައް ދޫކުރާއިރު، ހުވަދު އަތޮޅު ނުވަަތ އަދި އެހެނިހެން އަތޮޅުތަުކން ވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތަ

ސިނާޢަތަށް ރަށްތައް ދޫކުރާިއރު، މަސްވެިރކަމަށް ެގއްލުންނުވާ ގޮތަށް ބެލެންްސކޮށް މި ކަންކަން ެވސް ހިފަހައްޓަްނ 

ރިން މި ކުރާ މަސަްއކަތުން ދިވެިހރާއްޖެއަށް ޮބޑެތި ނަފާޔާިއ އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ، މަސްވެ

މަސްވެރި ޢާއިލާތަކާ އަދި ގޭީބސީތަކަށް ބޮޑެތި މަންފާތައް ުކރެވެމުންދާ ތަން. އެހެންވީމާ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަާތ 

ނޑަށް ޔަޤީންވާ ގޮތުަގއި އެްއވަރަށް މި ދެ ސިނާޢަތް ކުރިއެުރވުމަކީ އަުޅގަނޑަށް ީހވާ ގޮުތގައި ވެއްެޖއްޔާ، އަުޅގަ

ވެއްެޖއްޔާ މި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮުޑ ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އީ.އައި.ޭއ 

ހެދޭއިރު އީ.އައި.ޭއގައި މަްސެވރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ގެއްލުްނނުވާ ގޮތަްށ ެއ ފުރުޞަތު ެވސް ހުޅުވާެލވިފައި އޮތުމަީކ 

ނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަެމއް. މިއަދަީކ މަސްެވރިންގެ ދުވަްސ ކަމަށް ވާީތ އަޅުގަ

މަސްވެރި ޢާއިލާތަކަށް ެވސް ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާާއއި މުބާރިުކބާދީ އަރިސްކުރަން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހަމއެާއއެީކގަިއ 

ންވޭ، ާރްއޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަންެޖހޭ ތަންތާގައި އިޤްތިޞާދީ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު

ބޭނުންތަކަށް މި ދެވޭ؛ މި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކަށް އީ.އައި.އޭ ރިޕޯޓު ހަދާއިރު، އެ ރިޕޯޓު ފައިނަލްކުރެވިގެްނ 

ްއތައް ެވގެންދިަޔއީ ޓުއަިރޒަމް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ކަންބޮުޑިވ ކަންތައްތަެކއް ެވސް އެބަުހރި. ނަތީޖާއަކަށް އެ ކަންތަ

މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި އީ.ައއި.އޭ އެޕްޫރވަލް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެ ކަންކަން ތިމާވެށްޓާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން މިކަން 

ނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، މި ބަދަލު އައުމާ އެީކަގއި އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަނީ، ރާއްޖޭަގއި ތިމާވެީށގެ 

ތަރިކަތައް ހިމާޔަތްކުެރވިގެްނދާނެ ކަމަށް. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި އިޤްތިޞާދީ ބޭުނންތަކަށް ވެސް މިކަންކަްނ 

ކުރެިވގެންދާއިރު ރާއްޖޭގެ ެއސެޓުތައް ރައްކާތެރި ގޮެތއްަގއި ބެލެހެއްޓިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ރާއްޭޖގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޓުއަިރޒަމް އިްނަޑސްޓްރީއަށް ވެސް އަދި އެޫނން ގޮތަކުން ވެސް 

ތިމާވެށި ރައްކާތެިރވެފައި ޮއތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ މުހިއްމު ރައުސުލްމާލަކީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާުޒކު ތިމާވެށި. އެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށްގެން މެނުވީ ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރއެއް ހިމާޔަެތްއ 

ޓެިނވި ގޮެތއްަގއި ރާއްޖެ ތަަރއްޤީއެއް ވެސް ނުކުެރވޭނެ. ެއީއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮތް އެންމެ ނުކުރެވޭނެ. އަދި ދެމެހެއް

މުހިއްމު ދެ އިންޑަސްޓްރީ؛ މަސްވެރިކަމާއި ުޓއަރިަޒމް އިންޑަސްޓްރީ ބިނާެވެގންވަނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި 

ށްޓަށް ބައެއް ސިނާޢަތްތަކާއި ބައެއް ކަހަލަ ރައްކާތެރިކުެރވިފައި އޮްތއޮތުެމއްގެ މަްއޗަށް. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ތިމާވެ

އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކުން ުކރާ ނޭދެވޭ ައސަރުގެ ސަބަބުން، މަސްވެރިން ހޯދަންޖެހޭ އެްނވެރިކަން ވެސް ވަނީ ވަރަށް 

. ބޮޑަށް ދަށަށްގޮސްފަ. އަުޅަގނޑު ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާައކީ، ފުޅާ ދާއިާރއެްއގައި ަމސްވެރިކަންކުރާ ާދއިރާެއއް

ކުރިމަތިވެފަިއވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މަސް ބާނަން ބޭނުންވާ ވެސް ށް ންނައަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ަމސްވެރި

އްޭޖގެ މާޔަތްކުރުމަށް ވެްސ ރާކުރުމަްށ ވެސް އަދި ުޓއަރިޒަމް ހިމާޔަތްއެހެންވީމާ، މަސްވެރިކަން ހިއެން ނުލިބުން. 

މު ކަމެއް. ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުެރވޭނީ ވަިކ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ދަށުަގިއ މަކީ މުހިއްތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮްށ، ހިމާޔަތްކުރު

މާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ހެދޭ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރެވޭނީ ތިމާވެށި ހި ނުކުރަން. އޮެވގެން ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލެއް

ން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަްއވަިއގެން. ޭއެގ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ެއކަްނކަން ކުރަ ަގާވއިދުތަކާ ގާނޫނުތަކާއި

، އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް މި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ކުރެިވގެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ގާނޫނުތައް ތަންފީޒު

ތްަތކުން ބަލަިއ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ފަރާ އޭ ރިޕޯޓު ހެޭދއިރުަގއި ވެސް ކަމަށްމާޔަތްކުރުމަށް އީ.އައި.ތިމާވެށި ހި

ތަނުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖ  ނެތުން. ކުރިއަށް އޮތްހޭ މިންވަރަށް ކަންކަން ބެލިފައިބަލަންޖެ ،ދިރާސާކޮށް

ެއކަމަށް ައޅަންޖެހޭ  ،އަދި ަރއްޔިތުން ވެސް ަގބޫލުކޮށް ކަމުަގއި ސަރުާކރާ މު ކަމެއް ވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަކީ މުިހއްތިމާ

ލަންތައް މާޔަތެއް ނުކުރެވޭނެ. ބިން ހިއްކާއިރުގައި ެވސް އަދި ފާއިގެން ނޫނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިފިޔަވަޅުަތއް އަޅަ 

ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ދިރާސާުކރަން ބިން ހިއްކުމުން ނުވަތަ  ފުންކޮށް ވިސްނައި،ޖެހޭ ވަރަށް އަޅާއިުރަގއި ވެސް އެބަ

ދުރަީތ ، ރާއްޭޖގެ ގުތޯ. އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެާވނީ ކިހިނެއް ، ކަނުޑގެ ދިރުމަށްފާލަން އެޅުމުން ފަރުތަކުގެ ިދރުމަށް

އަދި ބީޗު ބޭނުންކުާރ މީހުން  މީހުންނާ ސްނޯކްލިން ކުރާ ،ކޮށް ަޑއިްވކުރާ މީހުންނާއި، ޚާްއޞަރީތިކަން ބެލުމަށްޓަކައި

ހެން މާ ގިނަ ކަންތައްތަކެްއ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފަތުރުވެރިންގެ ގޮތުަގއި މި ރާއްޖެ މި އަންނަނީ. ރާއްޖެއަކީ އެނޫން އެ

، މާަކމަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީ ޓުއަރިސްޓުން ަޝއުޤުވެިރވާ ކަހަލަ ހުރި ތަނެއް ނޫން
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ން މެނުީވ ، މުރަކަގަސްަތކާ އަދި ބީޗުތައް ހިމާޔަތްކުެރވި ރައްކާތެިރވެގެފަޅުތަކާއި  ،ގިރިތަާކއި ،ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކާއި 

ލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. ޓެނިވި ގޮތެްއަގއި ރާްއޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އިްނޑަސްޓްީރ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭެނކަމީ ަގބޫދެމެހެއް

މުންދާނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ާއލާވަ ،އެހެންމެ ރާއްޖޭގެ މަސްެވރިކަމަށް ބޭނުންވާ އެްނވެރިަކމާއި މަސް ެވސް ދިރިހަމަ

އޮތް މިންވަރެއްެގ މައްޗަށް. މިހާރުެވސް ޙަޤީޤަތުގަިއ ރާއްޖެއިން  ކާތެރިކުެރވިފައިއް ގުޅިަފއިާވ މާޙައުލުަތއް ރަ ތިމާވެށްޓާ

އޮތީ ޖެހިފައި މަސްވެރިކަން ދަމަހައްޓަން  އާލާުކރަން ވެސް މި ކަށް އެމެއް ނުލިބޭ. އެން ދިރުވައިލިބެންވާ މިންވަރަ

އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ  ޔޭގެ ތިމާވެށްޓަށާއި އަދި މޫސުމަށްބޭނުންވާ ކަމަށް ވާނަމަ. އަދި ދުނި

، މި އެހެންވީމާއެންވެރިކަާމއި މަސްވެިރކަމަށް ވެސް އަދި މުރަަކގަސްަތކަށް ވެސް ނޭދެވޭ އަސަރުތަެކއް ުކރަމުންގެންދޭ. 

މަީކ ޅު ފިޔަވަޅުަތކެއް އެ ރައްކާތެރިކުރުމަށްަޓކައި ާޚްއޞަހުރިހާ ކަމެއްގެ މަްއޗަށް ިރޢާޔަތްކޮށް ރާއްޭޖގެ ތިމާވެށި 

މު މަސައްކަެތއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުރަންޖެހިފައިވާ މުހިއް

ާރއްޖެ އެންމެ ިގނަ  ،ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިަނ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތާއި ؛ސިނާޢަތް މު ދެދެންނެވި މުހިއް

ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރަން  ތަރައްޤީއަށް ފަހިވާ ،ދެމެހެއްޓެިނވި ގޮތަކަށް  ،ތެރިކޮށްއާމްދަނީ ލިބޭނެ ދެ ސިނާޢަތް ރައްކާ

އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ  މިކަން އަުޅގަނޑުމެން ުކރަން ލާޒިމްވާނެ. މިކަން ނުކޮށް ،އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ނަމަ

ންތެރިވީ. އެހެންނަމަވެސް، އޯޒަްނ ފަރަކުނުޖެހެނޭ. ދުނިޔޭގެ މީހުން ވެސް ވަރަށް ފަހުން ތިމާވެށި ރައްާކކުރުމަށް ހޭލު

ފަށަލައަށް އަންނަ ބަދަލާއި، ސީ.އެފް.ސީ ޭގސްތައް ބޭނުްނކުރުމުންނާއި، ކާބަން ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ 

ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލު އައިްސ، ތިމާވެށްޓަށް ވަަރށް ނޭދެވޭ އަސަރުަތއް ކުރޭ. 

ތެރި ރައީސް، އެހެންީވމާ، އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމައިލާނަން. ނިންމައިލާނީ ހަމަ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވަރަްށ އިްއޒަތް

 ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު  ރުމެންބަ ިއްއޒަތްތެރި ާދއިރާގެ މުކަނޑިތީއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އާދެ! އަުޅގަނޑު 

 މުން މި ދާ `. މިހާރު ހިނގަށް ދަންނަވާލަން، ރިޔާސަތަށް ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޙުސައިނަ

 ގެރާ ތުރު ދާއިގަލޮޅު އުބިލުގެ ބަހުސްގަިއ، މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބިލުގެ ބަހުސްގަިއ އަޅުގަނޑު ފްލޯ ހަވާލުކޮށްާލނީ 

 އަށް. ޝުކުިރއްޔާ. هللاމެންބަރު އީވާ ަޢބްދު އިްއޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاޢަބްދު އީވާ މެންަބރު ާދއިރާގެ އުތުރު ގަލޮޅު

ަގއި ނިމިދިަޔ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި އަުޅގަނޑުމެންެގ މެނިފެސްޓޯއިްނ  2018ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި 

އިލާނަން. ރާއްޖޭގެ ތިމާވެިށ ހަލާކުވެ، ފަނާވެގެންދިއުުމެގ މަގަށް ދޫކޮށްލުމަކީ އަހާއި ތަންކޮޅެއް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަ
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ލަގަން ެއކީެއކަށް ގެއްުލވަިއލުމަށް ވުރެ ނުރަްއކާތެރިަކމެކޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތިމާވެިށ 

މެންގެ ކުރިމަީތަގއި މި އޮތީ އަނެއްކާވެްސ ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ޒިންމާ. މިއަދު އަޅުގަނޑު

އީ.ައއި.އޭ އަލުން އަނބުރާ އީ.ޕީ.އޭއަށް ދިޔުން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެއީ ކޮންމެހެންެވސް ތިމާވެށި ރައްކާކުރުމަށް 

ވެހިރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްަޓކީ ހަމައެކަނި ރިސޯޓުތަކުގެ ެއއްެޗއް ނޫން. ދި

ރީތި ގޮނޑުދޮށްތަކާިއ، ފަުޅތަކާއި، މޫދާ މިއީކީ ހަމަެއކަނި ރިސޯޓުތަކުގެ އެްއޗެްއސެއް ނޫން. ނުވަތަ އަިދ 

ގެސްޓްހައުސްަތކުގެ އެްއެޗއް ވެސް ނޫން. މިއީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ، އަދި އަންަނން އޮތް ޖީލުތަކުގެ ެއއްޗެހި. 

ސް، ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން؛ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންެގ އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

ޒިންމާއެއް. އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަރަށް ުކޑަކުަޑ ވާހަަކއެްއ ައޅުގަނޑު 

އްޖޭގެ މުޅި ތިމާވެށްަޓށް ހަދަމުންދިޔަ ގޮތް؛ އެދިޔަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ދިވެހިރާ 5ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ. ވޭތުވެދިޔަ 

އަހަރު ފަހުން އަޅުގަނޑުެމން ދިވެހިރާއްޖެއޭ ކިޔާނެ ދިވެހިރާއްޖެެއއް ނޯންނާނެ.  20ރޭޓުގައި ދިޔަ ނަމަ 

އި ހުިރ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގަިއ ފަޅުތައް، ވަަށއިގެްނވާ ހުރިހާ ފަޅުތަކެއް ހިއްކަމުންގެންިދޔައީ. ހިމާޔަތްކޮށްފަ

ތަންތަން ވިއްކާލީ. ފަރުތައް ގޮްއވާލަމުންދިޔަ ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު. އަދި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުޅި ފަދަ 

ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ ސިފަތަެކއް ެއކުލެިވެގންވާ ތަންތަން ވެސް ަނއްތާަލމުންދިޔަ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. ދިވެހި

މި ޖަޒީރާ ދިވެހިރާއްޖެ  ންދިޔަ ރޭޓުަގއި ގެންދިޔަ ނަމަގެ ން، އުފުރަމުން، ނައްތާލަމުންމު ިވއްކަ ގަްސގަހާއި ރުއްަތއް

ސް. ދޭނެ ޖަޒީރާ ދިވެހިރާއްޖެެއއް ނޯތީައޅުގަނުޑމެންގެ ދަރިންނަށް  ،ިވއްސަކަށް އަހަރު ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މީ

ދުވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންގެ ޒިންމާއެްއ. އެހެންވީމާ، މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ތިާމވެށި ހިމާޔަތްުކރަން ތެ

ަވގުުތ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމއަދަކީ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަާކ ބެހޭ ދުވަސް. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި މި

، ދިޔައިރު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުއކުޅަހުަގއި ވާހަކަަދއްަކވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ ހޭދަކުރަމުން

މެއް ނެތޭ. ނުކުރެވެންޏާ މި ސަރުކާރު އޮތުމުގެ ބޭނުންމަނިކުފާނަށް އިންސާފު ހޯދައިނުދެވެންޏާ، ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްތިމަ

ކާުރެގ އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރު  7ވޭުތވެދިޔަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނީވޭ. އެހެންވީމާ، ިމއަދުެގ  ޑުއެ ބަސް ބުނާ އަ  ،ޙައްޤު ،ޙައްޤު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މީހުންގެ ޙައްޤުތައް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަނެއްާކވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް އެ

ނަށް މިއަދު ލިބޭ ކަމަށް ވިދާުޅވީމާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެ

ޓަކީ ވެސް ދިވެހި ޓަކީ ވެްސ، ދުޅަހެޔޮ ތިމާވެށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. ތިމާވެށްވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް. ވަަރށް

ޙައްޤެއް. ެއހެންވީމާ، މި ޙައްޤު ހޯދައިދިުނމަކީ ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތަގިއ ހަމަ ރައްޔިތުންެގ 

އް. އަށް ދިނުމުން އެއީ ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލެވާޖިބެއް. އީ.ައއި.ޭއ، އީ.ޕީ.އޭ ސް، ހަމަ ައޅުގަނޑުމެންގެއިްއޒަތްތެރި ރައީ

އިތުރު ބަދަލުތަކެއް ވެްސ އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ސަރުކާރުން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެކަަމކު
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ން މިނިވަން މުއައްސަާސއަކަށް ހެދުން. ޓުއަިރޒަމްެގ ކުރަމުންހެން ގެންދަނީ. އީ.ޕީ.އޭ މުޅިމިހާރުވެސް މަސައްކަތް 

އަްށ އި ެވސް އޮތުމެއް ނޫން. އީ.ޕީ.އޭންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގަ  އެްނވަޔަރަދަށުގައި އޮތުމެއް ެވސް ނޫން. އަދި

 ާގނޫނެއް ބައްޓަންކުރުން. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،ދީ އިތުރު މިނިވަންކަމެއް

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ރި އިްއޒަތްތެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު ދެން ފުުރޞަތު މި

 ށް.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

  

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

ްށ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެްނާދ ރާއްޭޖގެ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަިދވެހި) 99/2ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ްނ، ކުރަދުކުރަން. އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫލުމި އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީހަމަ ވަގުތު އަުޅގަނޑު ެވސް 

އަންނަން އޮތް  ،ކާތެރިކޮށްޓަކީ އޭގެ އެންމެ އެެދވޭ ޮގތެއްަގއި ހިމާޔަތްކުރެިވ، ރައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށް 

ގޮތަްށ ބައްޓަންކުރުމަީކ އަުޅގަނޑުެމން އެންމެންގެ ވެސް ޒިންމާެއއް. ހަމަެއއާެއކުމެ އަުޅގަނުޑ  ޖީލުތަކަށް ދެމިގެންދާނެ

ފަހަރުގެ  މީގެ ކުޑަ ދުަވސްކޮޅެއް ކުރިން ހަމަ މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް އަުޅގަނުޑ ހުށަހަޅާލިން. މި  ،ދަންނަވާނީ

 ންތިޚާބުގެ ތެރޭަގއި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ، މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އި

ށް އަދި އަުޅގަނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމް ނުވަތަ އޭރުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ދިމާއަ ކުރަމުން އެންމެ ބާރުލާފައިކެމްޕެއިން

ނުލާ ރަށްތައް ބެހޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސަމުން  އީ ިބޑަކާއޭރުގެ ސަރުކާުރގެ މެންބަރުންނާ ދިމާއަށް ގޮވަމުންދިޔަ

އެ ސަރުކާރަށް ވޯޓުީދގެންނުާވނޭ. އެހެންވީމާ، އެކަންކަްނ  ނަށް އަދިމަށްޓަަކއި ރައީސް ޔާމީގެންގޮސްދިނީމަ، އެކަ

މާ މިތަނުން މިއަދުގެ ލީ އަުޅގަނޑު އެ ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅައިލީ. ހުށަހަޅައިއްލުކޮށް މިއަދާ ހަމައަްށ ނުދެވިގެންޙަ

ނަންޖެހޭ ހުރިހާ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީަތކުން އެއަްށވުރެ ފުރިހަމައަށް އެ އިޞްލާޙު ނުވަތަ މި ގާނޫނަށް ގެން

ލާފައި، ިމއަދު ުދވަހު ފާްސވިަޔނުދީ ބޭރުކޮށް އެްއކޮށް މިތަަނށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ވިދާުޅވެ، އެ ބިލު އެ އިޞްލާޙުތަކާ

ން ތަންކޮަޅކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީމަ އަނެއްާކވެސް އަުޅގަނޑު ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްލާނީ އަނެއްާކވެސް މީ

ނޫނު ބާއޭ ބިޑަކާއި ނުލާ ރަށްތައް ދޫުނކުރެވޭ ގޮތަކަށް މި ގާބޭފުޅުން ބޭނުންވޭ ސުވާލެއް. ޙަޤީޤަުތގައި ވެްސ އެ

ތަނަށް ހުށަހެޅުނުިއރުގައި އެ އިޞްލާޙު ވެސް  އް މިމި ގާނޫނަށް އިްޞލާޙެ ބައްޓަންެވގެންދާން. އެހެންކަަމށްވަންޏާ

މާވާނެކަން ދި ބޭފުޅުންގެ ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ބޭފުޅުން އެ ދައްކާ ވާހަކައާއި އެ ެލވިގެން ައިއ ނަމަ، އެއެކުއޭގެތެެރއަށް 

ޙާއި ޓުއަރިޒަްމ ޞާލިން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަދިވެސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީ

އޮތް ްއާވށޭ. މިއަދު ހުށަހެޅިފައި ދެށް ހުށަހަޅުއްވައިއަދި ކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާތަކުން މި އިޞްލާޙު މި މަޖިލީހަ މިނިސްޓަރާ
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ގޮތުގައި ައޅުގަނޑު ވެްސ  އިޞްލާޙަކީ ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ އިޞްލާޙެއް. ގާނޫނަށް ހަމަ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއްގެ 

 23ްނ އެކަން ފާހަގަކޮށް، ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ރައްޔިތު މަކު ެއއަްށވުރެ މާކުރަން. އެކަގަބޫލު

ެވގެންދިަޔ، ބިޑަާކ  މު ނުކުތާއަކަށްށް ނޫނެކޭ ބުނުމުގައި ހަމަ މުހިއްބަރުގައި ައޅުގަނޑުެމންގެ އޭރު ސަރުކާރަސެޕްޓެން

 ގެަނއި ިއޞްލާޙު. އެހެންވީމާ، ިމއަދު  ކަށް ޓުއަރިޒަމް ގާނޫނަށް ގޮތަދޫކުރެވޭނެ ބިންތަކާ ،ފަޅުތަާކއި ،ރަށްތަކާއި  ނުލައި

 އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެރިކަެމއް ސަރުކާރުގެ ޙަޤީޤަތުގަިއ ނެތޭ މި ،ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ

ނެސްދޭނެ އެްއވެްސ ދުތައް ރަްއޔިތުންނަށް މި މަޖިލިސް މެދުވެރިވެެގން ގެވަޢުވީ ބޭފުޅުން  ކޮށްދޭން. ނުވަތަ އެ

ހޯލެއް ބޭނުންކޮށްގެން ލޫޕްކުރަނީ، ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ެވސް ހުރި ެވސް އެ މަސައްކަތް  ވިސްނުމެއް ނެތް. މިއަދު

އަިދ  ށް އަންހެނުންނާއި ކުަޑކުދިންނާއެކަމަކަށް ަޙއްލު ހޯދައިެދވޭޯތ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުކާުރގަިއ ވަރަްށ ބޮޑަ

ަފއިވާ އަދި ބޮޑެތި މާރާމާރީގެ ކުށްތަކުަގއި ތިބި މީހުންނަށް ސަލާމަތްތެރިކަން ގާނޫނުގެ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ

ޑުމެންނަށް އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނ ތެރެއިން ހޯދައިދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެ ހުރަސްަތއް ބޭނުންކުރީމު.

 3އަހަރަްށ ކޮށްފައި އޮތް ޙުކުުމގެ  10ގެން ބޭނުންކޮށް ދިަޔީއ ގާނޫނުަގއި އޮތް ލޫޕުހޯލެއް ކުއްލިައކަށް މި ފެނިގެން

 10ކުޑަުކއްޖަކާ ބެހިގެން  ދުަވސް ފަހުން މިނިވަންވެގެންދިޔަ ތަން 3ބާކީ އޮންނަ ގޮަތކަށް އެއަށް މާފުދީފައި  ދުވަސް

 ،ދަންނަވާނީ މާ، އަޅުގަނޑު އަހަރަށް ޙުކުމްކޮށްފައި ހުރި މީހަކު. އެހެންވީމާ، މިއީ މިއަދުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް. އެހެންވީ

ތަނަށް ހުށަހެޅޭ  ގޮތުަގއި މި އެ ިއޞްލާޙުތައް އެންމެ ފުރިހަމަވެސް މިތަނަށް މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ  މިއަދު

މަ މި އަުޅގަނޑު ހަ ،އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ދިއުަމކީ އަުޅގަނުޑގެ ހުރިހާ ވެްސ އުއްމީދު.ގެންއިޞްލާޙުތަކަކަްށ ވެ 

 ވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. ެދއްއިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާނަމޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ ، ގެ ފަރާތުންބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރު ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޓުއަރިޒަމާ ،ދާ ބިލަކީނގަމުންޢީ ބަހުސް ހިމިހާރު އިބްތިދާ

 ދަނީ. މި ހިނގަމުން މި ލުގެ ބަުހސްއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބިދެކުނު ދާއިރާގެ އި 

 އްޒަތްތެރި އި  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ،މި އަުރވަނީއަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު  ބަހުސްގައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް

 އިގަންަނވަންއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދެންމެ ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަޑަ އި އެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް. 

ކީަގއި އެ  މަށް ވުމާކަްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާަހކަފުޅު އިކޮށްަލްއވާފަިއވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ދެން އޮތީ ެއ  އިޝާރާތެއް

 ވަން. އަރު ރުޞަތުފުްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު އި އަޅުގަނޑު އެ ވަގުތު އެ ފުުރޞަތު ނޭރުވި ދިޔައީ އަުޅގަނޑަށް.

 

  މުޙައްމަދުދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް
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ބިލާ ގުޅުން ނެތް  ،ެނގީ ބިލަށް ވާހަކަަދއްަކވާއިރު އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް  .އްޒަތްތެރި މެްނބަރުޝުކުރިއްޔާ އި 

 ނުަލއްވާ ވެސް މަިނކުފާނު އެކަމާ އަޅައި ދައްކަާވއިރުްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ން އެހެން ވާހަކަތަެކއް ބައެއް އިމުޅި

 ،ނަމަވެސްއެހެންގޮތުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  އިންނެވީމަ އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލުމުގެ

 ދާނަން. އާދެ! އަޅުގަނޑުދެއްވި ފުރުޞަތާއިގެން ކުިރއަށް ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑަށް މި ބިލާ ބެހޭ 

 ހުށަހެޅުއްވި އްޒަތްތެރ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު މި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އި  އަޚް ގޮުތގައި ައުޅގަނުޑގެ ގަބޫލުކުރާ ވެސް

ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން. ނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަނުޑ ީއ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ގެންހުށަހެޅުއްވުން މި

 ،ތުން ވަކި ކަްނތައްތަކެއް ހަވާުލކުރަްއވާފައި ގޮތުގައި ުޓއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަކީ ދައުލަ އަުޅގަނޑު ގަބޫުލުކރާ ،ސަބަބަކީ

އް ބެހޭ ކަންތައްތަ މަންޓާންވެސް އެންަވޔަރަ އެީއީކ އެްއގޮތަކަށް ަހވާލުކުަރއްާވފައިވާ މިނިސްޓްީރއެއް. ވަކި ޒިންމާއެއް 

އޭ ކިޔާފަިއ އީ.ޕީ.ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީއެއް 

މި  ؛ތައްތައް މިކަހަލަ ކަން ފައި ަވނީ،ިއ އޭޖެންސީއެއް ހަދާިކޔާފަ އޭޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ މަންޓަލްންއެންަވޔަރަ

ގޮތުން  ނާުޒކު ތިމާވެށި ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް ދިރާސާކޮްށ އަދި އެކަމާ ބެހޭ ރާއްޖޭގެ

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ކަމެއް ހަވާލުކޮށްފަ ޔަތްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާމާ، ތިމާވެށި ހިައޅައި  ތައްއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

ވާފައި ަހވާލުކުަރއްވާަފއި ޮއްއާވ މިކަން މިގޮތަށް ކުރައް ކާ ގޮތުަގއި އެފަދަ ުމހިއްމު ކަމެއް މުހިއްމު ާދއިާރއަ ގަބޫލުކުރާ

ނގަޅު ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އަުޅގަނޑު ވުނު އެހާ ރައްވެސް ކުރެ އޮތުން އެއީ މި މަޖިލީހަށް

މި އިޞްލާޙު މި މަޖިލީހުން ވީހާ އަވަހަކަްށ ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް އެދެން.  ،އިޞްލާޙަްށ ތާއީދުކޮށްމި ވަރަށް ބޮޑަށް 

ައއްޫޑ  ،ތުން ވާހަކަދަްއކާއިރު ގޮ  ޓާ ބެހޭ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނާުޒކު ތިމާވެށްއަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކޮށްލާނަން

އަޮތޅު  އަްއޑު .އަތޮަޅކީ ވަރަށް ުކަޑ އަތޮޅެއް ސިީޓއަކީ މި ރާއްޖޭގެ އަޮތޅުތަުކގެ ތެރެއިްނ އަްއޑުައއްޑޫ  ؛ސިޓީ

ގެ ބިންހިއްކުމަށްޓަަކއި ފޭދޫ ،މަްއސަލައަކަްށ ވީ ހުން ދިމާވި އެންމެ އުނދަގޫ ެއއް ފަ ދާދި  ،މަސްވެރިންނަށް ދިމާވި

ސަބަބުން އުފެދުނު އެކަމުގެ  ސަބަބުން؛ ނުލާ އަތޮޅުތެރޭގެ އެތެެރަވރި ވެލި ނެގުމުގެށް ރަނގަޅަށް ވިްސނައިޓަތިމާވެށް

ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން މުޅި އަތޮޅުގެ ެއންވެރިކަން ހަލާކުެވގެންދިަޔއީ. އިގެ ސަބަބުން އެ ިކސަޑު އެތެެރވަރިއަށް ކިސަޑަ 

އަޮތޅަށް. ޮގސް އެންަނގަިއގެްނ   ދިމާވި. މަްސވެރިން ދާންޖެހެނީ ހުވަދުމަސްވެރިންނަށް ވަރަްށ ބޮޑެިތ އުނދަގޫަތކެއް 

، ައޅުގަނޑުމެްނ އެހެންީވމާ، މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ުކރަމުންދާއިރު ޖެހެނީ.އަންނަންމަސްވެރިކަން ކޮށްގެން އަތޮަޅށް 

 މަސްވެރިން އުޅެނީ އެކަމުން ީޓގެ ެވސް. އަިދވެސް އަްއޑޫ ސިލަންޖެހޭ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުަގއި ޮބޑަށް ިވސްނާ މިއަށްވުރެ

ގާނޫަންށ  އަށްުކއްލިށްޓެއް އޮތް ޤައުމެއްަގއި ކުއްލިނާޒުކު ތިމާވެ މިފަދަެގން. އެހެންވީމާ، ވިސަލާމަތް ނުވެއެ އުޅެނީ 

ޞަުތ ސް ފަރާތަކަށް ފުރުގޮތެއް ހެދުމަށް އެއްވެޓަށް ބޭނުންހާ މަށް ނޫނީ ތިމާވެށްގެންނަ ބަދަލަކުން ތިމާވެށި ހަލާކުކުރު

ަމގުަގއި ވެްސ މާރު ގޮތަކަށް މި ކަންކަން ކުރިޒިން ،ރުދަނާ ގޮތަަކށްވާނެ. ެއއަށްވުރެްނ ތަންކޮޅެްއ ހަނުއޮެވގެން

 ވިސްނަވާނެ ކަމަށްއޮންނާނެ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގަިއ ވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް 
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ލާނަން ން އަޅުގަނުޑެގ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލާޙަށް ތާއީދުކުރަމުފަހަރު މި އިޞް އުއްމީދުކުރަމުން އަދިެވސް އެއް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރެންޫދ  ،އަރުވަނީ  ދެްއކެވުމަށް ައޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މިމެްނބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅު އްޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ އި 

 އަށް.هللاބާރީ ޢަބްދުްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްއިދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ރު ރު ޢަލީ ނިޒާއްޒަްތތެރި މެންބައި ުރގެ ފަާރތުން ހިތަދޫ ދާއިރާގެ އްޒަތްެތރި ރައީސް. ސަރުކާއި ޝުކުިރއްާޔ އާދެ! 

މި  ގެނައުުމގެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ބެ ޒަމާދިވެހިާރއްޖޭެގ ޓުއަރި) 99/2 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

އުމެއް. ޤަްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުެމންނަކީ ޖަޒީރާ ާތއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އި ބިލަށް އަޅުގަނޑު

ކުރުމަީކ މާޔަތްއަުޅގަނޑުމެންެގ ތިމާވެށި ހިވަނީ ވަރަށް ާނޒުކުކޮށް. އުފެއްދިފައި ޅުގަނޑުމެންގެ ރަށްަތއް އަ

ޓު. ވެްސޓްމަންއަދި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދޭ އެންމެ ރަނގަޅު އިން .ނޑުމެންނަށް އެޅޭ އެްނމެ ރަނގަޅު ބިންގާއަޅުގަ

ހުރި ނީ ލިބެންއަުޅގަނޑުެމންނަށް އާމްދަ ިއ،އަޅުގަނޑުމެން ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮެތއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންެގ އިޤްތިޞާދާ

ޑުމެންެގ ރު އަޅުގަނއަުޅގަނޑުެމން މިހާ  ނޫނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހަދައިގެން ގޮތްތަެކއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ އީ.އައި.އޭ

ގީަމ އްޗެހި ހިންޕްޮރޖެކްޓުތަކާ އެ  އީ.ައއި.އޭ ނަހަދައިރަށްތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ 

 ނޑުމެންގެ ގަބަބުން އަޅު ގޮސް އެކި މަްއސަލަތަުކގެ ސަ، މިހެންކުނީގެ މަްއސަލަާއއި ،ރަށްގިރުމުގެ މަްއސަލަާއއި

ތްތެރި ިއްއޒަ ން.ތަ ތިޞާދަްށ ވަރަށް ނުރަނގަޅު ައސަރުތަކެއް ކުރާރަށްތަކުގެ އިޤް އަުޅގަނޑުެމންގެ ،ރަށްތައް ހަޑިވެ 

ެއއް ފި ބަކުރަްއަވއިބައެްއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާހަގަ ،ވާއިރު އި ހުށަހަޅާފަ ންލާުޙ ގެންނަ ބިލަށް އިޞްމި ރައީސް.

ށް ލު މަޖިލީހަ ލާޙެއް އެކޮށް އަުޅގަނޑުމެން މި ބިހުރިހާ އިޞް އް ނެތް ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައިލާޙުތައިޞް

ންނާ ގުޅޭ އެންމެ މުހިއްމު ރައްޔިތު ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ގެންނަން މަޑުން ތިބިއްޖެ

ރަށް ޔަވަަޅކީ ވަނޑަށް ހީވަނީ ސަރުކާރުން މި އެޅުްއވި ފި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ތަން އޮންނާނީ ލާޙުތައް ނުގެެނވޭއިޞް

ހާވެްސ ވީތައްތައް މު ކަންގެ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިއްތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންކަމަށް. މީގެ ރަނގަޅު ހެޔޮ ފާލެއް

ށް ރައްޔިތުންނަ ،ނަށްލާޙު އައުމާ އެީކަގއި އަުޅގަނޑުމެންގާނޫނުތަކަށް އިޞް  އަވަހަކަށް ރަނގަުޅވެގެންދާނެ. އަދި މި

 ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ވެސް ަރނގަޅަށް ލިބިގެންދާނެ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަރުންގެ ތެރި މެންދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ އިްއޒަތްެމންބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

އިން އެލަނީ ލައިބަ ކުޑަ ވަގުުތކޮޅެްއ ހަމަ މި  ބަެއއް ބޭފުޅުންެގ ނަންފުޅުތައް އަދި އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުލިސްޓުގައި

ންނަވާތޯ ދިވަަޑިއގަތުމަށް އެަޑިއގަރަކު މާލަމަށް ވަޑައިގެން މި ބަހުސްގައި ބައިވެިރެވވައެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

ވިްއޔާ  ނީވަކަުމގައި ވާހިތްޕަވަން އެދިވަަޑއިުނގަންނަފުރުޞަތެްއގެ ބޭނުންފުޅު ލުމަށް. އެއަށްފަހު ބޭފުަޅކު އެފަދަ ބަލައި

ބަްސ ތުން ފަހުގޮ ން ބިލާ ބެހޭގޮތުެގ މަތީ ވާޒަތްތެރި މެންބަރު ގަާވއިދުަގއި ދެން އޮންނާނީ ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ިއއް

ސައިން މެންބަރު ޙު އިްއަޒތްތެރިދާއިރާގެ  ަޑއިގެްނ ނޮޅިވަރަންދައްަކވަން އެިދވަފުޅުވިދާޅުވުން. އާދެ! ބިލަށް ވާަހކަ

 . އަރުވާނަން މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތުގެ ނަންފުޅު އަޅުގަނޑަްށ ލިބިއްޖެ. އެހެންވީމާ، ިއްއޒަތްތެރިޢަރީފް

 

 ރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:ޢަ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ނޮޅިވަރަން

މު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ، ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ވަރަށް މާތް މުހިއްމި  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު

ވެްސ ގަބޫުލކުރަނީ އެ  ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އަުޅަގނޑު ހެޅިަފއި އޮްތ ބިލެއް ކަމުަގއިމަޣްޞަދަކަށްޓަކައި ހުށަ

ުރ އަުޅގަނޑުމެން ހެޔޮހިތުން މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ސަުރާކރުން އުފައްދާފައި ހުރި މުައްއސަސާތަކަށް އިޚްިތޔާރާއި ބާ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްަތއް އުފެދިފަިއ ވަނީ އަލިފާން  ،ިގގެްނގެން އެބަދޭނދޫކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެްނ ދިވެހިންނަށް އެ

ސައިންްސވެރިން  ،ިގގެންދަނީނކަން. މިކަންކަން އަުޅގަނުޑމެންނަށް ސާފުވެގެން އެއިމަތީގަ ފަތްފަރުބަދަތަކެއްގެ ތުން

އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް.  ،ސް ފަރުބަދަތައް ނިވިފައި ިވޔަފައިވާ ހޯދުންތަކުގެ އަލީަގއި. މިހާރު އެހޯދާ

ބޮޑެިތ އަކީ ތިާމވެށީގެ ގޮތުން އެތަެކއްއެަތކެއް ަމްއސަލަތަކަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤައުމެއް. ތިމާވެީށގެ ދިވެހިރާއްޖެ

. ައުޅގަނޑުމެންނަށް ތިމާވެށީގެ ޮގތުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތައް ވަނީ ކުރިމަތިވެފަގަނޑުމެްނނަށް މައްސަލަތަކެއް އަޅު 

ޖީލުގެ ރައްޔިތުން މިކަމާ ފިކުރުކުރާންވެއްޖެ. ފިކުރުކުރާްނީވ އިންތިހާއަށް ބޮޑު. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި މި 

ވޮޑެމުންދާ  ،ވީ ރާއްޭޖެގ ރަށްތައް ގިރި ކުރަންކޮންކަމަކަށްތޯއޭ އަުޅގަނޑު ަދންނަވައިލާހިތްވަނީ؟ އަުޅގަނުޑމެން ފިކުރު

ިދޔަ ަތނާ މެދުގައި. މިއަދުެގ ހާލަތާ މެދުގައި. މާދަމާ ކަންތައްަތއް ވެގެންދާނެ ގޮތާ މެދުަގއި. މެދުަގއި. ާމޒީވެ ގޮތާ

ންެގ އަުޅގަނޑުމެ ،ކަމަކީ އަޅުގަނުޑމެންގެ މި މުޖުތަމަޢުގައި އުޅެމުންދާއިރު ފާހަގަކުރެވޭ ެއއް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ެގއްލުން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ިގ ކުރެޭވ ކުދިކުދި ކަންތައްަތކުެގ ސަބަބުން އިންތިހާއަށް ޮބޑެިތ ނއުޚުތުންނަށް ނޭ އިއަޚުންނާ

ބޭފުޅުްނގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށްޓަކަިއ ެއއްެވްސ  ވެސް އެ ޓަށް ލިބެމުންދާކަން. ައޅުގަނޑުމެންެގ ިވޔަފާރިވެރިންތިމާވެށް

ފުޅުންނަށް ލިބޭނެ މާލީ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ައޅުގަނޑުމެންގެ ތިމާެވށި ހަލާކުކޮށްލާކަށް ނުވާނެ. ބޭ އެ ،ބެލުމެއް ނެތި

ށް ފެންނަން. މި މާލެ ސާފުކޮ ،އޮތީ ރީތިކޮށް  އަތޮުޅން ވެސް އެ ގޮތް މި މާލެ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތައް ހުރި

އަތޮޅުގައި މިހާރު  ހިނގައްޖެ. މި މާލެ، ގެއްލި މިހާރު ނެތިއަތޮޅުވަންަތކަން ،ަވންތަކަންއަތޮޅުގެ ޙަޤީޤަތުަގއި ޖަޒީރާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދުނިޭޔެގ  ،ކަމަކަށް ުނވޭ. ެއ ވަރަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަނެއް އޮތް ،ބޭރު ފެންނަ އެންމެފަޅެއް
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އި އޮތުމަކީ ވަރަްށ ށްލާފަކަންކަން ދާން ދޫކޮ ކުެރވިްއޖެ. މިހެން މިަކއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ތިމާވެށި ޤުރުބާންއެދުންތަކަށްޓަ

 އަުޅގަނޑުމެން މިކަންކަމުން  ،ެވވޭ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ މާލެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށްވެސް ބޮޑު އިހު

މެންބަރުންނާއި ދިވެިހރާއްޖޭހެ ހުރިހާ ރައްޔިތުްނ މާޒީަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަރަިއގަތުމަށްޓަކަިއ މި މަޖިލީހުގެ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ދީފައިވާ އެއްަބިއވަންތަަކމާއި އެުކވެރިކަން ކުިރއަްށ ނެރެ އަުޅގަނޑުމެން ަދއްަކއިފައިންކާބަ

ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީންނާިއ  އުމު މި، މި ޖަޒީރާވަންތަ ޤައުމު ކާބަފައިން ހަވާލުކޮށްދިން މި ޤައަޅުގަނޑުމެންގެ

، އެުކވެރި ،ޓެހިަކއި އަުޅގަނޑުެމން ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ތިމާވެށްޓާ ރައްޓަންގެ ދަރިންނަށްޓަކައި ހަވާލުކުރުމަށްދަރީ

 އަށް ހުރިހާ ބާރެއްއްޖެ. އަުޅގަނޑު އެެދނީ އީ.ޕީ.އޭއުފެދުމުެގ މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންވެލޯބިކުރާ ރައްޔިތަކު 

ކަުމގައި. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.  ިތއްބެވި ބޭުފޅުން ފުރިހަމައަށް މި މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވާނެ، އެތާނަގއި ދީ

 ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންގެ ލިސްޓުޑަިއގެންފައވާ މެންބަރުންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިވަ 

 . ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށްޒަތްތެއަުރވަނީ ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއް  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

، މިއީ މީގެ ކުރީަގއި ކޮށްލީމި ބިލަށް އެއްެޗއް ބުނަން ގަސްތު ވެސް ނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަ

ށްޓަކައި ކޮށްފައި ހުރި ކޮށްިދނުމަ ،ދިނުމަށް ހޯދައިފާއެއްއަހަރުަގއި ވަކި ބަަޔކަށް ވަކި މަން 5ވެދިޔަ މިވޭތު

ުކރީގައި ގާނޫނުަގއި އޮތް ޮގތަށް ރުޖޫޢަވެގެންދާ ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ  ،ބަލާފައި މަސައްކަތަކަށް

ވެސް  މަކީހަދާލުދަނީ ރިޕޯޓެއް، މިއަުދ ރިޕޯޓެއް  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން. ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިެގން މި

އޮީތ  އަހަރުަގއި 5މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެއް މިދިޔަ  ،ވަރަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ަފއިސާ ަނގަމުންދާ ކަންކަމަށް ވާއިރު 

 . ޚާއްޞަޮކށް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަންޮގތަށް ބައްޓަންކޮށްފަ ޔާނާތުގެ ކަންކަން ފަހިވާވަކި ދިމާލަކަށް ގެންޮގސް ޚި

ޓުހައުްސގެ ސިޔާސަުތ ގެ ދާއިާރގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރު ގެސްޓުއަރިޒަމްޅުންހުރި ގޮތަށް މި ބިލާ ގު ބޭނުން،

ންގަނަޑަކަށް ދަނީ ވަކި މި ހައުސްއަށް ހުއްދަ ލިބިގެން މިބަދަލުވެގެްނގޮސް މި ކަންކަން ބަދަލުވެގެންދާއިުރގައި ެގްސޓު

ޖެހޭ. ގެސްޓުން ޖެހޭ. ނަރުދަމާ ވެސް އޮންނަންެވސް ހުންނަން ވެންމަ. މިސާލަކަށް އަލިފާން ނިކަންކަން ކޮށްގެންދިަޔއި

ރާ ގޮތުަގިއ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކު ވަންޏާ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކަމުަގއި ިވޔަސް. ގެންނަ ކަމަށް

ރެ ވަކި ބޮޑު އެހެން ވު ންގެ ކަރާމާތްތެރިަކމަށް، ދިވެހީްނގެ ހަށިގަނާޑއި، ދިވެހީންގެ ފުރާނައާއިއަޅުގަނޑުމެން ދިވެހީ

ތަނަކީ ލޯކަލް ޓުއަިރޒަމްަގއި  ގޮތުަގިއ ދިވެއްަސކަށް ުއޅެޭވ ކޮންމެ ނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާއް ނުތިބޭބައެ
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 ދިވެހި ގިަނ ދިއުމަކީތަނެއްގެ ގޮުތަގއި ަގވާއިދުތަކާ އެްއޗެހި ބަދަލުވެގެންގެސްޓުން ގެނެްސގެން އުެޅވޭނެ 

ނީ. ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ ކުރަ ކަުމގަިއ އަޅުގަނޑު ގަބޫލު މި މަންފާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް ންރައްޔިތުންނަށް މީ

އެްއ، އިމާރާތް ނުވަަތ ގެސްޓުހައުްސ؛ ހަތަރުފަސް ކޮޓަރީގެ ގެސްޓުހައުެސްއ ހައުްސގެ ިސޔާސަތުަގއި ގެ ގެސްޓު

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަްމގައި ައޅުގަނޑުމެން  ،މަވެސްއްާޔ މިލިއަނުން ޚަރަދުވެގެން އެަބދޭ. އެހެންނަވެއްޖެ  ކަމަށް ކުރާއިމާރާތް

ިއގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެސްޓުން ެގނެސްގެން ގެްނގުެޅވޭނެ އުޫސލެއް ކަނަޑއެޅުމަށް. މިގޮތުްނ ކުރަނީ އެންމެ އާދަ މާނަ މި

ރާެނ އްިޔތުންނަށް މަންފާއެއް ކުސް ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހި އެންމެހައި ރަ މި ސަރުކާރު ވެ  ،މީދަކީެގ ުއއްއަޅުގަނޑު

ވޭނެ ން މަންފާކުރެއިކޮށް ގިނަ ރަްއޔިުތންނަށް މިއިވީާހވެސް ލު ،ނުކޮށްރިޒަމްގެ ަގވާއިދުަތއް ހަރުކަށިގޮތަށް ލޯކަލް ޓުއަ

ގޮތުން ދުރު ހިސާބުތަކަށް ގެސްޓުަހއުސްގެ ދިއުން. ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމު ހުންނަ ގޮތަކަށް ކަްނކަން ބައްޓަްނެވގެން

ގެ ދަށުްނ ފާހަގަކުރި ިސޔާސަތުމި އަުޅގަނޑު  ،މި ސިޔާސަުތގެ ދަށުން ،ސް ގައި ވިޔަ ަކމުނުދިޔަނިޒާމު ތަޢާރަފުވެގެން

ވިގެން އޭރުން ދާނެ. ސް ގެްސުޓން ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅު؛ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ވިޔަމެކިތަން

ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް  . އިްއޒަތްތެރި އްޔާ ގިނަ ރައްޔިުތންނަށް ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ މަންފާކޮށްގެންދާނެއެހެންވެއްޖެ 

ނުަވަތ  ހުރިންނަށް އެންމެ ފައިދާ، ރަްއޔިތުކޮށް އަހަރުަގއި ވަކި ކަމަކަށް ކަްނތައްތަކެއް  5ދަނީ ފާއިތުވި މި ފެނިގެން

 އް މި މަޖިލީހަށް ތަކަކަށް ބިލުތަކެވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ހުރި ގޮތް ޔަފާިރވެރިންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ދޫކޮށްލައި،ވި

ހުރި ގޮތަށް ނުވަަތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފައިދާ ،ބަދަލުކޮށް  ގޮތްފާސްކޮށްފަިއވާތީެވ، ެއގޮތް ށަހަޅައިހު

ދިއުން. ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ  ގޮތކަށް ބިލުތައް ބަދަލުވެގެންހުރިންނަށް، ސަރުކާރަށް ެއންމެ ފައިދާރައްޔިތު

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އިްނ ންގެ ތެރެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންަފއިވާ މެންބަރު

 ށް. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމައަރުވަނީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އި އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ޢާޡިގެ މެންބަރު ޢަލީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ

 އަސާސީާއއި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ އެްއގޮތަށް ކޮންމެ ުދވަހަކު ތެރި ަރީއސް. މި މަޖިލިސް ޤާނޫނުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ސް ޤީޤަތުގައި މި މަޖިލިެވސް ޙަ މިއަދު ،ދެްއުވމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން. އެެހން މިދަންނަވަނީވެސް ކުިރއަށް ގެްނގޮސް

އަުޅގަނޑުމެން މީެގ  ކަށް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މިހާރު އެކުެލވިފަިއވާ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަ ޖިލީހުގައިދަނީ މަ މި

ދަނީ  މިހާރު ކަންތައްތައް މި ،ކުރިން ވޯޓު ަގޑީަގއި ވޯޓަށް އަހަން ވަކި ަގޑިެއއް ތާވަުލަގއި އެބަޮއވޭ. އެހެންނަމަވެސް

އެޖެންޑާެއއް  ގަނިޑއެްއގަިއ ކޮން ކޮން ،ގި ތަށް ާވނުވާެއއް ނޭނގޮ ން. ހެދުނު ފަށާހަމަ ފަޓާސްބަރިއެއް ދާ އުޫސލު
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ދާތީވެ، އެކަމާ އަުޅގަނޑށުމެން ކަންބޮޑުާވ ވާަހކަ ފެންވަރަކަށް މަޖިލިސް ހިނގަމުންގޭ ކަމެއް އޮންނަނީ ހަމަ ނޭނ

ލާޙެްއ ، ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާަޙކީއިޞްދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފަިއާވ ޙަޤީޤަތުގަިއ 

، ނޫނިއްޔާ އީ.ައއި.އޭ މަންޓު މިިނސްޓްރީން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްންކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުަރނީ. އެންވަޔަރަ

ވޭ. ތި މައްސަލަތައް ދިމާނަމަ އެބަ ވަރަށް ބޮޑެގެ ތެރޭަގއި އޮންނަ ކަމަކަށް ވާޓު ހެދުމަކީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީރިޕޯ

މަންޓު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަކީ. ން ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްީރެގ މެންޑޭޓުަގއި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން އެންވަޔަރަ

އެަކންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ދިރާސާކޮްށ ގޮތެްއ ނިންމުމަކީ. އެހެްނ  ންޓުން ދިމާވާ  މައްސަލަތައް ބަަލއި،މަންއެންަވޔަރަ

ނަަމ ކަމަށް ވާ ލާޙާ އެްއޮގތަށް ދާހެޅިފައިވާ އިޞްގަނޑުމެން މި ހުށައޮތް އަޅު  ނަމަވެސް މިއަދު މި

 ކުރި  މީހަކު ރިސޯޓު ހަދަން އެޕްލައިމަންޓަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު އަދި ރިސޯޓު ހަދާންއެންަވޔަރަ

އް ދާނެ ދަތިތަޓަށް ދިމާވެ، ތިމާވެށްޓު ހޯަދން ހުށަހެޅި ނަމަވެސްނަމަެވސް، އީ.އަިއ.އޭ ރިޕޯހުށަހެޅި  ،ނަމަވެސް

 ،ނަމަކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ  ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މި ،މަވެސްއެ ދީގެނެއް ނުވާނެ. އެހެންނަ ބެލުމަށްފަހު މެނުވީ

 އެކަން މިއަާދ ސްކިތަންމެ ބޮޑު ގެއްލުެމއް ތިމާވެށްަޓށް ވިޔަރިސޯޓު ނުހެދޭތީ އަވަހަށް ދޫކޮށްލަންވީ. އެ ހެޔޮ 

އަުޅގަނޑުމެން ަގބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޓީ  ،ދެަވނަ ކަމަކީ އްޒަތްތެރި ރަީއސްއި ހިސާބަށް ވެގެން މި ދަނީ އެހެން.

 ބަދަލުކުރަން މި  ީމގެ ކުރިން މިކަން ޮކށްފައިވާ ގޮތްދާިއރުގައި، މި ިއޞްލާޙަށް ވާހަކަދައްކަމުންސްޓޭޖުގައި މި ބިލަށް

ާލފައި ކޮމިީޓއަށް ގެްނގޮސް ޖެހޭ. ައވަސްއަުރަވއި އެަބ ކުރަންލަންޖެހޭ. ދިރާސާތަކެއްޖެހެނީ ކީއްެވގެންތޯ އެބަ ބަަލއި

ބަދަލެއް އެބަ ގެންނަންޖޭ. ބަދަލު  ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ނަމަ އަނެއްކާ ންނަމިކަންކަން ކޮށްގެން މާދަމާ މިތަނަށް އަ

  ވަރަށް ދަތިތަކާނަށްެގނައުމަކީ އަުޅގަނޑުމެމްގެ ރަްއޔިތުންޖެހޭ. ގާނޫނުތަކަށް އެހާ އަވަްސއަވަހަށް ބަދަލުއެބަ ކުރަން

، ގާނޫނުން އް އައިްސގެންލަތަކެއް. މި ގާނޫނާ އަހުލުވެރިނުވަނީސް ައނެއްކާެވސް އެހެން އިޞްލާޙެދިމާވާނެ މައްސަ

ީމގެ  ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަނޑެްއގެ ތެޭރގަިއ ރަްއޔިުތން އުޅޭ ހިސާބަށް މިނގި އޮޅުންބޮުޅންވާނުާވއެްއ ނޭ

 ވަންޏާ  ހުއްދަެއއް ސަރުާކރުން ހޯދާ ކަމަށް ،ސް ޓްީރ ވިޔަސް އަދި އެހެން ތަނެްއ ވިޔަސްކުރިން ޓުއަރިޒަމް މިނި

 ަގއި،މި ވޭތުވެދިޔަ ސަުރކާރު ؛ވެސް އަނެއްާކވެސް މި ދަްއކަންޖެހެނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ. ސިޓީއަކަށް ޖަވާެބއް

ދީގެން.  ެބއް ެވސް މި ލިބެނީ ލާރި ސިޓީއަކަށް ޖަވާ، ދިޔަ ގޮތަކީމީނުގެ ސަރުކާރުްނ ކަންކަން ހިނގައިރައީސް ޔާ

ލިބެނީ އެތާ ިއންނަ ސެކެޓްރީއަށް ފަިއާސ އެޕޮއިންޓްމެންޓެްއ ވެސް މި ސާ ދީގެން. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފައި

ފަހަރު ލާރިކޮޅެއް ދިނީމާ، ޖައްސައިލާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު  ތާަވލުގެ އެންމެ ކުިރއަށް ބަެއއް ދީގެން. އެޮޕއިންޓްމެންޓު

ވަނީ  އުމުގެ ަކންކަން ގޮސްަފއި މިޤަ  ެވސް. އެހެންވީމާ، ިމ ދަރަޖައަށް  މި ހަން ރައީސް އޮފީސް ެތރެއިންއައަޑު 

އަޅާީތޭއ ރައީސް ޔާމީން ެއކަންކަން ެއގޮތަށް ކުރުމަށް ބާރު ،އުމާ ހަވާުލވެ ހުރި އެންމެ އިްސވެރިޔާ ޙަޤީޤަތުގައި މި ޤަ

އްކޮށްލާއިރަށް ޮޑލަރު ހަމަ ދި 5000ޓު އެބަހުރި ދީފައި .އަިއ.އޭ ރިޕޯ ޖެހެނީ. މީގެ ކުރިން އީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

ކަްށ ސޮިއކުރާ މީހާއަވެސް  ކަންޮކންތާކުން ހުށަހެޅި ކަމެއް ،ެޓއް ލިބޭނެ. އެއީ ކޮން މަްއސަލަެއއްއީ.ައއި.އޭ ރިޕޯ
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. އެ އުސޫލުން ޑޮލަރު 10000 ޑޮލަރު، 5000ނޭނގޭނެ. ައވަހަށް ސޮއިކޮްށލާފައި ދޭނީ. އެ މީހާއަށް ލިބޭނެ 

 ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅު ނަމަ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ދިޔަތޯ. ދިޔަ ތަކުަގއި އެކަން ދިޔައީ ީކއްެވގެންޯތ ކޮމިޓީމިކަން

ޔަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. ދިނުމަށް ތިބޭ ބަޔިތުްނގެ ކަްނކަން ހިމާޔަތްކޮށްވެސް ައޅަންޖެހޭނެ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ރައް

ތަށް މިކަންކަން ނިންމާލައިގެންނުވާޭނ ގޮ ލާަފއި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅިން ނުކޮށް އަވަްސއަުރވައިމިކަންކަ ،ނަމަވެސްއެހެން

 ،ވެގެންތޯތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. މައްސަލ ދިމާވަނީ ކިހިނެއް އަށް ވަނީ ކިހިެނއްއަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ، ެއ ނަތީޖާ

 ކުރަންޖެހޭ ންޖެހެނީ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާޙުައޅަވަޅުޔައެ މައްސަލަާއ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ފި ،ކީްއވެގެންތޯ 

ޕްޝަންގެ މައްސަަލ ކުރަނީ މި ސަރުކާރުގަިއ ކޮރަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކަންތައްތަކަީކ. އެހެންވީމާ، ިއރާދަ

 ،ނަމަވެސްދުނު އެްސ، އެހެން ހުއްަދއެްއ ހޯދަން ، ީއ.ައއި.އޭ ރިޕޯޓް ިވޔަސް އަދި އެހެން ރިޕޯޓެްއ ވިޔަކުޑަވެ 

ނަމަ  ޓެއް ހުށަހެޅި. އީ.އައި.އޭ ރިޕޯށްމި ސަރުކާރުަގއި ނޯންނާނެ ކަމަ ލާ އުސޫލުފައިސާކޮަޅކުން ކަންކަން ނިންމައި

އެ ހުއްަދ ދޭން  ނެ ގެއްލުންތަަކކީ ކޮަބއިޯތ ބަލައި،ޓަށް ލިިބދާ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ތިމާވެށްމަންޓަށްންއެންަވޔަރަ

ނަމަ. އެހެންވީާމ،  ގަނުޑ ގަޫބލެއް ނުކުރަން، ެއއިން ެގއްުލންތަކެއް ވާްށ އަޅު ކަކަމަ ްސގެްނވާނެމަޖުބޫރުވާ ހާލަތެއް ައއި

ލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ މީދުގައި އަުޅގަނޑު ވާހަކަ ިނންމައިދާނެކަމުގެ އުއް ެއ އުސޫލުން ސަުރކާރު ހިންގަމުން ،އެގޮތަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޭ އަިރޒަމާ ބެދިެވހިރާއްޖޭގެ ޓު ،ދާ ސް ހިނގަމުން މިމެްނބަރު. މިހާރު އިބްތިދާއީ ބަހު ާޔ ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއް

ޞްލާުޙ؛ އިޅުއްވާފައި ޢަލީ ނިޒާރު ހުށަހަހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  ،ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

 ކު ދާއިާރގެ އަރުވަނީ މުލަ ެކވުމަށް އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ދެއްއެ ބިލަށް ވާހަކަފުޅު، ބިލަށްލާޙުގެ އިޞް

  ރަށް.ޞީމް ނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 ރު ވާހަކަދެްއކެވުން: އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީމުލަކު

ދުގައި ވާލުމުގެ މަޤްޞަސް ެއއްެޗއް ަދންނަވެސް މި ިބލަށް ކޮންމެވެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު

ހެޅި މަޤްޞަދުތަކުގެ ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުށަ ންކޮށްލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނު

ުނވަތަ ސަބަބުތަުކެގ ތެރޭގައި އެބަހިމެނޭ ޓުއަިރސްޓް ރިސޯޓް ހެދުމަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި،  ތެރޭގައި

ަތާކ ގުިޅގެން އެ ތަނެްއގެ ވެށްޓަށް ދާއިމީ ބަދަލެއް އަތުވެާދނެ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވޭޯތ ފަޅުގައި ކުރާ މަސައްކަތް

ެގ ގާނޫނަށް ...ވަނަ އިޞްާލޙު ގެނައުމަށް މި މަޖިލީހަށް 99/2ބެލުން. އާދެ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޓުއަރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނު؛ 

ދުކުރަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީ
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ދިރިއުޅެމުންދާ އަތޮޅު އަުޅގަނޑު ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ދާއިރާގައި ވެސް މި ޓުއަރިޒަމް ެސކްޓަރއާ ގުޅޭ ވަރަށް ނާުޒކު 

ޒަމްގެ މައްސަލަތައް އެބަހުރި. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަުޅގަނޑުެމން ދާއިރާގެ ވަރަށް ގިނަ ުދވަސް ވެއްޖެ ުޓއަރި 

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ  14ގޮތުަގއި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކެއް ހުންނަތާ. އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮުތަގއި 

ދުވަސް ވެއްޖެ. އެތަނުަގއި ިގނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވޭ. އެތަނުަގއި ނެރާއި އަދި އެހެިނހެން ފަޅުތެރެ ވެސް ކޮެނ، 

އަަހރު ވެއްޖޭ އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  14ްއ ކޮށްފައި އޮންނަތާ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެ 

ބަލާނެ ބެލުންތެރިއަކު ނެތް. އެކަން ބަލާނެ އެޖެންސީއެއް ނެތް. އެކަން ވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގޭ. އަުޅގަނޑުމެްނ 

ވަރަށް ގިނަ ުޒވާނުން ޓޫރިޒަމްގެ ސެްކޓަރަގއި އެަބ ދާއިރާގެ ޒުވާނުންތައް އެ ވަީނ ވަޒީފާއިން މަޙްރޫމްވެފަ. ާދިއރާގެ 

މަސައްކަތްކުަރއްާވ. ނަމަވެްސ، އަނބިދަރިންނާ ދުރުަގިއ މަސައްކަްތކުރަންޖެހުމުން ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ނޭެދވޭ 

 ބަދަލުތައް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިރާއިން މި ދަނީ ފެންނަމުން. މި ދެންނެވި ރަށްތައް މިހާ ދިގު މުއްދަތެއްގައި 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދޫކުެރވިފައި ބަލަދުވެރިަޔކު ނެތި، ބަލާނެ ފަރާތެއް ނެތި އޮތުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އެ 

ޒުވާނުންނަށް ަވޒީފާތައް ލިެބންހުރެމެ ނުލިބިދިއުން އެއީ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެ ާޢއިލާތަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮުޑ 

ށް ބަލައިާލއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުެމންނަށް ކޮންމެ ކަމެއް ވެްސ ނިކަމެތިކަމެއް. އަުޅގަނޑު މި އިޞްލާޙަ

ފިޔަވަެޅއް އަޅަން މި ފެންނަނީ އެ ކަމެްއގެ އަސްލު މަޤްަޞދު ފާއިތުވެދާ ފަހުން. ތެދުފުެޅއް؛ ުޓއަިރޒަމް ސެކްޓަރއަީކ 

މެ މަތީ ދަރަޖައިަގއި ވާދަކުރާ ެއއް ސިނާޢަތް. މި ސިނާޢަތުގައި، އާދެ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިންކަމަށް ބަލައިާލިއރުގައި އެން

ރާއްޖޭގެ އިންކަމް އެންމެ މަްއޗަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއް ސިނާޢަތަކީ ޓުއަިރޒަމް. އަޅުގަނޑުމެން މި ގާނޫނަްށ 

ޭރގަިއ އިޞްލާޙު ގެަނއުމަށްޓަަކއި މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔައިުރގައި ޓުއަިރޒަމް ސެކްޓަރގެ ތެ

ނުހިމެނޭ ކަމެއް އެީއ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ތިާމވެށްޓަށް ައންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ ކަންކަން ޓުއަރިޒަްމ 

ސެކްޓަރުން ބެލެހެއްޓުން. އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި އެބަޮއވޭ ވަކި އިދާރާެއއް. ަވކި މުއަްއސަސާެއއް އެބަޮއވޭ. އީ.ޕީ.ޭއ 

ންމެންޓަްލ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީެއްއ އެބަޮއވޭ. އެ އެޖެންސީގެ ޭބފުޅުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތާ މެދު އެބަޮއވޭ. އެްނވަޔަރަ

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ުސވާުލ އުފައްދަންޖެހޭ. ތެދުފުޅެްއ، ރަށެއްެގ ބަނދަރެއް ހެދިޔަްސ އަދި ރިސޯެޓްއގަިއ ފަޅެްއ 

ސް އީ.ޕީ.ޭއއިން އެންަވޔަަރންމަންޓަލް އެސެސްމެންޓު ހެދިޔަސް، އަދި އެ ރަށެއްެގ ފަޅުތެރެއިން ތަނެއް ހިއްކިޔަ

ޔުނިޓުން އީ.ައއި.އޭ ހަދަން އެބަޖެހޭ. ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ، އަޅުގަނޑުގެ ާދއިރާަގއި މި 

ންނެިވ އަހަރަށް ވުެރ ގިަނ ދުވަސްެވގެންދިަޔއިރުަގއި ވެްސ މި ރަށްތަކަށް މި ދެ 14ރަެށއް ދޫކުެރވި،  3ދަންނަވާހެން 

ފަރާތްތަކުން ކިހާވަރަކަށްބާޭއ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ަބލައިލީ. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެްނ އެކަކު އަެނކަކަށް އިނގިލި 

ދިއްކުރާއިުރ، އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ ައޅުގަނޑުމެން ެއއް ުމއައްަސސާއިން އަނެްއ މުއަްއސަސާއަށް މިއަުދ މިއަްށވުރެ 

ޑަށް ލިބިފަިއވާ ފުރުޞަތު ހަމަވުމާ އެއްކޮށް އަުޅގަނޑުގެ ވާަހކަކޮޅު ކުުރކޮށްލަން. ބޮޑަށް ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ. އަޅުގަނ
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އަޅުގަނޑުގެ ުއއްމީދަކީ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިރާއަށް ވެސް ލިބިފައި ހުރި މިފަދަ ވަސީލަތް ހެޔޮގޮތުަގއި ހޯދުމުގެ ހެޮޔ 

 ރިއްާޔ. ގޮތް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ހޯއްދަވައިެދއްވާނެ ކަމަށް. ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބިލަށް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް، އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ހިނގަމުންދާ

 .ޞަތުއަުރވަންގަނޑު ފުރުވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަށް އަޅު

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަފުށީތިމަ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެްތ މާ ގިނަ ވާހަކަ ދެއްކުމެއް. 

ންމެެވްސ އެްއޗެއް. އަދި ާޚއްޞަކޮްށ އެކަމަކު މި ރިޕޯޓް ަހއްދަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ކޮ

އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއަށް. މި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތޮށިތައް ހަލާކުވެާދއިރުަގއި، މި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް 

ގިރަމުންދާއިރުަގއި މި ރިޕޯޓް ހަދާ ބޭފުޅުންނަށް ހައްތަހާ ވެސް މި ނެގެނީ މި ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިސްޓް ރިސޯޓްތަކުެގ 

މުން މި ގެންދަނީ. އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ދާދި ފަހުން އަޅުގަނޑު ހަނދާކޮށްލަންދޭން ބޭނުން ބޭފުޅުންނަށް، ވާހަކަ ދައްކަ

މީޓަރު އެއީ.  1200ތިމަފުށީގައި ދާދި ފަހުން ޖެހި ރިވެޓްމެންޓުގައި އަުޅގަނަޑށް އެނގޭ ގޮތުަގއި ގާތްގަނޑަކަށް 

އްދުގެ ތިން ބަިއކުޅަ ެއއްަބއިަގއި ޖަހާފައި ދޫކޮށްލީ. މީޓަރު ޖަހާފައި، ހިްއކާފައި އޮތް ސަރަހަ  700އެކަމަކު 

ދޫކޮށްލިއިރުަގއި އެކަުމގެ ސަަބބުން ދެން ބާކީ ހުރި ބައިތައް ގިރަމުންދަނީ. އެކަމަކު މި ކަންތައްތައް މި ރާއްޖޭަގއި 

ލަެއއް އެ މައްސަަލއަކީ. ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މި ކަންކަން ނުނެގޭތީވެ، ނުބެލޭތީ ައޅުގަނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ަމއްސަ

ދެން އަނެއް މަްއސަލައަީކ، ރާއްޖޭަގއި ަރއްޔިތުން ުނވިސްނާ، ާރއްޖޭަގއި ކަނޑުޮތށިތަކެއް ނެތް އިނގޭތޯ. މި 

ރާއްޖެއަކު ކަނޑު ތޮށިތަެކއް ނެތް. މުޅިން މި ހަދަމުންގެންދަނީ އެތެރެ. މިހާރު މިއީ ބާ އޮިޑއެްއގެ މަތިހެދުން ކަހަލަ 

 އޮންނަނީ. ބާ ޮއޑިެއއްެގ ފޫ ނުހަދައި، މުޅިން ހަދަމުންގެންދަނީ ޭއގެ މަތި. އެހެންވީމާ، މިކަހަަލ ކަމަކަށް ވެަފއި މި

ކަންތައް މިހެން ވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ރާއްޖޭގެ އެންވަޔަަރންމަންޓުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ަކމެއް ނެތް. އަޅުގަނަޑކަށް ެއ 

ުޅގަނަޑށް ހަނދާން އެބަހުރި، މިހާރު ރަށުގެ އެއްަބއި އެ ޮއީތ ވާހަކަ ދެއްޭކކަށެއް ނެތް. ައޅުގަނުޑގެ ރަށުަގއި އަ

ދުވަހަކު ރވޭތަކުން މި ބޭފުޅުންނަށް ޓުގެ ބޭފުޅުން މިހާތަނަށް ކުރި ސަބުރިވާ ހިސާބުގައި. ެއކަމަކު އެންަވޔަރަންމަން

ނުވޭ. އެހެންވީާމ،  ގޮތެއް  ބަލައިެލވޭ ޮގތެއް ނުވޭ. ރިޕޯޓެްއަގއި ލިެޔވޭ .ެލވޭ ގޮތެްއ ނުވޭވެސް ިމއިން ކަމަާކ އަަޅއި

ން އަޅުގަނޑުމެނަށް ތިބެވޭނީ، ޫޓރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ެއކަނިހަމަ ،ނަމަ ދައްކާ ގެ ވާހަކައެންަވޔަރަންމަންޓު

ގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެ ގެން. މި ރާއްޖޭވިތިބެ ވަސީލަތްތައް ވިްއކަން ތިބެޭވނީ ރަށްރަށުގައި މީހުންނަށް ދިރި ވެސް

ދޭ. ރަށްރަށް ސް ރަށްރަށް އެބަ ހުސްވަމުންގޮގިރަމުންބައެއް ރަށްރަށުަގިއ  ވެސް އުޅެިވގެން.ތަންތާނގައި ދިރި 



104 

 

ވުމަީކ މިއީ އަުޅގަނޑު ވަަރށް ހިތާމަކުރާ މައްސަލަެއއް. އިމި ކަންކަން ފާހަގަނުކުެރވިފަ  ،ބުރިވަމުން އެބަދޭ. ދާއިރު 

ާލ ޓަކައި ދަންނަވައިންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށްމަ، ޚާއްޞަކޮށް އެްނވަަޔރަންއަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ

ރަްށތައް އޮތީ ވަރަށް ނާުޒުކ  ،ަގއިމި ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ މައްސަަލއި ދެންނެވުމެއް މި ކަމަކީ. ެއހެންވީމާ،

މަ އޮްތ ތޮށި ހަކުރާރުކުރަން. މި ރާްއޖޭގެ ކަނޑުވެސް ތަގެ ަކނޑުތޮށި؛ އަުޅގަނޑު އަނެއްކާ ފައްތަރެްއގައި. މި ރާއްޖޭ 

ނީ އެހާ އެްއވެސް ރަެށއް މި ާރއްޖޭަގއި ނެތް އިނގޭތޯ. ހަމަ އެ ގޮތަށް އެތެޭރގެ ިރވެޓްމެންޓްަތއް ވެސް ހަމަ ދަ

ރަށްރަށް ގިރަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ ވާހަަކ  .ދަނީ. އެެހންވީމާ، ވަށަިއގެން ގިރަމުންދަނީފީކަޅާކޮށް ޖަހަމުން

 ރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.ދެންނެވުން އަޅުގަނޑުގެ ބޭނުަމކީ. ވަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރަކު މި އްަކވާ މެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެިދވަަޑއިގެން ވާހަކަުފޅުނުދަ

  ބިުލގެކުރަނީ މިސްތުރު ގަންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ދެން ިމހާޖަލްާސެގ ތަޅުމަކު ވަަޑއިގެން ނެތް. ެއހެ ، މިވަގުުތ މާލަމަކު

 ށަހެޅުްއވި ހުބަސް ވިދާޅުެވދެއްވުމަށް. ބިލު ބަހުސް ނިންމާލުމަށްޓަކައި ބިލަށް ފަހު އިބުތިދާޢީ އިދާރީ ބަހުސް،

ޒަތްތެރި ވަން. އިއް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތުއަރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ލީ ނިޒާރު.މެންބަރު ޢަ

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ޞްލާޙަށް،އިިރޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ެގނެވުނު މުހިއްމު ތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޓއަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

 އްވި ހުރިހާ ްނނަށް ހުށަހެޅުއިޞްލާޙުގެ ބަހުްސގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެން މުހިއްމު މަޝްވަރާތަެކއް އަުޅގަނޑުމެ

. ތަެކއް ނެތްދަންނަވަން. ދެން މީގައި ަދއްކަން މާ މުހިއްުމ އިތުރު ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

ހާރު މިގޮތަށް  ވާ މިއީ. ކުރިން މި ގާނޫނުަގއި މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް، އަޅުގަނޑު ބިލު ހުށަހަޅަމުން ވެސް ދެންނެވިހެން

ްނ ދެކަން ، މިނީކުރަންޖެހޭ ފަރާތާ ހަވާލުކުރެިވގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަ ކަންމި ޒިންމާ އެ

ޞަތަށް ދާނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާަނން. ދެއްވި ފުރު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުދގަިއާވ ން، ގަާވއިގެބަސް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިބިލަށް ފަހުޒަތްތެރި މެންބަރު. ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން. ބިލުގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް ނިމުނީމި  ،ގޮތުގެ މަތީން
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ށް ނު( އަ ބެހޭ ގާނޫ ރާއްޭޖގެ ުކންފުންޏާދިވެހި) 96/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،އޮތީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެން  {7.4}

ތުރު އްފުށީ އު، ކުޅުދުނީހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙެއް ހުށަެހޅުއްވުން. މި ބިލު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްާވފައިވަ

ރުވުމުގެ އެށް ފުރުޞަތުހެޅުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. މި ބިލު ހުށަ ދާއިރާގެ

ނަ ވ36ައިުދގެ ނަން. ަމޖިލީހުގެ ަގވާލާނަަވއިއަށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ދަންރޓަަކިއ ޕްރޮސީޖަަގއި ހަމަ ރެޯކޑަށްކުރީ

އޮންނައިުރ،  ންކޮށްފައިމާއްދާގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމާއި ނިންމުމާ ދެމެދުގެ ވަގުތުތައް އަތުރާެލވިފަިއވާ ގޮްތ ބަޔާ

ނަމަވެސް، ވެއްޖެ. އެހެން 14:30އަށް. މިހާރު ަގޑިން  14:30އިްނ  13:00އެންމެ ފަހު ފޮޅުވަުތގަިއ މި އޮންނަނީ 

ަތއްތައް ންގަިއވާ ކަތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްކުރަްއވާފަިއވަނީ މިއަުދެގ އެޖެންޑާ 

 އްޒަތްތެރި އި ، ައޅުގަނޑު ިތޔަ ަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް. އެހެްނވީމާގެންދިޔުމަށް ފެނިވަނިމެންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް

ރަށް  މެންބަތެރިނުލާ އިއްޒަތް ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް އަދި ހުއްޓައި ވިއްޔާ ވަނީ މެންބަރުންގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތް ކަމަށް

ތެިރ ގެ އިްއޒަތްުކޅުދުއްފުށީ ުއތުރު ދާއިރާ ،ކުރަން. އެީއ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން ގަސްތު

ންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( )ދިވެހިާރްއޖޭގެ ކުންފު 96/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މެންބަ

ފުށީ އުތުުރ ކުޅުދުއް ،ެދއްވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުމިބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ގެަނއުމުގެ ބިލު.އަށް އިޞްލާޙު

 . މެންބަރުިއްއޒަތްތެރިއަުރވަން. ރު މޫސާއަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުދުލްޣަފޫދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ށް މި )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 96/10ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކުެރވިަފއިވާ ކުންފުނިތަުކގެ ތެރެއިން ެގ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީވަރަކަށް އަހަރު 22ވޭުތެވދިޔަ  ،ހެޅޭ އިޞްލާޙަކީހުށަ

ތަްއ  އަހަރީ ިރޕޯޓާއި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުޑައިރެކްޓަރުްނގެ ފުނިތަކާއި، އަހަރީ ހިސާބުތަކާިއ،އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުން

ލާފަިއވާ ، އެކި ސަބަބުތަކަށްަޓަކއި ވިޔަފާރި ހުއްަޓއި އިތުރު ވެފަިއވާއިރު ހާހަށްވުރެ 7ހުށަނާޅާ ކުންފުނިތަކުގެ އަދަދު 

ނޫނުގެ ދަށުން ކުންފުނިތައް ގާ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް މިއި އަދި ިވޔަފާރި އިތުރަށް ކުރިއަްށގެންދަން ބޭނުންފަރާތްތަކާ

 ؛މި ގާނޫނު ،ރަްއޔިތުްނ އުފުލަމުންދާތީ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ތަކުލީފުވޭނެ ވަސޭހަ ގޮެތއް ހަމަޖެހިފައިލެއުަވއި

ދިޔުމުން . މި އިޞްލާޙު ފާސްެވގެންްށ ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙެއް)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުްނފުނިތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 96/10

ފަސޭހައިން ކުންފުނިތައް އުާވލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ރާއްޖޭގެ ެއކި ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަުކގަިއ  ރިއްޔާ އިބްރާީހމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްރައީސުލްޖުމްހޫ

ގިނަ  ކަަމކީ ވެްސ ހަމަ ވަރަށް މި ،ގިނަ ޝަުކވާތައް ހުަށހަޅާފައިވޭ. ެއގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުްނގެ ވަރަށް

ދާ ގިނަ ބިލުތަކަކީ  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ޒަތްތެރި ރަީއސް. މިރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވެފައިވާ ކަެމއް އިއް 

ޭއގެ ސަބަބުން ހުށަހެޅިގެންދާ  ،ހުރި ކަންަތއްތައް ހުށަހަޅާފަިއވާތީ ކުރަްނ ބޭނުންވެފައިޙު ރައްޔިތުން އިޞްލާ
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ންނަށް ލުއިފަސޭހަ ، ރައްޔިތުވާ ކަންަތއްތަކަކީ  ބިލުގައި ވެސް ހުށަހަޅާފައި މި މި  ،ކަންތައްތަެކއް. ެއގޮތުން

ޓަކައި ހުށަހެޅިގެންދާ އިްޞލާޙެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވާ ގޮތަށް އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ރަްއޔިތުން ބޭނުންކުރުމަށް

މާ ރައްޓެިހ  ތުވެިދޔަ ތަނުަގއި ރައްޔިތުންނާރާއްޖޭގެ ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަކީ ވޭ ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެއަޅުގަނޑުމެން ގަ

ގޮތަށް އޮތް މިނިސްޓްރީއެއް ނޫން.  ރީއެއް ނޫން. ރައްިޔތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް މާ ފަސޭހައިން ވާމިނިސްޓް

، އިކޮނޮމިްކ އަރިހުން ގެވަގުތު ެވސް ގޮވާލަނީ އަލަްށ ހަވާލުވި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަޅުގަނޑު މި ،އެހެންކަމުން

ިޔތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިިބދޭނެ ވިުއގަެއއް ާޤއިމުކޮށް ރަށްވުރެ ރައް ން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް މިހާމިނިސްޓްރީ

ޓަކައި އެތައް ފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެންދިޔުން. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ތެެރއިން ރައްޔިތުންނަށްއޭގެ

 ޚިދުމަތް ދެމުންދާއިރުގައި ފައިސާެއއް ޚަރަދުކޮްށގެން ަދއުލަތުގެ އެިކއެކި މިނިސްޓްީރތަކާއި ވުޒާރާަތއް އުފައްދަިއެގން

 ވެސް ވަރަށް ލުއި ޚިދުމަތްތަކެްއ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ. ސަރުކާރުގެ މިއަދު ،ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ަފސޭހަ

 ،އެުކ ފާހަގަކުރަން. އެހެންކަމުންއަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަޔާނުދާކަން  މި ޚިދުމަތް މިގޮތަށް ލިބެމުންގިނަ ތަންތަނުން

އި ތަނުގަ އޮތް ދަނީ. އިރާދަކުރެއްވިްއޔާ ކުރިޔަށް މި މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުެމންގެ ސަރުކާރުންކުރަމުން މި  އެ

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ  ،ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ލިބޭ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކަކީ ވެސް ަރއްޔިތުްނނަށް

ނިސްޓްރީތަކަށް ެވގެންދާން އެަބޖެހޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފޯރުކޮށްދޭ މި

ތަކަކީ. ރަްއޔިތުންގެ އަތްފޯާރ ހިސާބުގައި ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކެއް ެވސް ުޢދުރައްޔިތުން ަކއިީރގައި ވީ ވަ

ކައި ައޅުގަނޑުމެން މި ޓަހުންނަންޖެހޭނީ. އެކަން ކުރުމަށްހުންނަންޖެހޭނީ. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަެކއް ވެްސ 

ެވސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ކުރަނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ދު، އަުޅގަނޑު އުއްމީ ދަނީ. އެހެންވީމާ ބިލުތައް ހުށަހަޅަމުން މި

ިމވެނި ކަމެއް  ،ފަސޭހަ ގޮތްތަެކއް ެވގެންާދނެ ކަމަށް. މި ތަޅުމުގައި ަބެއއް ބޭފުޅުން ވާހަކަަދއްާކއިރު އެބަ ވިދާުޅވޭލުއި

 އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ އެ .ބަލަެއއް ނުގަތޭ. ރަނގަޅު ވާހަަކެއއް  ،އެހެންނަމަވެސް .ހެޅީމޭ، މިވެނި ކަމެއް ހުށަހެޅީމޭހުށަ

ށް ވަޢުދުވީ ބޭފުޅުން ދައްކާ ވާހަކަ އަުޑއަހާކަށް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދު. އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންނަ

އާިއ ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުމާއި، ގޯނާ ދުވަހު މިތާ ތިބެގެން އަހަރު 5ދިޔަ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކޮްށދޭން. މި

 ދެން މިތަނަށް ބިލެއް ހުށަހަޅާނެ ކަމެއް ެނތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އަޖައިުބވޭ މި  ،އަނިޔާކޮށްަފއި

ޓަަކިއ ވެސް. ރައްޔިތުންނަށް ދިނީ ކަދައްކަން ކެރޭ ކަމަށްބޭފުޅުންނަށް ރައްޔިތުންނޭ ކިަޔއިގެން ވާހަ  ތަޅުމުގައި އެ

ވެްސ ތެޔޮ ައގުބޮޑު ކުރީ. ކަރަްނޓު ައގުބޮޑު ކުރީ. ދެންއަނިޔާޭއ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކާޑު ައގުބޮޑު ކުރީ. 

ބަހައްޓާފައި ދެން މިއަދު މިތާ ތިބެގެން ރައްޔިތުންނޭ ރެވެން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ. ކޮށްރައްޔިތުންނަށް އުނދަގުލެއް ކު 

ދައްކަނީ. މިައުދ  ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެވާހަކަދެްއކީމަ މީހުން މަލާމާތް ންކިޔަިއގެ

ނުގަތޭ. ުނގަންނާނަން ، ބަލައިބުނަނީ އެވެިނ ކަމެއް ހުށަހަަޅއިފީމޭ ގަ ަތންމިނަން ހުޅުވާފައި މިނހަމަ ކޮންމެ މީހަކު އަ

ގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައް ހުށަަހޅާނީ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ބަލައެއް. ބަަލއެއް ުނގަންނާނަން. އަޅު 
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ދަނީ.  ކުރަމުން އެނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން މަސައްކަތްވެސް ައޅުގަ ޓަކައި މިއަދުއް ކޮށްދޭނީ. އެކަން ުކރުމަށްކަންތަ

އްޔިތުންނަށް އުފާވެިރކަން ގެނެސްދޭނަން ދޭނަން. ރަްނނަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ެގނެސްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަރއްޔިތު

ިއ ވޭުނަގއި އުޅޭކަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ރުަގއި ަރއްޔިތުންނަށް ހިތާމަޔާސަުރކާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި

އިތުަރށް ދެން ތިބޭފުޅުން ވާހަަކ  ،، އަުޅގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ނުޖައްސާނަން

ގަމަތީގައި އަޅުްއަވއިގެން ތިއްަބވާށޭ. ައޅުގަނޑުމެން ތިބޭފުޅުން ހަމަ ނނުދައްކަވާށޭ. ހަމަ އަޅަިއގެްނ ތިބި ޓޭޕް އަ

ހުރިހާ ފުރިހަމައެއް ގެނެސްދޭނަމޭ. ޝުކުރިްއޔާ  ،ތިގޮތަށް ބައިތިއްަބިއގެން ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއްކޮށް

 ޞަތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަނުޑ ޅު ކުރެްއވުމަށް ަވގުތު ކަނަޑެއޅިފައިވާ ގޮތް އަބިލަށް ބަހުސް  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި

ިސކުންތު.  8އި މިނެޓާ  50ޕާޓީއަށް  ރީސިކުންތު. ޖުމްހޫ 21މިނެޓާއި  8ިޑއިރާއި ގަ 1ށް މިދަންނަވާލަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަ

މިނެޓު. ވަިކ  3ށް ޕާޓީއަ ސިކުންތު. އަދާަލތު 7މިނެޓާއި  9.ޭއއަށް . އެމް.ޑީސިކުންތު 17މިނެޓާިއ  43ޕީއަްށ އެމް.ޑީ.

ފުޅުދެއްެކވުމަްށ މިނެޓު. ބިލަށް ވާހަކަ 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

މުޙައްމަދު  ރި މެންބަރުފުރުޞަތު ހުޅުވާަލން. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު 

 މުޞްޠަފާ. 

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް ތިމަރަފުށީ

މި ބިލު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 

ހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަދި މިއަދު ރާއްޖޭގެ މި މިނިސްޓްރީގަިއ 

ހުންނެވި، ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި ހުންނެވި މިނިސްޓަރަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އެކަމަކު، 

އި ކުންފުީނގެ ގާޫނނެއް ނެތް. ރާއްޖޭަގއި ކުންުފނީގެ ގާނޫނެްއ ނެތް. މިހާރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހިތާމަަޔީކ، ރާއްޖޭގަ 

މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާަޙކީ ވެްސ ޙަޤީޤަތުަގއި ބާތިލު އެްއޗެއް. އަުޅގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ސަބަބުތަކެްއ 

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަީނ، އިޤްތިޞާީދ ވަނަ އަހަުރަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލަެއއްަގއި ެއ  2012އޮތީމަ. 

ނަޒަރަކުން ބަލާއިުރގަިއ ކުްނފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި ކުްނފުންޏަކީ އެަކއްޗެޭކ. މިއީ ިލމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކޮމްޕެނީގެ 

ކޮންސެޕްޓް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މާނަކޮށްފައި އޮތް ގޮތް. ެއހެންވީމާ، އެ މާނަ އެގޮތަްށ ކުރުމާ ގުޅިގެން ރާއްޭޖގަިއ 

ފުނީގެ ގާނޫނެއް ނެތް. އިނގިރޭސިން ލަމުން އައި ކޯޓުފަޓުލޫނާއި، އިނގިރޭސިްނ ހަދާފައި އޮތް ކުންފުނީގެ ކުން

ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކޮންސެޕްްޓ، ކުންފުނީގެ ކޮންސެޕްޓާ މި ދޭއްޗަށް މިއީ ބަރުމާޕީސް މުްނޑެކޭ ބުނުމަކުންނެއް އޭރުން 



108 

 

އްޖެއްޔާ އެ މާނަ ނަގާފައި، ެއގޮތަށް ނަގާފައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ކުރެވެީނކީ ރަނގަޅު މާނައެއް ނޫން. އެހެންވެ 

ޙުކުމެއް ކުރުމުން އެ ގާނޫނެއް ސަލާމަތަކުންނެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭަގއި ޙަޤީަޤތުގަިއވާ އެްއޗަކީ ާރއްޖޭަގިއ 

ތިލު އިޞްލާޙެއް. މި ކުންފުނީގެ ގާނޫނު އަސްލަށް އަންނަން އެބަޖެހޭ. މި ގާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާޙަކީ ވެސް ބާ

އުފެދުމުގައި ެވސް ބާތިލު އެއްެޗއް. އެއީ ާރއްޖޭަގއި ކޮމްޕެނީގެ ގާނޫނެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ 

 ،އޮފް ކޮމްޕެނީގައި ވެރިަޔކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ ވެސް ވިދާޅުވި  އް ނޫން. ރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓްރާއަޅުގަނޑު ެއކަންޏެ

ެނއް ނެތޭ. ނޫންފުނީގެ ގާސުޕްރީމް ކޯުޓގެ އެ ޙުކުމުގެ ފަހުން ރާއްޭޖގައި ކު ،މުެގ ފަހުންރާއްޖޭަގއި ެއ ޙުކު

 ނޫނު ބުނާލިިމޓެޑް ލައިބިލިީޓ ގާމި ކަންކަމަީކ މިއީ  މާ،ދަރަނި ނެގުމާއި ދަރަންޏަށް ޒިންާމވު  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އް ގާނޫނީ ޝަޚްޞެމި ކަންކަމަްށ އޮންނަ  މާ،މާވުއް. ދަރަނި ނެގުމާއި ދަރަންޏަށް ޒިންގޮތުން އެއީ ގާނޫނީ ޝަޚްޞެ 

ނޫެނއް ނޫން. އްޭޖގަިއ ހަދަިއގެން ުއޅޭ ގާއޮތްއިުރގައި ފަރުދީ މީހާ ޒިްނމާ އުފުލާ ގޮތަކަށް ނޯންނާނެ. މިއީ ދިވެހިރާ

ންގުޅޭތާ ނޫނު ގެގާ މިއީ ދިވެހިން ހެދި އެއްެޗއް ނޫން. މިއީ އިނގިރޭސިން ހަދައިގެން އުޅޭ ެއއްެޗއް. އިނގިޭރސިން މި

ނޫނެއް މާނަކުރުމުގެ ބާރު ގުޅުނު ގާއަހަރު ވަންދެްނ އިނގިރޭސިން ގެން  700، ވެއްޖެ. އެހެްނވީމާ އަހަރު 700

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯަޓކަށް ވެްސ  ،ބާރު އެއްވެސް ކޯަޓކަށްއަޅުގަނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އެ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް މާނަކުރުމުގެ 

ނޫނުތައް ހަދަިއގެްނ ރާއްޖޭަގއި ވެސް ގާރޭސިން ހަދަިއގެން އުޭޅ ކޮންސެޕްޓަކަށް ، އިނގިއެހެްނވީމާ ލިބިގެނެއް ނުވޭ.

، ސެްޕޓަށް ބަލައިގެން. އެހެންވީމާހަމަ އެ ކޮން ،ނޫނަށްެވސް ހަދައިގެން ުއޅެނީ ހަމަ އެ ގާސިންގަޕޫުރަގއި  ،އުޅެނީ މި

އަހަރުަގއި  ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ހަމަ އެ ހަމަ އެ އަހަރުގައި  ؛ުބނާ ޙުކުމުގެ ސަބަބުން މިހެން އޮތް ކަމެްއަގއި މި

ތިއީ ކުންފުނި  ،ށް ކުރި ޝަރީޢަތަކީ މީހަކު ދަރަނީގެ މައްސަލައެްއގައި އެފަހަރު ކޯޓުން މި ވިދާޅުވަނީދެވަނައަ

ީދ ، އިޤްތިޞާ. އޭގެ ކުރީގެ ުޙކުމުަގއި މި ވިދާޅުވަނީ ދީ މީހާ ޒިންމާވާކަށްނުޖެހޭނޭޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެއަްށ ފަރު

 ؛ގުޅިގެން  ތަށް ައއުމާގޮ ދެ ނަކީ އެަކއްަޗކޭ. އެހެންވީމާ،ނަޒަރަކުން ބަލާއިުރގައި ކުންުފންޏާއި ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާުރން

ބާތިލު ގާނޫނެއްކަން. އެހެްނވީމާ، އިނގޭ މިއީ ަހމަ ކަނޑައެިޅގެން މި  މި ދެ ޙުކުމުން ވެސް އެބަ ހެންވީމާއެ

، މިކަާމ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރަށް އަޅުގަނޑު ޮގވައިލަން ،ގޮަވއިލަން މިނިސްޓަރަށްއަޅުގަނޑު ޮގވައިލަްނ، 

ވެސްުޓކޮށްގެން ޮބޑެތި ނޫނުގެ މައްޗަްށ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ލަްއަވިއ އިންފުރިހަމަ ގާނޫނެއް ހުށަހަޅާށޭ. މިހާރު މި ގާ

ނުކުެރވޭ.  ުކން އިފްލާސްެއއްކޯަޓކަށް ދިއުމަ ިމގޮތަްށ ބާއްާވކަށް. ަގއި ހެޔޮނުވާނޭެއއްޗެހި ހަދަމުންދާއިރު ރިސޯޓުތަކާ

ކުްނފުނީގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނޭ.  !ނ، އުހޫަވކި ހިސާބަކުން އެބަ ބުނޭ ،ކޯޓަކަށް ދާއިރު 

ލަތުގެ  ހީރުެގ މައްޗަށް މަކަރާއިކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރު ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޯންނާނެ. ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަ

މައްސަލަެއއް ސާބިތުނުވާހާ ހިނދެއްގައި ޭއގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ކޮމްޕެނީން. ކޮމްޕެނީން. އަޅުގަނޑު މި 

އަުޅގަނޑު ކިހިނެއްހޭ ކުންފުނި  ،. ބުނީމަ އޭނަ ބުނިފުންނާބުއުސް ޯލަޔރަކާސުވާލުކުރިން އިނގިރޭިސވިލާުތގެ ވަރަށް 

ކުެރވޭނެ  ، މުޞްޠަފާއޭ ތިޔަކު ނޫންހޭ. ބުނީމަ އޭނަ އަޅުގަނޑަށް ދިން ޖަވާބަކީޒިންމާ އުފުލާނީ. އެއީ ޕޭޕަުރަގނޑެއް
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ގޮތުން  ، ފަރުދީވެއްޖޭ. އެހެންވީމާއަހަރު  700ތި ކޮންސެޕްޓް ެގންގުޅޭތާ  ،ނޫނުގާކަމެއް ނެތޭ. އިނގިރޭސިން ިތ 

މަކަރާއި ހީލަތް ހެދި އޭނަ  ، ހިނދެއްގައި ޒިންމާ ނާންނަހާ ެރއްގެ ަމއްޗަށްރެކްޓަޑައި. ޒިންމާ އުފުލާކަށްނުޖެޭހނޭއެއަށް 

، ކުންފުންޏޭ ންޖެހޭނީ ކުންފުންޏޭ. އެހެންވީމާއޭނަގެ މަްއޗަށް ސާިބތުނުވާހާ ހިނދެއްގައި އޭަގއި ޒިންމާ އުފުލަކަމަށް 

ެވގެން މި ، އަޅުގަނޑު އެހެންއެހެންވީމާޝަރީޢަތްކުރަނީ މިގޮތަކަށް ނޫން. އެކަމަކު، ރާއްޖޭަގއި ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ. 

 އެ  ،ނޫނުތަކާއިމީހުންގެ ގާ އިނގިރޭސިން ހަދާފައި ހުންނަ އެ ،ންނަ ކޯޓުފަޓުލޫނާއިހަދާފައި ހުއިނގިރޭސިން  ،ބުނީ

މީހުންގެ ކުންފުނިތަކަށް ެއީއ ބަރުމާޕީސް މުންޑެކޭ ބުެނގެން ެއގޮތަށް މާނަ ނަަގިއެގން ރާއްޖޭަގއި ޝަރީޢަތެއް 

ާރއްޖޭެގ  ،އަޅުަގނޑު ޮގވައިލަން ރާއްޖޭަގއި ، މިއެއީ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާއް ނުކުރެވޭނެ. ެއއީ ވަރަށް ބޮުޑ ގޯހެ

. ލާފަވަަނ އަހަރު ުއވައި 2012 ،ނޫނު ވަނީ ީމގެ ުދވަސްކޮެޅއް ކުރިންގާރާއްޖޭގެ ކުންފުނީގެ  ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި 

 ، ކުންފުނިތައް...އެހެންވީމާ. ހިންގޭނޭ ރާއްޭޖގައި ކުންފުނިތަކެއް ނު ނޫނެއް ގެެނސްގެން ނޫންިވއްޔާ މިގާ އެހެންވީމާ، އާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޭ ންފުންޏާ ބެއްޖޭގެ ކުދަނީ ދިވެހިރާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ހިނގަމުން މި

ތު މި ނޑު ފުރުޞަކެވުމަްށ އަޅުގަދެއް ޞްލާޙަށް ވާހަކަފުޅުނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙަށް. މި އި ގާ

 އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.

  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 އިޞްލާަޙކީ ށް މި ގެެނވޭ)ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 96/10ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އުތުރު ދާއިރާގެ  ، ުކޅުދުއްފުށީބޫލުކުރަން. ިމ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވިގަ ކަމުަގިއ އަޅުގަނޑު މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް އަުޅގަނޑު ޝުކުރު ަދންނަވަން. އަދި ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މި މަސައްކަތް 

މި ގެެނވޭ އިޞްލާޙަީކ  ؛ވެެގން ނޫަނކަށްމު ގާ ޝުކުރު ދަންަނވަން. މިއީ މުހިއްކޮށްދެއްިވ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

 ، އަހަީރ ފީވެފައި ހުިރ ކުންފުނިތަކެއް ތަެކއް ދަނީ މީގެ ސަބަބުން އެަތއް ދުަވސް ވެގެން މި  މުހިއްމު ކަމަކަށް

 7000ރުީޚގައި ވެސް އެބަޮއވޭ ސު ތައް ކުްނފުނިތަކެއް މި ބިލުގެއަދި ޮއޑިޓް ރިޕޯްޓ ހުށަނޭޅި ހުރި އެ ،ނުދެއްކި

ކަމަްށ. މިއީ ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަަލއެއް ިމއީ. މިކަުމގެ ސަބަބުްނ މިކަމުގަިއ ކުންފުނިތަުކގެ  ވަރަކަށް ކުންފުނި އޮތް

ަފހުން ވިޔަފާރިއެއް ކުރަންޏާ އަދި  .އެޅޭމަްށ ހުރަސްތައް އެބަހިއްސާދާރުންގެ ގޮުތގައި ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުން ވިޔަފާރިކުރު

، މިކަމަށް ައަވސް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަކީ އެބަނެޭގ. އެހެންވީމާއެއީ އިޝޫެއްއގެ ގޮުތގައި  އެ މައްސަލަ އޮިތއްޔާ

، މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން މިކަމަށް ލުޔެްއ ެއހެންވީމާ ބޫލުކުރަން. ގަކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު މުހިއްމު

ނެ. ރާއްޖޭގައި ކުންފުނިތައް ހެދުމަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މާ އަދި މިކަން ޙައްލުެވގެން ވެސް ދާ .ލިބިގެންދާނެ
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 އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫން. ވަރަްށ ފަސޭހައިން ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް. ެއއީ ރާއްޖޭަގއި ވިަޔފާރީގެ ކަންކަން އޭރު އޮތް

ކުރުމަށް ކުންފުނިތައް ވާތީވެ އެންމެން ވެސް  ިވޔަފާރި ގޮތުން އޭރު ފަސޭހަކަމަކަށް ނޫނުތައް ވެސް ހުރި ގާގޮތުން 

އިތުރު ެޓކްސްތަްއ ވެްސ  ؛ގޮތުން ެޓކްސްތަްއ ވެސް  ޮއތް ހަދާފައިވަނީ. އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު ކަންތައްތަްއ މި

ތަޢާރަފްކުރެވިގެން ޓެކްސް ަދއްކަން އެބަޖެހޭ. ރިޕޯޓްތައް ހުށަހަޅަން އެބަޖެހޭ. އަދި މިނޫންވެސް އެތައް ކަްނކަމެއް 

ގުޅިގެން ކުދި ކުންފުނިތަްއ  ރަށް ގިނަ ރިޕޯޓުތަކެއް. މިކަމާހުށަހަޅަން އެބަޖެހޭ ވަ ޖެްއޔާއްކުންފުންޏެއް ވެ

ެވްސ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ެވސް  ފީ ދަްއކަން ޔާނޫނިއް ،ހިންގަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކުން މި ދެންނެވި ރިޕޯޓުތައް ހުށަނޭޅި 

، ިމަކމަށް ޙައްލެއް ހޯަދއިދިނުމަކީ އެބަހުރި. އެހެންވީމާންފުނިތަްއ މިހެން ވިޔަފާރިތަްއ ހުއްޓިފައި ހުރި ކު ،ނުލިބި

 ،ަސރުކާރުން މިހާރު މި ހުށަހެޅިގެން އަންނަ ބިލުތަކަކީ ،ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން

ވީ އަސާީސ މި ދެންނެ ؛ނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަަކކީ މިއީ ަވރަށް އަސާސީ ކަންކަމުގެ ގޮުތގައި ، ގާއިޞްލާޙުތަކަކީ 

ގުޅުންހުރި  ނަށް، މިކަމާރަްއޔިުތން ،ކަމަކު  ކަމުަގއި ިވއެއް އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި ނެގޭ އިޞްލާޙުތަެކއް

. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ންރައްޔިތުންނަްށ މުހިއްމު ކަންތައްތަެކއް މިއީ. މިއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަ ،ބޭބޭފުޅުންނަށް

ބޮޑު ސީދާ ފައިދާއެއް ރައްޔިތުންނަްށ  ެއއިން މާ ،ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަކީ ރިން ވެއްޖެއްޔާ، މީގެ ކުދަނީ ފެނިގެން މި

 ގޮތަކަށް އެހެންނަމަވެސް ދަުއލަތަށް ކޮންމެވެސް ފައިދާއެއް ނޫނީ ސަރުކާރަށް ފައިދާވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫން ،ނުކުރެވޭ

 ،ގުޅުންހުރި ޞްލާޙުތަކަކީ ީސދާ ރައްޔިތުންނާނެވޭ އިުނގެނެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ގެގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙ

ިއޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެން ިމ  އަުޅގަނޑުމެން ވާތީ ިއ މަންފާ ސީދާ ދެވޭ ިއޞްލާޙުތަކަކަށްލާަބޔާ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ

އިތުުރކޮށްގެްނ،  މި ދައުރުގެ ތެރޭަގއި ނިންމަން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. އެބަ ވާހަކަދެކެވޭ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ،ނިންމަން

ތިން މަރުޙަލާ ވެސް ެއއްކޮށްލަިއގެން ބަހުސްތައް ކޮށްލަިއގެން މި ބިލުތައް ނިންމަނީއޭ. މިއީ ކޮންމެހެން  އަޅުގަނޑުމެން

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފައިދާވާ ބިލުތަެކއް ނޫން. މި ބިލުގެ ސަބަބުން  ،ނިންމަންޖެހޭ. މިއަކުން ސަރުާކރަށް ފައިދާވާ

 މީހާއަށް. އެހެންވީމާ، ހުށަހެޅިގެން ބިލުގެ ސަބަބުން ވެސް ފައިދާވެދާީނ ސީދާ ރައްޔިތު ންމޭމި ނި ،ވެސް

، މި މާމި ދެންނެވިހެން ސީދާ ރައްޔިތުންނަށް ެއއިން ފައިާދާވ ކަންކަން. އެހެްނވީ ،ދާ ކޮންމެ ކަަމކީއިޞްލާޙުެވގެން

ވެސް މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބެކަންކަން ކޮންމެހެން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ނުނިދާ ތި

ކުރިން މަޖިލީހުގައި  މަޖިލީހުގައި ކަންކަން ޮގސްފައި؛ ގޮތުން މި ވާހަކަ މި ދެކެވެނީ. ކުރިން ދާ ލިސް މިހާރު މަޖި

 ހޯދައިދިނުމަށް އެކަން ދިަޔއިރު އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން ގޮސްފަިއވަނީ ކޮންމެވެސް ބާރެއް ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް

ރަްއޔިތު މީހާއަށް ފަސޭހަ  ،ަވނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ރައްޔިތު މީހާ ބާރުވެިރކުރުމަށް މިތާ އެ މަސައްކަްތކޮށްފައި

ކުަރނީ. އަޅުގަނޑުމެން ނުނިދާ  ލާބަ ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން މި މަސައްކަތް ،ހޯދައިދިނުމަށް

ރައްޔިތުންނަްށ  .ޓަކައިރައްޔިތުންނަށް ކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް އައިސް މިތިބީ ސައްކަތް ތިބެގެން ވެސް މި މަ

ބޫުލކުރާ ގޮތުްނ ރަން. އަދި އަޅުގަނޑު ގަ، މި އިޞްލާޙަށް އަުޅަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުކުރުމަށްޓަަކއި. އެހެންވީމާމަސައްކަތް
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ތާީއދުކުރާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ  ންބަރުން ވެސް މި އިޞްލާޙަށްއްޔާ ހުރިހާ އަުޅގަނޑުެމންގެ ިއއްޒަތްތެރި މެވެއްޖެ 

 ބޫލުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިބްރާހީމް  ރުރި މެންބަެދްއކެވުމަށް މަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެމެންބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 އަރުވަން ފަށް ފުރުޞަތުޝަރީ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

 އިޞްލާޙު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނޫނަށް އީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ފީ ނުދައްކާ  އަްށވުރެ ިގނަ ކުންފުނިން 7000 ފީ ނުދައްކާ ހުރި ،ވަީނ މިހާރު އުވައިނުލެވި  ދަކަށްއްވި މަޤްޞަހުށަހެޅު

ެއގޮތަށް އެކަން ގެންދިއުމަްށ  ،ވާތީ ޓަކައި ކަމަށްތައް އުވަިއލުމަށްއުަވއިނުލެވި ކުރިއަްށދާތީ އެ ކުންފުނި އޮތީމާ

ށް ނޫނުގައި ވަރަގާބެހޭ  ޏާދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުންފުން  ީއސް.އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަ

އަދި މިއިން  ،ނޫނުތައް ވެސްތަކާ ބެހޭ މުހިއްމު ގާބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަެކއް ގެންަނން އެބަހުރި. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުންފުނި

ކުންފުންޏެއް އުަވއިލާއިުރަގއި ވެސް ބަލަންޖެހޭ މުހިއްމު ކަމެއް އެބައޮތް. ލިމިޓެޑް ަލއިބިިލޓީއަކީ ފަހަރެްއގައި ވެސް ެއ 

ންގެ ޯބުޑން ވެސް އަދި ހިއްސާދާރުން ވެސް އެްއވެސް ކަހަލަ ޒިންާމއެއް އުފުލަންނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ކުންފުނީގެ ޑިެރކްޓަރު

ލަތްތަުކގަިއ ޒިންމާ ުއފުލަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އާއްމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ ން އޮންނައޮތުމެއް ނޫން. ވަކި ހާމުޅި

 .އެ ބޭފުޅުން ގަނެފައިވާ ހިއްާސގެ އަގު ،ވާްނޖެހޭ މިންވަރަކީލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާދާރުން ޒިންމާ

ކޮށްަފއިވާ އަދަދު. ެއއަށްވުރެ ބޮޑު އެްއޗެއް ިހއްސާދާރުން ވެސް ނުވަތަ ސްޓުއެ މިންވަރަށް ނުވަތަ އިްނވެ

ުނވަތަ މަކަާރއި  ޑިރެކްޓަރުންެގ ބޯުޑގެ މެންބަަރކު ެވސް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮށްގެްނ ނޫނީ ޮއޅުވައިލުެމއް

ނަމަ. ހަމައެހެންމެ އެ ކުންފުނީގެ ފަންޑު  ލަތެއް ހަދައިގެން އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގާފައިވާހީ

އެ ކޮްށފައިވާ މިންވަރަށް ވެސް އެ  ،ނަމަ ރަުއސުލްމާލުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ކޮށްަފއިވާ ،ނުވަތަ ފައިާސގެ ބޭނުން

ނޫނު އެކުަލަވއިލުމުގައި މި ދެންނެވި މުހިއްމު ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ުކންފުނީގެ ގާ ؛ނޫނުގާވާންޖެހޭނެ. މި ބޭފުޅުން ޒިންމާ

އަދި ހިއްސާދާރުން ވެސް ޒިންމާވާންޖެހޭ  ކްޓަރުންނާ،ނުކުތާތަކުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައި އަދި ބޯުޑގެ ިޑރެ

ހަލަ ކަންަތއްަތކެއް ކުރީަމކަން ގާނޫުނގަިއ ކޮންކަ ،ވާންޖެހޭ ގޮތާއި ޒިންމާ  ،ލަތްތަކާއިހާޒިންމާވާންޖެހޭ  ،މިންވަރާއި

 މާވާ ަތކުލީފުތަކާނެތީމާ އެިކއެިކ ކޯުޓތަކުން ޝަރީޢަތްކުރުމުަގއި ެވސް މި ދިސާފުސީދާ އިބާރާތްތަކުން ަބާޔންކޮށްފައި

ށް ހިްއސާ ިވއްާކ ޚާއްޞަކޮ ،ންޏަކީ ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކުންފު ،ތެދުފުޅެއް  ޒަތްެތރި ރައީސް.ޖެހެނީ. އިއް ދިމާވާން މި

ހިއްސާ ގަންަނ ފަރާތުން އެ ކުންފުނި ިހންގުމުަގއި ެއްއވެސް ވަރެްއެގ ދައުރެއް އޮންނަ ގޮތަކަށް  ކުންފުންޏަކީ،
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އިންތިޒާމުކުެރވިފައި އޮންނަ ުކންފުނިތަކެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، ހިއްސާދާރަށް ހިއްސާ ަގނެފައި ނުވަތަ އެ ހިއްާސަގިއ 

މީހުންގެ ދައުރެއް ކުންފުނި ހިންގުމުގައި ނޯވޭ.  އުސޫެލްއގެ ގޮތުން އެ ،ވިޔަސް ެވސް ކަމަށް  ކޮށްފައި އޮތްސްޓު އިންވެ

ަޔީކ ާވ މިންވަރަށޭ. ޭއގެ މާނަ ، ކަނޑަެއޅިފައި މި އޮންނަނީ ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ ހިއްާސގެ ައގަށްއެހެންވީމާ

 ލަތެއްގައި ހިއްސާދާރުންެގ އަތުން ގެއްލިގެންދާނީ އެހާ ޕްެވްއޖެވައިްނޑަ ނުވަތަ ލަތެއްަގއިކުންފުނި ބަނގުރޫޓުވެއްޖެ ހާ

ލަތްތަކުގަިއ ވެްސ އަދި ލިމިޓެޑް ަލއިބިލިޓީ ްސ، މިނޫން ހާމީހުން ހިއްސާގައި އިްނވެސްްޓކުރި މިންވަރު. އެހެންނަމަވެ

 ،ނަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ނަހަމަ  ،ނަމަ ކަމަކު މި ދެންނެވި ގޮތަށް ފަންޑު މިސްޔޫޒްކުރާ ކުންފުންޏެކޭ ބުންޏެއް

ނުވަތަ ޖިނާޢީ ުކށެއް ކޮްށގެން ެއކި ކަހަަލ  ،ނަމަ ން ނާޖާއިޒު ފައިދާތައް ަނގާ ނުވަތަ މަކަާރއި ހީލަތުފްރޯޑް

 ންގެ ދައުރަކީ ކޮބައިތޯ ނަމަ ޑިރެކްޓަރުން ޒިންމާވާންޖެހޭ. އަދި ހިއްސާދާރު ވިޔަފާރިތައް މި ދެންނެވި ގޮަތށް ހިންގާ

ބާރާތުްނ ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެ. ެއހެންނޫނިއްޔާ ކުރިއަށް އޮްތ އި ކަނޑަެއޅި ބަޔާންކޮށް ޞަރީޙަ އިނޫުނގަވެސް ގާ

ްޕުކރީމާ އެ ދަރަންޏަށް ފައިސާ ކުންފުނި ވައިންޑަ ،ދަރަންޏަށް ނަގައި  ،މުސްތަޤުބަލުގައި ބޮޑެިތ ިވަޔފާރިތައް ކޮށް

ން ހިނގައިދާނެ. އެއީ އެތާނަގއި ދަރަންޏަށް ދޫކުރާ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ެއ ދޫކުރި މީހުންގެ ފައިސާ މުިޅން ގެއްިލގެ

، ލައެއް. އެހެންވީމާދާއިާރއެްއގައި ގެއްިލގެން ހިނގައިދާެނ މައްސަ ކުންފުނިތަކަށް ވިއްކާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ފުޅާ

ލަތްތަކުަގއި ޑިރެކްޓަރުން ނުވަތަ  ހާނެވިއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކުންފުނި ހަދާއިރުގައި ވެސް މި ދެން

ބަޔާނެްއ ނުކުރެވޭނެ.  ނޫުނގައި ތަކަެށއް ަކންކަމެއް ނުނިންމޭނެ. ގާކުންފުނި ހިންގަން ތިބޭ މީހުން ޒިންމާނުވާ ގޮ

 ،ވި އޮތް ގޮތަށް އަހަރީ ފީ ނުދައްކަިއގެން ނޫނިއްޔާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ އޮެވގެން އުަވއިނުލެ ، މިހާރު މިއެހެންވީމާ

ނޫނަށް ގެންނެވި އިޞްލާޙު ގެނައުމަްށ ގާ ކުންފުނިތައް އުަވއިލުމަށްޓަކައި މި ގާވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތްތައް ނުހިން

ވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަްނ. އޭރުން މިހާރު މި ކުރިމަތިވެގެން ިމއުޅޭ މައްސަލަަތއް ޙައްލުެވގެންދާނެ. އެހެން

ންޖެހޭ ފައިސާ އެއީ އަިދ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ނުހިންގާ ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުްނ މަނާއާއި ދައުލަތަށް ދަްއކަޖޫރި

ނޫނަށް މި ގެނެވޭ ނި އުވައިލުމަށްޓަަކއި މި ގާއަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ ނުއުފުލައިގެން ކުންފުނި އުަވއިނުލެވި ހުރި ކުންފު

 ޑު މި ދެންނެވި ނުކުތާތަކަށް ފުޅާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ތާީއދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަނ

ކޮށް އެ ނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތައް ހުރިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަގާކުްނފުނީގެ ، ދާއިރާެއއްަގއި ވިސްަނއި

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުވާ ބޭފުަޅުކ ަޑިއގެން ފުރުޞަތުއެރުވިަފއިަދއްަކވަން އެިދވަމެންބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅު ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކު

ން މި ބިލަށް މަތީ ެއކީަގއި ަގާވއިދުަގއި ކަނަޑއެޅިަފިއވާ ގޮުތގެތް. އެހެންކަމަށްވުމާ މިހާރު ތަޅުމުގައި ަވޑަިއގެން ނެ
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އުތުރު ދާއިރާެގ  ދުއްފުށީކުޅު ،ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ސަރުާކރުގެ 

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

އިރު، މި ޢާޔަތްކުރާރި ރަީއސް، މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްެކވި ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކތަކަށް ރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ސާފުކޮްށ  ށް ވަރަށްބިލަކީ ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއްކަން ައޅުގަނޑަ

އްތަކަށް ހޭ ކަންތަމަްށޓަކައި، ކޮންމެހެން މި ހިނދުން ކުރަންޖެއެނގޭ. މި ބިލުަގއި މިހިރީ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ކުރު

ވާީތ، ވީާހ  އް ކަމަށްވާއިުރ، ވީހާ އަވަހަކަށް މި ަމޖިލީހުގެ ތަޅުމުން މި ބިލު ފާސްެވގެންދިއުމަކީ މި ސަރުކާުރގެ އެދުމެ

ން. އި ދަންނަވަދުން ކަމުގައަވަހަކަށް އެކަން ކުެރވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނުޑގެ ވެސް އެދޭއެ 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙުސް ބްތިދާޢީ ބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މިއަދު މި އި

ަގއި ނއީސް މިތާރަދޭތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ިއްއޒަތްތެރި  ންނާނީ ކޮންއިރަުކމާނިމެމުންދާ ބިލުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮ

ނީ ޓަށް އަހާވޯތަުކއޭ ، އަޅުގަނޑު މިވެނި ވަގުޅުމަށް އެންގެވުމެއް އަްނަގވާފަ. ެއހެންވީމާއިންނަަވއިގެން ވަނީ ތަ

ން ިމ މަތީ ިއވާ ގޮތުގެަރއީސް ވިާދޅުވެފަކުިރއަށް މި ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި  ނުދަންނަވައި

ްނ ޓަށް އެހުވޯސް ނިމެމުންދާ ބިލުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން މިއަދު އޮންނާނެ. ބިލަށް، މި ނިމެމުންދާ އިބްތިދާޢީ ބަހު

 ލެވޭނެ. ޝުކުރިްއޔާ. ޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައި އޮންނާނެ ގަޑި ކުރިން އިއް 

ކާުރގެ ފަރާތުން އެޖެންޑާގައި ދެން އޮްތ އައިޓަމަށް. އެ އަިއޓަމަކީ ވެސް ސަރުމިހާރު މި ކުރިއަށްދަނީ  -{7.5}

އި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު( )ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާ 2013/14 ުވން. އެ ބިލަކީ ގާނޫނު ނަންބަރުހުށަހަޅުއްވާ ބިލެއް ހުށަހެުޅއް

 ދާއިރާގެ ރު ދެކުނުހެންވޭ ،ވަނީށް ފޮނުއްވާފައި މި ބިލު މަޖިލީހަ ،ލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއަށް އިޞް

ށްޓަކަިއ ށަހެޅުއްވުމަހުމަޖިލީހަށް  ،މި ތަޅުމަށް، މި ބިލު މަޖިލީހަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް. 

 ރުވަން.އަދުލްކަރީމަށް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތުހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބް

 

  ކަދެްއކެވުން:ވާހަހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަާކއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު( އަްށ  2013/14 ތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

 ، ގާނޫނު ނަންބަރު ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ބޭނުމަކީލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު. ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބު؛ ސަުރކާރުން މި އިޞް
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ގަިއ ބަޔާންކުރާ މޯްލޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސެގ (ެގ ގާނޫނު)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް 2013/14

 ތައް ގެނައުން. ގާނޫނު ނަންބަރު ލާޙުވިދިޔަ ގާނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބުނެ

ބުނެވިިދޔަ  -1ލާޙުަތްއ ގެނައުން. ތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލު)( 2013/14

ުމ އާއް -1ގެ )ރ(ގެ 7 ނަންބަރު އަްނނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާުޙކުރުން. ވަނަ 1ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ(ގެ  7ގާނޫނުގެ 

އެކު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ގެ ލަފަޔާ ޢައްޔަންކުރާނީ މިނިސްޓަރުޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ،ޖަލުތަކާއި ރިމާންޑް ޖަލުތައް

ލާޙުކުރުން. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ނަ ާމްއދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞް ވަ 18ބުނެވިިދޔަ ގާނޫުނގެ  -2ޕްރިޒަންސްެއވެ. 

ތަްއ ގޮުތން އެންމެހައި ކަންތައް މޯލްިޑވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސެގ އެންމެ އިސް ވެިރޔާގެ -18ޕްރިޒަންސް؛ 

ކައި ކޮމިޝަނަރ ޮއފް ޕްރިޒަންސްއާއި ޑެިޕއުޓީ އަދާކުރުމަށްޓަ އިންތިޒާމުކޮށް ދުވަހުން ދުަވހަށް ހިންގުމުގެ ޒިންމާ

ޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އެެވ. ކޮމިަޝނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސަކާއި ޑެޕިއުއް ހުންނަންވާނެކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސެ 

 ވަނަ 7ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  127ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  -3އްޔާެއވެ. ޕްރިޒަންސް ޢައްޔަންކުރާނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރި

މޯލްިޑވްސް ކަެރްކޝަނަލް ސަރވިސްގެ އިްސ  -7ގެ )ށ(ގެ 127ލާޙުކުރުން. ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް

 ގެެޒޓުަގއި ިދވެހި ސަރުކާރުގެ ،ކޮށް، ތަސްދީގު މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގާނޫނު ފާސްވެ -4އޮފިސަރެއް. 

 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. ތު ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަަވއިސްކުރެއްވުމަށް ވަގުޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 43ށް ކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަސި 8މިނެޓާއި  50ރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫ 21މިނެޓާއި  8ގަިޑއިރާއި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަްށ  3އަށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ 7ޓާއި މިނެ 9އަށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  17ނެޓާއި މި

މަށް މިނެޓު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވު 3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ލާަނން. ވަަޑއިގަތުމަްށ އަޅުގަނޑު ހުޅުަވއިއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތަށް އެދި

)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަނުޑ މި ބަލައިލަނީ ިއއްޒަތްތެިރ އެްއވެސް މެންބަރަކު މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ 

 އިޝާރާެތއް މަިޖލީހުގެ ތަޅުމުން އަުޅގަނަޑކަްށ ނުފެނޭ. އެހެންކަމަށްވުމާ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވތޯ. އެފަދަ

 ޑަ ތަންފުކެއް އަތްދަށުން ދިޔައީ ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ކަނޑައަޅަން. އާދެ! ކުޑަކު އެީކގައި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހު 

 ހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގަާވއިދުަގއި ބުނާއިނގޭތޯ. ދެންމެ ވާހަކަފުޅުެދްއކެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ބިލު ހުށަ

ގޮތުން ެއއްެޗއް  ބެހޭ ، އެ އިްއޒަތްތެރި މެންަބރު ބިލާޖެހޭބަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވަން ެއބަގޮތުން ެއ ިއއްޒަތްތެިރ މެން

 ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން، އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަރިހުން ހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް. އެހެންވީމާވިދާޅުވަން އޮިތއްޔާ ފަ
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އެފަދަ ފުރުޞަތަކަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވަންތޯ. )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މައިކުަގއި ވިދާުޅވެލަްއވާ 

 އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް. 

 

  ކަދެްއކެވުން:ވާހަހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

، މި ގޮތުން ތީށް ވަގު)ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާޫނނު( އަ 2013/14 ްއޔާ. ގާނޫނު ނަންބަރުދެ! ޝުކުރިއާ

އަދިވެްސ  ގާނޫނަށް ނަަމވެސް މި ަހގަކުެރވުނު ކަެމއް މި ހުށަހެޅީ.މު އެްއ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ފާވަގުތަްށ އެންމެ މުހިއް

ށްފަހު އަދި ޔަތްކުރުމައާއި އަދި ހުރިހާ ކަންކަމަށް ރިޢާ، ކުލެެމންސީރުންމީގެ ދަށުން ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތަުކގެ އިތު

، އިތުުރ މާ. އެހެންވީޅާނެކަމުގެ ޚަބަރު އޮތީ ލިބިފަލާޙުތަެކއް ވަރަށް އަވަހަށް ސަރުކާުރގެ ފަރާުތން ހުށަހައިތުރު އިޞް

   ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަެއއް ދެން ނެތް ފާހަގަކޮްށލާނެ.

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

،  އޮންނަނީމު އުޫސލެއްގެ ގޮތުން މިތަށް އެކަން ެގންދެވުނީ ވެސް އާއްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަނަޑށް އޭރު އެގޮ

ތްތެިރ ަގއި ިއއްޒަމަޖިލީހުގެ ތަޅުމު  މެންބަރަުކ ބިލު ހުށަހެޅުއްވީމާސްަގިއ އެ ިއއްޒަތްތެރިބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހު

ގޮތުްނ  ގެ ލެްއވުމުއިޢީ ބަހުްސ ނިންމަވަތިދާ ރިޢާޔަތްކުަރއްާވފައި އަދި އިބްތަކަށް ވެސް މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު 

ނުންފުޅު ޞަތުގެ ބޭ ފުރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުާވނެ ބަސްފުޅަކަށް ފުރުޞަތު ދޭން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއރުވި

ަވއިފި. އް ކޮށްލައް ކަށް ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ އިޝާރާތެގޮތުން ދެން ކުރިއަށް ހުރި ކަންތައްތަ މި ބިލާ ބެހޭ  ހިއްޕަވަިއ،

ބްތިދާޢީ ބިލުގެ އި މަތީން މި ދަންަނވަން. ދެން ައޅުގަނޑު ކުރިްނވެސް އިޢުލާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ  ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު

ށް ދެވޭޯތ  އައިޓަމައޮތް އެޖެންާޑގައި ކުިރއަށް ،. ދެން އަޅުގަނޑު ދެން ުކރިއަށް އޮތްބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ވަނީ ނިމިފަ

ުޅގަނުޑ ޅުންނަށް އަމި މާލަމުގައި ތިއްެބވި ިއއްޒަތްެތރި ބޭފު ،މަސައްކަތްކުރާނަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ޖަލްސާަގއި

ނީ ވެފަ. ވަތުތަެކއް ްނދާތާ ވަގުނުލާ ކުރިއަްށގެނޑުމެން ޖަލްސާ ފަށައިގެން ހުއްޓައިމިހާރު އަޅުގަ .ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ން އޮްތ . ުނވަތަ ދެތޯ މިހާރު ހުސްވަގުތުކޮެޅއް ނަންގަވަންމެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވަމު ، ިއްއޒަތްތެރިވީމާއެހެން

ބަރުންނަްށ ތްތެރި މެންޒުނަދެއްވާނީތޯ؟ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިއްޒައުމަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑު ޢިބިލައިގެން ކުިރއަށްދި

 ތިޔަ ދެއްވާ އެއްބާރުެލއްވުމަށް. 

މި ބިލު މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ދެން ހުށަހަޅަން އޮތް ބިލަކީ ވެސް ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވ ބިލެއް.  -{7.6}

 ދީދީ. މި ބިލަކީ ގާނޫނު ނަންބަރު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ،ވަނީފޮނުއްވާފައި 

ލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު. ބިލު މަޖިލީހަށް ށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞް ބަހަުއމީ)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ 2011/9
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ބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީއަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެން ،ހުށަހެޅުއްވުމަށް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އަުރވަން.އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާ މުޙައްމަދުދީދީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް

 ބެހޭ  ޞްލާޙާއި، މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތުން އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! މި ބިލާ ބެހޭ

ފަިއާވ ނީ ހުށަހެޅިވާލުތަެކއް އެބަ އާދޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަސްތުކުރަގޮތުން މިހާހިސާބަށް ވެްސ ަވރަށް ގިނަ ސު 

ބަހަށް  އުމީޖޭގެ ޤަ ، ދިވެހިރާއްކަމަށް ވަންޏާ ގޮތުން ުކޑަކުަޑ ތަފްސީލެއް އަުރވަން. ެއގޮުތން ދަންނަވާ ބެހޭ ޞްލާޙާއި

ބޮޑު ެއއް ންމެ ައގުދި އެމު އެއް އަސާްސކަމުަގިއވާ އަ، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަުތގެ އެންމެ މުހިއްއިސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫަނކީ

ދު ނަޝީދުގެ ލް މުޙައްމަރުވިޔަނުދެްއވުމަށްޓަަކއި ކުީރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިބަސް ހީނަތަރިކަކަމުަގއިވާ ިދވެހި

ހުން ، މަޖިލީވަނަ އަހަރު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 2011މަނިކުފާނުެގ އިސްނެންެގވުމަކަށް  ވެރިކަމުަގއި އެ

ސީން ވެްސ އަސާނޫނުޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާވާ ބިލެއް. އިއް ކުރެވިަފއިގައި ތަސްދީގު 2011މެއި  11ފާސްކޮށްފައިާވ؛ އާދެ! 

ޖިލީހުން މަ އޭރު މި ކީ ދިވެހިބަސް ކަމަށް ކަނަޑއަޅުްއަވވާފަ. އެ ގާނޫނު އަުޅަގނޑުމެންއުމީ ަބހަވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤަ

ށް މަްއޗަ މްހޫރިއްޔާގެ ވަނަ މާއްާދއިން ިދވެހިބަހުެގ އެަކޑެމީެއއް އުެފއްދުމަށް ަރއީސުލްޖު 7ފާސްކުރިއިރު، ެއ ގާނޫުނގެ 

 ޖަވާބުދާީރވުން، ވަނަ ނަންބަރުގައި ވަޒީރަށް 5ވަަނ މާއްދާގެ  11ވަނީ ލާޒިމްކުރަްއވާފަ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަދި 

ވަނަ މާއްދާގެ  22ވަޒީރަށް ޖަވާބުދާީރވުން، އެ އިބާރާތް ވަނީ ހިމަނުއްވާފަ. އެހެން ލިޔެފައިވާ ހިނދު، ެއ ގާނޫނުގެ 

މުެގ ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަވނީ ތަޢުލީމާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންަތއްތަްއ ހިންގު )ބ( ަގއި ވަނީ، މިނިސްަޓރު

އްާޔ ލްޖުމްހޫރިމަސްއޫލިއްޔަތު ަހވާލުކޮށްފަިއވާ ުވޒާާރގެ ަވޒީރަށޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، ަރއީސު

ުޑ ވެ އަުޅގަނކުގެ ތެރެއިން، އިސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް މި ގެންނެވި ބަދަލުތަ

މަްށ ކަހެރިޓޭޖާ  މިދެންނެވި މަސްއޫލިްއޔަތު ިމހާރު ހަވާލުކުރަްއވާފަިއ ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ާއޓްސް ކަްލޗަރ އެްނޑް

ނޑު ހުށަހަޅަން ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން އަޅުގަ 22ވާތީ މި ގާނޫނުގެ 

ވި ގޮތަްށ ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( އަންނަނި 22ހުނީ. އެ އިޞްލާޙު އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަކީ، ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ މި ޖެ

ފަތާ ގުޭޅ އިޞްލާޙުކުރުން. ަވޒީރު ކަަމށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހާއި، ތަރިކައާިއ، ަސގާ

ްށ ރަށޭ. ވަރަކުެރވިފަިއވާ ސަރުކާރުެގ ވުޒާރާގެ ވަޒީސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުުމގެ ޒިންމާ އެއިރެްއަގއި ހަވާލު

  ހުށަހެޅިމިޓެކްނިކަލް ވާހަކަތަެކއް މި ދެކެވުނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު 

ކާރު ރުފަހު، ސަހުށަހެޅުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅިހުށަހެޅުން މި މަޖިލީހުން ދިރާސާކުރެްއވުމަށް

ށް ރަށް ބޮޑަވަހިންގެވުމަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްުވމުގެ ގޮތުން މި އިޞްލާޙު މި ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. އަޅުގަނޑު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާލަން. ވަރަށް، އުއްމީދުކުރަމުން
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޅގަނުޑ ރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ަވގުތު ކަނަޑެއޅިފައިވާ ގޮތް އަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަ

ސިކުންތު.  5ޓާއި މިނެ 50ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  21މިނެޓާއި  8ގަިޑއިރާއި  1ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި  3ށް . އަދާަލތު ޕާޓީއަިސކުންތު 7މިނެޓާއި  9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  17މިނެޓާއި  43އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ހަކަފުޅުދައްކަވަން މިނެޓު. މި ބިލަށް ވާ 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް 

 ލަށް ފަހު( މި ބިއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުތުކޮަޅކަށް

ވުމާ އެީކަގިއ އެހެންކަމަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަަކފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެން އިޝާރާތެއް ކޮށްލަްއވާފަެއއް ނުވޭ.

ވަނީ  ޅު ކަމަށްގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް އަުރާވނަން އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފު

މް  އިބްރާހީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުވިްއޔާ، ދެންމެ ބިލު މަޖިލީ 

ވާްނ އް ވިދާޅުމުޙައްމަދުދީދީ، މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ފަހުބަސް ވިދާޅުވާްނ ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ފުރުަޞތުގައި ެއއްޗެ 

 ބޭނުންފުޅު ނަމަ، އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:  މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީހިތަދޫ

ްށ ކާރު އަލަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ފަހުބަހެއްގެ ގޮތުން ެވސް ދަންނަަވން އޮތީ، ސަރު 

ުތ ކާރަށް ތަފާްނދަވަނީ ސަރުސަރުކާރާ ހަވާުލވެަވޑަިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ގެ

ޕުޅުަތކެއް. މަސައްކަތް ބަދަލުތައް ގެންނަވަމުން. ެއއީ އެ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ވަުޢދުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރަްއވަމުންގެންދާ

ދޭ. ގެން އެބައެ މަސަްއކަތްޕުޅުތަކަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި މަޖިލީހުން ފުރިހަމަ އެްއބާރުލުން ލިބި

 މަވެސް، މާނަވީމާ، އަުޅގަނޑު ނިންާމލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީ، ިމ ދެންނެވި ވަރަށް ޓެކްނިކަްލ އިޞްލާޙެްއ އެހެން

 ގޮތެއް ބޮޑު ބަހުސެއް މިއަށް ނުކުރެއްވި ނަމަވެްސ، ވީހާ ައަވހަކަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއިން މި އިޞްލާޙާ މެދު

ކާރުން ވަިއ، ސަރު މި އިޞްލާޙު ވީހާ އަވަހަކަށް ގެނެސްދެއް ނިންމަވައި، އަނބުރާ މި ފްލޯއަށް ފޮނުއްވަިއ، މި ގާނޫނަށް

 އެދިަވޑަިއގެންނެވި ގޮތަށް މި އިޞްލާޙު ބަދަލުކޮށްދެްއވުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުގައި ބިލު ހުށަހެުޅއްިވ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ބިލަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވާން ލިބިަވޑަިއގެން ފުުރޞަ

މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަިއ ނިމުމާ ގުޅިގެން މި ބިލުގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ކަނޑައަޅަން. 

އާދެ! ދެން އޮތީ ތިރީހަކަށް މިނެޓުގެ، ފަންަސވީހަކަށް މިނެޓުގެ ަވގުތުޮކޅަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލުން. 
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. ޖަލްސާ ފެޭށިއރު އޮންނާނީ މިއަދު މި އިބްިތދާޢީ ބަހުސް ނިންމެވި ހުރިހާ أن شاهللاަގއި.  3:30ސާ ދެން ފަށާނީ ޖަލް

ބިލުތަކަކަށް ވޯޓަށް އެހުން. ދުވަހުގެ އެޖެންޑާަގއި އޮންނަނީ ދުވަހުގެ މަސަްއކަތުގެ ތެެރއިްނ ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް 

ަގިއ 3:30އެހެންވީމާ، އެޖެންޑާގެ އެ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވޯޓަށް އެހުން ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ އެހުން. 

 އޮންނާނެ. މިހާހިސާބުން ވަގުތީ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ]އަށް 15:30އިން  15:05ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން ވޯ .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 `. އާދެ! މިދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް އަުޅގަނުޑ ފަށައިގަންނަނީ. އާދެ! އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވާލަން،

ން ދެްއވުކުކޮށްލަޗެ ޅުތައް ބަރުން ކާޑުކޮްއޒަތްތެރި މެންވޯޓުރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދްއވުމަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އި

އްތޯ.  ދެ ކަްތކުރޭ ދިޔަ ނަަމެވސް މަސައްންކާުޑކޮޅު ބިންދަިއގެ ގެްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި އެދެން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

ވޯޓަްށ  ،8ންބަރު އެެޖންޑާ ނަ ންނަަވން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ެދއްވުމަށް ދަބަރުން ކާޑުކޮޅުަތްއ ޗެކުކޮށްލައާދެ، މެން

 ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އަހަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللاއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއި ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ  ،ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން 8.1އޭގެ ދަށުން 

ތްތެރި ްއޒައިމެދު   މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާކުރާ ފަރާތްތައް ަރއްކާތެިރުކރުމުގެ ބިލުލްބްލޯިވސު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    ދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަ

 42    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   42     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުން

 42        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ42ްދަުދ؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އ45ައަދަދު؛ 

. 42؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

ން މިނިވަމަށް މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވު ެއހެންކަމުން،  .42ލަ؛ . ޖުމ22ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ފާސްކުރު

 ފަހު()ވަގުުތކޮަޅކަށްަކމުގައި ދަންނަވަން. ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ  ތަކާ މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ޢަލީ ނިޒާރު އްޒަްތތެރި މެންބަ، ިހތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ،7.3އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރ 

ށް އިޞްލާޙު ( އަ ގާނޫނުެބހޭ ޓުއަރިޒަމާދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ) 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވާފަިއވާހުށަހަޅުއް

ެދްއވުން ތަކަށް ވޯޓުއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮއިމެދު  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ގެނައުުމގެ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރުހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ 

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ46ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 47އަދަދު؛ 

. 46؛ ގެ އަދަދުބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުންގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެން

ޞާދީ ކޮމިީޓއަށް އެހެންަކމުން، މި ބިލު ދިރާސާކުެރއްުވމަށް އިޤްތި .46. ޖުމުލަ؛ 24ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަްނ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިާރގެ  ކުޅުުދއްފުށީކާރުގެ ފަރާތުން، . ސަރު 7.4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ޙު ގެނައުމުެގ ބިލު ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނު( ައށް އިޞްލާ) 96/10ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ަނންބަރު 

 .ވުން އެދެން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މޫސާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެން. ނުފ46ެ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 47އަދަދު؛ 

. 46؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

ީޓއަށް ޞާދީ ކޮމީއެހެންަކމުން، މި ބިލު ދިރާސާކުެރއްުވމަށް އިޤްތި .46. ޖުމުލަ؛ 24ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަްނ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު މުޙައްމަދު މެން އިްއަޒތްތެރި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، 7.5އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނަންބަރު 

 ގާނޫނު( އަްށ ޖަލުތަާކއި ޕެރޯލްގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ) 2013/14ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ޢަބްދުލްކަރީމް

ަތކަށް ންނަވާ ގޮއިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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  ޢަބްދުލްކަރީމް  ޙައްމަދުމު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ޖުމުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ 

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ46ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 47އަދަދު؛ 

. 46؛  އަދަދުގެމެންބަރުން ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި 

 ގެ ސަލާމަތު އުމީޤައެހެްނކަމުން، މި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް  .46ލަ؛ . ޖުމ24ުފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 ކޮމީޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެހިތަދޫ މެދު ،. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުނ7.6ްއެޖެންޑާ އައިޓަމު ނަންބަރު 

ންދިނުމުގެ ގާނޫނު( މީ ބަހަށް އިސްކައުޤަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ) 2011/9، ގާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މުޙައްމަދުދީދީ

 ގޮަތކަށް ންނަވާޑަިއގަމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަ ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ިބލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދުދީދީ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެލަ އަދަދު؛  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ެދްއވި މެންބަރަކު ށް ވޯޓު. ނުފެންަނ ކަމ46ަ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 47މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި 

ޖުތިމާޢީ އެހެންކަމުން، މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް އި .46ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 46

 ނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ކޮމިޓީއަށް ފޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރީފް ޝަ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަަރދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 7.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ޞްލާޙު ގެނައުމުެގ އި)ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ގާނޫނު( އަށް  79/31ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ދެން. އެދެްއވުން ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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  މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަ

 47    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 45    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   45     ިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެ

 23      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 45        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންގެ ވި މެންބަރު. ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ45ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 47އަދަދު؛ 

. 45؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

ޖިލީހުގެ މަމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މުޅި އެެހންކަމުން،  .45ލަ؛ . ޖުމ23ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ ކުރުފާސް

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. 
 

 (އަށް 15:58އިން  15:48 މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ކުރިައށްގެންދެވުން:)
 

 ނިންމުން 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސާއެްއ ހުގެ ޖަލްއޮތީ ައޅުގަނޑު ނިންމާލުން. ދެން މަޖިލީ އާދެ، މިހާރު މަޖިލީހަށް ބަދަލުވެގެްނ މި ދިޔަީއ. ދެން މި

 ޖަހާއިރު. 9ވާ އަްނގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު  2018ޑިސެންބަރު  11އޮންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
      

 ތައްބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 
 

  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒްހާން   .1

ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަތިވެރި 
 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު  

 2018-12-5 ޖޭ.ޕީ ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު   .2
ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މަތިވެރި 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު  
 2018-12-5 ޖޭ.ޕީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާގެ   .3
ދާއިރާގެ  Iލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ގެމަނަފުށބަދަ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  
 2018-12-5 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމޓީ 

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު   .4
ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފޭދޫ 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ  
 2018-12-5 ޕީ.ޕީ.އެމް ންމު ކޮމިޓީއާ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު   .5
 ކޮމިޓީން ވަކިކޮށްދެއްވުން

 2018-12.-5 ޕީ.ޕީ.އެމް އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ 

މަނިކުގެ ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާހުޅު  .6
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކެލާ ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް 
 2018-12-5 ޕީ.ޕީ.އެމް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ   .7
ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ 

 ޔާމިން  هللا މެންބަރު ޢަބްދު 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ހޭ ކޮމިޓީ ބެ  ތަކާކަންތައް

 2018-12-6 ޕީ.ޕީ.އެމް
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