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 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االه وعلى آله وصحبه ومن والم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  22ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ މި ވަގުތު 

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރު ޢުލާންޖެންޑާ އިއެދުވަހުގެ 

 .2018/3/20އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެްނުގން. -4
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ޔުން އިްއވުމަށްފަހު،  ކިބިލުގެ ފުރަތަމަ ތިން ،ވާ ަގއި 6.3އިން ފެށިގެން  6.1ނަންބަރު  އެޖެންޑާ އައިޓަމް -4.1

ނެ ވާހަކަ ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުން މިއަދުގެ މި ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު އޮންނާ ދާޢީ ބަހުސް ފެށުމުގެ ގޮތުންއިބްތި

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ެގ 36މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ަރއްޔިތުންެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. އަދި އެއަށްފަހު، 

ގުުތ ލްސާގެ ވަ ޖަގުތަށް ތަންދީެގން މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގަިއވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމެންދެން މިދަށުން، ހުސްވަ

 ވެސް ަދންނަވަން.ވޯޓަށް އެުހން އޮންނާނެ ވާހަކަ  އިތުރުކުރުމާ މެދު

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ މޭުޒން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަޖިލީހުގެ ރައީސް  -5

، އެ ްއވުމަށްފަހުއިގެ ފުރަތަަމ ކިޔުން ބިލު ަގއިާވ ތިން 6.3އިން ފެށިގެން  6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަްނބަރު  -5.1

އިުދގެ ހުގެ ގަވާތުންގެ މަޖިލީރައްޔި  ،ޓަކައިބިލުތަކުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަށްގެންދިއުުމގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް

 އަރިހު މީންޢާންމު ޖަްއސަަވއިދެްއވުމަށް އަން ޯވޓަށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީލުއްާދގެ )ނ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީމާ ވަނ75ަ

ޖެންޑާ  ކުރިން، އެއާދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. ވޯޓު ނެގުމުގެ)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަުހ( ދަންނަވަން. 

ެގ ، ެއއީ މަޖިލީހުޖެހޭ ދަންނަވާލުމެއް ވެސް އެބައޮތް ވޯުޓގެ ުކރިން. އާދެގެ ދަށުން ދަންނަވާލަނ4ްއައިޓަމް ނަންބަރު 

ެގ މަތީން، މަޖިލީހުގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮތު 107ކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލު. ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

ޖިލީހުގައި  އެކަން މަގެ ރައީސަށް ހުށަހެޅުމުންތިރީގައި މި ދަންނަވާ ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލުގެންނަން ބޭނުންވެގެން މަޖިލީހު

މިިނވަން  -1ފަ. ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުެގ ލީޑަރުްނނަށް ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަުކން އަންަގވާ

ޤައުީމ  -2ިއވޭ. ރަްއވާފައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބަދަލުކު 1މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް އެމް.ޑި.ޕީން 

ންބަރަކު އިްއޒަތްތެރި މެ 1ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު، އެމް.ޑީ.ޭއއިން  1ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަްށ އެމް.ޑީ.ޕީން 

ާއއްމު  -4އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބަދަލުކުރަްއވާފަިއވޭ.  1މިޓީ؛ އެމް.ޑީ.ޕީން ޕެޓިޝަން ކޮ -3ބަދަލުކުރައްވާަފއިވޭ. 

 ށް ައއި ބަދަލުތައް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބަދަލުކުރައްވާަފއިވޭ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީތަކަ 1ކޮމިޓީން އެމް.ޑީ.ޕީން 

 މިއަުދގެ މި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އިޢުލާންުކރަން. އަދި މި ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް 107ގަާވއިދުގެ 

ޑުކޮޅުތައް ކާންބަރުން މެގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  އިްއޒަތްެތރި ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއާޔގައި ހިމަނާނެކަމުގައި ވެސް ދަންނަވަން. )ވަ

 ޗެކުކޮށްލަެދއްވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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  މެންބަރު މުޙައްމަދުަގިއވާ؛ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން، ހިތަދޫ އުތުރު ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރ6.1ިއެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް 2009/8ފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާ

ތެރި މެންބަުރ ގަިއވާ، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، މުލަކު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތ6.2ްގެނައުުމގެ ބިލާއި؛ އެޖެންާޑ އައިޓަމް 

ީޓގެ ގާނޫނު( ހިރާއްޭޖގެ ޤައުީމ ޔުނިވަރސި)ދިވެ 2011/3އިބްރާހީމް ނަޞީރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދާއިރާގެ  ަގއިާވ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ތިމަރަފުށ6.3ީއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލާއި؛ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

އްޭޖގެ އެކްސްޕޯުޓ )ދިވެހިރާ 79/31އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބަހުސް  މްޕޯޓުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުަމށްފަހު، އިބްތިދާޢީއި

ށުމާ މެުދ ިބލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ިމ މަޖިލީހުގައި ފެ 3ކުރިއަްށގެންދިއުމުެގ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި، އެ 

 ށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 23    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަ

   24     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 24        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 23. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 25އަދަދު؛ 
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ކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރ1ަ

އިން ފެށިގެްނ  6.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  އެހެންކަމުން، .24ލަ؛ . ޖުމ13ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާްސކުރ24ު

ން އޮތީ ބިލުގެ ފުރަތަމަިކޔުން އިްއވުމަށްފަހު، އިބްތިދާީޢ ބަހުސް މި މަޖިލީހުގައި ފެށުމަށް ފާސްވެއްޖެ. ދެ 3ަގއިވާ 6.3

 މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުުރމާ މެދު ވޯޓަށް އެހުން.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ަނ ވަ 36ދުެގ ދެން އޮތީ މި ޖަލްާސގެ ވަުގތު އިތުރުކުރުމާ މެދު ވޯޓަކަްށ އެހުން. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއި

ންދެން ެތއް ނިމެސާގެ އެޖެންާޑގަިއވާ ހުރިާހ މަސައްކަމާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ހުސްަވގުތަށް ެވސް ތަންދީގެން، މި ޖަލް

  އެދެން.ޓުދެްއވުންވޯމި ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުުރމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26     މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި

 24    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    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        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 24ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 26އަދަދު؛ 
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. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 1

ސްަވގުތަށް ެވސް ތަންދީގެން، މި ޖަލްާސެގ ެއހެންކަމުން، ހު .25. ޖުމުލަ؛ 13. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ 25

 އެޖެންޑާަގއިވާ ހުރިހާ މަސަްއަކތެއް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް ފާސްެވްއޖެ.

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު -6

ިއވާ، ހުށަހަޅުއްވާފަ ތުން، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމްސަރުކާރުގެ ފަރާ -6.1

ކިޔުްނ  ރަތަމަށް އިޞްލާުޙގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ފު( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު 

  ބިލު.  ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުގެ)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންަޝނާ 2009/8ނަންބަރު އިްއވުން. ގާނޫނު 

ނޫނު ވާފަިއވާ، ގާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ހުށަހަޅުއް -6.2

 ކިޔުން ރަތަމަ )ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފު 2011/3ނަންބަރު 

 ަނއުމުގެ ބިލު.)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެ 2011/3އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވާ، ޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް -6.3

ން ގެ ފުރަތަމަކިޔުޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓު އިމްޯޕޓު ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު)ިދވެހިރާއް 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އުމުގެ ބިލު. )ިދވެހިރާއްޭޖގެ އެްކސްޯޕޓު އިމްޕޯޓު ގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙުގެނަ 79/31އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް -7

 2013/4ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  -7.1

ޑިސެންބަރު  4)ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަކިޔުން އިއްވާަފއި ވަނީ 

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  17ވަަނ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2018ަގއި ބޭްއވުނު،  2018
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ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނުޑ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ވެހިރާއްޖޭަގއި ވަނަ އަހަުރން ފެށިގެން ދި 2005ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، ޝު

ހާރު މިކަން ވެސް މި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަނީ ޕާޓީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ިސޔާސީ ކަން

ަގސްްޓ އޮ 7މުން، ޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ އުސޫލުތަެކއްގެ ތެެރއިން. އެހެންކަބައްޓަންކުރެިވގެން މި އަންނަނީ ސިޔާސީ ޕާ

ިކ ގުޅޭ އެިކއެ ަގއި ެއކުލަަވއިލެވުުނ، އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލަަވއިލި ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންނާ 2008

އިންޞާފު ޖޭެގ ޢަދްލުނދު، ިދވެހިރާއްކަންކަން ކުެރިވގެންދަނީ، މަްލޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަީސ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވީހި

ސް ވެންމެހެން ޤާއިމުކުރުމާއި ޙައްޤުަތއް ރަްއކާތެރިކުރުމުގެ ސިފަތަަކކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫުނެގ ތެރެއަށް ކޮ

ިކއެކި އެއޮންނަންޖެހޭނެ ސިފަތަކެއް ކަމަށް ވީހިނދު، ސިޔާީސ އެކިެއކި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އާއްމު 

 ރާތްތަކަށް އި ސަރުކާރުގެ ޝަޚްޞުތަކަށް ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމަކީ ކުށެއް ނެތް މަޢުޞޫމް ފަފަރުދުންނާ

ްއ އި ޙައްޤުތަ ލިބިގެންދާ ގެއްލުމެއް ކަމުަގއި ދެކޭތީ، ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުަގއި މިދެންނެވި ޢަދްލުވެރިކަމާ

ލު. އާދެ! ބިހުށަހަޅާ  އް ަކމުގައި ދެކޭީތ، އަުޅގަނޑު ިމައދު މިރައްކާތެިރވެފައި އޮތުަމކީ ކޮްނމެހެންވެސް މުހިއްމު ކަމެ

 މި ުރގަިއ ވެސް މި ބިލުގައި ަމއިގަނޑު ގޮެތއްަގއި ބަޔާްނކުރެވިަފއި ވަނީ، މި ގާނޫނުަގއި ފުރަތަމަ ެއކުލަަވއިލިއި

އިވާނެ. ޔާންކުރެވިފަ ވެސް ބަ ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރެވިފައި ވާނެ ވާަހަކތަކެއް. ޖޫރިމަނާގެ ވާހަކަތަެކއް  32ގާނޫނުގެ 

، ސާބިތު އާެއއްކޮށްޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްަކިއފި ނަމަ، ކަންކުރާނެ އުސޫލުަތކެއް ވެސް ބަޔާންކުެރވިފަިއާވނެ. ހަމައެ

ަގިއ ދަރަންޏެއް ޮއވެ، ހުކުމާ އެްއގޮތަށް ނުދަްއކައިފި ނަަމ، ކަން ކުރާނެ ގޮތްަތކެްއ މި ގާނޫނުެގ ތެރޭ

 ނުދެކޭތީ؛  ައޅުގަނޑު އެއީ އެްއެވސް ފަރާތަކަށް އެކަމުގެ ނިކަެމތިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ަކމުގައިހިމެނިގެންދިއުމަކީ

ުކގެ؛ ޔާސީ ޕާޓީތައަދި ހަމައެއާެއއްކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިހާރު މި ހަލަބޮލިވަމުން އަންނަ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ސި

 ނގޭތޯ.އެދެން އި ލު ުހށަހެޅުމުގެ މާޙައުލެއް ާޤއިމުޮކށްދެއްވުންއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިތާނގައި އަުޅގަނޑަށް މި ބި

 ...، ައޅުަގނޑު ބިލެއް ހުށަހަޅާ ވަގުުތަގއި ތަންކޮޅެއް އުނަދޫގވާތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތަކަށް ނެ ގޮޅުނުވާއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަތިފުައޅުގަނޑު އެދެން، އި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަްށގެންދަވާ!އާދެ! 

 ާބއްަވއިދެްއވުމަށް.  އިއެކީގަ އަމާންކަމާ ގެ ފްލޯމަޖިލީހު
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ތުގަިއ ނޫެނއް ޙަޤީޤަސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ގާ ،ގަބޫލުކުރާހިތް އޮތީއާދެ! މިދެންނެވި ހަމަތަކުގެ މަތީން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ 

ސްނާނެ މާއެކު ވި  ޕާޓީތަކުގެ މަްއޗަށް ޢަދުލުވެރިކަންދާއިުރގައި އެ ާގނޫނުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން ސިޔާސީވުޖޫދުެވގެ

ހިއްމު މު ންމެހެން އަދު ކޮާކއި މަފްހޫމްތަކެއް އެ ބިލުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފައި އޮތުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް މިކައުސޫލުތަ

ިމ  ،ގަިއ ދެކިކަމު ނޫންފާކުރުމަށް އޮތް ބިލެއްނުވަތަ ވަކި ަފރާތަކަށް މަން ކަމެއް. މިއީ ވަކި ފަރާތަކަށް ޙައްޤު ހޯދުމާއި

ޓީެގ  ކޮމިދާނެ ކަމަށްކަމެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ނުވަަތ ގެނެވިމިައށްވުރެ ވެސް އިތުރު ފުރިހަމަބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

ކު  ހަމަެއއާއެތަކެްއ ހުަށހެޅިދާނެ. އަދިއިޞްލާޙު މިޓީެގ މަރުޙަލާަގއި ވެްސ މިއަށްކޮބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ހިނދު، 

ނަ މާއްދާަގއި ވަ 48 ،ވަނަ މާއްދާަގއި ހަމަ މިގޮތަށް ބަޔާންކުެރވިފަިއވީ ފަދައިން 32 .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން

މެދު  ތަކާމުޢާމަލާތްލާ ހާލަތުގައި ޕާީޓގެ ފަރާތުން ކުރެވިފަިއވާ މިދެންނެވި އުސޫލުން ޕާޓީ އުވައިވެސް ހަމަ 

މްތަްއ ފޯގެ ޕްލެޓްބޫުލކުރެވެީނ މި ބާވަތުއަޅުގަނޑަށް ގަނަމަ، ންނަންޖެހޭ. އެހެންނޫންމާކުރާނެ ފަރާތެއް އެބަ އޮޒިން

މަ ކޮންެމ ދައިގެން ހަހަދައިގެން ކުންފުނިތައް ހަދަިއގެން ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާަތއް ަހދައިގެން ުނވަތަ ސިޔާސީ ޕާީޓތައް ހަ

 އި ޑު މީގަޮގތުގައި ައޅުގަނ ގެއިތުރު މާއްދާއެއް  ދެންނެވި އުސޫލުން،، މިވެސް ކުެރވިދާނެ. ެއހެންވީމާ ކަމެއް

 މާ ޖިނާޢީ ކަންކަ އިމާމާލީ ކަންކަ ،ވަނަ ާބބު އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު އެ ާބބުގެ ސުރުީޚގެ ގޮތުަގއި 6ހިމަނާފައިވާނީ މީގެ 

 ލުމާ ޒިންމާ އުފު މުަގއި ޖިނާޢީ ކަންކަާމލީ ކަންކަމާއި އަދި ،ގޮތުަގއި ފާހަަގކޮށްފައި ގެ ބާބުގެ ސުރުޚީެއއްއެ  ؛ބެހޭ

ިވއެްއ ނޑު ނުދެންނެއެހެްނީވމާ، ބިލުގެ އަކުރުން އަކުރަްށ އަޅުގަބަޔާންކުރުންތަކެއް. ބަޔާންކުރެވިަފއިާވ  ގުޭޅގޮތުން

ހިްތ ރާލުކުުޅގަނޑު ގަބޫވަނީ. އެހެންވީާމ، އަލު ޙަޤީޤަތުަގއި މި ހުށަހެޅިފައިތެރޭގައި މި ބިމަފްހޫމްގެ ކަމަކު މިދެންނެވި 

ޔަކަށް ބަ  އެްއވެސް ދުލުވެރިކަމާއެުކ ހިންގުމުެގ ރޫހު ހުރިަގއި ިސޔާސީ ޕާޓީަތއް ޢަިދވެިހރާއްޖޭ ހަމަަގއިމު ވެސް ،އޮތީ

މުެގ  މި ކަންކަ، މިއަދުނުދެކެން. އެހެންވީމާ ގައިމު ެވސްމިކަން ކުރަން އުނދަގޫެވގެްނވާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ

ާއއެުކ މި އެދި ހަމަ، އަަދއުަލތުގެ ެއކިެއކި މުައއްސަސާަތަކށާއި ،ރައްޔިތުންނަާށއި  އެންެމހައިތެރެއިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ

ހެން ންމެތުމަކީ ކޮއޮކުެރވިފައި ތެރިއެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް މިަކމުގެ ތެރެއިން ރައްކާމުޢާމަލާތުކުރެވޭ 

އެކަނި ގޮތެއް ހަމަ ކަންކަން ކުރާނެ ނަމަ،  ފައިސާ ނުދައްކައިފިރިމަނާމުހިއްމު ކަމެއް. ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ހާލަތުގައި ޖޫ

ގައި ވެސް  މަރުޙަލާބަޔާންކުރުމަކުންނެއް މުޅިއަކުްނނެއް ނުފުދޭ. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު މި ބިލު މި ހުށަހެޅީ ކޮމިޓީ

ދޭ ކަމެްއ ބޮޑަްށ އެ ގަނުޑ ވަރަށްއަޅު  ދެްއވުމަކީސް ައވަހަކަށް މި ބިުލ ފާސްކޮށްމި ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ވީހާވެ 

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ުޅގަނޑު މިއަްއޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ަވގުތު ކަނަޑއެިޅފައިވާ ގޮތް އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އި

ސިކުންތު.   8އި މިނެޓާ  50ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  21މިނެޓާއި  8ގަިޑއިރާއި  1ދަންނަވައިލަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި  3 ޕާޓީއަށްިސކުންތު. އަދާަލތު  7މިނެޓާއި  9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  17މިނެޓާއި  43އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ކަފުޅުދެްއކެވުމަްށ ވާހަ މިނެޓު. މި ބިލަށް 3ނިސްބަްތވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކަށް  ޕާޓީއަކަށް

ންދޫ ކުރެ ފަހު(އަުރވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 .هللاްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުއިދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 އިޞްލާޙު ޅާފައިވާށަހަލަ ގޮތެއްގައި މި ބިލު ހުށަހަޅާފައިވާއިުރގައި މި ބިލަށް ހު. ޖުމުްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިރިއްޔާ ޝުކު

ކަްށ މައްސަލަތަ އެހެން ބިލުަގއި ހުރި ވުރެ ބިލު ފާސްކުރުމަށް ،ަވކިން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށް ގެނެސްމިގޮތަށް ަވކި

އިދެްއވި ށަހަޅުއްވަހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ދެން މި ބިލު ހުމި ބިލު ފާސްކުރުމަކީ މު އިވެސް ބަލަ

ީރގައި މީގެ ކުނަށް މައްސަލަތަެކއް ހުިރ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަނޑުމެން އިމި ާގނޫނުގަ ،ފަރާތުން އެ ވިދާޅުވީ 

ސް ގެނެ ބަދަލުކަށް ބިލަށްބޭނުންވާ ގޮތަ ރަކުސިޔާސީ ކަންކަމަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ ފަހަ ،ދިޔައީ ފެނިގެން މިވެސް 

ސީ ތުަގއި ސިޔާބެހޭ ބިލެއް އިޞްލާޙުވެގެންާދއިރު އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮ އެގޮތަށް ކުރުން. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ

މިފަދަ  ންގެތެެރއިއޭ  ،ދެޭކ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަދެކެވި  ަރއްޔިތުން ،ޕާޓީތަކުގެ މެދުަގއި ވެސް ަމޝްވަރާކުެރވި

 .ރި ރައީސްްއޒަތްތެ އަުޅަގނޑު ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ އި ދިއުަމކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއިބިލެއް އިޞްލާުޙވެގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްއެ ންފަދިަވޑަިއގެއެއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު އެހެން އެްއވެސް އި  ށްހިސާބައްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާޝުކުރިއްޔާ އި 

 .ްއަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންއިބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ނެތް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

 2013/4 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުެމން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިޝުކުރިއްޔާ 

އޮީތ ހިތް އަޅުގަނޑު ެވސް ހަމަ ގަބޫލުކުރާ ލަކޮށްށް މި ހުށަހަޅިފައިވާ އިޞްާލޙަކީ ޖުމުގާނޫނު( އަ)ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ 

ގައި ކޮންމެ ސިޔާސީ މައިދާނު  ،ތަެކްއ ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތެއް ޙުހަމަ ރަނގަޅު އިޞްލާ

އިތުެވގެން މިދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަުރގެ މާޒީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ތީޚާބުތަކަށް ނޫނީ ރާއްޖޭގައި ފާއިން ފަހަރެއްގައި ެވސް

 ތަށްގެން އައި ގޮހިންގި ދުވަސްތަުކގައި ަކންކަން ވެ ިއގެްނ ނޫނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހަދަ
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ގަނޑުމެން ކުރިމަތީ އް އަޅު ަވރަކަށް އެބަޖެހޭ މިއަދު ރިޢާޔަތްކުރަން. މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް

 ،ތިިބ މި ރާއްޖޭަގއި ިސޔާސީ އެިކއެިކ މަސައްކަތްަތކުެގ ތެރޭަގއިވަރަށް ިގނަ ފަރުދުންތަކެއް އެބައްމު އާ އޮތްއިުރގަިއ 

ަހވާލުވާެނ  ، ޭއގައިއުޖޫަރ ނުލިބި ކަހަލަ މަސައްކަތްތަްއ ކޮށްފައި މި ހިންގުނު ސިޔާސީ ހަރަކާްތތަކުގެ ތެެރއިން ބަެއއް

ގޮސްފައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަްއ އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުމެ ނެތި މިހެންފަރާތެއް 

ދިމާވުުމން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބ ަތކަށް ގޮސް މިހެން ދިމާވާރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ،މި ކުރެވުނު މަސަްއކަތުން

ންނަމެންނަށް ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ނުދީ އްވާ މަސައްކަތްކުުރވާފައި ތިމަމިވެނި އިންތިޚާބެްއަގއި ތިމަންނަމެން ލަ ،ދިމާވޭ

 ކުރިމަްއޗަށް އެަތއް ބަޔަކާ އެބަ ދިމާވޭ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެންއެބައޮތޭ. މިކަހަލަ އެތައް 

މި ތިއްބެވި ރައްޔިތުންެގ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއިމިއާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުެމންގެ  ،ގެނެވިަފއި އޮތް އިޞްލާޙަކީ 

މަީކ ހަމަ ރަނގަުޅ އުއަށް ރަނަގޅު އިޞްލާޙެްއ ގެންނަވަރަކަްށ ވިސްަނވާފަިއ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކޮންމެވެސް

ނީ. ދަ އަންނަމުން މި އިންތިޚާބުތަްއ ހަމަކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ެދކެން. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ފުލުފުލުން ބައިވަރު 

ނޫނިއްާޔ  ،ލުވެރިންާނއިއޫްސކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި ޕާޓީގެ ަމސްފަހަރު ކުޑަުކޑަ ދުވަ ަބއެއް މިގެންާދއިރުަގއިއައިސް ނި

ބަދަލުވުމުގެ ތެޭރގަިއ އާދޭ. ބަދަލުވާ އެކި ގޮތްޮގތަށް އެބަ ބަދަލުވަމުން ،އިސްކޮށް ިތއްބަވާ ަފރާތްތައް ބަދަލުވެ ގައިޕާޓީ

އެ ަކންކަން ނިންމޭނެ ކޮންމެވެސް  ،ނަމަ  ދަރާފަިއވާ ދަރަންޏެއް އޮތްކުންއެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަްތވާ ުނަވތަ އެ ޕާޓީއަ 

ނަމަ، އޭގެ ެގއްލުން ން. އެެހންނޫންނޫނިއްޔާ މި ގާނޫުނގެ ތެރެއިން އެބަޖެހޭ އޮންނަ ،ނިޒާމެއް ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން 

ފަހަރު ސިޔާީސ  އެބައާދޭ. ބަެއއް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަން ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ

ންނަ ުކއްެޔއް ނުވަަތ އޮބަްސވެަފއި . އެ ޖަގަހަތަކަށް ދޭން ެއއް އެަބހުރޭ ރަށްރަށުގައި ހަދާފައެްއޗެހި ޕާޓީތަކުން ޖަގަހަ

މި ކަހަލަ އެަތއް ބަިއވަުރ  ،ނެޓު ބިލު އެްއޗެހިއާޑިންނަ މީހުލު ނޫިންއޔާ ެއ ތަނެްއގަިއ ބިނޫނިއްޔާ ކަރަންޓު

ތަްނ އެބައާދޭ. އެހެންނަމަވެްސ،  ދޫކޮށްެލވިފައި ހުންނަ ،ނުެލވި އިޅަދިއުމަށްފަހު އަ ގެން ތައްތަެކއް އިންތިޚާބު ނިމިންކަ

ޕާޓީ  އެބަ  ދުވަސްކޮަޅކުން ؛ލުވާނެ ފަރާެތއްަހވާ އިމި ކަންކަމުގެ ކުރީަގއި ވެްސ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރިހެން މީގަ

މުޅި ޕާީޓގެ ލީޑަރޝިޕް ެއއްކޮށް ބަދަުލވެގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ލުެވގެންދޭ. ޕާީޓގެ ވެރިން އެބަ ބަދަ. ބަދަލުވެގެންދޭ

މިކަހަލަ ކަންކަމުން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ަރއްކާކުެރޭވނެ ނިޒާމެއް އަުޅގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރަން. ދެން މިކަހަލަ 

އެހާ އާދަިއގެ ކަމެްއެގ  އީއިނގޭތޯ. މި ަގއިއްގެ ގޮތުކަމެ ނުވާނެ މިއީ ސަމާސާ އަުޅގަނޑުމެން ގަޫބލުކޮށްގެން ކަންކަމަކީ

 އި،ނުވާނެ. އިންތިޚާބުތަކަްށ ައޅުގަނޑުމެން ނިކުެމ މަސައްަކތްކުރަނީ ވަރަްށ ފޯރީގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދެިކެގން

ބަހުޭރ ނިމިގެންދާއިރުަގއި ފައިސާ ނުދެއްކި އެތައް ބައިވަރު ފައިާސެއއް އެ .ބަިއވަރު ކަްނކަން އެބަ ކުރޭ .ޖޯޝުގައި

ރަނގަޅު  ،ބައެއް ޕާޓީތަކުން. އެހެްނވީމާ، މި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރެވިެގން އަންނައިރު އަޅުގަނޑު ަގބޫލުކުރާހިތް އޮތީ

ންގެ . އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަން ަރއްޔިތުމަށްކަ ގެންދާނެ އަުޅގަނޑުމެން ިމކަން ކުރިއަށް ނިޒާމަކަށް

ދެން ވަކި ބަޔަކަށް އަމާުޒކޮށްގެން ކުާރ  އީމި  ؛ޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައިއް އިމަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވި 
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ަވކި ބަޔަކަްށ  ،. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ގަބޫލުކުރެވިދާނެއީގަބޫލުކުރުމަކީ މިނޑު ަގބޫލުކުރާކަމެއް ނޫން އަޅުގަ

 އަުޅގަނަޑކަށް ފާހަގަެއއް  ގެ ގޮތުަގއިކަމެއް  އެހެން އޮތް ވެސްެއްއގޮތަކަށް  ކުރާ ކަެމއްެގ ގޮތުަގއި.ޓާގެޓުކޮްށގެން 

ައޅުގަނުޑ  ދެން .. ބަލައިލިން މި ގާނޫނުނުކުރެވުނު. އަުޅގަނޑަށް މި ލިބުމާއެކު ައޅުގަނޑު ވެސް މީތި ބަލައިލިން

އި ގަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ރަނގަޅު ނިޔަެތއް، ކުޑަުހވަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުއުއްމީދުކުރަނީ ހަމަ އި

ން. ދަންނަވާލަހަމަ އަުޅގަނޑު ވެސް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  ،ވާީތވެ ކަމުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ބިލެއް

، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ިމއާ ދޭތެރޭަގއި ފުންކޮށް ވިސްނާފައި ހަމަ ރަނގަުޅ މަކޮމިޓީއާ ހަމައަށް މީތި ޮގްއސި  ނަ

 ށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުކުަރން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ގޮތަކަށް މިކަން ނިންމާނެ ކަމަށް ވަރަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުރި ިއއްޒަތްތެ ދާިއރާގެ އުތުރު ހިތަދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން 

 ށް. އަސްލަމަ މުޙައްމަދު

 

  ވާހަަކދެއްކެވުން: އަސްލަމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

އައްސަލާމް ޢަަލއިކުމް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ސިޔާީސ ޕާޓީަތކުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި ިމ ވާ އިޞްލާޙަކީ، ުއސޫލެއްގެ 

ގޮތުން ައޅުގަނޑަްށ ބަލަިއގަްނނަން ދަތި އިޞްލާޙެއް. އެހެްނ ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ، ައޅުގަނޑުމެން ިސޔާސީ ޕާޓީ 

ފަދަ މުއައްސަސާތަްއ އުފައްދާއިރު ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ އަދި އަށަގަންނުވަންޖެހޭ މުހިއްމު ހަމައެއް ކަމުގަިއ އަދި މި

އަޅުގަނޑު ދެކެީނ، ެއ މުައއްސަާސއަކީ އެީއ މި ކިާޔ ލީގަލް އެންޓިޓީެއއް. އަުޅގަނޑުމެން މި ބުނާ ގާނޫީނ 

ގޮތުން، ާރއްޖޭަގއި އެހެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނާނެ ޝަޚްޞަކަށް އެ ުމއައްސާ ެހދުމުގު މަފްހޫމް. ކަންދިމާކުރި 

ޖާގަ ކުަޑވާ ގޮތަށް ިސޔާސީ ޕާޓީތައް ހިނގަމުންދާ ތަން ފެންނަނީ. އެހެން މިދެންނެވީ، އެ ޕާޓީެއއްގެ މަްސއޫލުވެިރވާ 

ޒުވާ ގޮތަށް ޕާޓީ ފަރާތާއި ޕާޓީއާ ގުޅި މި އޮންނަނީ ލާމެހިފަ. ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްހެން މަސްއޫލުވެިރވާ ފަރާތަށް އަމާ

ވެސް، މުޅި ޕާީޓގެ ހިންގުން ވެސް، ޕާީޓގެ ހުރިހާ ކަމަކަްށ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިވސްނައިލެވޭ ގޮތަށް ކަންކަްނ 

ހިނގަމުންދަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުން ވެސް އެަކން ކުރަންވީތޯއޭ އަުޅގަނުޑެގ ސުވާލަކީ؟ އެ ސުވާުލަގއި 

އެްއކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް ވެްސ  އެ ހަމަތަކާ، ހަމަތަކުގެމަތީަގއިީކ މީގައި މިހުންނަންޖެހޭ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ުއސޫލަ

އަުޅގަނޑުމެން ޖާގަދޭންޖެހޭނީ. އެއީ ޕާީޓެއއްަގއި ހުންނަ  އަދި އެހެނިހެން މުއަްއސަާސތައް ެވސް ހިންގުމަށޭ

ޒިންމާވާންޖެހޭ މީހާކަމުގައި ހަދައި، ކުންފުންޏެއްެގ މަސްއޫލުވެިރވާ ފަރާތަކީ އެ ޕާޓީއަކުން އޭރަކު ކުރާ ހުރިހާ ކަމަކަށް 

ހިންގަން ހުންނަ މީހާއަކީ އެ ކުންފުނިން ހިންގާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގައި އެ ަވގުެތއްަގއި ޒިންމާވާންޖެހޭ މީހާކަމުގައި 

ންނަ ހަމަތަކުން ބަލައި، މިކަހަލަ ކަންކަން ެގނައީމާ ޒަމާނުއްސުރެ މުޅި ދުނިޔޭގައި މިފަދަ ކަންކަން ކުރަމުން އަ
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ބޭރުވެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުިޅން އާ ގޮތްތަަކކަށް ކަންކަން ބަދަލުވެގެން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ކަންކަމަީކ 

އަލަށް މި ރާއްޖޭަގއި ވެސް ައދި ދުނިޔޭގަިއ ވެްސ ހިނގަމުންދާ ކަންކަމެއް ނޫން. މި ަކންކަމަށް އޮންނަ އުސޫލުތަެކްއ 

މުސްތަިޤއްލު މުއައްަސސާައކަށް ސިާޔސީ ޕާޓީ ވެސް ވާންޖެހޭނީ. އަދި އެހެނިހެން އުފެދޭ  އެބަޮއވޭ. މިނިވަން

ޝަޚްޞްތައް ވެސް ވާންޖެހޭނީ. އެހެންކަމުން، ހިންގުމުގެ ޖާގަ އަުޅގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭނީ. މިހެން އޮތުމުން 

ސީ ޕާޓީއަކުން ވެސް އެ ޕާޓީއަށް ލިޭބ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވާ ނަމަ، ހިންގާ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުެގންނަންޖެހޭނީ. ސިޔާ

ފައިސާާއއި، ލިބޭ އާމްދަނީއާިއ، އަދި އާމްދަނީ ޚަރަދުކުރަްނ އޮންނަ އުސޫލުތަްއ އަުޅގަނޑުމެން ހަރުދަނާކުރަން މި 

ޖެހެނީ. އެ އުސޫލުތައް ހަރުަދނާނުކޮށް، އާނ! ިމވެނި މީހާއޭ ޒިންމާވާްނވާނީ. އެހެންވެްއޖެއްޔާ، ދެން އޭނަ ބޭނުންހާ 

މެއް ކުރަްނވީ. ެއގޮތަށް ވަަރށް ގިނަ ކުންފުނިތަްއ ެވސް ިމހާރު ހިނގަމުންދަނީ. އެގޮތަށް ލޯނެއް ނަގަން ިދޔަކަމުަގިއ ކަ

ވިޔަްސ، ވަކި މީހެްއގެ ބޮުލގަިއ އަުޅަވއި، އެ މީހާައކީ އެއީ ލިމިެޓޑް ލައިބިލިީޓއޭ ިމ ކިޔާ ކޮންސެޕްޓުން ވެސް 

ނަންޖެހެނީ ތާށިވެފަ. ސިޔާީސ ޕާޓީެއއްަގއި އުޭޅ ސިޔާސީ ކޮންމެ މީހާ ވެްސ؛ ބޭރުވެ، މުިޅ މީހާވެސް އަބަުދވެސް އިން

ވަކި ފަރުދެއް ނޫނޭ މީގައި ިޒންމާވާންޖެހޭނީ. މުޅި އެ ޖަމާޢަތެކޭ ޒިންމާވާންޖެހޭނީ. އެ ޖަމާޢަތް ހިންގާނެ ރަނގަޅު 

ޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ހުށަހެމި  ؛ޢާމިރުގެއުސޫލެކޭ ައޅުގަނޑުމެން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

ޙައްލުކުރަން އޮންނަ  ޙައްލުކުރަންޖެހޭނީ ، މިަކން ޙައްލުކުރަންެވގެން. އެހެންނަމަވެސް ،ޞަދު ގޯސްނުވެދާނެމަޤް

އުސޫލުންނޭ އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާނީ. އަުޅގަނޑަކަށް ާތއީެދއް ނުކުރެވޭ ިމގޮތަށް މި ބަދަލުގެނައުމަށް. އަުޅގަނޑު 

ސް ތާއީުދކުރަނީ ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ތެެރއިން ސިޔާސީ ޕާޓީެއއް ވެސް ހިްނގާނެ މަގުފަހިވެފައި އޮތުން. އަބަދުވެ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުށީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ށީވިލުފު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ކުޑަުހވަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ިސޔާސީ 

 ކަމެއް. އަދި މިއާމެދު ފުންކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވިސްނަންޖެހޭ، ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ މިއީ  ގާނޫނަށް މިޕާޓީތަކުގެ

އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިުރގަިއ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިްނގުމަށްޓަކައި ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުްނ ާލފައި އިކުަލވަސިޔާސީ ޕާޓީތައް އެ

ވަރަށް ބޮޑު ހޭދަެއއް ކުރަމުްނގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އެ ފަިއސާ ހޭދަކުރުމުގަާޔއި މިކަންކަުމގައި ަޖވާބުދާރީވަިނވި ގޮަތކަށް 

 ކުރުމަކީ، އެީއ މިހާރުވެސް އެ ގާނޫނުަގއި ވެސް ބަޔާްނކުރެވިަފއި ހުރި ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެސް، މިކަންތައްތައް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ޚަރަދުތަކާ، މިކަންކަްނ ކުރާއިރުަގއި ޕާޓީތައް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުެރވިފަިއ، 
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ކުރެއްވި ގޮތަްށ، އިންތިޚާބު ދުވަްސވަރު ޫނނީ އެހެން ދުވަސްވަުރަގއި ބައެއް އިްއޒަތްތެރި އެހެން ެމންބަރުން ފާހަގަ

ކަންކަން ކުރުމަށްފަހުގައި ާޕޓީގެ ރައީސް ބަދަުލވެ، ޕާީޓގެ މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުވެ، ޕާޓީ ވީ ހިސާބެއް ނޭނޭގ 

އޮތް ހިނދެްއގަިއ ެއ  މަރުޙަލާތަކަށް ވެސް ޮގއްަސ އެބަހުރި ބަެއއް ޕާޓީަތއް. އެހެންވީމާ، އެ ޕާޓީަތއް ވުޖޫދުގައި

ފައިސާ ދައުލަތަށް ލިބޭނެ، ދައުލަތުން ފައިސާ ދޫކުރާނެ ުއސޫލެއް ވެސް މިހާރު ކަނަޑެއޅިފައި އޮތްކަން އަުޅގަނޑަްށ 

އެބަ އިނގޭ. މިހާރު ަވކި ވަރަކަްށވުރެ އަދަދު މަުދވެްއޖެއްޔާ މިހާރު ދައުލަތުެގ ަބޖެޓަކުން ފައިސާެއއް ނުލިބޭ. 

ޕާޓީތަކަީކ އެއީ ހަރަކާތްތެރިުނވާ ޕާޓީަތްއ ކަމަށް މި ބެލެވެނީ. އެހެންީވމާ، އެފަދަ ޕާޓީތަްއ އަދަދު؛ އެހެންވީމާ، އެފަދަ 

އޮންނަންޖެހޭ އަދަދު ހަމަނުވިޔަސް މިއަދު އެ ޕާޓީތައް ުއވައިލުުމގެ މަސަްއކަތް ކުރާ މަންޒަރެއް ފެނިގެނެްއ ނުދޭ. 

ހެޔޮ ބަދަލުތަކުގެ ތެޭރަގއި، އެންމެންގެ ަޙއްޤުތަްއ އެހެންވީމާ، ިސޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ގާނޫނަށް މި ގެންަނ 

ކަށަވަރުކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް މި ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ދެން އެކަމަކު މިއަދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނަންޖެހޭ ކަމެއް. ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މި އުޭޅ އިޞްލާޙަކީ ިމއީ އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުން ފުްނކޮށް ިވސް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ނުވިސްިނޔަސް ރަްއޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުންތައް އެަބއޮތް. ބައެއް ހާލަތްތަކުަގިއ 

ބައެއް ބޭފުޅުްނ ވިދާުޅވި، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަހަލަ، އަދި އެހެން އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވެސް ބޮޑެިތ ޚަރަދުތަްއ 

ޒިންމާެއއް ނޫފުލާ ގޮތަށް، އެތައް ަބއިވަރު ަބއެްއގެ ަޙއްޤުތައް ެގއްލޭ ގޮތަށް ހިނގާަފއި ހުރި ކުރުމަށްފަހުގައި ޭއގެ 

ކަންކަން އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ކަންކަން ހާސިުލވާ މިންވަރަށް ކަންކަން ކުރުަމކީ، އަދި ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނަށް 

 ގެނައުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ދެކެން. އެހެންކަމުން، ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބަދަލެއް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙަީކ މިއީ ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނަށް ގެްނނަންޖެހޭނެ ބަދަލެއްގެ ގޮުތގަިއ 

 ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަްނ. ހަމައެއާިއއެުކ ސިާޔސީ ާޕޓީތަކުގެ ގާނޫނު؛ މިދޭތެރެިއން

މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ހާލަތެއް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމިނިންމުމާ ގުޅިގެން، ހަމައެާއއެުކގަިއ 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނާ ގުިޅގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގެ މާއްދާެއއް ވަނީ ުއނިކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، ެއ 

ން އަނބުރާ މި ިބލުގެ ތެރެއަްށ ެވއްދުމަކީ ވެްސ ހަމަ މުހިއްމު ކަމެއް. އެީއ އެ ޕާީޓއަކުން އިންތިޚާބުކުރާ މާއްދާ އަލު

މީހާ ޕާޓީން ވަކިކުރި ނަމަވެްސ، އެ މީހާ އިންތިޚާބުކުރި ުމްއދަތަށް އެ މަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނެކަމަށް އޮތް އިޞްލާޙަީކ 

ލާޙު ވަނީ ބާތިލުކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް، އަުލން މިދެންނެވި، ރައްޔިތުންެގ އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް. އެ އިޞް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް ނިންމި ހިސާބުން ފެށިގެން މިދެންނެވި މާއްދާއަށް ވީ ގޮތެއް އޮތީ 

ވަހުން ފެށިގެން ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކެގ ނޭނގިފަ. ެއއީ މިދެންނެވި ާގނޫނުގެ އޮީތ، ެއ ގާނޫނު ާފސްކޮށް ތަސްދީުގކުރާ ދު 

އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި މާއްދާ އުިވގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

އް މެންބަރު އެންމެ އެކަށީގެްނވަނީ އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ވެސް. އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ގާނޫނަށް ކޮންމެވެސް އެ
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މެންބަރަކު އަބަދުވެސް ވާެނ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން ައޅުގަނޑު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ތާއީދުކުރަމުން އަުޅގަނުޑގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފް.. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިޔާީސ ޕާޓީތަުކގެ ގާޫނނަށް މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑަށް އެްއގޮތަކަްށވެްސ 

ޒަތްެތރި ރައީސް، ސަބަބުތައް ވަަރށް ގިނަ. ިސޔާސީ ޕާީޓއަކީ ޤައުމުގެ ކަންކަން ިއޞްލާޙުެގ ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. ިއއް

މަގުން ހިންގުމަށް އަދި ޑިމޮްކރެސީގެ ރީތި އުސޫލުަތއް އަަށގެންނެވުމަށް ދިވެހި ރަްއޔިތުްނގެ ތެރެއިން އެަތއް ހާސް 

ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިސާޔސީ ޕާޓީ ހިންގުމާ ހަވާުލވެ މި ބަޔަކު ބަިއވެިރވެގެްނ އުފައްާދފައި އޮންނަ މުައއްސަާސއެްއ. އި

ތިބެނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުުކރާ މީހުން އެ މަޤާމުތަކަށް. މިދެންނެވީ ރައްޔިތުން އަޅުަގނޑު އިޝާރާތް މި ކުަރީނ 

އް ކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ. ދެން މިހެން މިކަން އޮންނައިރު، ސީދާ ޖިނާޢީ ކުށެ

ނުވަތަ މަކަރާއި ހީލަތުގެ ޢަމަލެއް ކޮށްގެން ހިންގާ ޢަމަލެއް ފިޔަވައި، ާއއްމު އުސޫެލއްެގ ތެރެއިން ސިޔާސީ ޕާޓީ 

ދަރަނިވެރިާވވުން އެ ޕާޓީ ހިންގަން ތިބޭ، އެކިެއކި މަޤާމުތަކުގައި މީހުން ޒިންމާވާންނުޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ 

ގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް އޮންނަ ގޮތް. އިްއޔެ އަުޅގަނޑުމެން މިތާ ގަބޫލުކުރަނީ. ެއއީ އެކަްނ ދުނިޔޭ

ބަހުސްކުރަމުންދިޔައީ ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކުންފުންޏެއްގެ ވާހަކަ. ލިމިޓެޑް ލައިބިލިޓީ ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑް އޮްފ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް އަދި  ޑިރެކްޓަރްސއަށް ނުވަަތ ހިްއސާދާރުންނަށް އޮންނަ ރައްކާެތރިކަމާއި ހިމާޔަތް ނެތިެއއް،

ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާގައި ެވސް ސިޔާސީ ޕާޓީ ހިންގުމަީކ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ތެދުފުޅެއް؛ ދައުލަތުން ސިޔާީސ 

ޕާޓީތަކަށް ޕާޓީަގއި މެންބަރުން ތިބި ނިސްބަތުން ފައިސާ ެދއްވާ. އެ ަފއިސާ ހެޔޮ ގޮުތގަިއ، ގާނޫނުތަާކއި ގަާވއިދުތަާކ 

ށް ހޭދަކުރަްއވާ ނަމަ، އެ ޕާޓީތަކުން ޒިންާމވާކަްށނުޖެހޭނެ. މިހާރުވެސް ޕާޓީން ދައުލަތުން ދޭ ފައިސާ، އެްއގޮތަ

ދަރަނިވެރިވާ، ލިބެން އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ނަގައިދިނުމުގެ ުއސޫލުތަކެއް އެބަ ގެްނގުުޅއްވާ. މިހާރު އެކަން އޮންނަ ގޮތް 

ރަނިތައް އެްއވެސް ކަމަކާ ނުލައި އެޭޅ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ރަނގަޅު. އެއަްށވުރެ ފުޅާކޮްށ ގޮސް، ބޮޑެތި ދަ

ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސްފި ނަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ާޕޓީއެްއގެ މަސްއޫުލވެރި މަޤާެމއް އަދާކުާރ މީހަކު ނުވާނެ. 

މެންބަރުން ސިޔާސީ  އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުެމން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާއްމު

ޕާޓީއެްއގަިއ ބަިއވެރި މި ވަީނކީ ާއއްމު އުސޫެލއްެގ ގޮތުން މާލީ މަންފާއެއް ހޯދާކަށެއް ޫނން. ދިވެހި ޤައުމުގެ ސިޔާީސ 

ހަރަކާތްތަކާއި، ޑިމޮކްރެސީ ނިޒާމުަގއި އެ ބޭފުޅުން ބައިވެިރވެ، އެ ބޭފުޅުްނގެ ކޮންޓިރިިބއުޝަން ޤައުމަށާއި ޕާޓީއަްށ 
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ތިވެރި މަޤްޞަދުަގއި. ކަން މިހެން އޮތްއިުރަގއި، އެިކއެކި ދަރަނިތައް ބޮުލގަިއ އެޅޭ ގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ދިނުމުގެ މަ

ދިމާވުމަކީ ނުވަތަ ގާނޫނަކުްނ އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރުމަީކ އެްއގޮތަކަްށވެސް އެ މީހުްނ ބަލައިގަންނާނެ ކަަމކަށް 

ދިުގނުކޮށް އަުޅގަނޑު ދަންަނާވނީ މިއީ ެއއްގޮަތކަށްެވސް  ނުވާނެ. އެހެްނވީމާ، ކުުރކޮްށ ދަންނަވާ ނަމަ، މާ

 ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަހުބަސް މާ އެީކގައިއާދެ! މިހާތަނަށް އެއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަަކފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންަފއިނެތު

 މިރަށް. ވިދާޅުވުމަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ން ފާޅުކުރައްވާފަިއވާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ބިލާ ގުޭޅގޮތުން، ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ޝުޢޫރުތަކާ ުގޅޭގޮތުން އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮީތ، މި ބިލުގެ ަމއިގަނޑު މަޤްަޞދު ހަމަ ވަރަށް ސާފޭ. ހުރިހާ 

ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެބަ ސާފުވެަވޑަިއގަންނަވާ. އެހެންކަމުން، ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެްއ. 

 ހަމަ ދެތިން ސުވާލެއް އުފައްދައިލާނަން. ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކީ ހަމަގައިމު ވެްސ އަޅުގަނޑު

އާއްމު އެހެން މި ބާވަތުގެ މުއައްަސސާތަކާ ތަފާތުކޮށް ދިވެހި ދައުލަތުން ފައިސާ ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތީން ދީގެން 

ބަދަލާ ުގޅޭގޮތުން އެ ލިބޭ ފަރާތްތަކާިއ، ނުލިބޭ ފަރާތްތަކެއް ވެސް ހިންގާ ޕާޓީތަކެއް. މިހާރު ގާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ 

މިހާރު ވަނީ ކަނޑައެޅިފަ. ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގޮތުަގއި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ޕާޓީަތކުގެ ތެރޭަގއި ފައިސާ ލިބޭ 

އްތޯއޭ މި ގާނޫނުގެ ކުރިްނ ފަރާތްތަކާއި، ނުލިބޭ ފަރާތްތަކެއް ވެސް ވޭ. އެހެންވީމާ، ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކިހިނެ 

ަވނަ މާއްދާގެ ޖޫރިމަނާކުރެވިްއޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ަފއިސާ ނުދައްކައިފި ނަމަ ކަންކުރާނެ  32ފާސްކުރެވި ގާނޫނުގެ 

ގޮތެއް އޭަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިަވނީ. އެ ފައިސާ ކިހިނެއްޯތޭއ އަޅުގަނޑުމެން، ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ 

ކުންތޯއޭ އިނޭގތޯ؟ މިއީ ހަމަ މި ބިލުގައި، މިހާރު މި ގާނޫނުގައި ހަމަ ބަޔާންކުރެވިަފއިާވ؛ ގާނޫނުަގއި ކަނޑާނީ ކޮންތާ

ބަޔާންކުރެވިަފއިވޭ ކޮމިޝަނަށް ޖޫރިމަނާކުރެވިއްޖެ ހާލަތުަގއި ފައިސާ ނުދަްއކައިފި ަނމަ، ކެނޑުމުގެ އިޚްތިޔާުރ  

ގޮުތގައި ދަންނަވަން މި އުޅެނީ، ސާިބތު ދަރަންޏެއް އޮވެ، ުޙކުމާ ލިބިގެންވާ ކަމަށް. ައޅުގަނޑު އޭގެ ހަމަ ބަދަލެއްގެ 

އެްއގޮތަށް ފައިާސ ނުދައްަކއިިފ ނަމަވެސް ެއކަން ކުރުުމގެ ބާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންާވ ކަމަށް. މިއީކީ އަުޅގަނޑަށް 

ކަމަކީ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި އެްއެވސް ހާލެއްގައި ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ދެން އަނެއް 

ސިޔާސީ ޕާޓީަތއް މި އުެފއްެދނީ އާއްމު އެތަްއ ބަިއވަރު ެމންބަރުންތަކެއްގެ ަމއްޗަށް އެުކލެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ޕާީޓގެ 

މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގެ އެްނމެހާ ބާރުތައް އޮންނަނީކީ އާްއމު މެންބަރުންގެ އަތަކު ނޫން. އެހެން ކަމަށް ވީހިނދު، 
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މެންބަރުންނަކަށެއް ަހމަގައިމު ެވސް މި ބާވަުތެގ ކަންކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ާޕޓީގެ ނަމުަގއި ކުެރވޭ ކަމެއް  އާއްމު

ހަމަގައިމު ވެސް ކުެރވޭނީ ޕާޓީގެ ގުަނވަންތަކުން ހުއްދަދީގެްނ. އެ ހުއްދަ ނުދީއެއް ހަމަގަިއމު ވެސް ޕާޓީއަކުންނެއް ެއ 

ޢާމަލާތެއް ކުެރވިގެން އެކަަމކަށް ދަްއކަންޖެހޭ އުޖޫރަެއއް ސާބިުތވެ، ުޙކުމާ މުޢާމަލާތެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ެއ މު

އެްއގޮތަށް ނުދައްކައިފި ނަމަ، ކަންކުރާނެ ގޮތްތަކެްއގެ ާވހަކަ ބަޔާންކުރުމުން މީގައި ބިރު ގަންނަނަމަ، މުޅި ޕާޓީ 

އެުކ ެއއާއި ހަމަބޫލުކުރާނެ. އްޔިތުން ގައޮްތ ކަމަށް ދިވެހި ރަ  ނިޒާމުގެ ތެޭރގަިއ މަކަރާިއ ހީލަތް ވަރަށް މަްއޗަށް

، އަޅުގަނުޑގެ  ކުންފުނިތަކެކޭ އެއްފަދައިން ތިބޭ މީހުންނާމިސާލަކަށް ؛ބިލު މި ،ހިތް އޮތީއަޅުގަނޑު ދެން ގަބޫލުކުރާ

ން ވިސްނުން ކޮށިކަމުއަުޅަގނޑުގެ  .ޖިލީހުގެ ތެެރއިން ނެރެދެްއވާށޭ. އަުޅގަނުޑގެ މަްއސަލަެއއް ނެތްމަ ވާހަކަައކީ މި

މަޖިލީހަކީ ތަފާތު އެކިެއކި ވިސްނުުމެގ  މި ،ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސްއި ހުރި ގޮތް ތަންކޮެޅއް ފަގީރު ކުރެވިފަ މީގައި ބަޔާން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ  ،، މަޖިލީހުގެ ެތރެއިން މިދެންނެވި ހަމަތައްވިގެްނވާ މަޖިލީހެއް. އެހެންވީމާ މައްޗަށް އެކުލެ 

 ލިބޭނޭ ކަހަލަ އުސޫލަކަށް ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް ގެްނނަން. ހަމަގައިމު ވެސް މި މި ރައްކާތެރިކަން

، މެދު ވެސް ، ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާމެދު ބަހުރި. ކުރެޭވ މުޢާމަލާތްތަކާ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި އެބާވަތުގެ މަފްހޫމްތައް 

، ޢަމަލުތައް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ނަމަ މަލުތައް ނުކުރެވޭތްތައް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ެއ ޢަކުރެވޭނެ ހާލަޖޫރިމަނާ

ކެއް ވެސް ނާންނާނެ. ެއހެންވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަނުޑ ތަގެ ވާހަކަ ޖޫރިމަނާ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ނަމަ ހަމަަގިއމު ވެސް

އްޤު ހަމަ އެ ޚިދުމަތް ދިން ފަރާތުގެ ޙަ ،ހަމަ ކުރެއްވޭ މުޢާމަލާތްތައް ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކޮށްފައި  ،ހިތް އޮތީދަންނަވާ

ގާނޫނު ބައްޓަންވެފަިއ މި ނުވަތަ  ކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯއޭ؟ވެަފއި އޮތުމަދާ ގޮތަށް މި ބިލު ބައްޓަންގެއްިލގެން

ނގަުޅ ގޮތް ކަމަކަށް. އެހެންވީާމ، ބޫެލއް ނުކުރެވޭ އެއީ އެންމެ ރަތުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތތޯއޭ؟ އަުޅގަނަޑކަށް ގައޮ

، އެހެން ެއހެން ގާނޫނުތަކުން ،ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ާޕޓީތައް ެއކުލެިވގެންދާއިރުނޫނުއަސާީސގެ އާ ޤާ

 ގެ ތްަތކުގިނަ ބާވަ ވަނީ ވަރަށް ވީ ހިނދު ެވސް ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުަގއިކަންތައްތަްއ ހިމާޔަތްކުރެވިަފއި 

އެހެންނެްއ  ގައިވެސް މީ  ހަމަގަިއމު ،އޮތީ ވާހިތްއަުޅގަނުޑ ދަންނަ ،. އެހެންކަމަށްވާނަމަކަންތައްތައްަތކެއް އެކުެލވިފަ

ގެެނވިދާނެ ައކުރުތަކުގެ ބަދަލުތަެކއް ޮއވެާދނެ. އިބާރާތުގެ ބަދަލުތަކެްއ  ން. ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގަިއ މީގެތެރެއަށްނޫ

ތަކެްއ ެވސް ުކރަނިވި ުއސޫލު ގޮަތކަށް މި ޙައްުޤ ރަްއކާތެރިއޮވެދާނެ. އަދި ހަމަެއއާިއއެުކ މިއަށްވުރެން ފުރިހަމަ

، މަިއގަނޑު ސް އެކަން ކުރެވިާދނެ. އެހެންވީމާގުޭޅގޮތުން ހެދޭ ގަާވއިދެްއގެ ދަށުން ވެގާނޫނާ  ނެރެވިދާނެ. އަދި މި

ކުެރވިފައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގެ ތެޭރގަިއ ، މި ޙައްޤުަތއް ަރއްކާތެރިަދންނަވަނީ ގޮތެްއގަިއ އަުޅގަނޑު މި

ގިނަ  ތަޅުމުގައި މާ މި ބިލު ހުށަހެޅި، . އެހެންވީމާއަޅުގަނޑު މި ބިލު މި ހުށަހެޅީ އޮންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވެގެން

ގާނޫނު  ތަކަކީ މިޝުޢޫރު ފާޅުކޮށްފައެއް ނުވޭ. މި ިއޞްލާޙު ގޮތުން ބެހޭބަރުންތަކެއް މިކަމާ މެން

ށް ހުށަހެޅިން. ދިޔައިުރަގއި ވެްސ އަުޅގަނޑު ހަމަ އެތަްއ ބައިވަރު އިޞްލާޙުތަެކްއ މި ގާނޫނަވުޖޫދުެވގެން

، ކަންދިމާކުިރ ގޮތުން އޭރުަގއި މަޖިލީހުގެ ރޫހު ހުރި ގޮތުން އެކަން ވާ ގޮތް ނުވީ. އެހެންނަމަވެސް
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އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން، މަޖިލީހުގެ ރޫހު މި ދަނީ އެކި ގޮްތގޮތަށް ބަދަލުވަމުން. އިހަށްދުވަހަކު އަުޅގަނޑުމެން 

ސާީސގެ މާއްދާތަކެއް ވެްސ މި ދިޔައީ އަނބުރާ ވުޖޫދުވެގެން. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮްށ މި ތަނުގައި ބަދަލުކުރި ޤާނޫނުއަ

ބައެއް ގާނޫނުތައް ވެސް މި ދަނީ ހާލަތަށް ބަދަލުވަމުން، ހަމަ މުރާޖަޢާކުރެވިގެން ބަދަލުވެގެން. އެހެންކަމަށްވީ ހިނުދ 

އި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނގެ ހިތްތަކުަގއި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ، ސިޔާސީ ާޕޓީތަކާ މެދުގަ

 އިތުރަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ލިބިެގންދާނެ ފުރުޞަތަކަށް ވެގެންާދނެތީވެ މި ބިލު މި ހުށަހެޅީ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް މަޖިލީހަ ނީ. މި ބިލުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމު

 ބަލައިގަތުމާ މެދު ވޯޓަށް އެހުްނ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ާވ، ހަޅުއްވާަފއިއަސްލަމް ހުށަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  -7.2

މަޖިލީހަށް  ގެނައުުމެގ ބިލު. މި ބިލުށް އިޞްލާޙު( އަގާޫނނުޕެންޝަނާ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލަމް. އްމަދު އަސްސަުރާކރުން ފަރާތުން ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙަ ،ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 އްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަ

`. ައއްސަލާމް ޢަލަިއުކމް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދިެވހި ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި ިދވެހި ސަރުކާރުން )ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިްޞލާޙު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރަފު އަދި  2009/8ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( 

ފާ އަުޅގަނޑު ލިިބގަންނަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން މުހިއްމު އެ އު

 2ބަދަލެއް އަސްލު މި ގެްނނަނީ. މި ގެނެވިފައިާވ، ހުށަހެޅިފައިވާ ހަތަރުފަސް އިޞްާލޙަކުން އަސްލު މުހިއްމު  2

މި ގެނެވޭ ބަދަލުން، ޕެންޝަން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް؛ އާދެ މޯލްިޑވްްސ  ބަދަލެއް މި ގެނެވެނީ. ޕެންަޝނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްީކމުގައި ަބއިވެިރވެފަިއވާ ކޮންެމ ވަޒީާފއަދާކުރާ މީހަކަށް ލިިބގެންދާ ފުރުޞަތަކީ، ފަރުޟު 

ްށ ކުރުމަށް ފައިާސ ދެއްކުުމެގ ޙައްޖަށް އޭަނގެ މިދެންނެވި ސްކީމުަގއިާވ ސޭވިްނ ެއކައުްނޓުން ފަރުޟު ޙައްޖު އޭނައަ

އަދަދަށް ފައިސާ ދައްާކ  50ފުރުޞަތު ލިބިގެން މި ދަނީ. މިގޮތުން ފައިސާ ދައްކާއިރު ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ދަށުން %

ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން މި ދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، މިއީ އިްބރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ 

 30ުދަވހުގެ ތެރޭގައި މި ވަޢުދު ފުއްދުމަށް ނިންމައި، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވެރިކަމަށް  100ރަތަމަ ވަޢުދެއް. ފު

ދުވަސް ނުވަނީސް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި ވަނީ މި ބިލު ހުށަހަޅާފަ. ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ފަިއާސ 

ހަކުގެ އުޖޫރައިން ބަެއއް ނެގި ައދި ސަރުކާރުން ލާ ފައިސާއާ އެްއވެގެން މި ދަނީ ބުރަކޮށް ކޮންމެ މަހަކު ކުރާ، އެ މީ
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އެްއކޮށް ޖަމާވެގެންދާ ްސކީމެއް މިއީ. ޕެންޝަނުގެ ަފއިާސއިން އެކި ކަންކަން ކުރަން އަބަދުވެސް މީހުން ބޭނުންވޭ. 

ވަނަ  3އި މިއީ އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަށް ާޖގަ މި ވީ ހިސާބަށް ދެވިަފެއއް ނުެއއްޭވ. ައޅުގަނޑުގެ ަމޢުލޫމާތުގަ

ވަަނ އިްޞލާޙުން އިމާރާތެއް ގަންނައިުރ އޭަގއި ފުރަތަމަ ދަްއކަންޖެހޭ  3އިޞްލާޙު. ޕެންޝަންގެ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު 

އެެވސް ައސްލު ޕެންޝަން ސްކީމުން ދެވޭ ފަިއސާެއއްެގ  ،ޕޭމަންޓަށް ގެރެްނޓީއެއް ދޭން. އެހެންނަމަވެސް .ޕޭމަންޓެއް

ޝަން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް، ެއ ޕެންޝަން ސްކީމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާނެ ސީދާ ޕެން ގައި ތުޙަޤީޤަ ނޫން. ގޮތުަގއެއް 

ހަމަޖެހިގެން މި ދިޔައީ ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާކުރުމަށް  ކޮށްދެވޭ މުހިއްމު ޚަރަދެއްގެ ގޮުތގައި ސްކީމުގެ ބަިއވެރިންނަށް

ކުރަްނ ކޮންެމ އަދާ އްުޖގެ މަތިވެިރ އަުޅކަން، ޙަސްދިނުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީފައިސާ ދަްއކައި

މިފަދަ  .ޭސވްކޮްށގެްނ ދާން ބޭނުންވަނީ ،މީހަުކ ކުރާ ބުރަ މަސަްއކަތުން އާމްަދނީ އެްއކޮށްގެން  މީހަކުމެ ބޭނުންވޭ. އެ

ދަނީ.  މެ މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިގެން މި، ޙަޤީޤަތަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމަން މިކަން ކޮށްދޭނަސްކީމެްއގެ ދަށު

ވަނަ ބަދަލެއްގެ ގޮތުަގއި މި ބިލަށް  2މިއީ މުހިއްމު ބަދަލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ެދެކން. ހަމަ އެހެންމެ  ،އެހެންކަމުން

ވީ  ައޅުގަނޑުމެންގެ އަާސީސ ޕެންޝަނުގެ އަދަދު މި ވަނަ ބަދަލަކީ، 2ގާޫނނަށް ހުށަހަޅާ މި ބިލުން  ،ވާފައިހުށަހެޅި

ރުފިާޔއަށް ސާފުކޮށް ގާނޫނުަގއި  5000ރުފިޔާއިން  2000ރުފިޔާ.  2000ަފއިވާނީ ހިސާބަށް ގާނޫނުގައި ލިެޔވި

ބޭރުން  ނޫނުގެގާ .ބޭރުން ގާނޫނުގެދިޔައީ ރުފިޔާ ދެމުން  5000ސާބަށް ވީ ހި ބަދަލު މި ގެންނަނީ. މި، ބަޔާންކޮށް

ޙްގެ މި ސަރުކާރު ދަންނަ ނޫން. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލި ކަންކުރާ ގޮތަކީ އަުޅގަނޑުެމން ދަންނަ އުސޫލެއް

 ގާނޫނުން މި ދެންނެވި، . އެހެންކަމުންގާނޫނުގެ ހަމަިއގެ ތެެރއަށް މިކަން މި ގެނައީ ،ނޫން. އެހެންކަމުން އުސޫލެއް

ރުފިޔާ ލިބެމުންދާނެ. މީގެ ކުީރގަިއ ރިޔާސީ ވަޢުެދއްެގ ތެރެއިން އޭރަކު ހުންަނވާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  5000

ނުދެއްވަންވީ. އަިދ ވަރަށް ބޮޑަށް ާއއްމުކޮށް  ،ެދއްވަްނވީ. ފެނިވަަޑއިުނގަންނަާވ ނަމަ ،ނަވާ ނަމަފެނިވަޑަިއގަން

 މި ވެރިކަމުގައި. ެއއީ ން އާއްމުކޮށް ލިބިގެނެއް ުނދާނޭރުފިޔާ ވެސް ދެ 5000ދެކެވެމުން އައި ވާހަަކއެއް ެއއީ އެ 

މި ދިޔައީ.  އެހެނެއްޫނން ކަން ވެގެން ،. އެހެންނަމަވެސްރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭަގިއ ދެކެވެމުން އައި ވާހަަކއެއް

ސަުރކާރެްއ  އަަޅއިލާަރއްޔިތުންނާ ދޭެތރޭގަިއ  ން،ެވގެން މި ދިަޔއީ އޯގާެތރި ވެިރއެްއގެ އޯގާތެިރ ަސރުކާރުކަން

ނޫނަށް މި ވަނީ މި ގާ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން ނިންމަވައި،އައުމުން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލް

ރުފިޔާއަށް ހަމަވެގެން.  5000މިދެންނެވި އަސާސީ ޕެންޝަންގެ އަދަދު މި ދިޔައީ  ،ގެންނަވާފަ. އެހެންކަމުންބަދަލު

ކަމުގައި  ދާންޖެހޭނެރުިފޔާ ދެްނ ދެމުން 5000ަޔސް މި ުނވި ،ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ބޭނުންވިަޔސް ،އެހެންކަމުން

ގެ ގާނޫނަްށ އިތުރު އިޞްލާޙުތަކެްއ ެވްސ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުްއވަން ިއތުރަށް ޕެންޝަނުގެއަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އޭ 

 ލަމްސަމްކޮށް ދާދި ައވަހަށް އެ އިޞްލާޙުތައް ފެިނގެންދާނެ. ޭއގެތެރޭަގއި  ،ގަސްތުކުަރއްާވ. ވަރަްށ ައަވހަށް

ކަމުެގ ުރކުރަމުންދާތައްޔާ އެނިއުީޓއެއް ޕެންޝަްނގައި ަބއިވެިރވާ ފަރާތްތަކަށް ރިޓަޔަަމންޓްގައި ެދވޭނެ ސްކީެމއް ެވސް
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މި ބަދަލަކީ މިއީ މުހިއްމު ބަދަލެއް ކަމުގައި ެދކެން. މި  ،މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑަށް ވަީނ ލިބިފަ. އެހެންކަމުން

 ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ނެ އިޞްލާޙަށް ިއއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ތާއީދުކޮށްދެއްވާ

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 މި  ުޅގަނޑުއަ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަނޑައެިޅފައިވާ ގޮތް

ސިކުންތު.  8މިނެޓާއި  50 ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 21 މިނެޓާއި 8ގަިޑއިރާއި  1ދަންނަވާލަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި  3ށް ިސކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަ 7 މިނެޓާއި 9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  17ޓާއި މިނެ 43އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ވުމަްށ މިނެޓު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެ  3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޮކންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ރު ތެރި މެންބަމަރަދޫ ާދިއރާގެ ިއްއޒަތް. އަރުވަންތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަ 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަރަށް ކުރީްއސުރެ  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕެންޝަން ގާނޫަނށް މި ގެނެވުނު އިޞްާލޙަކީ

 ދެ ހާސް  ގަނޑު ދަންނަަވން. ފުރަތަމަ މި ގާނޫނު ވުޫޖދަށް އަިއއިރުަގއިއިޞްލާޙެްއ ކަމުަގއި ައޅު ފައިވާގެންނަންޖެހި

. އީދިޔަ ދެމުންރުފިޔާއަށް  ފަސް ާހސްއަހަރު ތެރޭަގއި  ފަސް  ޭއގެފަހުން މިދިޔަ ،ރުފިޔާ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް 

ކަމުަގއި ގެނެސްގެން ޙުިއޞްލާ ށްގާނޫނަ، ރަނގަޅު ގޮަތކީ ހޭނެ އެންމެކުރަންޖެ އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތުަގއި މިކަން

ގިނަ ފަރާތްތަކުްނ  ވަރަށްތެރެއިްނ ރައްޔިތުްނގެ  ،ޭއގެއިތުުރން .ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުގަނޑު 

 ދޫކުރާ ވަެރއް ޕެންޝަން ސްކީމުން  ޓަކައި ކޮންމެެވސްއްޖުގެ ފަރުޟު އަދާކުުރމަށްޙަކަެމއް  ތަކުރާރުކޮށް އެދެމުންދިޔަ

ރިޔާީސ މިދިޔަ ކަމެއް  ވައުދުެވވަަޑއިގެންެނވި ކީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލީޙްދިނުމަށް. އެކަމަހަމަޖައްސައިގޮތަށް 

ެގނެވޭ ިއޞްލާޙަށް ައޅުގަނުޑ  މި ،އޮތީ ައއިއްސަ. އެހެންކަމުން ތެޭރގަިއ. އެހެްނީވމާ، އެ ބަދަުލވެސް މި ގެއިންތިޚާބު

ދެންމެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  .ތްތެިރ ރައީސްދަންނަވަން. ިއއްޒަކަމުަގއި  ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ

ވާހަކަ. ެއއީ  ކެްއ ގެންނަްނޖެހިފައި އޮތްއިޞްލާޙުތަށް ގިނަުގނަ ޕެންޝަން ގާނޫނަ ،ރައްވައިފިމެންބަރު ހާމަކު

ދަކީ ޤްޞަ މައްދުމުގެ ެއންމެ މައިގަނޑުމި އުފެ ،ޕެންޝަން ގާނޫނު އުެފއްދިއިރު .ތެދުފުޅެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ުފވެރިަކމާ އެކު ޕެންޝަން ލިބޭނެ ސާއެްއ އުސޫލަކުން އިން ،ކުންޔަހުރިހާ ރަްއޔިުތންނަށް އެއް ހަމަދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ްނމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އޭރު ކޮ ،ވިަޔސް ކެއް ކަމަށް ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ ފަާރތްތައުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން. އޭގެެތރޭގައި

ދެ ހާސް  ފެށި އެއްޗެއް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދެވެން ،ންޝަނެއް ދިނުމަށް. އެގޮތުންރުފިޔާގެ ޕެ  ދެ ހާސް ނިންމީ

ޕެންޝަން ސްކީމު ވާންޖެހޭނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ފަންޑުކޮްށގެްނ  .ޕެންޝަނަކީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްރުފިޔާގެ 
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މި  ،ދިޔައީ ނޑުމެންނަްށ ފެނިގެން މިހިންގޭ އެއްަޗކަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ ޕެންޝަން ސްކީމު ދެމިގެންނުދާނެ. އަޅުގަ

 ވޭުތވެދިޔަ  ،ވޭުތވެިދޔަ އަހަރުތަުކގައި  ،ޚިލާފުކޮށް ދާޤްޞަށްފަހުގައި ވެސް ީމގެ މަ ކުރުމަޕެންޝަން ގާނޫނު ތަޢާރަފު

 ވަނަ އަހަރު. އެކަމަކު  2009 ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައީ މަލުކުރެވެމުންދިޔަ މަންޒަރު. އާދެ! މިޢަހަރުގައި ވެސް ދިހަ އަ

ދިޔަ ހުރިހާ ދުވަހެްއގަިއ ވެސް ދައުލަތުގެ ެއކިެއކި މުއައްސަސާަތކުން އެިކއެިކ އިވެސް މި ހިނގަ ގެ ފަހުނ2009ް

 ިމއަދު ވެމުންދިަޔއީ.ގޮތުަގއި ަދއުލަތުން ފައިސާ ދެ އެިކއެިކ ސްކީމުތަުކގެ ދަށުން ޕެްނޝަންގެ ،ގާނޫނުގެ ދަށުންނާއި 

 ،ޔާ ަދއުލަުތގެ ެއކިެއކި މުއަްއސަސާތަުކން އެކިެއކި ނަންނަމުގައި މިލިއަނަްށވުރެ ގިނަ ރުފި ދުއިަސއްތަވެސް 

ރިޓަޔަރމަންޓު ފަންޑުގެ ނަުމގަިއ ނޫނީ އެނޫންެވސް ްސކީމެއްެގ ދަށުން އެބަ ެދވެުމންދޭ. މިއީކީ ދެމެހެއްޓެިނވި 

މެ. މިކަންކަން  ސްވެ  ަކމެއް ފުށުއަރާ ދާޤްޞަމަ ގެާގނޫނު ނޫން. އަދި މުޅިން މި ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ގޮތަކަށް މިކަން 

އިޞްާލޙުތަކުގެ ތެޭރގައި މިކަމާ ގުުޅންހުރި ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ނަ އަލުން ގެން ށްލަން. މި ގާޫނނައެބަޖެހޭ ހުއްޓާ

ވެދާނެ. ެއީއ ޕެންޝަން ދިނުން މުޅިން ކޮލެޕްސްއިޞްލާޙުކުެރވިގެްނ ނޫނީ ދުރު މުސްތަޤުބަލެއްަގއި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ މި އެހެންވީމާ، މިީއ ފުންކޮށް  .ްއޒަތްތެރި ރައީސް ނެތިގެން. އިފައިސާ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް މި ގާނޫނަށް  ،ދާއިރާއެްއގައި ދިރާާސކޮށް ކަމެއް. ފުޅާ ކަމެއް. އަދި ސަރުކާރުން ިވސްނަންޖެހޭ

ވެސް ަދއުލަތުެގ އެިކއެކި ރިަޓޔަރމަންޓް  އެކުއޮތުމާގޮތް  ޕެންޝަން ލިބޭ ންޢަމަލުކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ގާނޫނު

ކަމެއް. ފަހަރެއްގައި ވެސް އަުޅގަނޑު ެއއްެޗއް  ލިބޭކަމީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭޕެްނޝަން ތެރެއިން  ތަކުގެސްކީމު

ން ނޫން. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެ މިދަންނަވަނީކީ ރައްޔިތުންނަްށ ލިބޭ އެްއޗެއް އުނިކުރުުމެގ މާނައެއްަގެއއް

އާދަިއގެ  ،ިމގޮތަށް ހެދުމުން އިބުރަެއއްތޯ ދެކެން. އަދި ރާއްޖޭގަ އެބަޖެހޭ ދައުލަތަކަށް އުފުއްޭލނީ ކިހާވަރެްއގެ 

 ބޮޑެތި މުސާރަ މިހާުރެވސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ،މުވަްއޒަފުންނަށް ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ެއއްެޗއް ޕެންޝަނަށް ލިިބފައި

ސް. މިީއ އިްއޒަތްތެރި ަރއީ ނޫން ުފވެރި ގޮތެއް ސާ ދެމުން އެބަ ގެންދޭ. ިމއީ އިންސާަފއިން ދުން ދައުލަތުބޮޑެތި އަދަ

ނޫން. ޕެންޝަން ލިބުމުގައި އެކަީށގެންވާ ެއއްެޗއް ޕެންޝަނަށް ކޮންމެ  ުފެވރި ގޮތެއްސާއެްއގޮތަކަްށވެސް އިން

ުދ ޤްޞައެ މަ ،ންދާ ގޮތުންމަލުކުރެވެމުޢަބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މުވަްއޒަފަކަށް ެވސް ލިބެން އެ

ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ސްކީމު  ،ނޫން. އެހެންކަމުން ކަމެއް ޮގތަކަށް ޝައްކެތް އޮތް ހާސިލުނުވާކަމީ އެްއވެސް

ހުރިހާ  ،ހިންގެންވާނީ ފަންޑުކުެރވިގެްނ ހިންގޭ ސްކީމެްއގެ ގޮުތަގއި. ހަމަ އެހެންމެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮަތކަށް

ކަމެއް.  ގޮތެްއގެ މަްއޗަށް. ެއހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ފުްނކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ނެރައްޔިތުންނަށް ޕެންޝަން ލިބޭ

 ބިލިއަނަްށުވރެ ގިނަ ރުފިޔާ މިހާުރވެސް ޕެންޝަން ސްކީމުަގއި އެބަުހރި. ފަންޑުަގއި އެބަހުރި. އެ 11މީގެއިތުރަށް 

ވޭނެ ގޮަތަކށް އިންވެސްުޓކުރެވޭނެ މަުގ ފައިދާކުރެ  ،ފައިސާ ވެސް މިހާރަށްވުރެ ަރނގަޅު ގޮަތކަށް އިްނވެސްޓުުކރެވޭނެ

މިކަންކަުމގެ މައްޗަްށ  .ތެރިކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްމު އަދި ބޭނުންއްދުަމކީ ވެސް މުހިގާނޫނުގެ ތެެރއިން އުފެއް

ުދ ޞަޤްމި ގާނޫނުގެ މަ ިއ،ްއވާ ފަރާތްތަކުން ދިރާސާކުަރްއވަސަުރކާރުެގ ފަރާތުން މިކަންކަން ދިރާސާކުރަ ،ރިޢާޔަތްކޮށް



20 

 

ބުަރ  ،މިއަދު ަވޒީފާަގއި ތިއްބެވި ފަރާތްތަާކއި ،ދަރީންގެ ދަރިންނާ އި،އަުޅގަނޑުެމންގެ ދަރީންނާ ،ގޮތަށް ނުގެއްލޭ

ެއކަީށގެންވާ އެްއޗެއް ޕެންޝަނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މި ގާނޫނު  ،ނަށް ރިޓަޔަރމަންޓަށް ދާއިރުމަސައްކަތްކުރާ މީހުން

ކަމެއް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ަވީޒފާ އަދާކުރާ ޒުވާނުންނަކަށް  މުއް މުހިކުރެވިފައި އޮތުމަކީ ަވރަށްފަރުމާ

ޕެންޝަން  ،ނަމަ މުންދާ ގޮތުން ޢަމަލުކުރެވެމުންދާވެނެތް މިހާރު މި ޢަމަލުކުރެ ކަމެއްޙަޤީޤަތުގައި ެއްއވެސް ޔަޤީން 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ތިބި މީހުން  .ިތގެންފައިސާ ނެ އި ެއްއޗެއް. ެއއީ ޕެންޝަން ސްކީުމގައެކަީށގެންވާ  ށްލިބޭނެކަމަ

 އެިކއެކި ނަންނަމުގައި ޕެންަޝން ސްކީމުން ޚަރަދުކުރަން ފެށީމާ މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ނިކު.ދުމައަޙްމަ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު މަޑުއްވަރީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 :މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން

މަިއގަނުޑ  ،ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ އާދެ! ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

ޓަކައި ޕެންޝަނާ ބެހޭ ދެއް ުފްއދުމަށްޢުގަިއ ހިމެނޭ ވަދުގެ ތެރޭޢުދުވަުހގެ ވަ ގެ ސަޭތކަްއގަިއ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮތެ

ންނަވާލަން. އިއްޒަތްތެިރ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާެޙއް. އެގޮތުން އަުޅގަނޑު ވެސް މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަ

ޒާމަކީ މިއީ ވޯލްްޑ ނި ގެޕެންޝަން ،ޤީޤަތަކީއެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަ .ރައީސް

ދުވަުހގެ ދިރާސާތަކަށްފަހުަގއި ރާްއޖޭގައި އެކަަށއެޅިފައި އޮްތ  ގިނަ ބޭނުންކުން ވެދިން އެހީތެރިަކމެއްަގއި ވަރަށް

ައހަރު ވުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާ  ފަސްދޮޅަސް ފަސް އިގަނޑު އަާމޒަކީ ޙަޤީޤަުތގައިނިޒާމެއްކަން. ޕެންޝަނުގެ މަ

ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަމެްއ  ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން ކޮންްޓރިބިއުޓީ ޕެންޝަނުގެ ،ށް ދިޔައިމާއަދާނުކުރެވޭ އުމުރާ ހަމައަ

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ދިރިއުެޅވޭނެ މަގެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ފަހިކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ،ފޯރުކޮށްދީގެން

ގޮތަށް ސްކީމުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނެނގޭނެ ގޮތަށް މި  އަންނަޕެންޝަނުގެ މައިގަނޑު ައސާސަށް ބަދަލު

ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ނުވެ ގެނައުމަކީ އޭގެ ޒާތުަގިއ އެހާ ހެލްތީ ކަމަކަށްބަދަލުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނު

އްޖަށް ޙަދާ ބޭފުޅުންނަށް  އްޖަށް ޙަ ޕެންޝަން ބޯޑާ މަޝްވަރާކުރެިވގެން އަދި ،ގެނެސްފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ 

ގޮތެއް ފަހިކުރުމަށްފަހުަގިއ  ިއންސައްތަ ޕެންޝަނަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިާސގެ ތެެރއިން ނެޭގނެ 50 ދައްކަންޖެހޭ ފައިާސގެ

ެޕންޝަނަށް ޖަމާވެފައި ހުންނަ  ،ގޮތަށް ބަާލއިރުަގއި ގެެނވިފަިއ އޮތް ޞްލާޙުގެނެވިަފއި އޮތް އިޞްލާޙެއް. އަދި މި އި

ގޮތަްށ  ފައިސާ ނެގޭ ވާނަމަ މި ކަމަށް ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ އަދަދަކަށް ޖެހޭ ސްދެ ހާމަހުން މަހަށް ބަހާލީމަ  ފައިސާ

މިހާރު ޕެންޝަނަށް  ،ގޮތަށް ބަލާިއރުގައި  ގެނެވިފައި އޮތް އޮތީ. އަދި މި އިޞްލާޙު އިޞްލާޙު ގެނެވިަފއި މި

 ިމ އިޞްލާޙު ފަރުމާކުެރވިފައި ފޯްލވާ ގޮތަށްީމގެތެރެއަށް ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރަމުންދާ ގިަނ އަދަދެްއގެ ފަރާތްތަކަށް 
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 ،ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ .ްށލަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއޮތްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮ

ނުހިންގޭނެކަން.  އުމުގައި މި ޤައަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވެލްފެއަރ ސްޓޭޓެއްނޫންކަން. ފުލީ ފަންޑެޑް ޕެންޝަން ސްކީމެއް

ޭދ ، ވަޒީފާކީންގާ ނިާޒމަކީ ކޮންޓްރިބިއުޓްރީ ިނޒާމެއްކަން. މާނައަ ނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެްއގައި ވެސް މިހާރު މި ހިދު

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ހިންޭގ ޕެންޝަނުގެ ނިޒާމެއްކަން.  ފަާރތުން ކޮންޓްރިބިއުޓްކޮްށގެން ަވޒީފާ އަދާކުރާ ،ފަރާތާއި

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،އޮތީ ފަރުމާކުެރވިފަިއ މި ގެ ނިޒާމު ޙަޤީޤަުތގަިއ މިގޮތަށްނުޕެންޝަ ާރއްޖޭަގއިއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކަމަށް ހެދުނު  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮަތކަށް މިފަދަ ނިޒާމެއް ނުހިންގޭނެ ،ރާއްޖެ ކަހަލަ ޤައުމެްއގައި މިނޫން ގޮތަކަށް

ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން  ށް ބަދަލުނާންނަޕެންޝަން ނިޒާުމގެ މައިގަނުޑ އަާސސަ ސާތަކުން ދައްކާީތވެ. އެެހންވީމާ،ދިރާ

ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ޕެންޝަނަށް  ނޫނަށް އިޞްލާޙުތައް ގެނައުަމކީ މުހިއްމުޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާ

އެ  ،ނަމަވެސްރި ތަން ފެންނަން ހު ޖަމާވެފައި ހުންނަ ފައިސާއިްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފަިއސާ ޖަމާވެފައި ހުރި

ބޫލެއް ނުކުރަން ޭބސްފަރުވާއަްށ، ދަރިންނަށް ަނކަށް ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑު ގައިސާއިން އަުޅގަނޑުމެންފަ

ވެސް މިހެން ހުންނަ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް. އެއީ ެއގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެްނ ، އަދި މިނޫންކިަޔވައިދިނުމަށް

ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ މައިަގނޑު އަސާސްތައް ފުނިޑގެން ވާނަމަ،  ށްޕެންޝަން ފައިސާއިން ހޭދަކުރަން ފައްޓައިފި ކަމަ

ނޫނަށް ގެނެވިަފއި އޮތް އިޞްލާުޙެގ ށްލަން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މި ގާހިނގައިދާނެ. ހަމައެާއއިެއކު ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮ

ނޫނުގައި ހިމެނިފައި ދު މި ގާތުން ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރާ އަދަ އަާސސީ ޕެންޝަނުގެ ގޮުތގައި ަދުއލަ ،ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ

، ކޮންެމ އޮތްކަން. މިހާތަނަށް އައިއިުރގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ައސާސީ ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި މި ލިބިދެވޭ ފައިސާައކީ

ދެްއގައި މި ަފއިސާ ދިނުން ރަމުންދާ ފަރާތްތައް ސިޔާީސ މަޤްޞަގާްތވަމުންދާއިުރގައި ކެމްޕޭންކު އިންތިޚާބަކާ

 ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި މިގޮތަށް ؛ކަމަށް މަދުކުރާނެ ،ކަމަށް ށް ނުވަތަ މި ފައިސާ އިތުރުކުރާނެކަމަ ހުއްޓައިލަފާނެ

ންނަށް ބައި ހިމެނިގެންދިޔައިމަ އަޅުގަނޑުމެ ނޫނުެގ ތެރެއަށް މި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އަސާސީ ޕެންޝަން. އެހެންވީމާ، ގާ

 ދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު ންޝަުނގެ ާވހަކަޓަކަިއ އަސާސީ ޕެދެން އިތުރަށް ސިޔާސީ ަމޤްޞދު ހާސިލުކުރުމަށް

ގަކޮށްލަން. ، މިއީ ޙަޤީޤަުތގައި ގެެނުވނު ހެޔޮ ބަދަލެްއގެ ގޮތުަގިއ އަުޅގަނޑު ފާހަ ފަހިވެގެނެްއ ނުދާނެ. އެހެންީވމާ

 ،އިމުކުެރވިޒާމެއް ޤާޕެންޝަނުެގ ނި ،ަހމައެއާިއއެކު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަކުން ެއ  ،ބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީރުގައި އަދިެވސް އަުޅގަނޑުމެން ގައިހިންގަމުންދާ

 މުއައްސަސާަތކުން ރިޓަޔަރުކރާ ފަރާތްތަކަށް ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި ފައިސާ ދެމުްނދާކަން. ޑަބަލް ޕެންޝަން

ރާ މުަވއްޒަަފކަށް ރިޓަޔަރކު ،އެއް ުނކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ފަހަރެއްަގއި ވެސް ފާހަގަ ހުއްޓުމަކަށް އެބަ އަންނަން

މުަވއްޒަފަކަްށ ކަމަށް. އެހެްނނަމަވެސް، ޕެންޝަުނގެ ގޮުތގަިއ ެއއްެވސް  ނާޔަތެއް ލިބިިދނުމަކީ ގޯހެއްލިބިދޭންޖެހޭ އި

 ޕެްނޝަން ސްކީމެްއގެ ތެެރއިން. ފަހަރެއްަގއި ރިަޓޔަރކުރާ .ޖެހެނީ ޕެންަޝން ނިޒާމުގެ ތެެރއިންފައިސާ ދެވެން

މުރަށް ޓެއް ދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އުލަމްޕްސަމް އެމައުން .ނާޔަތެއް ދެވިދާނެވަްއޒަފަކަށް އަުޅގަނޑުމެންަނށް އިމު



22 

 

ދެމުންދާ ޕެންޝަން ހުއްޓުމަކަށް އަންނަން އެބަޖެހޭ.  ެގ ގޮތުގައި މުައއްސަސާތަކުން ދިގުދެމިގެންދާ ޕެންޝަނެއް

އިާސ ނުވަތަ ޑަބަލް ޕެންޝަން ދެވޭ ފަ  ޑަބަލް ޕެންަޝނުގެ ގޮުތަގއި  ނިޒާމު ވުޖޫުދުވމަށްފަހުގައިޕެންޝަނުގެ

ހަމަޔަށް ައއިއިުރގައި މަަސއްކަތްތަެކއް ޕެންޝަން އޮީފހުން ވެސް މިއަދާ ޓަކައި ދެމުންދާދިއުން ހުއްޓުމަކަށް ެގނައުމަށް

ޑަބަލް  ވެްސ، ޖާެއްއގެ ގޮތުންކުރެވިފައި އެބަހުރި. އެހެންަނމަވެސް، ިމގޮތަށް ކުެރވިގެްނދިޔަ މަސައްކަުތގެ ނަތީ

ނޫނުތަކަްށ ފާހަގަކޮށްލަން. ައޅުގަނޑުމެން ގާ ނުާވކަން ައޅުގަނޑުމުޅިން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްަފއި ޕެންޝަން

 ،ދޭ ޕެންޝަން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްގެ ގޮުތގަިއ މުއައްސަސާަތކުން ޑަބަލް ޕެންޝަނު ،އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެން 

ށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުަވްއޒަފުން ވައްދަން އެބަޖެހޭ. ފަހަރެއްގައި ވަޒީާފއިން ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއަ 

މީހަކަށް ލިބިދިނުން މައްސަލައެްއ  ެދވޭ ލަްމޕްސަމް އެމައުންޓެްއ އެ އަދި ރިަޓޔރަކުރުމަށްފަހުގައި ވަިކވެގެންާދއިރުަގއި 

ން ވަންނަން އެބަޖެހޭ. ހާ މުވަްއޒަފުނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ޕެްނޝަން ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުރި

ދަންނަވަން. އަދި އަުޅގަނޑު ގެނެސްފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ  ގޮތެްއގައި  ލައެހެންވީމާ، ޖުމު

ން ނޑުމެަމޝްވަރާކުެރިވގެން މި ގެނެވުުނ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ ،ވާހަކަދަްއކަިއގެން ދުމަކީ ޕެންޝަން އޮފީުހގެ ބޯޑާއެއެދޭ

ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހުން  ޕެްނޝަން ބޯޑުން ޕްރޮޕޯޒްކޮށްފައި އޮތް އުނިއިތުރެއް ުނގެނެސް،

ވީ ވަޢުދު ެގ ސަރުކާރުން މިއަދު ފާސްކުރުން. މި އިޞްލާޙު ިމގޮތަށް ފާސްކުރީމާ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން

މައިގަނޑު އަސާސްަތކަށް ޕެންޝަނުގެ ނިޒާުމގެ  ެއކީަގއި ފޯރުކޮށްދެވޭ. އަދި ހަމަެއއާންފުއްދުމަށް ވެސް އެބަ އެހީތެިރކަ

، މި ޖެހޭ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން. އެހެންވީމާން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙު އެބަގެއްލުންނުވާނެ ގޮތެްއގެ މަތީ

ޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ގޮތަށް ައުޅގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. އިއް  އޮތް އިޞްލާޙު މި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިފާޢު. هللا އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ެކވުން:ރިފާޢު ވާހަކަދެއްهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ގެެނވިފަިއާވ، ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަީކ  ތެރި ަރއީސް. އާެދ، ޕެންޝަނުގެ ގާނޫނަށް މިއަދުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ުނގެ ތެރެއިްނ ނޫ، ޕެންޝަނުގެ ގާއަޅުގަނޑު ެވސް ވަރަށް ާތީއދުކުރާ އިޞްލާޙެއް. އަުޅގަނުޑމެން ހަނދާން އެބަހުރި

ޓަކައި އެަކމަށް ފައިސާ ނެގޭނެ އިންތިޒާމެއް ނުވަތަ އެ ފައިާސ ގަތުމަށް ގެދޮރުވެިރވުމަށްޓަަކއި ނުވަަތ ފުލެޓް

ތަނުަގއި އެ ބަހުސްކުެރވެމުންދިޔައިުރ  ޓަަކއި މިނެ އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެއްސުމަށްސެކިއުރިީޓއެްއގެ ގޮުތގަިއ ެބހެއްޓޭ

ފަދަ  ރާއްޖެ ގެގަނޑުމެންޕެންޝަން ސްކީމުގެ ތެރެއިން އަޅު ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ދައްަކމުންދިޔަ ވާހަކައެއް 
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މީހަކަށް  ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ދެކޭނީ އެ ަސއްތަ މުސްލިމު ޤައުމެްއގައި އެންމެ މުހިއްމު ސައްތައިން

 ކަމަކަށް  މީހެްއގެ އަިމއްލަ ޭސވިންގއެއް ުހރެގެން ކުެރވޭ ައޅު އަޅުކަުމގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަުޅކަން ނުވަތަ އެ

ދިއުމަކީ ހަމަޔަޤީނުން ެވްސ ތެރެއިން ފުރުޞަތެއް ހުުޅިވގެން ފަދަ ގޮތަަކށް މި ޕެންޝަން ސްކީމުގެ  ލިބޭނެ ފުރުޞަތު

ޕެންޝަން ސްކީމުަގއި ބޮޑެތި ފަންޑުތަްއ  މީހާގެ އެ ،އަދި ޚާއްޞަކޮށް ވަޒީފާ އަާދކޮށް ،ހުރިހާ ދިވެހި މުސްލިމުންނަށް

ަޓކައި ަސރުކާރަށް އަދި މި ބިލު ޑު އުފަލެއް. އެކަމަށްވަރަށް ބޮ ސޭވްކުެރވިފައި ހުރި މީހަކަށް ލިބޭނެ 

ުދނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި  ،އެކުމެށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ހަމައެއާސްޕޮންސަރކޮށްދެްއވި ފަރާތަށް ވަރަށް ބޮޑަ

ވަރެްއެގ  ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންަކމުގައި ކޮންެމވެސް ީމހަކަށް އެ ،ވެސް މިކަހަލަ ސްކީމުތަުކެގ ތެރޭގައި އެބަހުރޭ

ާމ ނެ އިްނތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިފަ. އަޅުގަނޑުމެން ވިސްަނވައިބަލަކޮންޓްރިބިއުޝަންތަެކއް ސްީކމުގެ ތެރެއިން ނެގޭ

އަހަރުގައި ދިމާވާ ބޮުޑ  55އަހަރުގައި ުނވަތަ  50މީހާ  އެ  ،މުރުން ވީ ދުވަެހއް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްފަހުއު !ހިންގަވާ

 އެ ،ަނކުން ގުނައިެލވޭ ފައިސާ ހުރެއޭނަގެ ޕެންަޝން ފަންޑުގައި މިލިއަ ،ެގންދާއިރުގައި ލެއްގައި އެނދުމަތިވެ ބަލި ހާ

 މީތި އަދި ހަމައެއް... ޖެހޭ ހިސާބަށް ދާންޖެހުނީމަ މީހަކު މަގުމައްޗަށް ސަލާންޖަހަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ވާއިރުގެންދަ މުންތްތެރި މެންބަރަކު ދައްަކވައްޒަވާަހކަފުޅު އި  ރުން، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

މަނާކުާރ  އިދު ވެސް. ގަވާ ، އަޑު ބާރުކޮށް ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމުން ވަރަށް ދަތިފުޅުވާނެ މައިކަށް ައޑުއަާރވަރަށް ބާރަށް

ށް އްެބވުމަތިން ވެސް ތަވަިއގެން ހުރިހާ މެންބަރުްށ ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮްށހިތް، އެގޮތަ. އެހެންވީމާކަމެއް

. މެންބަރަކު ދަްއކަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ނޫން. އެހެން މެންބަރުންދަންނަވާލަން. ވާހަކަފުޅު

 ވާހަަކ ، މިދެއްެކވީމާހެން މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުމައިކަށް އަުޑއަާރވަރަށް އެ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންދާއިރު

 ރިއަށް ގެްނގޮސްެދއްވުން އެދެން.ރި މެންބަރު ކުލަންޖެހުނީ. ދައްކަވާތީ. އާދެ، ިއއްޒަތްތެދަންނަވާ

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިން ބަެއްއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެ ،ދަންނަވަން އުޅުނު ވާހަކަައކީ  އޭުރަގއިއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. އާެދ، ައޅުގަނޑު

 މީހެްއގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންުޑގައި  ގޮސް އެން ފެށިގެން ވަޒީާފ އަދާކުރަމުންއަހަރު 16މުރުން ބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ އު

ފަިއ ތިބި ފަރާތްތައް. ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ތެޭރގައި ގިނަ އަދަދެްއގެ ަފއިސާ ރަްއާކކުރެވި ނުވަތަ މިއަދު ކަމަށް ވަންޏާ

، މީހާ ދާންޖެހި ބައްެޔްއގެ ތެރެއަށް އެއަަހރު ނުވަނީސް ބޮުޑ  65 ،އަހަރު 55މުރުން އެހެންވީމާ، އެފަދަ ފަރާތެއް އު 

ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއިން މަގުމަްއޗަްށ  ސަލާންޖަހަން ނުކުންނަންޖެހުނީމާ  ލަތުގަިއ އޭނާއެނދުމަތިވެގެންދާ ހާ

ލަންޖެހޭ ކަމެއް މިކަހަލަ އިޞްލާޙެްއ ސް އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު ވިސްނާވެ ސަލާންޖަހަން ނުކުންނަންޖެހުނީމާ މިއީ
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މީހެއްގެ ެޕންޝަން ސްކީމުގައި ފައިސާ   އައިސްގެން އުޅޭިއރު. އެފަދަ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ދިމާވެގެން އެމަޖިލީހަށް

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އެ ބަލި ހާލުގެ ތެރޭގައި ހަމަ ވުމުގެ ުކރިން އޭނަ މި ދުނިޔެ ދޫ އަހަރު 65 ،ހުރެ

ާސއިްނ އޭނާގެ ނަމުގައި އޭާނގެ ނާ އެއްކުރި ފައިވެގެްނގޮސްދާނެ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ، އޭނަގެ މަސައްކަުތަގިއ އޭ

، ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުަތކުަގއި ވެސް ސްކީމުތަުކަގއި މީތި ހަމައެއްނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ ޖެހުނީމަންއިލާއިން ސަލާންޖަހަޢާ

ގެ ތެރެއިން މި ސްކީމު  ވަރެްއގެ ޕަސަްނޓެއް ލަތްތަކުަގިއ ކޮންމެވެސްބޮޑެތި ކަންަތއްތައް ދިމާެވއްޖެ ހާމިފަދަ  ،އެބަހުރޭ

ީނ މިގޮތަށް އިޞްލާޙުތައް ތަެކްއ ހަމަޖެހިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާއިންތިޒާމުހޭދަކުރެވޭނެ 

ީމގެ ެޓްކނިކަލް ބޭބޭފުޅުން މިކަހަލަ  ،ގެ އެޑްމިނިސްޓްޭރޓިވް ބޭބޭފުޅުންޕެންަޝން ސްކީމުދާއިރުގަިއ އަންނަމުން

 ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިފަދަ ކަންކަމަށް ވެސް އަދި އިތުރަށް ވިސްނައި ،ވަަޑއިގެން ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ވެސް ިވސްނާ

ސްދެްއވުމަކީ މި ސްކީމުގެ ތެރެއަށް ގެނެމިކަންކަން ވެސް މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއަށް އަދި މުސްތަޤުބަލްގައި 

ކަމެއް. މިހާުރ  އްކަމުންދާދަ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް. ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ެވސް އެ ވާހަކަ 

ކުެރވޭ. ދެން، އި ބޭްނުކތަކުަގއި މޯގޭޖުރިީޓއެްއގެ ގޮުތގަެސކިއުއެބަ  ފަންޑު  ފުލެެޓއް ގަންނަން ޕްރޮވިޑެންޓްވެއްެޖއްޔާ 

 ކުެރވޭ.ފަންޑު ބޭނުންޓަަކިއ އެބަ އްުޖގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްްއިވއްޔާ މި އިޞްާލޙު ފާސްެވގެންދާއިރުަގއި ޙަ އިރާދަކުރެ

 ެއ މީހަކަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި  ،ބޮޑު ބައްޔެއް ވެގެން ެއ މީހަކު އެނދުމަތިވެ ،ހަމަ މިދެންނެވި އުސޫލުން

ވަރެްއގެ ކޮންޓްރިބިުއޝަނެއް މި ފަންޑުން ނެގޭނެ  އެއަށްެވސް ކޮންމެވެސް ،ތަކަށް ގޮއްސި ނަމަފަރުވާކުރަންޖެހޭ ހާލަ

 ުޅގަނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެއް ކަުމގައި ދަންަނަވން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށްދިއުމަކީ އަހަލަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިެގންކަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މްމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީ

ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް  `. އާދެ! މިއަދު ެޕންޝަން ފަންޑަށް، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޕެންޝަނާ

ުކރަން. ސަބަބަކީ، ރާއްޖޭގަިއ އަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަްނ. މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއްގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަ

ގެނެވޭ އިޞްލާޙާއެކު މި  ޞަކޮށް އުމުރުން ދުަވސްވަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް މިޚާއް ،އްޖަށް ދާން ބޭނުންވެފައިވާޙަ

އްޖަްށ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެްސ ޙައްޖަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިެވގެންގޮްސ ުލއިފަސޭހަތަކެއް ލިިބގެންދާނެތީ. ސްކީމުގެ ދަށުން ޙަ 

ހަމަޖެހެންޖެހޭ. އެއީ ޙައްޖަކީ މިއީ އުމުރުން  ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރަށް ވުރެ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް އެބަ

އެއްފަހަރު އަދާކުރަން އޮންނަ ފަރުޟެއް ކެރިކުޅަދާަނވެގެްނވާ ފަރާތްތަކަށް. ެއގޮތުން، ިމއަދު މި ގެނެވޭ އިޞްލާާޙ 
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 ން ހަމަ  ޮއތް ކަމެއް ނޫން. ދެޝައްކެތްއެްއކޮށް ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިުތންނަށް އެކަމުގެ ލުއިފަސޭހަ ލިބިގެންދާނެކަމީ 

ހާހަށް ބޮޑުކުާރ ވަނީ އިސްރަްށވެހިންނަށް ދޭ  ދެ ހާސް ުރފިޔާ، ފަސް  އަެނއްބަިއގަިއ މި އެގޮތަށް މި އިޞްލާުޙގެ

ވެސް ހަމަ  ހާހަށް ބޮުޑުކރާ ވާހަކަ. މިއީ 5. މި އިޞްލާުޙގައި ިލޔެވިަފއި އެަބއޮތް އިގޮތަށް ކަނަޑއެޅިފަިއ ގާނޫުނގަ 

ސަރުކާރުން  ،ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ލަ  ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްަލން. ޖުމުއިވަރަށް ރަނގަޅު ބަދަލެއްގެ ޮގތުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ޮކށްދިނުމަށާއި އަދި ދީނީ ކަންަކމުގައި ވެސް ސަުރކާރުން މި ގެންގުުޅްއވާ ސިާޔސަތުތަކަީކ 

މިގޮތަށް ގެންނަ  ،މެންނަށް އެބަ ފާހަގަވޭރައްޔިތުން ވަރަށް ބަލަިއގަްނނަ ކަންތައްތަެކއްެގ ގޮުތަގިއ އަުޅގަނޑު

ނަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެއް ބިލިއަ 11ގައި ވެްސ މިހާރު އެބަހުރި ފަންޑޫ މި ،މީދަކީހެންވީމާ، ުއއް ބަދަލުތައް. އެ

ތުންނަށް ބޭނުންާވ ކުރެިވެގން ރައްޔިއިާސ ރަނަގޅު ގޮުތގަިއ އިްނވެސްޓު ެއ ފަ ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިާލއިރު. އެ އަދަދު 

ކަމުަގއި ހޭދަުކރެވޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖެހިގެންިދއުން ެއއީ ަރއްޔިތުން ނުަހނު އެދޭނެ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި މުހިއްމު ކަން

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ވަަރށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެ! ފަޒާދު. އާ މުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ފުވައް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑަިއެގން ނެތް. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ގާނޫނު ނަންބަރު  ، ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ހުށަހަޅައިފަިއވާހިތަދޫ އުތުރު ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ބިލަށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ާތއީދުކުރާ  ށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ( އަބެހޭ ގާނޫނު ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޕެްނޝަނާ) 2009/8

އި އެ ދުވަސްތަުކގައި އެކި މަރުޙަލާތަުކގަބެހޭ ގާނޫނަކީ ތަފާތު  ޕެންޝަނާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

ޕެންޝަން ރިފޯމްގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ  ބިލެއް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ޮގއްސަާވ ގާނޫނަށް ބަދަލުއަންނަމުން 

 ބަދަލުތަކެއް ވޭތުވެިދޔަ އަހަރުތަކުަގއި ވެސް ވޯލްޑް ބޭންުކެގ ދިރާސާއާ އެކީަގއި، ވޯްލޑް ބޭންކުގެ އެހީަގއި ކޮށްފަިއވާ 

ތަކެއް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ. އުމަށް އެބަހުރި ރެކޮމަންޑޭޝަންދިރާސާއާ އެީކގައި އެ ގާޫނނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނަ

ޝަން ްސކީމެްއ ެއ ގާނޫނުަގއި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ޕެން ،ވަނީއަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންއެހެންނަމަވެސް، 

 ، ޕެންޝަނެއްަގއި މިހެން މިދެންނެވީ ކަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.ވޭ ވާހަށް ފަރުމާ ައދިވެސް ނުކުރެއޮންނަންވާ ގޮތަ

އަކުން އަދިވެްސ ވިއުގަ މަޢުލޫމާތު ލިބިދޭ ނިޒާމު ގުޅާލެވިފައި ޮއންނަ  ެލވިގެންދާ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމު ނުވަތައެކު

 ވިޔަސް އެ މީހަކު މަރުވާ ކަމަށް ވަންޏާ މީހަކު މަރު ލެވިަފއެއް ނުވޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާގޮތުގައި ގުަޅއިފުރިހަމަ 

. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ކުޑަުކޑަ ޤައުމެްއ. ން ވަގުތުްނ ކެނޑިގެންދާންޖެހޭތެރެއި ހިސާބުން ފެށިގެން ޕެންޝަން ސްކީމުގެ
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 މިލިއަނެއްހާ މަދު މީހުން ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއް. މި ޤައުމުަގއި ނެޝަނަލް އައިޑެންޓިޓީ  ަބއި ،މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅޭ މަދު

، ނެޝަނަލް އޮވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާ ޕެްނޝަން ސްކީމާއި ، އެ ިސސްޓަމު ހެދިފައިކާޑު މިހާރު

އްޔާ ުނވޭ. އެ ގުިޅގެން ނޫނި، މި ހުރިހާ އެްއެޗއް ިވއުަގއަކުން ގުޅިފަެއއްއަދި ވިހާމަރުވާާއއި ރަޖިސްޓްރޭޝަނާ

އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ޮގތުގައި ނުދެވޭނެ. އަުޅގަނޑު  ،ށްވެސް އެންމެ ފުރިހަމައަ ން ސްކީމުޕެންޝަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ޕެްނޝަން ސްކީމަށް ގެންނަންޖެހޭ  އެީހގައި ކޮށްފަިއވާ ދިރާސާއިން ވަރަށް ސާފުކޮށް މިހެން މިދެންނެވީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ

ގޮތުގައި އަިދވެސް  އެންެމ ފުރިހަމަ ތައް އެބަހުރި ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކުގެ ގޮުތގައި ގެނެްއސަ. އެހެންނަމަވެސް، ބަދަލު

ސް ރުފިޔާ ހާ 5 ،ވަނީއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން އަޅުގަނުޑ މި ފާހަގަކުރީ. ދެވަނައަށް ނުގެނެވިަފއި

ަރއްޔިތުްނނަށް ދޭން ކަނޑައެޅުމަކީ ައުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ރަްއޔިތުްނނަށް ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ގާނޫނެްއގެ ގޮުތގައި

ހާސް ރުފިާޔ ވެްސ  5ޮއންނަ   ސަރުކާރެއް ބަދަުލވެއްެޖއްޔާނޫނިއްޔާ ހައްތަާހވެސް ީހވާނީމެއް. އެހެންކަ ލިބިގެންދާނެ

. އެއަށް ކޮންމެވެސް ބަދަލެއް އަުތވެދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި ާގނޫނު އިޞްލާޙުވުމާ ގުިޅގެން ދާނޭނުލިބިގެން

އިއްޒަތްތެރި ގެ ތެރެއިން ލިބިެގންދާނެ ކަމަށް. ޔާ ގާނޫނުހާސް ރުފި 5، އެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ޔަޤީންވެގެންދާނެ

 ހޯދުމުގެ އުމުރުގެ މީުހން ޙައްޖަށް ދާން ބޭނުންވީމާ ވަރަށް ގިނަފަހަރު އެކި ޮގތްގޮތަށް ފައިސާ ދޮށީ ރައީސް.

 ެއއީ ދޮށީ  އްޖަށް ދާން ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ވުމަކީމަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ. އެހެްނނަމަވެސް، ޕެންޝަން ސްކީުމން ޙަ

ރިއްޔާ އިބްރާހީމް ަރީއސުލްޖުމްހޫބޮޑު ުލއިފަސޭހަެއއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެން.  އުމުގެ މީހުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް

މި ގާނޫނަށް  ،ވިދާުޅވެފަިއވާ ކަންަތްއތަކުގެ ތެެރއިން  ތެޭރގަިއ ކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށްުދވަހުގެ 100 ،މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

މައިގަނޑު  ގެމުން އެ ލުއިފަސޭހަ ލިބިގެންދާނެ. އެަކން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަޅުގަނޑުމެން ގެނައު މި އިޞްލާޙު

ރިްއޔާ ވެަފއިާވ ވަޢުދުގެ ތެެރިއން ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭެނ ރައީސުލްޖުމްހޫ ،ބޭނުމަކީ

ުދވާލު ވެސް މަސަްއކަތްކޮްށގެން އެ ، އަޅުގަނޑުމެން ރެޔާއިދީސްގެނެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން  މި ގާނޫނަށްލުއިފަސޭހަތަކެއް

 ކަންތައްތައް ަރއްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުން. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު.މިދު ޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމައާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ 

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މިރުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

 2009/8، ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ހުށަހަޅައިފައިވާ މި ބިލު

މު ޤަުތގައި ވެސް ވަރަށް މުހިއްޙަޤީށް މި ހުށަހަޅައިފަިއވާ އިޞްލާޙަކީ ެބހޭ ގާނޫނު( އަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ)

ދެ ދައުރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިުރަގއި،   އަޅުގަނޑު ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ހަޔާތުގައިއިޞްލާޙެއް. އާދެ! މި އިޞްާލޙަކީ
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ޚާއްޞަކޮށް މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓއަށް ތަފާތު އެކި ގޮްތގޮތަށް އެިކއެކި އަމިއްލަ ފަރާތްަތކުން ވެސް ހުށަހަޅައިަފއިާވ 

ވެސް އިޞްލާޙުތައް ައންނަންޖެހޭކަން މި މަޖިލީހަށް ބެހޭ ގާނޫނަށް މިނޫން ލަތަކެއް. އެހެންކަމުން، ޕެންޝަނާމައްސަ

އަދި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ކަންފަތަށް ާއއްމު  ،ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުން

މު އެއް ކަންަތއް މުހިއްބޮޑަްށ އެނިގގެންދާނެ. ޭއގެތެރޭަގއި ހަމަ  ތަކުން ވަރަށްރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން ިއވިފަިއވާ ައޑު

ޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޭޅގޮތުން ރައްޔިތުންެގ ޕެންން ވެސް މިއީ. އެކަަމކު މިހާރު މި ކަންތައް އެކަނިވުމަކު ހަމަގައިމު

ށް ބޮޑު ބަހުސްކުރުވަިނވި މައްސަލަެއއް. ހިތްތަކުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމަކަށް ތަސައްލީއެއް ލިބިގެްނނުދޭ. މިއީ ވަރަ

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކަގއި ޕެންޝަންގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ މަތީން ެގންގުޅެފައި ވަނީ ކޮްނކަހަލަ 

ސިސްޓަމެއްގެ ތެެރއިންތޯ، އަދި މިކަން ހުޅުވައިަލއިފި ނަމަ، ޙުދޫދެއް ނެތި ހުޅުވައިލައިފި ނަމަ މި ނިޒާމަށް 

ނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިބޭޓަބަލް މައްސަލަެއއް. އެހެންނަމަވެސް، ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ވެގެންދާ

މިއަދު ޕެންޝަން ފަންޑުގަިއ ހުރި ފައިސާއިން ތަފާތު އެިކއެކި މުޢާމަލާތްތައް ކުރަުމން އެބަދޭ. ތަފާތު އެިކއެިކ 

ންގެ ހިތްތަުކގައި އެންމެ ބޮޑަށް އުފެދިފައިވާ ެއއް ސުވާލަީކ، ކީްއވެގެންހޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރަމުންދާއިރުގައި ރައްޔިތު

ތިމަންނަމެންގެ ފައިސާއިން ތިމަންނަމެންނަށް އޭގެ މަންފާ ލިބެނިވި ގޮތަކަށް އެ ނިޒާމު ބައްޓަންެވގެންނުދާންވީ؟ މިއީ 

ޑު ގަބޫލުކުރާިހތް އޮތީ ހަމައެކަިނ ޙައްުޖގެ ރައްޔިތުންެގ ތެރޭަގއި އޮންނަ ވަރަށް ބޮުޑ ސުވާެލއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނ

އަޅުކަން އަދާކުރުމުެގ ެއކަންޏެއް ނޫން. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ތިމާއަށް ޮބެޑތި ބަލިތައް ދިމާވީމާ، ކިޑުީނ 

ހަވާލުެވގެން ކިޑުނީެއއް ނުލިބި، ގަންނާނެ ފެންވަރު ނެތިގެން އެ މީހާ މަރުވެގެން އެބަދޭ އޭނަގެ އަުތގަިއ 

ންޝަނުގައި ކިޑުީނއެއް ގަްނނަހާ ފައިސާ ހުއްޓާ. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަން ކުރެވޭނެ ނިާޒމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ޕެ

ބާވަތުގެ ކަންކަން ެވސް ޙަޤީޤަތުގައި އެބަ އަންނަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އޭަނގެ ޕެންޝަންގެ ފައިސާއިން އޭަނއަށް ކޮން 

ޔިތުންގެ ހިތްތަކުަގއި ހަމަ އުފެދިފައިވާ ސުވާލު. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ފައިދާއެއްތޯ ކުރީ. މިއީ ެވސް ހަމަ ރައް

ބިލު ގަތުމަށްަޓކަިއ ޕެންޝަންގަިއ ހުރި ފައިާސއިްނ -ކަންފަތަށް އިްއވާފަިއާވ ައޑުތައް. އަދި ހަމައެާއއެުކ މިއަުދ ޓީ

ެމވެސް ވަރެްއގެ އިތުރު ޕަސަންެޓއް ހޭދަކުރަމުންދާއިރުގަިއ، ީކްއެވގެންތޯއޭ ަރއްޔިތުންނަށް ަރްއޔިތުންގެ އަތުން ކޮން

ނަގާފައި ޕެންޝަްނގެ ތެރެިއން ލޯނު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޯނންނަންވީ؟ އޮންނަންޖެހޭނެ. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ 

އޮންނަނޖެހޭނޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ޕެންޝަނުގައި ހުރި ފަިއސާއިން އިތުރު ފައިސާ ުއފެއްދުމުގެ ބާރު ޕެންޝަނަށް 

ބަހުރި ޕެންަޝން އޮފީހުން ބައެއް ހަމަ ިހއްސާތައް ވެްސ ގަނެފަ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި މިީއ ލިބިގެންވޭ. އެ

މިއަށްވުރެ ތަންކޮެޅއް ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މި ގާނޫނަށް އަންނަންޖެހޭ ބައިވަރު ިއްޞލާޙުތަކެއް އޮތް ގާނޫނެއް. 

ތުން؛ ކޮންމެ މީހަކު ވެްސ މިހާރު އެޕެއް ައޅާލަިއގެްނ ރައްޔިތުންެގ ހިތްތަކުަގއި މިހާރު ޕެންޝަންގެ ފައިާސއާ ުގޅޭގޮ

އެޕަކުން ބަލައިލީމަ އޭނަގެ ައތުގައި ހުރި ފައިސާ ވަރަށް ފަސޭހައިން ބަލައިލެވޭ. ބަލައިީލމަ، އޭ، ތިމަންނަގެ ވަރަށް 

ނެތޭ. އެއީ އެްއ ބައިވަރު ަފއިސާތަެކއް އެބަުހއްޓޭ. ެއކަމަކު މިައކުން ތިމަންނައަށް ކުރެވޭނެ އެްއވެްސ ބޭނުމެއް 
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ނަޒަރިއްޔާަތކުން އޭނަގެ ސިުކނޑިއަށް ވިސްނޭ ގޮތް. އެކަަމކު އަނެއް ނަޒަރިްއޔާތަކުން ަދއުލަތުގެ އޭްނގަލުން ބަލަނީ 

ކަމަށް ވަންޏާ، ޕެންޝަން ނިޒާމަކީ ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަުއމުތަކުގައި ވެސް އެ ނިޒާމު 

ނަ ިނޒާމެއް. އެހެްނވީމާ، ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ ހިތްތަކުގައި އުފެދޭ ހުރިހާ ޤާއިމުކުރެވިަފއި އޮން

ސުވާލުތަކަށް ެއއިން ތަސައްީލ ލިބެންޖެހޭނެ ޒާތުގެ ކަެމއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިތް އޮީތ 

އިމު ވެސް ކުރެވޭނެ ނިޒާމުތައް މީގެތެރެއަށް އެަބ ހަމަގައިމު ވެސް މިކަން މިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާކޮށް ހަމަގަ

ހުއްޓޭ. ދައުލަުތގެ އެހެން ކަްނކަމަށް ޕެންޝަނުގަިއ ހުންނަ ފައިސާ ބޭނުންކުރާއިުރ، އަުޅަގނޑު ހަމަ މިއަދު ގޮވާލަން، 

ޑަކޮށް ިމ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު ގެދޮރު އިމާރާތްނުކުރެވިފައި ހުިރ ފަރާތްތަކަށް ތަންކޮޅެއް އިންޓްރަސްޓް ކު 

ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ވެސް ީމގެތެރެއިން ަހމަޖެހިގެންދިއުން. އަދި ހަމަމިއާެއކު ތިމާއަށް މިސާލަކަްށ 

ދުނިޔެ ދޫކޮށް، ފުރާނަދާ ހާލަތުގައި އޭަނގެ ބަްއޔަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމަށްޓަަކއި ވެސް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެކަްނ 

ންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއަށްވުރެ ވެސް އިތުރަށް މި އިޞްލާޙެކޭ ހަމަ އެއްފަދައިން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް އޮންނަ

މިދެންނެވި ކަންކަން ވެސް ިމއިން އިޞްލާުޙވެގެންދާނެ ގޮަތކަށް މިތާ ތިބި ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުންނާއި އަދި ސަުރކާރުން 

 ގަނޑު ޮގވާލަން. ވެސް ިވސްނާަވޑަިއގެން މި މަޖިލީހަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް ައޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް.އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީ

 

  ކަދެއްކެވުްނ:ވާހަދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  އޭދަފުށީ

ބެހޭ ގޮތުން މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ އުސޫެލއްެގ ގޮތުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޕެންޝަނާ 

އަޅުގަނޑު ެވސް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ައުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ، ހަމަ މިއީ އެންެމ 

ން އަދި ފަިއސާެގ މުހިއްމު ކަންތައްތޯ؟ އިސްލާްމދީނުގައި ޙައްޖަށް ިދއުމަކީ ެއ މީހާގެ ކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރަކު

ގޮތުން އޭނަ ތަނަވަސް މީހަަކށް ވިޔަސް، ިޞއްޙީ ގޮތުން ވިޔަސް އަދި އެހެން ހާލަތުގެ ގޮތުން ވިަޔސް އެ މީހާއަށް 

ވާޖިބު ކަމެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، އިސްލާމްދީނަކީ ލުއިފަސޭހަަކމުގެ ދީނޭ އަުޅގަނޑު މި ބުނާ ބަހުގެ މާނައަކީ، މިކަަހަލ 

 سبحان هللا  ހުރީމަ. އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކުގެ ެއއް ރުކުން މިއީ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމަށް ލުއިތައް ދެްއވާފައި

ހުއްދަދެއްވާފައި މި އޮތީ ވަކި އުސޫެލއްގެ މަތީން. އޭނަގެ ކުޅަދާނަކަމާއި، ތަަނވަސްކަާމއި، އޭަނގެ ޞިއްޙީ  وتعالى  

މާއި، މިކަހަލަ ަބއިވަރު ޝަރުުތތަކަކާ ެއީކގައި އޭނައަށް ެއ އަދާކުރެޭވވަުރގެ މީހަކަށް ވު ގޮތުން އޭަނއަށް އެ ފަރުޟު

ޙައްޖު ވާޖިބުެވގެންދަނީ. ހަމަ މީހަކު ހުއްޓަކަސް އެ މީހާގެ މައްޗަށް ޙައްޖު ވާޖިބުވަީނއެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިީއ 

ހިއްމު އަޅުގަނޑުމެްނެގ އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން މިއަށްވުރެ މާ މު
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ކަންތަކުެގ ތެރޭަގއި ެއއް ކަެމއް، ނަފްުސ  5ނަފުސު ހިމާޔަތްކުރުން. އިްސލާމްދީނުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައި އޮންނަ 

ހިމާޔަތްކުރުން. އަނެްއކާ ަދއުލަތުގެ ވެރިމީހާގެ މަްއޗަްށ ލާޒިމްކުރާ ކަމެްއ ެއއީ ނަފްސު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަކީ. 

ނަފްސު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ދެންމެ ބައެއް މެންބަރުން އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ބޮޑެތި ބަލިތައް  އެހެންވީމާ، ތިމާގެ

ޖެހިގެން ތިމާގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ހާލަތަށް ދާއިރުގައި ވެސް މި ފަންޑުން އެްއޗެއް ނުލިބޭ ނިޒާމު 

ރުމަށްވުރެ ދީނީ ހައިސިްއޔަތަކުން ބެލިޔަްސ، އެހެްނ އޮތުމަކީ މިއީ މާ ބޮޑު ދެރަ ކަމެއް. ޙައްޖަށް މި ފަިއސާ ދޫކު

ހައިސިއްޔަަތކުން ބެލިޔަްސ، ދުނިޔަވީ ހަިއސިްއޔަތަކުން ެބލިޔަސް ލާޒިްމވަނީ އޭަނގެ ަނފްސު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއ 

 سبحان هللا ކީއެންމެ ފުރަތަމަ މި ފައިސާ ދޫކުރުން. އޭގެ ފަހުގައި ދެްނ ހުރި އަޅުކަންތައްތަކަށް. ައޅުކަންތައްތަކަ 

، މިީއ ންނަ ކަންތައްތަކެްއ. އެހެންވީމާވަކި ުއސޫލެްއގެ ތެރެއިން ދީފައި ހު ،އެ މީހަކަށް ކުޅަދާނަީވ ގޮތަކަށް وتعالى  

، ޙައްޖަކީ ހަަމ އަޅުގަނޑުމެން މީސްތަނުންނަށް ވިސްނައިދޭން ވެސް ޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހީވާ ކަހަލަ

 ، މީހަކު ކަިއރީ ނަގައިގެން ވެސް ، ދަރަންޏަށްއެ މީހާއަށް ނުދެވޭ ފެންވަރު ހުއްޓަސް ،ވެސްލަތެއްގައި ނަމަކޮންމެ ހާ

ނޫން މިއީ. އިއްޒަތްތެރި  ވެސް އެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްޖެހޭ ތަނެކޭ. އެއީ އެއްގޮތަކަށް ސަލާންޖަހައިގެން ވެސް ދާން

ލާޙެްއ . އެހެންވީމާ، މިއީ ެއންމެ ރަނގަޅު އިޞް، މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްރައީސް. އެހެންވީމާ

ންވީ. އެކަމަުކ މިއަށްވުރެ މުހިއްމީ އެ މީހާެގ ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު ނުދެކެން މި ގެނެސްފައި އޮތް. މިކަްނ ވެސް ކޮށްދޭ

 ހަމަ ،އަހަރު ވާއިުރގައި  65މާޔަތްކުރުމަށްޓަކަިއ ދޭ އިނާޔަްތ މި ފައިާސެގ ތެރެއިން. މިސާލަކަްށ ނަފްސު ހި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެ ާވހަކަ ވެސް ވިދާޅުެވއްޖެ. އޭަނގެ ފުރާނަ ހިނގައިދާނެ ހިާސބަށް ދާއިރުގައި ވެސް އެ 

އޭެގ  ކާކުތޯ އެ ިޒންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ؟އޭގެ ސަބަުބން އޭނަގެ ފުރާނަ ދިޔައީ. މީގެ ސަބަބުން  ،ފައިސާ ނުލިބި

މާެއއްަގއި ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ދައުލަތުގެ ސަބަބުން އޭނަގެ ފައިސާ ދަުއލަތުގެ އެްއވެސް ދި

ވަލިްއޔުލްއަމުރަކަށް ހުންނަ މީހަކު. އުފުލަންޖެހޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ. 

ން؟ އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅުކުރަން މި ވަރަކަށް މީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ޙައްޖަށް ގެންދިޔު 200ކީއްޯތވީ އަުޅގަނޑުމެން 

މިލިއަން  14މީހުން ޙައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ އަހަރަކު އެންމެ  200އުޅެނީ ހުރިހާ ކަމެއް. 

 މިލިއަން 14ބިލިއަން ރުފިޔާ. ކޮންމެ ައހަރަކު އެންމެ  30މިލިއަން ރުފިޔާ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ  14ރުފިޔާ. އެންމެ 

ރުފިޔާ ޙައްޖަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރުމަކީ މާ މުހިއްމު ކަމެއް. ކޮންމެހެން ޕެންޝަން ފަންޑަށް ވަންނަންޖެހޭތޯ؟ 

ވަަރަކށް މީހުން ކޮންމެ އަހަރަކު  200އެހެން ނިކަމެތިވެފައި ތިބި، ނުދެވޭ ފެންވަރުގެ މީހުން ބަލައިގެން އެފަދަ 

ވޭ މީހަކު ނުހުންނާނެ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ، މާތްކަާލނގެ ރުއްެސވިްއޔާ އެ މީހާގެ ފޮނުވީމާ މި ރާއްޖޭގައި ޙައްޖަށް ނުދެ

ބިލިއަންގެ ބަޖެޓެއް ައޅުގަނޑުމެން އަހަރަކު، އަދި ކުިރއަްށ  30އުމުރު ނިމޭއިރަކު. އެހެންވީމާ، މިއީ ބޮޑު ކަމެއްތޯ؟ 

ބިލިއަނާ  50ިބލިއަނަށް ދާނެ.  40ން ބިލިއަނަްށ އަރާނެ. ޭއގެފަހު 35އޮތް ތަނުަގއި ެއ އަދަދު ައންނަ އަހަރު 

ހަމައަށްދާނެ. ހަމަ ކުރިއަށްދާނީ. އެހެންވީމާ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރަކުން ދުއިސައްަތ، ތިން ސަތޭކައަްށ 
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 އަށް ަބދަލުކުރަމުން ރާއްޖޭގެ އެންމެން ސަރުކާރުން ޙައްޖައް ފޮނުވަންވީނޫންތޯއޭ. ކީްއކުރަންތޯ 400ބަދަލުކުރަމުން، 

އަޅުގަނޑުމެން ޕެންޝަން ފަންޑުަގއި އެ މީހުންގެ ލާރިކޮޅު، އެ މީހުންގެ ބަލި ހާލަތަށް ޚަރަދުނުކޮށް، އެހެން 

ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރަންވީ؟ ޚަރަދުކުރާކަށްނުޖެހޭނެ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން 

މި އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކޮށް، ޙައްޖަށް ދެވޭނެ ނިޒާމެްއ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް ގެންނަންވީ. 

މިލިއަން  14މީހުްނ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގަިއ ހިމަނަންވީ. އެންމެ  200ޤާއިމުކޮށްދޭންވީ ގާނޫނަކުން؟ ކޮންމެ އަހަރަކު 

ސް އެބަދޭ ިމއަށްވުރެ ާމ މިިލއަން. އަުޅަގނޑުމެން ޕާޓީތައް ހިންގުމަށް ވެ 14ރުފިޔާގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެންމެ 

ބޮޑު އެްއޗެްއ، އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ރަނގަބީލުޖެހުމާ އެކީަގއި އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކ 

ނިންމައިލާނީ. މި މައުޟޫޢަށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ދައްކަްނ އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 .ސާމޫ ދުލްޣަފޫރުޢަބް މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު  ކުޅުދުއްފުށީއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ބިލިއަްނ ރުފިޔާެގ ެޕންޝަން ފަންޑެއް ބިނާކުރީ  11ތެރޭަގިއ  އަހަރު 9ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުްނ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕެްނޝަން ގާނޫނެއް ހަދައި، ޕެންޝަން ފަންޑެއް ބިނާކުރަން 

ގަނޑުމެންނަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރުން ކޮްށފައި އޮތް މަަސއްކަތް ިމއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ިމ ބުނަނީ، އަޅު 

އަހަރުދުވަހު ވެރިކަެމއް ކުިރއިރު، ކޮބައިޯތ ރަްއޔިތަކަްށ  5އަބަދުވެްސ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤގަިއ މަސަްއކަތްކުރާ ަބއެކޭ. 

ފައިދާވާނެ ކަމެއް ކޮށްފައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ އަުޅަގނޑުމެން ޖަނަވަރީން ފެށިގެން މި ފައްޓަނީ ބްރެކްފާސްޓް 

ރި ރައީްސ. ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ހަމަ ދޮންކެޔޮަވކަާކއި، ުކކުޅު ބިަހކާއި، ކިރުތަށްޓަކާ ލިބޭެނ އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްިޔތުންނަށް އުއްމީދާއި އުފާވެިރކަން ގެނެސްދޭ ސަުރކާރެްއ މި އޮތީ އަުޅގަނޑުމެްނ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ޑީސަލުން ޑިއުީޓ  ޤާއިމުކޮށްފައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފަހަތަކަށްނުޖެހޭނެ. މިއަދު މި

ކަނޑާލަން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ ރަްއޔިތުން ބޭނުންިވ ކަންތައްތަްއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަމުން މި ދަނީ. ޕެންޝަން 

މެްނ ގާނޫނުަގއި ޕެންޝަނަށް ހުިރ ފައިސާއިްނ ތިމަންނާމެންނަށް ޙައްޖަށް ދެވޭެނ ގޮްތ ހަދައިދޭށޭ ބުނީ އަުޅގަނޑު

ކެންޑިޑޭަޓކަށް މި ވަގުތު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމުގަިއ ހުންނެވި ބޭފުޅާ ކެންޑިޑޭެޓއްގެ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންެގ 

އަރިހަށް ދިޔުމުން. އެކަން މި ކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރައި، ެއކަނިވެރި މައިްނގެ 

ނުންވާ މީހުންގެ ލާރިއާއި، މުސްކުޅިންގެ ލާރި ކަނޑަިއލާނޭ ކިޔަިއގެން ބުނީ ހަމަ ލާރިއާއި، ާޚއްޞަ އެހީއަށް ބޭ
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އަޅުގަނޑުމެންނާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން. ނުކަނޑާނެ. މިއަދު ގާނޫނުގައި މި ލިޔަނީ އެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ަގއި ލިޔަން އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި ރުފިޔާ ދޮށީ އުމުރުެގ ކޮންމެ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭނެކަން މި އޮތީ ގާނޫނު 5000

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއިޔތުން ޔަޤީންކުރޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދޭނަން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި. 

އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކޮށްދޭނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ނަމަ، ބަޖެޓުގައި ޖަހައިގެން ޙައްޖަށް ވެސް 

ދެވޭނީ މި ސަުރކާރުްނ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑު އަޖައިުބވަނީ، ަރއްޔިތުްނނަށް މި ހުރިހާ އަނިޔާއެްއ ފޮނުވައި

ދީފައި، މިތާ ތިބެގެން ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ. މި މީހުން މިވަރަށް ލަދުހަޔާތް ކެނޑުނީ ކޮންއިރަކުތޯ އިްއޒަތްތެރި 

 ނޫންތޯ މި ުއޅެނީ. މިއީ ލޯމަތީ ހިނގައިިދަޔ ކަމެކޭ. ަޙއްޖު ކޯޕަރޭޝަން ރައީސް؟ ހަޔާުތގެ ކަންފުެޅއް ވެސް ނެިތގެން

ލަްއަކ  1ހާސް ރުފިާޔއިން ޙައްޖަށް ދެވޭއިުރގައި  60ހެދި، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަމަކު އެތަނުން ކުރީ ަވއްަކން. 

ލަްއކަ ރުފިާޔ ދީގެްނ  1. ަނގަިއގެން ރުފިޔާ އެބަ ަނގާ އެތަނުެގ ީމހުން މެދުވެރިެވގެން ކޮންމެެވސް އެހެން ދިމާލަކުން

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ޙައްަޖށް ދެވެނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ ހެޔޮ ނިޔަުތަގއި؛ މިއީ ރަްއޔިތުން ޙައްޖަށް 

ގެންދިއުމަށް، ެއއިން ވެސް ވަްއކަން. މިފަދަ ބައެއްގެ ައދަބު އަޚުލާޤާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހުންނާނެވަރު ދެން 

އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޤައުމެްއ ލޫޓުަވއިލީ ރޯމާދުވާލު. މިއީީކ ގަބޫލުކުެރވޭނެ ކަންަތއްތަެކއް ނޫން. ވިސްނަާވ އި 

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމައްޗަށް ަމިއކް ކައިރީ ހުއްޓި ވާހަކަދަްއކާީތ އަޅުގަނޑަށް އަޖައިުބެވގެން، ބުނާނެ އެއްެޗއް ނޭނިގގެން 

 ލަ އުސޫަލާކއި ހަމައެއް ހުންނަންޖެހޭނެ ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.މި އުޅެނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ކޮންމެވެސް ކަހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ާވހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދްއވާ!

 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަ މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

އެހެންކަމުން، ޕެންޝަން ފަންޑުން މި ފައިސާ ނަގަިއގެން ޙައްޖަށް ދެވޭނެ ގޮތަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުާރ 

ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕެންޝަނަށް ދައްކާފައި ހުރި ލާރިއަކީ ރައްޔިތުން ދައްކާަފިއ ހުރި ލާރި. އެ ލާރިން 

ން އަުޅގަނޑުމެން ަކއިރީަގއި ބުނާނެ. އެގޮތަށް އެކަްނ ވާްނޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ބޭނުންކުރަންވާނެ ގޮްތ އެ މީހު 

ހާހުން  40ހާހުން،  30އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އުސޫަލކީ، ދައުލަުތގެ ވަޒީފާ އަދާުކރަމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން 

، އެ ބޭފުޅުން މަޤާމުގައި ތިއްަބވަނިކޮށް. ޚުުދ، މުސާރަ ލިބޭ މީހުންނަށް ޕެންޝަން ލިބޭކަށްނުޖެހޭ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ޮބޑު މުާސރަ ލިބޭއިރު ޕެންޝަން ލިބެމުންދާ މީހެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، ަދއުލަތުން 

 ޕެންޝަން ހާހަށްވުރެ ޮބޑު އަދަދެްއެގ މުސާރަ ލިބޭ އެްއވެސް މީހަކަށް މަޤާމުގައި ހުއްޓާ ޕެންަޝން ނުލިބޭ ގޮތަށް 30

ގާނޫނަށް އެބަޖެހޭ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އިޞްލާޙެއް ހުށަަހޅަން. އަުޅގަނޑު ނުބުނަން، ދަށް މުސާރަ ލިބޭ މީހުންނަށް 
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ހާހުން މުސާރަ  50ހާހުން،  40ހާހުން،  30މިހާރު ލިބެމުންދާ ޕެންޝަން ކަނޑައިލާ ވާހަކަެއއް. އެހެންނަމަވެސް 

އަހަރު  9އެބަޖެހޭ އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާލަން. ޕެންޝަން ފަންޑު އަުޅގަނޑުމެން  ލިބެމުންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުެމން

ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ އޮތީ ބޮޑުކޮށްފައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ  11ތެރޭގައި 

މެން ކުރާ މަސަްއކަތް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކިއ، ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ޓަަކިއ އަުޅގަނޑު

އަހަރުގެ ވެރިކަން ނިމިގެންދިޔައިރު ދަރަނި ނޫން އެހެން އެއްޗެްއ  5ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. 

އޮތްޯތ އެބައޮތްތޯ؟ ަރއްޔިތުންެގ މާލިއްާޔގައި ިމއީ ތިމަންނާގެ ިހސާބުގައި ހުރި އެްއޗޭ ކިޔާފަިއ ދައްކާނެ ެއްއޗެއް އެބަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ނެތޭ ިއނގޭތޯ. ދެން މިވަރު ވީމާ މި ވާހަކަ ދައްކާނެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް އިނގޭތޯ. ީކއްވެޯތ 

ނުދައްކަންވީ؟ މި ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައި ހުރި ބިނާކުރަނިވި މަސައްކަތް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، 

ޚުރުވެރިކަމާ އެއްކޮށް މި ބުނަނީ މި ޤައުމު ބިނާކޮށްދޭނޭ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވެސް ފަ

ޞާލިޙްގެ އެބަހުރި ހިތްވަރު. ވަޢުދު ފުއްދާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަީތގައި ވީ ހުރިހާ ވަޢުދުތަކެއް 

ހާސް ރުފިޔާ މި ލިޔަނީ  5ކަމެއް ނޫން.  މި ސަރުކާރުން ފުއްދާނެ. އެއީ ރައްޔިތުން ަޝއްކު ެވްސ ކުރަންޖެހޭނެ

ހާސް ރުފިޔާ ރައްޔިތުންނަްށ  5ގާނޫނުަގއި، އުމުރުދުވަހަށް އެ ބޭފުޅުން ދުނިޔޭގައި ތިބިހާ ުދވަހަކު މި ގާނޫުނގެ ދަށުން 

އް. ލިބިގެންދާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ފަޚުރުވެރިކަމާ އެއްޮކށް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެޕންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް  2009/8. ގާނޫނު ނަންބަރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

އަުޅގަނޑު ވެސް ެއ އިޞްލާޙަކަްށ އިންތިހާއަްށ  ،މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުިރމައްޗަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ އިްޞލާޙަކީ

 ،ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާ ،ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު މި ހޭދަކުރި  ،ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ވާހަކައަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް

 ،ކަމެއް  ހުރިހާ ދުވަހެއްަގއި ވެސް ައބަދުވެސް ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން އެންމެ ބޮޑަށް ަޝކުާވ އަންނަމުންދާ އެއް

ން އެްއވެސް ބޭނުެމއް ނުހިފި، އެަތއް ުދވަހެއް ، ެއއިނަކީ. ޕެްނޝަނަށް ފައިސާ ޖަމާވި ނަަމެވސްޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫ

ޤީޤަތެއް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް މިފަަދ ކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަ ޙަވަންދެން ރައްޔިތުންތަެކއް ތިބި 

 ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ުއފަލެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ޞްލާޙެއް ައއިމައި
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ބިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ  11 ،ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނުޑގެ ުކރީގައި ވާހަކަެދއްކި އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ފާހަގަކުރި ފަދަިއން

ނގޭތޯ، ހުރި އިން އެބަމި ފައިާސއިން ީމގެކުރި .މަށް ޖުމުލަ ެއއްކުެރވިފަވަނީ ޕެންޝަން، މުޅި ޕެންޝަން ސްކީ މިއަދު

ހުރި. ދަ ކަްނކަން ކޮށް ހަދާފައި އެބަބިލު ގަނެ، މިފަ- ލިބޭ އެިކއެިކ ކަންކަން ކޮްށފަ. ޓީހުރި މަންފާސަރުކާރުތަކުން އެބަ

ނުވަތަ ޕެންޝަން ސްކީމުަގއި ލިބޭ ފުރުޞަތެއް  ންދާ ޙައްަޖށް ، ހަމައެކަނިއަރަނީހިތަށް އެހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުގަނޑު

ްށ ނެތޭ ލެވޭކައިގެން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފުއްދައިލަ ދަ އިންތިޒާމެއް ހަމައެަކނި ރާވައިެދޭވނެ ފަ އިސާއިން ޙައްޖަށްހުރި ފަ

ައޅުގަނުޑގެ ކުީރގައި ވާހަކަެދއްެކވި ބައެއް އިްއޒަތްތެރި  ،އަރަނީ ކީްއވެގެންާބވައޭ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު ހިތަށް

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ދުަވހަކު، ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް  ؛ތައް ވެގެންބޮޑެތި ބަލި ،މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވައިފި 

ކިްޑނީ ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޑުިއވޭ. އަދި  އް ޮބޑެިތ ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ؛ބައިވަރު ަރއްޔިތުންނެ

ތަން  އުޅޭ ސަލާންޖަހަން ނިކުމެސާ ނެތިގެންހުންނަ ހަމަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރަން ފައި އެއަްށވުރެ ބޮޑެތިކޮށް

ލަތުަގިއ ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުްނގެ ޢާއިލީ ހާ، މިދެންނެވި ބަލިއާދޭ. މީގެތެޭރގައި އެބަ ިތއްެބވި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

 ން ފައިސާ އެބަުހރި ޖަމާވެފަ. އެީއ ފެންނަން ބައްޕަ ުނވަތަ މަންމައަށް ޕެންޝަން ސްކީމުން ބޮޑެތި އަދަދު ބޭފުޅުންގެ

ނާދޭ.  މަ ނޫނީ ޭއަގއި އަތްެލވޭ ތަނެއް އުމުރުން ވަކި ިހސާބަކަށް ދިޔައި އޮންނަނީ. ްއގެ ގޮުތަގއި މި އޮތް ނަންބަރެ

މަތީ ތަޢުލީމަށް ވެސް އަދި ގެދޮރު ބިނާކުރަން ވެސް. ީކްއވެގެންތޯ ގެދޮރެްއ  ؛މިކަހަލަ ކޮންމެ ހާލަތަކަށްއެހެންވީމާ، 

އެހެްނ ކީްއކުރަންތޯ ގެެއއް އަޅަން ނޫނީ  ލާފަިއ، އުމުުރން ދުވަސްވީމަަވއިގެދޮރެއް ނެތި މުޅި ހަޔާތް ދުއް ނެތި،

އެހެންވީމާ، މިފަދަ މިހެން ހުންނަ ޟަރޫރީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް އިނގޭތޯ، ޞިއްޙީ  ކަމަކަށް ފައިސާ ލިބެންވީ؟

ހަކަށް ނިސްބަތްވާ މީ  އެގައިކުރުމަށް ވެސް، ޕެންޝަން ސްކީމުހާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތަށް ވެސް އަދި ގެދޮރު އިމާރާތް

ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ިއޞްލާޙުނަމަ، އެ އެްއޗެއެްއޗެއް ހުރި

، ހަމައެކަނި ޕެންޝަން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނުޑމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި އޮްނނާނެ

ކަނޑަައޅާފަިއ އޮންނަ ކޮމިޓީެއއް ނުވަަތ  ،އޮންނަ ނޑުމެން ހަދާފައި ދޫކޮށްލާއިުރަގއި ޕެންޝަންގެ މިއަޅުގަ ގާނޫނެއް

ކޮމިޝަނަށް އެކަންޏޭ މި ބާރު އޮންނާނީ. ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަށް ގެންނަ ކޮންމެ ބަދަލެއް 

މީދުކުރަނީ މި އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑުމެން ގަނޑު އުއްޅުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، އަ

 ،މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަްށ، ަވރަށް ރަނގަޅު ވާަހކަފުޅެއް ، އަންނައިރު މިއަްށވުރެ ފުޅާކޮށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ނިމިގެން 

އެކަްނ މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެްއގެ ތެރޭގައި މިއަދު  މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް

ކޮންމެ ސަރުކާރެއްަގއި ެވސް ލާޒިމުވެގެން އިްއޒަތްތެިރ  ޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހެނީފުރިހަމަވެގެން އަންނައިރު އަ 

އްޖެ ހިނދެއްގައި އްޔާ ެއއީ ސަރުކާރަކުްނ ބޭނުންވެރުފިޔާދޭން. މީގެކުރީަގިއ ވެއްޖެ ހާސް 5އަންނަނީ މި  ރައީސް، މި

 ހާސް ރުފިާޔ، އުމުރުން ދުވަސްީވ ބޭފުޅުންނަށް  5އޮތީ.  ގޮަތކަށް ކުީރގަިއ މި ބޭއްޭވ ދީފައި، ބޭނުންނުެވއްޖެއްާޔ ނުދީ

ހާސް ރުފިޔާއަކީ ބޭނުންނުވެއްޖެ ހިނދެއްގަިއ  5އަންނަ އެލަވަންސްގެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރަނީ. އެ ދެމުން
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، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއަށް ންދު ގާނޫނެއްގެ ތެރޭ ިމައދު އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހެނީ މިއަ، ނުދެވޭ. އެހެންނަމަވެސް

ން ދެން މިއަންަނ އެހެންީވމާ، އެއި އަންނަނީ. ހާސް ރުފިޔާ ަވދެގެން މި 5ނުވަތަ ޕެންޝަން ގާނޫނުގެ ެތރެއަށް މި 

މުގެ  ރައީސަކަށް، މި ޤައުއެއްވެސް  ،ބަޔަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން މިކަން ބަދަލުނުކުރާހާ ހިނދަކު

ކަމަށް ވަަޑއިގަންަނވާ އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ދެެނއް ިމއެއް ބަދަލެްއ ނުކުރެވޭނެ. އެެހންވީމާ، މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ރައީސް

ަވރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމުަގއި ާފހަގަކުރަން. މި ކަމަށްޓަކައި  ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ަވރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން އަންނާނެ  ދިވެހި އެންމެންތިހާއަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު އަދާކުރަން. ހަމަ ސަރުކާރަށް އި

އަޅުގަނުޑ  ،ޙައްޖަށް ދިއުމަށް މީގެތެރެއިން ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާ ފަދައިން .ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުން، އުފާވެރިކަމެއް

ެގ ފައިސާ ހުެރއްޖެ ބި ޢާއިލާަތކަށް ޕެންޝަްނ ސްކީމުދަ ނެތިަފއި ތިމިއާެއކުމެ، ެގދޮރު ބިނާކުރެވޭނެ ފަ ،ހަމަ ގޮވާލަން

ދިއުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ނައިރުގައި މީގެތެރޭ ހިމެނިގެންނަމަ، އެކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް މި އިޞްލާޙުކުރެވިގެން ައން

ން ބޮޑެތި ޢާއިލީ ބޭފުޅު ކަށް،އެއާެއކުމެ، ބޮޑެތި ބަލިތަކަމެއް ކަމުަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ހަމަ

ޕެންޝަން ސްކީމުަގިއ ފައިސާ ހުރި ފަރާތެއްގެ  ބަލިތަކަށް ބޭސްފަރުވާކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ ބަލަދުއަރާ ފަރާތެއް،

ބަލަދުވެރިޔަކު ބޮޑު ކަެމއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްަގއި އެ ފައިސާ ވެސް ބޭނުންކުރެޭވނެ ނިޒާމެއް މީގެތެރޭަގިއ 

ންގެ މަތީ ތަޢުލީމަށް ވެސް މީގެތެރޭގައި މިހިަރ ދަރީއްމު ކަމެއް. އަދި މަތީ ތަޢުލީމަށް ވެސް. ޤާއިމުކުރުމަކީ މުހި

އެްއކޮށް ޤާއިމުކުރުމަީކ ކޮންމެހެން މި ދަނޑިވަުޅގަިއ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަުމަގިއ މިއާ ފައިސާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް 

ފަހަރު މިފަދަ  ރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ އަދިވެސް އެއްހަމަ އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު  މި ފު ،އަޅުގަނޑު ދެކޭތީވެ 

އިޞްލާޙެއް ސަރުކާރުން ެގނައިތީވެ ސަރުކާރަާށއި މި ހުށަހެޅި ބިލަށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑަްށ 

 ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުގަނުޑ ށް އަ ޢާޡިމައްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! އާ

 ނަން. ައޅުގަނޑުމެން ހުސްަވގުތުޮކޅެއް އަރުވާމިއަދު އަރުވާނަން. މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅަށްފަހު ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް

ސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މަޖިލިނޫނުއަސާސީއާއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަށް ޤާްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިކުރިއްޔާ ޝު

ބެހޭ ގާނޫނަށް  ޕެންޝަނާ .ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިްނނަވާލަން. ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދެްއވުމަށް އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަ

ވަރަށް ވެސް ރަނގަޅު ަމޤްޞަދެއްަގއި ހުށަހެޅިފައިވާ  ،އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ވާ ހުށަހެޅިފައި މި

ދެ ވަޢުދެްއ  ؛ގާނޫނުެގ ތެރެއިން ފުއްދުމަށް ،އިޞްލާޙެކޭ. އިބްރާހީމް މުޙަްއމަދު ސާލިޙް ވެފަިއވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް
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ލާޙެއް މި އިޞްލާޙަކީ. އަުޅަގނޑު މި އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ޙަޤީޤަތުގައި ފުއްަދއިދެްއވުމަްށ ޓަކައި ހުށަހެޅިފަިއވާ ިއޞް 

 އި މީގެކުރީގެ ސަރުކާުރގަ ،ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

ައޅުގަނޑުމެން  . މިއީނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ުކރެވިފަވަ ވިފައި ނެތް ޚަރަދުތަެކއް މިޔެޤަތުގައި ގާނޫނެްއގެ ތެރެިއން ލިޙަޤީ

އަޅަންޖެޭހ ފަރާތްތަކާ ެދތޭރޭގައި ިފޔަަވޅުއިހުމާލުވި  ށްދޭތެރޭގަިއ ޙަޤީޤަތުަގއި މިަކމަމިކަމާ  އި،ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަ 

ހާސް ރުފިާޔ ދެވޭނެ ެއއްވެސް ގޮެތއް،  ފަސް ،ހާސް ރުފިޔާ ދޭން އޮްއވާ ކަމެއް. ގާނޫަނކުން ކަނަޑއެިޅގެން ދެ

. ގިނަ އަދަދެްއގެ ފައިސާ ގާނޫނާ ިޚލާފަށް ޚަރަދުކޮށް ނިންމާފަ ަވނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ނެިތ، ޔާމީން މި އުސޫލެއް

އް ކަމުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެ އީއެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ެވސް މި

ގޮތަްށ  އަދާކުރުމަށް ހަމަެއކަނި މި ފައިސާ ލިބޭ  އްޒަތްެތރި ރައީސް، ފަރުޟު ޙައްުޖެގ އަުޅކަންއި . އަޅުގަނޑު ދެކެން

ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ހުށަހަޅާލަން. ކޮމިޓީ  ގެއޮތުން އަުޅގަނޑު ހަަމ އިޞްލާޙެއް އިޞްލާުޙގަިއ އޮތްމި  ،އޮތުންއޮތް

ަނ ްއޒަތްތެރި ވަރަްށ ގިއިުޅަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ދެންމެ ކަމަށް އަ ސްޓޭޖުގައި ިމއަށް މަޝްވަާރކުރެިވގެންދާނެ

، ގޮާތއިވި ވާ ފަރާތްަތކަށް ބޭސްކުެރވޭނޭ ނުކުރެ، ބަލިހާލު ބޮޑުެވގެްނ ބޭސްފާހަގަކުަރްއވައިފިމެންބަރުންތަކެއް 

 ދަށުން ލިބޭނޭ ގޮތް ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އަޅުަކން އަދާކުރުމަށް ވެސް ެއ ފުރުޞަތު މްރާގެ ޢުއޭެގއިތުރުން

ަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ގިނަ ަރްއޔިތުންތަކަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ްއވުމަކީ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތު ހަމަޖައްސައިދެ

ހިފީ. ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހަމަ އަޅުގަނޑު ެއ ވާަހކަ  ،ލިބިގެންދާނޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ވާތީވެ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ންބަރުންނަ. އަޅުގަނޑު ހުސްަވގުތުޮކޅު އިްއޒަތްތެރި މެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާްއޒަތްތެއާދެ! އި

ރު މިހާ ،ނޫން ެށއްގަނޑު ބަހުްސގައި ަބއިވެިރވާކައެހެންނަމަވެސް، އަޅު  އަުޅަގނޑުމެން ފެށޭނެ. ޖަހާއިރު 11 .އަރުވަން

މް ލީ ޢާޡިންބަރު ޢަމަްށ ވާނަމަ، ދެންމެއަކު އިްއޒަްތތެރި މެނަ ކަންތައްތަެކއް ކަހުށަހެޅިފައިވާ މާއްދާގެ ދަށުްނ އަން

ގެންދާ ރަމުންސައްކަތްކުމަުޅގަނުޑމެން އަ އިަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ،ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދާނީހަގަކުރެްއވި ކަންަތއްތައް ޭއގެފާ

 ޅުންނަށް.ހުރިހާ ބޭފު ދެ! ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާކަމަްށ ވާނަމަ، އާއޮތް ގޮތުން އުސޫލުތައް 

 

 ]އަށް 11:00އިން  10:33ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އި`. ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން

ގެނައުުމގެ  ޙުށް އިޞްލާބެހޭ ގާނޫނު( އަިދވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ) 2009/8 ަނންބަރު ގާނޫނު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ޑު މި  ައޅުގަނއަރުވަމުންރުންނަށް ފުރުޞަތު އްޒަތްެތރި މެންބައްެކވުން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ އި ދެބިލަށް ވާހަކަފުޅު

ާރގެ ދާއި ލުފުށީވި ،އޮތީ ގަނުޑ ދަންނަވާލަްނ މިައރުވަން ައޅުފުރުޞަތުގެންދަނީ. އާދެ! އެހެންވީމާ، މި ގޮތުން މިހާރު 

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.އި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ގޮތުން ކުޑަކުޑަ ވާަހކަެއއް ދަންނަވާލަްނ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ހަަމ މި ބިލާ ބެހޭއިއާދެ. ޝުކުިރއްޔާ 

އެުކގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުންެގ ފޯނުކޯލްތަކާ އެްއޗެހި އެބަ ލިބެމުންދޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ  . މި ބަހުސް ފެށުމާވީބޭނުން

ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮުޑވުންތަްއ އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ބިލު ދާ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކަިއ 

މި  ،ކުރުމާއި ގެދޮރު މަރާމާތުކުރުމާލާނަން. ގެދޮރު އިމާރާތްއިލާފައި ނިންމައިދަންނަވަ އަޅުގަނޑު ދެތިން ވާހަކައެއް 

ރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ނުކުޅެދިފައި ތިބި ަވރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެބަތިބި. ނޫންވެސް ތަފާތު ޟައަދި މި ،ކަންކަމަކީ

ހެންނަމަވެސް، ގިނަ ދުވަސްަތކެއް ވަންދެްނ އެއަދާކުރަްއވާފައި ތިިބ ބޭފުޅުން.  ފަރުޟުބައެއް ބޭފުޅުންނަކީ ަޙއްޖުގެ 

ެގ މިދެންނެވި ކަހަލަ ބައެއް ގިނަ ކަންތައްތައް ޢާއިލާ ، ނޫންނަމަ އަދި އެނޫންވެސް ތަޢުލީމު،ދިރިއުޅުްއވާ ގެ 

 ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ މި ކަންކަން ނުކުެރވި ތިބި ބޭފުޅުން އެބަތިބި. އެހެންވީާމ، އެ މީހުންނަށް މި ގާނޫނުގެތަނަވަސްކަން

ކޮމިޓީން ަބއްޓަންކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު  ގޮތަކަށް މި ބިލު ތެރެއިން މިދެންނެވި ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ހާސިލުކުރެވޭނެ 

މި މަޖިލީހުެގ  އާދެ! މިހާރު ؛ރަްއޔިތުންެގ ތެރެިއން ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންއަދި މި ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެއް. 

ކަން ކަންޮބޑުުވން އެ ބޭފުޅުްނގެ އޮތް  ކަމުަގއި މިކުރިއަށްާދއިުރގަިއ މި  ބަހުސްްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ބިލުގެއި

އްޒަތްތެރި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އި ާޚއްޞަކޮްށ  ،އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބަޑށް އެދެންއެހެންވީމާ، ދަނީ ހާމަކުރައްވަމުން. 

އަިދ ސަރުކާރަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ްއވާއިުރގަިއ މި ބިުލ ދިރާސާކުރަ ،ވަންމެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް ވެްސ ދަންނަ

 ދިއުން.ެގ ކަންތަްއތައް އިޞްލާުޙެވގެންގޮތަށް މި ބިލު އްުލ ލިބޭންގެ މިހިަރ ކަންބޮޑުވުންަތކަށް ޙަރަްއޔިތު ،ގޮވާލަން

 މިއަދު ޕެންޝަނަކީ ައޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެްނގެ މުސާރައިްނ ވެސް ޙަޤީޤަތުގަިއ  އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް.

ކުރެވިަފއި އޮތް ފަންޑެއް. ން ޮބޑުވެސް ހިއްާސ ެވގެ ކުންފުނިތަކުެގ އެންެމން ؛ އަދި ޕްރައިވެޓް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ

ަބއިވެިރވެަފއި ތިބި އެންމެންނަށް މި  ވި މުޅި މީަގއިދާއިރުގަިއ މިދެންނެވީމާ، މި ފަންޑު ބޭުނންކުރަމުންއެހެން

މިހާރު ަބއެްއ  ،ެއކު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭކަމެްއ. ހަމަ އުފަލާ މުމަކީ ވަރަށް މުހިއްްށ މިކަން އޮތުގޮތަ ޙައްޤުތައް ލިބޭ 

ބޭބޭފުޅުންނަށް ގެދޮރުގެ ދަތިކަން އޮތް ބޭބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޑައުންޕޭމެންޓެއްގެ ގޮތުަގއި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވެސް މި 

ވެްސ އީ . މިރުޞަތުތަކެްއ ތަނަވަސްކޮށްދީފަފު ރު ވަނީަރީއސް ޔާމީނުގެ ސަުރކާރުން އޭ  ތެެރއިން ވަނީ ގެގާނޫނު
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ށް ރަނަގޅު ހެޔޮ ބަދަލެްއ. ހަމައެާއއެުކގައި ިމކަހަލަ ޟަރޫރީ މުހިއްމު ކަންކަމަށް ބިލުގެ ތެރެއިން ަޙއްލުތަެކްއ ވަރަ

ޝަނުގެ ކަމެއް. ހަމައެއާެއކު ޑަބަލް ޕެން ން ފައިދާތަކެއް ކުރާނެގިނަ ބަޔަކަށް މީ ދިއުމަކީ އެއީ ވަރަށްލިބިގެން

ފަހުގައި ނޫނިއްޔާ ބޭފުަޅކަށް ބެލުމަށް  ބަލަންޖެހޭ މިންވަރަށް ،ން ރަްއޔިތުންނަށް ކުރާނެ އަސަރުވެސް ެއއި ސަބަބުން

ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ  ކަްނކަން ކޮށްިދނުމަށް ތަކަށް މިވާނެ ގޮނު ، ލިބޭ އެްއޗެްއ އުނިލިބޭ އެްއވެސް އާމްދަނީއެއް 

ލަން. އަދި މިކަން ވަރަށް ުފންކޮށް ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ދިމަދިމާލުން ބެލުމަށްފަހުގައި މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގޮވާ

ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ވަަރށް ބޮޑު އެދުމެއް. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ން ކުރިއަްށގެންިދއުމަކީ ބިލުގެ ކަންކަ

 ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދީދީ. ދު މުޙައްމަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު . ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ ވަރަށް ގިނަ ަރއްޔިތުން  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި ިމއަދަކީ

ތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުިއވެމުންދިޔަީއ ާއދެ! ވޭތުވެދިޔަ ހަެއއްކަ ަމސްދުވަހުގެ  ވަރަށް އުފާވެރި ުދވަހެއް.

 ،ރުފިޔާ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުަގއި ލިބިވަަޑިއގަންނަވާ  5000އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު މަހަކު 

ދޭތެރެއިން އެިކ ލިިބގެްނދިޔައީ ދޭތެރެގެ އުމުރުން ދުަވސްވީ ބޭފުޅުްނގެ ހިތްޕުޅަށް ަވރަށް ނުތަނަވަސްކަން އަޅުގަނޑުމެން

ރުފިޔާ އިބްރާހީމް  5000ެއ  ގޮުތގަިއ. ދިޔައީ އޭގެ އަސްލެއް ނެތްތުރެމުންގޮތްގޮތަށް އެކި ފާޑުފާުޑގެ ަޚބަރު ފެ

ިރ ރައީްސ ނެ ާވހަކަ. އެހެންނަމަވެސް މި ާގނޫނުން އިއްޒަތްތެލަްއވާމުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަުރާކރުން ކަނޑުްއަވއި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ކުރެއްިވއްޔާ ގާނޫނުގެ ބާރު ލިބިގެންއިރާދަهللا ދިޔައީ  ންކަން ލިބިގެން މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަޤީ

ަޔކަން. ެއއީ ވަރަށް ދިރުފިޔާ މަހަކު ޔަޤީްނވެގެން 5000އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް  65އުމުރުން ދުވަސްވީ 

އަދި މި ބިލު  ،އުފާވެރި ޚަބަރެއް. ައޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން މިފަދަ ބިލެއް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްަވއި

އާެއކު މީަގއި . އަދި ހަމައެ ކަމަށްޓަަކއި ެދްއވިއަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ތެރެއިން  ޙަްއޖުގެއަުޅކަން އަދާކުރުމަށް ަކނޑައެޅޭ އުސޫެލްއގެ ،ކަމަކީ  ށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއްއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ

އުސޫުލގެ ތެރެއިން  ، ަކނޑައެޅޭކުެރވޭ ަފިއސާއިން ފައިސާ ލިިބގެން ނަމުގައި ަރއްކާމީހެްއގެ  އެ ގައި މަންޓުރިޓަޔަރ

ފުޅުންނަށް މިކަން ތުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތް ބޭޙައްޖަށް ވަޑަިއގަ ،ޙައްޖަށް ވަޑައިުނގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް

ފަހަރު ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  ދިއުން. އެހެންވީމާ، މި ސަބަބަށްޓަކައި އަދިެވސް އެއްހަމަޖެހިގެން
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ގެ ވާހަަކ ފަރާތުން ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަމުން އަޅުގަނޑު އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނގެ ،އަދާކުރަމުން

 ން. ޝުކުރިއްޔާ. ލާނަނިންމައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި ެދ  ިއއްޒަތްއިގެންފަިއވާަވގުތު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަ  އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި

ބަސް ފަހު ނޑު އެީކގަިއ އަުޅގަ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު ނެތުމާއެއިން  ،ިތއްެބވި. އެެހންނަމަވެސް ބޭފުޅަކު އެބަ

 އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް. ށް ފުރުޞަތުދާޅުވުމަށް އަސްލަމަވި

 

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ތައް މި ބިލަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ިގނަ ބޭފުޅުންގެ ވަރަށް ގިަނ ހިޔާލުފުޅު ،އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް

ލާޙުތަކަްށ ޞްޅިފައިވާ އިހުށަހެމި ކުރަނީ ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގަިއ ލިބިގެންހިނގައްޖެ. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދު

 ޅުންތައް އަމާުޒވާ ހުށަހެ ލާޙުތަކަށްޞްއި ދާއިރު އެ ޚިާޔލުފުޅުތަކުގެ ތެެރއިން މި ބިލަށް ހަމަ ސީދާ މިބަހުސްކުރަމުން

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ކަމަށް. އިތުރަްށ ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ގެންދާނެުކރެވިގައި ދިރާސާކޮމިޓީ މަރުޙަލާ

އް ހާސިލުކުރުމަށްޓަަކިއ މިދައްކަނީ ޕެންޝަން ސްކީެމއްެގ ވާހަަކއޭ. ޕެންޝަންްސ ސްކީމަކީ ެއއީ ވަކި މަްޤޞަދެ

 ؛ދެން ކުރި މަަސއްކަތް ވަން ވަހެއްމާ، އެަތއް ދު އިެލވޭ ްސކީމެއް. އުުމރުން ދުވަްސވެ ރިޓަޔަރަމަންަޓށް ދިޔައެކުަލވައި

ކުރެިވގެން ކަމަށް ގަބޫލު އެ މަސައްކަތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން އުާފވެރިކަމާެއކު އާމްދަީނއެއް ކަށަވަުރވެފައި އޮންނަންޖެހޭ

ވަކިްނ  ،އުފަންވެފަިއވާ ގާނޫނެއް. ައދި މިފަދަ ސްކީމެއް. ދެން ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އެދެމުންދިޔައީ 

ަޙްއޖުގެ ައޅުކަމަށް މި ްސކީމުގެ  ކަްނ؛އަދި ފަރުުޟ މާތްވެގެްނވާ އަޅު ،ޞަކޮށް ރިަޓޔަރަމަންޓާ ިހސާބަށް ދާއިރުޚާއް

ރެއިްނ އެފަދަ ފުރުަޞތެއް މި ގާނޫުނގެ ތެ ުރކާރުން ބައްލަަވއި،ދިނުމަށް. ދެން އެކަން ސަ ހޯދައިދަށުން ޖާގައެއް 

 ،ވެްސ ގަބޫލުކުރަން  ައުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ އަމިއްލަ ގޮތުން ،ުލކުރަންވަނީ. ައުޅގަނޑުމެން ގަބޫ ެލވިފައި މިހުޅުވައި

މު ރައްޔިތުން ފުއްދަންޖެހޭ. އަދި މިފަދައިން އެއްކުރެވޭ ބަހުރި އާއްރޫރީ ގިނަ ގުނަ ބޭނުންތަކެއް އެގިނަ ޟަވަރަށް 

ޕެންޝަން ސްކީމަކީ  ،ވެސްތާދު އެބަ ނުކުމޭ. އެހެންނަމަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ މުހުންނެވި ޟަކޮންމެ ފަންޑަކުން މިދެ

މެއް ނޫން. ައޅުގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮންނަ ކަ އްލުކުެރވެންކަމެއް އެހެން ޙަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ުހރިހާ

ެވސް އަދި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ވެސް ިމކަންކަމާ ދޭތެރޭަގއި ރަނަގޅަށް ިވސްނަވާަފއި  ، ސަރުކާރުގެ ބޭނުން

ފައިާސ  ކުރައްަވއި،އިމުތަ ނެޝަނަލް ސޭވިންގް ސްކީމެްއ ޤާލް ސޭވިންގ ސްކީެމއް ނުވަސަނަނޑުމެން ޕާއަޅުގަ

ތަނުަގއި  ކުރުަމކީ ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް ންތިޒާމުރޫރީ ބޭނުންތައް ހިންގޭެނ ގޮތަކަށް އިންގޮސް އެކަހަލަ ޟަޖަމާކުރަމު

ގޮެތއް  ައުޅގަނޑުމެން ވިސްަނއި، ކަމާ ދޭތެރޭަގއިކަމެއް. އެ  ކަމަކަށް ވެދާނެ. އެެހންކަމުން އެއީ މުޅިން އެހެން މުމުހިއް
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ލާޙު ވާ އިޞް ޕެންޝަންގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި ،ވެސް ދަންނަވަން. އެހެންަކމުން ކަމުަގއި ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް

. ވަރަށް ބޮޑަްށ ވަރަށް ޮބޑު އެދުމެއް ގެދެްއވުމަކީ ައޅުގަނޑުމިކަން ނިންމަަވއިއަދި ވީހާވެސް ައވަހަކަށް  ،ބަލައިގަނެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުން ލު މަޖިލީބިއިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަޙުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. މި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

 ބަލައިގަތުމާ މެދު ވޯޓަށް އެހުްނ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

ނު ، ގާނޫށަހަޅުއްވާފަިއވާރު ހުޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީމުލަކު ދާއިރާގެ ިއއް ،ގެ ފަރާތުންސަރުކާރު -7.3

 ބިލު ލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މިޞްށް އި)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރސިީޓެގ ގާނޫނު( އަ 2011/3ނަންބަރު 

ރު.  ނަޞީއިބްރާހީމް ގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުކު ދާއިރާމުލަ ،ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ؛ދެްއާވނީހުށަހަޅުއްަވއި މަޖިލީހަށް

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު

 

 ރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަޞީމު

ށަހަޅުއްވާ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ރަްއޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހު

 ލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މި...ވަނަ އިޞްސިީޓގެ ގާނޫނަށް ޔުނިވަރޤައުމީ 

ސަރުކާރުން މި  ،ދަނީ. މި ބިލު ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ސަރުކާރުން ފާހަގަޮކށްފައި ވަނީ

އުީޓ ަވއިްސ އި ޑެޕިޭޖގެ ޤަުއމީ ޔުނިވަސިީޓގެ ވަިއސް ޗާްނސެލަރއާދިވެހިރާއް ،ށަހެޅުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީބިލު ހު

، ގާނޫނު ނަންބަރު އޮތުންގެ ަކއުންސިލުން ކަމަށް ޮއތްީސޓީޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރާނީ ޔުނިވަރ

ލާޙުގެ ދަށުން ވުނު އިޞްލާުޙގެ ފުރަތަމަ އިޞްށް ގެނެ ނު( އަ)ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤަުއމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫ 2011/3

 ،ނަމަވެސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ހަމަޖެހިގެންގޮސްފައި އޮތް  އްޔަންކުރާނީ، އެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ޢަބަޔާންކޮށް

ނުކޮްށ ަގއި އިޞްލާޙުއަދިެވސް އެ ގާނޫނުކަމާގުޅޭ ގޮތުން ަކއުންސިލަށް އޮތް އިޚުތިޔާރުތަކާ ބެހޭ ބައެއް މާއްދާ 

ުކރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ، އެ ގާނޫުނގައި ހުރި ތަޢާރަޒުވުންތައް ނައްތާަލއި، އެ ގާނޫނު އިޞްލާޙުއޮތުމުން

ފެންނަނީ އިްއޒަތްތެރި  މި ގަނޑަްށ މި ބިލު ބަލައިލީމާ ލާޙުތަކެްއ ކަުމގަިއ ަސރުކާރުން ވިދާުޅވެފަިއވަނީ. ައޅުޞްއި

ހޫރިއްޔާެގ ބާރުތައް އެއިެރއްަގއި ހުންނަ ރައީސުލްޖުމް ގެ އެންމެހައި ސިޓީ ށް ޔުނިވަރޑުމެންނަރައީސް، އަޅުގަނ

ން ވަިއގެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއާއަށް ފެންނަހާ ގޮތަކަށް ކަންކަްނ ކުރަން މި ސަރުކާރުއަތްޕުޅުަގއި ބާްއވަ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަްށ އި މަޝްވަރާ ރައީ އޮންނަ ކައުންސިެލްއގެ ލަފަޔާނުވާކަން. އެތަނެްއަގއި ބޭނުންފުޅު

މި ބިލު އަުޅގަނޑު ިމ  ނޑަށް އެބަ ފެނިގެންދޭ. މިގޮތުން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވިބޭނުންފުޅުވާކަން މި ބިލުން ައޅުގަ
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ލިބިގެންދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް  ތަނުަގއި ބާރު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އެ ކައުންސިލަށް ވެސް ކުިރއަށް އޮތް ،ހުށަހެޅީ

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ށަހަޅަން.މި ބިލު އަޅުގަނޑު މަޖީލީހަށް ހު .ވިސްނުންފުޅު ހުރީތީ ސަރުކާރުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޅގަނޑު އަކުރުމަށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ސްބިލަށް ބަހު އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ. މި

ކުންތު. ސި  8 ާޓއިމިނެ 50ޕާޓީއަށް  ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ 21ޓާއި މިނެ 8ގަިޑއިރާއި  1.އެމަށް މިދަންނަވާލަނީ. ޕީ.ޕީ

. ވަކި މިނެޓު 3ށް ކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަސި  7ޓާއި މިނެ 9ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  17މިނެޓާއި  43އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ެނވުމަށް ންޑަިއގެދެއްެކވުމަށް އެިދވަހަކަފުޅުމިނެޓު. މި ބިލަށް ވާ 3ވާ ކޮްނމެ މެންބަރަކަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނު

ހީމް ރު އިބްރާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާަލން. މުލަކު ދާއިރާގެ

 ރު. ނަޞީ

 

 މް ނަސީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމު

އުީމ ޤަ )ދިވެހިާރއްޖޭގެ  2011/3ފަރާތުން، ގާނޫނު ނަންބަރު ސަުރކާރުެގ  ޝުކުރިއްާޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ރަން.  ތާއީުދކުފައިވާ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވެސްލާޙު ގެނައުމަްށ މި ހުށަހެޅިޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނު( އަްށ ...ވަނަ އިޞް

ލާެޙއް ަޑކުޑަ އިޞްމާއްާދތަކަށް ކު ފެންނަނީ ބަެއއް އިުރަގއި މިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިުލގަިއ އަުޅގަނުޑ ބަލައިލާ

ންނަނިިވ )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރސިީޓެގ ގާނޫނު( އަށް އަ 2011/3ތަން. ގާނޫނު ނަންބަރު  ގެނެސްފަިއވާ

ލާނަން. އިލާޙުަތްއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ  ދަށުން ގެނެސްފައިވާ ބަެއއް އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުން. މި ސުރުޚީގެއިޞް

އެ ައކުރުެގ  ،ވަނަ ނަްނބަރު އުނިކޮށް 1ގެ )ށ( ގެވަނަ ާމއްދ10ާއި ތިީރގަިއ ނަކަލުކޮށްފައިވާ ގަބުނެވިދިޔަ ގާނޫނު 

އިސް ވަ ތީބުގައި ެގނެވުނު ތަރު އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މި  ރަީއްސ.ދެންހުރި ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރުން. އިްއޒަތްތެރި

ެލވިފަިއވާ އެކު ދަނީ، ަޔންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިގެން މިކަށް ހުންނަ ބޭފުަޅކާއި އަދި ޗާންސެލަަރކު ޢައް ޗާންސެލަރަ

، މި ންގޮތު އްަސވާޙު ގެނެޯބޑަށް. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިން މި އިްޞލާ އެކުެލވިފަިއވާބޯޑަށް ނުވަތަ 

ކެްއ ންފުޅުތަނަހޫރިއްޔާ އިރެްއަގއި ހުންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް. ރައީުސލްޖުމްނީ އެހުރިހާ ބާރެއް ލިބިގެންދަ

އެީއ  ؛ންދިއުގެންދާށް އިތުރު ބާރުތަކެއް ލިބިއެ ބޯޑަ ،ސް އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެގޮތަށް ކުރިން ފާސްވާ ފޮނުވުމުން

 ާޔ.ބޮޑަށް ޝުކުރިއް އަޅުގަނޑު ެއއަށް ތާއީދުކުރާ ަކމެއް ކަމަށް ދަންނަވަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ
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  މުޙައްމަދުބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އާދެ! ވަރަށް

ށް `. ދެންމެ ބަހުސަ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(  ޙުސައިން، ިރޔާސަތަށް ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ދަންނަވާލަްނ.

 ބިލަށް އެުމގެ ބިލު. ޭޖގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުދިވެހިރާއް ،އެ ބިލަކީ؛ ެލވުނު ބިލަށްހުޅުވައި

ތެރި މެންބަރު  އިްއޒަތްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު އެދިވަޑަިއގެންފައެއް ނުވޭ. އެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި

 ސް މި ވެމެންބަރު  ފާކުރަނީ އެ ިއްއޒަތްތެރިފަހުބަސް ވިދާޅުވުުމގެ ބޭނުންފުޅެއް ނުކުަރއްވާނެތީ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ލަ

ކަމުގައި ނީނިމުހުސް ބަވަގުތު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވަަޑއިގެން ނެތް. އެހެންކަމަށްވުމާ އެީކގައި މި ބިލުގެ އިްބތިދާޢީ 

ހަަކ ނެ ވާގަީޑގައި އޮންނާއެހުން ވޯޓު އަޅުގަނޑު ކަނަޑއަޅަން. މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ވޯޓަށް

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. 

މެންބަރު މުޙައްމަދު  ޒަތްތެރި. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއް 7.4އެޖެންޑާގައި ދެން އޮތީ  -{7.4}

( ގާނޫނުމްޕޯޓު ޭޖގެ އެކްސްޕޯޓު އިދިވެހިރާއް) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޠަފާ ހުށަހަޅުއްވައި ބިެލއް. މި ބިލަކީމުޞް

ބަރު ތެރި މެންޒަތްދާއިރާގެ އިއް  ށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ިބލު. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިމަރަފުށީއަ

 އަރުވަން.މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޠަފާދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް ތިމަރަފުށީ

ޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓު އިމްޕޯުޓ ދިވެހިާރއް) 79/31އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތްތެރި ރައީސް. `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަ 

ދިވެހިރާްއޖޭގެ މަސްވެރިންނަށް، މަްސވެރިންގެ ބޭނުންތަކަށް ައގު  ،ށް އިޞްލާޙު ހުަށހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީގާނޫނު( އަ

 އުަފއްދާނުމަށް ޑީސަލުން ކަރަންޓު އްމު ބޭ، އާއަދި ޑީސަލުން ކަރަންޓު ުއފައްދައި އި،ކުޑަކޮށް ޑީސަލު ލިބުމާ

ނިޔަުތގައި ިމއަދުގެ ސަުރކާރުން ުކރައްވާ ކަމެއް. މި ިޑއުޓީ  ދިުނމުގެ ބޭނުމުގައި ހެޔޮ  ފަރާތްތަކަށް އަގުހެޮޔކޮށް

ން ރުފިޔާެގ މިލިއަ 450ބަ ގެްއލޭ. ބޮޑަށް އެއްޗެއް އެ ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް 10% ،ކަނޑާލުމުން

ބޮުޑ  ދައުލަތުން ލިބޭ ވަރަށް ؛ބޮޑު އަދަދެއް  ވަނީ. މިއީ ަވރަށް ވަރަށް ެމއް ސަރުކާރުން ހުަށހަޅައިފައި މިކުޑަކުރު

ހުށަހެޅުން  ހެޮޔޮގތުގައި ހުށަހަޅާ ދައުލަތުންގޮތުަގއި  ބޫުލކުރާ ގަދަނީ. އަޅުގަނޑު  އާމްދަނީއެއް ކުަޑވެގެން މި

 ބޫލުކުެރވޭފާތަކުެގ ތެރޭަގިއ އަުޅގަނޑަށް ގަގެ ސަަބބުން ވާ މަން. މީ އިވިޔަފާިރވެރިން ބޭނުންކުރާނީ ރަނގަޅު ގޮތުގަ 

 2000ވަރު ުކޑަެވގެންދާނޭ. މާނައަކީ،  230ގޮތުަގއި ދެ ހާސް ތިން ސަޭތކަ ރުފިޔާއަށް ިވއްކާ ޑީސަްލ ފީފާއަކުން 

ފުދޭ. އަދި އާއްމު ރުފިޔާއަށް ފީފާއެްއގެ ައގު ތިރިވެގެންދާނޭ. އަނެްއކާ ައދި މި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަކުން ނު

ރައްޔިތުންނަށް ައގުހެޮޔކޮށް ިލބެން ވެސް އެބަޖެހޭ. ދައުލަުތން ޑިއުީޓ ކުަޑކުރީމާ ޭއގެ ަމންފާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރަން 

އެބަޖެހޭ. ދައުލަތަށް އެއްެޗްއ ގެއްލި އަދި ރައްޔިތުންނަްށ އެ ފައިދާ ނުކުރީމާ އެ ލިބެނީ މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް. 

ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމުްނ  10ޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތެޔޮ ވިްއކާ ފަރާތްތަކުން މި %އެހެންވީމާ، އަުޅގަނ
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މީގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ދޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލުކރަން. ލިބެން ވެސް ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ ކުޑަ 

މިލިއަން  450ލަނީ. ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މި ކަނޑާލަނީ ލާރިއެްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން، ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި މި ކަނޑާ

ރުފިޔާ. މިއީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް. އެހެންވީމާ، ހެޔޮ ގޮތުަގއި މި ބޭނުންކުރުމަކީ 

ނުމަކީ، ވިޔަފާިރވެރިންނާއި ރަްއޔިތުްނގެ ވާޖިބެކޭ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. ައޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުގެ ގެނައުުމގެ ބޭ

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަެމްއ ކޮށްދިނުމަށް. މީގެ ކުީރަގއި އޮތް ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހުގެ ތެޭރގައި ޖަމާވެަފއި އޮތް 

ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ނިގުަޅިއަގނެ، ޖީބަށް ޖަހާލައިގެން، ަރއްޔިތުންނަށް އަިނޔާކުރަމުން، ރައްޔިތުްނގެ އަުތަގއި ހުރި 

އީ. ައޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރު ގެނައި ބޭނުމަކީ، މި ބޭނުމުގައި ސަރުކާރު މި ގެނައީ. އެްއޗެއް އަތުލަމުންދިޔަ 

އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަްށ ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ެގނައި ސަރުކާެރއް މިއީ. މި ސަރުކާރުގެ މަޤްޞަދަކީ 

އި، އެްނމެ ރަނގަޅު މާނައިގައި އެކަްނ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކޮްށދިނުން. އެ މާނައިގައި، ޭއގެ އެންމެ ހެޔޮ މާނައިގަ

ކުރެވެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާެވރިވާނެ ބައެއް ނޫން. ރައްޔިުތންގެ މުދާ ނަހަމަ ގޮތުގަިއ 

އަތުލާނެ ބައެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަްށ މި ލިބޭ ލުއިފަސޭހަ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ 

މިހާ ބޮޑު  ،ލަތުން މިހާ ބޮޑު އެއްޗެއް ލުިއކޮށްދީބޮޑު އެއްެޗްއ، ދައު ޔަފާިރވެރިންގެ ވާޖިެބއް އިނގޭތޯ. ެއއީ މިހާވި

ޑަކުރެވޭ އެހެްނޏާ ކަނޑާލުމުގެ މާނައެއް ނެތް އެކަން ނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ. ދެން މިހެން ކު ؛އެްއޗެއް ކަނޑާލުުމގެ

، އިކޮނޮމިްކ ލުން ވެސް އެއީ ސަރުކާރުގެ ކަެމއް. އަުޅގަނޑު ޮގވާލަންހި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރާތޯ ބެއެްއޗެ

ފަދަ  ،ހި ކަނޑާުލމުން އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރާނެ ބޯޑެއް ފަދަ އެްއޗެއް މިފަދަ ެއއްޗެއަުގ ކޮންޓްރޯްލކުރާ  މިނިސްޓްރީން

 މި ދެނީ؛ ލަތުންމެއް. ދައުއެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަ .ބޯޑެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްީރ ކަހަލަ ތަނެއްގައި ބޭއްވުން

ލަތަށް ވަންނަމުންދާ ވަަރށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މި ކަނޑާލަނީ. މިއަދު ވެްސ، މިއަދުގެ ވެސް ސަރުކާރަްށ ދައު

އަދި ސަރުކާރުން މި   ކަނޑައި،ޓަަކއި މި ފައިާސ މިވަރަށްރަްއޔިތުންނަށް ވަންނަމުންދާ ފައިސާެއއް މި ފައިސާައކީ.

ވާ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑު  ން މަންފާއެއް ނުވަންާޏ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ދެރަކަމެއްޔިތުްނނަށް މީއަދި ަރއްފައިސާ ކެނޑި 

ނެ ނިޒާމެްއ ކުރާނެ ކަމަށް. ެއީއ މިކަން ކުެރވޭ، މިކަން ޮމނިޓަރސަރުކާރުން މިކަން ބަލައި ،ގަބޫލުކުރަނީ

ނުޑގެ އަޚަކީ ވަަރށް ބޮޑު ރާއްޖޭަގއި ތެުލގެ މިތާނަގއި އިްނނެވި އަުޅގަ އަޚް؛ އިމުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުގެޤާ

ޑަެވގެންދާޭނ ރުިފޔާ ކު  250 !ބަލަ .ވިޔަފާރިކުަރއްާވ ބޭފުޅެއް. އަުޅގަނޑު އޭނައާ ވާހަކަަދއްަކއިފިން. އަުޅގަނޑު ބުނިން

ތޯ ކަތްކުެރވޭތިމަންމެން ތި މަސައް ،ނާ ވިދާޅުވިމަށް. ބުނީމާ އޭކަ ރައްޔިތުންނަށް މި ކުޑަކޮށްދޭންޖެހޭނެފީފާއަކުން. 

ގޮތުަގއި ރާއްޖޭގެ އެހެން  ނުން ވެސް ތިބައި ކުޑަުކޑަުކރާނަމޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ބަލާނަމޭ. ތިމަންނަ ހަމަ ޔަޤީ

ވިޔަފާިރވެރިން ވެސް ހަމަ ލުއި ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭނެހެން. އެއީ ސަރުކާރުން ހެޮޔގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ދޭ 

ލަތުން ދޭ ކޮންެމ އެްއޗަކީ ާޖއިޒު އެްއޗެްއ. ދައު ،ލަތުން ދޭ ކޮންމެ އެްއޗަކީ. ދައުބެްނޖެހޭނެއެްއޗެއް ަރއްޔިތުންނަށް ލި

ލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ދައު ނޫން. އެހެްނވީމާ، ލަތުން ދޭ އެްއޗަކީ ެއއީ ޮކރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ދޭ އެއްެޗއްދައު
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ެގ ވާޖިބެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ހި ފޯރުކޮްށދިނުމަކީ މުޅި ރައްޔިތުން މި ދޫކުރާ ެއއްޗެ

ހުރި ގޮތަކަށް  ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް އައިސް. ރައްޔިުތންނަށް މަންފާ ،އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހެޔޮ ސަރުކާރެއް 

ން ވެސް ޖެހޭނެ. އަދި ރައްޔިތުން ވެސް ބޭުނންކުރަ ،ގޮތުަގއި ުކރަން ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށް އައިސް. އޭގެ ބޭނުން ހެޔޮ

ސަރުކާރުން ވެްސ ބޭނުންކުަރން ވެސް ޖެހޭނެ. ސަރުކާރުްނ ވެފަިއ އޮތް ވަޢުދުތަކާ އެްއގޮތަކަށް ކަންކުރަމުންދާކަމުެގ 

ާރއްޖޭަގިއ ތެލުގެ ތާރީޚަށް ބަާލއިރުަގއި  ިޑއުީޓ ތެލުން ކަނޑާލުން ެއއީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 10މިއަދު %ހެއްކެްއ 

މިލިއަން ޑޮލަރުެގ ޑީސަލް ބޭނުންކުާރއިރުަގިއ  300މިލިއަްނ ޑޮލަރުެގ ތެޔޮ.  300ތެެރކުރޭ ރާއްެޖއަށް ޑީސަލް އެަބ އެ

 މިލިއަން ޑޮލަުރގެ  30މިލިއަން ޮޑލަރު.  30ކީ އަ 10މިލިއަްނ ޑޮލަރު. % 30މިލިއަްނ ޑޮލަރު.  30ސަރުކާރަށް ލިބޭ 

ކަނޑާލަދޭ ކަނޑާލަދިނުްނ ރަްއޔިތުންނަށް ންވީމާ، ހާސް ރުފިޔާ. އެހެ 77ލައްކަ  4ކީ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަދަދަ

 ަގއިކުރީމީގެ  ،ރައްޔިތުންނަށް މި ދޭ ލުއި ަރއްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑު ތަކުރާުރކޮށް އެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ

 ޑިއުޓީ ލަތުންއި މި ދައްކަނީ. ދައުމީގެ ކުރީަގއި ކަންކަން ހިނގާފަިއވާ ގޮތަށް ބަލާފަ ،ހުރި ގޮތަކީއި ވެފަ

ހުރީ އެހެން. އެހެންވީމާ، އި ނުދޭ. މީގެ ކުރީގައި ވެފަ  ލުއި ދިނީމާ ރައްޔިތުންގެ ޖީބަށް އެ ވަދެެގނެއް މާ،ކަނޑާލަދިނީ

ލަތުން ބަލަން ވެސް ލިބޭނެ. ދައު ލަތުން މި ކުޑަކުރާ ެއއްެޗއްގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ާވންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަށްދައު

ނޑު ކީ. އަޅުގަބޭތޯ. ެއއީ ައޅުގަނުޑ އިލްތިމާސަލަން ވެސް ޖެހޭނެ ރައްޔިތުންނަށް ެއ ލުއި ލިޖެހޭނެ. ސަރުކާރުން ބަ

އެކުަގއި  ޮގސް ރައްޔިތުންނަށް މިއަދުން މިއަދަށް ފާސްވުމާކަށް ފާސްެވގެންވެސް އަވަހައުއްމީދުކުރަން މި ބިލު ވީހާ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.ސް އެ ުލއި ލިބިގެންދާނެ ަކމަށްވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ނޫނު( އަގާގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓް) 79/31ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ، އިޞްލާޙަށްމުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހުށަހެޅުއްވިދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތިމަރަފުށީ ސަރުކާރުން ފަރާތުން

. ލާނަންވައިނަނައުުމގެ ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް ަވުގތު ކަނޑައެޅިފަިއވާ ގޮތް އަޅުގަނޑު ދަންއިޞްލާޙު ގެ

 43މް.ޑީ.ީޕއަށް ސިކުންތު. އެ 8މިނެޓާއި  50ސިކުންތު. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް  21މިނެޓާއި  7ގަިޑއިރާއި  1ޕީ.ޕީ.އެއަށް 

ޓީައކަްށ ޕާމިނެޓު. ވަކި  3އަށް އަދާލަތު ޕާޓީސިކުންތު.  7މިނެޓާއި  9ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  17މިނެޓާއި 

ވުމަްށ މިނެޓު. މި ބިލަށް ވާހަފުޅުދެއްކެ  3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

 79/31ބަރު އެދިަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ގާނޫނު ނަން

ޑަހުވަޫދ ވުމަށް ކުށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ވާހަަކފުޅުދެއްކެ ( އަޓުގެ ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯ)

 މިރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ދާއިރާގެ 

 



44 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

، ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ، ތިމަރަފުށީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

ށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ވަރަްށ ހެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޯޕޓްގެ ގާނޫނު( އަިދވެހިރާއްޖޭ) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު 

މަށް ގަނޑު މި ބިލުގައި ހުރި މަފްހޫގަނޑު ދެކެން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަޅު ވެސް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި އަޅު

ޑިއުޓީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެެތރެކުރާ ހުރިހާ ތެލުގެ  ،ނަމަ ބަލައިލާއިުރގައި ކިިރޔާ ވެްސ އެހެން ގޮތްތަކަކުން ފޫބެއްދޭ 

 ލިބުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ފުރުޞަަތކަށް ދިއުަމކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަ ތެޔޮ ައގުހެޔޮކޮށް ކުރެވިގެންފުމާ

އްުމ ވެގެންދާނެ. އާދެ، މި ބިލު ުހށަހަޅަމުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން ބިލުތަުކގެ ތެެރއިން ފާހަގަނުވާ ވަރަށް މުހި

ފަހަރަކު  ބިލުގެ މުސަންނިފަކު މަދު ،ން އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެްނ މި ދެންނެވީ ކަމަކީނުކުތާއެްއ ފާހަގަކުެރއްިވކަ

ޞަދުގެ ވާހަަކއިގެ މަްއޗަްށ ރިޢާޔަތްކުރެވޭ ތަން މަދުން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު މަޤްލުސިނޫނިއްޔާ އެ ބިލުން ހާ

ކަން މި ގޮތަށް ކުރުމުން ، މިތެރޭަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންނުދޭ. އޭގެ ނަމަވެސް

ުތގަިއ ޗަށް. ޙަޤީޤަކަުމގެ ކަންބޮުޑުވމުގެ މައްގެންދާނެކަުމގެ ނުވަތަ އަގުހެޮޔވެދާނެޔޮވެރައްޔިތުންނަށް މި ކަން ައުގހެ

މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ބިލެއް އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރާއިުރގައި އެ  ،ވެސް އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ުނކުތާއެްއ. މިތާ

ހާވަރަކަށްތޯ އަޅުަގނޑުމެން އޭގެތެރޭަގއި އެބަ ބިލުގެ ފުރިހަމަ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދަނީ ކި

ފު ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ބިލުގައި ހަމަ ވަރަށް ސާ ،ނަމަ ބަޔާންކުރަންޖެހޭ. އަދި އެކަންކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ނުކުރެެވނީ

ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުެގ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަްއ  ޔާން ވެސް އެބަބަ

ުމގެ ާގނޫނަށް އެކިެއކި ބަދަލުތައް އި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސްނެގުިވގެންދާއިުރގަިއ އަިދ މުދަލާގެނެ

ހަަގއިމު  ،މިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ަރްއޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުވަމުންދޭތޯ ބެލުމަކީ މިއީ ،އަންނަމުންދާއިރުގައި 

ގުޅޭ ުމއައްސަސާަތކުން ެއ  ކަމާ .، ެއކަން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭވެސް ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ުނކުތާއެްއ. އެހެްނވީމާ

އިމުކުރައްވަންޖެހޭ އެކަްނ ޤާއެޭޅނެ އުސޫލުތަކެއް ވެސް އެަބ ކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފިޔަވަޅު އެ ،ކަންކަން ބަލައި

ވެސް މުހިއްމު އިޞްލާެޙއް. ތުަގއި މި އިޞްލާޙަކީ ހަމަ ވަރަށް ޙަޤީޤަން ނަމަ. އެހެންވީމާ، ެއ ގޮތުގެ މަތީ ނުކުރެވޭ

ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެއް. ޚާއްޞަކޮށް ަސރުކާރުން މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން 

އަދި  ދަންނަވަން. ޓަކައި އަުޅގަނޑު ސަރުކާރަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުކަމަށް ހުށަހެޅުއްވި

ޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިންނަށް މައިގަނޑު މަޤް ެއއްކޮށް ިމއާ ގުިޅެގން ހަމަގައިމު ވެސް ީމގެ އެއާހަމަ

މިހާރު  ،ައޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލަށް އިޞްލާޙެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅާލަން ،ލުއިދިނުން. އެހެންކަމުން

ސްވެރިކަންކުރުމުގެ ިސނާޢަތުގައި ގިނަ ޕަސެންޓެްއ މިއީ ކުރީ ޒާމާނުހެން ލަކުޑިން ދޯނިފަހަރު ބަނދެގެން މަ

ފައިބަރުން ދޯނިފަހަރު  .ނޫން. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ގިނައީ ފައިބަުރގެ މަސައްަކތް މަސައްކަތްކުރާ ުދވަސްވަެރއް

ުޅގަނުޑ އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ބިލުގެ އިްޞލާޙެއްގެ ގޮތުަގއި އަ ،ބަނދެގެން މަސްވެރިކަންކުރާ މީހުން. އެހެންކަމުން
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ދިއުން. ޙުވެގެންފުކުރެވިގެންދާ ގޮތަށް މި ބިލު އިޞްލާން ޑިއުޓީ މާފައިބަރާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ތަކެތި ،ހުށަހަޅާލަން

މީަގއި މި އޮތީ. ހަމަ  މަސްވެރިކަމަށްދޭ ފަރުވާެއްއގެ ގޮުތގައި އްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަމި ބިލަށް ހަމަ އިޞްލާޙެ

ފައިބަރު؛ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންކުރާ ފައިބަރާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި ހަމަ ޑިއުޓީ މި ބިލަށް ވެސް ހަމަ 

މާފުކުރެވިގެންދިޔުން އަުޅގަނޑު ހަމަ އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގައި ހުށަހަޅާލަން. އާދެ! ިމ ބާވަތުގެ ހަމަ ކަންކަމުން 

ރަންޖެހޭ، ތަފާތު އެކި ކަންކަމުން ރަްއޔިތުން އެަބ ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ުލއި ދޭއިުރަގއި އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކު

އަހަރުދުވަުހެގ ވެރިކަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް  5ހޭލުންތެރިކުރުވަންޖެހޭ. މިއަދު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރަކީ 

ސް ދައުލަތަށް ލިބޭ އެމަނިކުފާނު ހުވާކުރަްއަވއިގެްނ ހުންނެވި ސަރުކާރެއް. އެެހންކަމުން، ސަރުކާރަށް ހަމަަގއިމު ވެ

އާމްދަނީ ކުޑަެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެމަނިކުފާނުގެ މެނިފެސްޓޯއާ ެއްއގޮތަށް ނުވަތަ އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންނަށް 

، ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކޮށްދިނުމަށް ހަމަގައިމު ވެސް އުނދަގޫވާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  ގައިމު ވެސްއިދިނުމަކީ ވެސް ހަމަބާވަތުގެ ކަންކަމުން ލު  ރަްއޔިތުންނަށް މިއެއާިއއެކު ހަމަ

ގެއްލޭ ފައިާސކޮޅު  ންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަ ރިޢާޔަްތުކރަންޖެހޭ.ކަމަށް ކޮ 2މި  ،، އަުޅގަނޑު މިދަްނނަވަނީއެހެންވީމާ

މިދަންނަވާ  ލަންޖެހެއޭޭލ ފައިސާކޮޅު ހޯދޭނެ ގޮތްތަެކއް ބަހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. ގެއް

ޓީ ޤައުމުަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޑިއު ދައްކަނީ. މި ގުޅޭ ވާހަކަެއއް ައޅުގަނޑު މި ، ޑިއުީޓއާބަހުގެ މާނައަކީ

ނުޑ ހަމަ ޭއެގ ގިނަ ކަންތައްަތއް ބޮްއސުންލައިގެން ގޮްއސަ ހުރި ކަންތަްއތައް. ައޅުގަ ކަންތައްތައް އެބަހުރި ވަރަށް

ރާ ފަރާތްތަކަްށ ކުޅު ގޮތްތޯއޭ ިރސޯޓްތަްއ ތަރައްޤީހަމަ އެންމެ ރަނގަ .އެއް މިސާެލްއގެ ގޮުތަގއި ާފހަގަކޮށްލަން

ފަރާތްތަކުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތަފާތު އެކިއެކި  އެ ޮގތް؟ ކުެރވިގެންދާއެްއވެސް ހަމަ ޙުދޫދެއް ނެިތ ޑިއުޓީ މާފު

، އަދުގެ ިރކުރަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާރތައް ހަދައިގެން ވިޔަފާމަ ބޮޑެތި ހާޑުވެއަހައެްއޗެހިތައް ގެނެްސގެން 

 ،ޓަކައި އާމްދަނީ ހެޔޮގޮތުަގއި ހޯދުމަށް ބާވަތުގެ ކަންކަމުން ދައުލަތަށް ލިބެންވާ މި ،ސަރުކާރަށް އަުޅގަނޑު ޮގވާަލން

ތުރަްށ ދަނީ ލިބޭނެ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރި ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކޮށްގެން ހެޮޔގޮތުަގިއ އާމް

ންނަށް ލުއި ލިބުމަކީ ެވސް މިަކންކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ އިްޞލާޙުތައް ގެަނއުން. ރަްއޔިތު މުރާޖަޢާކޮށް ވިސްނައި،

 މު ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ.ށް ާއމްދަނީ ލިބުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމެއް. ދައުލަތަމުހިއް

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

މަްށ ދެއްެކވުޅުޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލަްށ، މި ބިލަށް ވާހަކަފުދިވެހިރާއް)

 . އަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަންهللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނޫނު( ގާޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ދިވެހިާރއް) 79/31`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

. ރި ރައީސްޒަތްތެކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިއް ޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދު އަގެަނއުމުގެ ިބލަށްއަށް އިޞްލާޙު

އް މެކަސޭހަ ނެގޭ ޓެކްސް އެއަށް ލުއިފަ ފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ ޑީސަލުންދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްވެރިކަްނކުރާ ދޯނި

 ަރއީސް. ނެ. އިއްޒަތްތެރިބޮޑު ފަސޭހައެއް ެވގެންދާ  ކުރުމަށް ވަރަށް ގެނައުމަކީ މަްސވެރިންނަށް މަސްވެރިކަން

މެްނ . އަުޅގަނޑުނޫނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ބެަޔސް ނުބެޔަސް ފައިާސ ދޭ ވާހަކަ ،ފެނުނީ ވޭތުެވދިޔަ އަޅުގަނޑަށް މި

ބެޔަްސ ބެޔަސް ނު ،ކުާރނެ ވާހަކަ. ޭއގެ މަިއގަނޑު ބޭނުމަކީޔަސް ނުބެަޔސް ޑީސަލްގެ ައގު ހެޔޮބެ ،މި ބުނަނީ

 ގޮސް މަސް ބޭނުމަށް  މީހުންނަށް މަހަށް އެ ،މަސްވެރިންނަށް މަހަށް ނުކުމެ ރީމާހެޔޮކު ޑީސަލުގެ ައގު

ާވ ބޭނުން ޔިތުންނަށްްއގެ ބޭނުަމކީ ރައް ިމއީ ސަުރކާރެްއގެ ބޭނުމަކީ. ސަރުކާރެ ވެގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ފަސޭހަ

ގިނަ  ށްވެސް މަސްވެރިންނަށް ވަރަ ގައިމުލުއިފަސޭހަތައް ހޯދައިދިނުން. މި ލުއިފަސޭހަތަކުގެ ސަބަބުން ހަމަ

 ރަީއސް. އްޒަތްތެރިނުޖެހޭނެ. އިުޑެވެގން މަހަށް ނުގޮސް ތިބޭކަށްައގުބޮ ގެފަސޭހަތަކެއް ެވގެންދާނެ. މަސްވެރިން ޑީސަލް 

 ންނާނެދަލެއް އަވެސް ޭއގެ ބައަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިބޭ ފައިސާ ،ޓީ ކަނޑާލުމުންތަނުގައި ވާހަކަދެެކިވއްޖެ ޑިއު މި

 ންދާނެ.ގެން ބައެއް އުނިވެ ކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދިވެިހ ސަރު ؛ ޔަޤީން ިލބޭ ޓެކްސް ކަނޑާލީމާކަމަށް. ތެދެއްމެ

މެްނ  ައޅުގަނޑުގޮތްތަކަށް އުނިެވގެންދާ އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތުރު ގޮތްތައް އެބަހުރި. އެ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ

އްޖޭެގ ސް ިދވެހިރާވެ ދިގެންދާނެ. މިއަދު މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުން ހަމަގައިމުވެްސ މިކަން ފޫބެ ކަންކަންކުރީމަ ހަމަގައިމު

 ބަދަލެްއ ވެސް ހެޔޮ  ެގ ައގަށް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަރަންޓުއިތުރުންގިަނ ބަަޔކަށް ފައިދާކުރާނެ. މީގެ  ރައްޔިތުންެގ ވަރަށް 

 އަންނާނެކަން ހަމަ ޔަޤީން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މާފަންނު  ،އަރުވަނީތުއްެކވުމަށް މިހާރު މި ފުރުޞަދެބިލަށް ާވހަކަފުޅު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި

 ށް. ރިފާޢަهللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަ

 

 :ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުންهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ށް ިމ ޭޖގެ ެއކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަދިވެހިރާއް) 79/31ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ެއކީަގއި އަޅުގަނޑު ޙެއް. އެހެންނަމަވެސް، ހަމައެއާހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާަޙކީ ައުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުާރ އިޞްލާ

. އަޅުގަނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ާގނޫނަށް އިޞްލާޙެއް މިއިްއޔެެވސް ހަމަ އިމް .ފާހަގަކޮށްލަން

ކަމެްއ ކޮންމެ ދުވަަހކު  ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން މިަފދަ އިޞްލާޙުތަްއ ގެންަނއިރުަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެއް 
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ށް ވެސް ޖެއްސުންކުރާ އުސޫލުްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަ ،ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަކީ

އެ ގާނޫަނކަށް  ؛ޞްލާޙެއްކަމަށް. އި މަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ކުރެިވގެންދިއުމިކަން 

 2ޭއގެ ބަދަލުގައި މި  ،މިއަދު އިޞްލާެޙއް ،ިއޞްލާޙެއް އިހަމަޔަޤީނުން ވެސް އިްއޔެގަ  ،އިޞްލާޙެއް ގެެނވޭއިރު 

ހަމަ  ،ކުަރއްވާ ަފރާތްތަކަށް ވެސް ފަސޭހަެވގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސްއި މަސަްއކަތްތަނުގަ މި ،ނަމަ އިޞްލާޙު ގެނައި

އިްޞލާޙަށް ވާހަކަދައްކަމުން ވެސް  އިއެީކގައި ިއއްެޔގަ ށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ހަމައެއާ އިޞްލާޙަށް ފުރިހަމައަ މި

 ކުެރވިގެން މިްށ ފައިދާކުރަނިވި ގޮަތކަށް މީގައި ަބއްޓަންސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަމަ ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލިހެން

މަސްެވރިކަމުގެ ދާއިާރގައި މުހިއްމު އެހެން އައިޓަމުތަކުން ބޮޑެިތ  އިޞްލާޙުގެ ވާހަކަ ހުށަހަޅާފައި އޮްތއިރުަގއި ހަމަ

. މަސްވެރިން ބޭނުންކުރާ ޑިއުޓީ  20ހަމަ އިންޖީނުން % ން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އޭގެތެރޭަގއިޓީ ނެގެމުންދާކަޑިއު

 10ިޑއުޓީ. މަްސވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އޮޑިޯދނިފަހަރު ބަންނަން ބޭނުންކުރާ ފައިބަރގްލާސްއިން % 15ދަލުން %

އާ ދޭތެރޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ވެްސ މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއަށް 20އާއި %10އަށް، ައއިޓަމުތަކުން %

ބޮޑު ފަސޭހަތަެކއް ަމސްވެރިކަުމގެ ދާއިާރއަށް އިންވެސްޓުކުަރްއވަިއގެން ުއޅުްއާވ  ހިމަނައިލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް

މަސްވެރިންނަށް ލިބިގެންދާނެަކން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށް ހަމަ އެ ިއޞްލާޙު ކޮމިޓީ ެލވެލްަގއި ބަލަިއގަތުމަށް އަުޅގަނުޑ 

މަވެސް، އަޅުގަނޑު ެއހެން ކޮމިޓީއެއްަގއި އިނީމަ ހަމަ ހުށަހަޅާލަން. ހަމައެއާއެީކގައި މި ގާނޫނަކަށް ނޫން؛ އެހެންނަ

މީގެ ކުރިން މި ތަނަށް އައި ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާނޫނުގެ ިއޞްލާޙަށް ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެއް މިނެޓު ނަމަވެސް 

ފުރުޞަތެއް ދެއްަވއިފިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ޝުުކރު އަދާކޮށްލަން. އޭތި މިހާރު ނިމިފައި އޮތީ ވެސް. 

 މަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ތަނުގައި ދެކެވުނު ާވހަކަ ފަހުން އަޅުގަނޑަށް ވެްސ...އެހެންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅިފަިއާވ ނަށް ހުށަހެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު ބަހުސް ހިނގަމުންދަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ގާނޫ

ފަިއވާތީ ބަންދުކޮށް  ތިޔަ ވިދާޅުވި ބިުލގެ ިއބްތިދާޢީ ބަހުސް އަޅުގަނޑު މި ތަނުގައިއިޞްލާޙަށް ކަމަށް ވެފަިއ، ުކރިން

ން ިމ އްބަްސވެގެއެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަރިހުން ވަރަށް އިޙްތިރާމާ އެކީަގިއ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު 

. އެހެންވީމާ، ށްގެންދަންތު އިތުރުކޮްށގެން ވެސް ުކރިއަތިބީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާަގިއވާ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ނިމެންދެން ވަގު

ބިލަށް  މެންބަރުން އެ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުުމގެ ރޫހަްށ އިޙްތިރާމުކުރެްއވުމާ ެއީކގައި ހުށަހެޅިފަިއވާ

  އެކަންވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފިްއޔާ އަުޅގަނޑު ވެސް އަދި މި ިތއްބެވި އެހެން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވެސް

 ފާހަގަކުރާނެ. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން: هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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އިރުަގިއ ކަދެެކވުނު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ، ައޅުގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާނީ ޔުނިވަރސިޓީެގ ގާޫނނުގައި ވާހަ

ބައި އެއީ ހަމަ ނު ބައެއް ބާުރތައް ނަގައި ަކއުންސިލަށް ލާ ވާހަކަ.ދެކެވިފައި އޮީތ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތުން 

ލާޙުގެ  ހަމަ އިޞްރުތަނުގައި ދެެކވުނީ. ޙަޤީޤަތުަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުތަގއި މިހާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ގޮތުަގއި މި

އި މި މައެއާއެީކގަށްލާނަން. ހަގަކޮއޮތީ ިއނގޭތޯ. އެކަން ހަމަ ފާހަގޮތަށް އެ އިޞްލާޙު  ހުރި ބާރުތައް ލިބޭތެރެއިން 

އީދުކުރާ ތާށް ހަމައަހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓް ގާނޫނުގެ އިޞްލާޙަށް ހަމަ ފުރި މިހާރު ވާހަކަދެކެޭވ ދިވެ ،ނޫނަށްގާ

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން.  އަދާކުރަޓަކައި ުޝކުރުބަުރ ތިޔަ ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް އްޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އި

ށީނުކޮށް ދޮށް މާ އަނަގ އަޅުގަނޑު މިތާ މި ގޮނޑީަގއި އިނެދގެން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަުފޅަ

ލީހުގެ މެން މަޖިއަުޅގަނޑު ،ނެވީގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ހައްދަވައިެދއްިވއްާޔ ވަރަށް ަރނގަޅު. އެހެން މި ދެންކުރިއަށް 

 މެންބަރުން  ގޮތުން މުއްދަތެއް ިއތުރުކޮށްގެން ވަރަށް ބުރަކޮްށ އިއްޒަތްތެރި ދައުރު ނިމުމަށްފަހު ވެސް ވަގުތީ

އުޟޫޢަްށ ލެްއގެ މަ، ހުށަހެިޅފައިވާ ބިހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކަށް މުން ތިޔަ ގެންދަވަނީ. އެހެްނވީމާ،މަސައްކަތްކުަރއްވަ

ން ވަރަްށ ރި މެންބަރުއަުޅގަނުޑމެންގެ މަސައްކަްތ ވީހާ ައަވހަކަށް ނިންމެވުމަށް ތިޔަ އިްއޒަތްތެ ޅުދަްއކަަވއި،ވާހަކަފު

ލަތުްނ ވީެގ ވަސީއްވަމުންދާ ަސމާލުކަން ޓީބޫލުކުަރން. އަދި އެ ދެ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ެދއްވާެނ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަ

 ،ލަަވއިވެސް ބައް ނޑުމެންގެ ކޮްނސްޓިޓުއެންސީތަުކަގއި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންއަޅުގަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ރައްިޔތުން

 ވެސް ސާސްކުރެވޭ. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް، ދެކެަވޑަިއގަންަނވަމުންގެންދަވާެނކަން އަޅުަގނޑަށް އިހުއައްަސަވއި

ރުވަނީ ރުޞަތު އަފު ހާރު މިދެއްެކވުމަށް އަުޅގަނޑު މި ށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ވާހަަކފުޅުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އާެދ، ހު

 އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް.  ކުޅުދުއްފުށީ

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ށް ޅުގަނޑު ވަރަށް ފުރިހަމައަލަށް އަލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޑިއުޓީ ކަނޑާޝުކު

މިހެން ކަނޑައިލެވޭ ކޮންމެ ޑިއުޓީައކީ އެތައް  ،ތާއީދުކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިގޮތަށް ބިލު އަންނަންޖެހެނީ

ވާތީ  އެއްޗެހި ބެލުމަށްފަހު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ، މި ކަންކަމާދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ދައުލަތަށް އުނިވާ އަދަާދއި

ދުވަުހެގ ތެރޭގައި މި ހުރިހާ ކަމެްއ  24ުދވަސް.  24ީވ  ތެރި ރައީސް. ސަރުާކރަށް އަދި ހަމައެކަނި މިއިްއޒަތް

ލަން ގެންނަނީކީ ނޫން މަ ގަނޑެްއަގއި ެއއްެޗއް ޮއްއވާ ފެނިގެން ަކނޑާއަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާއިުރގައި ހަ

އެ އަދަދު  ،ދެއް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީން އުނިެވގެންދާއިރުއަޅުގަނޑުމެން އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިވަރުގެ ައދަ
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 477 ވެސް ިވސްނަން. ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން މި ކަނޑާލަނީ ދޭތެރޭގައި ދައުލަތަށް ވެއްދޭނެ ގޮތްތަކަކާ 

 ،ން މަދުކޮށްގެންވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ތެރެިއން ކޮރަޕްޝަ 2019 މިލިއަން ރުފިޔާ

ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން ަވއްކަްނ މަދުކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެްނ މި ލާރި ހޯދާނަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެްނ 

އް ނުނަގާނަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ެއ ތުންގެ އަތުން އިތުރަަކށް ޓެކްސެރައްޔި

ޓަކައި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގޭ ގަނޑުމެްނ މިތިބީ މިކަން ކުރުމަށްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅު ދިރާސާކުރަން އެބަޖެހޭ އިއް 

ތެޭރގަިއ ! މީގެފިކުރުކުރައްވާ !ތިން ކިޔުން އެއްކޮށްގެން ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލިސް ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. ވިސްނަވާ

ގަނޑުމެން ގާނެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުއެްއވެސް ަކމެއް ނުހިނ ؛ކަމެއް ނޫން ކަމެއް ރައްޔިތަށް ފައިދާވާ

 ނޫނެްއ ފާހެްއ ނުކުރަން މިތާކު އިނގޭތޯ، އެހެން ަކމެއް ކުރާކަްށ ގާހަްއޔަރުކުރާކަށް އަވަްސކޮށްލަިއގެން މީހުން ހިފައި 

ތެރި ިއްއޒަތް ޓަކަިއ ުކރާ މަސައްކަތްޑުމެން މި ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް، ައޅުގަނއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ

އެކު ދެމިތިބޭނެކަމުެގ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެން ގައި ައޅުގަނޑުމެން ހީވާގިކަމާ ، މި މަސައްކަތު ރައީސް. އެހެންވީމާ

އަބަދުވެސް އަުރވަން. ތެލުގެ ޑިއުޓީ އަުޅގަނޑުމެން އޭުރެވސް ބުނިން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ހަމަ އަޖައިުބވަނީ މިހާރު 

ނަގާކަން މި ބޭފުޅުންނަށް. ބުޅިން ވެސް ޑިއުޓީ ނަގާކަން އިނގޭ އިްއޒަތްތެިރ  އިނގޭ މަސްބާނާ ދޮށިން ވެސް ޑިއުޓީ

ދުވަހު ވެސް  ވެރިކަމެއް ނިމިގެންިދޔައިރު އެ ވާހަކަ މިތާ ނުދެއްކުނީ. އެ ގެައހަރު 5ރައީސް. ކީްއެވގެންތޯ 

އެުކ ިމ ކަން ައއުމާ. ހަމަ ވެރިމަސްވެރިންނަށް ދަތިވާނޭ ،އަޅުގަނޑުމެން ބުނީމޭ ޑީަސލުން ޑިއުީޓ ނުނަގާށޭ

ތަނުން މިއަދު  ރުފިޔާ އަގުހެޮޔޮކށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ މި ލާރި. މި  230ކަނޑައިލަނީ އިނގޭތޯ ފީފާއަކުން 

ކަަމކީ. ހަމަ ރާނެ އިނގޭތޯ. ެއއީ އިޚްލާޞްތެރިކުރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލު ތަސްދީގުފާސްކުރިޔަސް މާދަމާ 

މި ބޭފުޅުން  !ބަލަ ، ިމވެނި ެއްއޗަކުން؛ނަށް އައިސް ެއވެނި އެްއޗަުކން ޑިއުޓީ ނަަގއޭތަ އަޖައިބުވަން އިނގޭތޯ ހަމަ މި

ދަ ކަމެއްތޯ ަރއްޔިތުންނަށް ިމ ހުރިހާ ތަކުލީފެއް ޖެްއސީ. މިއީ ކޮންފަ ،ނޫންތޯ މި ހުރިހާ ޑިއުޓީެއްއ ނަގައި 

 މި ޮގވަިއލަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްާވ އިޚުާލޞްތެރިކަން ހުރެގެން މިކަން ކުރަނީ. އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟

ތާދުތައް ފުއްދައިދޭނެ ްނގެ ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުންެގ މުހުގުޅޭށޭ. އަުޅގަނޑުމެ ޅުންނަށް ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނާބޭފު

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެކަްނ މި ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން. އަުޅގަނޑުމެން މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން. އަުޅގަނޑަްށ 

ބާނާ  އްޔާ ަރއްޔިތުން، މިފްކޯ ބަނގުރޫުޓވެއްޖެ . ައޅުގަނުޑ ސަރުކާރަށް ގޮަވއިލަންނގޭ މިފްކޯ އޮތީ ބަނގުޫރުޓވެފައި

މީހުން އަޔަސް ވެސް ެއކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އެބަޖެހޭ. މިއަދު މަސް ގަނެވޭނެ ގޮެތއް ވީާހ؛ ބޭރުން ދޮން

ތް. މިފްކޯ އޮތީ އަށް. ނެތް ބޯޓެއް އެތާކު. މިފްކޯގެ ބޯޓެއް ނެރުފިޔާ 5ތިލަދުންމަތީގައި މަސް ކިލޯއެއް އެ ވިްއކަނީ 

ގައި ބުިނއިރުަގއި ހަކަތަައކީ ެއއީ ލޯނުތޯ ތަކުގައި ހަކަތަ އެބަހުްއޓޭ އަރައި ީޓވީ . ސަުރކާރުގެ ުކންފުނިބަނގުރޫޓުވެފަ

ްއވެސް ކުންފުންޏެއް؛ މިފްޯކ . ނުދަރާ އެމިއަދު އޮިޅއްޖެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟ނުވަތަ ދަރާފައި އޮތުންތޯ ހަކަތައަކީ

ން ުރފިޔާއެއް ދިނަސް ސަލާމަްތނުވާ ހިސާބުގައި. ސަުރކާުރގެ ހައުސިންގ ަފއިނޭންސް އެއޮތީ އެަތއް މިލިއަ
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 ން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް އެ. އެމް.ޕީ.އެްލއަށް އެަތއް މިލިއަ. ސަރުކާރުން މުސާރަ ދެނީ މިއަދު(ެއޗް.ޑީ.ސީ)ކޯޕަރޭޝަން، 

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގިއ ުލގައި. ހަމަ ެއ ހާލުގައި. ވެމްކޯ ހަމަ އެ ހާލުގައި. ފެނަކަ ހަމަ އެ ހާ ތީ ނަގާފަ. ސްޓެލްކޯއޮ

ައކީ ލޯނުތޯ އިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ؟ މިއީ ހާލަތު. މިއީ ޤައުމު ބުނަނީ ސަރުކާރުަގއި ހަކަތަ އެބަހުއްޓޭ. ހަކަތަ  އި މިއަރަ

އެބަޖެހޭ ބޮޑުކޮށް މިތާ ދައްކަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެދއްކީަމ  ، މި ވާހަކަ މިއަދުވީމާލަތު. އެހެންމިއަދު އޮތް ހާ

ން ރުފިޔާ ަރއްޔިތުންނަށް މިިލއަ 470ުޅގަނޑުމެންގެ ަރއީސް ެއ ކަނޑާލަދެްއވަނީ އަުޑއިވޭނީ. ހިްތވަރު އެބަހުރި. އަ

ތް ބޭއްޭވކަްށ. އަދިވެސް ކަނޑާނަން. މިފްކޯގައި ނެތް ހަކަތަެއއް. ބޯޓެއް ނެ .ޓަކައި. އަިދވެސް ކަނޑާަނން

ވެސް ގުޅީމަ ބުނީ ހުރި ބޯޓުތަްއ  ދަނީ. ިއއްޔެ ތިލަދުންމަތީގައި ބޯޓެއް ނެތްާތ މިހާރު އެތައް މަސްތަެކއް ެވގެން މި

ިއއްޒަތްތެރި  ،ުއޅެނީ. ސަރުކާރުން އެބަ ވިސްނާ އެ ކަންކަމަށް ހުރީ ހަލާކުވެފައޭ. ހަމަ ެއއްެޗއް ނުފޮނުވިގެންނޭ މި

ެވސް  ރި ފަރާތްތަކުން ބޯޓު ގެނެސްށް ެއ ތަންތަނުގައި މިފްކޯއަށް ުނބޭއްވެންޏާ ބޯޓު ހުރައީސް. ވީހާ އަވަހަކަ

މިފްކޯއިން ކުރަމުން  ަޤއުމު ފެށުނީްއސުރެ މި !މިފްކޯ ވިްއކައިލަީނއޭ. ބަލަ ވާނަން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޮގވާނަންބާއް

ފެށިގެން ެވސް ަވްއކަންކުރުމުގެ ޮބޑު ހާްއޔެްއގެ ިހސާބުން  .ައއި.ީޑއާއައީ ަވއްކަމޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެފް.ޕީ

އަގެއް ނުލިބޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިުތން ބާނާ މަސްކޮޅަށް ހަމަގޮތުަގއި މިފްކޯ އޮތީ. 

އޮތުން ށްފަިއ އޮތެތޔޮ ޮމނޮޕޮލައިޒްކޮ ުއޅެނީ. މި ދަްއަކނީ އެ ވާހަކަ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެސް.ޓީ.އޯއިން ދައްކަން މި

ން އަދަދަކަށް ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ތެޔޮ އަގުހެޮޔޮކށް ލިބެން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިތުން އަތުން ބޭނު

 ،ކުންފުނި ހިންގަންޖެހޭނީކީ. ވިޔަފާރީގެ ސިނާޢަތެްއގައި  ންލާރި ހޯދައިގެންެނއް ނޫން ސަރުކާރު ތެޔޮ ވިްއކަިއގެން

ތެޔޮ އެއީ އެންމެންނަށް  ،އުލެްއގައި ކުްނފުނި ހިނގަންޖެހޭނީ. ރާއްޖޭގެ އެންމެންނަށް ތެޔޮ ގެނެވިވިޔަފާީރގެ މާޙަ

ން މުޅި އެސް.ޓީ.އޯ ހިންގަމުންދަނީ. މިކަން އަގުހެޮޔކޮށް ލިބޭ އެްއޗަކަށް ހަދަން އެބަޖެހޭ. ތެލުން ނަގާ ބޮޑު ފައިދާއި

ވިސްނާނެ. މި ކަންކަމަށް އަޅަންޖެހޭ  ުރން މި ކަންކަމާސް. މި ސަރުކާނުވާނެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީމިހެން ވެގެން

ޤައުމުގައި ރައްޔިތުްނގެ ބަސް އޮންނާނީ. ރައްޔިތުން  ފިޔަވަުޅއަޅާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރައްޔިތުްނގެ ޤައުމެއް. މި

ިމވެނި  ،އޭތަނަށް އަރައި ެއވެނި އެްއޗަުކން ޑިއުޓީ ނަގަ  ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މި ކަްނަކން ވެގެންދާނީ. ދެން މި

މެން. ހާސްނުވޭ. އެްއޗަކުން ިޑއުޓީ ނަގައޭ ިކާޔނެ ކަމެއް ނެތް. ހުރިހާ އެއްޗަކުން ޑިއުޓީ ކަނޑައިލާނަްނ އަޅުގަނޑު

 ޓަަކއި އަުޅގަނުޑމެން ވެރިކަންކުރާނީ. ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ރައްޔިތުންނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއކްްސޕޯޓު އިމްޕޯޓުގެމެންބަރު. މިހާރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ށް ފައިން ޢަރީމެންބަރު ޙުސަިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ންނޮިޅވަރަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް 

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. 
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 :ވާހަކަދެްއކެުވން ޢަރީފް  ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންންނޮޅިވަރަ

އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަުތގަިއ ައޅުަގނޑަށް ވެްސ މިއަދު އިހުސާްސ އެބަ ކުެރވޭ ެހޔޮވެިރކަމެްއ 

ޤާއިމުެވގެން މި ރާއްޖޭގައި ެއބަ ހިނގަމުންދާކަން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިހާރު އަޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ 

 ބާވަތްަތކަކުން، ދަުއލަތަށް ފައިސާ ލިބެމުންދާ ބާވަތްތަކަކުން ޑިުއޓީ ކަނޑައިެލވި، ަރއްޔިތުްނގެ ޖީބުތަކަްށ އެތަކެއް 

ލުޔެއް ެދވޭތޯ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް. ޙަޤީޤަތުގައި ތިމަރަފުށީ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ދަ އެތައް ާބވަތްތަކަކުން ޑިއުޓީ ކަނޑައިީލމާ ދައުލަތަށް ވަންނަންޖެހޭ އިޝާރާތްކުެރއްވި ގޮތަށް، ައޅުގަނޑުމެން މިފަ

ދިވެހި  ،ފައިސާތަކެްއ މަދުވެގެންދާ ިހނދު، އެ ފައިާސއަކީ ިދވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އެަތކެއް ިޚދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް

ޕިޓަލުތަެކއް އަިދ އެތަކެއް ހޮސް .ސާޓަކައި ބޭނުންވާ ފައި ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ ތަަރއްޤީއަށް އެަތއް މަޝްރޫޢުތަކެއް 

ދަނީ.  ޓަކައި ބޭނުންާވ ފައިސާ ނެތި މިަތކެއް ސްކޫލުތަެކްއ ހިންގުމަށްއެ .ޓަކައި ބޭނުންވާ ަފއިސާހިންގުމަށް

ތަކުން ވިޔަފާރިވެރިްނ އަގުެހޔޮުކރާ ބާވަތް ވެްސ، އަށް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އިލްިތމާސްކުރަން

މޮނިޓަރކޮށްދެްއވުމަށް. އަދި އަުޅގަނޑުމެން މި އަގުހެޔޮކުާރ  ޔޮ އަުގަގއިތޯ ބަލައި،ވިއްކަނީ ހަމަ ހެ ދާއެ މު

ބޮޑު ައުގގަިއ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު އަދަބު ދެވޭނެ ގާނޫނެްއ  ،އައިޓަމުތަކުން ނާޖާިއޒު ގޮުތަގއި ވިޔަފާިރކޮށް

ރައްޔިތުން ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް ތިބެނީ ވަރަށް  ޒަތްތެިރ ރައީސް.ފާސްކުރަން. އިއްތަނުން އެބަޖެހޭ  ވެސް މި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާ  ،ދައްކަނީ ވާހަކަ މި؛ އަޅުގަނޑުމެން ނިކަމެތިކަންމަތީގައި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

މުގެ ނާޖާއިޒު ، މަޤާކުރުމާއިރާއްޖޭގައި މުއްސަނދިެވގެންދާ ފަރާތްތައް މުއްސަނދިެވގެންދަނީ ވައްކަން  މި ،ޙަޤީޤަތަކީ

ދާތީ އަަވސް ގޮަތކަށް މުއްސަނދިެވގެންހޯދާ ފައިސާއިން  ، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހަރާމުންގޮތުން ހޯދާ ބާރާއި

ދަނީ މެތި ރައްޔިތުން ދިރިުއޅެމުންނިކަ ،ރާްއޖޭގައި ޙަޤީޤަތަކީ  ޖެހެނީ. މިއަދު މިވާހަަކ ަދއްކަން އަޅުގަނޑުމެން މި

ނަފްސަށް ހުތުރުވާ މިންގަނޑަކަށް އެ ރަްއޔިތުންގެ އެ ރަްއޔިތުންގެ ިއްއޒަތުއްއިގެ ނިކަމެތިކަމުގައި. އިންތިހާ ދަރަޖަ

އުމުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދާ ހިނދުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހެންީވމާ، މިފަދަ ހާލެތްގައި މި ޤަ. އެވަނީ ވެއްޓިފަ ހާލަތު

ގޮތެއް ހަމަޖައްސަން. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ިއއްޒަތްތެިރ  ނެށް ބެލޭނގަޅަށް މޮނިޓަރކޮރަ އެބަޖެހޭ މިކަންކަން ވަރަށް

ވަނީ.  ޖެހިފައި މިއަދު މިމާތް ވިއްކާަލިއގެން ދިރިއުެޅންއިންސާނީ ަކރާޔިތުން ރާްއޖޭގެ ރައް  މި .ރައީސް، ދަންަނވަން

 ،ާފގަނެޑއް ނެތި މިތާ ތިއްބާސަތޭކަ ޔުިނވަރސިޓީ ގްރެޖުއޭޓުން ަވޒީ ދަނީ އެތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ޅޭ ިސޔާސީ ގޮތުން ޕާީޓގައި އު ،އޮތް ބޭއަދަބީ ސިޔާސަެތްއގެ ތެރެއިން ނަމަވެސް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މި 

ބޮުޑ  މުތައް ލިބިގެންދާ މަންޒަރު. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ވަރަށް ބޮޑެތި މަޤާލުންނަށް ވެސްސޮހޮލާ ން ނުފިވަލުބުޑު

ނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ނައްތާލަން މި ބޮޑު ޚިޔާނާެތއް. މިކަންކަން އަުޅގަ އުމަްށ ވެވޭ ވަރަށްކޮރަޕްޝަނެއް. މިއީ ޤަ

ތަނުން  ނޫން. ކޮރަޕްޝަނަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި އުމުން. ކޮރަޕްޝަނަކީ ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ ތިޖޫރީ ދަވާލުމެއްޤަ
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 ބިލު ، އެކަމަށް ޤާކީނޫން. ކޮަރޕްޝަނަ ްއކުމެއްލާ ާބވަތްތައް ިވޔަފާރިވެރިން އަގުޮބޑުކޮށް ވިޓެކްސް؛ ޑިުއޓީ ކަނޑައި

ިތ ަވޒީފާ ލިބޭ ގޮތް އުުމގެ ބޮޑެމީހުންނަށް މި ޤަ ނޫން މީހުން ސިޔާސީ ޕާީޓގަިއ މަގުމަތީަގއި ބާރަށް ހަޭޅއްެލވީމާ އެ 

ސިޓީން ސަތޭކަ ގުރެޖުޭއޓުން އެތިބީ ޔުިނވަރ ރާއްޭޖގައި އެތައް  ެވސް އެއީ ކޮރަޕްޝަން. މި އޮތުންއޮތް  ފަހިވެފައި

ވަޒީފާ ނުލިބި. މިކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލުކުރަން ެއބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަސރުކާރު އެބަ ވާންޖެހޭ މިއަކީ 

ލާބަ ހޯދައިދޭ ސަުރކާެރއްގެ ގޮުތގައި. ައޅުގަނުޑެގ  އިަރއްޔިތުންނަށް ހެވާ  .އަމާނާތްތެރި ސަރުކާރެްއގެ ގޮތުަގއި

  ..ުޅގަނޑު ެއކަމަށް ފާޑުިކޔާނަން.ސް އަނަމަވެ  ކުރި ސަރުކާރުން ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި އިތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ އަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތެއް މި

 79/31ބަރު ނޫނު ނަންގާ ،މަށް. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމެންބަ

ކަފުޅު ބަރު ވާހަރި މެންގެނައުމުގެ ބިލަށް ިއއްޒަްތތެޖޭގެ އެކްސްޕޯޓު ިއމްޕޯޓުގެ ގާނޫނު( އަށް ިއްޞލާޙުދިވެހިރާއް)

 ދެްއވުން އެދެން. ުޝކުރިއްޔާ. ދައްކަަވއި

 

 :ވާަހކަދެއްެކވުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

އްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުަގިއ އާދެ، ޝުކުރި 

އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ ރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ދިވެިހ  ،ގޮތުަގއި ހިމެނިފައިވާ އަކުރުތަކަށް ބަާލއިރުަގއި ގެއިޞްލާޙެއް 

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން  މަޖެހުމެއް ލިބިގެންދާކަން އަދި ދާހިތްހަ ،ރައްޔިތުންނަށް ލުއިތަެކއް ލިބިގެންދާކަން

ަވގުތު ިއސްކޮށްފަިއާވ  މި ސިޔާސަތު ކަނޑަެއޅުްއުވމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މި ،ފެށުމުން އެކަމާ އުފާކޮށް 

ޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީްމ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ިދވެހި ަދއުލަތުގެ އެންމެ މަތީވެިރޔާ

މި ބިުލ ހުށަހެޅުއްވީީތވެ ތިމަރަފުީށ  ރިކަމާ ެއީކގައި ޝުކުރު ދަންނަަވއި،މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެ

މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަށް ެވސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ާއދެ! އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ،  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ގަިއ ިވަޔސް އަދި އެނޫން ކަމެްއގަިއ ވިޔަްސ، ަރއްޔިތުން ަރއްާކކޮށްފައި ހުންނަ ފައިާސއިން ޕެންޝަން ސްކީމު

ބޭނުންތެރި ގޮތުަގއި ކަްނކަްނ ކުރުން، އަދި ލުިއ ލިބިެގންދާ ގޮތަށް މި ޒާުތގެ ކަްނތައްތަކެްއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދިއުމުގެ ފެށުމެއް ކަަމށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ފެށިގެންދިއުމަކީ މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިއެރުމެއް ިލބެމުން

ޙައްޖަށް ދިއުމުގައި ވެސް ަދރިންގެ ޕެންޝަން ފަންޑުން މައިންބަފައިންނަށް، މައިންބަފައިންގެ ޕެންޝަން ސްކީމުން 

ށް މަތީ ދަރިންނަށް މިގޮތަށް ޙައްޖަށް ފޮނުވައިެލވޭ ނަމަ، ޢާއިާލ ތެރޭގައި ވެސް ގުޅުން ބަަދހިކުރުމަށް ލިބޭ ވަރަ

ޝަރަފަކަށް، އިޙްތިރާމަކަށް ައދި ހެޔޮ ކަމަކަށް ވެގެންދާނެަކމީ ޝައްކެތް އޮތް ކަމެއް ޫނން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ 
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ކޯލިޝަނެްއގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހަލުވިކުރުމަށްޓަކަިއ 

ަކތްޕުޅަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ އެްއބާރުލުން އެބަ ލިބެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެއްބާރުލުންދޭން ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ މަސައް 

އެބަޖެހޭ. މާޒީވެދިޔަ ތަުނގަިއ ކަންތައްތައް ހިނގާފަިއވާ ގޮތުގެ ތަޖުރިާބއިން ކުރިއަްށ އޮތް ތަން އަުޅގަނޑުމެްނ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ހެޔޮމަގަށް ައޅުވަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ިމއަުދ 

ޞާލިޙް ސަރުކާރު ހިންެގުވމުގައި މިފަދަ އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާއިްނ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ފައިދާއިްނ 

ޤީނުން ވެސް ހުރަސްއެޅުމުަގއި މި ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްެވސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތްކޮށްގެްނނުވާނެ. ހަމަ ޔަ

އަހަރުގެ ަދއުރު ދެމެހެްއޓުމަށްޓަކައި ތުލުސްދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރުގެ ހައިސިްއޔަތުން ައޅުގަނޑު ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  5މި 

މަސައްކަތެްއަގއި އަުޅގަނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ހުރިހާ 

ނެ ވާހަަކ، ުހރިހާ އެއްބާރުލުމެްއ އަުރވާނެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން ދަންނަވަން. އަުޅގަނުޑ އެއްބާރުލުމެްއ ދޭ

ުދވަހަށް  100އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަްއޔިތުން ލިބިގަންނަން ބޭނުންވާ ކުރިއެރުންތައް ހޯްއދެވުމުަގއި މި  5ދަންނަވާނީ މި 

މުގައި ކުރިއެރުންތަެކއް ހުރިކަން އެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ އެކަނި ބަލައިލި ނަމަވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަ

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ަވރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ނަސީބެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެޅިފައިވާ މަށް ހުށަލާޙު ގެނައުޞް ށް އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޯޕޓް އިމްޕޯޓުގެ ގާނޫނަ

ރުވަނީ ޞަތު މި އަބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓުން ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމަށް.

 

  ކަދެއްކެވުްނ:ވާހަ އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް

ލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވީީތ، ޞްިއމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނަްށ އި`. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! 

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މީގައި މި އުފެދޭ ސުވާލަކީ، ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނނަށް، މަސްވެރިންނަށް ނޫނީ ދެން ތިބި މީހުންނަށް މިއިން އިމްޕޯޓު ޑިުއޓީ ކަނޑާަލިއގެން އަ

ްއ އެބަ ކުޑަކުރަން ބަެއއް ފައިދާއެއް ކުރާނެތޯ؟ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އުފެދޭ ސުވާަލކީ. އަުޅގަނޑުމެން ޑިއުޓީތަ 

ގޮތުގައި ޭއގެ ފައިދާ ލިބިގެނެއް ނުދޭ.  ހަމަޑަކުާރއިރުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޭއެގ އެންމެ ފުރި. ކުހިންއެްއޗެ

މުެގ ައއުއަންނައާދޭ.  ދުިނޔޭގެ ާބޒާުރގަިއ ތެލުގެ ައގު ވަރަށް އަވަްސައވަހަށް ބަދަލުވެގެން  ،މީގެ ސަބަބަކަްށ ވަނީ 

 24އްޖޭ، ލާރި ކުޑަވެ  30ޭޖ، ލާރި ބޮުޑވެއް 30 ފައި ތެޔޮ ގެންނަ ފަރާތްތަކުންމަކަރުވެިރކަމުގެ ެތރެއިން ލާ ،ތެރޭގައި 

 ރަީއސް.ިއނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި  އި ސިުކނޑީަގއި ވެސް ނުހުންނާނެޓީ ކަނޑާލި ބަލާރި؛ އެހިސާބުން ދެން އެްއަކލަ ޑިއު
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ިޑުއޓީ ކަނޑާލީ ކަމެއް ެވސް. ޑިއުޓީ ކަނޑާލަިއގެން ލިބުނީ  މިހިސާބުން ދެން ރައްޔިތުންނަކަށް ވެސް ނޭނގޭނެ

އަސްލުގައި މީގެ އެންމެ ބޮޑު މަްއސަލައަކީ ސަރުކާުރގެ އެންމެ  ހިސާބުން އެފައިދާެއއް ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭނެ. ކޮން

ތެލަށް ބަރޯސާވެގެން ތެލުްނ  ،އޮންނަނީ ބޮޑު ކުންފުނި އެސް.ޓީ.އޯ. ެއސް.ޓީ.ޯއގެ މަިއގަނޑު މަޤްަޞދަކަށް ވެފަިއ މި

ޚަރަުދގެ ެތރެއަށް ލަިއގެން އެސް.ޓީ.އޯ އޭގެ  ،ލިބޭ ފައިދާއިން މުޅި ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ޚަރަދުތައް ކަވަުރުކރުމުގެ ބައި

ކަީކ ހިންގަނީ. އެސް.ީޓ.ޯއގެ ތެެރއަށް ހަމަ ސީދާ ތެލުން ިލބޭ އާމްދަނީ ފުރަތަމަ ބަލަނީ އެސް.ޓީ.ޯއގެ ޚަރަދުތަ

ން ރުފިޔާ މި ަލނީ ތެލުގެ ތެރެއަށް. ތެުލގެ ބިލިއަ 1 ކަމަށް ވަންޏާ ފުރަތަމަ ްނ ރުފިޔާބިިލއަ 1ކިހާވަރެއްތޯ. ެއއީ 

ވިްއކަން  ހައްޓާފައި ޭއގެތެރެއިން ދެންބަ ކަމަށް ބަލަނީ ވެސް. ބަލައި  ޖެހޭ އަގު  ،އަށް ލަިއގެން ެއއީ ތެލުގެ ތެރެ

، އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ  ފަށަނީ. މުޅި އެސް.ޓީ.އޯގެ ަޚރަދު ބަލަހައްޓަނީ ތެލުން ލިބޭ ފައިސާއިން.

އި ހިންގަން. ކޮށްލަން. ވަކިކޮށްާލފައި ވަކި ކުންފުންޏެްއގެ ދަށުން ތެލުގެ ބަވަކި ގޮވާލަން ތެލުގެ ަބއި އެސް.ީޓ.އޯއާ

އިން ކުާރ ިގގެންދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރުވެސް އެްސ.ޓީ.އޯ އިން ލިބޭ ޙަޤީޤީ ފައިދާ އެނއޭރުން އެސް.ޓީ.އޯ

އްދަން ކަވަރުކުރާ ބަޔަކީ ހަމަ ސީދާ ތެޮޔ ގެްއލޭ ތަންތަން ފޫބަގެްއލުން. މިއިން ފޫބައްދަނީ. ގިނަ ިވޔަފާރިތަކުން ވަނީ 

ކުންފުނިތަކަށް ހަމަ ބައެްއ  އަނެއްކާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް،، މިހާރުވެްސ ންކުރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާބޭނު

ހެއް ނޫން. ގެންދެވެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ އެކަށީގެްނވާ މީލައްވަމުން ގޮތަށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ވިދާޅުވި

، ހަމަ ކުންފުނިތަކަށް ލެވިގެންާދނީ ހަމަ ވަރަށް ތެދުވެރި ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ުއއްމީދުކުރިން މި

ތެދުވެރި  ،ތެރިއިޚްލާޞްގޮތުަގއި ހަމަ  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީ ައޅުގަނުޑ ވެސް ގަބޫލުކުރާ އިޚްލާޞްތެރި؛

މަޤާމުތަކަށް މީހުންތައް ޙަޤީޤަތުަގިއ  ގޮތަކަްށ ނޫން ކުންފުނިތަކަށާއި، މެން ހީކުރިބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު

ހީާވ  ފާނެ ކަމަށް ހަމަ. ެއއަށްުވރެ ހަމަ ކުރީގަިއ ކޮރަޕްޝަުނގެ މައްސަލަަތކާިއ، ހަމަ ހިންގައިދަނީ ލައްވަމުން މި

 ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް އެސް.ޓީ.އޯ ކަހަލަ ސް.ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީ ވެސް ލައްވަމުން މިކަހަލަ މީހުން ހަމަ މިހާރު

ށް ހަވާލުވެ ހުރި ބޭފުޅާއަ ށް އެންމެ ޤާބިލު މީހުން. މިހާރުވެސް އެސް.ޓީ.އޯއާ ވާލުވާންޖެހޭނީ އެކަމަހިންގުމާ ހަ

އްޕަގެ ވިޔަފާރި ެވސް ބޭފުޅާގެ އަިމއްަލ ބަ ބޭފުޅާއަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް އެ އެ  ،ބަލައިލާއިުރގައި ެވސް

، އެމަނިކުފާނުެގ ވާލުވެހުއްޓާ. ނުލާހިކު ރަނގަޅަށް ިވޔަފާރިކުރަމުން އަިއ ބޭފުޅެއްބޭފުޅާ ހަ ދިޔައީ އެފުނޑިގެން

ރި ޭބފުޅާގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހު ބައްޕައަކީ. އެހެންވީާމ، އޭިތ ފުނޑިގެންދިޔަީއ ވެްސ ހަމަ އެސް.ޓީ.އޯަގއި

އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ  ވާ މީުހން ލެއްވީމަ އެސް.ޓީ.ޯއއިން ންއަށް އެހެންވީމަ، އެންމެ އެކަީށގެއެސް.ޓީ.އޯ

ކޮްނމެވެސް ވަރަކަށް އަުޅގަނާޑ  ، ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާއިރުަގއިއެހެންވީމާ  ނެރެވިގެންދާނީ.

ވޭ. އަުޅގަނޑަީކ ެވްސ  ޖެހޭތީ ތަންކޮޅެއް އުނަދގޫ ެވސްގޮތުން ވާހަކަދަްއކަން ބެހޭ ވެސް ގުޅުން ވެސް ހުރި ކަަމކާ

ޅެއް ބޮޑަށް އަުޅގަނުޑ ދޭެތރޭގައި އެްއެޗއް ބުނާއިުރގައި ތަންކޮ ރިކުރާ ފަރާތަކާިވޔަފާ ،ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތަކަށް ވެފައި 

މިހާރު  ،މީަގއި އަެނއް ަމއްަސލައަކަށް މި ވަނީ ލަްނ ވެސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޖެހޭ ވިސްނާވެސް އެބަ
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މެދު ފަންތީގެ އަދި އިރުަގއި ސަުރކާރުގެ ބޮޑު ވަޢުދެއް ެއއީ ކުދި ކާުރ ވުޖޫދަށް އައި ގެ މި ސަރުއަޅުގަނޑުމެން

 ވިޔަފާީރގެ ތެރެއަށް ނުވަންނާނެ ކަމަށް. ހަމަ ކަނޑައެޅިެގން ނުވަންނާނެ ކަމަށް. އެކަމަކު ހަމަ އެންމެ ފަހުން ވެސް

ހި ތިމަންނަމެން ނާިއ މިކަހަލަ ަބއެްއ ެއއްޗެޑުފޯހެޯފނުގެ  ،އެްއަގއި ވިދާޅުވަނީ އެމަނިކުފާނު ދެްއވި އިންޓަރވިއު 

ހި އަދިެވސް އެސް.ޓީ.ޯއ ކު ނޫޑްލީހާއި މި ފާޑުގެ ކުދިކުދި ބިލެތާއި ފޯކާ، މި އެއްޗެނުގެންނާނަމޭ ބުނި ވާހަކަ. އެކަމަ

، މާށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. އެހެންވީކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަ ސްޕަމާކެޓުަގއި ހިންގަން އެ މީހުންނަށް ހިތްވަރުދޭ

އެސް.ޓީ.ޯއ މިއަށްވުރެ ފުާޅވާންވީ. އެސް.ޓީ.އޯ މިއަްށވުރެ ބޮުޑވާންީވ.  އެސް.ޓީ.ޯއ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިެއއް ނޫން

ހުރި. އެވަުރެގ ދާންވީ. ކުެރވޭެނ ވިޔަފާރި އެބަ އިން ފައިާދވާ ވިަޔފާރިތަކަށް ދާންވީ. ބޮޑެތި ިވޔަފާރިތަކަށްއެސް.ޓީ.އޯ

ތަން  އެ  ލީމާއެނގޭ މީހަކު އެތަނަށް ލާްނވީ. އެތަނަށްނަށް ލާންވީ. ެއވަރު ތަންދޮރުތަ ހުރި މީހަކު އެތްވަރުހި

 އެސް.ޓީ.އޯއިން ، މިހާރު އެސް.ޓީ.އޯައކީ. އެހެންީވމާކުރިއަްށގެންދެވޭނެ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުަގއި ހިނގާ ކުންފުންޏެއް 

މިހާރު އެ ނެރޭ ފައިދާގެ  .ޯއގެ ފައިދާ ނެރެވެންޖެހޭނެޙަޤީޤަތުގައި ދުނިޭޔގެ ފެންވަުރގައި ވިޔަފާރިކުރަންޖެހޭނެ. ެއސް.ޓީ

ރަނގަޅަށް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ޙަޤީޤަުތގައި ެއކަްނ ހިންގަން އެނގޭ މީހަކަށް ެއނގިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ގުނަ، 3

ދެން  ،ދައިފިއްޔާތެުލގެ ބައި ވަކިކޮށްލާަފއި ތެލަީކ މުޅިން ވަކިން ހިނގާ ކުންފުންޏަކަށް ހައެހެންވީމާ، ެއސް.ޓީ.ޯއގެ 

ނެ އެސް.ޓީ.އޯ ހިންގަންީވ ކިހިނެއްކަން. އިްއޒަތްތެރި ދެން ސަރުކާރަށް އެނގޭ ފައިދާ ެއނގުނީމާ އެސް.ޓީ.އޯގެ ޙަޤީޤީ

ވަހަށް ަވކިކޮށްލާޭށ ލާނީ ތެާލއި ާކޑުގެ ާބވަްތތައް އަ މެ ފަހު ވަގުުތގައި ވެސް ދަންަނވައިއެން ރައީސް. އަުޅގަނޑު

ން ހުރި ބައި އެސް.ޓީ.އޯާއ ލާފައި ަވކިން ހިންގަވާށޭ ވަކި ކުންފުންޏެއްގެ ދަށުން. ހިންަގވާފައި ދެ . ވަިކކޮށްއެސް.ޓީ.އޯއާ

އަެނއްާކވެސް އަުޅގަނޑު ތަކުރާުރކޮްށ  ؛ދެން ކުރިއަށްދާންވީ ގޮތް އެސް.ޓީ.ޯއގެ ހަޤީޤަތް އެނގުނީމާ ވާލުކުރާށޭ. ދެންހަ

 . ޝުކުރިއްާޔ. ރަށް ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑުެވގެންދާނޭސަުރކާއިިފއްޔާ . މިގޮތަށް ހައްދަވަހަމަ މި ދަންނަވާލަނީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޓގެ ޓު އިމްޕޯޕޯއަރުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

އިާނ ންބަރު ރޮޒައިްއޒަތްތެރި މެމީދޫ ދާއިރާގެ  ގެނައުމުެގ ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަްށ އަްއޑޫގާނޫނަށް އިޞްލާޙު 

 ދަމަށް.އާ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ދަމްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާއަްއޑޫ މީ

ޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ވަްސ ސްޕީެޑއްަގއި ުފއްދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަަސއްކަތްތަްއ ވަރަށް ައވަްސ ގެ ވަޢުދުތައް މިހާ އަޞާލިޙް

އަދާކޮށްލަން.  މަނިކުފާނަށް އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ެވސް ޝުކުރު ސްޕީޑެްއގައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެމުންދާތީ އެ
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ވެވަޑަިއގެންފަިއާވ  ރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއި އިބްހެޔޮކޮށްދިނުމަކީ އެއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގެ ތެރޭގަ ކަރަންޓުގެ ައގު

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުން ވެސް ެއ  ގެ އުްއމީދަކީ، ދެންމެ އޭދަފުށީވަޢުދެއް. އަޅުގަނޑުމެން

ރާތްތަކަށް މީގެ ޓީ ކަނޑާލަިއގެން ައގުހެޔޮ ވާންޖެހޭ ފަ، މި ޑިއުޓީ މާފުކޮށްގެން ނުވަތަ ިޑއުފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ދިއުން. އެކަން އެހެން ހިނގާކަން ކަށަވަުރކުރުމަށްޓަކަިއ ވެގެން މަންފާ ލިބިގަނެގެން ދާނޭ ޮގތަކަށް މިކަން އިންތިޒާމު 

ެލވެނީ ވަރަްށ ޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ކުރުން. ިޑއުޓީަތއް މި ކަނޑައިކުރަން ،ސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ައޅައި 

މު ރަްއޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ ައގު ، ާއއްގައި. މަްސވެރިންނަށް ތެލުގެ ައގު ހެޔޮކޮށްދިނުމަށާއިމާތް މަޤްޞަދެއް

ޑިުއޓީ ކަނާޑލުމުގައި މަޤްޞަދެްއ ކަމަށް ލަތަށް މި ގެްއލޭ ފައިސާައކީ، ، ދައުދިނުމުގެ ބޭނުމުަގއި. ެއހެންވީމާހެޔޮކޮށް

ެރިވގެންދާ ސިޔާސަތަކަށް ވެގެްނ ނޫނިއްޔާ ރައްޔިތުންނަށް މިވާ ކަންކަން ހާސިލުކުރެިވެގންދާ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކު

މިކަމުން ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. އެހެންީވމާ، އެސްީޓއޯއަްށ އަދި ެތޮޔ ގަެނގެން ެވސް އަިމއްލަ 

ވަުރކުރުމަށް ލިބެންޖެހޭ އަުގގައިތޯ ކަށަތަކުން ގެންގޮސް ވިްއާކ ކަމަށް ވަންޏާ، މަސްވެރިްނނަށް ތެޔޮ ލިބެނީ ފަރާތް

 މު ންނަާވނީ މިކަމުގައި ވަރަށް މުހިއްސަރުކާރުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ެއޅުމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ދަ

މަ ހަމަ އެްއ ޅުގަނޑަށް ފުރުޞަތު ނުލިބިދިޔައިކަމެކޭ. ެއއާެއކީަގއި ޕެންަޝންގެ ގާނޫނަށް ވާހަކަދެއްެކިވއިރުަގއި އަ 

، ދޭ ގިނަ ރައްޔިތުން އެދެމުން އެބަައުޅގަނޑު ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލުމުެގ ކުރިން. އެީއ، ވަރަށް ،ންކަމެއް ފާހަަގކޮށްލާނަ

ޓް ފެމިލީއަށް އެ ފުރުޞަތު އެ މީހެއްގެ އިމީިޑއެ ،އްޖު ޕެންޝަން ސްކީމުން ކުރަން ފައިސާ ދޫކުރާއިރުަގއިފަރުޟު ޙަ

ނާއި އަނބިދަރީން ހިމެނޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީެގ މައިންބަފައިން  ށް އެކަން ފަހިކޮށްިދނުމަށް. އެއީ،ލިބޭގޮތަ

ކޮށްދެްއވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް އެދޭ ކަމެއް ކަމަްށ ރެޭވއިރުަގއި މިކަމަށް ރިޢާޔަތްމަރުޙަލާގައި މިކަމާ މަޝްވަާރކު

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޕޯޓު ގެ އެކްސްދިވެހިރާއްޖޭ ،ތްތެރި މެްނބަރު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ބިލަކީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

ަވިއގެްނ މާޒުކުރައްއިމްޕޯޓުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު މި ބިލަށް އަ

އިާރެގ ވިލުފުށީ ދާ ،ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީގެންގޮސްެދއްވުމަށް އަުޅގަނުޑ ވަރަށް އެދެން. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

އަިދ  މަސްވެރިންނަށާއި ،އިޞްލާޙަކީ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އިމްޕޯޓު އެކްސްޕޯޓު 

ކުރާ ތެލަށް ޑިއުީޓ މާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް ބިލެްއ. މި ބިުލެގ ކިން ަބއެްއ ދިމަދިމާލުގައި ބޭނުންވަިކވަ
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ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ކުރާ  ތެލުގެ ޚިދުމަތުން، ތެޔޮ ބޭނުންނަމަ އިމްޕޯޓު ކަނޑާލުމުން ސަބަބުން ތެލުގެ އަގު، ނޫން

ބޫުލކުަރން. އެހެންނަމަވެސް، މީެގ  ކުަޑވެގެންދާނެކަން އަޅުގަނޑު ެވސް ގަންބޮޑުތަ ރަދު ވަރަށްކުރަންޖެހޭ ޚަ

ހެޔޮނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމެއް ވެސް މީގެ ނާޖާއިޒު ގޮުތގަިއ  ،ކަންބޮޑުވުންތަެކއް އެަބއޮތް ައޅުގަނުޑގެ. އެ ކަންބޮުޑވުމަކީ

ލަޤަށް ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު ނުދެކެން. މުޠުއް ވާނެ ކަމެ ސް ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ޮކށްގެންމިކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ެއއްވެ

ކަމެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިތުރު ގަވާއިެދއް ހަދައިގެން ޑިއުޓީ މާފުކުރެވޭ ގޮތަށް ބާރުތައް ދިނުމަކީ އެއީ  އެްއވެސް

ކުާރ ގެ އަގުހެޔޮލުމިތަނުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ވެސް ނޫން. އަދި ހަމައެހެންމެ، މަސްވެރިންނަށް ތެ

ދެން މިކަންކަން  ،އަމިއްލަ އެހެނިހެްނ ބޭނުންތަކަށް ބުނެފައި އޭގަިއ ވަކި ދާއިރާަތކެއް ކަނޑައެިޅފައި ނެތި ،ފަދައިން

ވަރަށް ، ަގާވއިދަކުންނޭ ބުނީމާ، މި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާނީ ކަސްޓަމުންނޭ ،މާފުކޮށްދޭނީ ކަސްޓަމުންނޭ ބުނެފައި

 ެވގެންދަނީ. ދަތުރުވެރިންނަށް އަގުހެޔޮ ވޭތޯ؟ކަން ތެލުެގ އަގު ހެޔޮބިލު ކޮން ބަޔަކަށް  މިއުނދަގޫ މިކަމުަގއި

 ބުނޭ. މިހާރު ައމިއްލަ ފަރާތްތަކެއް ނޫޅޭ މާށް ޑިއުޓީ މާފުކުެރވޭ ވާހަކަ އެބައަމިއްލައަށް ކަރަންޓު އުފައްާދ ފަރާތްތަކަ

 މުިޅ ން އެބަ ބޭނުންކުރޭ. މި އިޞްލާޙު އައުމާ ުގޅިގެންޓުތަކު ، ރިސޯބޮޑަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ. އެހެންނަމަވެސް

ދަނީ؟  ނަމަ ިޑއުީޓ މާފުކުރެވިގެންތޯ މި، ނޫންގެ ައގުހެޔޮވުެމއ10ްރާއްޖޭަގއި ތެޔޮ ބޭނުންކުރާ ުހރިހާ ފަރާތްތަކަށް %

ސީލުކޮށްދިނުމަކީ ފުވާން. މި ބިލުން އެކަން އެހާ ަތފުސީލެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަން ތަމިކަން އެބަޖެހޭ ތަފުސީލު

ވާނީ  ވެއްެޖއްޔާ އެ ޑިުއޓީ އޮންނަންލާ ކަމަށްގޮތުަގއި ޑިުއޓީއެއް ކަނަޑއި ބޫލުކުރާވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ގަ

 ހުރިހާ ދިމާލަކަށް ވެސް ކެނޑިފަ. ދެން މީގެ އިތުރު ގަާވއިދެއް ހަދަިއގެން ުއސޫލެއް ހަދައިގެން މިކަން ކުރާ ކަމަށް

ޓަަކއި ހިވާތީވެ އެކަންކަން ނުކުރުމަށްދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަ މި ކޮރަޕްޝަނަށް؛ވަންޏާ މީގެ 

ތަނަށް ހުށަހެިޅގެން ކަންަތއްތަެކއް ކުާރ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެފނިގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ބިލުތަކެއް މި

 ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން މި  ަކންކަން ކުރުމުގެ ާޖގަ އޮންނަ މިހެން އަންނަ ބައެއް ބިލުަތކުގެ ސަބަބުން އެހެން އެ 

ތަނުގައި   އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން. އިްއޔެަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންދިޔައީ މިމަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ކުރީމާ

 ގެ ދަށުން ހަދާ ފައި، އެ އުސޫލުޓަަކއި ުއސޫލެއް ކަނޑަައޅާވާ ަތކެތިން ޑިއުީޓ މާފުކުރުމަށްކަމަށް ބޭނުންދަނޑުވެރި

ހަދާ މީހުން ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭ އުސޫލަކަށް. ަގއި ތިބޭ ބަޔަކު ނޫނީ ގަާވއިދު ގަާވއިދަކުން މިނިސްޓްރީެއއް 

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ މާފުކުރަނީ  ،މިއީ މިހާތަނަށް މިކަން ކުރާ ގޮތެއް ނޫން. ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން މިކަން ކުރާ ގޮތަކީ

މާފުކުރެވޭ ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ  ، ވަިކވަިކ ބަޔަކަށް ން ވަިކވަކި ފަުރދުންނަށް، ވަިކ މިންވަރެއް. ެއއިންވަކި ައއިޓަމަކު

ެވސް. އެހެންވީމާ، ކަސްޓަމަްށ  ަކންކަން މޮނިޓަރކުރުމުގައި  މި ނެ ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫތަެކއް ބަލަިއ،އޭަގއި ހުންނާ

ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް  ނީ. އަދި ސަރުކާރަށް ވެސް މިަކންދާށް މިކަން ެވގެންވެސް މިއީ ވަރަށް އުނަދގޫ ކަމަކަ

ނޫނިއްޔާ ފަހުން އޭެގ ިޑއުީޓ  މަ ގޮްސ އެއަށް ޑިއުީޓ ދައްކާަފއި،ފަހަރަކު ތެޔޮކޮެޅއް ގަންނަްނވީ ދާނީ. ކޮންމެވެގެން

. މިއީ ދުނިޔޭގައި އެއްފަހަރާ ދައްކައި ފަހުން އޭތި ރިފަންޑުކުރަން ދާން. މިއީ މިކަން ކުރެވޭނެ ސިސްޓަމެއް ނޫން
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ޑީސަލުން  ،ތެލުން ،ކަންކަން ހިނގާ ގޮެތއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މުޠުލަޤަށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަދު ނިންމަން

 ެއގޮތަށް މިކަން ކުރުންހެން މީގައި ތިމަންނަމެން ކަނޑާލަނީއޭ. އަުޅގަނޑަށް ީހވަނީ 10އައި % ތިމަންނަމެން ނަގަމުން

 ،އޮތް ގޮތަށް ަމސްވެރިންނަށް ކަމެއް ކޮށްދެީނ ކަމަށް ދައްަކއިދޭން އުޅެ  ތަކަްށ ާވނީ. މިހާރު މިއެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮ

ގޮތަށް މިކަން އޮތުމަކީ މިއީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ނޫން. މިހާރު  އޭގެތެެރއިން ވެސް ަވކި ބަޔަކަށް މިކަން ލިބޭ

ވަިކވަިކ ފަރުދުންގެ ގޮތުގައި ވަިކ  ،ނަނީއަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން އަުޅގަނޑަށް ފެން

ގޮތަށް ގާނޫނުތަްއ  ކުރި ފަރާތްތަކަށް ަމގުފަހިވާމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް ގެަނއުމަށްޓަަކއި މަސައްކަތްޖަމާޢަތްތައް ހަދައިގެން އެ

ލޯޔަރުންގެ  ލެވިގެން ކަންކަން ކުރާ މަްނޒަރު. މިކަން ާތއީދު އެ މީހުންނެއް ނުކުރާނެ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެނުނު

ގޮތުަގއި އުޅުނު ބަޔަކަށް ގާޫނނެއް އިހަށްދުވަހަކު ހަދައިދީފި. ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ކިޔާ ބަޔަކު ބޭނުންވާ 

މިހެން މިކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ މީހުންެގ  ހަދައިދޭން ލައިފި. ކޮބައިތޯ މި؟ ގޮތަށް އެ މީހުންނަށް ގާނޫނެއް

މުޅި ޤައުމުެގ އެންމެންގެ މަްއޗަށް ެއއް  ،ތު، މުޅި ޤައުުމގެ މަޞްލަޙަކުެރވޭ ގޮތަށް މާޔަތްއްޤުތައް ވެސް ހިޙަ

ގަޅު ނުރަން މިދެންނެވި ކަހަލަ އެހެން  މަތީން ކަންތަްއތައް ކުރީމަ މިއިއުސޫލަކުން ކަންކަން ހިނާގ އުސޫލެއްގެ

ވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަ . އެެހންއްކުނޫފެދޭނީރޭގައި ަބއެްއގެ ިހތުގައި ޝަ މިއާ ދޭތެ ވާހަކަތަެކއް މީހުން ދައްކަިއ،

މިގޮތަށް ދޫކޮށްލަން.  .ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވޭ އެބަ މި ބިލު މިގޮތަށް ފާސްކޮށްލަން ،އުފެދޭ މިހާރުޝައްކު 

ކަމަކަށް.  ސް ގަބޫލެްއ ނުކުރަްނ މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށް ިމކަން ކުރަންޖެހޭނެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެްއޮގތަކަށްވެއެހެ

ީކ ފުކުރުން. ޑީސަލައެްއކޮށް އުނިކުރުން. ޑިއުޓީ މާ 10މިހާރު ނަގަމުން އަންނަ %ގަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ،  އަޅުގަނޑު

އެހެންވީމާ، އެއީ އަޅުގަނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ.  ،ިދއުންންނަ އެއްޗެްއގެ ގޮުތގައި ވެގެންފުކުރެވިފަިއ އޮޑިއުޓީ މާ އިމްޕޯޓު

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ އި ތަަކށް ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަމަށް އަުޅގަކޮމިޓީން ވެސް މި ކަންތައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ޖަލްސާ ވާ ގޮތުގަ ންބަރު. އަޅުގަނޑަށް ސެކްެރޓޭރިއެޓުގެ މޭޒުން މަޢުލޫމާތު ދެއްްއޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްޔާ އި

ްށ މިނެޓަކަ ދެތިން ،ދު ވަގުތަށް ބަްނިގ ދޭ ވަގުތު ދިމާެވއްޖެ ހާލަތެއްަގއިހިނގަމުންދާ ވަގުުތގެ ތެރޭަގއި ނަމާ

ކޮށްލާފައި، ކޮށް މަޑު މަޑުކޮށްލާ ކަމަށް ވިދާުޅވަނީ. އެހެންވީމާ، ކަން ހިނގަމުންާދ އާދަިއގެ މަތީން އަުޅގަނޑު ވެސް ުކޑަ

ލީ މެންބަރު ޢަ  އްޒަތްތެރިއިލާ ދާއިާރެގ ކެދެން އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ފުރުޞަުތއަރުވަން އޮތީ 

`.  ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮން. އިލާނަވައްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނައިޓު ފަހުން އެހެންވީމާ، ދެތިން މިނެ ޢާރިފަށް.

ހިރާއްޖޭެގ ވެދި  ، ބިލަކީ ެދވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން. ހުށަހެިޅފައިވާއޮތް މަސައްކަތަިއގެން ކުރިއަށް އަޅުގަނޑު އެޖެންޑާަގއި

ގަނޑު ިމ އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓުގެ ގާޫނނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ިބލު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އަޅު 

 ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް.ފުރުޞަތުއަރުވަނީ، 
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 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ށް ދެ އަކުެރްއ އަ 79/31 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ގާނޫނު)ތްތެރި ރައީސް. ްއޒަ އި`. ޝުކުރިްއޔާ 

ހަމަ ިވސްނާލަންޖެހޭ ވާހަކަފުޅުތަކެްއ  އިީމގަ ،އިތުރުކުރަން ައޅުގަނޑުމެންާނ ހިސާބަށް އައިސް އޮންނައިރުަގއި

 އިތުރުކޮށްލަން އަުޅގަނޑު ވެސް ބޭނުން. އަޅުގަނޑު ވެސް މިތާ އިންާދ ބޭފުޅުން ދެއްކެިވ ވާހަކަފުުޅތަކުގެ އަލީަގއި

 ހަމަ ސީދާ ބޭނުންކުާރ ޑީސަލަށް ލުޔެއް ލިބުނީމާދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މަސްވެރިކަންކުރާ މަސްދޯނިފަހަރުގައި  ،މިސާލަކަށް

ސް، ގޮތުން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އަސަުރކުރާނެ. އެއީ ރަނަގޅު ގޮތެއް. އެހެންނަމަވެ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ

ފުކުރީޭއ ބުނުން މިއީ ވަރަށް އެޓްެރކްިޓވް ެއްއޗެއް. ތެލުން ިޑއުޓީ މާއެތެރެކުރާ އްޖޭގެ މަްސވެރިްނގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާ

ވަރަށް ހަމަ ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަށް ވެސް ކަމުދާނެ އެްއެޗއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭުފޅުންގެ ނަމުަގއި އެތެރެކުާރ 

  ދެބައި ަވކި ކުރާނީ ކިހިނެއްޯތއޭ؟މި  ،އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރުން ،ށް ބޭނުންކުރުންއެހެން ސިނާޢަތްތަކަ  ،އެްއޗެހި

ނޫނިއްޔާ މުިޅ  ؟ގެންނަ ތެލުގެ މަސްވެިރކަމަށް ަވކި ައދަދެއް ޖަހާފައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީތޯއޭ ޓޭްނކަރުަގއި އެއް

ސޭަހކަމަކަށް އޮންނާނީ ނުވެަފއި މި ބައި ަވކިކުރުމަކީ ފަ ؟ޝިޕްމަންޓަކީ މަސްވެރިކަމަށް ޖަހާފައި ހުންނަ އެއްެޗއްތޯއޭ

. ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އެބަބުނޭ މި ކަމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނޭއި

ވަރަށް  ،ގޮުތގައި މަްސވެރިންނަކީ ސީދާ އިމްޕޯޓުކުާރ ބަޔަކަށް ނުވާތީވެ ފުކޮށްދެވޭނީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވާއޭރުންނޭ މާ

ވެްސ ބޮޑެތި ސިްނގާ މާސިންާގ އީ އެ  .މަސްވެިރކަންކުރާ ވަރަށް މަދު ކުންފުންޏެއް ،މަދު މަސްވެރިއަުކ ކަންނޭނގެ 

ކުާރ އުޅޭނީ. ޭއގެތެރޭަގއި ވެްސ ވަރަށް މަދު ކުންފުންޏެއް ކަންނޭނގެ އަިމއްލައަްށ ތެޔޮ މަސްވެިރކަންކުންފުނިތައް 

 އިއަކަށް. ެއހެންވީމާ، ެއކަން ކުާރއިރުގަ ހެނީ ޮކންމެވެސް އިމްޕޯޓަރބަރޯސާވާްނ މި ޖެ ،އިމްޕޯޓުކޮށް ހަދާނީ. އެހެންޫނނީ

ން ވެްސ އިސާެގ ވާަހަކ މި ދައްކަނީ. މީވެސް އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުރި. ދިެވހި ދައުލަތުގެ ފަ 

ނެއްާހ ންނޭނގެ އިނގޭތޯ. ބިިލއަމަްއޗަށް ދާނެ ކަނެއްހާ ރުފިޔާ އަަހރެއްގެ ނޑަށް ހީވަނީ ގާްތގަނަޑކަށް ބިލިއައަޅުގަ

އަށް ދާ ޚަރަުދ. އެ ޚަރަދު ީމގެތެރެއިން ކެނޑިގެންދިަޔއިމަ ދެން ެއ ތަން ވެހި ހުރިހާ ރަްއޔިތުން އެންސްޕާ ރުފިޔާއަކީ ދި 

ޖިލީހުގެ ފޫބައްދާނެ ގޮތެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލުން އެީއ ބުއްދިވެރިކަމެއް. ެއއީ ހަމަ ކުރިއަށް އޮތް މަ

 އެހެން ކަންކަމަށް ދައުލަތަށްނޫނިއްޔާ ހެޔޮނިޔަުތަގއި ދިވެހި  ؟އިންތިޚާބަށްޓަކައި މިކަހަލަ ަކންތައްތައް ކުރަނީޯތއޭ

އްޙީ ކަމަކަްށ އެންމެ ބޮޑަްށ ރަްނ ހުނަން ފައިސާ؛ ާޚއްޞަޮކށް ޞިއްޙީ ކަންކަމަށް. ޞި ބޭނުންކު ،ހުންނަ ފައިސާ

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ  މިއީ ބޯހިާޔވަިހކަމާ އްޙަާތއި،ޞި، ތަޢުީލމާއިާޚއްޞަކޮށް ނގޭތޯ. އިއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނީ 

އްޙަތު، ތަޢުލީމު. ޞިހިޔާވަހިކަން، އިންތިޚާބުތަކުަގއި އެންެމ ހިނގާ ތިން ބަސް. ބޯ ،ވެސް އެންމެ ހިނގާ ތަނެއްަގއި

އަުޅގަނުޑމެން އެހެން ބަޔަކަށް ލުޔެްއ  އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް ހުންނަ ފައިސާ މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން

މިއީ ހަމަ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދު  އްކަތަކުން ބުޫރއެއް ނާރާނެބާއޭ؟ހޯދައިދިނުމުގެ ނަމުގައި ކުާރ މަސަ
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އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ސަރުާކރަކު ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންާނ ބެހޭ ވެސް ކަެމއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަރަށް 

ނަމަެވސް، އަުޅގަނޑުމެންނަކީ މި އެކަމެއް ނުވި. އެހެން .ކަމެއް ނުވިމިއިނގިލި ދިއްކޮްށފައި  ކޮބާ  ފަސޭހަވާނެ

ހުރިހާ ދިވެހި  ،ވަނަ މާއްދާ ވެސް ުބނާ ގޮތުނ70ްއަދި ގޮތުން  ވަަނ މާއްދާ ބުނާ  75ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ހުރިހާ  .ެވސް ރާ މިތާ ތަމްސީލުކުރާއިުރގައިއަުޅގަނޑުމެން ދާއި ،ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި މަސައްަކތްކުރަންޖެހޭ ބައެއް

 ދިވެހި ރައްޔިތުން އޭގެތެޭރަގއި ހިމެނޭހެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ހެޔޮ 

 ވަރަށް ފަސޭހަ ބިލިއަނެއްހާ ސަުރކާރާ އިދިކޮޅަށް ުހންނައިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއް.ނިޔަތުގައި ދަންނަވާލި ވާހަކަ 

ސަރުކާރަްށތާ އަނެއްހެން ބުރަވާނީ. ެއަކމަކު އެ ބުރަ މުޅި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޭދިގެން ރުފިޔާ ކެނޑުނީމަ، 

ވެސް.  ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރެގ ހުރިހާ އެންމެން ،ލާނެ އަޅުގަނޑު ވެސްއި ލައްަވއިއެބަދޭ. ދާއިރުގައި ހަމަ އޭގަ 

އްޒަތްތެރި ރަީއސް، ަގވާއިެދއް ހަދަންވާނޭ. އި ދައްކަނީ. ދެން އެބަ ބުނޭ ނިޔަތުަގއި މި ވާހަކަ މި އެހެންވީމާ، ހެޔޮ

ނޫނިްއޔާ ކަސްޓަމްސް ސަރވިްސއިން  ،މިުކ މިނިސްޓްރީން ހެއްޔޭ . އިކޮނޮގަާވއިދު ހަދަނީ ކޮންަބއެއް ަކމެއް ނޭނގެ

ހަމަ  ،ޓަމް ސަރވިސްއަށޭ. ެއގޮތުންއެދި ހުށަހަޅަން ވާނީ ކަސް ފުކޮށްދިނުމަށްއި އެބައޮތް މާހެއްޔޭ މިކަން ކުރާނީ. މީގަ

 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ތަކެްއޗަށް އިމްޕޯޓު 1މި އަކުރުގެ  ،ފެންނަނީ ބުނަންވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް މި އިމީގަ

ްނވާނޭ. މިހެން ފުކޮށްދިނުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު މި ގާޫނނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކުރަޑިއުޓީ މާ

އި އޮންނަން. . އެކަން ކުާރނީ ކޮންބައެއް ކަމެއް ނޭނެގ. އެ ވާަހކަ ވެްސ އަުޅގަނަޑށް ފެނޭ މީގަބައޮތް ލިޔެފައެ

އަޅުގަނޑުމެން ެވރިކަމުގައި ތިިބއިުރގައި ިމ  އިއިްއޔެގަ  ،ދެން ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އޯކޭ.  ނަށްއަުޅގަނޑުމެން  ެއ ވާހަކަ ދެްއކި މީހުން؛ންނާތީމަޖިލީހުން އަވަސް ޚިދުމަތުގައި ބިލުަތއް ގެ

، އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަމުންގެންދިަޔީއ ރައްޔިތުން .ވެިރކަމަކަށް ނައި އަޅުގަނޑުމެންނެއްހެދުނީމަ ގޯސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ދިމާއަށް ބުނީ ރަބަރު މެއް ވެސް. އަުޅގަނުޑމެންނާކަ ުނގަތޭ ކަލޭމެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ތި ކުރިރައްޔިތުން ބަލައެއް

ބިލު. އެހެންވީމާ، ިއއްޔެ ގޯްސިވ  6ބިލު. ިއއްޔެ ވެްސ  6. ިމއަދު ވެްސ އެަބއޮތް ކަންނޭނެގ ސްޓޭމްޕް ޖަހާ ވާހަކަ

އަުޅގަނޑުމެން ކުރީަމ  ؛ވީ ގޮތެްއ ވެްސ އަުޅގަނޑަކަށް ނޭނގެ. ތެދެއްބޭފުޅުންނަށް ރަނގަޅުއެްއޗެއް ިމއަދު މި 

އެކަން ަމސީޙް ކުރަްއވާތީވެ. މިއަަދކު ނޑުެމންނަކަށް ވޯޓެއް ނުލިބުނު. މި ބޭފުޅުން ހަޅޭއްލެވީ ގޯްސވީ. ގޯްސވީމަ އަުޅގަ

އް ނޫން އެކަން ކުރަްއވަނީ. މިއަދު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ރިޔާސަތުަގއި އިންަނވަިއެގން ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްާވ މަސީޙެ

އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ވެްސ ޯގސްވާން ވާނެ. ތެދެއް މިއަދު، ިއއްޔެ ގޯްސވި އެްއެޗއް . އެހެންީވމާބޭފުޅުން ކުރަްއވަނީ

ިއއްޔެ ގޯިހއްާޔ  ،. އެކަމަކު އޭތި ގޯހިއްޔާ މި ތިބީ ވެރިކަމުން ދުރުކޮށްފައެކަން ގޯްސކޮށް ކުރެވުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން

ގޮތެއްަގއި ައޅުގަނުޑ ލަ ޖުމު ވެސް ައޅުގަނޑު މި ބިލު ްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިައދުއެހެންީވމާ، އިމިއަދު ގޯްސވާންވާނޭ. 

ހަމަ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބޭ ކޮންމެ ލުޔަކީ އަޅުގަނޑަށް ވެސް ލިބޭ ލުޔެއް.  .ވެސް ބަލަިއގަންނަން

  ސަަބބުން މުޅި ދިވެހި ދައުލަތަށް ޭއގެ .އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ކުާރއިރުަގއި މިހިރަ ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވަްއޗޭ
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ން މިވަރު ކަމެްއ ހުރިހާ ސިނާރިއޯތަކަކަށް ބަލާފައި ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެވަތަ ފައިދާއެއް ވެދާނެ، މިނު ގެއްލުމެއް ވެދާނެ

ކޮމިީޓ އޮފް ދި ހޯލް ހައުސްއިން  ، މިއަދު ވެސްނުވާނޭ. ެއއީ އަުޅގަނޑުގެ ިއއްެޔގެ ތަޖުރިބާއިން އިނގެނީކުރާކަށް

 އް ނޯންނާނެ. މަްޝވަރާއެ  ،މިކަން ނިމިގެންދާނެ. މިއަކަށް އިތުރު ބަހުސެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުރ ގަނޑު މިހާެދއްެކވުމަށް އަޅު ވާ ބިލަށް ވާހަކަފުޅު އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިޝުކުރިއްާޔ އި 

 ށް.އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނައި ދާއިާރގެ  ވިލިނގިލީ ،ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު ބަރުމެން ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

 79/31އާދެ! ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރްއޔާ. އާދެ! އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން، 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ހޫރިއްޔާ ރިޔާީސ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ވެފައިވާ ވަޢުދުތަުކެގ ތެރޭގައި، ވަރަށް މުހިއްމު ރައީސުލްޖުމް

ވަޢުދެއް މިއީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުަގއި މަސައްކަތްކުަރްއވާ ހުރިހާ މަސްވެރިންނަށް ވެސް މިއީ 

ވެހިރާއްޖޭގެ ެތލުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ހުރިހާ ކުދި އަދި މެދު ވަރަށް މުހިއްމު ވަޢުދަކަށް ވެފައިވާ ކަމެްއ. ދި

ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި އަިދ މުޅި ރާއްޖޭގެ ތެލުގެ ވިޔަފާރި ބަރޯސާވެފައިވާ އެސް.ީޓ.އޯގެ އިމްޕޯޓަށް ބަލާއިުރ، 

 ފޯރުކޮށްދޭ ތެލުގެ އަގު މިކަމުގައި މަްސވެރިންނަށް ތެލުގެ ޑިއުޓީން ޑިއުޓީ ަކނޑައިލާފައި، މަްސވެރިންނަށް 

ދަށްވެގެންދިޔުމަީކ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަްސވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތުަގއި މަސްވެރިންނަށް ލިިބގެންދާނެ ވަރަށް ބޮުޑ ކުރިއެރުެމއް. 

މިކަމުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިން ގިނަ ވަގުތު މަސް ހޯދުމަށްޓަކައި ކަނޑުމަީތގައި ގިނަ ަވުގތު ހޭދަކުރާނެކަމީ އެއްވެްސ 

ކެތް ނެތް ކަމެއް. މަްސވެރިން ކަނޑުމަީތގައި މަްސ ހޯދުމަށް ކުރާ ދިގު ދަތުރުތަުކގައި ގިނަ ަވގުތު ހޭދަކުރުމަކީ ޝައް

މެއްކަން ވެސް އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން.  މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް އިތުރަށް ކުރިއަރަިއގެންދާނެ ކަ 

ގެ ޞިނާޢަުތގައި މިހާރު އޮޕަރޭޓުކުރަމުންދާ ބޮޑެތި ދޯނިފަހަރުގައި އަޅަމުންދާ ގިނަ ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމު

ބޮޑެތި އިންޖީނުތަކުގެ ކެޕޭިސޓީ ބޮޑުވެ، ދުވާުލގެ މަސްެވރިކަމަށް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ވަރަށް ބޮޑުތަން މި ވަނީ 

އެބަ ބޭނުންވޭ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން  ލިޓަރުގެ ޑީސަލް 1200ލިޓަރު،  800އިތުރުވެފަ. ކޮންމެ ދޯންޏަކަށް ދުވާލަކަށް 

ދަށް މަސްވެރިކަމުަގއި މަސްެވރިން މަހަށް ފުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވޭ، ތެލަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ބޮޑުވުމުެގ 

ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، ތެލުގެ ޑިއުޓީ މާފުކުރަްއވަިއގެްނ މަސްވެރިންނަށް ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްދިނުމަކީ މިއީ 

ވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް، މަސްވެރިންނަށް، މަސްވެރިާޔެގ ޖީބަށް މިކަމުން ލުއިކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މަސް

އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އުފެދޭ ސުވާލަީކ، މިކަން ކުރާނީ ކޮން ހަމައަކުންތޯ، ކިހިނެއްތޯ؟ 
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ޔަފާރިތަުކަގއި އާއްމު ޕްަރއިވެްޓ ސެކްޓަރަގއި ެވސް ތެލުެގ ިވޔަފާރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި ެމދުފަންތީގެ ވި

ކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް އެބަ ހިމެނޭ. އެސް.ޓީ.ޯއއިން ތެޔޮ ާރއްޖެއިން އިމްޕޯޓްކުާރއިރު، ިމއީ މަސްވެރިންނަށް ގެންނަ 

ތަެކއް މީގައި އެބަހުރި. މިކަން ތެޔޮ ކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މިއީ ވަރަށް ބައިވަުރ ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައް

ކުރާނެ ގޮތުގެ ަގއިޑްަލއިންތަެކއް، ޕްލޭންތަކެއް ހިއްސާކުަރންޖެހޭ. ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލާ އެކީގައި ކަސްޓަމަށް 

އެހެން މެންބަރުން ވެސް ާފހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް، ިޑއުީޓ ކަނޑަން، މަްސވެރިންނަްށ ގެންނަ ތެލުެގ ުކއެންޓިޓީ، 

މަސްވެރިންނަށް ގެންނަ ތެޔޮކަން އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަންނާނީ؟ އާއްމު ފަރާތްތަކުން ވެސް މަސްވެރިންނަްށ  ކިހިނެއްތޯ

ތެޔޮ ވިއްާކ. އެހެންވީމާ، ާއްއމު ފަރާތްތަކުން މަސްވެރިންނަށް ވިއްކާ ތެލުގެ ޑިުއޓީ ކެނޑިގެންތޯ އާއްމު ފަރާތްތަކަށް 

އްމު ފަރާތްތަކަށް ނޫން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއިން ވެސް ިވއްކާނީ. އެސް.ޓީ.އޯއިން ތެޔޮ ިވއްކާީނ؟ ހަމައެކަނި އާ

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ވެސް ިވއްކާނެ. އެހެްނވީމާ، ތެލުގެ ޑިއުޓީ ކެނިޑގެންާދއިރު، މީގެތެޭރގައި ނާޖާިއޒު 

ލުގެ ސަބްސިޑީޒް ދެިވގެްނ ފައިދާތަކެއް ާއއްމު ފަރާތްތަކަށް ނުނެގޭ ގޮތަށް މިކަން ކުރެވޭނެ؛ ޓާގެޓް ކޮމިއުނިޓީައކަށް ތެ

މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަން ކުރެވޭނެ ރަނަގޅު ހަރުދަނާ އުސޫލެއް އެސް.ޓީ.އޯ ތެެރއިން ވެސް އަދި ރާއްޭޖގެ 

އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަުތގަިއ މިކަން ބައްޓަންކުަރއްވަމުްނގެންދަވާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް މީތި ިދރާސާކުރެިވގެންދާންޖެހޭ. ދެން 

އި މި ބަދަލާ އެކީަގއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަްށ ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. ރާއްޖޭގެ ތެލުގެ ހަމައެއާެއކީގަ 

ވިޔަފާރިއަްށ، މުޅި އެސް.ޓީ.ޯއގެ ވިޔަފާރި ބަރޯާސވެފަިއވާ ިމންވަރު ުކޑަެވގެން ވެސް ދާނެ. އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް 

ތްތަެކއް ވެސް ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އެސް.ޓީ.އޯގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަ

ހަމައެއާެއކީަގއި އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން ވެސް މިހާރު ތެޔޮ ެއބަ އިމްޕޯޓުކުރޭ. ރާއްޖޭގެ ތެުލގެ ިވޔަފާރީަގއި، މާކެުޓގަިއ 

ހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ގެންނަ ތެލުގަިއ އެބަ ހަރަކާތްތެރިވޭ. މިކަމަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓުަތއް ެއބަ ހުރި ހަދާފަ. އެ

ވެސް މަސްވެރިންނަށް މިަތނުން ކިހާވަރަކަށްތޯ އެބޭފުުޅން އިމްޕޯޓުކުރާ ތެލުގެ ިކހާވަރެްއގެ ުކއެންޓިޓީެއއްތޯ 

މަސްވެރިންނަށް މި ޓާގެޓުކުެރވެނީ؟ ކޮބައިތޯ މަްސވެރިންަނށް ޓާގެޓުކުެރވޭ ތެުލގެ ކަންަކން ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ 

 ކުއެންޓިޓީ ދެނެގަނެ، އެއަށް ިޑއުޓީ މާފުކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އެހެންވީމާ، މީަގއި ވަރަށް ސުވާލު އުފެދޭ މި

ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލަކީ ައޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮށްފައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަން ކުރަްނ 

ގޮތްަތކެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ރޭވިފައި ހުރި ޕްލޭންތަކާއި، މިކަން ކުރެވޭނެ 

މެދުގައި މަޝްވަރާކުެރވެން ެއބަޖެހޭ. އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތެލުގެ ިވޔަފާރިކުރާ، އިމްޕޯޓުކުރާ ފަރާތްތަކާ 

 މަ އިލްތިމާސްކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ.ވެސް މަޝްވަާރކޮށްގެން ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި މިކަން ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މަްށ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯްޓގެ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައު

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ މަރަދޫހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަށް ވާހަަކފުޅުދެއްެކވުމަށް މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، 

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މި ބިަލކީ ައޅުަގނޑު މި އޮތް ގޮތަށް ތާއީދުުކރާ ބިލެއް. ެއއީ، ސަބަބަީކ 

ކެމްޕޭންގަިއ އުޅުްއިވއިރު ވެފައި އޮތް ވަަރށް ބޮޑު ވަޢުދެއް، ކަރަންޓް  ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރިޔާސީ

އަގުހެޮޔކުރުމާއި، އަދި މަސްވެރިންނަށް ވިއްކާ ތެލުން އަގުހެޔޮކުރުން. އާދެ! ބައެއް ބޭފުުޅން ކަންބޮޑު މި ވަނީ، މިކަން 

ލާ ވިއްުކމުގެ ފުރުޞަތު ތެޔޮ ވިއްާކ ކުރާ ގޮތް އެހާ ސާފުކޮށް ނެތީމަ. އާދެ! މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ތެޔޮ ޑިއުޓީ ނު

ފަރާތަށް އޮންނާނެ. އަދި ެއ ބޭފުޅުން ޑިއުީޓއަށް ަފއިާސއެއް ތެލުން ަދއްަކވާފަިއ އޮްތ ނަމަ، އެ ލިބޭނެ. ުނވަތަ 

އެަކންކަން އެގޮތަށް ބެލޭނެ. އާެދ! އެ ގަާވއިދުތައް ހެދުމުެގ  ކުރެވޭނެ. ސަރުކާރަށްއަނބުރާ އެ ފަިއސާ ރިފަންޑު

ގޮތަށް ވެސް އެކަްނ  ޓަކައި، ޑިުއޓީ ފަހުން ދައްކާމަސްވެރިންނަށް ވިްއކުމަށް  ލަފާކުރާ އަދަދެއް ތެރޭގައި

އެހެންވެގެްނ ަގވާއިެދއްެގ ތެރެއިން ެއކަން ކުރާ ވާހަކަ އެ ޮއތީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  ހަމަޖެއްސިދާނެ.

ވަރަށް ޮބޑަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިްނ  މަސްވެރިންނަށް ތެޔޮ ައގުހެޔޮވުމަީކ ވަރަްށ މުހިއްމު ަކމެއް. ެއއީ

ޒަމާނުއްސުރެން އެދެމުން އަްނނަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެކަްނ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. ހަމައެހެންމެ 

ކީ ސަރުކާރުެގ ކަރަންޓަކީ ވަރަށް އަސާސީ ިޚދުމަތެއް. ކަރަންޓު ވީާހވެސް ހެޔޮ އަެގްއގައި ަރއްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދިނުމަ

މައްޗަށް ލާޒިްމވެގެްނވާ ކަެމއް. އެހެންކަމުން، ކަރަންޓަްށ ބޭނުންކުރާ ތެލުން ޑިއުީޓ މާފުކޮށްދިނުމަކީ ހަމައެހާމެ 

މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ަރއްޔިތުްނ އެކަމަށް އެދިއެދި ތިބި ަކމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ހާ ތެލަކުން ޑިއުޓީ މާފުކުރެވޭކަށް ނޯންނާނެ. އަޅުގަނުޑމެންގެ ސަރުކާރުން ޑިއުީޓ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ހުރި

މާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ މަސްވެރިންނަށާއި، އާއްމު ރަްއޔިތުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު އަގުެހޔޮކުރުމަްށ 

މްދަނީއެއް ލިޭބ އެްއޗެއް ތެަލކީ. ދައުލަތަްށ ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ދައުލަތަށް ވަރަށް ބޮޑު އާ

ލިބޭ އާމްދަނީން ރައްޔިތުންެގ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ރަްއޔިތުންނަށް ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ފޯރުކޮށް މި ދެނީ. 

ޓީ އެހެންކަމުން، ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ކުރެވޭ ކަންަތއްތަކަށް ވެފައި، ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތެލުން ޑިއު

މާފުކުރުމަކީ އެހާ ބުއްިދވެރި ކަމެއް ނޫން. އެހެން މާފުކޮށްދިނިއްޔާ ކޮންެމވެސް އެހެން ދިމާލަކުން އެ ފައިާސ ހޯދަން 

މަޖުބޫރުވާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަންކަމުގެ މަްއޗަށް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ 

ލަ ެއއްޗެހިން ިޑއުީޓ މާފުކޮށްފައި ރިބޭޓުކުރާ ސިސްޓަމަކީ ރާއްެޖއަށް އަަލށް އުއްމީދުކުރަން. އާދެ! ބަެއްއ ކަހަ

ތަޢާރުފުކުރެވުނު ކަމެްއ ކަަމށް ވިަޔސް، ެއއީ ތަންކޮެޅއް ބޮޑަްށ ސަރުކާުރގެ އިާދރާތަކުން މަސައްކަތްަތކެްއ 
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އް. އަދި ސަރުކާުރގެ މުހިއްުމ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ވިޔަސް ިމއީ ކުރަން މަޖުބޫރުކަމެއް. ޖެހިފައި އޮތް ކަމެ

ވަޢުދުތަކުގެ ތެޭރގައި ވެސް ހިމެނޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިކަމުގެ މައްޗަށް ވެސް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުންކޮށް 

ވިސްނާަވޑަިއގެން ރިޢާޔަތްުކރައްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަން. މަްސވެިރންގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު، 

ތެޔޮ ައގުހެޮޔކުރުމުގެ އިތުރުން، އެހެނިެހން ކަންކަން ވެްސ މަސްެވރިންނަށް ބޭނުންވާ ކޮށްދޭން މަސްވެރިންނަށް 

އެބަޖެހޭ. އޭގެތެރޭަގއި މިއަުދ ރައްޔިތުންގެ ޝަުކވާ، ަމސްވެރިންގެ ޝަުކވާ ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު 

ވާ ަމއްސަލަ. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަީނ އަދި  ކަމަކީ، ކިރާ މަސްޮކޅަށް ިލބެންވާ ލާރި ނުލިބި އެތަްއ ދުވަހެއް

ސަރުކާރަށް މި ޮގވާލަނީ، ީވހާވެސް ައވަސް ފުރުޞަތެްއަގއި މި މައްސަލަ ޙައްުލކޮށް، މަސްވެރިން ކިރުާވ މަހަށް 

ފައި ލިބެންޖެހޭ އަގު ވީހާވެސް ައަވހަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން. އެއީ ކޮްނމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހި

އޮތް ކަމެއް. ރަްއޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވާ ކަމެއް. އެއީ މި ވާހަކަ ައޅުގަނޑު މިދަންނަވާލީ، މަސްވެރިންނަށް 

ހެޔޮ ގޮތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މިއަދު ޑީސަލު އަގުހެޮޔކުރުމަށް ޓަކަިއ، މަސްވެރިން ބޭނުންކުރާ ތެލުން 

 ކަރަންޓަށް ބޭނުންވާ ތެލުން ޑިއުޓީ މާފުކުރެވޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ ޑިއުޓީ މާފުކުރެވޭ ގޮތަާށއި، އަދި

ވަގުެތްއގައި ިމ ވާހަަކ ބުނެލުމަކީ ނުވަަތ ހާމަކޮށްލުމަކީ ެވްސ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުާރ ގޮުތަގިއ މުނާސަބު ކަމެްއ ކަމުަގއި 

ތަށް ކުެރވެން ހުރި ަކންތައްތައް ކުެރވެން އޮންނަ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ަރއްޔިތުންނަށް ލުިއ ލިބޭ ގޮ

ތަރުތީބަކުން ކުރަންވާނެ. ަސރުކާރުގެ ޕޭޕަރވޯކް އިތުރުިވޔަސް، ސަުރކާރުގެ ުމވަްއޒަުފން މިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

މި ބިލަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބޮުޑެވގެންދިޔަ ނަމަވެްސ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، 

ސައްތައިން ސައްތަ ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަށަީކ މަސްވެރި ރަށެއް. ގިނަ 

މަސްވެރިން އުޅޭ ރަށެއް. އެ މީހުން އެދެނީ ތެޔޮ އަގުހެޔޮުވން. ހަމައެހެންމެ އެ މީހުން ކިރުވާ މަސްކޮޅަށް ވަގުތުްނ 

ބޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން. ދެއްވި ފުރުޞަަތށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަގުތަްށ، ހިނދުން ހިނދުން ލާރި ލި

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޞަތުއަުރވަނީ ޑު މި ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އަުޅގަނ

 ރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

)ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓް ގާނޫނު( އަްށ  79/31ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ިމހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް
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އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ގެންނައިރު އިނގޭޯތ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮަޑްށ 

މުންދާ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ، ައޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ަވރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ފަިއާސ، ދައުލަތަށް ވަންނަ

އާމްދަނީއެއް ުނވަތަ ދައުލަތަްށ ލިބިލިބި އޮތް ފައިާސެއއް ައޅުގަނޑުމެން ކަނޑައިލާފަިއ ެއހެން ގޮތަކަށް ަރއްޔިތުންނަްށ 

ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ ނިޔަތުަގިއ ނުވަތަ އެ ބޭނުމުގައި، ޚާއްޞަކޮށް ރައީެސްއގެ ހަމަ ވަޢުދެއް ފުއްދުމަށްޓަކައި 

ރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާލަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ައޅުގަނޑުމެްނގެ ކު

ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ، އަުޅގަނޑުމެން މީގެ ކުޑަުކޑަ ދުވަްސކޮެޅއް ކުރިން މައްސަރު ޓެކްސް ުއވައިލާފަ. 

ނަކުން ބަލައި ދިރާސާކުރަްނ އެބަޖެހޭ، ނޫނިއްޔާ ގާތުން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަން އެަބޖެހޭ، މިއަދު ސަރުކާރު ކޮންެމހެ

ބަލަން އެބަޖެހޭ އޭރުަގއި ވެސް އެ ޓެކްްސ ުއވާލުަމށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅިގެންދިަޔއިރުަގއި 

 މޮނިޓަރކުރަްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރަމުންދިޔަ އެްއ ކަެމއް ެއއީ، މިކަން ައޅުގަނޑުމެން

އެބަޖެހެއޭ. މި މޮނިޓަރނުޮކށް ހަމައެކަނި ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެްއ މިހެން އިޞްާލޙުކޮށްލައިގެްނ ދޫކޮށްލަިއގެން 

ދައުލަތުން އަުޅގަނޑުމެން ނުަވތަ ރައްޔިތުން މި އެޭދއެދުން ހާސިލުވެގެން އަންނަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން 

ދު އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އަނެއްާކވެސް ހަމަ ތެލުން ނެގޭ ޑިއުޓީ އެއްކޮށް ކަނަޑއިލާ ވާހަކަ. އެބަޖެހޭ ބަލަން. މިއަ

މިއީ އިޞްލާޙު ައޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް ހުށަހެޅުއްވި އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ޕޯޓް އެްކސްޕޯޓްެގ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެކަުކ މުޞްޠަފާއަކީ އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިމް

އިނގޭތޯ. އެ މަނިކުފާުނގެ މަސައްކަެތއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ެއއްެޗއް ކަމަްށ 

ށް ކުރަނީ؟ ވިޔަސް. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ޤާބިލު ބޭފުޅުން މި ހުށަހަޅާހުށަހެޅުމުގެ މަންފާ ކިހާވަރަކަށްތޯ ރައްޔިތުންނަ

ރު ޓެކްސް އުވާަލިއގެން މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިުރގައި މިއިން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމަކީ އިނގޭތޯ. މައްސަ

މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ތެުލެގ  .ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމަކީ ިމއީ ، ރަްއޔިތުންގެ ޖީބަށް ލުޔެއް ވެއްޖެތޯ؟އްލުޔެ

، ހަމައަށް އެކަަމކު މި އާއްމު ފަރުދުންނާ ލެވިދާނެ މި. މާދަމާ ކަނަޑއި ދައްާކއިރުަގއި ާލ ވާހަކަ ޑިއުޓީ ކަނޑައި

ގެންދާއިުރގައި މި ލުއިެވގެން އާދޭތޯ. މި ބަދަލު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ޚާްއޞަކޮށް މަސްވެރިންނާ ހަމައަށް ފޯރުވި

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި  ،ނަމަތަކުން. އެހެންނޫންޒާރާކުރަން ސަުރކާރުެގ ެއކިެއކި ވު ދޭތޯ. މިކަން އެބަޖެހޭ ކަަށވަރުއާ

އަުޅގަނޑުމެން ދައުލަތަށް  ،މިލިއަން ރުފިޔާ 470ދައްކަނީ  ވެގެން. މިކުރެވޭ މަސައްކަތް އަެނއްާކެވސް އަންނާނީ ބޭކާރު

ނޑަކަްށ ފިއްޔާ ގާްތގަކުްނ ބަލައިކެނިޑގެން މި އަންަނނީ އިނގޭތޯ. ެތޔޮ ފީފާޔަމިލިއަން ރުފިޔާ  470ވަދެވަދެ އޮތް 

މު ންކުރަން. މިއީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްރުފިޔާ ކުޑަެވެގން އަންނަން އެބަޖެހޭ. މި ކުޑަވާކަން އެބަޖެހޭ ޔަޤީ 230 ބުނަންޏާ

އަުޅގަނޑުމެން ައބަދުވެސް ދައްކަމުން އަންނަ  ؛ގިނަ ބަދަލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ގެނެވެނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަވރަށް

ދުނިޭޔގެ ބާޒާުރގައި  ތެުލގެ ައގު އެބަޖެހެއޭ. މަސްވެރިން މިހާރުވެސް ހޯދައިދޭން ތައްށް ލުިއގޮތްވާހަކަެއއް މަްސވެރިންނަ

ބޮޑު ދުވަސްަތކެްއ  އެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަްސވެރިންތައް ވަރަށްކު ރާއްެޖއަށް މިއަންނަ ބަދަލާއެ ބޮޑުެވގެންދިޔަދިޔުމާ
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ޚާއްޞަކޮށް މިދުވަްސވަރު ަބއްލަަވއިލަްއވާ ިއއްޒަތްތެިރ  ކަން ރަނަގޅުނުވެ.ކޮށްފި ވޭނުަގއި. މަސްވެރިތަހައްމަލު

؛ ާޚއްޞަކޮށް މަސްވެރިްނގެ ގިނަ ޮއޑިތައް އެހެރީ މަސްވެިރކަްނ ދަށްވެގެން  ،ވެްސ އެހެރީ ރައީސް! މިހާރު

 ވެްސ މަސްވެިރކަމަށް ރަުށގައި  3ހުްއޓިފަ. ައޅުގަނުޑގެ ާދއިރާެގ  ކަންނެލީަގއި އުޅޭ އޮޑިަފހަރުތައް އެހެރީބޮޑު

 ބޮޑު ލުެޔއް  ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެން އަންނަ ވަރަށްިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ އޮންނަނީ ބިނާވެފައި މި

ޮބޑަށް ުއއްމީދުކުރަން މަޖިލީހުަގއި މި ިތއްބެިވ ރަްއޔިތުން  . ައޅުގަނޑު ވަރަށްމިހެން ގެނެވޭ ކޮންމެ އިްޞލާޙަކީ

މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު  ތެރޭ ވިސްނަން. މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ޙައްލެއް ހޯދޭ.މްސީލުކުރާ މެންބަރުން މިކަންކަމި ދޭތަ

ށް އޮތް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަށަވަރުުކރަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ކުިރއައިޞްލާޙެއް. އެކަމަކު 

ނެ ކަމަށް. އެކަމަުކ ދުވަސްތަުކގައި ވެސް މިކަަހލަ ގިނަގުނަ އިޞްލާޙުތަކެްއ އަންނާނެ ކަމަށް އިނގޭތޯ. އަންނާ

ބޮޑެތި  ، މިހިރަެއކުމެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ިހންގާއިުރގައި ޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހަމައެއާއަ

އްލެއް ހޯދަން އަށް ވަންނަމުންދާ ާއމްދަނީ މަދުކުރެވިގެން އަންނަިއރު މިއަށް ޙައަދަދުތަކުން އަުޅގަނޑުމެން ިދވެހިރާއްޖެ

ކުރަން އެބަޖެހޭ ހުރިހާ ކޮޅަކުން ވެސް އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެން ބޮޑުކުރަންޖެހޭ ގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ. މި ޓެކުލްޅު ވެސް އަ

މިކަހަލަ   ވެސް އެބަހުރި. ބޮުޑކޮށްފައި ާއއްމުންނާޓެކްސްތަެކއް ވެސް އެބަހުރި އިނގޭތޯ. ބޮުޑކުރަންޖެހޭ ޓެކްސްތަކެއް

ގަނޑުމެން އެއަށް ބަޯރސާވެަފިއ ގުޅުން ހުންނަ ކަންތައްތައް އަޅު  ރިއުޅުމާ، ދިމިގޮތަށް ގުޅުން ހުންނަ ކަްނތައްތައް

ކަން ގޮުތގައި އަންނަ  ބަދަލުތައް ރަނގަޅު މި ،އެކު އެބަޖެހޭ މިއަންނަ ބަދަލުތަކާންނަ ކަންތައްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންހު

މު ބިލުތަކެއް  ކިތަންމެ މުހިއް، މިހެންނަމަންނޫއަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ. އެހެން ޔަޤީންކުރަން. ކަށަވަރުކުރަން 

ތަން  ނަމަވެްސ މީގެ ޙަޤީޤީ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ނުފޯރާކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިގެން އައި އަޅުގަނޑުމެން 

، މީެގ ގިނަ ާވހަކަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެކެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ންނަނީ. މިކަހަލަ ވަރަށް ފެއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 ،އޮންނަނީ. ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން މި ނިންމާލީ ހަމައަށް ދާއިރުަގއި އެކަން ުނވެ މި ންފާއާއަސްލު ޙަޤީޤީ މަ

އް ަބއިވަރު ބަަޔކު އެަބ މެސެޖުކުރަމުންދޭ، ގުޅާފަިއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެތަންޝަން ގާނޫނުގެ ވާހަަކ. މިހާރުޕެ

ން ތިމަންނާމެންނަށް ފައިން ރައްކާކޮށްަފއި ހުންނަ ލާރިީކްއވެހެއްޔޭ ތިމަންނަމެން މައިންބަ ްއކަމުން އެބަދޭ،ދަވާހަކަ

ގެދޮރުއެޅުމަށް ކީްއވެޭހ  މްރާއަށް ދެވެން. ނޫނީ ތިމަންނަމެން ކިޔެވުމަށް، ނޫނީ ތިމަންނަމެންޢުއްޖަށް ދެވެްނ، ވެސް ޙަ

 ދުކުރަނީ، ފުލުފުލުންިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނުޑ އުއްމީ ރަނަގުޅ ވާހަކަތަެކއް ބޭނުންނުކުރެވެންވީ؟

 ހުރިހާ ކަންކަމަްށ ރިޢާޔަތްކުރަން އިނގޭތޯ. މި  ހުރި ގިނަގުަނ ިއޞްލާޙުތަކުަގއި ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި މި  އަިއއްސަ

ކަންކަން ނުކުރަން.  ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަހުގައި ޫނނީ މި ،ހުރިހާ ކަންކަމަށް ބަލަން. ރަނގަޅު ދިރާސާެއއްކޮށް 

ެވސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރިހެން މީގެ ޙަޤީޤީ މަންފާ ލިބެންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް.  ނަމަ ކުރީގައިއެހެންނޫން

މަސައްކަުތގަިއ ޙަޤީޤީ ފޮނިމީރުކަމެއް ރައްޔިތުންނާ އަުޅގަނޑުމެން މިކުރާ  ށް ރަނގަުޅ މަންފާއެއް ނުލިބިރައްޔިތުންނަ

ބޮޑަށް  ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް. އެހެންވީމާނޑުމެްނނަށް ދެއްކެނީވާހަކަ އަުޅގަ ، މިހަމައަކަށް ނުފޯރާ. އެހެންވީމާ
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ތެރޭގައި ސަުރކާރުްނ  މަރުޙަލާގެ ، ތަންފީޒީކުރާއިުރަގއި ފާސްވެގެން ައއިސް މި ތަންފީޒުއިޞްލާޙު އުއްމީދުކުރަން މި

ހިއްމު ކަށަވަރުކުރުން އެއީ ވަރަށް މުޙަޤީޤީ ލުއިކަން ރައްިޔތުންގެ ޖީބަށް ފޯރާތޯ  މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނަިއ، މީގެ

 ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ހަމަ ދެކޭތީވެ ެއކަން ފާހަގަކޮށްލަން. ވަރަށް ކަމެއް ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިނަޫދ  ންންގެ ލިސްޓުންފަިއވާ މެންބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިބިލަށް ވާހަކަފުޅުދަްއަކވަން އެިދވަަޑިއގެ

 އަުރވަން. އަޙްމަދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުهللا އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދެކުނު ދާ

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ؛ގެަނއުމުެގ ބިލުޕޯްޓ އިމްޕޯޓް ގާނޫަނށް އިޞްލާޙު`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ އެކްސް

 ެދްއވީތީ ވަރަށް ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހުށަހެޅުއްވައިތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއް ،ރުގެ ފަރާތުންސަރުކާ

ހެޔޮވެރިކަމެއް ކުރަން މި  ދަނީ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިއަދާކުރަން. އި ބޮޑަށް ޝުކުރު

ވެރިކަން ރައްިޔތުން ބަދަލުކޮށްފި. ހެޔޮ ވެރިކަމެއްގެ ހުންގާނު ރައްޔިތުްނ . ރައްޔިތުން ގެ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަންއުމުޤަ

ތަނަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާ ހަވާލުކޮށްފި. މި

ނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭ ،ށްފަހުމި ދަނީ އެ ކަންތައްތައް. އާމްދަނީ ލިބެންޖެހޭ އެތައް ފައިސާެއއް ދޫކޮށްލުމަ

ގާނޫނުތަކަށް  ،ގިނަގުނަ ކަންތައްަތކެއް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ،ޓަަކއިކަންތައްތައް ފުއްދުމަށް

ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ރައީސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ  ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުންދާ

ރާއްޖޭެގ  ،އާްމދަނީ ލިބޭ ބޮޑު ބައެއް އުނިކޮށްލުމަށްފަހު ، އެމަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެޓަަކއިފުއްދުމަށްވަޢުދެއް 

ޚިދުމަތް އަގުހެޮޔކޮށްދިނުމަށް ވެފަިއާވ  ގެމަސްވެރިންނަށް ވެފަިއވާ ވަޢުދު އަދި ކޮންމެ ގޭބިީސއަކަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު

ތަކީ ވެސް އެއީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިއަކުން ޙަޤީޤަ ންދާ ތަން.ވަޢުދު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމު

އަހަރު  5ވޭތުވެިދޔަ  ށް ފެނިގެންދިޔަީއ ކޮންކަެމްއތޯ؟އަހަރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަ 5ނުފެނުނު. ވޭތުވެދިަޔ 

ފުރާލުން. މިކަން މި ކުރީ.  ޖީބު ިއ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ވާހަކަަދއްކާ ކޮންމެ މީހަކު އަނގަ ބަންދުކޮށްލާފަ

ީސދާ އެކަން ބޭނުންވާ މީހާއަްށ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޖީބު ފުރާލުމުގެ ބަދަލުގައި ަރއްޔިތު މީހާއަށް

 ،ތަން. މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ުފއްދައިދިނުމަށްަޓކައި މި ސަރުކާރު ައވަދިނެތި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

ބޭނުންުކރާ ޑީސަލުންނާއި އަދި އާއްުމ ބޭނުންތަކަށް ޚިދުމަތެއްެގ  ވެިރކަންކުާރ މަސްދޯނިފަހަރުގައިން މަސްމަސްވެރި

ން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ ގޮތުަގއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ޑީސަލު 

ޓަކައި މިކަން ިމކުރާ މަަގީކ އަުޅގަނޑުމެން ހިތާހިތުން ފުއްދުަމށް ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި އުފާވެރި ވަޢުދު ކަނޑާލަިއ،
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އުމުެގ ، މަސްވެރިންނަކީ ޤަ ތަކީގަނޑުމެްނ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤައަޅުގަނޑުމެން އުފަލާެއކު ގަޫބލުކުރާ ކަމެއް. އަޅު 

 ބަެއއް ީޑސަލަށް ާޞދުގެ މުހިއްމު ބަެއއް. ަމސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމްދަީނގެ ބޮޑު އިޤްތި މުހިއްމު ބައެއް.

ކަމުގެ ސަބަބުްނ މި ،ލިބޭ ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް ީޑސަލަށް ޚަރަދުކުރަމުންދާއިރު ދޯނިފަހަރަށް ،ޚަރަދުކުރަމުންދާއިރު

 ،ނަމަވެސް ްއ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންއްލުތަެކްއ ލިބިގެންދާނެކަމީ އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެމަސްވެރިންނަށް ޙަ

ްސވެރިން ބާނާ މަހަށް އެުކއެީކަގއި މަ، މިއާ ތަކީ މަްސވެރިން ބާާނ މަހަށް ވެސްކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަގަނޑުމެން ގަބޫލު އަޅު

ައގު އަުޅގަނޑުމެްނ ހޯދައިދޭންޖެހޭކަން. ވޭުތވެދިޔަ ސަރުކާުރަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ހުްސ ވެސް ހަމަ

 30އަރައިުނގަނެިވގެން. މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވެސް  މުންެއކަަތން. އަދި ވެސް މިުއޅެނީ  ބިލުތަކެއް ދެމުންގެންދިޔަ

ން ހޭދަކޮށްދީފި ލަތުން ނެތް އެއްޗެއް ހޯަދއިދީފަ. ނެތް އެއްެޗއް އަޅުގަނޑުމެއުދަ .މިލިއަން ރުފިޔާ

 ފައިސާތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ،މަސްވެިރންނަށް ދޭންޖެހޭ ލާރިތައް ދި ެވސް މި އުޅެނީ ހަމަޓަކައި. އަމަސްވެރިންނަށް

މާލު އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ހަރުގައި މަސްވެރިންނަށް ވީ އިހުއަ  5ވޭތުވެދިޔަ  ތޯ؟ނުދެވިގެން. މިއީ ކޮންބަެއއް ުކރި ކަމެއް

ދިޔައިރުަގިއ  އިއަހަުރގެ ދަުއރެއް ނިންމާފަ 5މާލުވެވިފަ. ިއހުގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މަސްވެރިންނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ކަންަތއްތަކެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވަނީ ފެނިފަ. މިއީ މަސްވެރިްނ  ނުދެވި، ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް

އިލާއެއް އެބަޮއވޭ. ަމސްވެރިންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ މަސްެވރި ޢާ ބިސީއެްއަގއިކަމެއް. ޮކންމެ ގޭ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

 ކަންަތއްތަކަށް އެބަ ކޮށްދޭންޖެހެއޭ އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަީކ މަްސވެރިންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ؛ކަންތައްތައް 

ައޅުގަނުޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަްސވެރިންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެްއ އެބަ ހޯދައިދޭންޖެހޭ. މިކަމުގެ ސަބަބުން

 ؛ގޭބިސީތަކަށް ވަންނަ ،ޑީސަލުން ކަނޑާލުުމން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމުން،މިކަުމގެ ސަބަބުން  ،ގަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ

ކިހާ ުއވާފެރިކަމެއްތޯ.  ،ގޭިބސީތަކަށް ވަންނަ ފަިއސާ އަަދދު އިތުރުެވގެންދާނެ. މިއީ އުާފވެރި ާޢއިލާތަކުގެ  ރިންގެމަސްވެ

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނ  ،ކިހާ ބޮޑު ވަޢުދެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުއްދިގެން މި ދަނީ. މިއީ ހެޔޮވެރިކަންކުރަން

މަދު ޞާލިޙް ފުއްދަިއދެއްވާކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. މިކަހަލަ ހަވާލުކުރި އަމާނާތް އިބްރާހީމް މުޙައް

، ެއީކގައި  ސާސްތަކާހުވެރިކަން އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ެވރިކަން މި ކުރަނީ. ރައްޔިތުންގެ އި

. ދު މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީީކގައި ިމއައެ ސާސްތަކާގޭ ބިސީެއްއގެ އިހު ކޮންމެ ،އެީކގައި  ާސސްތަކާމަސްވެރިންގެ އިހު

އުމުގެ ވެިރކަމާ ހަވާލު ިމ ޤަިމ  ،ވެްސ އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވީ . އޭރުއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަކީ އެފަދަ ބޭފުެޅއް

ލަށް ސާްސ ދަންނަ ރައްޔިތުންގެ ލީޑަރެކޭ. ރައްޔިތުންގެ ވެިރއެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިތުްނގެ އިހުރައްޔި ،ވަނީ

 ޓަަކއި ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ.ޞަތަށްއަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީުދކުރަން. ދެއްވި ފުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މަދު ރު މުޙައްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ފުށީތިމަރަ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ށް ( އަނުގެ ގާނޫދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯްޓގެ އިމްޕޯޓް) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވާ ޠަފާ ހުށަހަޅުއްވާފައިމުޞް

ންފުޅުތައް ނަބަރުންގެ ން މެންލިސްޓު  ގެަނއުމުގެ ބިލަށް ާވހަކަފުޅުދައްަކވަން އެިދވަަޑއިެގންފައިވާ މެންބަރުންގެއިޞްލާޙު

ދާޢީ ބަހުސް ލުގެ އިބްތިުރަގއި މި ބިއިތުކޮޅާ ހަމައަށް އައިެއކީަގއި އަުޅގަނޑުމެން ހުސްވަގު  ހުހެއްނުވޭ. އެހެންކަމަށްވުމާ

 ދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ހުސްަވގުތުކޮޅަށް 12:30އޮތީ ނިމުމަކަށް ނައިސް. ގަާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން  މި

ގެންދަން ށްކުރިއަ ޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާއަޖަހާއިރު  1، هللاإن شاء މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަނީ. 

 ފަށާނަން. 

 ]އަށް 13:16އިން  13:00ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ވާފައިވާ އްޠަފާ ހުށަހަޅުޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްދާއިރާގެ އިއް  ، ތިމަރަފުށީ`. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ުލގެ ބަހުސް ގެނައުމުގެ ބި އިޞްާލޙުށްޕޯޓް އިްމޕޯޓްގެ ގާނޫނު( އަިދވެހިރާއްޖޭގެ އެްކސް) 79/31ނަންބަރު  ގާނޫނު

އިރާގެ ހިބަދޫ ދާމަ ،ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިގެންދަނީ. މިހާރު އެދިވަޑަިއގެްނފަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް މި

 ދު ޠާރިޤަށް އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތުއަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤްމަހިބަދޫ ދާ

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ، ތިމަރަފުށީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ސަުރކާރުގެ ފަރާުތން

މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގަިއ  ހުށަހެޅި ، މި ބިލުާލއިރުންނަވައިއެއްޗެއް ދަ ގޮތުން މުޞްޠަފާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާ ބެހޭ

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްަގއި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިެލއް ކަމަށް. ނަަމވެސް އެ މަޤްޞަދު މިއިްނ 

ން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތެޮޔ، ހާސިލުވޭތޯ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ. މީގެކުރި

ޚާއްޞަކޮށް ާރއްޖެއަށް އެެތރެކުރާ ތެލުން ޑިއުޓީ ނުަނގާ އޮތުމަށްފަހު، މިދިޔަ ެދ އަހަރެއްހާ ދުވަްސ ކުރިން 

އިޞްލާޙުކޮްށގެން، އަުޅގަނުޑ ހަނދާންވަނީ ފަހެއް އިންސައްތަިއގެ ޑިުއޓީ އެއް މި ނަގަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ތަ މި ބިލު ޑްރާފްޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުްނ މި ހުޅުވިގެންދަނީ ނުބައި ފާލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު މި ގާނޫނު ނުވަ

މިއިން މި ބޭނުންވާ މަޤްޞަެދއް ހާސިލެއްުނވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރާއްެޖއަށް އެތެެރކުރާ ތެލުން؛ މި ތެޮޔ މިީއ 

ުޓތަކަށް ގެންދާ ެތޔޮތޯ، ނޫނީ މިއީ ފަތުރުވެރިކަުމގެ އެހެްނ މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތެޮޔތޯ، މިއީ ުޓއަރިޒަުމގެ ރިސޯ

ސިނާޢަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ތެޔޮތޯ އަުޅގަނޑުމެން ައއިޑެްނޓިފައިކުރާނެ ގޮެތއް ރާއްޖެއަްށ އެތެރެކުރާއިަރކު ނޯވޭ. އެ 
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މެ ރަނގަޅު ގޮތަީކ، ފުރުޞަތު ނެތުމާއެކު އަުޅގަނޑަށް ފެންނަނީ މި ބިލު ިއޞްލާޙުކުރަން ކޮމިޓީ ސްޓޭުޖގަިއ އެން

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ހުރިާހ ތެލަކުން ިޑއުޓީ ކަނޑާުލން. އެހެން މިދެންނެވީ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަީކ ވެސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުަގިއ ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ޭބފުޅެއް. އަދި ިދވެހި ދައުލަަތށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރި 

ންޖެހޭކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ިމޮގތަށް މި ބިލު އޮެވއްޖެ ނަމަ ވަސީލަތްތައް އިތުރު ވެސް ުކރަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދެއް ރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ހާސިލުކޮެށއް ނުދެވޭނެ. ޚާއްަޞކޮށް 

ވަތަ އެ ފަޭސހަ ލިބޭ ގޮތަށް މީގެތެރެއިން ހަމައެކަނި މަސްވެރިންނާއި ައދި ކަރަންޓު ދޭ ކުންފުނިތަކަށް އެ ފައިދާ ނު

މިހާރު މި ބިލު އޮތް ގޮތުްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ މަްނފާ ނުވަތަ އެ މަޤްޞދު ާހސިލުވާ ތަނެްއ އަުޅގަނަޑކަށް 

ނުފެނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެކަނި ސުރުހީގައި ރިާޔސީ އިންތިޚާބުގައި ވަޢުދެއްެގ ގޮތުން ދެންނެވުނީމާ ބިލެއް 

ށަހަޅާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ބިލު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކޮށްގެން މިއިން ނުބައި މަޤްޞަދެއް ހާސިލުވާ ގޮތަްށ ހު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާސްކުރެިވދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ވެިރންނަށް ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ މާލޭގެ އެއް ނަންބަރު ޖެޓީ ވަޢުދުތަކުގެ ތެޭރގައި ހަމަ ހިމެނޭ ވަޢުދެއް އެއީ މަސް

ވަނަ ުދވަސް. ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާއަްށ، މި ވެރިކަމަްށ  24ސަރައްހައްދު ހުޅުަވއިލުން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދަށް 

ވެރިންނަށް ހުޅުަވއިލަނީީކ ދުވަހުގެ ވަޢުދުެގ ތެރޭަގއި މާލޭގެ ެއއް ނަންބަރު ޖެޓީ ަމސް 7ވަނަ ދުވަްސ.  24މިއަދު 

ނޫން. އަދިވެސް ހަމަ މުްއސަނދި މީހުންނަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ހުސްކޮށް އެ ޮއތީ އެ ސަރަހައްދު ާބއްވާފަ. 

ވަނީ. ވެސް ުފރައިގެން ރަށަށް ގޮއްސަ އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރގެ މަސްެވރިން މާލޭގެ ބަނދަރަށް ނުވަދެވިގެން އިހަކަށްދުވަހު 

ދުތައް ވަންޏާ އޭރުގައި ވީ ވަޢުދުތަުކެގ ތެރޭގައި މިހިރަ ވަޢު ރިންނަށް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދޭ ކަމަށްއެހެންވީމާ، މަސްވެ

މިހާރު މި  ންދަވަްނވީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ގެހުރި ވަޢުދުތަްއ ހަމަ ފުއްދަވަމުން ވަރަްށ ފަސޭހައިން ުފއްދެން ،ވެސް

ގެންދަނީ ނުބައި ވިޔަފާރިތަެކއް ުނަވތަ ަގވާއިާދ ޚިލާފަށް ބަޔަުކ ވަންޏާ މި ހުުޅވި  ކަމަށް ގޮތަށް ކުިރއަށްދާ ބިލު އޮތް

ިއވޭ އަޑުަތކުެގ  ދަނީ. ޚާްއޞަކޮށް ތެލުގެ ިވޔަފާރިއަކީ އާއްމުކޮށް މިހުޅުވިގެން ކަންތައްތަެކއް ކުރުމަށް ފުރުޞަތު

. މީގެތެރޭަގއި ބަެއއް މީހުން ނޫްނ ކަންތައްތަެކއް ހިނގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ިވޔަފާރިެއއް ތެރޭގައި އެންމެ ޖާއިޒު

، މިފަދަ ގާ ވިޔަފާިރއެއް ކަަމށް ވާހަކަދެެކވޭއިރު ނޫން ކަންތައްަތކެއް ހިން ބަެއއް ީމހުން ޖާއިޒު .ގޮތަށް މިދެންނެވި

ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ަގއުމުަގިއ ބަޔަކަށް ގޯސް ކަންތައްަތކެއް ކުރުމަށް ފުރުޞަތުތަކެްއ ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލަ

 އޮތް  ޓަކައި މި ބިލުގައި މިހާރު މިުޅގަނޑުެމން އެގޮތަށް ނުދިނުމަށްއެ ފުރުޞަތު އަ، އެހެންީވމާކަެމއް.  ންދާނެހުޅުވިގެ

ފުކުރުމަކީ އޭރަށް އާއްމު މަންފާައކަށް ުމިޅ ކުރާ ހުރިހާ ތެލަުކން ޑިއުީޓ މާރާއްޖެައށް އެތެރެ ،ގޮތް އިޞްލާޙުކޮށް

ަޕސަންޓޭޖު އަގު ދަްށކުރެވޭނެ އަދި މުދަލުގެ ައގުން މިއަންނަ  އި،މަތާަގއި ތެުލން އަންނަ ޚިދުރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު

ޓަކައި ކުރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ވެސް  ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުަރނީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ލިބެންޖެހޭ އާއްމު  އި ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީޤަތުގަދިޔުމުންން މިފަދަ ބިލުތައް ފާސްކުރަމުންހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު
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އަދި އާއްމު ރައްޔިތުންނަްށ މަންފާއެއް ނުލިބޭނެ. ސުރުޚީ އަޅާލަިއ، މީޑިާއގައި ވާހަކަތަެކއް ދައްކާލަިއ، މަސްވެރިންނާ 

ކަްށ ގޮތަ ވާހަކަ ަދްއކަންޏާ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޭއގެ ނަތީޖާ އަންނަ ކަރަންޓު ައގުހެޔޮކުރުމުގެ ބޭުނމުގެ ނަމުގައި އެ

ގޮތަކުން ައޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ނަތީޖާ އަންނާނެ  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތކުަރންޖެހޭނީ. މިހާރު މި ބިލު އޮތް

 ނުކުރެވޭ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުަޞތަށް.  ކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ފާހަަގއެއް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރަުކ ޒަތްތެރި މެންިއއް 2ޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މިހާހިސާބަށް އައިއިރު އިތުރު އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއް 

މަދު އަމީތު މުޙައްންބަރު މެއިްއޒަތްެތރި ާދއިރާގެ ރީ މަޑުއްވަތިއްެބވި. އެއީ  ދަްއކަވަން އެދިވަަޑިއގެންފައި އެބަވާހަކަފުޅު

. އާދެ! ވަނަ ފުރުޞަތުދެ، هللاރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުމެންބަ ިއއްޒަތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ  ،އިއަޙްމަދުމަނިކާ

ލުގެ ބުން މި ބިހިސާ އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ،އެކުނެތުމާ އެހެންނަމަވެސް، ފްލޯަގއި ެއްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ޅުގަނޑު އަށް އަޞްޠަފާމެންބަރު މުޙައްމަދު މުއިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ތިމަރަފުށީފަހުބަސް ބުނުމަށް މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި 

 އަރުވަން. ޞަތުފުރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ތިމަރަފުށީ

އެކު ާރއްޖޭެގ ، ފާސްވުމާގުޅިެގން ފާސްވުމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު ހުށަހެޅި

އްޭޖގެ ަމސްވެރިންެގ ޖީބަށް ލުއިތަެކއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ެއކަމަކު މަސްވެރިންނަށް ލުއިތަެކއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް. ރާ

 ތެލުގެ މާކެޓު ހުރި ، މިއަދުއެކަނި އެހެން އޮތްކަުމގައި ިވޔަސް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޑިއުޓީ ުކޑަކުރިކަުމގައި ވިޔަސް 

އް ނުލިބޭނެ. ޔިުތންނަށް އެ ލުޔެށް ވީމާ، ރައް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަ 700ނެއްގެ އަގު ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ހުރި ޓަ 350ގޮތުން 

 މެން ތެރޭަގއި ކޮރަްޕޝަން ގެންގުޅުަމކަށް އަުޅގަނޑު ގެއެހެންވީމާ، ބަލަން އެބަޖެޭހ އަުޅގަނޑުމެން މި ސަރުާކރު

ޑޮލަރަްށ  350އި ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ ސަބަބުތަކެއް ޮއވެގެން. މީގެކުރީ ސަރުކާރުގަ 

ބޮޑުކޮށް. އެހެްނވީމާ، އެފަދަ  100ޑޮލަރަށް. މާނައަކީ % 700ބަހުރި ެއސް.ޓީ.ޯއއަށް ގަނެފައި ޓަނު އެހުރި ތެޔޮ 

ެވއްޖެްއޔާ ދައުލަތުން ހެޔޮ ނިޔަތުގަިއ ރައްޔިތުންނަށް މި ކޮށްދޭ ކަންތައްތައް ެވގެންދާނީ ހަމަ ޢަމަލުކުރަން ގޮތްގޮތަށް

ސަރުކާރުން އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެން އަންނާނެ ކަމަށް.  ން މިޒީރޯ ޖެހިގެންދާނީ. ވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުނުކުރަ

ސިްނގަޕޫރުަގއި ތެޔޮ ވިްއކާ ފަރާތްތަކުން މިހާރުވެސް  ،ޑުބާއީ ؛ސިންގަޕޫރުަގއި ތެޔޮ ިވއްކާ  ،ކަމަކަށެއް. ސަބަބަކީ ދޭނެ

ކަމަށް ބުނަމުން އަންނަނީ.  ދޭނެ ،މިިލއަން ޑޮަލރު ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެއް އަށް ތެޮޔ ޝިޕްމަންޓަކުންޓީ.އޯއެސް.

ުނވާނެ ކަމަށް. ހަތަރު ށް ތެޔޮ ގަނެގެންެލިވގެންވާ ބިަޑުކން ނޫނިއްޔާ ދައުލަތަ، ހުޅުވައިއެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ޮގވާަލން

 ގޮތަކަށް މުދާ ގަންނަ ކަމަށް  ގޮތަށް ދައުލަތަށް މުދާ ގަންނަންވާނީ. އެނޫން ފެންނަ  ފުށުން ދެ ،ގޮތަށް ފަރާތުން ފެންނަ 
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ނެތް. ސަރުކާރަށް  ދައްކާ ތިބެންޖެހޭނީ. މަސްވެރިންނަށް ވެސް ވާނެ ލާބައެއް އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކާވަންޏާ

ފުރަތަމަ  ށްޓަކައި ކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތަކުަގއިދު ހާސިލުކުރުމައެހެންވީމާ، މަޤްޞަ ނެތް. ވާނެ ލާބައެއްެއއިން ވެސް 

ައޅުަގނޑު ކައިީރގައި ސިްނގަޕޫުރ  ،ނޫން ނަ އަގު. އަުޅގަނޑު ަކއިރީަގއި ދުރަކުދައުލަތަށް މުދާ ގަން ބަލަންޖެހޭ،އެބަ 

މިލިއަން ޑޮލަރު ދެމޭ. މިފަދަ  ޑޮލަރަށޭ ޓަނެއް ިވްއކަނީ. ޝިޕްމަންޓަކުން އެއް 700 މީހުން ތި ގުޅާފައި ބުނީ،މީހަކު 

ތާކަށްތޯ ވަންަނނީ؟ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ވަްއކަންތައް މިސަރުކާރުން ުކރަން ފަށައިފިއްޔާ ދެން އަުޅަގނޑުމެން ކޮން

ހަދަނީ؟ އެހެންވީމާ، މި ސަރުކާރުން އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑުމެން ދީގެންނުވާނެ. ުނވެސް ދޭނަން. އަުޅގަނޑަށް 

ގޮތަށް މިތިބީ.  ވެސް ގަންނަ އިއަރައެނިގއްޖެއްޔާ ހަމަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޮގސް ތިބި ތަނެއްަގއި 

 ތާއަބަދަށް ދައުލަތުން ަވއްަކންކުރާކަށް ފުރުޞަތެއް ނުެދޭވނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ،ދުނިޔެ އުމުރު މެންޅުގަނޑުއަ

އުޅެނީ މި އުނދަގުަލކާ ހުރެ. މި ަވއްކަންތަުކެގ  ފައިމައްޗަށް ނުތެދުެވިވގެން މިހަމަރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިއުެޅނީ 

ހަދަނީ  ކުރަން. އަުޅގަނޑު މިއްކަތް ޓަަކއި މަސަކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ން އެބަޖެހޭ މިސަބަބުން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެ

 ގޮާތއި މި އަގު ުއޅޭ އިދުނިޔޭގެ ތެލުގެ މާެކޓުގަ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ .ނޫން ދޮގެއް

ޓަނެްއ  ެތޔޮ ށްޑޮލަރަ 350؟ ްއ ގަންނަނީޑޮލަަރށް ތެޔޮ ޓަނެ 700 ންނަވާނެ. ކާކުތޯ  އެނގިަވޑަިއގަ ހުރިހާ އެއްޗެހި

 ވަރު. ރާއްޖޭގެ ކުޑަކުއްޖަަކށް ވެސް އެނގޭ މި ޑުބާއީ މާކެޓުން ލިބޭ. ސިންގަޕޫރު މާކެޓުން ވެސް ލިބޭ. މި .ލިބޭ

ތަނަށް ލީމާ ދެން ކޯއްޗަކަށްޯތ  ޓަނެއް ގަނެގެން މި ޑޮލަރަށް ތެޔޮ ހަ ސަތޭކަ، ހަތް ސަތޭކައެހެން ލިބިލިބި ހުއްޓާ 

ޑުެވގެންދާނީ. މިީއ ވަނީ؟ ހައްތަހާ ބޮ ށްތޯ؟ ިޑއުޓީ ުކޑަކުރީމަ ކޮންފައިދާެއއްތޯ މިވަނީ ކޯްއޗަކަ މަސްވެރިންނަށް މި

ބޮޑު އެއް ަމއްސަލަައކީ ެއއީ. އެހެންވީމާ، ކުީރެގ  ދޭ ލުއިަތއް ރަްއިޔތުންގެ ޖީބަށް ނުފެނިގެން އުޭޅ އެންމެސަރުކާރުން 

ރުޞަތު ދީގެންުނވާެނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެ ައޅުގަނޑުމެން އެ ފު ށްސަރުކާރަ ސަރުކާރުން ވެްސ ަވއްކަްނކުީރ. މި

މިތިބީ. އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިލުން  ށްރުކާރަސަ ނޫން މި  ފުރުޞަތު ދޭކަށް

މާނައިަގިއ  ފުރިހަމަ ލިބިގެންދާ ލުއި އޭގެޚާއްޞަކޮށް ރާއްޭޖގެ މަސްެވރިންނަށް  ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވާ 

 ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުން ލު މަޖިލީ ބިއިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި ނިމުނީ. މި މި ބިލުގެތެރި މެންބަރު. ތްްއޒައާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އި 

 ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. މެދު ވޯޓަށް އެހުްނ ވޯޓު ބަލައިގަތުމާ

 

 ޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީން ހުށަހަ . 8
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. -8

ލު މުިޅ ބި ގެގެނައުމުށް އިޞްލާޙު( އަނޫނުގާއެކްސްޕޯްޓ އިމްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ) 79/31ނޫނު ނަންބަރު ގާ -8.1

ަގިއ  2018 ބަރުންޑިސެ 10ިރޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ވާނީ  ގެމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތު

ތެރި ތްޒަޓް މި އިއް. މި ރިޕޯޓަށް އެއްެވްސ އިޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. މި ރިޕޯރުންނަށް ފޮނުވިފައިްއޒަތްތެރި މެންބަ

އާދެ،  ޅުއްވުން.ރިޕޯޓް ހުށަހެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ޅިލީހުގެ ރައީްސ މުޖިނަން. މައިލާ ހުޅަހަޅަ ލީހަށް އަޅުގަނޑުމަޖި

ނެވީ. އިން ގައި މިވަގުތު ފްލޯ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަކު މި އެންމެ ލިއިރުދަންނަވާ ހެންމިއާދެ،  !ކުރައްވާފުމާ

ނީ ޑަެއޅިފަިއވައްވުމަށް ކަނބަހުސްކުރެނަން. މި ރިޕޯޓަށް ގެންދާމަސައްކަތް ކުރިއަށް  ގެ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު 

ިސކުންތު.  43މިނެާޓއި  16ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުންތު.  47މިނެޓާއި  22ގަިޑއިރު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ލަ ޖުމު

މިނެޓު. ވަކި  3 ޕާޓީއަށް ިސކުންތު. އަދާަލތު 2ނެޓާއި މި 3ޑީ.އޭއަށް އެމް.ސިކުންތު.  24މިނެޓާއި  14އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ދެްއކެވުމަްށ ޅުއާދެ، މި ިރޕޯޓަށް ވާހަކަފުމިނެޓު.  3ކަށް ބަރަތެރި މެންތްއިްއޒަކޮްނމެ އަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ޕާޓީ

 އްެކވުމަށް ދެވާހަކަފުޅު ،ންއެދިަވޑަިއގެންނެވި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަ

 ރު. މިޢާްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ގެ އި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ  .ނަށް ބޭފުޅުންއެދިަވޑަިއގަންނަވާ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:މިރު ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަ

 ( އަށް ނޫނުގާޕޯޓް އިމްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއްކސް) 79/31ނޫނު ނަންބަރު ގާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، 

 ،ުގޅޭގޮތުން ައޅުގަނޑު ވެސް ދަންނަވާނީ  ވައި ނިންމެިވ ގޮތުެގ ރިޕޯޓާދިރާސާކުރައް ވާ އިޞްލާޙު ކޮމިީޓން ޅިފައިހުށަހެ

ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ޑިއުޓީ ދަނުޑވެރިކަމަށް  ،ރިންނަށްރަށް މުހިއްމު މަްއަސލައެކޭ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ދަނުޑވެވަމިއީ 

 ވަނަ މާއްާދގެ  5ނޫނުގެ ގާ ޙަކީ. ބުނެވިދިޔަގުޅޭގޮތުން އޮތް ވަރަށް ކުަޑކުޑަ އިޞްލާޙެއް މި އިޞްލާ ކުރުމާފުމާ

، މި އޮތީ. އެހެންވީމާ ގެ ގޮތުަގިއ މިމި އިޞްލާެޙއް  ؛އެ އަކުުރގެ  ،ތުުރކޮށްއި ގެ ގޮުތގަިއ ައުކރެއްފަހަތަށް )މ(

ސް މީަގއި ވެ ހަމަގައިމު ނަށް ނުޑވެރިންދަ ގެހިރާއްޖޭގޮތަށް ފާސްވެގެންދިއުމުން ިދވެ އޮތް އިޞްލާޙު ހަމަ މި

ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުަރން. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ހަމަ އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވުްނ  ނެދާހަތަކެއް ލބިގެންއިފަސޭލު

ރެކޮްށގެްނ ވިްއކާ ފަރާތްތަކުން މި ުލއި މި ަތކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެމި ސިނާޢަުތގައި މަަސއްކަތްކުާރ ނުވަތަ  ،އޮތީ

އް ބޭނުމެ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން މިކުރާ މަަސއްކަުތގެ މަިއގަނޑު  މަަގއިމުހަ ،ވާނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބެނީ ކަަމށް

 ގުޮބޑު އާލާތްތައް. ދެން އެކަމާވެސް އަ ށްއާލާތްތަކަީކ ހަމަ ވަރަ ގުޅޭ ބައެއް ކަހަލަ ނޑުވެރިކަމާނޯންނާނެ. ދަ

ތައް ލިބުމުަގއި އްޑުވަ މުވާތައް ހުރޭ. ޭއގެ ބޮޑެތި ޝަކު ހިތްތަކުަގއި ވަރަށް ދަނޑުވެރިްނގެ ހިރާއްޖޭގެ ގުޭޅގޮތުން ދިވެ

 ން ކުރުމަށް ހުރިެއކަ ،ޓަކައި ބިުމގެ ވާހަަކއާއި އްޞަކޮށް ދަނުޑވެރިކަްނ ކުރުމަށްައދި ޚާ ،ގެ ވާހަަކާއއިހުރި ދަތިތަކު
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 ދިނުމަކުންހަމައެކަނި މީގައި ލުއި އެކަނި ކަމަށްމި އުމީ ފެންވަރެއްގައި ޤަ ،. އެހެންީވމާދަތިތަކުގެ ވާހަކަ

ތައް ބޭނުންކުރެވޭެނ ދާއިރާެއއްަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބިން ކޮޅެއް ުފޅާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފުދޭނެ ކަންނޭނގެ. ތަން

ޙުތަްއ ޓަކައި މިފަދަ އިޞްލާއާާލކުރުމަށްހޭ. އެހެންީވމަ، ދަނޑުވެިރކަން ކުެރވެންޖެއިމުޤާނިޒާެމއް ވެސް އެަބ ރަނގަޅު 

ރާއްޖެއަކީ ސް އެބަ ލިބިެގންދާންޖެހޭ. ދިވެހިއެހެނިހެން ފަސޭހަތައް ވެ ންތެރެއިގެ ނު ނޫގާހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި 

ހިރާއްޭޖެގ ވެއުމެއް. މި ދި ާވ ޤަގެންަތކެްއގެ މަްއޗަށް ެއކުލެވި ވަރަށް ގިނަ ޖަޒީރާ ރަށް ،ރަށްތަކެއް ވެްސ ފަޅު ގައިމުމަހަ

ހަމައެކަނި ޓުއަރިޒަމަށް ބަރޯާސވެގެްނ  ؟ގޮތުގައި ކުރެވެމުންދަނީ ހަމަކިތައް ރަށުަގއިތޯ މިކަން އެންމެ ފުރި

 ،، ތަންކޮޅެއް ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިންސް ތިބެވޭކަށެއް ނެތް. އެހެންވީމާވެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަގައިމު

ްއގެ ފާގެ ފުރުޞަތެ ޒީވަ ޖޭެގ ގިނަ ަބޔަކަށް ވެހިރާއްދާއިާރެއއްަގިއ މިކަން ތަރައްޤީެވގެންދާނެ ޮގތަކަށް ދި ތަންކޮޅެއް ފުޅާ

ންމެހެން ކޮ އަށްއިމުކުރެިވގެންދިއުން ެއއީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެޤާިވގެންދާނެ ގޮތަކަށް މި ނިޒާމު ތަޢާރަފްކުރެގޮތުަގއި 

 ގުޭޅގޮތުން ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްާޔ.  ޑު ހަމަ މިކަމާ ވާހަކަ އަުޅގަނއެ ،ވާީތވެ ށްކަމަކަ ވެސް ބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރަކު  ތެރިތްްއޒަދަްއަކވާނެ އިުތރު އިޅުހުގެ މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުތެިރ މެންބަރު. މަޖިލީތްކުިރއްާޔ ިއއްޒައާދެ، ޝު

އްދާެގ މާވަނަ  75 ަގވާއިުދގެހުގެ މަޖިލީ ،ދަންނަވައިލާނަން .ލަންއެީކަގއި އަުޅގަނޑު ނިންމާ ނެތުމާއެދިަވޑަިއގެންފައި

 ދޫ ދާއިރާގެސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މަރަ ،ންުތގެ މަތީށ( ަގިއވާ ގޮއެ މާއްދާގެ ) ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ަދށުން 3ގެ )ހ(

ެގ ެއކްސްޕޯްޓ ހިރާއްޖޭވެދި) 79/31ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ަފއިވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާީހމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ

ދު މެ ސްކުރުމާފާލު މަޖިލީހުން މި ބި ުލގެ ތިންވަަނ ކިޔުން ިއއްވަން.ގެނައުމުގެ ބިށް އިްޞލާޙު( އަނޫނުގާއިމްޕޯޓް 

މަޔަށް ހަ ގަޑިއާ  އަޅުގަނޑު ދެން ވޯޓުން ހިސާބު ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، މިހާއި ޮއންނާނެަގޑީގަ ވޯޓަށް އެހުން ވޯޓު

ތު ވަގު މި ،އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވައިލަމުން މެން ވޯޓުަގއި އަުޅގަނޑު 1:30މެދުކަނޑައިލާނަން. އާދެ، 

 މެދުކަނޑައިލީ މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާ. 

 

 ]އަށް  13:30އިން  13:16 މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން:ޖަލްސާ [

 ()ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން  .9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އި ޯވޓު ޓަކަ މަށްހު`. އާދެ، މި ދަންފަީޅގެ މަސަްއކަތް ފެށުނީ. ވޯޓަްށ އަހަން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ވޯޓަށް އެ

ރި މެންބަރުން ތްތެއިްއޒަ ކަށްފަުހ()ވަގުުތކޮޅަ އަރިހުގައި ދަންނަވަން. އްމުޢާލު ޖައްސަަވއިދެްއވުަމށް އަމީންރަނގަބީ

ދަނީ.  ކަމަށް ވޯޓަށްއެހުން މިހާރު ކުރިއަށް މިޓަށް އެހުމަްށހުރި ކަންވޯ -9ކޮށްލަދެްއވުްނ އެދެން. ޅުަތއް ެޗކުކާޑުކޮ

 ކޮށްލަދެްއވުން އެދި ދަންނަވާލަން. ރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ެޗކުއިްއޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ހަޅުއްވާފައިވާ މިރު ހުށަޢާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  ؛7.1ައއިޓަމް ނަންބަރު އެޖެންޑާ 

ލައިގަތުމާ މެދު ށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު، މަޖިލީހުން ބަ( އަސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނު) 2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އެދެން.  ކަށް ވޯުޓދެއްވުންގަންަނވާ ގޮތައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މިރުޢާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 56    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 17    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް 

 37    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        :ޖުމްލަ

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85އަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރުންގެ އަދަދު؛ ނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެން. ނުފެނ17ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 56އަދަދު؛ 

ދަދު؛ އަންބަރުންެގ މެަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިވި . 37

 މަށް ފާހެއްނުިވ.މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުއެހެންކަމުން،  .54 ލަ؛މު. ޖ28ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރު. ފާސް 54

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު މުޙައްމަދު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެން ؛7.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު 

 ށް ( އަގާނޫނު ބެހޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ) 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު އަސްލަމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

ކަށް ންނަވާ ގޮތައިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު އަސްލަމްދާއިރާގެ މެންބަރު  އުތުރުހިތަދޫ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނުއާދެ! 

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ56ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 57މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު؛  މެންބަރުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނު

ޖްތިމާޢީ އެހެންކަމުން، މި ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް އި .56ލަ؛ . ޖުމ29ުމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު؛ ކުރު. ފާސ56ް

 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޞީރު ނަމުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ؛7.3އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ްށ ( އައުމީ ޔުިނވަރސިީޓގެ ގާނޫނުޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2011/3 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ކަށް ންނަވާ ގޮތަމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަ ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާލާޙުޞްއި

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރު އިްބރާހީމް ނަޞީރު މެންބަމުލަކު ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ56ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 57އަދަދު؛ 

. 56؛ ގެ އަދަދުވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް

 ގެ ތަރައްޤީ  އުމީޤަމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް އެހެންކަމުން،  .56ލަ؛ . ޖުމ29ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ފާސްކުރު

  ކޮމިޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެކަމުަގއި ދަންނަވަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޠަފާ ޞްދު މުޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދާއިރާގެ ިއއް ތިމަރަފުށީ ،ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ؛7.4އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

ގެނައުމުެގ ލާޙުޞްށް އި( އަޭޖގެ އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ގާޫނނުދިވެހިރާއް) 79/31 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ދެން.ދެްއވުން އެމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު މެދު އިއްޒަތްތެރި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޠަފާ ޞްއްމަދު މުގެ މެންބަރު މުޙަތިމަރަފުށި ދާއިރާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ 

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެލަ އަދަދު؛  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނުއާދެ! 

ޓުދެްއިވ ނަ ކަމަށް ވޯ. ުނފެނ56ްކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  . ފެންނ57ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

  އަދަދު؛ންބަރުންގެމެވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނު . އާދެ!ސުމެއް ؛މެންބަރުންގެ އަދަދު

އެހެންކަމުން،  .56ލަ؛ . ޖުމ29ުއަދަދު؛ މަށް ބޭނުންވާ . ފާސްުކރ56ުނެތް. ވޯޓުގައި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ފޮނުިވއްޖެކަމުަގއި ދަންނަވަން. ކޮމިޓީއަށް މުޅި މަޖިލީހުގެމި ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް( އަޖޭގެ އެކްސްޕޯުޓ އިމްޕޯޓު ގާނޫނުދިވެހިރާއް) 79/31ގާނޫނު ނަންބަރު؛  ؛8.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ތެިރ ދު އިއްޒަތްމެ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއވުމާ ނިންމެވި އިދިރާސާކުރައްވަ ޮކމިޓީން  ،ގެަނއުމުގެ ބިލުލާޙުޞްއި

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   56     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 56        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނީ ދެންމެއަކު ނެގުނުމި ދަންނަވާލަ

ނެތް. ވަިކ  ބަރަކުނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެން. ނުފެނ56ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 57އަދަދު؛ 

. 56 ގެ އަދަދު؛ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން މެންބަރަކުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު

ޖޭގެ ެއކްސްޕޯުޓ ދިވެހިރާއް) 79/31 ގާނޫނު ނަންބަރުއެހެންކަމުން،  .56ލަ؛ . ޖުމ29ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ފާސްކުރު

ލީހުން މަޖި ގޮތަށް ނިންމެވި އިދިރާސާކުރައްވަ ކޮމިޓީން  ،ލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުޞްށް އި ( އައިމްޕޯޓު ގާނޫނު

   ފާސްކުރަްއވައިފި.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މަޖިލިސް މަތީން މިހާހިސާބުން ރައްޔިތުން ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ 117ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

  ހިނަގއްެޖކަމުގައި ދަންނަވަން.އެުކގައި ކޮމިޓީއަކަށް

 
 

 (އަށް 14:05އިން  13:47 ހުގެ ކޮމިޓީ ކުރިައށްގެންދެވުން:މުޅި މަޖިލީ)

 

 ހެން މަސައްކަތް އެ ތުރު އި  .10

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހެން އިތުރު އެ -10އާެދ! ދެން އަށް ބަދަުލވީ. އެުކގަިއ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހިސާބުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ނިމުމާ މި

 .އެކީަގއި އަުޅގަނޑު ިނންމާލަން ގެ ދަށުން ވަިކކަމެއް ނެތުމާއަދު އެޖެންޑާ އައިޓަމު މިމަސައްކަތް. 

 
 

 ނިންމުން 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަގއި. 9:00ހެދުނު  ވާ ބުދަ ދުަވހުގެ 2018 ބަރުިޑސެން 12ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ލީހުން. ދެން މަޖިދަންނަވާލަ

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 

 މާލެ،      
      

 ތައްބަދަލު އައި  ކޮމިޓީތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
 

 
  

 ބަދަލު ގެނައި ތާރީޚު  ޕާޓީ  ކޮމިޓީ  ބަދަލު  
 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް   .1

 ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ 
  މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 ބެހޭ ކޮމިޓީ  ކަންތައްތަކާ

 2018-12-10 އެމް.ޑީ.ޕީ 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް   .2
 ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަދޫ

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް  
 2018-12-10 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު   .3
 އިސްމާޢީލް ކޮމިޓީއަށް ހަމަޖައްސައިދެއްވުން 

 2018-12-10 އެމް.ޑީ.އޭ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ 

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު   .4
ދޫ ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ވައިކަރަ

 މް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡި
 2018-12-10 އެމް.ޑީ.ޕީ  ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

 އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު   .5
ޙުސައިންގެ ބަދަލުގައި އެކޮމިޓީއަށް މުލަކު 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު 
 2018-12-10 އެމް.ޑީ.އޭ  ންމު ކޮމިޓީއާ
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