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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަރަ ފަނަވަނަ ދައުރުގެރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ުދވަސް )ބުދަ 2018 ބަރުނޮވެން 28

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  25ތިއްެބވީ މި ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން 

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރު ޢުލާންންޑާ އިއެޖެދުވަހުގެ 

 .2018/3/15އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.
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އުރު ހިނގާނީ އޮގަސްޓު  ދަވަނަ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، މަޖިލީހުގެ  16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.1

ތުން ކާުރގެ ފަރާއިން ފެިށގެން ޮނވެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ އޮތް ނަަމވެސް، ސަރު 27މަހުގެ 

ޖިލީހުަގއި މަރާާއއެކު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް މަިޖލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ލީޑަރުްނެގ މަޝްވަ

އި ނަގަންޖެޭހ ގެ ނިޔަަލށް އިތުރުކުރުމަށް ގަސްތުކުރާީތ، އެކަމަށްޓަކަ 2018ޑިސެންބަރު  5ވަނަ ދައުރު،  3 މި ހިނގާ

 ވޯޓު ނެގުން، މި ޭރގެ މި ޖަލްސާގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން.

ާވއިދުެގ ޖިލީހުގެ ގަގަިއާވ، ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެށުމުގެ ޮގތުން، މަ 6.1ދި އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަންބަރު އަ -4.2

 ކު އޮންނާނެ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގެ ަދށުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓުނެގުން މިއަދުގެ؛ އާދެ! މި ރޭގެ މި ޖަލްސާ ފެށުމާއެ 75

 ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. 

ގެ ގެ މެންބަރުންމޯލްޑިވްސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ައއި ބަދަލުތައް އިޢުލާންކުރުން. ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް ދަ  -4.3

ތީމު އާއި، ކަނޑިގޮތުަގއި ހިމެނިވަަޑިއގެންނެވި، މާވަށު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަޒުާހން ފަހުމީ

ވަަނ  29-1 ގަާވއިދުގެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުިޅވަަޑއިގެން މަޖިލީހުގެ

ދާެގ )ބ(ގެ ވަަނ މާއް 29-1ގެ )ނ( ަގއި ަބޔާންުކރާ ލިޔުންތައް ހުށަހަަޅއިފަިއާވތީ، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ މާއްދާ

ނޮޅިވަރަްނ ،  ތިއްެބވިދަށުން މިކަން އިޢުލާންކުރަން. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިުނގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި

މީތު އަޙައްމަދު ޢަރީފާއި. މަުޑއްވަރީ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން

ިއގެްނ އާ ގުޅިވަޑަ އަޙްމަދު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީهللا އަޙްމަދުމަނިކާއި، ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ށަހަޅުްއވާަފއިވާީތ، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ލިޔުންތައް ހ29ު-1މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން މިކަން އިޢުލާންކުރަން.  29-1

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެގ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ، 5އާދެ، 

ގަިއވާ، ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން، މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -5.1

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަްށގެންދިއުމުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ވޯޓަށް  75ފުރުޞަތު ދިނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

އިްއޒަތްތެރި އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖަްއސަވައިެދްއވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުގައި  ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( 
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ޗެުކކޮށްލަދެްއވުމަށް  މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗުކކޮށްލަދެއްވުމަށް ދަންަނވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތައް

 ދަންނަވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ަގއިާވ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ 7.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު 

ގެ ގަާވއިުދގެ ސް މަޖިލީހުދުމަތުގެ ބިލުގެ އިބުތިދާޢީ ބަހުއިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުްއވާަފއިާވ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ގާނޫނީ ޚި

އާދެ! ؛ ހުސް މިއަދުވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ކުިރއަށްގެްނދިއުމަށްޓަކަިއ، އެ ބިުލގެ އިުބތިދާޢީ ބަ 75

 ދެން. އެދެްއވުން  ވޯޓުމި ރޭގެ މި ޖަލްސާގައި ފެށުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 07    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

ގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުނ53ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 
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. އާދެ! ނެތް. ވޯުޓަގިއ  އަދަދު: ސުމެއް. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގ7ެ

މި އެހެންކަމުން، މިއަދު  .60ލަ؛ . ޖުމ31ުބޭނުންވާ އަދަދު؛  . ފާސްކުރުމަށ60ްބައިވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ޖަލްސާގައި ފެށުމަށް ފާސްެވއްޖެ.ރޭގެ މި  އާދެ! މިބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް، މިައދު؛ 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް -6

އިވާ،  ހުށަހަޅުއްވާފަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ  -6.1

ގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރު ދާއިރާ ދުމަތުގެ ބިލު. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މާފަންނު އުތުދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ޚި

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާ ބިލަކީ، ޝުކުރިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރޮފެޝަންގެ ބިލު. މިއީ ޝައްކެްތ ނެތް ގޮތުގައި ވަރަށް ތާރީޚީ 

ހަށް ހުށަހެޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު. އަޅުގަނޑަށް މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލެއް. މިއީ މިފަދަ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ފުރުޞަތު ސަރުކާރުން ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރަށް ަވރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. މި ބިލަކީ، ރާއްޖޭގެ 

ގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅޭ މިފަދަ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާއަށް ވަރުގަދަ ރިފޯމްގެނައުުމގެ މަސައްކަުތގެ ސަރުކާރުގެ އެޖެންޑާ

ފުރަތަމަ ބިލު. އެހެންކަމުން، މިއީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ބިލެއް ަކމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ީލަގލް ޕްރޮފެޝަނާއި ޖުޑީޝަލް 

ޕްރޮފެޝަން އެއީ ެއކަްއޗެްއެގ ގޮތުަގއި އޮންނަ ަޤއުމެއް، ތަހުޒީބު ޤައުމުތަކުގެ ތެޭރަގިއ އޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަްށ 

ފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން ބަދަލުކޮށް، މިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަ ގާނޫނެއް މި ފާސްުކރެވިގެންދަނީ. ލައިންސަންސް ނު

ވަކީލުންނަށް ދިނުމާއި އަދި ލައިންސަންސް ބާތިލުކުރުން އެއީ ވަކި ބަެއްއގެ؛ މިދެންނެވީ ޖުޑިޝަރީގެ އަތްމަްއޗަށް 

ންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ވެސް ނިމުމެއް ގެންނަ ގާނޫނެއް ިމ ދޫކޮށްލެވިފަިއވާ ޤައުމެއް ިމނޫނިއްޔަކާ ނޯ

ފާސްކުރެިވގެންދަނީ. މިހާ ގިަނ އަދަދެްއގެ ވަކީލުން ގަނުޑޮކށް ސަސްޕެންޑުކުެރވުނު ަޤއުމެއް މި އުޑުދަށުަގއި ވެްސ 

ތްކުރަނީ. ވަކީލުން؛ ނޯންނާނެ. އެކަމަށް ވެސް ިނމުމެއް ގެނެވޭ ގާނޫނެއް އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރަން މި މަސައްކަ

ހަމައެކަނި ވަކީލުންގެ ތެރެިއން ވޯޓެއް ނަގަިއގެން ަވިކ މުއައްސަސާައކަށް ދެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ 

ބުނެފައިވާއިުރ، ަވކީލުންނަށް ކުއްލިައކަށް ފަނޑިޔާރުން ބަަދލުވެ، ވަކީލުން ލާންޖެހޭ ވޯޓަަކށް ފަނޑިޔާރުން ވޯޓުލަިއގެން 
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ދެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ޤައުމެއް މި އުޑުދަށުަގއި ވެސް ނޯންނާނެ މި ނޫނިއްޔަކާ. އެހެންވީާމ، އެ މުއަްއސަސާައކަށް 

މިކަމަށް ވެސް ނިމުމެއް ގެްނނަ ބިލެއް މި ފާސްކުެރވިގެްނދަނީ. ގާނޫނީ ކުށެްއގެ ގޮުތަގއި ނުހުންނަ ކަންކަން ކުެށއް 

ތި އަދަބުދޭ ޤައުމެއް މި އުޑުދަށުގައި ނޯންނާނެ، ކަމަށް އަމިއްލައަށް ކަނަޑއެިޅގެން ކޯޓުތަކުން ވަކީލުންނަްށ ބޮޑެ

ތަހްޒީބީ ޤައުމެއްަގއި މި ނޫނިއްޔަކާ. މިކަމަށް ވެސް ނިމުމެއް ގެންނަ ގާނޫނެއް އަުޅގަނުޑމެން ފާސްކުރަމުން މި ދަނީ. 

ވީމާ، ބާ އެސޯިސއޭޝަނެއް ނެތި ވަކީލުން ޕްރެޓިސްކޮށްހަދާ ަތހުޒީބީ ޤައުމެއް މި ނޫނިްއަޔކާ ނޯންނާނެ. އެހެން

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބިލާ ެއކުަގއި ބާ އެސޯިސއޭޝަނެްއެގ ދަށުން އަުޅގަނޑުމެން ވަކީުލން މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތަށް 

ފަހިވެގެންދާނީ. އެހެްނވީމާ، ކުރީަގއި މި އޮތް ގޮތަށް ެވސް ބަދަލުގެނެިވގެންދާ ބިލެްއ އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރަްނ 

 ބެލުމެއްނެތި ވަކީލުން ޕްރެޓިސްގެ ދާއިާރަގއި މަސައްކަްތކުރާ ތަހުޒީބީ ޤައުމެއް ިމ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ފެންަވރު

ނޫނިއްޔަކާ ނޯންނާނެ. މިކަމަށް ވެސް ބަދަލުގެނެްސ، ުކރީގައި އޮތް ގޮތް ބަދަުލކުރާ ގާނޫނެއް އަުޅގަނޑުމެްނ 

 ނުޖެހި މަސައްކަތްކުރާ ަބެއއް ނޫން. ފާސްކުރަމުން މި ދަނީ. ވަކީލުންނަކީ ފަނޑިޔާރުންނާ ތަފާތުކޮށް ވަކި އަތަކަށް

ފަނޑިޔާރުންނަކީ ވަކި އަތަަކށް ނުޖެހި ވަކި ތަޢައްޞަބެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބައެއް. އެހެންނަމަވެްސ، 

ވަކީލުންނަކީ ެއގޮތަށް މަސަްއކަތްކުރާ ގޮތަށް އޮންނަ ބަެއްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ވަީކލުންނަކީ ވެސް ވަކީލުންނަްށ 

ޒު ފޯރުވޭނެ؛ އެހެން ފަރާތްތަކަކުން ނުފޯޒުފޯރުވޭ ގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭ ޕްރޮފެޝަނެއް ނޫން ވަކީލުްނެގ ނުފޫ

ޕްރޮފެޝަނަކީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމުގެ އުސޫލުަތކެއް މި ާާނޫނުން އެބަ ކަނޑައެިޅގެންދޭ. ވަކީލުންގެ ަރއްކާތެރިަކްނ 

ވަކީލުންނަށް އެހެން ފަރާތްތަކުން ނުފޯޒުފޯރުވޭނެ ގޮތްތައް ެވގެންދާނެ.  ކަށަވަރުކޮށްދޭ ގޮތްތަކެއް ކަނޑަނޭޅޭހާ ހިނދަކު،

އެއީ ެއކިެއކި ޕްރެޝަރުތަްއ ކުރެވިގެންދާނެ. ެއކިެއކި ޮގތްގޮތުން ވަކީލުންނަށް ބިރުދެއްކޭނެ ގޮތްަތއް ވާނެ. އަިދ 

. އެ ދޮރު ހުޅުވިގެންދާ ކަމަކަށް ވާތީވެ ފަނޑިޔާރުޭގގެ ތެރެއިްނ ވެްސ ވަކީލުންނަށް ބިރުދެްއކުމުގެ ަކންތައްތައް ކުެރވޭނެ

އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ގާނޫނެއް މުހިއްމު މި ވަނީ ފާސްކުރުމަށް. ސެލްފު ރެގިއުލޭޓްރީ ނޫނިއްޔާ އަމިއްލަ ޒާުތގަިއ، 

އް އަމިއްލައަށް ަވކީލުންގެ ތެެރިއން ރެގިއުލޭުޓކުރެޭވ ގޮތަށް ަވކީލުންގެ މަްއޗަށް ެރގިއުލޭުޓުކރެވޭ ބާ އެސޯިސއޭޝަނެ

ނޫނިއްޔާ ބާ ކައުންސިލެއް ިމ ބިލުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުެމންނަށް އުފެއްދިގެން އެބަދޭ. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. 

މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި ވެސް މިފަދަ ބާ ކައުންސިލެއް އުފެދިގެންާދ. މިއީ ަވކީލުންނަށް ވރަްށ 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ަވކީލުންގެ ކަންކަން ެރގިއުޭލޓުކޮށް ބަލަިއ، ވަކީލުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަެރއް ކަމަށް 

މިފަދަ  ،ންސް ބާތިލުކޮށް، ލަިއސަންސް ދީވަކީލުންެގ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ވަކީލުްނނަށް ލައިސަ ރައްކާތެރިކަން ދީ،

، އެާއެއކުަގއި ވަކީލުންެގ އެިތކްސްލަީކ. ހަމަންސިލެްއ މި ކައުންސިމު ގިަނ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުެރވޭ ަކއުވަރަށް މުހިއް

ދާނެ އުސޫލުތަކެްއ ެއއް ތަރުތީބަކުން އެންމެންނަށް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ހަރު ،ވަިކ ކޯޑަކުން އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކަށް

ކޮށް އެނގެްނ ެއޅޭނެ ގޮތްތައް ވަރަށް ތަފްސީލުވަކީލުންނާ މެދުގައި ފިަޔވަޅު. އައިމާ ބާ ކައުްނސިލުން ކަނޑައެިޅގެންދާނެ

ހުރިހާ  ،އެޭޅއިރުަގއި ވަރަށް ަހރުދަނާ ގޮތެއްަގއިޅު އެއާެއކުަގއި ވަކީލުންނަށް މިގޮތަށް ފިޔަވައަދި ހަމަ އޮންނާނެ.
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އުންސިެލއް އެންމެންނަށް އެއް ުއސޫލަކުން އެކަން ކުެރވޭނެ ގޮތްތައް މިފަދަ ކަ ،ޮގތަށް ކުރެވޭމީހުންނަށް އިތުބާރު

 ބަނަށް އެ އުސޫލުތައް ކަނަޑއެިޅގެން އެބަދޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެންމެނަށް ވެސް އެއަޅުގަނޑުމެން އުފެއްދުމުން

ކުރެވޭނީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވާަހކަދެއްކުުމގެ ، ހަރުދަނާއުމެްއގައި ކޮންމެ ދާއިރާެއއް ެވސް ރަނގަުޅކޮށް ނގޭ ޤަ އި

، ކޮށްފައި ވަނީމިހާތަނަށް ސަސްޕެންޑު  ވަކީލުންކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިްނ ގިނަ މިނިވަންކަން ލިބުމުން

ެގ އެ ަޙއްޤު  ،ެދއްކުމުެގ މިނިވަންކަންަކއިގެން. ވާހަކަދައްވަނީ ވާަހކަކޮށްފައި ފަނޑިޔާރުެގއިން ސަސްޕެންޑު 

ވާހަކަ. ޢިލްމީ ވާހަކަަތއް. ކުރުމުގެ ވާހަަކ. ޝަީރޢަތްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތްތަުކގެ ލާޙުބޭނުންކުރުމުން. ކަންކަން ިއޞް

. މި ވެްސ ކޮންމެ ވަކީލަކަށް ލިބިގެންވާ އެންމެ އަސާސީ ޙައްޤު ކޮންމެ ފަރުދެކޭ އެއްފަދައިންހަމަ މިއީ  .ކިަޔއިގެންފާޑު

މާ، ަވކީލުން ކުރެއްިވއްާޔ މިދެންނެިވ ގާނޫނު؛ ިމ ބިލު ގާޫނނަކަށް ވެދިަޔއިިއރާދަ .ނުވާނެޙައްޤު ހުއްިޓގެން

ކޯޓުން  ،ަވކީލުން ވާހަކަ ދަްއކަިއގެން . އިތުރު ފަރާތްތަކާ ލިބިގެންދާނެދެްއކުމުގެ ޙައްޤު . ވާހަކަމިނިވަންވެގެންދާނެ

ކިަޔިއގެން ހަރުދަނާ ފާޑު ކިޔުމަކުންނެއް ދި އެނޫން ކަްނކަމަށް ވެސް ފާޑުކޯޓުަތކަށް ވެސް އަ ،ބޭރުން ފާޑުކިޔަިއގެން

ކަންކަން   ަމއްސަަލ އުފުއްލަިއގެން މިގެއިން އަމިއްލައަށްޅޭެނ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ފަނޑިޔާރު އެފިޔަވަޅު ވަކީލުންނާ މެދު 

ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ނުވާނެ. މިއީ ަވކީލުން މިނިވަންެވެގންދާ ގާނޫނަކަށް ެވގެންދާނެ. އަދި ކުރިްނވެސް ދެންނެިވ 

ެގ ވަކީލުން  ަލއަށް ކުްށ ކަނަޑއަޅަިއގެންއަމިއް ،ނުާވއިރުަފއިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފަދައިން ެއއްވެްސ ގާނޫެނއްަގއި ކުެށއް

އެފަދަ ލޯޔަރުން  ،ސްވިޔަކަމަށް  ލިގަނޑު މާ މި މަޖިލީހަށް ބަލައިއަދަބު އެބަ ދެމުންދޭ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދެން އަޅު

ގަނޑު ވެސް އަޅު ،ނަމައް ދަންނަވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. އަުޅގަނޑު އަމިއްލަ ނަފްސަށް މިސާލެ

ކޯޓަކަްށ  ގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްިއން ތަޙްޤީޤުކޮށްަގއިޕްރީމް ކޯޓުން އަންސަސްޕެންޑުކުރުމަށް ސު

، ީޓވީ ޕްރޮގްރާމެްއގައި ފާުޑކިޔުުމގެ ސަބަބުން. އެހެންނަމަވެސް .ެއކަނި ފާޑު ިކޔަިއގެންމަމައްސަލަެއއް ހުށަހެޅި. ހަ

އިުރގައި ހުންނެިވ ެރއްވި ކު، އަިދ ޕްރޮސިިކއުޓުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް އެިގވަަޑއިނުގަތް ކީ، ސުިދޔަ ގޮތަކަން ހިނގައި

އަަހރު ކުރިން ބާތިލުކޮށްފައި އޮްތ  މަޖިލީހުގެ ޭއގެ ދެ ރަްއޔިުތންގެ ުނގަތްެވސް ެއގިަވޑައި ޓަރ ޖެނެރަލަށްކިއުސިޕްރޮ

ގެ ަމއްޗަްށ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ބާތިލުކޮށްފައި އޮތް ެއއްެޗއް ؛ކޯަޓކުން އަމިއްަލއަށް ހެދި ަގވާއިެދއް ،ށް ކަގަާވއިދަ

ގެ އދ. ،ަދއަަކއިގެން. ިމދެއްކި ވާހަަކއަކީ ނޑުމެން ކޯޓަށް ދަމައިހެދީ. ހަމަ އެކަނި ވާހަކަކޮށްގެން ައޅުގަޢުވާދަ

ހަކަތައް އަުޅގަނޑު ެއ ތަނަށް ވަޑައިގެން ދައްކާަފއި ހުރި ޢިލްމީ ވާ ރ ކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން މި ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަ

އެޅީ. މިކަހަލަ  އަޅުގަނޑުގެ މަްއޗަށް ފިޔަވަޅު ކޮށްލުުމެގ ސަބަބުންރުގަނޑު އެ ތަކުރާކުރުމުގެ ސަބަބުން. އަޅުރީޓްރޭޓު

ތަޙްޤީޤެއް ުޓވީޓެއް ކޮްށލުމުގެ ސަބަބުން؛  ނި ޓުވީެޓއް ކޮށްލުުމގެ ސަބަބުން؛ކިތަންމެ ލޯޔަރުންގެ މައްޗަްށ ހަމައެކަ

 ގަނޑުކޮށް ރާސްލާފައި އްކަހާލުމެއް ނެތި ވަކީލުންތަ ، ެއއްވެސް ާބވަތެްއގެ؛ އަހާލުެމއްވެސް ހިނގުމެއް ނެތި

ދެވޭ ބޮޑެތި ހަމަލާތައް  ޑަޒަންަޑޒަނަށް ސަސްޕެންޑުުކރެވިގެންދިަޔއީ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޢަދުލުއިންޞާފަށް

މި  ،ހުއްޓުވޭެނ ގާނޫނެއް މި ގާނޫނަކީ. ާއދެ! އަޅުގަނޑު އެދެނީ . މިކަންތެރެއިން ގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުޑިޝަރީ 
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ޖޭެގ ޢަދުލުގެއިންޞާފުގެ ނިާޒމު ރާއް މި ސްކުރަްއވަިއ،ހުރިހާ ބޭބޭފުޅުން ބަހު ފުންކޮށް  ގާނޫނަށް ވަރަށް

މި ބިލު ރަނގަޅަށް  ،ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ދެކިަވޑަިއެގން މުހިއްމުމިއީ ފިޔަވަޅު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މި އެޅޭ 

ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ ވަރަްށ މުހިއްމު ފު އްޖޭެގ ރަްއޔިުތންނަށް ޢަދުލުއިންޞާރާ ،ދިރާސާކުރަްއވަިއގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 ،އަިދ ލީަގލް ޕްރޮފެޝަން ހަރުދަނާވެ ،މިނިވަންވެ  ، ީލގަލް ޕްރޮެފޝަންކަމުަގއިވާ ބައެއް އަދާކުާރ ޕްރޮފެޝަނެްއ 

ވަރަށް ވަރުގަދަ ހަރުދަނާ  ތައް ބެލޭނެ ހަމަތަކެއް ކަނޑައަޅަިއ،ސުލޫކު އިމީހުންގެ އުސޫލާ އެ ،ޢިލްމީ ބަޔަކަށް ހެދި

 ،ވަަޑއިގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވިސްނާ ސޫލެއް ކަނޑައެޅޭ ބިލަކަށް ވެގެންދާނެ ބިލަކަށް ވާީތވެ، ިމ ބިލާ މެދުގައި އު

ފަހުަގއި ައވަްސ ފުރުޞަތެއްަގއި މި ބިުލ ބިލު ކޮމިީޓއަަކށް ފޮނުއްވުމަށް އަދި މި ދުގައި ބަހުްސކުރަްއވަިއ،މި ބިލާ މެ

ލީގަލް ޕްރޮފެޝަާނއި ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދުމަށް  ރާއްޖޭގެ ާއއި މިޖޭގެ ޖުޑިޝަރީރާއް އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ،ފާސްކުރެވި

ކުރުަމކީ އަުޅގަނޑު ވަރުވާނެ ގޮތްތަކަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރާ ރަްއޔިތުންނަށް މި ޙައްޤުތައް ކަށަމަސައްކަތް

 ސް. ކަެމއް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޅުގައަސްކުރުމަށް ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފައިވާ ފޮތް ތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ބަހުއާދޭ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަ

ތު. ިސކުން 44ޓާއި މިނެ 38 ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް 11އިރާއި މިނެޓު  15ގަޑި  1ށް މިދަންނަވާލަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަ

 3ޓީއަްށ ންތު. އަދާލަތު ޕާސިކު  24 މިނެޓާއި 11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  54މިނެާޓއި  31އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ނޑު ަވގުތު ުޅގަިނސްބަތުން އަ މިނެޓުގެ  3ތެރި މެންބަރަކަށް . ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނިްސބަތްނުވާ ކޮންމެ ިއްއޒަތްމިނެޓު

ގަނުޑ  އަޅުންބަރުންނަށް ދިވަަޑއިގެންެނވުމަށް އިްއޒަތްތެރި މެދެއްެކވުމަށް އެވާހަކަފުޅުގެންދާނަން. މި ބިލަށް އަރުވަމުން

ންވީާމ،  ދިުގ. އެހެރޭގެ އެޖެްނޑާ ވަރަށް މި ،ލާނަންނަވައިކުރީަގއި ައޅުގަނޑު ދަންފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާނަން. ހަމަ އޭގެ 

ހަކަފުުޅ ވާއިގެްނ ވަ ޓަބަހައް ފުޅު ގޮތަށް ވިސްނުން ސަާލމަތްވާނެަވގުތު ދެއްެކވުމުަގއި ވާހަަކފުޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

.  ޝުކުރިއްޔާކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކުރިއަްށގެންގޮސް ނިންމާލަ

 ނިކު. މަމޫސާހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ!

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހެންވޭރު ހުޅު

 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ިއ ނައިން މި މަޖިލީހުގަކުރުމަށް ވަރަށް ގިންނަަވން. ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާޝުކުރު ދަ އެީކގައި

ކުަރއްވާ ބޭފުެޅއް. އަޅުގަނޑަށް މި ދިމާވީ ވަގުުތ ލާތުކުަރްއވާ ބޭފުޅެއް. ވަީކލުންގެ ޙައްޤުތަްއ ހިމާޔަތްކުަރން ވަކާވަކާލާތު

ނުލެވޭ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން. އަުޅގަނޑަށް ީމެގ ށް ބަަލއިބިލު ެއއްކޮ ،ގިގެން ނަމަެވސްނގޮެތއް ނޭ ކުޑަކަމުން ުނވަތަ ވީ
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މަސީޙް މުޙައްމަދު هللا މި މަޖިލީހުގައި ކުީރގެ ރައީސްގެ ގޮުތގައި ހުންނެވި ޢަބްދު ،ލިބިފައި އޮތީކުރީަގއި މަޢުލޫމާތު 

ރާސްލާފައި ސަރުކާރުން ފޮނުާވ ބިލަކަށް ރާސް ،ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ

ށް ޖިލިސް ތެރޭގައި އަުޅގަނޑާ ދިާމއަ. އަދި މި މަކިުޔން އައިނިންމާތީ ވަރަށް ގިނަ ފާޑު  ުކއްލިައކަށް ގެންގޮސް ކުއްލި

ވަރަށް ގިނަ އެްއޗެހި ގޮވި. ތިހިރީއޭ ކަންތައް ކުރާ ގޮތް.  ،ވަރަށް ގޮތްޖެހުންތަކެއް ،ވެސް ހަމަ އެކަމަށް ފާޑުކިޔުން

ށް ކަމެއް ކޮށްދޭން ންނަދައުލަާތއި ަރްއޔިތު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ  ،ނަމަވެސްއެހެން

ދާެގ ވަނަ މާއް 75ބޫރުވީމާ، ަގވާއިުދގެ ވާ ބޭފުޅަކަށް ެއކަން ކުރަން މަޖުއްޔާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާަސތުގައި އިންނަޖެހިއްޖެ

ން ުނވަތަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މޫސަ ެވގެ ،ވެގެން ، ެއއީައކީ ވަކި މަީސޙު ކުރަނީއޭ. އެެހންވީމާދަށުން އެކަން

ްނ ފަހުން މިކަން ނިމުނީމާ، ކުަރއްވާށޭ. ދެވެސް ގަބޫލު ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. މިކަން އެންމެން ސިމް ވެގެން ކުރަންޤާ

ކުާރ  ލުަގއި ނާޅުވާޭށ. ހަމަ ދައުލަތަށްޓަކައިފަޓާސް ބަރިއެއްހެން ކަންކަން ދިޔަކަމުގެ ބަދުނާމު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޮހަވާ

އިްއޒަތްތެރި  ،ީތމަ ރަނގަޅުވާނެ. ދެން ދަންނަވާލަން އޮތީލާަފއި އޮވެސް ނިންމައި ކަެމއް ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ހުރިހާ

ނަށް ނެގޭނެ މި ބިލުގައި ައޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ކުރެން އަހާލަން، ވަކީލުން ،ރައީސް

ކުށަުކ  ބަފައިން އެ. ެއކި މީސްމީހުންގެ ދަރިން ކުށްކުރަނީ. ކުީރމަ މައިންފައިސާގެ އަދަދެއް އޮންނާނެތޯ ކަނޑަެއޅިފަ

ކުރުމަށްޓަކައި ޯކޓަށް ދާން އެބަޖެހޭ. ވަކި ވަްއތަރެއްގެ ކުެށއް ނެތް. ކޮންމެ ބަރީޢަކުއްޖާ  އެ ބައިވެިރއެއްުނވޭ. އެކަަމކު

ގެދޮރު  ،ލާަފއި ބުނީމަ ބުނެފާނެލަތްތަކުަގއި ަވކީލަކަށް ގުަޅއިވެސް ވަކީެލއްެގ ޚިުދމަތް ލިބެންޖެހޭ. އެކަހަލަ ހާ މީހަކަށް

ސަލާންޖަހައިގެން އެކަން  މީހުން ކައިރީ ،ވިިކގެން މީހާ ދަރައި ވެސް ލާރި ނުލިބޭވަރު ބުނެފާނެ. ދެން އެ ްއކަިއގެންވި

އްލުކުެރވެންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެބަ ޙަވެސް އެބަ  ކުރަނީ. މި ބިލުން އެކަން

ން ވެސް އޭތިއި މީހުން އަތަްށ މައްސަލަ ދީފިްއޔާ ކޮންމެ ޮގތަކަށް ހަދާފަ އެ ބައުޭޅ،ުލން އެއަދި ަވކި ވައްތަެރްއގެ ވަކީ

ތެޭރަގއި ނޫޅޭނެ ގޮތަކަށް ވާން އެބަޖެހޭ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ނެރެނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާ. ެއަކހަލަ ވަކީލުން ވެސް މީގެ

ވެސް  ވާފައި ބައިިތްއބާފައި ތިބޭ މީހުންކޮމިޝަނުގައި މި މަޖިލީހުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ފޮނު

ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން ޖުޑީކުރެވޭ ަބޔަކަށް. ަރއީވެދާނެ ވަކި ގޮތަކަށް މަަސްއކަތް

 ކުަރން ނުކުމެދާނެ. އެކަހަލަ ކަްނތައްތައް ވެްސ މި ބިލުން ތު ލާފައި އިންނަ މީހަކަށް ަރްއޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާ

އްޖެ ވަރަށް ތަނުން ބިލު ހެދި އިމުކުރުމަށްޓަކަިއ މިގެންދާން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއްލުވެ އެބަޖެހޭ ޙަ

. ވާހަކަތައް އޮންނާނެ. ފަނިޑޔާރުންގެ ގާނޫނު ހެދިއްޖެ އަސާސީަގއި އެ ޖެ. ޤާނޫނުހެދިއް ބާތުޤޫގިނައިން. ޤާނޫނުލްޢު

ނީ ބާ އެސޯސިއޭޝަން. ދެން އަނެއްކާ އެހެްނ ހަދަ ރޭ މި  އަނެްއކާ މި ބެހޭ ގާނޫނެއް ހެދިއްޖެ.ކޯޓުތަކާ 

 ،އުޅެނީ ގާނޫނެއްގެ މައްސަލަތޯ  ފު ނުލިބިގެން މިގަނޑުމެންނަށް ޢަދުލުއިންޞާައޅު ،އެސޯިސއޭޝަނެއް. އެހެންނަމަވެސް

ލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮުތގަިއ ވެސް ބަލަްނާވ އެްއޗެއް. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖި މިއީ ؟މީހެއްގެ އިޚްލާޞްތެިރކަން ނެތީމަތޯއޭ

ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް  ތަނަށް ވަޑައިގަތީމާ ތިބޭއިރުަގއި ވަކީލުން ވަރަށް ބާރަށް އެކަމާ ހަޅޭއްލަވާނެ. މި
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 އެގޮތަށް. އޮންނަނީ . އެަކން މިަކއި ގުޅަ 2ކަށް ކާ ުގޅަޔަ ލާރި. ސައި ކޮޓަިރއަށް ގޮްއސިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން

ކަމެއް ނެތް.  ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ކޮންމެހެން އެއްެޗއް ކިުޔއްވާނެނވެސް ަވޑަިއގަތީމަ އެކަން އެމާ، މިތަނަށް އެހެންވީ

 ހުރިހާ ނޫްސވެރިންނަކީ  މަޖިލީހަށް އެންމެ ބޮޑަށް ާފޑުކީސަ. ަރއްޔިތުްނގެއަިއއް މޫސުންއޮތީ ނޫްސވެރިންެގ  މިއަދު މި

 ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްކުރިމަތިލާފައި ތިބި މީހުން. އަޅުގަނުޑ ހަމަ ެވލްކަމް ގޮތުަގއި ގެ މިހާރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ނެ. މި ނުތިބެދާނެ. ަކންކަމަށް ފާޑުކިޔަްނވާ މި ތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން ާވ ފަހަރެއްަގިއ  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް.

މީގެ ކުރީަގއި އިންނެވި  ،ންެނވީ މިދެގަނޑުތިބެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްަބރުންނޭ. އަޅު ވެސް މިތަނުގައި 

މައްސަލަތައް ބާރަށް  ،މަނިކުފާނު ހަޅޭއްލަވާ ހެދިވަރު. އެ ތަނުގައި ފާޑުކިަޔއި، އެްއޗެހިޮގވަިއ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް މި

ިކޔުން  5، ިކޔުން 4ިކޔުން،  3ަވޑަިއގެންނެވި ފަހުން ފަހަރު އަދި މަނިކުފާނު ހަވާލުވެ މި  އެކަމަކުގެންދަވާތީ. ދެން

ނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ނާދޭ. އެކަން ނުކޮށްފިއްޔާ މަނިކުފާނު ވެސް ގޯްސވީ. މުޅި އިދާރީ މޭޒު ވެސް އެއްފަހަރާ ގެންދަން

ފު  ޢަދުލުއިންޞާތަނަށް ލައިގެން ވަކީލުްނެގ ފަރާތުން ގޮތަށޭ. ގާނޫނެއް މި  ގޯްސވީ. އެހެްނވީމާ، ކަން ުހރީ މި

ކޮށްދޭެނ ލިޔާށޭ، ރަްއޔިތު މީހާއަށް ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ބިލުގައި ނަވާނީ މިވަންޏާ ައޅުަގނޑު ދަން ކަމަށް ނެރެވޭނެ

ނޑުމެން ދާނޭ ހިލޭ ބޭނުންވާ މީހުން. އަޅުގަ ރަށް އެންމެން ދުވެފައިކަމަށް. އެތަނަށް އޭ ބާ އެސޯސިޭއޝަނެއް އެބައޮތް 

ގޮތަށް.  ރޭ ވޯޓަށް އަހާ މިމި ތިބީ،  ކޮށްލައިގެންވެސް އެއްެޗްއ ހިލޭ ން ހިލޭ. މިއަދުމި ތަނުން ބިލު އެބަހަދަ

އެހެންވީމާ، އެއީ އަދި އަންެހން ކަނބަލުންނަށްޓަކައި ހުިރ މައްސަލަތައް ވިޔަްސ، އަދި ނިކަމެތިންނަށްޓަކައި ހުރި 

މައްސަލަތައް ވިޔަްސ ވާންެޖހޭނެ. ދެން ބައެއް ފަހަރު ހާދިސާތައް ދިމާކުރާ ގޮތުން، މީހެއްގެ ގެެއއް ބަހަން 

ންދާ ވަކީލު، ބަހަިއ ނިމޭއިރުގައި ަވކީލަށް އެބަިލބޭ ގެއިން ެއއް ބައި. ދެ ޚަސްމުން ދޭތެރޭ ބަހަންވެގެން ހަވާލުެވގެ

މައްސަލަިއގައި ަވކީލަކަށް ާދ މީހާއަށް އެބަހުރި ގޯީތގެ ަބއި ލިބިފައި މާލޭެގ. އެހެްނީވމާ ކަމަކުނުދާނެ އިްއޒަތްތެރި 

ވަދެ، އޭނައަށް ޤާޟީއާ ވާހަކަެދއްކުމަށްފަހު ަވކި ގޮތަކަށް ަމއްސަލަ ނިމޭ  ރައީސް. ރުިޅއަންނަ މީހާއަށް އިންޒާރުދީފައި

ކަމަށް ވަންޏާ ކަމަކުނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަިދވެްސ ބިލެއް ގެނެއްިސއްޔާ އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި މަޖިލީހުން 

 ނޫން. އިންސާނުންެގ ފާސްކޮށްދޭނަން. އެކަމަކު އިންސާފު ޤާއިމުވާންޖެހޭނެ. މިއީ ބިލަކުން ވާ އެްއޗެއް

، އެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލާަފއި އަުޅގަނުޑ ގެން ވާ ެއްއޗެއް މީ. އެހެންވީމާއިޚުލާޞްތެރިކަމާއި ތެުދވެރިަކމެއް ޭއގައި ހުރެ 

މިހާރު ނެތިއްާޔ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ވެްސ  ،އިށީންނާނަން. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާއެީކ ދަންނަވަން

އް އެނގެން. އަދި ެޓކްސް ންނާނެ އަދަދެގޭތޯ. މިއަދު ވެްސ ޑިއުޓީ ވެްސ އޮއް ކަނޑައަުޅްއަވއްޗޭ އިނނަގާނެ އަދަދެ 

ން އްސަަލެއއްަގއި ދާނީ މިހާވަރަށްކަކޯޓަކަްށ ވަކާލާތުކޮށްދޭން މަ ނެ އަދަެދއް ެއނގެން. އެހެންވީމާ،ންނާވެސް އޮ

 ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ހަވާނެ. ވަރަށްކުރީ ބަިއަގއި ެޓރިފް ނެރެލީމަ ވަރަށް ފަސޭ ،އަންގާލާފައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ެގ ރަދޫ ދާއިރާމަ އަށް،އަރުވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

 ންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެ

ނޫނީ ަވކީލުންގެ ކަންކަން ރެިގއުލޭޓުޮކށް ބަލަހައްޓާނެ އިދާރާއެއް ތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

ވަިކ ނޫނީ ވަކީލުންނަކީ ނޑު ެދކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާކަމަށް އަުޅގަ އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަްށ ބޮޑު

ންގަނޑެްއގެ ތެޭރގަިއ ކުާރ، އަިދ އަޚްާލޤީ މިއަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްތެދުވެިރކަމާއި  ،ފަރާތަކަށް ނުޖެހި

 ރާއްޖޭގެ ވަކީލުްނ . އަޅުގަނުޑމެންގެނެކުރާ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާ ބަެއއް ަކމުގައި ވާންޖެހޭމަސައްކަތް

 ވަނީ ވަރަށް  ތުން ވަކީލުްނގެ މައްަޗށް އޮންނަ އިތުބާރު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މިގޮ މަސައްކަތް މި ކުރާ މުޖުތަމަޢުގައި

، ޙަޤީޤަތާ އި ރަކާތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާދިމާވަނީ، އެކިއެިކ ސިޔާސީ ހަ ވާން މި  ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮއްސަ. އެހެން

ގޮތަކަށް  ނުޖެހޭޗަްށ ޢަމަލުކުރަންގެ މައް ދެއްކުމާއި، އެއްެވސް ކަހަލަ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑެއް ޚިލާފު ވާހަކަ

ދުނިޭޔެގ  އި އޮތީމަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހުޅުވައިެލވިފައި އޮންނަ ގޮތަަކށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންކަން ބައްޓަންކުރެވިފަ 

 ،ސްވިޔަސް ވެ ހުރިހައި ތަނެއްގައި ވެސް ަވީކލުންނަކީ ތަފާތު ޚަސްމުންގެ ފަރާތަށް ޖެހިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް

އްކިލުްނެގ މީހުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ުނވަތަ މުވަ  ނޫނީ އިުމގެ ތެރޭން އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރަީނ ގާ އެ

އި ދުނިޔޭެގ މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ ތެރޭގަ  އި،. ފަހަރެއްަގއި ވެސް ޮއޅުަވއިލުމާިއ، މަކަރުހެދުމާޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް

އްަގއި ޯކޑު އޮފް ކޮންަޑކްޓު ގޮތެ  ނުދޭ. އަދި ވަރަށް ހަރުދަނާންނެއް މަސައްކަްތކުރަމުންހިފޭ ަވކީލު ތަންތަނުގެ އިތުބާރު

 ހެދޭ. ައޅުގަނޑުމެްނގެ ވަކީލުން ަސސްޕެންުޑކޮށް ،އޮޭވ ކަނަޑއެޅިފަ. ޭއގެދަށުން ވަކީލުްނގެ ކަންކަން ބަލަަހއްޓައި 

މިއަދާ ހަމައަށް ބާ އެޯސސިއޭޝަނެއް ވެސް އަދި ާބ  ލައަކީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގައިމި ދިމާވި މައްސަ ރާއްޖޭަގއި

އޮންނަނީ.  ހަމަޖެހިފައި މި ގޮތެއް އަޅަމުންދާކުން ަވކީލުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ކައުންސިލެއް ވެސް ނެތުމާއެުކ، ކޯޓުތަ

ވެސް އޮންނާނެ  ގެންދިއުމުގެ ޖާގަ ޅަންެޖހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ޫނނު އޮތަސް ކޯޓުަތކުން އައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގާ

، ތްތެރިކަމާނެއް އޮެވގެން ަވކީލުންގެ ނަޒާހާބާ އެސޯިސއޭޝަ ،ކޯޓަކީ ޝަރީޢަތްކުރާ ތަަނކަްށ ވާތީ. އެހެންނަމަވެސް

، އަދި ވަކާލާުތކުރުމުަގއި އިމީހުން މުޖުތަމަޢުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ގޮތާ  އޮފް ޮކންޑަކްޓު ނޫނީ އެ އަދި ވަކީލުްނގެ ޯކޑް

ކަމެްއ ކަމުަގިއ  ބަޔާްނވެފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ،ންޖެހޭނެ މިންގަނޑުތަކާ ެއއްޗެހި ަކނޑައެޅިމީހުން ހިފަހައްޓަ އެ

އޮފް ޮކންޑަކްޓެްއ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ މަްއޗަށް  ނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިފަދަ ޯކޑްއަޅުގަ

ގޮސްފަ. ެއއީ ކޮންމެ ވަކީަލކު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެގންޮބޑަށް ެގއްލި  އޮންނަ ރައްޔިތުްނގެ އިތުބާުރ ވަނީ ވަރަށް

 ،ނަމަ ހަމަޖެހިވަޑައިުނގަންނަވާ ގޮތަކަށް މައްސަލަެއއް ނިމިއްޖެޓަށް ގޮސް އެ ބޭފުޅަުކ ހިތްޕުޅުކޯ ،މިފެންނަ މަންޒަރަކީ

. މިއީ ވެފަ މު ކަމަކަށްއޮތީ ޢާއް ަގއި ވާހަކަދެްއކުން މިގޮތަށް ވެސް ޕަބްލިކު  ކޯޓުގެ ޙުރުމަތާއި ކަރާމާތް ެގއްލޭ
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 ،ނޫނަުކން މިކަން ރެިގއުލޭޓުކޮށް ގޮެތއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ގާ ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ތަެނއްަގއި މިކަން ހިނގާ 

ގޮތަކަށް ކަންކަން ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ  އިތުބާރު ހިފޭނެ ގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ަރއްޔިތުން

ޝަރުޢީ ނިޒާމަކީ ވަށައިޖެހޭ  ނުޑ ދެކެން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަބޭނުންތެރި ، އަދި އެހާމެމުހިއްމު

ރުޙަލާއަކީ، ނިޒާމަކަށް ހެދޭއިރު، ކޯޓުތަކުްނ ކުރާ ޝަރީޢަތާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ހިފުމުގެ ފުރަތަމަ މަ

ރީނާތަުކގެ ަމއްޗަށް ށަހެޅިފައިާވ ހެްއކާއި ގަމީހުންެގ މައްޗަްށ ހު ހިފޭ، އަދި އެ ، ިއތުބާރުތްތެރިވަކީލުންނަކީ ަނޒާހާ

ކަމުގަިއ  ނޫނު ފާސްކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްމުގައި ެވގެން. އެހެންީވމާ، މި ގާބުރަވެ މަސައްކަތްކުރާ ބަެއްއ ކަ

 ތެރޭން  އުފެދި، ވަކީލުްނގެޮގތުން ބާ އެސޯސިއޭޝަން ނޫނު އެކުލެވިފައި އޮތްއަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ގާ

މި އެސޯސިއޭޝަނުން ަވކީލުކަމުގެ ހުއްދަތަކާ ެއއްޗެިހ  ،އިންތިޚާބުކުރެވޭ ބަަޔކު މި އެސޯސިއޭޝަުނގެ ވެރިންނަށް ތިބެ

ިއ ބާ ގޮުތގަެގ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ުމއައްަސސާެއއް ،ދީ، ދޫކޮށް ސަރުކާުރގެ އިދާާރތަކުން މުޅިން ަވކިވެަފއި އޮްނނަ

ފުންކޮށް އަުޅގަނޑުމެން  ،ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް ދާނެ. މިއީ ވެސް ހަމަ ރަނގަޅުއެސޯިސއޭޝަން ހަމަޖެހިގެން 

ބާ ެއސޯސިއޭޝަނުން ކަްނކަން ުކރަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ެބލޭނެ އިންތިޒާމު ދައުލަުތގެ  ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ.

ނުވާނެ. ސިލުޞަދެއް ހާޅޭ މަޤްއު އްޔާ އަުޅގަނޑުެމން ހާސިލުކުރަން މިހިފައި އޮތުން. އެހެންނޫނިތެރޭގައި ހަމަޖެ

ސެލްފް ، ރަނަގޅު ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް އީއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަްނނަވައިލާނީ ނިންމާލުމުން ެވސް މި

ވަނީ. ާވއިރު، މީގެތެޭރަގއި ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަާކ  ވުޖޫދު މި ގައިރެގިއުލޭުޓކުރާ ބޮީޑއެއް ފުރަަތމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭ

ކަމެއް ކަމުަގިއ އަޅުގަނޑު ދެކެމޭ. ދެއްިވ  ޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުންކޮށް ވިސްނުމަކީ މުހިއްމުދޭތެރޭ ވެސް އިއް 

 ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޓަކައިފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ތެރި މެންބަިއއްޒަތް އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން ފުރުޞަތު މި

 ޠަފާއަށް. މަދު މުޞްމުޙައް

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ 

ބޮޑަށް ޝުކުރު ަދންނަވަން. އަދި ޚާއްޞަކޮްށ  އާދެ! މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅީތީ މި ހުށަހެޅި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް

ވަކީލުންެގ  ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ބޮޑަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކީ ުޝކުރު  ރަށްމިއަދުގެ ސަުރކާރަށް ވެސް ވަ 

ައޅުގަނަޑކަށް ހިއެއްނުވޭ މިފަދަ މައިެކއްަގއި ކުރިއަށް އޮތް ތިން   ވާހަކަެއއް. ދިގު ވާހަކަެއއް.ވާހަކަައކީ މި ބޮޑު

. ވަކީލުންނަކީ ަނޒާހާތްތެރި ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ. މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ަދއްަކއިލެވޭވަުރގެ ވާަހކަައކަށް ވާނެެހނެއް

އަމާނާތްތެރިވާންޖެހޭ. އަމާނާތްތެރި، މުރުއްވަތްތެރި ަބޔަކަށް ވާންޖެހޭ ބައެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ރާއްޭޖގައި އަުޅގަނުޑ 



12 

 

ޑު މި ވާހަަކ ހަނދާން އެބަހުރި، ބައެއް ަވކީލުންގެ ސަބަބުން މީހުންގެ މުޅި ހަޔާތް ގޮއްސަ ހުރި ތަން. އަޅުގަނ

ދައްކާއިުރަގއި، ބަެއއް ފަރާތްތަކަށް އެބަހުރި ގެދޮރު ިވއްކާަފއި ގެދޮރުން ެއއްބައި ީދގެން ވަކާލާތުކުރަން ކޮންޓްެރކްްޓ 

ދީފައި އެބަހުރި ވަކީލުންނަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ރާއްޭޖގަިއ މިކަން މީގެ ކުރީަގއި ކުެރިވފައި ހުރި ގޮތުގެ ވާހަކަތަްއ 

އި ދައްކަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ މާ ހަޑި ވާހަަކޔަްށ ވާތީވެ އަޅުގަނޑު އެ ވާހަަކތަކަިއގެން ކުރިައކަށްނުދާނަން. މި މަޖިލީހުގަ

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން، ވަީކލުންނަށް ކޯޓުތަކުން ވެްސ ަކންކަން ކުރަނީކީ އިންސާފުވެިރ ގޮތަކަށް ނޫން. އެކަމަުކ، 

ހޭ ަވގުތުތައް އަންނަނީ ވަކީލުްނގެ އިހުމާލު ވެސް ހުރެގެން. ިއއްޒަތްތެިރ ކޯޓުތަކުން އެފަދަ ގޮތަކަށް ަކންތައް ކުރަންޖެ

ވަރަކަށް ައހަރު ކުރީގައި މި ރާއްޭޖގެ  10ރައީސް. ައޅުގަނޑު ހަނދާްނވަނީ، ބަެއއް ފަހަރު މި ރާއްޖޭގައި މީގެ 

ެރއިްނ ކިޔައިދޭންޖެހުމަކީ ވަރަށް ވަކީލުންެގ ކަންތައްަތއް ހުރި ގޮތުގެ ވާހަކަ މި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ތާރީޚުގެ ތެ

ދެރަ މައްސަލައެްއ. އަުޅގަނުޑ އެ ބަޔަކަށް ނުދާނަން. އެކަަމކު، ައޅުގަނޑު ރާއްޭޖގެ ަވކީުލންނަށް އަޅުގަނުޑ ޮގވާލަން 

ބޭނުންވަނީ، އޭާނގެ އަމިއްަލ އިންޓްރަސްޓް ހިމާޔަތްކުާރ ގޮތަށް، އޭނަެގ ޒިންމާައކީ އޭަނގެ ކްަލޔަންޓުންެގ 

ސްޓް ހިމާޔަތްކުރުން އެއީ. އެހެނެއް ނޫން ކަންކަްނ ވަނީކީ. މައްސަލަެއއް އޭާނ އަތަށް ދިނީ. ދީފައި އޭނަ އިންޓްރަ

ކައިިރއަށް މައްސަަލއަށް ވީ ގޮތެއް ބަލަން އޭނަެގ ކްލަަޔންޓު ދާއިރު ވަކި ހިސާބަކުްނ ބުނަނީ، ވީ ގޮެތއް ވެްސ 

ނަނީ ތަރިކައާ ބެހޭ މައްސަލަތައް. މި ހުންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ނޭނގެއޭ. ގިނަ ފަހަރު ފައިލްަގނޑު ވެސް ނޯވޭ. މި ހުން

މާލިއްޔަތާ ބެހޭ މައްސަލަތައް. އެހާތަނުން ފެށިގެން ވަކި ހިސާބަކަށް ދާއިރު، ފައިލު ެވސް އޮންނަނީ ގެއްލުަވއިލާފަ. 

ަކތައް ދެއްކޭނެހެނެއް. ވަރަްށ މިނެޓުއިރުގެ ތެޭރގައި މި ވާހަ 3އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ 

ދިގު ވާހަަކެއއް މިއީ. އަުޅގަނޑު އެދެން ވަރަށް ބޮޑަށް ގަޑި އިތުރުކޮށްލަދެްއވުމަށް. ެއއީ ިމހާރުވެސް ތި ބެލް ެއޅުްއވީ. 

އުޅެނީ. އެހެންވީމާ،  ގެން. މީގެ ސުރުޚީ ވެސް ނޭިޅެގން މިއުޅެނީ ނުެވސް ފެށި ވަގުުތ ދިޔައީ. ވާހަަކ އަދި މި

 މި ވާހަކަަދއްކާކަށް ނުަފށާނަން...އަުޅގަނޑު  ތޯ ވާހަކަަދއްކާނީ؟ކިހިނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާރގެ ދާއި ރުޞަތު ދެން މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީރު. އާދެ، އަުޅަގނޑު ފުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. 

 

 ބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެން ވިލުފުށީ

ގު ވާހަަކެއއް ގޮތުން މާ ދި ބެހޭ ދާ ބިލާ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި

ިރ ހުށަހެޅުއްވީތީވެ ިއއްޒަތްތެ ، ސަރުކާރުން މި ފޮނުއްވި ބިލު ކުޑަުކޑަ ވާަހކަެއއް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ. އާދެ ނޫން،

ޤާނޫނުއަސާީސ   ފަހަަކށްއައިސް އާރާއްޭޖގައި ،މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ
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ރާއްޖެ ވަރަށް  ވެރިކަމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮުޅގައި މިށް ވެސް އެކުަލވައިލި ފަހުން ވެރިކަންުކރާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަ

  ގެންދާ ންމެ ަރނގަޅު ގޮތުަގއި ކުރިއަށް އުމުގެ ފުރުޞަތެްއ މި ލިެބނީ. މި ފުރުޞަތު އެެއއްކޮށް ގެްނދި އަމާންއޮމާންކަމާ

 ،ނޫނުތައް ވެސްލިބިގެންދާނެ. އޭގެތެޭރަގއި ހެދޭ ގާ މި ޤައުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޙަްއލުތައް ،ނަމަ

އްޔާ މިއިްނ ރަނގަޅު ހެޔޮ ނަތީޖާތަކެއް މަށް ެވއްޖެ ކައަދި ގެންުގޅުްއވާ އުސޫލުަތްއ ވެސް އެއްހަމަެއްއގައި ގެންގުޅޭ

ވެސް އެ ބިްނގާ އޮންނާނީ  ހަމަޔަށް ދިޔަސް  ، ކެްއޗާނަމަ ލިބިގެންދާނެ. ނުބައިކޮށް ަކްއޗަށް ބިންގަލެއް އެިޅއްޖެ

އިުރގަިއ ސަރުކާރުން ގެންނަ ، އާއެްއޗެހި ގެންނައިުރގައި  ، ައޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލުތަކާކަްއޗަށޭ ބުނާ އުސޫލުން

ދޭތެރޭގަިއ ވިސްނާފައި މިކަން ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރުވެސް  ، މިފަދަ ކަންތައްތަކާލަންވެސް އަުޅގަނޑު ޮގވާ

ދައްކަމުން މި ގެންދަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނ އޮތް ގޮތަކީ ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫނޭ. އެހެން ބުނެފައި 

ބާރު ދޭއިރުގައި އަެނއްާކވެސް  ، ގާނޫނަކުންދައްކާއިުރގައި  އްގެ ވާހަކަ އެސޯސިއޭޝަނެ މެން ބާ އަނެއްާކވެސް ައޅުގަނޑު

މި  ،މި ކަންކަން ބަލަން މި ތިބެނީ މިކަން ކުރާ މީހުން. އޭގެ މާނަޔަކީ ،މިކަމުގައި ފިަޔވަުޅއަޅަން ިމ ތިބެނީ

، އެ މާއްބަވަނީ. އެހެްނވީނޫންނަމަ އެފަދަ ބޭބޭފުޅުން މި ތި ،ނޫނީ ަވކީލުންއޭޝަނުަގއި މި ިތއްަބވަނީ ވެސް ގާއެސޯސި 

، އަޅުގަނޑުމެން މިކަހަލަ ީވމާބޭފުޅުން ކުރައްވާ ކަންތައްަތްއ ގޯހޭ ބުނަން ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އުނދަގޫވާނެ. އެހެން

ހައްާޓ ބައެްއގެ ވާަހކަ އެބަބުނޭ. މި ކަންކަން ބަލަ ،ކަންތައްތައް ކުރާއިުރގައި ީމގައި އެބައޮތް ޯބޑެްއގެ ވާަހކަ

، ައޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މިކަން ކުރާއިރުަގއި މި ދެންނެވި ގޮތަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން މިކަން ކުެރވޭެނ އެހެންވީމާ

ދޭތެރޭަގިއ ވެސް އެްއޗެްއ ދަންނަވާ  ވާ ގޮތާ ކައުންސިލު މިހާރު އެކުެލވިގެން މީޑިއާ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރަން. ެއއީ 

ކަންަތއްތައް ކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު މި  ަގއިއާމީޑި ،ންނަނީއޮ  ަކއުްނސިލު އެކުލެވިަފއި މި، މީޑިއާކަމަށް ވަންޏާ

މިކަްނ މިހެނެއް ނުވާނެ. އަނެްއކާ ހަމަ  ފިަޔވަޅު އަުޅއްވާނީ؟ ތަުކގައި ިތއްަބާވ ބޭފުޅުން. ކިހިނެއްތޯ މިމީިޑއާ އަޅަނީ

ނޫނީ ވަކީލުން. ނީ ވެސް ގާއޭޝަނުަގއި މި ތިއްބަވަމި މައްސަލައިގައި ވެސް މި ނުކުންނަނީ އެ މައްސަލަ. މި އެސޯސި 

، އަޅުގަނޑަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ފެނޭ މި ބިލު ފިޔަވަުޅއަޅާނީ. އެހެންވީމާ ދޭތެރެ  ބޭފުޅުން ކިހިނެއްތޯ ވަީކލަކާމި

ސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިރާސާކުރަްއވާއިުރގައި މި ދެންނެވި ކަންތަކުގެ މައްޗަށް އިސްކަންދެްއަވއިގެން މި ބިލު ދިރާ

 ގަާވއިަދކުން އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ،. ހަމަ ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭގެންދަންކުރިއަށް 

ނޫނެއް ފާސްކޮށްފައި ދެން ގާނޫނަކުން ދެން އެއްެވސް ބަޔަކަށް ނުދޭން އަޅުގަނޑުމެްނ ނިންމަން. އެއީ މަޖިލީހުން ގާ

ން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކަންަކން ކޮށްފައި ރަްއޔިތުންނަށް އެތަންތާ ތިބޭ މީހު ،ގަާވއިދެއް ފާްސކުރާށޭ ބުނީމަ

ކުރިމަތިލާން އެބަޖެހޭ މި ދެންނެވި ކަހަލަ ގަވާިއދު ހަދައިގެން. ރައްޔިތުންެގ  އްތަކާކަންތަ ވަރު ބޮޑެތިސަލާމަތްނުވެވޭ 

ކަށް ޚަބަރެއް ވެސް ފަހަރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަ  ވެސް އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ގިނަފާސްކުރަންޖެހޭނޭމަޖިލީހުން 

ތަށް މި ދެންނެވި ގޮ ،ނުވޭ. ފާސްކޮށްލަނީ. މިހާރު އިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ސަމާލުަކމަށް އަޅުގަނޑު ގެންނަން ބޭނުންވޭ

ހަމައެކަނި ަގވާއިދު ކޮިމޓީގެ ތިން މީހުން ތިބެ ާފސްކޮށްފައި ފޮުނވަިއގެން އެ  ،ނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާިއދުގާ
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ރަްއޔިތުްނ  ނޫނުއަސާސީންއް ނޫން. ޤާޤާނޫނުއަސާސީެގ ރޫހެެގ މަްއޗަށް ޢަމަލުކުރޭ އެބަ. އެީއ ތަންތަނުން ރައްޔިތުން

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ގަވާިއދެއް މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެަފިއ 

ބޭނުންހާ  ،ިޅ ހުށަހެޅުމެއް. ެއއީ ވެރިމީހާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެ އޮތީ. ައޅުގަނުޑގެ ހުށަހެުޅމެއް. ެއއީ އަުޅގަނޑު ހުށަހެ

ނުދިނުމަށް ޓަކައި ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް އެއީ. ޤާނޫނުއަސާީސ ެވ އެކަން ެއގޮތަށް ކުިރޔަގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ކުރާތީ 

ގެ ފަޅުތެރޭަގއި ހުރި ކްްސއިްނ މާލޭން. އޭރުަގއި ޕަބްލިކް ވޯދެްއކި އިޞްލާޙުކުރަމުންދިޔައިރު އަުޅގަނޑު އެ ވާަހކަ

ދިަޔއީ. ހަމަެއއް ނެތި. އޭެގ ސަބަބުން އެަތއް ބަިއވަރު ެގއްލުންތަކެްއ ލިބިގެން ،ދޯނިފަހަރު ނަގައި ބޭރުކޮށްލީ އުސޫލެއް 

އަލަށް ބިލުތަެކއް އަންނައިުރަގއި ރަނަގޅު  ،ސަުރކާެރއް ައއިސް  ވާހަކަ މިހެން މި ދައްކަނީ އާ، މިއެހެންވީމާ

ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނާތީެވ.  ގެންދިަޔިއއްޔާ މި ކަންކަން ރަނގަުޅވެދާނެެއކު މިކަން ކުރިއަށްރިކަމާވިސްނުންތެ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނުދެކު ށީ، ކުޅުުދއްފުއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. 

 

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

، ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއި، ހުއްދަ އްދަ ދިނުމާއިހު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަކީލުންނަށް ަލއިސަންްސ ދިނުމާއި،

، ގާނޫީނ ބޫލުކުރާްއޗަށް އުފެދޭ، ާގނޫނުން ގަަވކީލުންގެ މަ ،މި ކަންކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުކޮށް ،ބާތިލުކުރުމާ

ވާލުކުރުމަީކ އަުޅގަނޑު ވެްސ ތާއީދުުކރާ ކަމެއް. ދުިނޔޭެގ ހަމަޔަކީ ެވސް އެއީ. އެ ހަމަޔަްށ ޖަމުޢިއްޔާއަާކ ހަ

ލުކުރަން. އަދި ައޅުގަނޑު މި ބިލަށް ވަރަށް ބޫންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ެވސް ގައަޅުގަނޑުމެން އެނބުރެ

ބެހޭ އދ.ެގ ހައިކޮމިޝަނަރގެ  ަތކާގަިއ އެަބއޮޭވ އިންސާނީ ޙައްޤު 1990 ،އަވަްސައވަހަށް ބަލައިލިއިރު 

ގޮތުން.  ބެހޭ ްނގެ ދައުރާއި މަޤާމާން ހަވާނާގައި ކަނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ާއއްމު އުސޫލުތަކެއް ވަކީލުމުގެ މަތީއިސްނެންެގވު

މީހުން  ނޫނީ ޚިދުމަތް އެ، ގާވުން ގޮތް އަތްފޯރާފަށުގަިއ ވަކީލުން ލިބޭ ، ވަކީަލކަށް ެއކްެސސް ލިބުން؛ތުންއެގޮ

 މީހުންގެ ޓްރެއިނިންގ ކަނޑަެއޅިފައި ހުރުން. އެ ން،މީހުންގެ ކޮލިފިކޭޝަ ވުން. އެ ގޮތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދޭ

 ،މީުހންގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބައިތޯ  ރަކާތްތެރިވާއިރު އެހަ ކީުލންއިމުކުރުމުެގ އެޖެންޓުންގެ ގޮުތގައި ވަޢަދުލުއިންޞާފު ޤާ

މީހުންނަށް ލިބިގެންވޭ.  މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ކޮބަިއކަްނ ބަޔާންވެފައި އޮތުން. ިޚާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަްނ އެ

 ގެ މިނިވަންކަން އެ ގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމު ބެހޭ ލަތަކާނޫނީ މައްސަމީުހންނަށް ދިމާވާ ގާ ފަނޑިޔާރުގެތަކަާށއި އެ

ަވކީލުންގެ ަމއްޗަށް އުފެދޭ ވަކީލުންެގ  ،މީހުންނަށް ލިބުން. އަދި ހަމައެހެންމެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޮޑީއެްއަގއި
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ރަކާތްތެރިވުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ވެސް މި ދެންނެވި ހަވާނާގެ އުސޫލުތަުކގެ ތެރެއިްނ އި ބައިވެިރވެ، ހަޢިއްޔާއެްއގަ ޖަމު

ނަށް ދެންނެވިދާނެ. މި ިބލު މައިގަނުޑ ގޮެތއްަގއި އެ ުއސޫލުތަކަށް ތަބާވާ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން ލިބިދޭ ފުރުޞަތުތަކެއް.

ދާިއ ލަން ބޭުނންވޭ. މި ބިލުެގ މަޤްޞަގޮތުން ފާހަގަކޮށް ެބހޭ މި ބިލާއެކު ވެްސ އަުޅގަނުޑ ބައެްއ ނުކުތާތައް އެހެންކަމާ

ދި މި ބިލުން ފަރުވާ ހޯދައިދޭ ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި ެއ އަ ،ސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަާކއިލުން ހާމި ބި

ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރާ ކަންތައްަތއް. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މި ބިލު 

، އަިދ ބޫލުކުރާތީސް ގަކަމަށް އަުޅގަނޑު ވެ ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި މި ބިލަށް އަންނަންޖެހޭނެ ބައެއް އިްޞލާޙުތައް ހުރި

އިޞްލާޙުތައް  ،ފާހަގަވާތީ އަުޅގަނޑު ހިތަށްެއރީ މަޖިލީހުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި އެ ވާހަކަަތއް ނުދައްކާ ކަމަށް ވާނަމަ

ބޭނުންވީ. އަުޅގަނޑު ވެްސ  ، ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑު ކަމެކޭ. އެހެންވީމާނައިސް ދިއުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ 

؛ ވުރެ ގިަނ. އަދި ދެން ފަށަން އޮތް  މިހާުރވެސް ާރއްޖޭަގއި ހާހެއްހާ ވަކީލުން އެބައުޭޅ، ހާހަކަށް ،ބޫލުކުރަންގަ

އަށްވުރެ ގިނަ ވަކީލުން  300ބަރު މަހުގެ ތެރޭަގިއ ފަށަން އޮތް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުަގއި ެވސް ޑިސެން

އެއްހާ ޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. ތޭރަ ސަތޭކަށް އަދަްސކުރާ ވަކީލުން ބަިއވެިރވެފަިއާވ ކަމަ ؛ކަމަށް ބައިވެިރވެފަިއވާ

މީހުންގެ  ައުޅގަނޑަށް ހީވަނީ އެ، ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް ނޫނު ހިނގަން ތައްޔާރުާވއިުރަގއިގާވަކީލުންގެ ަމއްޗަށް މި 

އެްއވެްސ  އަުޅގަނޑު ހަމަ ،ކަމެއްހެން. ޔަޤީން މުއްވެގެންާދއިރުަގއި އޮތުމަީކ މުހިހިއްސާ ވެސް މި ބިލު ބަްއޓަން

ބިލު ބޭފުޅުންކޮޅެްއ ޤާ ،ލިމަ އެނގޭ ގާނޫނީ ގޮތުން ހަމަ ރަނގަޅު ބޭފުޅުންކޮޅެއްއިމި ބިލު ބަލަ ،ނެތް ޝައްކެތް

ރަނގަޅު ނިޔަުތގައި. އެހެންނަމަވެސް، މިދެްނނެވިހެން ހާހެއްހާ ވަކީލުން  ،ތައްޔާރުކުަރްއވާފައި އޮތް ރަނގަޅު ބިލެއް 

ޭއގެތެޭރގަިއ  ،ންގެ ތެރެއިން އުފެއްދިެގން އަިއ ބިލަކަށް މި ބިުލ ާވއިރުަގއިރާއްޖޭަގއި އުޅޭއިުރަގއި ވަީކލު

 ބައެްއެގ މިލްކުވެރިކަން، ބަިއވެރިވުްނ، ހިއްސާ ީމގައި ނެތްކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހާ  މިދެންނެވިހެން ގިނަ

އަޅުގަނޑު  .ކަށް މި ބިލު ވާއިރުއުޫސލުތަކެއް ހިމެނޭ ބިލަ ،މަލުކުރުން ލާޒިމުވާ ބިލެއްޢަގިނަ ަވކީލުންނަށް 

ތަެކއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ ަވކީލެްއގެ އަުތަގއި އޮންނަ ހުއްދަައކީ ެވސް އަތްމާ އުނަދގޫ ޫނން އިޖުރާ ،ގަބޫލުކުރަން

ކަން. އަދި ކޮންޓިނުއިްނގ ން އައުކުެރވެންޖެހޭނެ އެްއޗެއް އަހަރުން އަހަރަށް ނުވަތަ މުއްދަތްތަކަކުން މުއްދަތްތަަކކު

އި ކެނޑިނޭޅި އެ އޮންނަ ޓަކަފަންނު ތަރައްޤީކުރުމަށް ،ނުވަތަ އޭނަގެ ހުނަރު ޕްމަންޓްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕް

ކަްނ ބިލުޤާ ،ލްމާއި ހުނަރުޢި އޭނަގެ  ،އަަބދުވެސް ތާާޒކޮށް ިއ،ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގުރާމުތައް ހަދަ ްއގައިތަކެމުއްދަތު

ުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ އަދި އެކަމަށް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް މިހާރަށްވުރެ ކުަރންވާނެކަން އެއީ އައިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް

ލޫކީ މައްސަލަތަކުަގއި ސު ،ކަމަކީ  ވެދާނެ. އަނެއް އެޅުްއވުމަކީ އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ރަނަގޅު ަކމަކަށްބާރުބޮޑަށް 

ލަންޖެހޭ. އިައޅުގަނޑުމެން ބަލައި ކޯޓުތަާކއި ބާ އެސޯސިއޭޝަނާ ދޭތެރޭގަިއ އޮންނާނީ ކޮންގުޅުމެއްތޯ އެޅުމުގަ ފިޔަވަޅު 

ކުރަމުންދާ  ޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު މިސު ،ޕްީރމް ކޯޓުން މިހާރު ބަލަހައްޓާ ދަފްތަރާއިޅުގަނޑަށް އެނގޭ ސުއަ

ކަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކުރަން އަންނަނީ އެކަން ކަން. މި ބިލު މިށްކަންތައްތައް ބަދަލުެވގެންދާނީ ބާ އެސޯސިއޭޝަނަ
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ކުރާީނ  ކޮްށގެްނނުވާނެއެކޭ. މިކަން ިޅގެން ނުބުނޭ ދެން ދައުލަތުެގ އެހެން އިދާރާއަކުްނ މިކަންބިލަކު ކަނަޑއެ

ގައި އެހެން ބުނުން ވަރަށް ހަމައެކަނި ބާ އެސޯިސއޭަޝނުން. ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ގާނޫނު 

ނޫން.  ކަމެއް ދާނެ ކަމަށް ބަލާފައި ދޫކޮށްލެވޭނެޕްަލއިޑުކޮްށ ދޭހަވެމްނުވަތަ އި ގޮތުން މްނީޟިއެއީ މުހެން. އްމުހި

 ސާފު ،މީހުްނގެ ބަދަލުަގއި އަދާކުރާނެ ަބއެއް އުފަންކުާރއިރު ބަޔަކު އަދާކުރަމުންާދ މަސްއޫލިްއޔަތެއް އެ އެހެން

ންމެވެްސ ވެސް ކޯޓުަތކަށް ކޮ އެޅުމުަގއި ހަމަ ޔަޤީނުންމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ފިޔަަވޅުތެދުބަހުން ބުނަންޖެހޭނެ ކަ

މަސަްއކަތުެގ ބޮޑުބައި ކޯުޓަގއި ހޭދަކުރާ  ،ދައުރެއް އޮންނާނެ. ވަކީލުންަނށް. ވަކީލުންނަކީ ކޯޓަށް ބޮުޑބައި ހާޒިރުވެ 

ރުމަތުގެ ގަާވއިދުގެ ަދށުން ނަމަވެސް ފިޔަވަޅެއް ޙު ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތަކުން ކޯޓުގެ މީހުންނަށް ވާއިުރަގއި އެ ބަޔަކަށް

 ގުޅޭ އެހެން ކަންަތއްތައް.... ކާމީހުްނގެ ސްލޫ ކުރާ ކަންތައްތަާކއި އަދި އެ އަޅާފާނެ. ކޯޓުން ބޭރުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލުން އަރި މެންބަރު ަވގުތު ހަމަވެއްޖެ އިނގޭތޯ. އާެދ، ަވރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި 

ންބަރު މެޒަތްތެރި އިއް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަުރވާނަން ިއނގޭތޯ. އާދެ، ދެން  މެންފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަތީމާ އަޅުގަނޑު

ރު ދާއިާރގެ ފުވައްމުލަކު އުތުވަގުތު ވަަޑިއގެން ނެތް. ދެން އެހެންވީމާ،  މި ؛އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

ތެރި އިްއޒަތްގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާ ވެސް ނެތް. އާދެ، މިހާރު އަޅުގަނޑު ހަށް. ޢަލީ ޝާހްމެންބަރު ޢަލީ ޝާއިްއޒަތްތެރި 

 އަރުވަން. ަޑިއގެންފި. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުވަ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

 

 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލެ

އްެޗްއ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެ  ، އެދުނީ އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ެވސް ފުރުޞަތަކަށް

ަކވަމުްނ ދައް ޕާީޓގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުއަޅުގަނޑަށް ވުރެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ،ދަންނަވާލަން. ނަމަވެސް

 ޅުތައް އިތުރަށް ނަޝީދު ބައެއް ވާހަކަފު  މުޙައްމަދުޒުއުސްތާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ  ދެކުނު ކުޅުދުއްފުށީ

 ެދއްވާޯތ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް 5ގެންދާތީެވ އެމަނިކުާފނަށް އަދި އިތުރު ންކަމަށް ވިާދޅުވަމު ން ހުރިވިދާޅުވާ

ސް. ެއ  ނަމަވެމުންކަމެއް އެއީ ލިޔު ދަންނަވާލަން އަޅުގަނުޑ. އެެހންނޫނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން އަޅުގަނޑު ކުރަންޖެހޭ

ންނަވާލަން. ދަވާަހކަ  ތު ދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭތީވެ އެމިނެޓުގެ ފުރުޞަ 5ދޭނަން ިއތުރު އިއަޅުގަނޑު ފޮނުވަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްޔާ.  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ފަހުން ބޭނުން. ހަމަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާ!ގެންދަ ޅު ކުިރއަށްފުދު ވާހަކަމެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީިއްއޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިރާގެ  ށީކުޅުުދއްފުއާދެ، އެހެްނވީމާ، 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ށީކުޅުދުއްފު

ެއއީ  ންަނވާލަން ޭބނުންވަނީ ފިޔަަވޅުެއޅުންކަމަކަްށ އަުޅގަނޑު ދަ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ ިއނގޭތޯ. ދެން އަނެއް

 ކޯޑާ ،ވާނަމަ ޚިލާުފވެއްޖެ ކަމަށް ަތކަކާވަކި މިންގަނޑު ،މެކޭކަ ރަނގަޅު ތެރެއިން ކުރަން ހަމަ އެންމެ އުސޫލެްއގެ

ވާނަމަ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ފެނިފައި ހުރި ގޮތަކަށް ނޫނޭ އެ ފިޔަވަުޅ  ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް

ކުއްިލ ކުއްލި  ރަށް.އަޅަންވާީނކީ. ނެޗުރަލް ޖަްސޓިސްގެ އުސޫލުން ުނވަތަ ިޑއު ޕްރޮސެސް ހިނގަންޖެހޭނޭ ބަރާބަ

އެތައް އަހަރަކަށް އެ  ގަިއ،އެތައް މުއްދަެތއް  އިއެއިން ކޮންމެ ސަސްޕެންޝަނެއްގަ  ،ސަސްޕެންޝަންތައް އަިއސް

ގޮްތ  އަނެއްކާވެސް ަވކާލަތުކުެރވޭ ،ުކއްލިައކަށް ސަސްޕެންޝަން ނިމިފައި ،ގޮތް އޮވެފައި ސަސްޕެންޝަން ދެމިގެންދާ

 ޒިންމާނުވާ  އި ދަނީ އެްއވެްސ މީހަކު ޭއގަ ަމސައްކަތްކުރުުމގެ ަޙއްޤު ހިފެހެއްޓިގެން އެ ވާއިުރގަިއ މީހަކަށް ލިބިދޭ

ެވގެްނ  ގޮތުން ވަކީލަކަށް ނޫން. މިހާރު އުސޫލުތައް އޮންނަ ގޮތަށް. ވަކާލާުތކުރަން ކޯޓަށް ނުދެވެނީކީ އެކަންޏެއް

ނުކުރޭ ކޯޓަށް ނުދެވޭ މީހަކު  ސް ގަބޫލެއްވެ ެއއް އޮންަނ މީހުންމައްސަލަ އިފުލުހަށް ވެސް ނުދެވޭ. ފުލުހުންގަ

އެކަމަކު ކަމަކާ ނުލައި  ހަން. ގޮތަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިގެންދޭ އެ ވާ. އެހެންީވމާ، ގޮުތަގއި ގެވަކީެލއް

އަެށއްކަ މަސްުދވަހުެގ އްިލގެންދަނީ ހައެްއކަފަހުން އެ ސަސްޕެންޝަން ލިފްޓުކުާރއިރުަގއި އެ ގެ އަށެްއކަ މަސްހައެއްކަ 

 އެުޅމަށް ތާއީދުކުރެވުނު ކަމަށް ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން ފިޔަަވޅު ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ  މްދަނީ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މިއާ

ިލބެންވާ ޙައްޤުަތއް ލިބިދީގެްނ ހިމާޔަތްކުރެިވގެން އޮންަނ ވާނީ އިސްތިސްނާ ހާލަތެްއގައި އަޅަންފިަޔވަޅު  ،ވިޔަސް 

މަތުގެ ބިލޭ މި ިބލަށް ކީމަ އިނގިޭރސި ބަހަށް މީތި މި ތަރުޖަމާވަނީ ލީގަލް މަރުޙަލާތަކެއްގެ ތެެރއިންނޭ. ގާނޫނީ ޚިދު

ގޮތަށް ލީގަލް ސަރވިސް. ެއކަމަކު ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ބިލުެގ  ންނަގެ ގޮުތގައި. ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް އޮސަރވިސް 

އޭ ީލގަލް ސަރވިސް ިހރާއްޖޭގެ ނޫން ކަންނޭނގެ. ދިވެ ުއޅެނީ ލީގަލް ސަރވިސް ަބއްޓަންކުުރމެއް ެވގެން މި ބޭނުމަކަށް

ތަނުން  2ޕީ.ޖީ އޮފީހާ. އެ  އިރނީ ޖެނެރަލުގެ އޮފީހާވެސް އަންނަނީ އެޓަ ބުނީމާ އަޅުގަނޑު މައިންޑަްށ ފުރަތަމަ

ކަށް ބަހާލައިގެން. އެހެންވީމާ، ޔަގޮތަކަށް. ދެ ފަޅި ކަންނޭނގެ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ގާނޫނީ ޚިދުމަތް ދެނީ ދެ

ލޭުޓކުރަންެވގެން އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އުބަެއއް ރެގި އުޅެނީ ަވކި ފަންނެއްގައި އުޅޭ ން މިއަޅުގަނޑުމެ

ނޫނީ ޚިދުމަތުެގ ބިލަކަށް ނޫން ކަންނޭނގެއޭ މި ބިލު  ވާންވާނީ. މި ބިލު ވާންވާނީ ގާނޫނީ ފަންނުެގ ، ގާބޭނުންވަނީ

 ފަންނުގެ އުސޫލުތަާކއޭ މި ބިލުން ރެގިއުލޭުޓކުރެވޭތޯ މި އުޅެނީ. ބިލަށޭ. އެ ފަންނުގައި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންނާއި އެ

ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ ބުނާިއރުގަިއ، ހިންގާ ކޮމިޓީ އެބަ ނަގާ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ބާ 

ގު މުއްދަތެއް. ާއއްމުކޮށް އެސޯިސއޭޝަން ކަހަލަ އެޯސސިއޭޝަނެްއގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ ފަސް އަހަރަށް ނެގުމަކީ ވަރަްށ ދި

ހުންނަނީ އަހަރަކަށް ނުވަތަ ިގނަވެގެން ދެ އަހަރަށް. އެހެންީވމާ، މުއްދަތު ކުުރވާން އެބަޖެހޭ  ޓާންއޯވަރ އިތުރުކުރަްނ. 

އަްށ .އެސް.ސީއެހެންމެ ޖޭޤާމުތަކުަގއި ތިބެގެން ޚިދުމަތްކުެރވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި. އަދި ހަމަގިނަ ބަޔަކަށް އެ މަ
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މީހުން  ެއ  ބާ ެއސޯސިއޭޝަްނގެ ގަިއ،ޑައަާޅ ަވކީލުން އިންތިޚާުބކުރަންވާނެ ކަމަށް ާބ އެސޯިސއޭޝަނުން ބުނާއިރު ކަނ

، ކޮންެމވެސް ކަހަލަ ކަނޑަައޅާ ކަމަށް ވާނަމަ  އިންތިޚާބުގެ އުސޫލުަތއް ހިންގައިއެ  އިންތިޚާބު ކަނަޑއަަޅއި،

ގެ ތެރެއިން ދާ މީހަކު ގެްނވާ ކަމެއް. ެއއީ ބާ އެސޯިސޭއޝަންއޮފް އިންޓްރެްސޓެއް ައއުމަކީ ެއކަށީ ކޮންފްލިކްޓު

ވާުލވުމަކީ ރަނގަުޅ  އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާ ނަމަވެސް ހަ، އެ ވަޒީފާ ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ އަްށ ދާން މިޖޭ.އެސް.ސީ

ާކ  އެހެން ބަޔައިންތިޚާުބ ހިންގުން އި،ކަމަކަށް ވެދާނެ. ޭއގެ އުޫސލުތައް ބާ އެސޯިސއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފަ 

ނޫނީ ވަކީެލްއގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަކީ. އެކަމަކު، މި އް ކަންނޭނގެ. ައސާސީ ޙަްއޤެއް ގާވާލުކުރުމަކީ ކުެރވިދާނެ ކަމެހަ

. ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަެއްއ އި. މާލޭގަ އިރަށުގަ އޮންނަނީ މި މި އިޙައްޤު މައިގަނޑު ގޮެތްއގަިއ މަރުކަޒުވެފަ 

އި، ޓަކައި ަބއިަގޑިއިުރގެ އެޕިިއރަންސަކަށް ދަތުރުކޮށްފަަވކީލުން ފޮނުަވއިދިނުމަށް ކަށްކޯޓުތަުކގައި ރަށްރަުށގެ ކޯޓުތަ 

މިނެޓުެގ  20، މިނެޓު 15 އި،ފޮނުަވއިގެން ކޯޓަށް އެިޕއަރވެފަ  އިކަނޑުމަގުން ލޯންޗުގަ  އި،ލައިޓުން ޓިކެޓު ނަގާފަފް

ކަމަށް ވިޔަްސ   ބައްދަލުކޮށްލަން ދާންޖެހުންއަލުން އަނބުރާ މިކޮޅަށް ައންނަން. ނޫނީ އި އެްއ ނިންމާފަކޭހެއް، މެޓަރ

ވެްސ  ޚިދުމަތް ގެ ތެރޭަގއި ީވޑިއޯ ކޮންފަރިންސިންގެމިހާރުވެސް ޝަރުޢީ ނިާޒމު ،ދާން. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީ 

ރިހާ ވީހާެވސް ފުޅާކޮށް ރާއްޖޭގެ ހު އުމަކީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވެދާޭނ،ވެސް ފުޅާެވގެންދި ބޭނުންކުރާއިރުަގއި މި ޚިދުމަތް 

ަވކީލުން އަތުޖެހޭ ހިސާބަށް ގެނެސްދިނުމަށް  ،ގޮތް ހަދައިދިނުމާއި ނޫނީ ވަކީުލންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭވެސް ގާރަށަކަށް 

ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން. ެއކަން މީގެތެރެއިން ައއުން ަރނގަޅުވެދާނެ ކަންނޭނގެ. ާބ އެްގޒާމް ހަދަންޖެހޭ ވާހަކަ 

ޓަކައި. އަުޅަގނޑަކަށް ނުފެނޭ ފުރަތަމަ  ހުއްދަ ހޯދުމަށްމަށް އަންނަ މީހުންމިގައި އެަބއޮތް އަލަށް ވަީކލު ކަ

ސީނިއަރ ަވކީލެއް ަކއިރީަގިއ ބާއްވާކަށް. ކޮންމެވެސް  ދަތި އުދަގޫ ކަމަކަށް މިކަން  ފަށައިގަންނައިުރގައި އެހާ

 ،ލީމަ ފަށައިގަންނައިރުހަދައި ތަ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ލުއި އެްގޒާމެއް ޗްމަންޓަކަށް ުދވަސްކޮަޅުކ އުޅުނީމަ ނުވައެޓޭ

އެހާ މަީތ  ،ފުރަތަމަ ދެތިން އަހަރު ތެރޭގައި އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މިގޮަތށް އެހާ ވަރުގަދަ ބާ ެއގްޒާްމތައް ގެނެްސގެން

ޖެއްސުްނ އެހާ ރަނގަޅު ުނވެދާނެހެން ފަށައިަގންނައިރު. މަޑުމަޑުން ހަރުދަާނވަމުންދާއިރުަގއި އެކަންކަްނ  އިފެންވަރުގަ 

ޓިސިން ވަކީލުން ގޮތަށް ނޫޅެވޭނެ ކަމަށް އެބަ ބުނޭ. ބަެއްއ ކް ރުން ރަނގަުޅވެދާނެ ކަންނޭނގެ. ފަނޑިޔާރުންނަށް ޕްރެކު

ޫނނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓޭ ވާހަކަ. އެކަމަކު ބަެއްއ ސް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރާ މީހުންގެ ގާވެއި އިންތިޚާބުތަކުގަ 

ތިޭބއިރުަގއި ވަކާލާުތނުކުރެވޭ މީހުން. މިސާލަކަްށ  އި އެބަ ތިބޭ އެތަންާތނގަވެސްިއ ކަހަލަ އެހެން ަވޒީފާތަުކގަ

، ޕްރެކްޓިސްނުކުރެްއވޭ . މިސާލަކަށް އެހެން ބައެއް ދައުލަުތގެ މުހިއްމު މުއައްަސސާތަުކގައި ތިއްަބވާ ޭބފުޅުންންވަޒީރު

ވެސް ހިމެނެންވާނެ  ލިސްުޓގައި އެ ބޭފުޅުންމަސައްކަތްނުކުރާ ވަކީލުންގެ  ބޭފުޅުން. އެ ހާލަތަށް ދާ ކަމަށް ވަންޏާ

ޕީ.ޖީ އޮފީހާއި އޭ.ޖީ ޮއފީހުގެ ވަކީލުންނަކީ ރާއްޭޖގެ  ،ަކމަކީ ހަމަ ފަނޑިޔާުރންނެކޭ އެްއގޮތަށް. އަނެއް އޭކަންނޭނގެ

ކުރާ މަސައްކަތްކުރާ ލޯ ފާމްތައް ހަދައިގެން އުޅެީނ ޕްރެކްޓިސް ައކީ. ޕްރައިވެޓު ާބގައި މި، އޮފިޝަލް ބާބޮޑުބައި

ނޫނުގެ ތެރެއިން ރެިގއުލޭޓުވާެނ ހުގެ ވަކީުލންނަކީ ވެސް ހަމަ މި ގާ، ޕީ.ޖީ އޮފީހާއި އޭ.ޖީ އޮފީވަކީލުން. އެހެންވީމާ 
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ެއީއ  ޓޯއިން ަވންނާނީ މީގެތެރެއަށްތޯ؛ބައެއްތޯ ުނވަތަ އެ މީހުންނަށް ވަކި ރެޖީމެއް އަންނާނެތޯ، އެ މީހުންގެ އޮ

ނުޖެހޭ. ކޭޝަްނތަކަށް ވެްސ ބަލާކަށްމީހުންގެ ތެޭރގަިއ ކޮންމެހެން ކޮލިފި ތާެއއް. އެއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ނުކު

މީހުންނަކީ އެޓަރީނ ޖެނެރަލް ކަނޑަައޅާ މީހަކަށް ކޯޓަށް އެބަ ދެވޭ. ޕީ.ޖީ ކަނަޑއަާޅ  މިސާލަކަށް ކޯޓަށް ާދއިރުަގއި އެ

 ނުޖެހޭ. ހަމަ ކަނޑަައޅާ ކޮންމެ މީހަކަށްކަލީ ާވކަށްެވސް ާވކަށްނުޖެހޭ. ޓެކްނި މީހަކަށް ކޯޓަށް އެބަ ެދވޭ. ަވކީލަކަށް

އް. ެއ ބޫުލކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކެ އި އެބަހުރޭ ކޮްނމެ ކޯޓަކުން ވަކީލުން ގަވެސް ދެވިދާނެ. އަދި ބަެއްއ ކޯޓުތަކުގަ 

ޓަަކއި ވަިކ ށްޓަށް ނުވަތަ ހައިކޯޓަށް ދިއުމަޕްރީމް ކޯހުންނެއް. މިސާލަކަށް ސުމީ ނުޖެހޭ އެހުއްދަތައް ވެސް ހޯދާކަށް

ވަންޏާ ނުވަތަ  ކަމަށް  ދެވޭ އޭ.ޖީ އޮފީހުން ދާމީހުންނަށް އެބަ ވެސް އެ ނުލާ ހުއްދަޔާ ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭއިރުަގއި އެ

ވާހަކަ  ، އުސޫލުަތކެއް ހުންނާތީވެ އަުޅގަނޑު ހިތަށްއެރީ ހަމަ އެކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ ޕީ.ޖީ އޮފީހުން ދާ

އެބަ ގެންގުޅޭ ީލގަލް ޓްރެއިނިްނ  އިއެިކއެކި ކުންފުނިތަުކގަ ؛އިންހައުސް ަކއުންސިލް ،ކީދައްކާނަމޭ. އަނެއް ކަމަ

ގެ ތެރެއަްށ މީހުންގެ އިންހައުސް ަކއުންސިލަށް. އެ މީހުން ކޮންމެހެން ބާ އެސޯސިއޭޝަން  ހަދާފައި ތިބޭ މީހުން އެ

ޕަބްލިކަށް ސަރިވސްއެއް ދޭ ަބއެއް ނޫން. ގޮތުަގއި  ގެ މީހުންނަކީ ޕްރެޓިސިންގ އެޓަރނީން ނުޖެހޭ. އެވަންނާކަށް

މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކުންފުނިން  އެ ،މީހުންނަކީ އަންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ޚިދުމަތް ދޭ ބައެއް. އެ

ކުރާ މީހުން. އިންހައުސްކޮށް ތިބޭ ކައުންސިލުްނ އައިސް އެ ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތްސްޕޮންސަރކޮށްގެން ގޮސްގެްނ 

ުތަގއި ހުރެގެްނ ގޮ ގެރަޖިސްޓްރީެވގެން ވަކީެލއް އިބާ އެސޯސިއޭޝަންގަގ ހަދާކަށް. ންލީގަލް ޓްރެނިންމެހެން ނުޖެހޭ ކޮ

އޮްތ އި އެބައެެޓސްޓުކުރުމުެގ ވަޒީފާ ވެސް ީމގަ ،ގެ ވަޒީާފއާއި ނޫނީ މަސައްކަތްނުކުެރވޭ ގޮަތށް ވާކަށް. ނޯޓްރީ ޕަބްލިކު 

، ަވގުތުްނ ަދއްކާފައި އޮތްއިރު  އިއިންތިާޤލީ މަރުޙަލާގެ ވާހަކަ މީގަ ،ނުރައްކާތެރި ތަންކޮަޅކީ އި. އެކަމަކު އަދި މީގަ ދީފަ

އި އަަލށް އުފައްދާ މުއައްސަާސއެްއ އޮތީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާގަ ނޫނަކަށް ވެގެން އަްނނަ ގޮތަށް މިމީތި ގާ

ނގާ. އެކަމަކު، ަބއެއް ކަހަލަ މިންގަނޑުަތއް ހަދަން ހައެއްކަ މަސް ނަ ،އުސޫލުތަާކއި ،ަގާވއިދުތަކާއި  ،ނޫނުތަކާއި ގާ

ގޮތަށް. މީތި އައުމަށްފަހުގައި މީހަކަްށ  ދުަވސް ތެރޭގައި ވާ 30ދުވަސް ތެރޭގައި  15ހުރި ބަކަންތައްތައް އެ

ވެސް ކޮށްފާނެ  މަނާލައްކަ ރުފިާޔއާ ހަމަިއން ޖޫރި ެވސް ނުކުެރވޭ. ތިން ވެސް ނުެވވޭ. އެޓެސްެޓއް ނޯޓްރީއަކަށް

 ކަމަށް އޅުގަނޑު މި އަެށއްކަ މަސް ނަގާނެއޮތީ. ހައެްއކަ ގޮތަށް މި ަވގުތުން މީތި ހިނގަން ފަށާ ގޮތުން.  ބުނާ އިމީގަ

މަކު، ހުރިހާ އެްއޗެއް ހަދަން. އެކަ މި ދަންޖެހޭ ޯކޑާއި މިންގަނޑުތަކާ،ހަ އިވެސް. ޭއގަ ސެޓަޕް ނިންމަން ބަލަނީ މީގެ

ޓަަކއި ާބއްވަންޖެހޭ ސް.ސީއަްށ މީހަކު ކަނޑައެޅުމަށްުދވަސް ތެޭރގަިއ ޖޭ.އެ 15، ހުރިކުރަންޖެހޭ ކަންތައް އެބަ

 . ންތިޚާބުގެ މަސަްއކަތް ފެށުންއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރޫޕުގެ ލީޑަރު ރީ ގްމެންޓްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަ ރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ނިންމަވައިލެިވއްޖެތޯ؟ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(އިްއޒަތްތެ

ރިއަށް ދެ! ނަޝީދު ކުއާ ގުތު ދޭންވީތޯ ަނޝީދަށް؟ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އިތުރު ވަ އަނެްއކާެވސް  ކިހިނެއްތޯ؟

ީލޑަުރ  ގެ ގްރޫޕުއްވޭ ކަމަށް ަވންޏާ ޕީ.ޖީނުލެރު. އަދިވެސް ވާހަކަފުުޅ ނިންމައިގެންގޮސްެދއްާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ހުއްދަދެއްަވއިފި. 

 

 ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

އަޅުގަނޑު ނިހާޔަތަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން އިނގޭތޯ ައޅުގަނޑަށް މި ފުރުޞަތު ެދއްވީތީ. ިމއީ ވަރަށް ތާރީޚީ 

ބިލު  ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިފިން މިހާރު ދެން ،ރެއެއްހެން އަުޅގަނޑަށް ހީވަީނ. އެކަމަކު އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިފިން

 އަތްުޕޅަށް އަޅުގަނޑު ލިޔުމުން ައރުވާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެދތިން ނުކުތާއެއް އަުޅގަނޑު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުގެ

ލަތެއްަގއި އޭ.ޖީ އޮފީހާ އި އެބަޮއވޭ ވަކި ާޚްއސަ ހާމީގަ ، ބިދޭސީން މަސައްކަތްކުާރއިުރ،ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެއް ކަމަކީ

ްސޓްރީކޮށްފައި ހުރި ލޯ ފާމަކާ ގުިޅގެން ޝަރީޢަތުަގއި އޮްތ ގުިޅގެން، ޕީ.ޖީ އޮފީހާ ުގޅިެގން ނުވަތަ ރާއްޖޭަގއި ރަޖި

ބޭރު  ސް ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ހުއްދަ ޮއެވއޭމިހާރުވެ  ،. އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަައކީސީ ވަކީަލކަށް އާދެވިދާނޭމައްސަލައަކަށް ބިދޭ

 ާއއި ޮއޑިޓު ފަރމްތައްގއުްނޓިންކުރެވެން. ރާއްޭޖގައި އެކަ ްނގެ ލޯފާމުތަކުަގއި އިްނވެސްޓު މީހުންނަށް ރާއްޖޭގައި ވަކީލު

، މިކަހަލަ ވިޔަސް ވެސް  ސްކޫޕާ ޔަްސ، ްޕރައިސް ވޯޓަރ ަހއުސް ހުރި ބޭރުގެ ފާމްަތއް. ކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީ ވިވެސް އެބަ

މިސާލަކަށް އަުޅގަނޑަކީ  ،ތިބޭ ރާްއޖެއިން ބޭރުގެ މީހުން މިހާރުވެސް. ައޅުގަނުޑގެ ވާހަކަައކީ ބައިވަރު މީހުން އެބަ

ޓަކަިއ އެްއ ހޯދުމަށް ޓްރެއިނިންގެ އޮީފހުގައި ވަިކ ކަހަލަ ޚާްއޞައަުޅގަނޑު  ،ވަންޏާ ުގޅޭ މީހެއް ކަމަށްލޯފާމެއް ގެން

އަޅުގަނޑަށް ެޓކްސް ކޮންަސލްޓެންޓެއްެގ ގޮުތގަިއ ލޯޔަެރްއ ނުވަތަ އޮޑިުޓ ކޮންސަލްޓެްނޓެއްެގ ގޮުތަގއި ޮއޑިޓަެރއް 

ެއއީކީ ަމއްސަލަައކަށް ެވގެންނުވާނެ. ހަމައެކަނި ކޯުޓގައި އޮންނަ އަޅުގަނޑަށް ބެހެއްޓިދާނެ ައުޅގަނުޑގެ ފާމުގަިއ. 

ައކަށް  ހޯދައިގެްނ ެއކަންޏެއް ނޫނޭ ބިދޭސީހުއްަދއެއް  އެއް ހޯަދއިގެން ާބ ަކއުންިސލުގެ ހުއްދަ ޚާއްޞަ މައްސަލައަކަްށ 

ދާންޖެހެންޏާ މޭބީ އެކަން ރާއްޖެއަށް އާދެވޭނީ ަވކާލާތުކުރާކަށް. އެހެނެއް ނޫން. ޯކޓުގަިއ އޮްތ މައްސަަލއަކަްށ 

ފެއް ގޮތަށް ހުރެގެން ސްޓާ ،އިންޓާނަލީ ހުރެގެން އި ކުރަންޖެހިދާނެ ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު ލޯ އޮފީހެްއގަ 

، އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަީނ ނގިދާނެ މެރިޓައިމް ލޯއާ ބެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާށް ނޭ؛ އަުޅގަނޑަ ދޭކަެށއްއެްޑވަިއޒް

އް ހަޔަރކޮށްގެން ގެެނސް އަުޅގަނޑު އޮފީހުަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބަހައްޓަން. ސިންގަޕޫރުން މެރިޓައިމް ޯލޔަރެ

ސް. އެކަން ޔަދެވެންވާނެ ކޯޓަށް ނުދިޔަ ނޑުމެން އޮފީހުަގއި ހުރެގެން އެްޑވަިއޒްއޭނައަށް ައޅުގަންވެއްެޖއްާޔ، އެހެ

ނަނީ މި ބު އިކެނީ. ދެން މީގަކަމަށޭ އަޅުގަނޑު ދެ އުންސިލްެގ ހުރަހެއް އައިސްގެންުނވާނެ ކުރާކަށެއް ބާ ކަ 

ގަނޑަށް ހީވަނީ ބުނަން އެ ތުން. އަޅު ނުޖެހޭނޭ މި މުވައްކިލުގެ ކަމަކާ ގުޭޅގޮޒިްނމާ ނަގާކަށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ަވކީލުން

އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަ ބޮޑު  ،. މިސާލަކަށްުޅަވއިގެން ޒިންމާެއއް ނަގާކަށްނުޖެހޭނޭ ގު، ުމވަްއކިލުގެ ޯކޒާކީއުޅޭ ެއްއޗަ
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ިއ އެ ކުްށވެރިެއއްގެ ވަކީެލއްގެ ގޮތުަގއި ދިަޔއީތީއޭ ިކޔާފަ އި ވަކީލަކު ިދޔައީ. އެ ަވކީލު،ްއވެރިެއއް މައްސަަލއިގަ ކު

ތެޭރގަިއ ދެކޭ ގޮްތ ދޭ އޭނަ ކުްށވެރިާވކަށްނުޖެހޭ ނުވަތަ އޭނައަށް ދަތިތަެކއް ައންނާކަށްނުޖެހޭ. ސަރުކާރުން އޭނައާ

ނުޖެހޭނެ. އެީއ ކުާރކަށްދޭތެރޭަގއި ޝައްކު ަނއިޒޭޝަންަތކުެގ މީހުން އޭނައާއޯގަ ނުޖެހޭ. ޔުނިފޯމް އެޅިބަދަލުވާކަށް

ވެސް ޒިންމާ  ދަނީ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތެއް ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އޭނަ އޭނައަކީ ވަކީެލއްގެ ހަިއސިްއަޔތުން އެ

ނުވަަތ  ،ކަމަށް ވާނަމަ ތަ ކުށެްއ ޮކށްފިުނވަ ،ކަމަްށ ވާނަމަ  ކަންތައްތަްއ ހުންނާނެ. ފަރުވާކުަޑެވއްޖެނަގަންޖެހޭ

ކަމަށް  ޚިލާފުވެއްޖެ  ދިނުމުގައި އޭނަ އަމިއްަލއަށް ާގނޫނަކާއޭނަ ޚިދުމަތް ،ކަމަށް ވާނަމަ މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިފި

ހަކަށް ހުރި މީއި ްއކިލު އެއީ ކިތަންމެ ބޮޑު ކުށެއް ކޮށްފަނަ ނަގަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު ދާ މުވަވާނަމަ އެ ޒިންމާތައް އޭ

ވާހަކައަީކ.  އި އެ ޯކޒަށް އޭނަ އައިޑެންޓިފައިުނކުރެވޭނޭ އަސްުލ ބުނަން އެ އުޅޭއޭަނގެ ވަކީލަކަށް ދިަޔީއއޭ ކިޔާފަ ،ވާތީ

އ މި ބުނަނީ ޕާޓުނަރުން؛ އެ ވާހަކަ ތަންކޮެޅއް ސާފުކޮށް ބުނަންޖެހޭނެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. ދެން މީގަ

ވާނީ. ލޯޔަރުްނގެ ޕާޓުނަރުންގެ ގޮުތގައި ތިބެން އިޝިޕްގައެކަންޏޭ ޕާޓްނަރ ރުގައި ލޯޔަރުންނަރޝިޕް ހަދާއިޕާޓް

ޝިޕް ހެދޭނީ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ވަރަށް ހަނި ވިސްނުމެއްހެން. މިސާލަކަށް ދެ ލޯޔަރުން ގުިޅގެންނޭ ޕާޓްނަރ

ނަށް ވާންޖެހޭނީ ބުނަން. ދެ ދެ ޕާޓުނަރުންނޭ ލޯޔަރުން  ިއ،މަްއސަލައެްއ ނެތް ލޯ ފާމެްއގަ ،ނަމަ ޕާޓުނަރުން ތިބޭ

ތިބޭ ޝިޕެއް އުެފއްދޭނީ ބުނަން ޯއކޭ ކަންނޭނގެ. އެކަމަކު ތަްނކޮޅެއް ގިނަ ލޯޔަރުން ންގެ މަްއޗަށޭ ޕާޓްނަރލޯޔަރު

އި އަުޅގަނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން މިހާރުގެ ޓްރެންޑެއް ލޯޔަރ ޓެްކސް މިކްސްކުރުން. ލޯޔަރ ތަނެއްގަ 

ން. ލޯޔަރ އިންވެސްޓްމެންޓް މިކްސްކުރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެދާނެ ޓެްކްސ އެަކއުންޓިންގ ިމކްސްކުރު

ކޮންސަލްޓެންޓެއް ބޮމްބޭއިްނ އަންނަ މީހަކާއި އަުޅގަނާޑ ުގޅިގެން ވެސް ޯލ ފާމެއް ހަަދއިފާނެ. ނޫނިއްާޔ އިްނޑިާއގެ 

ންޓަކާ ގުޅިގެން ވެސް ައޅުގަނޑު ހަދައިފާނެ ޓެކްސް ކޮންސަލްޓަންޓަާކއި ައޅުގަނޑާ ގުިޅގެން ނުވަތަ އޮިޑޓް ކޮންސަލްޓަ

ފާމެއް. ލޯ ފާމެއް. ޓޯޓަލް ސޮލިއުޝަން ދޭން ނުވަތަ އިންހައުސް އަންޑަރ ވަން ރޫފް، ވަން ސްޓޮޕް ޝޮޕް ގޮތަށް 

ސަރވިސްދޭން. އެހެންެވއްޖެްއޔާ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިނިމަމް ޓޫ ލޯޔަސް ތިބެފައި ދެން އިތުރު އެހެން ކޮންމެވެސް 

ފެޝަންގެ މީހަކާ ގުޅިގެން ވެސް ލޯ ފާމެއް ހެދެންވާނެހެން. އެހާ ބޮޑަށް ހަނިކޮށްލާކަށްނުވާނެ ކަންނޭނގެ ލޯ ފާމެއް ޕްރޮ

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ، ޕާޓްނަރޝިޕެއް ރަޖިސްޓްރީކުެރވޭނީ ހަމައެކަނި ލޯޔަރުންެގ މަްއޗަޭށ ބުނާކަށް. އެއީ ާރއްޖޭަގިއ 

ން އަޅުގަނޑަށް ހީަވނީ. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ؛ މިއަދުގެ ިވޔަފާރީގެ ޙަޤީޤަތެްއ ނޫންހެ

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަިއގަނޑު ގޮެތއްަގއި މި ޕޮއިންޓުަތއް މި ދަންނަވާލެވުނީހެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ 

 އަޅުގަނޑަށް ދެްއވި ތިން ފުރުޞަތަށް ވެސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އާދެ!  ޞްތެރިކަން.ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ. އާދެ! އެީއ ޕީ.ޕީ.އެމުެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ީލޑަުރގެ އިޚްލާއާދެ! 

 ވަން.ރުޞަތުއަރުފުދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީން ައނާރާ ނަޢީމަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ ހުށަހެޅުްއިވ 

މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުަގިއ ވެސް މިއީ ަޤއުމަށް ވަރަްށ މުހިއްމު ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި 

ހަގަކުރަން. ެއއީ، ލޯޔަރުންނަކީ ޤައުމުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެްއކަން އަޅުގަނޑު ފާ

އަހަރު ތެރޭ އެނިގެގންގޮސްފަިއވޭ. ދެން މި ބިާލ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑު  3އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާއިުތވީ 

ގާނޫނީ ަވީކލުކަމުގެ ހުއްދަ ދެމިއޮތުާމއި  ވަނަ ާމްއދާގަިއވާ މާއްދާ 65ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ނުކުާތއަކީ، ބިލުގެ 

އާކުރުން. މި ބައިަގިއވާ ބައެއް ނުކުތާތަކަށް އަުޅގަނުޑ އަލިއަުޅވާލަން ބޭނުންވަނީ. އެގޮތުން މިހާރު ގާނޫނީ 

 ވަކީލުންނަކީ، އަދި ގާނޫނީ ަވކީލުން މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޢަމަލުކުރަމުންދާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝަރްޢީ ހަމަތަކުގެ

މަތީން ކަންތައްތައް ނިންމަްނޖެހޭ ގޮތަކަށް މި އޮންނަނީ. އޮންނައިރު، މި ބިލުަގއި ވަަރށް ބޮޑަށް ލިެޔވިފަިއ އެަބއޮތް 

ޝަރީޢާ އެންޑް ޯލ ނުވަތަ ެއލް.އެލް.ބީން ފަސްޓް ިޑގްރީ ަހދާފައި ތިބި މީހުންނަށް ވަކީުލކަމުގެ ހުއްަދ ދެވޭ ގޮތަކަށް. 

ގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ަބޔަކު ޕްރެކްޓިްސކުރަމުން އެބަޭދ ތަފާތު އެކި ނަންނަމުގައި އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ރާއްޖޭ 

ކޯސްތައް ހަދައިގެން. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް 

ކޮށްަފއި އަދި ފަްސޓް ޑިގްރީ ނެތަްސ، ޑިޕްލޮމާ ހޯދާފައިވަނީ. ރާއްޭޖގައި ޯލަޔރުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ުދވަހު މަސައްކަތް

ފެންވަރުގެ ވެސް ވަރަށް ގިަނ ބޭފުޅުން އެބަ އުުޅްއވާ. އެެހންވީމާ، މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެން އަންނައިރު އަުޅގަނުޑ 

ށް ޚާއްޞަ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުެރވެންޖެހޭ. ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ހުރި ފަރާތްތަކަ

އުސޫލެްއގެ ދަށުން ހުއްދަ ިލބޭނެ ގޮތެއް ކަނަޑއެިޅގެންދިުއން، ެއއީ ވަރަށް މުހިއްމު ަކމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ 

ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން މީގެއިތުރުން އެބަހުރޭ ހަމައެކަނި ޝަރީޢާ ހަދައިފައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވެސް. އެ ބޭފުޅުންނަށް 

ޮގތުގައި ޯލގެ ބައެއް މާއްދާަތުކން ޓެސްޓެއް ނަމަވެސް ެއްއޗެއް ދިނުމަށްފަހު، ނަމަވެސް ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ 

ހުއްދަ ލިބޭނެ ގޮެތއް އެަބ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުެމންނަށް މިހާރުވެސް ހަމަ ޝަކުވާ ލިބޭ ަބެއއް ކޯސްަތއް 

ަވކީލުކަމުެގ ހުވާުކރުމުގެ ހުއްދަ ނުލިިބގެން ެއ  ނިންމާފައި ހަމައެކަނި ޝަރީާޢ ހައްދަވާަފއި ތިބި ބޭފުޅުންަނށް، ގާނޫނީ

ފުރުޞަތު ނުލިބިގެން އެބަ އުޅުއްާވ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ގާނޫނީ މާއްދާތަކެއް، އެ ބޭފުޅުންނަށް 

 އެ އެސޯިސއޭޝަނުން، ބާ ެއޯސސިއޭޝަނުން ދޭ ޓެސްޓަކުްނ ނަމަވެސް ދެްއވުމަށްފަހު ެއ ހުއްދަ ދެއްވުން އެއީ 

ނަ އަހަރުތަެކއް މު ކަމެއް. ެއީއ ވަރަށް ގިއުޖާލާެވގެން ދިއުމަށްޓަަކއި ވަރަށް މުހިއް ބޭފުޅުންގެ މުސްތަޤުބަލު ވެސް 

ިދއުމުގެ ފުރުަޞތު އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ކުރިއަށްކޮންމެ ބޭފުޅަުކ ވެސް ކިަޔވަނީ. އެހެންީވމާ،  ހޭދަކޮށްގެން
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ކޮްށ، އަދި ގާނޫނީ ވަކީލުންނަކީ ގޮތުން މަސައްކަތް ގާނޫނީ ަވކީލެްއގެ ނީކުރަބޫލުކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަ އޮންނަންޖެހޭނެ

 މު ބައެއް ކަމުަގިއ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްާޔ.ސް ވަރަށް މުހިއްހަމަ ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރިއަރުވަނީ ވިލިާމފަންނު ދާއިރާގެ އި  ޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު ުފރު

 .އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށްމެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު

ގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. ކަމުސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއްއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީ

ވަކީލުންގެ މަަސއްކަތަށް  ، ޚާްއޞަޮކށްއަކީ ރާއްޭޖެގ ޖުޑީޝަރީއަށްއިްމތިޔާޒު ފަހުމީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް 

ބޫލުކުރަްއވާ މިންވަުރަގއި ހަމަ ފާޑުކިޔުްއވުމުަގއި މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުގަނަޑށް ހީވަނީ އެންމެ ގިނަިއްނ ގަ

ވެަވޑަިއގަންނަވާނެހެން. މި މީ އިމްތިޔާޒު ފަހު ގެ ެމންބަރަށްރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެތަކަްށ ފާޑުިކޔުްއިވ ފަނޑިޔާރު

ގޮތެްއގަިއ ވަރުގަދަ ބޭބޭފުޅުން އުޅުްއވާ މަޖިލީހެއް. ނަމަވެސް،  ހަމަ ވަރަށް ފާޅުކޮށް ބޮޑު މަޖިލީހަކީ އޭގައި

މި ޑްރާފްޓް ބިލުގައި ފެންނަން  ،ޑުވުންތަކެއް މި ގާނޫނުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ކަންބޮ

ކަމަށް ވެްސ  މު ކަންތައްތަކެއް ހުރިއަދި އިޞްލާޙުކުރެވެންޖެހޭ މުހިއް އެބައޮތް. ނަމަވެސް، ސާފުޮކށްލަން ބޭނުން 

ން އޮންނަ މިންތަކުަގިއ ކަނަޑއަޅަ ތްތެިރާވ މީހުންގެ ކްރެއިޓީިރއާާަބޫލުކުރަން. އެއީ ީމގައި ވަީކލުންގެ ގޮުތގައި ހަރަކާ

 އޮތް ކަމެއް ނޫން. ލާ ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭކަމީ ޝައްކެތްނުގައި މިއަށް ައވަްސއަރުަވއި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ

ވަރަށް  ،ންނަނީއޮ ބޮޑު ަމއްސަލަައކަށް، އެންމެ ބޮޑެތި ަޝކުވާަތކަށް ވެފައި މި ރާއްޖޭަގއި މި ޕްރޮފެޝަންަގިއ އެންމެ

ވީމާ އޭނަ ދޫވޭތޯ ކުރަމުންދާ މަސައްކަުތގައި ހަމަ ދާންޖެހެނީ ންދުކަމެތިމީހާ ވެސް އެ މީހެއްގެ މީހަކު ބައާދަިއގެ ނި

 ލަތު ވަރަށް ޭގބީސީތަކުގެ ހާވަކީެލއްެގ ަކއިރިއަށް. ާޚއްަޞކޮށް ޖިނާޢީ ކުށްތަުކގެ ކަންަތއްތަުކގަިއ އަންނަ އެިކއެކި 

އްެކތް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ެއީއ ކަމީ ޝަ  ކަމެއް ުކރެވެންޖެހޭމިީއ ރެިގއުލޭޓް ެގ ޙަޤީޤަތެއް.ބޮޑަށް ދެރަވެފަިއާވކަމީ މިއަދު

އެސޯސިއޭޝަެނއް ހައްދަަވއިގެން ނަމަވެްސ، ނުވަތަ ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގައި މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މޭޒެްއ  ބާ

ތައްތަކާ މެދުގައި ކަންބޮުޑވުން ާއއްމު ގޮތަކުން ނަމަވެސް ަވކީުލންގެ މިދެންނެވި ކަން ކޮްނމެ ،ބަހައްޓަިއގެން ނަމަވެސް

ހުިރ   އޮތް ކަމެއް ނޫން. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ގުޅިފައިކުޑަ އަދަދަކަށް ނޫްނކަމީ ޝައްކެތްރައްޔިތުންގެ މެުދގައި އޮތީކީ 

ކިތަންމެ ކަށް ަޙްއޤުތައް ކަށަވަުރކުރެވުނަސް ަހމަ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭ ވަރަ މެމުއަްއސަސާތަުކގެ ތެރޭގައި ކިތަން އެިކއެކި

ނިކަމެތި ޢާއިލާތަކެއް ރާއްޖޭަގއި އެބަުއޅޭ. އަދި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އަޑުިއވޭ، ކަޅު ކޯޓު ަލއިގެްނ 

ތިބޭ ލޭބޯ މީހުންގެ ވާހަކަ. މިއީ އަުޅގަނޑާ ހަމައަށް ައއިްސ ހުރި ބައެއް މަޢުލޫމާތައް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ސެހެމަތުވަން 



24 

 

ގަނުޑމެންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަީއސް، އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރީޯކ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ، އަޅު 

 ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ވަގުތު ލިބިއްޖެ ތަކުން ބައެއް.މޫސާމަނިކު، އެ މަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފެއްޓެވި މި ވާހަކަ

މި މުހިއްމު ބިލު ބަލައިގަތުމަށް  މަށްޓަކައިމުނާސަބުކަރޭގެ  ސް މިމި ވާހަކަ ވަރަށް ދިގުކޮށް ދެއްކޭނެ. ނަމަވެ ،ނަމަ

ކޮމިީޓގައި ިމ  ،އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ނަމަވެސް މީގައި ހުރި މައްސަލަަތއް ޙައްލުކުރުމަށް

ަޓކަިއ މީދުކުރަން. އެކަމަށްގަނޑު އުއްކަމަށް އަޅު ނުކޮށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެކަށޭނަ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެފާސްޓްރެކް

މި ހުށަހެޅުއްވި، ސަުރކާރު ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ އަރިހުަގއި ދަންނަވައިލަްނ 

ދިރާސާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑުމެން  ،އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ މުހިއްމުކޮށް މި ބިލު ގާތުން ބަލައިގަނެ ،ބޭނުން

ބޮޑަްށ  ކަމަްށ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގެންދަވާނެމެން ބަިއވެރިކޮްށގެން ކުރިއަށް ސާަގއި ެއކަހެރިކޮށްނުލަްއަވއި އަުޅގަނޑުހަވާ

 އުއްމީދުކުރަމޭ. އެހެްނވެގެން ަހމަ ބަހުސް ކުރުކޮށްލަން. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެން  އެިދވަަޑއި ދައްަކވަންމިހާތަނަށް މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުޮބޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ! ވަރަށްއާދެ

 އުތުުރ ަވއްމުލަކުފުއާދެ! އޭދަފުށީ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމާއި  ؛ތިއްބެވީ އިތުރު ދެ ބޭފުޅަކު 

 ނޑުައޅުގަ އެކީަގއި . މި ދެ ބޭފުޅުންކުރެ ެއއްވެސް ބޭފުަޅކު ނެތުމާހްޝާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

ށް ލީ ޙުސައިނަާއދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކެންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަ އަޅުގަނޑު؛ހިސާބުން މިހާ

 އަރުވަން. ޞަތުފުރު

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ފުށީދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ހަމަ ކުޑަކޮށް ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެއީ ވިލުއާ

 ރަޝީުދ ވަރަްށ މުހިއްމު ކަމެްއ ފާހަގަކުެރއްވި. މި ރާއްޭޖގަިއ ހެދޭ ރު ރިޔާޟްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ 

ންނަ ަގވާއިދު ކޮމިޓީން ރަނގަޅަްށ ބެލިގެން ދިރާސާކުރެވިގެން ގަާވއިދުތަަކކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮ

އެންޑޯްޒކުރެޭވ ަގާވއިދުތަކަށް ހެދުން މުހިއްމު. މިހާރު މި ވާހަކަދަްއކާ ބިލަށް ބަލާއިުރަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން 

ކުރަމުން ައިއ ތްގެ މަސަްއކަވަނަ އަހަރާ ޖެހެންދެން ދިވެހިރާއްޖޭ 2012ބޭނުންވަނީ، ޒަމާނުއްސުެރ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ވަަނ އަހަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް  2012 ،އޮފީހުން. އެހެންނަމަވެސް ގެވަކީލުން ެރގިއުލޭުޓކުރަމުން ައއީ ބަންޑާރަ ނައިބު 

 ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަެއއް  ؛ކުރާ ހުރިހަިއ ވަކީލުްނގެ ކަންަތއްތައް ރާްއޖޭގެ މަސަްއކަތްފެނުނީ ބަންޑާރަ ނައިބު 

ވާލުކުރީއޭ. ެއއަށްފަހުން ހަޕްރީމް ކޯޓާ ަހއިގެްނގޮސް ސުކިޔަނީ ހުރިހައި ވަކީލުްނގެ ކަުރަގއި ވާޖަ މިފަހަރަށް 

ިދޔައީ. ޭއގެ ކުރިްނ އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ ވަކީލުން ދަްއކާ ވާހަކަެއްއގެ  ޙަޤީޤަތުގައި ކަންތައްަތއް ޯގްސވެގެން މި
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ގެ ފަހުން 2012 ،ތަނެއް. އެހެްނނަމަވެސް  ކަންތަކެއް ކުރިހުރިހައި ސަބަބުން ވަކީލުން ސަސްޕެންޑުކޮށް މި

ފެނުނީ ވަކީލުން ދަްއކާ ވާހަަކިއގެ  ން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަހަރެްއގެ މަތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮްށ އެތައް

ޭދ ނޫނަކުން ނުކީ، ގާއުޅޭ ވާހަކައަ  ތަން. ދަންނަވަން މި ޕްރީމް ކޯޓުން ވަކީލުން ސަސްޕެންޑުކުރަމުންދިޔަބަބުން ސުސަ

ކުރާ  ނޫން ެއއީ ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ބާރެއްބޭނޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ެވސް ނުލިބާރެއް ސު

ޝަލް ފަންކްޝަނެއް ނޫން އެއީ ވަކީލުްނ ޖުޑީވަކީލުން ރެިގއުލޭޓުކުރުމުެގ ބާރަކީ. ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް 

އި ތެރޭން ކަނޑައަޅަ  ގެނިސްޓްރޭޓިވް ފަންކްޝަނެްއ. އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް ފަންްކޝަންއެީއ ެއްޑމި .ރެގިއުލޭުޓކުރުމަކީ

ޕްރީމް ޯކޓަކަށް ނޯންނާނެ. ކޯޓުަތކަށް މިންވަރަކަްށ ނޫނީ އެ ބާރެްއ ސު ޕްރީމް ކޯޓަްށ ދީފައި އޮންނަބަޔާންކޮށްފައި ސު

އްކަތާ ގުިޅގެން ވަކީުލންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ ދީފައިވާ ހަމައެކަނި ބާރަީކ، ޯކޓުތަކުގެ ތެޭރގައި ވަކީލުން ުކރާ މަސަ

ކީލުން ކުރާ ޯކޓުން ބޭރުގައި ވަ  އި،ކޯޓުން ބޭުރގައި ަވކީލުން ދައްކާ ވާހަަކއާ  ،ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން. އެހެންނަމަވެސް

ނުވާނެ. ަވކީލުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަުޅއެިޅގެން ޕްރީމް ކޯޓަށް އަދި އެްއވެސް ކޯޓަކަށްކަމެއްގެ ސަބަބުން ސު

ވަކީލުން ެއއްފަހަރާ ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  56ދިޔައީ ގާތްގަނޑަކަށް  އަުޅގަނޑުެމންނަށް ފެންނަން މި  ،އެހެންނަމަވެސް

އެާއއެީކަގއި އަބަދުެވސް ކޮންމެވެްސ ވަކީލުންތަެކއް އެބަތިޭބ ދިޔައީ. އަދި ހަމަ ސަސްޕެންޑުކުެރވިގެން މި

އެީކަގިއ  ެއއީ މިނިވަންކަމާ ،ނިމުމަކަށް ގެންނަން އެބަޖެހޭ. ވަކީލުން އެބަޖެހޭ ، އެކަންެރވިފަ. އެހެންީވމާސަސްޕެންޑުކު

މަސައްކަތްކުރާ ަބޔަކަށް ެވސް ވާން އެބަޖެހޭ. ދުނިޭޔގެ ކުިރއަރާފަިއވާ ަޤއުމުތަުކގަިއ، ތަހުޒީބު ަޤއުމުތަުކގައި 

 ލައަށް ެރިގުއލޭޓުކުރާ ކަމެއް އެއީ. ހަމަމީހުން އަމިއް ޢަމަލުކުރެވެނީ ވެސް އެ ުއޫސލަށް. ވަކީލުންެގ ޕްރޮފެޝަން އެ

 މި މީސްމީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ އެ  ،އަިދވެްސ އެކައުންޓެންޓުންނާ ިއ،އެގޮތަށް މެޑިކަލް ޕްރޮފެޝަާނއި ނަރސިންއާ

ދުނިޔޭަގއި އަލަށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫން.  އީމީހުން އަމިއްލައަށް އެ ޕްރޮފެޝަން ރެގިއުލޭޓުކުރާ ބަެއއް. އެހެންވީމާ، މި

 ޅުގަނޑުމެން ވެސް ެއކަމަކާ އާޝޯޚުާވކަށްނުޖެހޭ. ަވކީލުން އަމިއްލައަށް ެއކަްނ ރެގިއުލޭޓުކުެރވޭނެ. އަދިއަ

އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި ބިލަށް ޙަޤީޤަތުގައި އެކަީށގެްނވާ ވަރަށް ޑެލިބަރޭޓުކުެރވޭނީ ހަމަ

ނެއް އެބަތިބި. ންފާޑުިކޔާނެ އެަތކެއް ަބއިވަރު މީހުިއ ގޮތްަގއި މީގަ ކަމަށް ބަލާއިރު އަދި މި ބިލުގެ ޚަްއސާސީ 

ހުންގެ އަޑު ވެސް އަހާަފއި ގާތްގަނޑަކަށް ތޭރަ ސަތޭަކެއއްހާ ވަކީލުން ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، އެ މީ

މި ބިލު ފާސްކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން އަުޑއަހާފައި ނޫނީ ޞްލާޙުތައް ވެސްއާދެ! އެމީހުން ބޭނުންވާ އި ނޫނީ؛

މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެްއ މި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  ،ކަމަްށ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަެވސް އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނަ

ހުށަހެޅުއްވިކަމީ އަުޅގަނޑު ިމއަދު ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް. މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން 

 ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ޝުކުރު ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ންބަރު ޢަލީ ޒަތްތެރި މެބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ އިއް އާދެ! ވަރަށް

 ން ހުރިހައިން. އަޅުގަނޑު އެދެއަރުވަފާނަށް ފުރުޞަތުަމނިކު އެީކގައި އަުޅގަނޑު އެ ންނެވުމާ  ވަޑަިއގެން އިޝާހް

ތުރަށް މި ވަގުތު އި މި އާެދ! ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވައިފި. ދެން  ؛ދެއްެކވުމުަގއިޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވާހަކަފު

ުރ ރި މެންބަތްތެގޮތުން ވާހަކަދައްަކވާނެ އިތުރު މެންބަރަކު އާެދ! މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާިއރާގެ ިއއްޒަ ބެހޭ ބިލާ

 . ސިނާންهللا ބްދުޢަ

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

. ެއއް  ބޭނުންވޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި ހުށަހެޅިފައި އޮްތ ިބލަށް އަުޅގަނޑު ދެ ކަމެއް ާފހަގަކޮށްލަން

 މިއަދު ނޑުމެންނަށްމިައދު އަޅުގަ .ޓްރެއިނިންގ ނަށް ދޭއި އެ ބޭފުުޅންނޫނީ ަވކީލުންގެ ތަމްރީނާޞަކޮށް ގާކަމަކީ، ާޚއް

މުންދޭ. އެބަ ުގޅެ ތާގިނަ އަދަދެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި މަސައްކަ ަވރަށް ،މި ފެންނަ އެއް މަންޒަރަކީ

ބަ ޞަތުތައް އެފުރުނޫނީ ވަކީލުންނަށް ވަރަށް އޭޓުާވ ގާޚާއްޞަކޮށް ާރއްޖެއިން ގްރެޖު  ؛އެހެންނަމަވެސް، ާރއްޖޭަގއި

ްސ ވެދިންނަކީ ކުގިނަ  މި ާދއިރާަގއި އުޅޭ ވަރަށް ،އުނދަޫގވާކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާހަގަކުރެވޭ. ާޚްއޞަކޮށް

ރި  ހުގެްނގުޅެފައި ނިްނގިދނުމުގައިޓްރެއި ޚާއްޞަކޮށް ވާތީ، ވެސް ވަރަށް ަދންނަ ކުދިންތަކަކަށްގަނޑު އަޅު

ތަުކގަިއ ކަންަތއް އެ ތީ ނޫނިއްޔާތަެކއް އުޅޭޝޫކަރިކިއުލަމާ، މި ކަްނކަމުގެ ތެރޭގައި އި އެ ބޭނުންކުރާ ،ލުތަާކއިއުސޫ

މާ، ިމ . އެހެންވީއިމީހުންނަށް ވަޒީފާ ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކެއް އެަބހުރި މީގަ ހުރި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަުބން އެ

 ުލެވގެންދާނެ ކަން ޙައްމި ބިލުން އެކަން ،ވޭ. އެހެންކަމުންބިލުގައި އެއަށް ފަރުވާ ހޯދިަފއިާވކަން އަުޅގަނޑަށް ފާހަަގުކރެ

ާރއަްށ ނޫނީ ދާއިފަރުވާ ގާބޫލުުކރެވޭ. ބާ އެސޯިސއޭޝަނެްއ އޮތުމަކީ، އަދި ޭއގެތެރޭން  ގަކަމަށް އަުޅގަނޑަށް

ްސ ށް ވެގަނޑަކަމަށް އަޅު ތެރެއަށް ލިބިގެންިދުއމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ގެލިބިގެންދިއުމަކީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާ

މެންނަށް އަުޅގަނޑު ފާހަގަކުރެވޭ. ދެން އޮތީ ަވކީުލންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް. ޚާއްޞަކޮށް މިއަުދގެ މި މުޖުތަމަޢުގައި

ތް މަސައްކަ ސްަވކީލުން ދެ ފަރާތުން ވެ ،އްމުްނގެ ޝަކުާވއެއް މީގިނަ ބައެްއގެ އާ ވަރަށް  ފެންނަނީ ވަކީލުން؛ މި

އުސޫލެްއ  ކުރެވޭނެރޯލްޭސކަށް ނުވަތަ އެކަން ކޮންޓްގޮަތކަށް މައްސަަލެއއް ޖެއް މެދު ވަކި ކުރެޭއ. މީަގއި ަވކީލުންނާއެބަ

. ވެސް ދެެކވޭއެ ވަގުެތްއގައި ބާ އެސޯިސއޭަޝނެއް އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަމުެގ ވާހަކަ އަބަދު ،ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

ދާއިާރ  ންވީމާ، މި ން ފަރުާވ ލިބިގެްނދާނޭ. އެހެޫބލުކުރެވެނީ މިއަްށ ެވސް މި ބިލުގެ ތެރޭގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް

 ،ހެންކަމުންކުރެވޭ. އެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ޓަކަިއ މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް މުހިއްމު ބިލެއް ހަރުދަނާކުރުމަށްއިތުރަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  މިކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލީ. ލިބުނު ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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ލީމް. ސަމެންބަރު  އާދެ! ދެން މިހާރު އިތުރަށް ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގެންަފއިވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި

  ނިމުނީ ހިސާބުން މި އެީކަގއި މި ބިލުެގ ބަހުސް ނެތުމާރު ބޭފުޅަކު އެިދވަަޑިއގެންފައި ިއތުަވގުތު އާދެ! އެހެްނވީމާ މި

ަކ ންނާނެ ވާހަރޭގެ މި ޖަލްސާގައި އޮ މެދު ވޯޓަށް އެހުން މި ލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާކަމަށް ދަންނަވަން. މި ބި

 ދަންނަވަން. 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  ،7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ނަންބަރު 

ަވުގތީ  މަށް ހޮްއވެވިާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއް -7.1

ނީ އިްއޒަތްތެިރ ގައި ވަ 2018ނޮވެންބަރު  27ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ކޮމިޓީން އެ ބިލު ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި

ުނވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް  މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފަ. މި ބިލަށް އެއްެވސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް

ތްތެރި  ިއއްޒަދޫ ދާއިރާގެހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ، ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ހޮއްެވވި ަވުގތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ކުޑަުހވަ

 މިރު.  މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

 ޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުމިރަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ރާސާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙު ދި ވަނަ މާއްދާއަށް 109ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޓް އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. މެންބަރުންގެ ކޮމިީޓ ރިޕޯ 5ހޮއްެވވި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 1 ލަ، ޖުމނީސްކުރެއްވުމަށް ކަނޑައެޅިަފއި ވަންބަރު. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ބަހުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެ

ންތު. ޖުމްހޫރީ ސިކު 55ޓާއި މިނެ 12ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  4މިނެޓާއި  25ރުގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ގަިޑއި

. ވަިކ ނެޓުމި 3ންތު. އަާދލަތު ޕާޓީއަށް ސިކު 48ޓާއި މިނެ 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  38މިނެޓާއި  10ޕާޓީއަށް 

ވަޑަިއގެންނެވުމަްށ ދެއްކެުވމަށް އެދިމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަފުޅު .މިނެޓު 3މެންބަރަކަށް  ނުވާ ކޮްނމެއަކަށް ނިސްބަތްޕާޓީ

ތެިރ އިްއޒަތްރާގެ މަކުނުދޫ ދާއި)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

 މް. މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީ

 

 ވުން:މް ވާހަކަދެއްކެދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމަކުނު

ލަްނ  ފާހަގަކޮށްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައިވާިއރު އަޅުގަނޑުއާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ އިޞްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނުން ިމ ނޑުމެން ކޯލިޝަައސާސީއަްށ ބަދަލުތަކެއް ގެެނިވގެން ައޅުގަ، މި އިޞްލާޙަީކ ކުރީގެ ޤާނޫނބޭނުންވަނީ

ިއ އީ ކުރީގަ އެ ކޮށްލަން.  ފާހަގަާޑގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އިޞްލާޙެއްކަންންެލިވފައިވާ އެޖެއިޞްލާޙުކުރަން އެކުަލވައި

ތަކެއްގެ ޖެހޭ ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުްނ ގެންނަންތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް އިޞްލާޙުހުރި ބަދަލު އަސާސީއަށް ގެެނވިފައިޤާނޫނު

 ގެ ސީޙްމަهللا ޢަބްދު ގަކޮށްލާނީ ކުރީަގއިގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން. ދެން އަޅުގަނޑު ެދވަަނ ޕޮއިންޓަކަށް ފާހަ

 ާވއިދުތަކަށްގަވީމާ، އެ އެހެން މަޖިލީހުަގއި. އި އެބަވޭރައީސްކަުމގައި ަގވާއިދުތަކަްށ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް ެގނެވިފަ

 . ދެންންއަޅުގަނޑުމެން ހުރިާހ ޕާޓީތައް ގުިޅގެ ިއޞްލާޙު ގެންނަން ެއބަޖެހޭއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި 

ދުަގިއ އެްއގެ މެލާޙުތައް އަންނައިރު ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ ހުރިހާ ޕާޓީނޑު ހަަމ މިފަދަ އިޞްއަުޅގަ ،އިތުރުންއޭގެ 

ިވގެން ޝްވަާރކުރެމަމަޖެހިލައިގެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކާ ވެސް ނުލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަ އެހާ ައވަްސއަރުަވއިވާހަކަދެެކވިގެން 

އުމުރު   މިގޮތަށްކުރަންވެސް ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި ތާއީދުއައުން. ދެން އަުޅގަނުޑމެން  ތަެކއްގެ ގޮުތގައިއަންނަ އިޞްލާޙު

ގޮތަށް  ލެވޭތި، ކުރިމަގޮތަށް އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ރައީސްކަމަށް ވާދަކުެރވޭ 35އޮތުން. ހަމަ 

 ކަށް މިވަސް ގޮތަ ވަރަށް އަ ،ގޮތަކަށް ހުށަހެޅި ލާޙު ވަރަށް ކުއްލިޞްމި އި ،އޮތުން ބޭއްވުމަށް. އެެހންނަމަވެސްއޮންނަ

ާޑެގ ލާޙީ އެޖެންނޫންކަުމގައި ފާހަގަކޮްށލަން. އިޞްޤީޤަތުގައި އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތެއް ކަންތައްތައް ދިއުން މިއީ ޙަ 

ކުރަން. ލާޙުތައް ގަބޫލު ކަމަށް މިފަދަ އިޞް ޖެހެނޭނެދަށުން ކޯލިޝަންގެ ޕާޓީަތްއ ވާހަކަދެެކިވގެން އަންނަން 

 ކަމަށް  ނެއަދާލަތުްނ ވެސް ވޯޓު ދޭ ،ހުރިހާ ޕާޓީއެއް ެއއްބަސްވެަފިއވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ،އެހެންނަމަވެސް

 އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މަނިކު.ސާތެރި މެންބަރު މޫރާގެ ިއްއޒަތްށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިވަރަ
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 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި

ގެ ނކަންނޭ ގޮތަށް ބަދަލު ލިއިރު ޮއތްކުަލަވއިއަސާސީ އެގަނޑަށް ހީވަނީ ޤާނޫނުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު

އިުރަގިއ ެލވުނުންނަށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވައިމެގެ. އަުޅގަނޑު ނކަންނޭ ލާޙެއް ޫނންވަނީ. އިޞް މި

ކުރެވެނީ. ރާ ޢިޔާދަެވސް އަނބުގޮތަށް އަނެްއކާ މަށް ކުރިމަތިލައްވާ މީހުންގެ އުމުރު އޮތްކަުމގެ މަޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަނެްއކާ އަނބުރާ ، އަސާސީ އަސްލު ަހމަ މިދޭތެރެއިން ގެއްލިފައި ޮއވެފައިނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއީ މި ޤާނޫނުއަޅުގަ

އަސާސީގައި މިހާރު ގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ޤާނޫނުގެ. އަޅުނނޭކަމެއް ކަން ވުމޭ ބުންޏަސް އެންމެ ރަނގަޅުރުޖޫޢަ

ގޮތަށް އޮތުްނ ެއއީ  ކުރީަގިއ އޮތް ؛މިދެންނެވީ އަުޅގަނޑުމެން ަބދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ،އޮތް ގޮތަށް ކަނޑައެޅިަފއި މި

ީކ މިއަދު ކޯލީޝަނުގެ ބާރު ، ވިސްނާލަންވީ ޙަޤީޤަތަނަމަވެސް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް

ބާރު ނިމިދިޔަ ސަރުާކރުގައި ހަމަ ެއވަރުގެ  ،އިުރގައި . ީމގެ ކުީރގައި ސަރުކާރު ހިްނގިއެބައޮތް ވަރަށް ގަދަކޮށް

، ސްާކ، ނޫނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ިވޔަމާއްދާތައަސާސީާއއި އަދި އެހެްނވެސް ނޫނުމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އޮތް. ޤާ 

ުމޅި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތކަށް  ،ވަގުތީ ަފއިދާެއްއގެ ގޮުތަގއި ެއކަން ނުކޮށް ،އިުރގައި ެއއީ ަވގުތީ ކަެމްއގެ ގޮުތަގއިކުޅޭ

ވެދާނެ. ދެން މަކަށް ކަ ކުރެވެނީ ރަނގަޅު ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ކަމަށް ކުރާއިޙްތިރާމުއަޅުގަނޑުމެން އެންމެ 

ުރ ށް ވޯޓުދީފަިއ، އޭވެސް މިތާ ހުރެ ކިޔަންވީ ެއއަ ދިން އެންމެން ތެދުވެ ކިޔަންވީ އަދި އަުޅަގނޑުމިއަދު އޭރު ވޯޓު

ކަމެއް ެއއީ.  ގައި ކުރާހެނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ަގސްތުގޮތަކީ ކުއްިލއަކަށް މިހެން ދެވުނީއޭ. އެ ދެން ވީ

އަސާސީ ކަެމއް ހާސިލުކުރަންވީމަ ޤާނޫނު ިއދާތަކަށް ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެްނ ބޭނުންވާ ވަކިއަިމއްލަ ފަ އަޅުގަނޑުމެންގެ

 ބަދަލުކޮށްލަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދު މަޖިލީހުން ކަންކަން ބަދަލުކުރަމުން މި ވެސް 

ން ފިިތގެންދަނީ ޭއަގއި ރައްޔިތު ެއކަމަކު ތަށް.ގޮ ޝަނަށް ބޭނުންވާމިއަދުގެ ކޯލިއަންނަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުްނ އަދި 

ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ނަންތައް  ،ނަމަ މިސާލަކަށް މިދިޔަ އިންތިޚާބުަގއި މިދެންނެވި ބަދަލު ނައި ކިހާވަރަކަށްތޯ؟

އޮތް  ެވްސ ރަނގަޅަށް ހިނގާފައި ނަންތަްއ ުއނިވެގެންދިަޔއީ. ކޯޓުތައް  ،ނަންތައް ނެތި ،އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

 ކޮންމެ  ދެން މިހެން ބުނީމާމިހާރު ައޅުގަނޑު   ނަންތައް ވެސް އޮންނާެނ. އެކަމަކުގިނަ މީހުންގެވަރަށް ހަމަ  ނަމަ،

ވެސް މީހުން  ކޯެޓއް ހެދީއޭ ކިަޔއިގެން ަފހަރު މަގުމަތީގައި ކޯޓުތަކަށް ފާޑުކިޔަނީއޭ. ކުރިްނވެސް ެއއް ،ފަހަރަކު ބުނޭ

ޓުތަުކގެ މުހިއްމުކަމާިއ ކޯ ،ޤީޤަެތއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަކީ މުޅިން ޙައެ  އޮތީ ވާަހކަދައްކާފަ. އެކަަމކު

ފަހަރަކު ނޫނުއަާސސީގެ ބޭނުން އޮންނާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ، ޤާއިމުކުރުމުެގ ވަރުގަަދކަމާއިއިންޞާފު ޤާދުލުޢަ

ަގއި މި ގިނަ ދުވަސްތަެކއް މިތަނު އަުޅގަނޑުެމންގެ ހަޔާތުަގއި ވަރަށް ،އަާސސީއޭ ނުިކޔަސްމިތަނަށް ތެދުވެ ޤާނޫނު

ރުބާންތަްއ ވިން. މިއަދު ފަހަރުގައި ނުފެނިދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުަލވައިލުަމށްޓަކައި ވަރަށް ޤު

 ންނަ އެއްޗަކަށްހަކަށް ހެޔޮވަރުޮކށް ފެހިފައި އޮންނަނީ އެންމެ މީއޮ ކަމަށް. ޑިމޮކްރަސީގެ ތާޖު މި ޑިމޮކްރަސީގެ މީހުން
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ގޮތަށް ރުޖޫޢަވާންީވއޭ.  އަސާސީ ކުރީަގއި އޮތްޤާނޫނު ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އަނބުރާ ،ސްއެހެންވިޔަ ވާތީވެ. 

ކަމަށް  ެވސް ނޯންނާނެއި އަސާީސއެއް ާރއްޖޭަގއި އަދި މި ސަރަހައްުދގަ ވެގެން މި ޤާނޫނުައސާީސ ވަރުެގ ޤާނޫނުއެހެން

އަސާސީ ވާތީެވ. ކޮންމެހެން ޤާނޫނު ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރި މީހަކަށް މި މި ހަދަންވެގެން އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަން،

ންވާ ގޮތަކަްށ ިތމާމެން ބޭނު ،މީހުންގެ އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި ،ގޯްސވެގެެނއް ނޫން. އަުޅގަނޑު އަބަުދވެސް ބުނަން

 ހަމަ ބައެއް ތަންތަނަށް މިހާރު ،ވަނީ. އެއީ އަުޅގަނޑު ހަމަ މިދަންނަވާ ގޮތަށް ެއހެން ކަންކަން ބަދަލުކުރަންވީމަ

ވެސް. އެކަހަލަ ގޮތްގޮތަށް  އިރު ުނވަނީސް ނުުކމެދާނެ ހާލަކަށް ބަދަލުވެގެން ަގޑި 24އް ހިފަިއގެން ވަދެފަިއ ކުކުޅެ 

 .ދުކުރަންޅުގަނޑު ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީ. އަހަކަ ދެކެވެނީ. އެހެން ަނހަދަހަރޭވާ ކަންކަން ހިނގަމުންދާތީވެ އެ 

ން މައްޗަށް އަހަރުން ފެށިގެ 18ނުވާނެ. އުމުރުން ކި އުމުެރއްގެ މީހަކަށް އޮެވގެންކަމަށް ކުރިމަތިލާކަށް ވަރާއްޖޭގެ ވެރި 

 35ވެސް މީތި ބަދަލުކުރަންވީ. ކިތަންމެ ޒުވާންކަމާ އެީކގައި ެވސް ރައީސަކު އަުތވެދާނެ. ކޮންމެހެންނުޖެހޭ ދެއްތޯ 

މުރުގައި ހަމަ މަތިލެވޭ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ އެ އުހުގެ މެންބަރަކަށް ކުރިއަހަރުން ފަށައިގަންނާކަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ވެސް. މިދޭތެރެއިން  ، ެއއީނޫންތޯ. އެހެންވީމާ ޖެހޭނެ ނޫންތޯ. އޭނަގެ ޤާބިުލކަމަކީ ެއއީ ން ވެރިކަމަށް ވެސް ކުރިމަތިލެވެ

އެއިރެއްަގއި  ، އެ ބަދަލުކުރަން މި ވަނީއަދި ނައިބު ރައީސްކަމަށް އައުމަށް މްހޫރިއްޔާކަމަށް ުކރިމަތިލުމާއިރައީސުލްޖު

! އޭ. އާނ 32، ތިމަންނަ ބުނީމަ އުމުރުން ހުންނަ ރައީސަކު ބޭނުންވާ ބޭފުޅަކު ގެންނަންވީމަ، ޮކއްކޯ ކިހާވަރެއްހޭ

ނޫނުއަސާީސގަިއ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާ އަށޭ. ދެން އެގޮަތކަށް މި ކަެމއް ުނހިނގާނެ ނޫންތޯ، 32އެހެންވީމަ، މިހާރު 

ޔައިަމ ހިސާބަކަށް ދި ގޮަތކަށް އަުޅގަނޑުމެން ލިޔުނީ ވަކި ބޭނުމަކު. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އުމުރުން ވަކި ވަކި

ގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް. ފާނަން. މަނިކުފާނަކީ މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންއި. މިސާލަކަށް ައުޅގަނޑު ދަންނަވަ ކަންނޭނގެ

ގޮތަށް.  ތް އޭަނގެ ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކާއި ހުރިހާ ކަމެއް އޭނައަށް ލިބޭއޮފަނޑިޔާރުމަނިކުފާނަށް އުމުރުދުވަހަށް އެބަ

ގޯިނ ށް އެބައޮތް. މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަްނކުރާ މީހަކު ނުކުތުމަށްފަހު ގާދީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުިރ މީހަކަ

 ނެތް. ނައިބު ރައީސްގެ އެްއވެސް ކަެމއް ،ކޮނޑަށް ލައިގެން ހިނގިޔަްސ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އިނާޔަތެއް ވެސް 

. އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަހަލަ ކަެމއް ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ބަެއއް ނޫން. އުޅޭނަން ދުނިޔޭގައި ނުދައްކަން ވާހަކަެއއް

ތަނުގައި  ދައުލަތުން ދެންޏާ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮންނަ މަޤާމަށް މި ، އިނާޔަތަކާހައިބަތަކާއި  ،ދަރާއި ވެސް. ޤަ

ތަޅާނެ. ނު ަގއިމުވެްސ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާެގ ބޮލަކު ޤާމަށް ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް؛ނަ ރައީސެްއގެ ހުންނަ މަ ހުން

. މިތާގެ ރައީސަކަށް އިންނަ މީހާ ނެއްއެންމެ ފަހަރަކު ނޫނީ އަޅުަގނޑު ނުދެކެން އެގޮތަށް ފަހައިގަނެގެން އުޅެިނކޮށް

ފައި ތި ހުންނަނީ. ވަރަށް އަނިޔާ ލިބޭ ތަނެއް ތިއީ. އެހެންނަމަވެސް، ލާ ކަންތައް ބޮޑުވެގެްނ މިތާ ފާރުފަހަފަހާ 

މީހަކަށް ނުވޭ. ޑިޕްލޮމެޓިކް ާޕްސޕޯޓުގަނޑު ވެސް ނޯވޭ. އިްނޝުއަރެންސް ދެން މިހާރު  ،ނިމިގެން ދިޔައީމަ މީހާ

  ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ،ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލިބޭ ަކންނޭނގެ. އެކަަމކު މިއީ ުއސޫލެއް ނޫނެއް ނޫންތޯޭއ. ެއންމެނަށް

ވިއްޔާ. ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަމަށް ވަަޑިއގަތީމަ ހުރިހާ ކަމެއް އޯކޭ. ވަން ވޭ  އޮންނަ ކަމަށް ވަނީ ހައިބަތާއި ޤަދަރާ
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މަނިކުފާނު . ފަނޑިޔާރުމަގެްއގައި ނުބައި ކޮޅަށް ެވސް ދާންވީ. އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ވެއްެޖއްޔާ ދެން ނުދެވޭ

އަުޅގަނޑުމެން  ން ދުްއވަްނވީ. އެ އުސޫުލ ނުހަދައި،މަތިން މަތިންދާބޯޓު. ތިރީގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ާބއްަވއިގެ ވެއްެޖއްޔާ

ތަނުަގއި ޚިދުމަްތކުރަން މި ތިބެނީ ރައްޔިތުން  ަދއުލަތުގެ ވެރިންެގ ގޮތުަގއި މި ްއ ުއސޫލެއް؛ހިނގާށޭ ކޮންމެވެސް އެ

ތަނުގައި މި ތިބެނީ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް.  ްތކުރާ ބައެއް މިއިންތިޚާބުކުރީމަ އައިްސ. ތިބެގެން މަސައްކަ

އެކަމަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރި މީހަކަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ މީހާ ވަރިހަމަ ޖަލުގައި އޮތަސް. ދާދީ 

ޓަރީގައި ވެސް. ަކއިީރގަިއ ބި ކޮ ކޮށްަފއި ތިއެއަރކޯން ފަހުން ރައީސުން މަޤާމު އަދާކުރި މީހުން ޖަލުގައި ތިބެއްޖެ

ތެރޭަގއި. ޭރގަނުޑ ާދ އަޅާަފއި ތިބި ވެިއޓަރުން ބައިތިއްަބއިގެން. އަުޅގަނުޑމެން އަނދަގޮނީޑގައި. ޖަންގަލީ ޓައީ

އްތޯ. ދެން މިހާރު ވަރަށް ދެ  އި. ެއކަމަކު އެހެނެއް ނޯންނާނެލުގަ ހަތަރުދަމު ދެކަމުހާޖަތަށް ގަޔަށް ދެވިފަ. އެ ހާ

 ...އުފާކުރަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

މި އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދޭ  ،މީއަުޅގަނޑު ެވސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ގޮތަީކ  ައބަދުވެސް މި ދިމާވާ ާރއްޖޭަގއި ،ލާޙަށް. ދެން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މިހެން މި ދިމާވާ ސަބަބަކީއިޞް

 ގޮަތކީ  ވާ ނުކުރޭ ސިސްޓަމެއް. އަބަދުެވސްއިންތިޚާބުެވގެން ސަރުކާރަށް އަންނައިރު އެ ސަރުކާަރކުން ފޮލޯއެއް 

ެވސް މި ގާނޫނުތައް މިގޮތަށް  ، ކުީރގައިވީމާބަދަލުކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެން ންނަ މީހަކަށް ސިސްޓަމުކަމަށް އަވެރި

ބަދަލުކުރަމުން  ، ސިސްޓަމުބަދަލުކުރަމުން ވާ ގޮތަށް ސިސްޓަމުބަދަލުވާން މި ޖެހުނީ. ވެރިންނަށް ބޭނުން

 ،އުމުތަުކަގއިހެނީ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަމި ޖެ، މައްސަލަތައް ޖެހެނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެން އަބަދު ދާން މި 

 ރައި ބަލަނީ ހެދިފައި އޮންނަ ސިސްޓަމުތައް. އެ ސިސްޓަމަށް އޭނަ ގޮތަކީ ވެރިމީހާ ވެރިކަމަށް އަ ޑިމޮކްރަސީަގއި މި ވާ

ހުރި ށްފައި ކުރިން ކޮ ޖެހެނީ ނަންބޯޑުތައް ބަދަލުކޮށް، އަުޅގަނޑުމެން ންކުރަނީ. އުސޫލުަތކަްށ ވެރިކަން؛ވެރިކަ

ގޮސްަފއި މި  ބަދަލުެވގެން، ރަނގަުޅ ކަންތައްަތއް ެވސްކަހަލަ ކަންތައްަތއް. އެހެންީވމާމި  ކަންތައްތަްއ ބަދަލުކުރުމާ،

ކަންތައްތައް ހުރީ. ހުްއޓާ އަުޅގަނޑު މި ބަދަލުތަްއ  ނޫނުއަާސސީގަިއ ކުީރގައި ހަމަ ރަނަގަޅށް މިއޮންނަނީ. އަސްލު ޤާ

، މިހެން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ ބަދަލުކުރަމުން ދާން  އެ ަވުގތަކު  ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ިސސްޓަމު  ެއއްކަލަ ހަމަގެނައީ

ންނަ ސިސްޓަމުގެ ތެރޭގައި މި  ކުރަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން އެބަޖެހޭ އޮއުމުގެ ވެިރަކން ރަނގަޅަށްޤަ ހައްދަވަިއ،ނު
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ަގނޑު ހަމަ ފުރުޞަތު ހޯދީ. އިއްޒަތްތެރި ހަމަ ރައީސް ިމ ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅު ކަންތައްތައް ކުރަން. އެހެްނވީމާ

 ަދންނަވަން. އަުޅގަނޑު ވާހަކަކޮުޅ ނިންމާލަނީ މިހާތަނަށް. ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތޯ؟އެހެންތް.  ނެވަގުތު ވަގުތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ އިތުުރ މެންބަރަކު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 މް. ޢާޡި  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މެުދހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މްވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

އެްއކޮްށ  ތުމާރައީސް ަވޑަިއގަ ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް

މަޖިލީހުގެ "ގައި ތެދުވާ ޮކންމެ ދުވަހެއްގައި އެބަ ހަނދާންކޮށްދެންޖެހޭ ނިންމައިފިން މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަޅުގަނޑު 

ްނގެ މަޖިލިސް އެްއގޮތަްށ ރައްޔިތު ގާނޫނުތަކާވެސް ހެދިފައި ޮއތް ިއ ޤާނޫނުއަސާީސއާިއ ދެންގަާވއިދާ

ފެންނަނީ މިހާރު  ބުނަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ގޮތަްށ އެބަ  ރަތަމަ ތެދުވާެދއްވުްނ" އެހެން އަުޅގަނޑު ފުގެންގޮސް

ނުވޭ. އެ  ނުޭވ. ކަން ކުާރ ގޮތެއް ބަދަެލއް އުސޫެލއް ބަދަލެއް ަގއި އިންަނ މީހާ ބަދަލުވި ތަން.ހަމައެކަނި ގޮނޑީ 

 ގެެޓއް ިވަޔސް ހެޔޮ، ދެން ސަރުކާރު ، އެ ހުތުރުކަމުަގިއ އަދިވެސް ަރއްޔިތުން މަޖިލިސް ވެސް ހެޮޔ، ކޯހަޑިކަމުަގއި

ައޅުގަނޑު  ްސ ނުފެނޭ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ތަނެްއ އަދި ހަމަ ޔަޤީނުން ވެ އެހެން ތަނެއް ވިޔަްސ ހެޔޮ، ބަދަލުވާ

ނަމަވެސް  ކަންކަމަށް ބަލައިލި ކުރެވިަފއިވާ ހުރިހާމިއަދު މި މަޖިލީހުގައި އެޖެންޑާ ،މިހެން މި ދަންނަވާލަނީ

އުސޫލު ހަމައިން ނެއްޓި، ފާލުން ނެއްޓި ދިމާ  ؛ދިޔައީ މި މަޖިލީހުގެ ަކންތައްތައްން ކުރިން ވާހަކަަދއްކަމުންނޑުމެއަޅުގަ

ވެސް މި ފެންނަނީ  މިއަދު ރަންޖެހުނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އިދިކީްއޔަށް ކުރަމުންދާތީވެ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބަދަލުކު

ަގޑިއިރު ތެރޭ  24ކިޔުން އެއްފަހަރާ އިްއވުން. ބެލުމެއް ނެތް.  3ތަން.  ންދާހަމަ އެގޮތަށް ހިނގަމު ،ހަމަ އެ މަންޒަރު

ޖަލްސާ ވެސް ބާއްވަންވީ. މެންދުރު ޖަލްސާއެއް. ރޭގަނޑު ޖަލްސާއެއް. ފަތިހު ޖަލްސާއެއް. ނިމުމެއް ނެތް.  4

ުޑަގދަކުރާ ބޭނުންކުރީ، ކަށިގަނޑު ގައި އަުޑއުފުލީ، ހަޅޭއްލެީވ، އަނއަޅުގަނޑުމެން މިކަން ގޯސްެވގެން ތަކުރާރުކޮށް މިތާ

ކުރަންޖެހޭ. ނުވާނެ ގޮތަކަްށ އެބަ ކަންކަން . އެހެންވީާމ، އެކަން ރިޕީޓުފުމުނީ މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ގިނަވެގެްނގޮސް

 ވެސް އަުޅގަނޑު ކުރިން މި ިއޝާރާތްކުރިހެން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުރިހާ ކަމަކީ، ވަކި ކަމެއް  މިއަދު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ހިސާބުން. ހެނދުނު ޖަލްސާގައި   ފޮނުވި އިޞްލާޙާނެގުމުގެ ގާނޫނާ ހިސާބުން މިއަދުޓެކްސކަމެއް ނެތް.  ބަލާނެ

ސް. ދެން އޮތީ ކޮމިޓީ. ކޮމިޓީން ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ހަދައިެގން، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަްށ އިބުތިދާޢީ ބަހު ވާހަކަދެެކވުނީ

 ތެރެއިން ކަންކަން ނިންމަނީ. ނިކަން ބައްލަވާ! ކޮމިޓީގެ ކަންކަްނ ފޮނުވަިއގެން ނިންމާލީ. ވަގުުތން މި މަޖިލިސް

ނޫނުއަސާސީ އިސްލާުޙކުރަން އަެނއްާކވެސް މި ޖެހުނީ. އެއީ ގޮތް. މިއަދު މި ފެންނަނީ މި ޤާ ދިރާސާނުކުރާތީ ވާ
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ތަނުގެ ކަންތައްަތްއ ންވަރަށް ކޮމިޓީތަކުަގއި މަްޝވަރާކޮށް، ކަންތައްަތއް އޮޅުންފިލުވަްނޖެހޭ ތަ މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ

ކަންކަން ނުބަާލ  ، ކުރިން ވެފައި ހުރި ގޮތް ބަލައި، މިން ގެނެްސ ވާހަކަދައްަކއި، ކަންކަން އެނގޭ މީހުއޮޅުންފިލުަވއި

ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މި ފާްސކުރީ މިސާލަކަށް ެޓކްސް ަކނޑާލަން، އުނިކުރަްނ ނޫނީ  ކަންކަން ކުރާތީ. ިމއަދު

ދައުަލތަށް ވަނީ ކިހާ ެގއްލުމެއްޯތ ބަލައެއްނުލާ. މީގެ ކުރިްނ ފައިސާ ވަނީ ކިާހވަރަކަށްޯތ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނަގަން. 

މިއީ ރައްޔިތުްނގެ ދިފާޢުަގއި  ތަނަކީ؟ބަލައެއްނުލާ. ހަމަ ދައުލަތުން ފޮނުވާ ެއއްެޗއް ނިންމާކަށް ިތބި ތަނެއް ނޫނޭ މި 

ްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެްއޗެއް ފޮުނވީީތވެ، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކަންކަން ކުރަން އޮތް ތަނެއް. ދައުލަތުން އެްއޗެްއ، ރައީސު

 އުސޫލު ހިފަހައްޓާ ، އެތަނަކީ. އެހެންވީމާމޭޒުން ެއއްެޗއް ހުށަހެޅީތީ ނިންމަން އޮތް ތަނެއް ނޫން މި  ގެރައީސް

ގެ  މި ރައްޔިތުންޖެހޭ ރައްޔިތުން އުޅެނީ އަބަދުވެސް ހާލުގައި. މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުްނ އެބައުމުގެހިނދަކު މި ޤަ

ަގއި މިކަންކަން ހުރިތޯ ބަލަން. ކޮންމެ ކަމަކީ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށްލާފައި ހަމައެކަނި މަޖިލީހަށް ހޮވާ މީހުންގެ ކިބައި

ތަނަށް އަންނަހާ ދުވަހަކު މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުްނ  އަމިއްލަ ފައިާދއަށް، އެ ަވގުުތގެ ފައިާދއަށް ކަންކަން ކުރާ މީހުން މި

ފު ނެ ޢަދުލުއިންޞާފެއް. ޢަދުލުއިންޞާއުމުގައި ނޯންނާ ހާލުގައި. މި ޤައުމުަގއި އޮންނާނީ ކޮރަޕްޝަން. މި ޤައުޅޭނީ

ން ދިމާވަމުންދާތީވެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުގެނެވެީނ މިކަހަލަ ކަންކަން މި މަޖިލިސް ތެރެއި

މަ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ހުރިހާ ލީޑަރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދައްކަމުންދިަޔ ނަކަމަށް ވާ ފު ގެންނަން ބޭނުންޢަދުލުއިންޞާ

ރަޕްޝަން ގިނަ އިރު ނުކުމެ ދައްކާ ވާަހކައަީކ، ޢަދުލުއިންޞާފު ނެތް ވާހަކަ. ކޮރަީއސް ޔާމީން ހުންނެވި ،ވާހަކަައކީ

ހަކަ. ގާނޫނަކަށް ނުބަލާ ވާހަކަ. ހަމަ އަށް ނުބަލާ ވާޓި ކަންކަން ކުރަމުންދާ ވާހަކަ. ޤާނޫނުއަސާސީ ވާހަކަ. ހަމައިން ނެއް

ދެރަވޭ ިމ  ރި ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ފެންނަނީ އެ މަންޒަރު. ހިތާމަހު ވެސް އަދި މިއަދާ ިހސާބަށް މި މިއަދު

ަދއްކަންޖެހެނީ ވެސް ވާހަކަ  ދެއްކީ ހަމަ މިގޮތަށް. ިމއަދު ވާހަކަދަްއކަން. ައޅުގަނޑުމެން ކުރިންވެްސ މި ވާހަކަ 

ގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ ނތާ ތަށް ކަންކަން ކުރަމުންދާތީވެ. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުަރން ކުރިއަށް އޮތްމިގޮ

ރަށްވުރެ އަޅެ މިހާ ،ޔަޤީނުން ވެސް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ކަންކަން ކުރަމުންދާއިރުގައި ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް

ގޮތަްށ،  ސާސް އޮތްނުންވާ ގޮތަށް، ރައްޔިތުްނގެ އިހުޔިތުން ބޭލަިއެގން މި މަޖިލިސް ރައްތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ބަލައި

ރައްޔިތުންެގ ކަންކަން އިސްަނގަިއގެން، އަމިއްލަ ކަމެއް ޫނން. އަމިއްލަ ފަރުދެްއގެ ކަމެްއ ނޫން. މަދު ބައެްއގެ ކަެމއް 

ކިޔުްނ  3މެ ރަނގަޅު އަުޅގަނޑަށް ެއން ؛މުކޮށް ހުންނަ ކަންތައްތައް އާއް ނޫން އިސްނަގަންވީ. ަރއްޔިުތންނަށް

ޖެހުނީމަ ކަމެއް ނުކުރޭ.  ން ވެސް. ެއކަމަކު ރަްއޔިތުންނަގޑިއިރު ތިބެގެން ކަންކަން ކުރަ  24ން ިއގެއެއްފަހަރާ ިއއްވަ 

ތޯ. ގެންނަންވީ ކިަތއް ބިުލ ޮއތްނީ. މިހާރުެވސް ނިކަން ބައްލަވާ ަރއްޔިުތންނާ ގުޅޭ ކިަތއް ބިލު އެބަހުއްޓިފައި އޮންނަ

 އަށްނޫނުއަސާސީ ްއލިއަކަށް ޤާއޮތްތޯ. ކުން ގެންނަންވީ ިކތައް ބިލު އެބަކުރަޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު އެބައޮތްތޯ.

މަ އެކަން ކަމުނުޮގސްގެން. އަުޅގަނޑު މިކަމާ އަހަުރ އޮތީ 65ިރމަތިލާ މީހެއްގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކު

އުމު ކުރިއަރާނީ. ރައްޔިތުންނަްށ ވާށޭ. އޭރުންނޭ މި ޤަހައްޓާަލދެއްދެކޮޅުހަދަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އުސޫލު ހިފަ
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ވެސް ފަސޭހަވާނީ. ތަރައްީޤ ވެސް ގެނެވޭނީ. ދެން ހުރި ކަންކަން ވެސް ވެގެންާދނީ އޭރުންނޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.      

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތްތެރިރު އިއްޒަބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ާއދެ! މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެްނ ދެން އިތު އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް

 ބިލުގެ މިއެކީަގއި  އަރުވާނެ ވަގުތެއް ނެތް. އަދި އެދިަވަޑއިގެންފަިއވާ މެންބަރަކު ވެްސ ނެތުމާ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު

ނަ ނަންބަރުގެ ވަ 3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ  75ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ސް ނިމުނީ ބަހު

، ފަިއވާށަހަޅުއްވާހުކެލާ ާދިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް  ،މަތީން އެ ާމއްދާގެ )ށ(ަގިއވާ ގޮތުގެ  ،ދަށުން

ލު ން. މި ބިވަަނ ކިޔުން އިއްވަ 3ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްާލޙު

 އިްއޒަތްތެރި އާދެ، ރޭ މި ޖަލްސާގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. އެހުން މި މެދު ވޯޓަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމާ

 ެވސް ކަށަވަރުން މެންބަރު ދެންމެއަކު ދެއްެކިވ ވާހަކަފުުޅގަިއ، ައޅުގަނޑު ބަހުސްގައި ަބއިވެިރާވކަށެއް ނޫން. ހަމަ

އިން ދުގެ ތެރެއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލިސް ހިންގުމަށް މިހާރު އޮތް ގަާވއިޤާނޫނުއަސާސިާއއި، ގާނޫާނއި، ދިވެހިރާ

މަ، ހަމަ ވައިފި ނައަޅުގަނޑު މި ގެންދަނީ. ެއާޔ ޚިލާފަށް އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ވަކި ކަެމއް ަގާވއިދަށް ހުށަހަޅުއް

ކަ ވަރަށް . އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަށަވަރުން ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު އެޖެންާޑުކރާނީ އެ މައްސަލައެއް

ޒަތްތެިރ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ދަންނަވަމުން، އަުޅގަނޑު މި ރޭގެ ބަިއގަިޑއިުރގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ިއއް 

ށް ޮބޑަްށ ވާއިުރ އަުޅގަނޑުމެން އަނެއްާކވެްސ ޖަލްސާ ފަށަިއގަންނާނަން. ވަރަ 10:30މެންބަރުންނަށް އަރުވަން. 

 ތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވި ެއއްބާރުލެްއވުަމށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ]އަށް 22:30އިން  22:00ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް)ރި

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގޮނޑިކޮޅުަތކުަގއިމި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަްތ އަޅުގަނޑު ފަށަިއގަންނާނަން. އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން 

 އިށީނދެވަަޑިއގެންދެއްވުން އެެދން. 

)މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ އަގުން ެޓކްސްެނގުމުގެ ގާނޫުނ( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ  2011/10ގާނޫނީ ނަންބަރު  -7.2

ތްތެރި ބިލު، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މިއަދު ވާނީ އިްއޒަ

މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ. މި ބިލަށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯުޓ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް 



35 

 

ްށ )މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެގުުމގެ ގާނޫނު( އަ 2011/10އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅައިލާނަން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

މިއީ  ންމެވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓު. ތަޢާރުފު؛ކުރަްއވައި ނިޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާޅި މައިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު، މު 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، ގާނޫނު هللا ލްބާރީ ޢަބްދުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކުރެްނދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދު

ށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު ަރއްޔިތުްނގެ އަ)މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ ައގުން ެޓކްސްެނުގމުގެ ގާނޫނު(  2011/10ނަންބަރު 

ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ  ަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ކުރިއަށްގެްނގޮސް އެ ބިލު 117ހުގެ ގަވާއިުދގެ މަޖިލީ

ގެ ވަނީ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ކުރެންދޫ ދާއިރާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. ީމގެފަހުން މި ރިޕޯޓުގައި ބިލު ކަމަށް ބުެނފައި އެ

ދަލާއި ޚިދުމަތުެގ މު) 2011/10، ގާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ  -3 ލާޙުގެނައުުމގެ ބިލަށޭ. އާދެ،ށް އިޞްއަގުން ޓެކްސްެނގުމުގެ ގާނޫުނ( އަ

ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ މު) 2011/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ވާހުށަހަޅުއްާވފައިهللا ބްދުޢައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ 

ަރއްޔިތުްނގެ  ،ގަިއ ބޭްއވުނު 2018 ބަރުޮނވެން 28ޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލު، ށް އިއަގުން ެޓކްސްެނގުމުގެ ގާނޫުނ( އަ

ގެ ކޮމިޓީއަށް އެ ބިލު ފޮުނވުމާ ވަަނ ޖަލްސާގައި މުޅި މަޖިލީހު 14ވަނަ ދައުުރގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2018މަޖިލީހުގެ 

ބަރު ނޮވެން 28، ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 1ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 26ގަާވއިދުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ،ގުިޅގެން

 ،ކޮށް ރަތަމަ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާވަނަ އަހަރުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ފު 2018 ،ގައި ޭބއްވުނު  2018

ދެވުނު. އާދެ! ކޮމިީޓގެ ގެންގޮތުގެ މަތީން ކުރިއަށް  ވާވަނަ މާއްދާަގއި 117ަގާވއިދުގެ ލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

 ބަރުނޮވެން 28ަވއި ނިންމަވާފައި ވަނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައް ނިންމުން؛

، ގާނޫނު  ފުރަތަމަ ބައްދަލުުވމުގައި. މިގޮތުން ވަނަ އަހަރުގެ މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީގެ 2018 ،ަގއި ބޭްއވުނ2018ު

ގުޭޅގޮތުން  )މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ ައގުން ެޓކްސްެނގުމުގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްާލޙުގެނައުމުެގ ބިލާ 2011/10ނަންބަރު 

ދެ! ވީމާ، އެކު މި ބިުލ ފާސްކުރެވުނު. އާފަހު ކޮމިޓީން ެގންނެވި އިޞްލާޙާ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެްއވުމަށް

. މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ގޮތަށް ކޮމިޓީ ފަރާތުން ފޮނުވާފައި އޮތް ،މި ބިލު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަިއ ނިމުނީ

ސިކުންތު.  55މިނެޓާއި  12 ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 4މިނެޓާިއ  25ަގޑިިއރު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  1ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ 

މިނެޓު.  3ދާލަތު ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. އަ 48މިނެޓާއި  3މް.ޑީ.އޭއަްށ ިސކުންތު. އެ 38 މިނެޓާއި  10ރީ ޕާޓީއަށް ޖުމްހޫ

މިނެޓު. މި ރިޕޯޓަށް  3ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންަނވާ ކޮންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

 މަރަދޫގަނޑު ުފރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ަޑއިގެންެނވުމަށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުދެްއކެވުމަށް އެދިވަ ވާހަކަފުޅު

 ފް. ޝަރީ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް
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ްށ ދަލަ ރޭޓުގެ މުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަސާސީ ތަެކއްާޗއި މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ އުނިކުރުމަކީ ނުވަތަ ޒީރޯ

ށަހެޅުމަށް ހުހެޅުއްވި ބަދަލުކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި ހުށަ

ްނ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ ބޮަޑށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަޖިލީހުގެ ބައެްއ ބޭފުޅު

ތުްނ ބޫލުކުރާ ގޮބައެއް ބޭފުޅުްނނަށް ވިދާޅުެވވިފައި އޮތީ ައޅުގަނޑު ގަ ވާހަކަދެްއކެވުުމގައި ިޑއުޓީ ެކނޑޭ ވާހަކަ

ާގ ކީ ިޑއުޓީނައޮޅުމަކުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރުވެސް މި ހުށަހެިޅފައި އޮތް ސެނިޓަރީ ަޓވަލާިއ ޓެމްޕޮންސަ

އި ރި ޚިޔާލުގަބަރުން ފާޅުކުއެްއޗެއްެސއް ނޫން. ހަމައެކަނި މި އުނިވަނީ ޖީ.އެސް.ީޓން. އިއްޒަތްތެރި ބައެއް މެން

ނީ. އެހެންވީމާ، ޖީ.އެސް.ޓީ މި ނެގެ 6އަގުހެޮޔވާނެތޯ ސުވާުލކުރެްއވި؟ އާދެ، ވިްއކާ އަުގގެ ތެރެއަްށ އިތުރުވެގެން %

ސް. ކުރިންވެްސ އުނިެވގެންދާނެކަމާ މެދު ކުޑަވެސް ޝަްއކެތް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީ 6ޖީ.އެސް.ޓީ އުނިވުމުން އެ %

ހަމައެކަނި  ހެންވީމާ،އެެއއްަޗކަށް ވާީތ، ވިޔަފާިރވެރިން ިވއްކަމުންގެންާދނީކީ ޑިއުީޓއަކާ ަލއިގެެނއް ޫނން.  ޑިއުޓީ ނެތް

ތަްށ މެްއ. މިގޮކައުނިވަމުންދާނީ ޖީ.އެސް.ީޓކަމުގައި ދަންނަވަން. ވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ަމރުޙަބާކިޔާ 

ން. މުގައި ދެކެ މުދަލުން ޖީ.އެސް.ޓީ ކަނޑާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމިކަން؛ އަދިވެސް މި ބާވަތުެގ އަސާސީ ބައެއް

ްއޒަތްތެރި އްޗެއް. އިއެގޮތުން، ކުޑަކުދިްނގެ ނެޕީާއއި މި ބާވަތުގެ ބަެއއް މުދަލަީކ ވެސް ެއއީ ޑިއުޓީ އުނިކުަރންޖެހޭ އެ

 ވާތީ، ރި ކަމަކަށްގެ ބަޖެޓާ ގުޅުންހުރައީސް، ައޅުގަނޑުމެން އަދި ބޭނުންވިޔަސް، މާލީ މައްސަަލއަކަށް ވާީތ، ދައުލަތު

 ލަން، އަދި މި ބާވަތުގެ ބިލުތައް މި ހުށަހެޅެނީ ހަމަ ސީދާ ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ޮގވާ

ލަކަށް އިތުރަށް ދިރާސާކުަރއްވާަފިއ ޖީ.އެސް.ޓީ ކަނަޑއިލެވެްނހުރި އަސާސީ މިނޫންެވްސ ޚިދުމަތްތައް؛ މިސާ

 ސް. ތްތެރި ރައީޕްކިން ފަދަ އެއްޗެހިން ިޑއުޓީ ކަނޑާލުމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަކުޑަކުދިްނގެ ނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް.ސަލީ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އޭދަފުށީދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަނީ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން  ސަލީމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އޭދަފުށީ

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޑިއުީޓއާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ ވާހަަކއަކީ ޙަޤީަޤތުގައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެްނ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމައެކަނި މި އައިޓަމުތަކަކުން ނޫން އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީކީ. 

ގަނޑުމެން ބަލާއިރު، ާއްއމު މުދަލަށް ބަލާއިރު މިހާރު ކޮންމެ މީހަކު ގޭަގއި ދޮންނަމެޝިނެއް ނެތިެއއް ޙަޤީޤަތުަގިއ އަޅު

ނުހުންނާނެ. އެއީ ހަމަ އަާސސީ ެއއްަޗކަށް ެވގެން މި ދަީނ. ހަމަ އެގޮތަށް ެއއަރކޮންިޑޝަނެއް؛ އޭ.ސީ އެްއވެްސ ހަމަ 

ސީ އެްއޗަކަށް ވެގެން. މިއަދު ރާއްޭޖގެ ހޫުނމިން ހުންނަ ގޮތުން ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މި ަދނީ ހަމަ އަސާ

ޑިއުީޓ  25މީހަކު ވެސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ އެއިން ވެސް %
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 ކުަޑކުރަންޖެހޭ. ޑިއުީޓއަކީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް. އެހެންވީމާ، މި އެއްޗެހިން ޑިއުޓީ އެބަ 25ނަގާ. %

ޙަޤީޤަތުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގަްނ ފެށުމާ އެީކގަިއ، އޭުރަގއި ެޓކްސް ނިޒާމަށް ގެނަިއ ބަދަލުތަކުގެ ތެޭރަގއި ކަސްޓަމްްސ 

ޑިއުޓީ ޒީރޯ ޕަސަންޓަށް ެގންނަން އެއްބަްސވެގެްނ އެްނމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން މި މަޖިލީހުން 

، ބައެއް ެއއްޗެީހގެ ޕަސަންޓު؛ ކާބޯތަކެތީެގ ެއއްޗެހި ޒީރޯ ަޕސަންޓަށް މިހާރުވެސް ހުރީ އެއްބަްސވީ. އެހެންނަމަވެސް

އަިއއްސަ. އެހެންނަމަވެސް، ަމއިގަނޑު މިހާރު އާއްމު ަރއްިޔތުން ބޭނުންކުރާ ވަރަށް ގިނަ މުދަލުން ބޮޑެތި ޑިއުޓީތަްއ 

ސާ ދިމާލަށް. ދާއިުރަގއި ަކސްޓަމުން ޓެކްސްަތއް އެބަ ނެގެމުންދޭ. އަނެްއކާ ައޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ އިންަކމް ޓެކް

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދަށްުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ުކޑަކުރަން ުއޅޭ އަންހެނުންެގ 

އް. ޕެޑު، މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ވަރަށް މުހިއްމު އެްއެޗއް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ އެއްޗެ

އަންހެނުންގެ ވަރަްށ ނާޒުުކ ތަނެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ެއއްެޗއް ިމ އެްއޗަކީ. އަެނއްކާ ކީރިިތ 

ޤުރުއާނުަގއާއި ކީރިތި ރަޫސލާގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން އަންހެނުން، އެ މީހުންގެ ފަރުޖުަތއް ރަްއކާތެރިކުރުމަށް ވަނީ 

ރިކުރި މީހާ ސުވަރުގެ ދިޔަކަން ެވްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަހުރި އަންަގވާފަ. އަންހެނުންގެ ފަރުޖުތައް ރައްކާތެ

އެނގެން. އެހެންވީާމ، މިއީ ެއ މީހުންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ވެސް 

ނޫން. މިއީ  ންޖެހޭ ވާހަކައެއްމިއަކީ އެްއޮގތަކަށްވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހޭ  އެއްެޗއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ކަނޑާލަންޖެހޭ

މު ތަނަކަށް ބޭނުންވާ އެްއޗެހި އަުޅގަނޑުމެން ވެސް މިހާ މުހިއް ރުއާނުންރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުންނާިއ ކީރިތި ޤު

  ދޭންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނާޔަތްތައްމީހުންނަށް އި ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ީދގެން ހަމަ މި އިސްކަމެއް

ވެްސ  މު އެްއޗެއް. އެހެންނަމަެވސް، އެނޫން އަުޅގަނޑު މިދެންނެވި އެްއޗެހިތަކުން؛ މިއީ މުހިއްހަމައެކަނިޑިއުޓީ 

ޑިއުޓީަތއް އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ކުޑަކުރަން. ނޫނީ ޒީރޯ ޕަސަންޓަށް ގެންނަން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިކަހަލަ 

އެީކަގއި ޑިއުޓީަތއް ުކޑަެވގެންދާނެ   އިންކަމް ޓެކްސާސަރުާކރުން އި މިތަނުގަ އޮތް މުހިންމު އައިޓަމުތަކުން ކުރިައށް

 ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުަރން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިރ ިއއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫއަރުވަނީ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު މި

 މަށް.ނާޡި މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ެވސް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް އެއްެޗއް ބުނެލަންވެގެްނ 

ދަނީ  ބުނަމުން މި ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ކިޔަމުން މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް.
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 ،ހުރި ގޮތަކަށް ކަްނކަން ޮކށްދިނުމަށް. މިގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މަންފާ

ެވސް  ، މިއީެވސް އެބަހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ ހަމައެކަނި މި އައިޓަމުގެ ިއތުރަށް އަސާސީ އެހެން ަކންތައްތައް

ރިތަކުްނ ދަނީ ރަށްރަށުގެ ވިޔަފާ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުަމކަށް މި ކަމެކޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ

ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހުނު.  އަށްވަންޏާ ޖީ.އެސް.ޓީ  ކަމަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ލާރީގެ 72ުރފިޔާ  2639ދުވާލެްއގެ މަްއޗަށް 

 ިވޔަާފރިވެގެން ލިބޭ ކުދި ފިހާރަތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ރިޕޯޓެއް ަހދައިގެން ރިޕޯޓުލާ ހިސާބަށް އެކަމަކު އެ އަދަދަށް

މިއަދަދަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ  ،ބޮުޑ ތަކުލީފަކަށްޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ  ދާއިރުަގއި ވަރަށް

ދަިއގެ ކުދިުކދި ވިޔަފާރިތައް މިހާރުވެްސ ނުކުރަމޭ. އާ ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ އަދަދެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް

ރިޯޕޓު ހުށަނޭޅި ެއ ރިޕޯޓު ޖޫިރމަނާވެގެން. ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ށްރަށުްނ ބަނގުރޫޓުެވގެން އެބަދޭ،ވަރަށް ބަިއވަރު ރަ

ވަތަ ވާތީ ނު ގުުޅންހުރި ކަމަކަށް ކަންކަމަކީ ވެސް ޓެްކސާ އަދަދުގެ އެަތއް ގުނަެއއް ޖޫރިމަނާވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މި

ގޮތެްއަގއި އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޭޖެގ  އާއްމު .ވާތީވެ އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވީ ުގޅުންހުރި ކަމަކަށް ޑިއުީޓއާ

ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި  ޖީ.އެސް.ޓީ އިތުރަށް ނެގި ޓީ ނަަގއި،ގިނަ މުދާތަކަށް މިހާރު ޑަބަލް ޓެކްސް ނެގެމުން އެބަދޭ. ޑިއު

ނޫން. ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކަމެއް މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެވޭނެދަނީ. އެހެންވީމާ،  ނެގެމުން މި

، ޓެކްސަށް ވަނީ ޑިއުީޓ އުނިކުރުމަށްފަހު މި ކުރެވިފައިމީގެުކރިން ޓެކްސްގެ ނިޒާމުގެ ތަާޢރަފު ،ފަދައިން ފާހަގަކުރެްއވި

ތުންނަށް ހެޮޔ ސަރުކާރުން އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔި ،ސަރުކާރުން މާ، މިީއ އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔުމަށް. އެހެންވީ

 އުއްމީދުކުރާ އުއްމީދެއް ކަމުަގިއ ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެނޭގ  ުޅގަނޑަށްއަވަނީ. ގެންދަ ވަރަށް ކުރުކޮށް ތި ،މުކޮށްތްތެިރ މެންބަރުން. ވަރަށް މުހިއްއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަ

ޞަުތ ގަނޑު ފުރުމުކަން. އާދެ، ދެްނ އޮތީ އަޅު މުހިއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ވިސްިނވަަޑއިގަންަނވާ މީގެ

 ރަށް.މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިއިްއޒަތްތެރި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ  ،އަރުވަން

 

 އްެކުވން:ވާހަކަދެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، މުދަލާިއ ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްްސ ނެގުމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއާވ 

ޓަަކއި ައންހެން ބޭކަބަލުން ބޭނުންކުރާ ގޮުތގައި ކަނަޑއެޅުމަށް ގެގެ ތެރެއިން ޓެްކސް ނުނެގޭ އެއްެޗއްތަކު އައިޓަމު

ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީ އަުޅގަނުޑ  ންރީ ނެޕްކިން ފަދަ ތަކެތިޚާއްޞަ ެއއްެޗްއގެ ގޮުތގައި ސެނިޓަ

މި ބިލާ ގުޅޭ  .މު މިކަހަލަ ބައިވަރު ކަންތަްއތައް އެބަހުރި ތާއީދުކުރާ ބިލެއް. އާދެ، މުހިއް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް

ހުރި އެްއޗެއް ކަމަށް ުކޑަކުދިންގެ ނެޕީއަކީ. ނެޕީައކީ ވަރަށް ގުޅުން ، މިއާގޮތުން ވާހަކަދަްއކަމުން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރީ
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ޑިއުޓީ ނަގާ ެއއްެޗއް. އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެބަ އެނޭގ ފޯރުންތެރި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ  25މިހާރުވެސް %

ލާަފއި ވެސް ކަނޑައި 25% މި ނުވާ ގޮތަށްދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަްށ އެނގުންވިޔަފާރިތަކުން ައޅުގަނޑުމެްނނަށް 

ޑަކުދިްނގެ ނެޕީއަކީ ވެްސ ކުރެވިދާނެ. އަސާސީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެްއޗެްއގެ ގޮުތަގއި ކު ގަނޑުމެންނަށް މިކަންއަޅު

ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި މަޖިލީހުން  ވަރަށް ގުޅުންހުރި ެއްއޗަކަށް ވާީތވެ، އެ މިއާ

ާއއްމު އަސާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ މިފަދަ  ،ންކަން ދިރާސާކޮށްއޮތް ދުވަސްތަުކަގިއ ވެސް މިފަދަ ކަ ކުރިއަށް

ވެްސ ރަްއޔިތުން ވަރަްށ  ަގއިމުށް އެކަން ލިިބގެންދިޔުމަކީ ހަމަހަމަ ރައްޔިތުންަނށް ވީހާވެްސ ލުއިފަސޭހަކޮ ،ބާވަތްތައް

ދު  މަޤްޞައިން ޙަޤީޤީށް ާވނީ މިބޮޑު ސުވާލަކަ ވެސް ރަްއޔިތުންެގ އެންމެ ކަމެއް. މި ބިލާ ގުޅިގެން ބޮޑަށް އެދޭނެ

ގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން މި ބެލުމު ، ިއކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެހާސިލުވޭތޯ؟ އަުޅގަނޑު ކުިރންވެސް ދެންނެވިން

ދު ވާނަމަ މި ބިލުގެ މަޤްޞަ ގޮސްފި ކަމަށްމި ގަންނަންލިބޭ އަގު ހެޮޔވެގެން ފުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް މާ

 ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްޔާ. ހަމަ ގޮތުގައި ހަމަ ހާސިލުވެގެންދާނެ. އެފުރި އެންމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢު.ރިފާهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ުޅގަނުޑ އެކަނި އަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ބިލަށް އިންތިހާއަށް ތާއީދުކުރަން. ހަމަ

 ދާ ތްތަުކގައި ައޅުގަނަޑކީ ެވސް ހަމަ ފިހާރަތަކުން މި އެްއޗެހި ގަންނަްނ ބައެއް ހާލަ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

 ސް.ޓީޖީ.އެ ހުންނަނީ ގޮތެްއގައި ަކންމަތީ ފިހާރަތައް ނޫނީ ބޭސްފިހާރަތައް ކުދި ތަންތާނގައި މި މުމީހެއް. އާއް

 ވަންޏާ ށްކަމަ ނެއްސިން ނުވަތަ ިވޔަފާރިވެރިން ބަަދލުނުގެ. އެހެންވީމާ، އެ ައގަށް ފިހާރަވެރި ހިމަނައިގެން ައގު ޖަހާފަ

ގަނޑު ވާނެ. އަޅު ނުވާނެ. ޚާއްޞަކޮށް އަންހެން ކަނބަުލންނަކަށް ނު މީގެ އެްއވެސް ފައިާދއެއް އެ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް

ހަމަ  ގެ ކިބައިންދިނުމަށް ސަރުކާރު އްޔާ އަުޅގަނޑަކަށް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ސަމާލުކަމެއްގަންނަން ގޮއްސި 

ކަށް ވަރަ މެވެސްވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އެދެްނ މި އިޞްލާޙުެވގެންދާ ަވުގތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ކޮން

ވާ ނަމަ، ނުފި ކަމަށް ައގުތައް ޖަހާފައި ހުރި ގޮތް ބަލައިލައި، ެއ އަގުތަކަށް ބަދަލުގެނައިތޯ ަބލައިލައި ފިހާރަތަކުގައި

ލަން. ފާހަގަކޮށް މީގެ ެއއްެވސް ފައިާދއެއް އަުޅގަނޑުމެން މި ގެންނަ އިޞްާލޙަކުން ެވގެންނުދާނެކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ

 ކުރާ ވާހަކަމަ އެ ވާހަަކ ފާހަގަކޮށްލާފައި އަުޅގަނުޑ ވެސް ހަމަ މި ބިލަށް އިންތިހާއަށް ތާއީދުއެހެންވީމާ، ހަ

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ދީދީމުޙައްމަދު އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުދީދީ

ބޮުޑވާ ންމެ ކަންއެވަރަށް ކުުރކޮށް ައޅުގަނޑު ަދންނަވައިލަން ބޭނުންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހާރު ޫނސްތަކުަގއި 

ރަަހއްދުން ރާއްޖޭގެ ސަފުޅުން ދަްއކަަވއިފި ދިވެހިވާހަކަައކަށް މި ދައްކަނީ އަދި މި މަޖިލީހުގައި ވެސް މިއަުދ ބައެއް ބޭ

ަގިއ ނޫނުއަސާސީބައެއް އަސްކަރީ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ވާހަކަ. ބުހުތާނު ދޮގު ިއނގޭތޯ. ކަނަޑއެިޅގެން ބުހުތާނު ދޮގު. ޤާ

ންގެ ންބަރުވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި މި އޮންނަނީ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޖުމުލަ މެ 251އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

އެްއ ްއވެސް ބަ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާްސވެގެން މެނުވީ ރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ަފރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަަރހައްދުގެ އެ

ުޑ ށް އަުޅގަނއަސްކަރީ ބޭނުމަކަށް ދީގެްނނުވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކަނޑައެިޅގެން ބުހުތާނު ދޮގު ނެހެއްދެވުމަ

 ވެސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  އިލްތިމާސްކުރަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ވަރަްށ އިދެްއވުމައާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޝޫއަށް ވާހަަކދައްކަވަ 

 ބޮޑަށް އެދެން. އާދެ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން. 

 

 ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދެްއވި ފުރުޞަތަށްޓަަކިއ. ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގައި މިާހރު ވާހަކަދެެކވޭ ޖީ.ެއސް.ޓީ 

ން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަެދކެޭވއިރުަގއި، ވަކި ާޚއްޞަ ާބވަތްތަކަކުން ކަނޑައިލުމާ ގުޭޅގޮތު

ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުގަނޑުމެްނ މީގައި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު ދެތިން ނުކުތާއެއް އެބައޮތް. އަުޅގަނޑުމެން މި 

ދައްކަނީ އިޤްތިޞާީދ ނިޒާމެްއގައި ހިމެނޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްެގ ވާހަަކ. ޓެކްެސއް ުކޑަކުރާ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. 

އި އަުޅގަނޑުމެންަނށް ނުދެއްކޭ ވާހަކަެއއް ެއބައޮވޭ ޓެކްެސއް ތަޢާރަފްކޮށްގެން ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި. ޙަޤީޤަތުގަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ިއނގޭ ިއކޮނޮމިކްސްެގ ބައްަޕޔަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންެމން ދަންނަ އެޑަމް ސްމިތު. 

" އެ ފޮތުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު ބަެއއް އެހެންނަމަވެސް، ެއޑަމް ްސމިތުގެ "ދަ ވެލްތް އޮފް ދަ ނޭޝަންސް

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ހަނދާންނެތިފައިވާހެން އެބަހީވޭ. އެއީ ޓެްކސް ނަާގއިރުަގއި ެޓކްސް ނިޒާމެްއގައި އެންމެ 

އަދި ެޓކްސް ދައްކާ މީހާއަށް އެންމެ  ،އިސްކަންދޭންޖެހޭ އަބަދުވެްސ ޓެކްސް ދައްކާ މީހާއަށް ަފސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް 

ދެއްކޭނެ ގޮތަކަށް ޓެްކްސ ނިޒާމު ބައްޓަންކުރުމަކީ ެއންމެ ފުރަތަމަ ދުނިޔޭގެ އެކި  ޓެްކސް ހަ ވަގުެތއްަގއި އެ ފަސޭ
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އަދި މި ދެންނެވި  ،ޤައުމުތަކުަގއި ޓެކްްސގެ ނިޒާުމތައް ތަޢާރަފްވެގެން އަިއއިރު ވެސް ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ބަހުސްކުރެވި 

 ،ކަތައް. އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ޓެްކސްގެ ވާަހކަދެކެޭވއިުރގައި މިހާރުެވސްފޮތްތަކުގައި ވެސް ިލޔެވިަފއި ހުރި ވާހަ

އެތަެކއް  ،ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޑުއިވެމުންދަީނ އެކަށީގެންނުވާ ހިސާބުތަެކްއގެ މައްޗަށް ބަލައި

ހުން ހުރި ގޮތަކަށް ހިސާބުތަކެއް ހަދައިގެން މީހަމަ އެފަހަރު ހިތު  ؛ފަހަރަކު އެތަކެއް ގޮތަކަށް މީރާއިން ހިސާބުތަކެއް

އެކައުންޓުތައް ފްރީޒްކުރަމުން އަްނނަ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް،  ،ކަމަށް ބުނެ ނަަގއި އަދި ޓެކްސް ަދއްކަންޖެހޭނެޓެކްސް

އުލަތުގެ ފަރާތުން ދަ .ދައުލަތަށް އިނގޭތޯ ،މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްާކއިުރ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހަނދާންކުރަން އެބަޖެހޭ

ެދ އަހަރު  ،މަސްދުަވސް ވަންދެން އޮތަސް ނުދަްއކާ 8ެއ ވަރިަހމަ  ،ނަމަ ރައްޔިތަކަްށ ދައްކަންޖެހޭ އެްއޗެއް ޮއވެއްޖެ

ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އަމިއްލަ މީހާއަށް  .ރިަމނާއެއް ނޯންނާނެއޮތަސް ަދއުލަތުގެ ފަރާތުން ވާ ޖޫވަންދެން ނުދައްކާ 

މީރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ، ލޯ ލާރިެއއް ވެސް ނޯންނާނެ. އެހެންަނމަވެސް، ރަްއޔިތު މީހާދައްކަންޖެހޭ އިތުރު

މީހާގެ އެްއކަލަ ބުނާހެން ކަރު ބުރިވާވަރަށް ޓެކްްސ  ިވޔަސް އެ ދުވަސް ދެ ،ިވޔަސް ނުދައްކާ އެންމެ ދުވަހެއް

 ،އުޭޅ ވާަހކަައކީ  ޙަޤީޤަުތގަިއ ދަންނަވަން މިއަންނާނެ ހަމަ ފުނިފުންޏަށް އިތުރުވަމުން. އަުޅގަނޑުމެން، އަުޅގަނޑު

ގެނެވެން އެބަޖެހޭ. އެީކގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ޓެކްސް ނިޒާމަށް އިޞްލާޙު އަންނަ ހަމަ އިޞްލާޙުތަކާމިގޮތަށް 

 އުނަލުން އި އަދި އެ ޓްަރއިބިެއކީަގއި ޓެކްްސގެ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަަސއްކަތާ ހަމައެއާ

ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަދަލުގެންނަން. ޙަޤީޤަތުގައި  ކުރުމުގައި އޮންނަ ގޮތަށްނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިުޢނާފު

އަުޅގަނޑުމެްނ ޓެކްސް ނިޒާމު ބައްޓަންކުރާއިރުަގއި އެންމެ ފުންކޮށް  ،ލަ ވާހަކައަކީ އުޅޭ ޖުމު ދަންނަވަން މި

އްކާ މީހާއަށް އެންމެ ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ޓެކްސް ދެްއކުމޭ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޓެކްްސ ދަ ،ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ

ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ޮގވާން  އި އަދި މިއޮތީ އެ ުއސޫލު. ޒަާކތް ދިނުމުގަޔާއި އަދި ކަލެްކޓްކުރުމުގަޔާ ވެސް 

ގޮވާްނ ކަނާޑއިުރ އްކުްނ ނުވަތަ ޓެކްްސ ދެ  ގޮތަކަށް ޮގވާން ކަނާޑ މީހާއަށް އެންމެ ފަސޭހަވާނެ  ކަނޑާއިުރގައި 

، ޙަޤީޤަތުގަިއ ޓެކްްސ ނިޒާމު ވެސް އޮންނަންޖެހެނީ ކުދި ހެންވީމާޒަކާުތގެ ގޮތުަގއި އެްއޗެްއ ދެްއކުން މި އޮންނަނީ. އެ

ނާނީ. އިްއޒަތްތެރި އެ ުއސޫލަކުން ޫނން އޮން .ލާ ގޮތަކަްށ ނޫންމެދުފަންތީގެ ިވޔަފާރިތައް ފުނޑައި ވިޔަފާރިތަާކއި

މިންވަރުގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އަދަުދ  ،ކުދި ވިޔަފާރިަތއް ނައްތައިެލވިއްޖެ ނަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ޓެކްްސގެ ގޮުތގައި  ސް.ރައީ

ޙަޤީޤަތުގަިއ  ،ބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ގެން މިދާ އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑު ގަމަދުވެގެންދާނެ. އަދި މިއަދު ހުށަހެޅި

ެއއީ. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މިކަން ިއޞްލާޙުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްދަށުން ޫދވެފައި އޮތް ކަެމއް

ޓަކައި މީުހންނަށް ދިމާވާ ކަމަކަށް އެ ،ދުރަތީ ގޮތުން ދިމާވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުންވީތީ ގު އަންހެނުންނަށް ،އަންހެނުން

އް ަނގާކަށް. އެކަން  ބޮޑު ޓެކްސެ  ނުޖެހޭ ދައުލަތަށްުގޅިގެން އަުޅަގނޑުމެން  އެްއޗެްއ ނުވަތަ ެއކަމާއަޅުގަނޑުމެން ބޮޑު

 ލާނަން.ބިަލށް އަޅުގަނޑު ވޯޓު ، ިއރާދަފުޅުކުރެއްިވއްޔާ މި. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބަލައިގަންނަނީ

 ޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުޑ ށް އަޅުގަނމޫސާމަނިކަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުޅުހެންވޭ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ގިނައިން ވިޔަާފރިވެރިންނަށް އަމާޒުވާ ގޮތަްށ ވަރަށް ވާހަކަދައްކާތީ ހަމަ 

ވިަޔސް ވަރަްށ  ވިޔަސް އަދި ިޑއުޓީ ކުަޑކުރިކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެން އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ކުޑަކުިރކަމުަގއި .ލަންވާދަންނަ

ލަން ބޭނުން. ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ އި ޮއންނަ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާނުބައި އާދަެއއް ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ކަސްޓަުމގަ

ތަނުން ކަސްޓަމުގެ ފަރާތުން އިންވޮއިސް ކޮމިޓީ ިކާޔ  ރަށް ބޮޑުގަންނަ ރަނގަޅު އަުގަގއި ެގންނަ އެއްޗަށް ވަ

ކޮމިޓީއަކުން ވަރަށް ކުިރއްުސރެ އެކަން ކުާރ ގޮެތއް ެއއީ އޭގެ ައގު ބޮުޑކުރުން. އެހެްނވުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިކުާރ 

ްނވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް ނގާ ކަެމއް. އެހެއެީއ ހަމަ ާއއްމުކޮށް ހި ،މީހާއަށް އޭތި ައގު ބޮުޑކޮށް ވިްއކަންޖެހުން

ިޑއުޓީ ނަގަމުންދާއިުރގައި ެވްސ ޑިއުޓީ ނަގަން ތިބޭ މީހުންނަށް ވެސް އެބަ އެނގެންޖެހޭ  ،ކަމަކު  ކުރިއެއްއަދި މާފު

ން ނިމިގެން އަންަނ އެަތއް މަސަްއކަެތއް ކޮށްގެ ،ޓަަކއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ވަކާާލތުކޮށްފައިއީ އަގުހެޮޔކުރުމަށްމި

ބޫލުކުަރންޖެހޭ އެއަށް ހިނގާފައި އޮތް ވެސް އެބަ ގަ ، ަކސްޓަމް އޮފިސަރަކަށް އިންަނ މީހާްއޗެްއކަން. އެހެންވީމާއެ

ދޭތެރޭަގއި އެހެްނ މައްސަލަެއއް އޮތް ކަމަށް  . އޭނައާަކމަށް ޚަރަދަކީ އޭނަ އެ ހުށަހަޅާ ިއންވޮއިްސަގއި އޮތް އެްއޗެއް

ހުށަހަޅަިއގެން ބަލަްނވީ. އެކަމަުކ، ޯކޓުެގ ބޭރުަގިއ ކަސްޓަމުން އަމިއްލައަްށ ވިްއޔާ އެ މައްސަަލއެްއ ކޯޓަށް  ވަނީ

ވަރަށް ުދވަސް ވެއްޖެ. އަގުަތއް ބަދަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ އާއްމުކޮްށ ައޅުގަނޑުެމންގެ ރާއްޭޖގަިއ ހިނގާ ކަެމއް. 

ދު ޝަުކވާުކރާ ކަމެއް މީ. ކިތަންމެވަރަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ކަންމަތީ ފިހާރައެއް ހިންގި ޒަމާނުްއސުެރ ފަށައިގެން އަބަ

އެްއޗެއް އަގުހެޮޔކުރިޔަސް ަހމަ މިކަން އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެދެނީ ިއޤްތިޞާދަށް ގެންނަ ހެޔޮ 

ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ަކސްަޓމްސް އޮފިސަރުން ވެސް ިމއަށް އަހުލުވެިރކުުރވައި، މީހަކު ހުށަހަޅާ އިންޮވއިްސގަިއ 

ިޅގެން އޭނަ މަކަރުނުަހދާހާ ހިނދަކު އެ އިންވޮއިްސަގއި އޮތް ައުގގައި އޭތި ދޫކުރަުމންގެންދިއުން. ެއއީ ގަންނަ ކަނޑައެ

އެތިން ރާއްޖެއާ ހަމައަްށ ގެަނއުމަށް ދާ ޚަރަދާ އެްއކޮށް އެަބ ޑިއުޓީ ަނގަމުންގެންދޭ ިޑއުީޓނަގާ ެއއްޗެހިން. އެހެންވީމާ، 

ގުބޮޑުކޮްށ ިވއްކީާމ އަބަދުެވސް ވިޔަފާިރ ވެރިމީހާއަށް އަންނަނީ. މިކަން އިޞްލާޙުނުކުެރވިއްެޖއްޔާ އަ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، މާލޭަގއި ވިޔަފާރިކުރާ މީހަކު ތަނެްއ ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ ައގާިއ، ކަރަންޓާ ދެން އެހެން 

ުރ؛ އަުޅަގނޑުމެން މި ތަނުގައި ވަރަށް ހުރިހާ އަގުތަެކއް ދަްއކަނީ ބޮެޑތިކޮށް. ދައްކާަފއި ދެން އޭތި ވިްއކަން ބޭނުންވާއި

ބާރަށް މި ވާހަކަދަްއކަނީ. ާއނ! މިހާރު ތިމަންނަ މި އޮތީ ޑިއުޓީ ކަނޑާފަޭއ. ެއކަމަކު ުކއްެޔއް ތިރިެއއް ުނވޭ. 
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ކަރަންޓު ބިލު އަންނަންޏާ އެވަރު ބޮޑުޭވ. ފެން ބިލު ބޮޑުވޭ. މުސާރަ ދޭންޖެހޭވަރު އެބައުޅޭ. މި ހުރިހާ އެއްެޗއް 

ން އެކަން ކުރަނީ. ހަމައެކަނި ވިޔަފާިރވެރި މީހާގެ ބޮލުގައި އެކަން އެޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ ވެސް އަިދ ލައިގެ

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް ނުވާނެތީ އަުޅގަނޑު ދެންނެވިން. ހަމަ މި ވާހަކަ މިގޮތަށް ދަންނަވާލަން. ނިންމާލަމުން 

ން. އަުޅަގނޑަށް ނޫހުން މި ފެންނަނީ މި މަޖިލީހުގައި ސެކިއުރިީޓ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ ވާހަަކއެއް ދަންނަަވއިލާނަ

އަދާކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީްނ ލާޒިމްކޮށްފަިއ އޮތް ފަރާތްަތކެއް ކޮމިޓީއަށް ާހޒިރުކުރާ ާވހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މޯްލޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މި މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ 

ފޯސްއިން ކުރަމުންގެންދާ ކަެމއް. އެ ފަރާތަށް މަޖިލީހުގެ ަރއީސް އަންަގވައިިފ ކަމެްއ ެއ މީހުން ކުރާ ގޮތަށް އޮންނަނީ 

މި މަޖިލީހުގެ، މި މުއައްަސސާގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި. ދެްނ ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އެ ސިފައިން މި ތަނަށް ގެނެސް، 

ކަށް ހާޒިރުކޮްށގެން ެއ މީހުންނަށް އަދަބުދީ ކަންތައްތައް ކުރަންވީމަ ކޮްނ ބަެއއްތޯ މި ޤައުމު ހިފަހައްޓަން ކޮމިޓީތަ

ތިބީ؟ ބޭރު ޤައުމަކުން، އަަވްއޓެރި ޤައުމަކުން މި ތަނަށް ސިފައިން އަންނަނީތޯ އިންޑިާއއިން ނަމަވެސް، ކޮންެމވެްސ 

ސް ދެން ހެޔޮފާލަކަށް ވެދާނެ. އެަކމަކު އަުޅގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ތަނަކުން ބަލަހައްޓަން. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ވެ

އަޅުގަނޑުމެން އެިދގެން ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ޮއވެގެން މި ތަން ބަލަހައްޓަން އަންނަ ަބޔަކު، މި ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން 

 ދޭތެރޭ މިތަނުން އަންަގއިގެްނ އެ މީހުން މިަތނުން ނެރެފައި އޮތީމަ ުނަވތަ ބޭރުކޮށްފައި އޮތީމަ ނުަވތަ ބަޔަކާ

ހިނގާފައި އޮތް ކަމަކަށް މިަތނަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ބެލޭނެ ަކމަކަށް އަޅުގަނޑެއް  ގަބޫެލއް 

 ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ ވާަހކަ ހަމަ ދަންނަވާލީ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާން.ންބަރު. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސަ އެ ދެންނެވީ ރަނގަޅު 

 ތެރެިއން ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނޫނީ ޕްރައިޒް ކޮމިޓީެއއް ހަދާފައި، އެ ކޮމިޓީގެ ތެރެއިްނ ވާހަކަެއއް. ކަްސޓަމުގެ

ޑިލޭތަކެްއ ައއިމަ މީގެ އަަސރު އެބަ ކުޭރ ިވޔަފާރިވެރިްނނަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ މިހާރުވެސް މި ގާނޫނުެގ 

ވަނަ އަިއޓަމަކަށް މިއީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދިރިއުޅުމާ  17އައިޓަެމްއ ޑިއުޓީ ފްރީކޮށް އެބަ ގެނެވޭ.  16ތެރެއިން ވެސް 

ގުޅުންހުރި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ައއިޓަމުތައް ިޑއުޓީ ފްރީވެގެންިދއުމަކީ ވަރަށް ރަނގަުޅ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، 

ގަނޑުމެންެގ މި ޙަޤީޤީ މައްސަލައާ ހަމައަްށ ަދމާހިނގާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޙަޤީޤީ މައްސަލަ މި އަްނނަނީ؛ އަޅު 

އިްނޑަސްޓްރީެއއް. ޫޓރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީ، މަްސެވރިކަމުގެ ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔާ ިދވެހިންގެ ލޭނާރު.  3އޮތީ 
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ދެން، ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ ިއންޑަސްޓްރީ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި ލޭނާރޭ ިކޔާފަިއ މި އޮންނަނީ، ފޮތުަގއި ޖަހާފަިއ 

ިސނާޢަތުގެ ވާހަކަ. މި ކަންަތއްަތކުގެ ތެެރއިން އާމްދަނީ ގުޅިަފއި މި ހުންނަނީ. ދަންނަވަން  އޮންނަނީ މަސްވެރިކަުމގެ

އުޅޭ ވާހަަކއަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާޚިރު ނަތީޖާ ގުޅިފައި މި އޮންނަނީ ބޭންކުން ނަގާ ލޯނުތަކާއި، ތަންތަނުެގ 

ގެން ައގުތައް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަިދ އަާގއި، ކުއްާޔއި، ޓްރާންްސޕޯޓާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކާ ގުޅި 

އަޅުގަނޑުމެން އައިޓަަމކުން މިހެން ޒީރޯއަށް ޑިއުޓީ ހަދާލިަކމުގައި ވިޔަްސ، ޭއގެ ނަތީޖާ އެގޮަތކަށް ނާދޭ. ބޭންކު އޮފް 

ވެިހ ދި ،ައކީ ވާހަކަ އެބަ ދަްއކާ. އެ ފަިއސާބިލިއަން ރުފިޔާ ޕްރޮފިޓްވާ 2މޯލްޑިވްސްއިން ކޮންމެ އަަހރަކު 

ަގއި ނޫނީ ފިކްސްްޑ ޑިޕޮސިޓް އެަކއުންޓެއް  ،ލޯނުތައް ދޫކޮށްގެން ގެ ަފއިސާ ބޭންުކަގއި ބަހައްޓަިއގެންރައްޔިތުން

 1އަތުން ނަގާފައި ހުރި ފައިސާ.  ދައްަކނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ންނަ އާމްދަނީގެ ވާަހކަ މިބަހައްޓަިއގެން ލިބިފައި ހު

ބަލަނީ. މި ދައްކަނީ  ން ރުފިޔާ އެަކއުންޓުަގއި ހުރިޯތ މިމިލިއަ 1 ޔައިމާރުފިޔާގެ ލޯނެއް ޯހދަން ދި ންމިލިއަ

ަގއި މިއަުދ ނާޢަތުގެ ތެރޭ މަސްވެރިކަުމގެ ސިމިއަދު ،ޮޕއިންޓަކީ ތެރި ރައީސް.ޟޫޢަށް ވާހަކަ އިްއޒަތް މައު

ކުރެވޭ. ފައިބަރު ނިކަމެތި ރައްޔިތުން، މަސްވެރިން ގެްނނަ އިންޖީނުތަކުން ޑިއުޓީ މާފެއް ނުއަޅުގަނޑުމެންގެ 

، އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާަގއި؛ ޖެހޭ ސަބަބަކީ ވާހަކަދަްއކަން މި ން މާފެއް ނުކުރެޭވ. އަޅުގަނޑުއެްއޗެހިތަކު

، ދެްއވަޫދގައި ވެސް އަދި ކޮނޭޑަގއި ވެސް މިއީ މަސްވެރި ޢާއިލާތަކެއް. ގައި ވެސް، ކަނޑުހުޅުދޫގައި ވެސްގެމަނަފުށީ

އް ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ނާޔަްތތަހެންނަމަވެްސ، މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އިއިލާތަކެއް. އެހުރި ޢާ ފައިގުޅި މަސްވެރިކަމާ

ގައި ދޯންޏެއް ، ވޭތުވެދިޔަ ައހަރު ގެމަނަފުށީދޭ. ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަނުޑ މިދަންނަވަނީެއއް ބިަކވެގެން އެބައިލާއެތައް ޢާ

 ،ނިކަމެިތވެ ޢާއިލާ 15ާޢއިލާައކަށް،  20. ބިްނދައިގެންދިަޔއީމާ ންދިޔަ ބިންދައިގެންދިޔަ. ެދއްވަޫދ ދޯންޏެއް ބިންދައިގެ

 އަށްކޮށްލަނީ. މައްސަލަކުޑަމިނުން ޢާއިލާގެ ތިންހަތަރު ފަސް މީހެއްގެ ބޭންކަށް މޯގޭޖު އަންނަނީ. އެންމެ ބިކަެވގެން މި

ކުން މިއަ ،ސް ފުކުރިޔައުޓީ މާއަޅުގަނޑުމެން ޑިންނާނެ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދެ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި ޙައްލެއް ނާ

 ކަންތައްތަކެްއ ތެރެއިްނ، ބޭންުކެގ ހުރި ހުރިހާލު މައްސަލަައކަށް އަންނާނީ މިހެންައސްފައިދާއެްއ ނުނިކުންނާނެ. 

ދަށެއް ނުކުރެވޭނެ ބޭންކުްނ  ގެން. ތަންތަނުގެ އަުގ، ުކއްެޔއްދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ލުއި ގޮތްތަެކއް ހޯދައިދީ ތެރެއިން

ކުްއޔަށް އިންޓްރަްސޓް ހަދައިގެން ގެ  16، %14ނުކުެރވޭ ކަމަށް ވަންޏާ. %ތަުކގެ އިންޓްަރސްްޓ ކުޑަނުނަގާ ލޯ

އް ނޫން ވެއްޖެްއޔާ ލާހިކެ ަބލް އަަގކަށް ނާންނާނެ. އެެހންޑަދީގެން މީހުން ގެ ހަދާފަިއ އެތަންތަނުގެ އަގު އެފޯ

ކުރި ކަމުގައި ވިަޔސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ާއއްމު މާފު ުއޓީއަުޅގަނޑުމެން މި ޑި ؛ައގުަތއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް

ިއލާތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަކަށެއް ، ޭގގައި އުޅޭ ޢާގޭަގއި އުޅޭ ަރްއޔިތުންނަކަށް ،ނިކަމެތި ރަްއޔިތުންނަށް ،ރައްޔިތުންނަށް

ބަދަލަކުން. ޢަމަލީ ންނަ މައެކަނި ދެއްކޭނީ މި ގާނޫނަށް ގެމީތި ކުޑަެއއް ނުކުެރވޭނެ. ޭއގެ ައސަރު އަުޅގަނޑުމެން ހަ 

 ،ގޮތަކުން މިއެއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އަސްލު މައްސަލައާ ހަމައަށް ވާހަކަދައްާކއިރުަގއި

، ނަށްވެރިން ގެިޑުއޓީ މާފުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އޮޑިދޯނިފަހަރު މަސްވެރިންނަށް ހުރި އެއްޗެހިތަކުންމިދެންނެވިހެން 
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 އިްނޖީނު ގެންނަ ފަރާތްތަކަށް؛އަުޅގަނޑުމެން   ރައީސް. ކީްއވެތޯ ުނުކރެވެންވީ؟ަޒތްތެރިފައިބަރު މާފުކޮށްދޭންވީ އިއް

ގޮތަށް މޯގޭޖުކުރަން  ޖެހޭ މިދެންނެވިކަމަށް ވަންޏާ އެބަ މިސާލަކަށް ބޭންކުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ލޯނު ނަގަން ދާ 

ކަމަށް ވަންޏާ  ފުކޮށްދޭއްސަ، ަފއިބަރު ހިލޭ މާ، އިްނޖީނު ގެނެފުކޮށްދީފައިިޑއުޓީ މާ 100އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން %

 ބިރުވެރިކަމެއް  ންކުން އައިސް މި ނަގައިފާނެކަުމގެއަބަުދެވސް ބޭ މި ނޭބުރޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ސިކުނީޑގައި 

ޖެހިގެން ވެރިން ވެސް ހިތްހަމަ ގެއިލާތައް ހިތްހަމަޖެހިގެން ތިބޭނީ. އޮޑިދޯނިފަހަރުނޯންނާނެ. އެހެންވެއްޖެއްޔާ ެއ ޢާ

އެންމެ  ގައިއަތޮޅަކީ މަްސވެރިަކމުގެ ސިނާޢަތު ހުވަދު ،ދަންނަވަން މި ޖެހެނީބޭނީ. މި ވާހަކަ ތަކުރާުރކޮށް ތި

ޓަީކ މުޅި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު މަސްވެރިކަމުަގއި މިއަުދ އަރާފައި އޮތް އަތޮުޅ. ައދި ޚާއްޞަކޮށް ގެމަނަފުށްކުރި

ކަށް ، އެ ަރްއޔިތުން ބޭނުންވާ ދިމާއަ، މި ރަށްތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަށްންވީމާހެކުރިއަރަމުންދާ ނަމޫނާ ރަށެއް މިއީ. އެ

ަގިއ ޖެހޭ. ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ޞަތު އަުޅަގނޑުމެން ހޯދަން އެބަމިސްރާބަކަށް ދިއުމަށްޓަކަިއ ގާނޫނީ ފުރު

 ފުކޮށްފައި މި ޑިއުޓީ މާތީއޮ  ތެޭރގައި މި ގެހަދާއިރުަގއި ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ ޕީރިއަޑް ރިސޯޓުތައް އަުޅގަނޑުމެން

ދިވެހިންގެ  ނަ އިންޑަސްޓްީރގެ ޮގތުގައި މި އޮންނަވަ 2ވަނަ އިންޑަސްޓްރީ ުނަވތަ  3އޮންނަނީ. އެހެންވެ ކީްއވެޯތޭއ 

 އެ ކޮށްފި ްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޑިއުޓީ މާފުނުކުރެވެންވީ؟ލޭނާރު ކަމަށް ބެލެވޭ މަސްެވރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ތެެރއި

ނުރާނެ. އަުޅގަނުޑ  ޏާ އަސަރުކުރާނެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ެއކަމަކު މި ގެނެވޭ ބަދަލަކުން ައސަރެއްކަމަށް ވަން

ކުރަން ެވްސ މެ އައިޓަމަކުްނ ެވސް ޑިުއޓީ މާފުގުުޅންހުރި ކޮން ުޅގަނުޑމެން ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކާމިއަށް ތާއީދުކުރަން. އަ

ހަމައަކަށް ނުދެވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ،  ާވ ރަނގަޅު ނަތީޖާއާންތާއީދުކުރަން. އެކަމަކު އަަސރު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާ

 

  ދެއްެކވުްނ:ވާހަކަ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް

ގޮތުްނ އެްއެޗއް ހަމަ ދަންނަވާލަން.  ބެހޭ ހަމަ މި ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޯޓާ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު 

އޮތީ. އަކުރެްއ  ލާެޙއް ގެނެވިަފއި މިދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްެނގުމުގެ ގާނޫނަށް އިޞްމު ،އޮތީ ހުށަހެޅިފައި މި

އިނގޭތޯ. އަކުރު އިތުރުކުެރވިފަިއ އޮތްއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނ  ވަނަ ނަންބަރު 22އޮތީ؛ އެއީ  މިއިތުރުކުެރވިފައި 

 ؛ގެތޯ. އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއުޅޭހެން. އިނގޭވަނީ މާ ބޮޑު ކަމެްއ ކުެރވިގެން މިތާނގައި ވާހަކަދައްާކއިުރގަިއ ހީ

އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑު  އި ވަރަށް ގިނަ ވަޢުދުތައް ެއބަހުރިެރްއވިއިުރގައެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް އައުަމށްޓަކައި މަަސއްކަތްކު

ދެއް މި ގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑަށް މީޑިާއގެ އެެޓންޝަން ހޯދި ވަޢުގޮުތގައި އެމަނިކުާފނުގެ ވަޢުދުތަކު  ގަބޫލުކުރާ
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ޖެޭހ ަކށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން އެބަވަރަލިބޭ ބަޔަަކށް ނަފާ މި ލިބެނީ ކިހާނަމަވެސް، ީމގަިއ ޙަޤީޤީ ނަފާ ދަކީ. އެހެންވަޢު

 މި ތަޅުމުގައި ކިޔާލަދޭން ޖެހޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މީތި ސާފުވާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށްނެކިރާލަން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަމި

ތަނުގައި ސީދާ ސްޕެސިފިކްކޮްށ  ލާއިުރގައި މިލެވެނީ އިނގޭތޯ. ޖީ.ެއސް.ީޓ ކަނޑައިޖީ.އެސް.ޓީ މި ކަނޑާއެބަޖެހޭ. 

ދެން ތުވާލި. ުތވާްއޔަީކ  ައކީނެޕްިކންސް. ސެނިޓަރީ ނެޕްކިންސްސެނިޓަރީ އް ައއިޓަމަކީ ން ައއިޓަމެއް. އެ ދެތި ބައުޅޭ އެ

ޓީ ނަގަމުްނގެންދާ އެްއޗެްއ ެއއީ. ހަމައެަކިނ ިޑއު 6ނަާގ އެްއޗެްއ. އިނގޭތޯ. މިހާރުެވސް % ޓީިޑއު 6މިހާރުވެސް %

ރަްއޔިތުންނަށް މި  ،ތަނުގައި ވާހަކަދަްއކާއިރު ހީވަނީ ޑުމެން މި، އަޅުގަނވީމާޖީ.އެސް.ޓީ މި ކަނޑާލަނީ. އެހެން

ކޮށް ކަނޑާލަނީއޭ. މިހާރުވެސް ިޑއުީޓ ނޫނީ މީގެން ނަގާ ޓެކްސްތައް ެއއް.ދޭހަވަނީ މި އެއްޗިހި ހިލޭުކރަނީއޭ 

ވެސް މިހާރު އިންއޮތީ ޓެމްޕޮންސް. ޓެމްޕޮންސް . ދެން މ6ިނަގާ އިނގޭތޯ %ނެޕްކިންއަށް ނުވަތަ ތުވާްއަޔން އެބަ

ދިޔަ ސަރުކާރުން މި ވަނީ މީގެ ޑިއުޓީ ޒީރޯ ޕަސަންޓަށް ހަދާފަ. އެހެންވީމާ، ޒީރޯ ޑިޔުީޓއެއް ނުނަގާ. އިނގޭތޯ. މި

ގޮަތކީ ޖީ.އެސް.ޓީ  ީޓގަިއ އޮތް އެްއޗެްއ ހަމަެއކަނި ޖީ.އެސް.ޓީ މި ކަނޑާަލނީ. ދެން ޖީ.އެސް.ޓީ ކަނޑާލީމަ މި ވާޑިއު

ރިވެރިންނަށް. ވިަޔފާރިވެރިން އިޚްލާްސވެރިކަާމ އޮްނނަނީ ވިޔަފާ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެއް މި ކަނޑާލީމަ މީގެ އެންމެ ބޮޑު

ބޭފުޅުން ޒިންމާދާރު ގޮެތއްަގިއ  ެލވުމަށް އެ ޓެކްެސްއ ނުވަތަ ޖީ.އެސް.ޓީ ކަނަޑއިލެޭވކަނޑައިކަނޑާެލވޭ  އެީކގައި

، މާ ބޮޑު ބަށް މިއަންނަނީ. އެހެންވީމާސާހި އެކަނި މީގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނާއެކަނި ހަމަ ،ނަމަ ވިޔަފާރިކުރާ

ނުކުރަން. ިދވެހި  ދަްއކަންޖެހޭ ާވހަކައެއް ކަމަކަށް ައޅުގަނުޑ ގަބޫލެއްއް ހަަދއިގެން ައޅުގަނޑުމެން ހެޑްލައިންތަކެ

ރު ރުފިޔާވަ 4ރުފިޔާ ނޫނީ  3މި ޓެްކސް ކަނޑާލީމަ ބޮލަކަށް ގާތްަގނޑަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް  ،ކަނބަލުންނަކީ އެއީ

ދުވަސް  ތިން ،، މިއީ މިހާ ބޮޑު ހެޑްލައިނެއް ހަދަިއގެން މަޖިލީހުގަިއ ދެ ދުވަސްވެގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާސޭވް 

ނުކުރަން. ިމއީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  އް ކަަމކަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލެއްވަންދެން ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ މައުޟޫޢެ

އަދާކޮށް، އަމިއްަލއަްށ  ރަނީ. ދިވެހި ކަނބަލުންނަކީ މިއަދު އަމިއްަލއަށް ަވޒީފާދިވެހި ކަނބަލުންނަށް މަލާމާތް މި ކު

ރުފިޔާ އެކަނބަލުންގެ  4އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައި ތިބި ކަނބަލުން. އެ ކަނބަލުންނަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 

ގޮުތގައި މި  ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާވީމާންޟަރޫރީ ބޭނުމަށް ހޭދަކުރުމަކީ މިއަދު މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވާނެ. އެހެ

މި މަޖިލީހަކުން ނޫން. މިއީ މިއަދު އޮތް ސަުރކާރުން ދިވެހި ކަނބަލުންނަށް  ން މިއަދު ދިވެހި ކަނބަލުންނަށް؛މަޖިލީހު

އިނޭގތޯ. ދެން ހަމަ އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކުރެެވނީ މި ކަންތައްތައް ކުރާ މަލާމާތެއްގެ ގޮުތަގއި އަޅުގަނޑަށް މި

ޅުގަނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ ވަޢުދުތައް ގެ ސަރުކާރުން އަސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްރައީ ،ގަކޮށްލަންފާހަ

ވަމުންވަމުން ގޮސް ވެރިކަެމްއ ހޯދިތަން އިނގޭތޯ. ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭަގއި މި އޮތީ، ކިޔަާވކުދިންނަށް ކިރުތަށްޓާއި 

ގަނޑުމެން އުއްމީދުކުީރ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް މި ވަޢުދު ދޮންކޭލުގެ ވާހަަކ ވެސް ަދްއކަމުންދިޔައީ. އަޅު

ފުދިގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ވެރިކަމަށް ވަަޑިއގެންނެވިތާ ދެ ދުވަެހއް ނުެވ ައުޅގަނޑުމެންނަށް މި އެނގުނީ، 

ށް އިނގޭތޯ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާ ދޭތެރޭަގއި ކިަޔވާ ކުދިންނަށް ކަމ7ައާއި 1މި ވަޢުދު ހަމައެކަނި ފުދެނީ ގްރޭޑު 
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ފަހުން އަދި އަޅުގަނޑުމެންަނށް މި އެނގުނީ ފުދުންތެރިކަމެއް ނެތް ކުދިންނަށް ކަމަށް މި ވަޢުދު ފުދިގެން މި 

އަންނަނީ. އަނެްއކާެވސް މި އަންނަނީ ތަފާތުކުރުންތައް. ުކޑަކުދިން؛ ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ ކިަޔވާކުދިން، ސްކޫެލއްަގިއ 

ަޑކުދިންނަށް މިކަހަލަ ތަފާތުކުރުންތަކެއް އެ ކުދިްނގެ ޅަ އުމުރުަގއި ޢަމަލުކުރާ ަކމަށް ވާނަމަ، މިއީ ކުޑަކުދިްނ ކިަޔވާ ކު

ހެދިބޮޑުވުމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް؛ އެ ކުދިންނަށް ކުރާނެ ވަރަށް ނެދެވޭ ބޮޑު އަސަރެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކަކީ 

މެންނަށް ވަރަށް ތަފާތުކުުރން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދާ ކަންތައް. ައޅުގަނޑަކަށް މިއީ ހަމަ މީގެތެރެއިން އަޅުަގނޑު

ނޭނގެ ދެން މި ބޭފުޅުންގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދަމުންގެންދާނެ ގޮތެއް. އަުޅގަނޑަށް ހީވަނީ މުސްތަޤްބަލުގައި މި ވަޢުދު އަދި 

އަުޅގަނޑަކަށް ނޭނގެ މި ކަންތައް އެ ބޭފުޅުްނ މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ލާފައި،  50ފުއްދުނީކީ ވެސް ނޫން. 

ރަުށަގއި، ކޮންމެ  200ވަރަކަށް ގެރި ގެނެސްގެން ރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ރަެށއްަގއި،  200ކުރަްއވާނެ ގޮެތއް. އިންޑިާއިއން 

ނގެ. ރަށެއްަގއި ގެރިެއއް ބާްއވަިއެގން މިކަން ކުރަން ފަހަރުގައި ނުނިންމާނެ ކަމެއް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭ

އެހެންވީމާ، ދާގޮތުން މި ަވޢުދުތައް ފުއްދާ ގޮތް އަުޅަގނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮަތކަށްެވސް ރައްޔިތުންނަށް ބުނެދޭކަށް 

 ނޭނގެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު. އާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއް

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ެއއްެވސް ރައްޔިތަކަްށ؛ އަންހެނަކަްސ، 

ކަން ބަލައިގަންނާނަން. މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ މިއީ ފިރިހެނަކަސް ލުޔެއް ލިބެންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އުފަލާއެކު އެ

މެންސްޓުރުއަލް ހާލަތާ ގުޅިެގން ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް ނެނގޭ ޖީ.އެސް.ޓީ މާފުވެެގންދިއުން. މިއީ ހަމަ ކޮންމެ 

ޏާ މިކަން ގޮތެއް ވިޔަސް ކޮންމެ ޢާއިާލއަކަށް ިވޔަސް؛ އަންހެނަކަްސ، ފިރިހެނަކަސް ހަމަ ޖީބަށް ލުއެއް ލިބެން

އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަްނޖެހޭނެ. ދެން މިކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަދަްއކެވެމުން ައިއއިރު ވަރަށް ގިނަ ތަެކްއޗަށް ޑިުއޓީ 

މާފުކުރުމުގެ ވާހަކަަތއް އެބަ ދެކެވޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރްއޖެއަކީ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ޫޓތުޕިކެއް ހަދައިނުެލވޭ ޤައުެމއް 

ރާހާ ތަކެްއޗެްއ އިމްޕޯޓުކުރާ ޤައުެމއް މިއީ. އަދި އިމްޕޯޓުކުެރވޭ މުދަލުން ޑިއުޓީ ެނގުމަކީ، ަދއުލަތުެގ މިއީ. ބޭނުންކު

އާމްދަނީ އެއަށް ޑިޕެންުޑވެ؛ މި އޮތްހާ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނުނަގަނީސް، ޓެކްސް ނުނަގަނީްސ 

އަށްުވެރ  20ގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން، %ކަސްޓަމްގެ ިޑއުީޓއަކީ ދައުލަުތގެ އާމްދަނީގެ ޮބޑު ބަެއއް

ބޮޑުކޮށް އަބަުދވެސް ަދއުލަތުެގ ބަޖެޓު ހުށަހެޅޭއިރު، މި ަތނަށް ހުށަހެޅޭއިރު ވެްސ އާްމދަނީގެ ގޮުތގަިއ ކަސްޓަމްްސ 

މްދަނީެގ ަވސީލަތްތަްއ ޑިއުޓީ ހުށަހެޅޭ. އަސާީސ އެަތއް ކަެމއް ބޭނުންވެަފއި ތިބި ަރއްޔިތުން މި ަޤއުމުަގއި ތިބޭިއރު، އާ
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މަދު މި ޤައުމުގައި ލިބެންހުރި އެއްެޗއް ނުނަގާ ދޫކޮށްުލމުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެީއީކ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫން. 

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުްނ ވެއްޖެްއޔާ މިކަމަށް؛ އަުޅގަނޑުމެން މި ޖީ.އެސް.ޓީ ކަނޑާލުން، މިފަދަ ކުދިކުދި 

ނަށް ުލޔެއް ލިބުނެއް ކަމަކު، ގިނަ އައިޓަމުތަކުން ާރއްޖެއަށް އެެތރެކުރެވޭހާ މުދާތަކުން ިޑއުޓީ ކަންކަމުން ރައްޔިތުން

ނުނެނގޭ ގޮތެއް ހެދުމަކީ ެއީއ ވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަން އެހެނެއް ނުކުރެވޭނެ. މިކަން ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރުކަމާެއކު 

ެއއީ ކުރެިވގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެ ވާހަކަ ދެކެވޭ ނަމަ،  ވާހަކަ؛ ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މުިޅން އެހެން ރޫހެއް ވިސްނިގެންދާނީ. މުޅިން އެހެން ގޮތެއް ވިސްނިގެންދާނީ. ކަސްޓަްމގެ 

މަށް ހުށަހެޅޭ އަގު ފާސްކުރުުމގެ ވާހަކަ ވެސް ދެެކވިގެންހިނަގއްޖެ. ޙަޤީޤަތަކީ ޞައްޙަ ލިޔުންަތކާއެކު ކަސްޓަ

އިންޮވއިސްތަާކއެކު ހުށަހެޅޭ ސަޕޯޓިން ޑޮިކއުމަންޓުތައް ުހށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، ރަނގަޅު ޑޮކިއުމަންޓުަތއް ހުށަހެޅިއްޖެ 

ނަމަ، ކަސްޓަމަކުން އަެގއް ބޮޑެއް ނުކުރާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަްއ ެއއީ ަޞއްޙަ ލިޔުންތަަކކަްށ 

ޮބޑުކުރަންޖެހޭ. ޑިުއޓީ ނަގަީނ އޭެގ ޞައްަޙ ައގު ކަމަށް ބަލާ ައގަށް. އެހެްނވެއްެޖއްޔާ އެ  ނުވަންޏާ ކަސްޓަމުން އަގު 

ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކަށް ބަލައި، ޞައްޙަ ނޫން ކަމަށް ވަްނޏާ ކަސްޓަމަށް ލިބިފައިވާ ާގނޫނީ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިްނ 

ކުެރވިގެންދަނީ މިދެންނެވި އުސޫލުތަުކގެ ތެެރއިން. ކަސްޓަމަށް ައގުބޮޑުކުރުުމގެ ބާރު އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އަގުޮބޑު

ދެން ހުރިހާ ކަމެއް އެއް ފަހަރާ ރަނގަޅެއް ނުކުެރވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުންަނށް މިހެން ލިބެންހުރި ލުޔެއް 

ުތގެ ޒިންމާެއއް. ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ  އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ޒިންމާއެއް. ދައުލަ

ސަރުކާރުގެ ެވސް ޒިންމާއެްއ. މިކަން ކުރުމުގައި އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިހެން ފާހަގަކުރެޭވ 

އައިޓަމުތަަކކުން ިޑއުޓީ ކެނުޑމަށް އަދި އޭގެ އިތުރަށް ޓެްކސް ކެނޑުމަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅޭނެ. މި 

ްނވީ. މިއީ ވެސް ޯސޝަލް މީޑިއާަގއި ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަ

މައްސަލަިއގައި. މިއިން ޖީ.ެއސް.ޓީ އުނިކުރުމަށް ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފެށިގެން ކުރިއަށްދިޔަ. މިއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް 

ޑު ވަޢުދެްއގެ ގޮުތގައި ކުރި ވަޢުދެއް ނޫން. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް ވަަޑިއގަންނަވަްނވެގެން ބޮ

އެހެންނަމަވެސް، މި ކެމްޕޭން؛ މިދެންނެވިހެން ރައްޔިތުްނެގ ތެރޭަގއި މި ކެމްޕޭން ފެިށެގން އަިއސް މިއަދާ ހަމައަށް 

ވިޔަްސ،  ރުފިޔާ 5ރުިފޔާ ވިޔަްސ،  4އައީމާ މިކަން ކާިމޔާބުކަމެްއެގ ގޮތުަގއި މިކަން ެވގެންދިޔައީ. ހަމަގައިމު ެވސް 

ރުފިޔާ ވިަޔސް މިއީ ހަމަ ރައްޔިތަކަށް ލިބޭ ލުޔެްއ ވީމަ މިކަން އަޅުގަނޑުމެްނ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު  6

 ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު މޫސާ. ބްދުލްޣަފޫމެންބަރު. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުުރ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި 
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 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ބަލާއިރު ެއީއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ހުށަހެޅިފައިވާ ޖީ.އެސް.ީޓ ކަނޑާލުމުެގ ކަންތަުކގަިއ ފަރުދީ ގޮތުން

ސް ރުފިޔާ ހާ 16ލައްކަ  4ވަރަށް ކުޑަ އަދަަދކަށް ވެދާެނ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނނަމަވެސް، މަހެއްގެ މަްއޗަށް 

ން ުރފިޔާގެ ޖީ.އެްސ.ޓީ ދައުލަތަށް މިލިއަ 5ނީ. އަހަރެއްގެ ަމއްޗަށް މިއަދު މި ޤައުުމން ނެގެމުން އަންނަ ޖީ.އެސް.ޓީ

ތައް ކުޑަ އަދަެދއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިުތން ކުރިމަތީ ވީ ވަޢުދު އެހެންވީމާ، އެީއކީ ވަންނަމުން އަންނަނީ.

ގޮތަށް. ރައްޔިުތން ބޭނުންވަންޏާ ރައްޔިތުން  ދާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުންނެވީ ފުއް ދާނަން.އަޅުގަނޑުމެން ފުއް

ާކއެްއޗެހީގެ އަެގއް ބޮެޑއް ނުުކރާނަން. އަޅުގަނޑުމެންނެއް  ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެކަން ކޮްށދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެންނެއް 

އެކަންކަްނ ކުރުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން  ،ތެލުގެ އަެގއް ބޮޑެއް ނުކުރާަނން. އަދި ހަމަ އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް

ފަަޅިއގެން މިތާ ލާފައި ިމއަދު އަގަ، މުިޅ ޤައުމު ލޫޓުވައިދެމިތިބޭނީ. ޤައުމުން އިންތިހާއަށް ވަްއކަންކޮށް

ތަނުގަިއ  ކަމަށް ދޭހަވާ ބީދައިން މި ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި ތިމަންނާމެން ނޫން ބަޔަކު މި ޤައުމުގަިއ ހެޔޮވެރިކަމެއް ނުކުރާ

ން ބުނި ހުރިހާ ކަމެއް އެކު. އަުޅގަނޑުމެން ަސރުކާރުގަނޑުމެން މި ތިބީ ރައްޔިުތންނާވާހަކަދެެކވެމުން އެ ދަނީ. ައޅު

ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން  ގެވެސް އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ ކުދިންނަށް ލިބޭ އެްއޗެއް  އި. ހެނދުނުގެ ާނސްތާއަކީޓަކަކުރުމަށް

ކުރުުމގެ ވިސްނުމެއް އަުޅގަނޑުމެންެގ އަޅުގަނޑުމެން އެްއެވސް ކުއްޖަުކ ބާކީ ގެްނދަނީ. މަސައްކަތްކުރަމުން މި

އްދާނެކަން. އަުޅގަނޑުމެން އްިޔތުންނަށް ވީ ވަޢުދުތައް ފު ންކުރޭ ރަ އި ނުގެްނގުޅޭނެ. ރައްޔިތުން ޔަޤީސަރުކާރުގަ 

 ޑަސްޓްިރއަލް ޒޯނުތަެކއް އުފައްދަިއ،ތެޔޮ ަނގާނަމޭ ބުނި އަޑު. އަުޅގަނޑުެމން އަުޑއެހިން އިން ،އެހިންއަޑު 

ބައިރުފިާޔއެއް ވިދާުޅވެބައްަލާވ ރައްޔިތަކަށް  ބުނިއަޑު. ކޮންކަމެއްތޯ ވީ؟ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާ ދޭނަމޭ ންއެތަންތަނު

ނުވޭ. ނުޭވ. ހަމަ ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންގެ  އަހަރު ތެރޭގައި ވީތޯ؟ 5 މިދިޔަ ވެސް ޖީބަށް ލިބޭނެ އެއްވެްސ ކަމެއް

ދައްާކއިރުަގއި ތިމަންނާމެން ވާހަކަގެންދިަޔއީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު ޖަމާކުރަމުން އަތުން ހުރިހާ ލާރިއެްއ ަސރުކާރަށް

އެްއވެްސ ކަމެއް ނެތް ކޮށްފަެއއް.  ށްދިނީ ކޮންކަމެއްތޯ ބުނެދީބަލަ!އްިޔތުންނަށް ކޮވެރިކަމުަގއި ތިެބގެން ރަ

އަޅުގަނޑުމެން މިއައީ ަރއްިޔތުންނަށް ކަންތައް ކޮށްދޭން. އަުޅގަނޑުމެން އެކަން ކުާރނަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންެގ 

ތިބީ. ކޮންމެހެން  ނޑުމެން ދެމި މި ރައީސް ވިދާުޅވާ ވަޢުދަކީ. އެ ވަޢުދު އަޅުގަނޑުމެން ފުއްދުމުގައި އަުޅގަ

ތިމަންނާމެންނަށް ކަމެއް ނުކުރެވުނީމާ، ދެން ކުރާ ހުރިހާ ކަމަކީ ބޮޑު ޖޯކަކަށް ހަދައިގެން އުޅޭކަށް މިތާ ނުޖެހޭ. 

މިލިއަން ރުފިާޔ  5ނީ ވެސް އެދަ ލަ ގޮތެްއަގއި ދައުލަތުން މިއަދުށް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ، ޖުމުއެކަމެއް އެގޮަތކަ

ސް އެއީ ިދވެހި ރަްއޔިތުން ކަށް ބޮޑު އަދަދަކަށް ނުިވކަމުަގއި ިވޔަ ދަނީ. ފަރުދީ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަ ެވގެން އެއުނި

ވެސް ރައްޔިުތންނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ  ގައިމުއެ އަދަދަީކ ހަމަ އަތުން ނެގެމުން އަންނަ ޖީ.އެސް.ޓީ ެއއީ.

ތެރޭަގއި ދައުލަތުެގ އެއްވެސް މުައއްސަާސއެްއ  ގެއަހަރު 5ކު މިދިޔަ އެާއއެބިގެންދާނެ އަދަދެއް އެއީ. ހަމަލުއިކަމެއް ލި

ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ެއްއވެސް ޮއފީހެއްގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފަެއްއ ނެތް. ނުކުރޭ ބޮޑެއް. އަުޅަގނޑުމެން އެއްބަްސވީ ގޮތަށް 
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ގައި އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެކަްނ . ރައީްސގެ ހުިރހާ ވަޢުދުތަކެއް ފުއްދުމު ވެްސ ބޮޑުކޮށްދޭނެ އަޅުގަނޑުމެން މުސާރަ

، ރައްޔިތުން ލާފައި ޑުެމންނެއް ވެރިކަމަށް އައީަމ  ވަޢުދުތައް ހަދާންނައްތައިކުރުމަށްޓަކައި. ައޅުގަނ

ދަނީ  ވެސް އެ ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުޞްލާޙުޝަރުޢީ ނިޒާމު އި ؛ލާފައި ނުތިބޭނެ. ޝަރުޢީ ނިޒާމުހަނދާންނައްތައި

 ..ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

  ން އެދެން.ގެްނގޮސްދެްއވުުގޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ން ކުރުމުަގއިތިބީ ވެސް އެކަ ތިބީ. މިރޭ ހޭލާ މި ގަނޑުމެން ދެމި މިއެކަްނކަން ކުުރވުމުަގއި އަޅު  ،އެހެންކަމުން

ޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި އެްނމެ ފުރަތަމަ ކުރަންއީސް. ަރއްޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުއިްއޒަތްތެރި ރަ

ތިބޭނީ ދެމި ކުރުމުގައިލުކުރެްއިވއްޔާ ެއކަންކަން ހާސިއަޅުގަނޑުމެން އިރާދަ .ދަނީ ކަންތައްތަްއކުރަމުން އަުޅގަނުޑމެން މި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރީފް. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޢަ ދާއިރާގެ ްއޔާ. ނޮިޅވަރަންއާދެ! ޝުކުރި

 

 ުވން:ރީފް ވާހަކަދެްއކެޢަ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ނޮޅިވަރަން

މިދިޔަ ނިދުކުރަން. ވެސް ހަމަ މި އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު

ޓީ އިފި. ޑިއުަތކަކުްނ ޓެކްސް ނަގަ އޮތް އެތައް އައިޓަމު ސަރުކާރުން އަިއއިުރގައި ެޓްކސް ނުނަގާ، ޓެކްސް ނުަނގާ 

ކަމެތިކަން ނި ،ރަްއިޔތުންގެ ހާލަތުމި މަގުން ގޮްސ، ފަށައިފި.  ންނުނަގާ އެަތއް ައއިޓަމުތަކަުކން ޑިއުޓީ ަނގަ

ށް ރަށް ބޮޑަވަދާންކޮށްލަދެއްވީތީ ނމަނިކުފާނު މިކަން ހަ ؛އިންތިހާއަށް ވެއްިޓގެން ހިނގައްޖެ. އަުޅގަނޑު މިހާރު

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. އަޅުގަނޑު އިށީންނާނަން. ަވއްސަލާމް ޢަލައިކުމް. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 އަށް. هللا އާދެ! ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ގަނޑު އަޅު ރަމުންކުއިޞްލާަޙށް ތާއީދު ވެސް މި ބިުލގައި ގެނެވިަފއި އޮތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު

 . އިބްރާހީމްރި ރައީސްދުތަކެއް ކޮށްގެން. އިްއަޒތްތެޢުސަރުކާަރކުން ވައެ ސަރުކާރެއް ަބދަލުވަނީ  ،ދަންނަވާލަނީ

 މަށްޓަކައި މި ދު ފުއްދުދުވަުހގެ ތެރޭަގއި މި ވަޢު 100މަ ވަނީ ފުރަތަޢުދުވެފައިގެ ސަރުކާރުން ވަމުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ބަލުންނަށް  ކަނރޭގައިމިކަން ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވުމަށްަޓކައި. މި މަޖިލިސް ތެ  ހުށަހަޅައި،މަޖިލީހަށް މި އިސްލާޙު

ެމ ޑުމެންގެ ކޮންކަމެއް ޫނން. އަޅުގަނ މާ ރަނަގޅު ކީގޮތަށް ވާަހކަދެއްކުމަކީ އަުޅގަނޑު ހީވަނީ ެއއީ ވާވަރަށް ދެރަ

ޖެހޭނެ ނީ އޮންނަންކުރުމަކީ އަުޅަގނޑަށް ހީވަމާ، އިޙްތިރާމުނބަލެއް. އެހެންވީމީހެއްގެ ވެސް މަންމައަކީ ެވސް ހަމަ ކަ

 ގެ ޞާލިޙް މަދުމް މުޙައްވެސް އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އިބްާރހީ ގައިމުކަމެއްހެން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ

ންފާ  މަ ލިބޭންއިށް ލިބޭނެ ފައިދާ މޮނީޓަރކޮށް އެރައްޔިުތންނަ ވެރިކަމެްއަގއި މިތަނުން މި އިޞްލާޙުކުރެވޭ ބިލުން

 އަށް އޮތްކުރި  ވަިއ،ގޭ ޓެކްްސގެ އަަދދު ބައްލަތަކުން ނެރު ރާއްޖޭގައި ައއިަޓމުގެންދަާވނެ. މިހާނުވަތަ ފައިދާ ބަލަމުން

ން ެއކަން  ަރއްޔިތުން ކަށަވަރުކޮށްޔިތުންނަށް ފައިދާެއއް ލިެބމުންދާކަން ހަމަ ޔަޤީން ކިހާވަރެްއގެ ރައްތަނުގައި އެއި

 މަގައިމުިޅގެން ހަ ފާސްވުމާ ގުމި ބިލު ފާސްވުމާ ގުިޅގެން، މި އިޞްލާޙު އީސް.ންދާނެ. އިއްަޒތްތެރި ރަގެކޮށްދެމުންހާމަ

ރި ިއއްޒަތްތެ ވަރެއް އުިނވެގެންދާނެ. ިމ ތަނުގައި ަބއެއް ވެސް ސަުރކާރަށް ލިބޭ އާްމދަނީގެ ތެރެއިން ކޮންެމވެސް 

ހެންވީމާ، ވެސް. އެ އެކަީށގެންވޭ އެއަްށވުރެ ގިަނ ކަމަށް. އަދި ވުން ވެސް މިލިއަނޭ 5މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ 

މި  މުން މިއަދުމި އުއްމީދުކުރަނީ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުއަޅުގަނޑު  .ގިނަ ވާހަކަެއްއ ދައްކާކަށް ނެތިން އަޅުގަނޑު މާ

 ދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޞްލާޙު ފާސްެވގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދު ޙުސައިން. އިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުލީ ދާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ވިލިނގިރިއްޔާޝުކު

 

 ދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުވިލި

ގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު( އަްށ މުދަލާއި ޚިދުމަތު) 2011/10ޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޝުކުރިއް

ރިޕޯޓް ގެނައި ބަދަލާ އެީކގައި  ގޮތަށް ލާޙު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްަފހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާހުށަހަޅާފައިވާ މި އިޞް

ވެްސ ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަމުންާދ  އަުޅގަނޑު ،ހުށަހަޅާފައިާވއިރު ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހަށް

ދުތަކުގެ ުލއިފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް އެ ަވއު ،އްޔިތުންނާ ހަމައަށް ވަޢުދުތައް ވީާހވެސް އަވަަހކަށް ރަ

ކުެރވޭ މަސަްއކަތުަގއި ހަމަ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުުރ ދަންނަވަން.  ދެްއވުމަށްޓަަކއި މިގެނެސް

ކުރެވޭ  މަށްޓަކައި މިއްދުކޮށް ސަރުކާރުން، ަރއީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ އެ ވަޢުދުތަްއ ފުޚާއްޞަ
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ދިއުމަކީ އެީކަގއި މިކަން ކުރެިވގެން ގެ ެތރޭގަިއ މިހާ ހަލުވިކަމާދުވަހުެގ ޕްރޮގްރާމު  100، ސަރުކާުރގެ މަސައްކަތުން

 ،ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަްށ ބޮޑު ލުއިފަސޭހަކަމެއް. ާޚްއޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާބާީދގެ ވަރަށް ޮބޑު ޕަސެންޓެއް 

 ތަެކްއގެ މި އްސާކުރަނީ. މިހާ ޚާއްޞަ އައިޓަމުއަންހެންެވރިން މި ހި ،ބައިކުަޅ ެއއްބަިއ ައންހެން ކަނބަލުން ހަމަ ދެ

ޔިތުންނަށް ނުވަަތ ކުރެިވގެން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޓެކްްސ މާފުކުރެވިގެން. އެހެންވީމާ، މިއީ ރައްދަނީ ޑިއުޓީ މާފު

އެަތއް ލުއިތަެކއް އެާއއެީކގައި މިަފދަ އެތައްހެންވީމާ، އަދި ހަމައް. އެޔެއިލާތަކަށް ިލބޭނެ ހަމަ ލުޢާ  ،ގޭބިސީތަކަށް

ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން.  ތާނގައި ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަށް އަންނާނެކަން ހަމަ މި  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުިރއަށް ޮއތް

މިީއ މިއަދު ވަިކ  ،ވޭގަިއ އަދި ހަމަ ވަގުުތ އޮުތމާ އެީކގަިއ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވެސް މި ފުރުަޞތު އަޅުގަނޑު

ކަމަކު އަދި އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ މަސްވެރިކަުމެގ  ބާވަތަކަށް ާޚއްޞަކުެރވިގެން ދިޔައެއް

ހުރި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގަިއ އި ޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެފަސިނާޢަތާއި އަދި އެހެނިހެން ރާއްޖޭގެ ރައް 

ކުރެއްވުމަށްޓަަކއި ސަރުކާރުން ލުއިތަކެްއ  ރައްޔިތުން ސަލާމަތްހެލިކަމުންއުމަށްޓަަކިއ ޓެކްސްގެ ބަރުލުއިފަސޭހަކަން ގެނަ

ވެސް ހަމަ  ުތަގއި އަުޅގަނޑުޢަ ނުކުރަްނ. މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާތްމެދު އަޅުަގނޑުމެން ޝައްކެ ފޯރުކޮށްދޭނެކަމާ

ވެސް ޑިއުީޓ  ތަކަށްއިންޖީނު . ލުއިފޯރުކޮށްދޭން އެބަޖެހޭއޮިޑދޯނިފަހަރު ބަންނަ ފަރާތްތަކަށް  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން  ތުަގއި މި ޢަމަްސވެރިކަމުެގ ސިނާ ،ެއއާެއކީަގއި މަްސވެރިންއަދި ހަމަ ،މާފުކުރެވި

 އި ޓަކަ ކުރުމަށްބަޖެހޭ. މަހުގެ އަުގ ކޮންޓްރޯލްއަރަިއގަތުމަށްޓަކަިއ ސަރުކާުރން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަެމއް ެވސް ދޭން އެ

ެވސް މަސަްއކަތްތަކެއް ކުެރވެން އެބަޖެހޭ.  އިދިނުމަށްޓަކަވަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އަގު ހޯދައިވެސް މަސައްކަތްަތކެއް ކުަރއް 

ހެޔޮ ނަތީޖާ ރަްއޔިތުމީހާެގ  ،ޭވ ބަދަލަކީ ެވސް ރާއްޭޖގެ ކޮންމެ ގެައކަށް މީެގ ހެޔޮ ބަދަލުނެގެ އެހެންވީމާ، ިމއަދު މި

ދުކުާރ އީދަލު ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާ މި ބަ ،ޓް މިގޮތަށްވާތީ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯ ބަދަލަކަށް ޔޮޖީބަށް ލުއިކަން ލިބޭނެ ހެ

 ެވސް ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ.  ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 هللا.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދުފޮނަ

ނެގުުމގެ ދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްމު) 2011/10ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޔިތުންނަށް ލިބޭ ރައް  ދުކުރަން އިނޭގތޯ. ދިވެހިއީހަމަ ުފރިހަމައަށް ތާ އަުޅގަނޑު ލާޙަށްޞްގެެނވޭ އި  ށް މި( އަގާނޫނު

ގަނޑު ހަމަ ހިތުގެ އެންމެންނަށް ލިބޭ މަންފާއެއް. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް އަޅު ،ކޮންމެ މަންފާއަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކުރަން މީދުއްއެާއއެީކގަިއ އަުޅގަނޑު އު ފުރުޞަތުަގިއ ދަންނަވާލަން. ހަމަދުކުރާ ވާހަަކ މި އީ ެއީކގައި ތާ  ކަމާއިޚްލާޞްތެރި
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ވެްސ  ވާހަކަ ދަްއކަން ގޮތަށް އަުޅަގނޑު ެދއްެކވި ގިަނ ބޭފުޅުންނަށް މަނިކުފާނު ފުރުޞަތު ދެއްވިވާހަކައި މިތާނގަ

ވަޢުދު ފުއްދުމުެގ ވާހަކަ މިތާނގައި ވަރަށް  ،އެހެން މިދަންނަވާލީ .ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ

ޭޖގެ ދިވެހިރާއް ، ިމއަދުނަވާލަން ބޭނުްނވަނީެއީކަގއި މިއަދު ދަން ވެރިކަމާވަރުގަަދއަށް ދަްއކައިފި. އަުޅަގނޑުމެން ފަޚުރު

އެމަނިކުފާނު  އްޔޫމޭ.ޤަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ރަީއސް ޢަބްދު ދު ފުއްދެވި ރައީސަކީޢު ވެރިކަންކުރި ހަމައެކަނި ވަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދު ފުއްދެިވ އެއްެވސް ރައީސަކު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދެކިފައެއް ނުވޭ އިޢުފުއްދެިވވަރަށް ވަ

ދެްއގެ ގޮތުަގއި ޢުރޭަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އެއް ވަތެއޭގެ .އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމަށް ައއީ ވަރަށް ގިނަ ވަޢުދުެވގެން

ވަޒީާފ އަުޅގަނޑުމެން އުެފއްދިން.  94000ދޭނަމޭ. އިުނންނަށް ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތު ހޯދަުޒވާ މު،އަޅުގަނޑުމެން ބުނީ

ދިނީމު. ރަށްރަށުގެ ބިން ހިއްކީމު. ންޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްސަރވަ ްއދީމު. ސިވިލްކުންފުނިތަކުގެ ަވޒީފާ އުފެ

ްނ މެްނ ބޭރު ބަޔަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީރަށްރަށުގެ ބަނަދަރު ހަދައިދިނީމު. ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ހަދައިދިނީމު. އަޅުގަނޑު

ައޅުގަނޑުމެްނ ަތއް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ދައްކާފައި އެ 300ލާފައި އޮތް ރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަވިއގެ ބަނަދަރު އިވިްއކަ

 ...، ހަތް ސަތޭކަހޯދައިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެން. ދެްއވުްނ އެގެންޮގސްގުޭޅގޮތުން ވާަހކަފުޅު ކުރިއަށް  ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލާ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް ޢަބްދު

 ންނަށް ޖާގަދެްއވާަޝނުގެ ބޭފުޅުކޯލި ،އަށް ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ން ފައްަޓވަމުންދަްއކަން ފުރަތަަމ ވާހަކައަޅުގަނޑު ދެންނެވި

އެހެން ނޫނީ ހަމަހަމަކަމެއް ނޯންނާނެ.  .ގަދެްއވާށޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް ޖާ ދައްކަންހަކަގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވާ

ބޭފުޅުންނަށް  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެ .ދައްކަނީވާހަކަ ހެންެވގެން މިދަްއކަން. އެވެސް ބޭނުން ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން

ޕީ.އެމުގެ އަހަރު ޕީ. 5ކުރައްވާ! ވޭުތވެިދޔަ ދަތުރުފުޅުޅުން ރަށްރަށަށް ތިބޭފު ރާއްޖޭގެ މި ،ނުފެނުނު ނަމަވެސް

 ނޫނު ހަމަހަމަކަމާ ގާންނާނެ. ދުތައް ފެ ޢު ހުރި ވަސަރުކާރުަގއި ފުއްދާފައިޔާމީނުގެ هللا ، ރައީސް ޢަބްދުސަރުކާރުން

ލު މި ޤައުމުން ސޫުކރީގެ އުކެާއއި ކުޑަ ކެކުރިވީ. ބޮޑު މު. އެ ހިންގީމަ މައްސަލައަކަށްމެން ހިންގީ  ައޅުގަނޑުއެީކގައި

އެކަން ލާތީ  ، ުކޑަުކއްޖާ ކުްށވެރިވީމަ ޖަލަށްވީމަ ޭގގަިއ ބަހައްޓާފައިމީހާ ކުށްވެރި. މޮޅުވީ ނައްތާލީމަ މައްސަލައަކަށް

އްަވއިލީމަ ގޯްސވީ. ެއއީ ދު ސޫލުއުކެކުީރގެ ާއއި ބޮޑު ެކކުރިއެކީަގއި ކުޑަ  ކަމާހަމަީއ. ހަމަމެން އަގަނޑުނައްތާލަން އަޅު 

 ،ުދވީ ޢުޑުމެން ވައަުޅގަނ !ބޫލުފުޅުކުަރއްވާގަ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ކުރި ކަމަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

. ދީފަިއ އިޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާެރއްގަ އަޔާ ދޭނަމޭ ރުފި 5000ީވ ކޮންެމ ދިވެހި ރައްޔިަތކަށް އަހަރު 65އުމުރުން 
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 ،ުދވީޢުއޮންނާނީ ދީފަ. އަުޅގަނޑުމެން ވަހަމައަށް  ފެށިގެން ވެިރކަން ނިމުމާހުން މަ ދުވަ. ފުރަތަންނާނީއޮ

 ...ށްއިމުކޮޤާ ފިހާރައެއްލިބޭ ބޭސް  އާސަންދަ ޚިދުމަތްމީހުން އުޅޭ ޮކންމެ ރަށެއްގައި އިހިރާއްޖޭގަ ދިވެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަތުންޔާރި

 ން. އިޫޝއަށް ވާަހކަފުުޅ ދައްކަަވއިދެްއވުމަށް އެދެ ، ހުށަހެޅިފައި އޮތްމެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު ދާފޮނަދޫ 

ގުމުެގ ނެ ސްދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްމު 2011/10ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،އޮތް މި ދައްކަނީ ހުށަހެިޅފައިވާހަކަ 

އި . ދެންމެގަޖެހެނީދައްކަންއީދުކުރުުމގެ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރުުމގެ ޮގތުން. އެ ތާ

ޅާ ދައްކާނެ ބޭފު މަ އެމަނިކުާފނު ހަ ، މެންބަރު ވާހަކަދެއްެކިވއިރުއުތުުރ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ުދއްފުށީކުޅުމިތާނގައި 

ީއ . އެަރއީސް އިްއޒަތްތެރިޞަުތ ދެއްވީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ވެްސ ފުރުޞަތު ދެްއާވ ވާހަކަެއއް ަދއްކަން ފުރު

ބަުދ ނިކުފާނު އަމަކުރަްއވާ ބޭފުޅެްއ. އެެހންވީމާ، ބޮޑަށް ހަމަހަމަކަމަށް ލޯބި ކީ. މަނިކުފާނަކީ ވަރަށްކަމަހަމަހަމަ

އަށް ރު މޫސާލްޣަފޫކުރަްނވާނީ. އެހެންީވމާ، ޢަބްދުކަެމއް ވެސް  ފާ އެީކގަޭއ ކޮންމެސާިއންމާއި ހަމަހަމަކަ ،ވިދާޅުވާނެ 

 5000ނީ ވެސް ތަމްސީލުކުރަްއވަނެ. ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ސް ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ ށް ވެޅުގަނޑައްވަންޏާ އަފުރުޞަތު ދެ

ޑު ޅުގަނއަ .ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ދިވެހި ރައްޔިތުން. 5000ކުރަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. އަުޅގަނުޑ ވެސް ތަމްސީލު

 ޢުލީމީ ތަކީަގއި އެ ހަމަކަމާކު ބާކީނުކޮށް ހަމަ ވެސް ުކއްޖައަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުކާރުަގއި އޮންނާނީ ެއއް  ،ނަވަނީމިދަން

 އައިްސ ރާއްޖެއަށް  ފުރުޞަތު މި ރާއްޖޭގައި ހޯދައިދީފަ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން މިކިޔެވުުމގެ ،ނާކޮށްނިޒާމު ހަރުދަ

ދިީނ ދައިހޯރާ ގެނަީއ. އެ ަފއިސާ އަނބުއި ހަލަަތއް ދަމާށްފައި ހުރި ފައިސާކޮމިޓީަތކުން އެްއކޮ .ގެ ރކރަށްރަށު

ބަޖެހޭ.  ދައްކަން އެއްކަނީ. މި ވާހަކަދަ . އެހެންެވގެން މި ވާހަކަ މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން

ީނ ބޭނުންވަ ގަނޑުމެންނަވަނީ، އަޅުނޑުމެން މިދަންހަމަހަމަކަން އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގެ ރިކަމު، ވެ ދުވަހުކުރާ ތަނޭ ދެކެން. ފުރަތަމައެީކގަިއ ވެރިކަން މާލުވެރިކަޢަދު ،ފުވެރިަކމާއިސާއިން ،ހަމަހަމަކަމާއި

ވެއްޖެ. ކޮބާ  ދުަވސް 10އިެދއްވާނަމޭ ވިދާުޅވީ. ގޮްތ ހޯއްދަވަ ޔާމީނަށް ވީ  ،ގޮތް ވާނަށް ވީހު ރިޟްތަމަ ދުވަފުރަ

ކަން ށް ވާހަކަދައްތަނަ ދޭ ވަޢުދެއް. ައޅުގަނޑުމެންނަްށ މިފުއްދިއްޖެތޯ؟ ނުފުއްދު ޢުވަ ވިދާުޅވެދެްއވާ! މި؟ ކީވީގޮތަ 

 ނުލާ އި ހުއްޓަ. އަޅުގަނޑުމެންނޑުމެން ހުއްޓައެއް ނުލާނެކަސް އަުޅގަ ޔަ ލެވިއްގެން އަިއސް ހަޅޭތެދުވީމަ ކަންބޮޑުވެ 

އުމަށް އެންމެ ނަކީ މި ޤަ، ރައީސް ޔާމީކީ .އެމުގެ ސަރުކާރަތް. ވޭތުެވގެންދިޔަ ޕީ.ޕީ. ދައްކާނެ ވާހަަކ އެބައޮދަްއކާނެވާހަކަ

 . މީ ހެދޭނެނެމަކާ ދެކޮޅެއް . މިކަ.ޕީ.އެމުގެ ސަރުކާރުޚިދުމަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ސަރުކާރަކީ ޕީ

 ...އީސްރައިއްޒަތްތެރި ޙަޤީޤަތް ށްރަށުން ފެންނަންހުރި ޫބލުކުރާ ޙަޤީޤަތް. ރަގަދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން 
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ! ންގޮސްެދއްވުން އެދެ ގެން ކުރިއަށް ޅުށް ވާހަކަފުޢައުޟޫ މަހުށަހެޅިފައިވާ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު ދާފޮނަދޫ 

ހޭ ބެ ޓެކްސް ނެގުމާ ންމުދަލާއި ޚިދުމަތު 2011/10ރު ބަނޫނު ނަންގާކަނީ ދައް މިހަކަ ވާއާދެ! އަޅުގަނޑު 

 ބިްނ ންނޑުމެއަުޅގަ .ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއި ދައްކަނީތެރޭން އަުޅގަނުޑ މި ާވހަކަ  ިއޞްލާޙުގެ އިޞްލާޙަށް. އެ

ކަންބޮޑުވި  ރާއްޖޭގެ ިބން ހުސްވެދާނެތީ ،ކީ ބޭފުޅުންނޫނެއް ފާސްކުރީމަ އެކަމަށް ފާޑުގާބެހޭ  ރުމާމިލްކުވެރިކު

ގަިއ  މި ރާއްޖޭބިން ހުސްވާކަށް ނެތޭ. އަޅުގަނޑުމެން އިލަން ބޭނުންވަނީ، ރާްއޖޭގެވަބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަ

ދު ޢުދައްކަނީ ވަ ގަނޑުމެން މިއަޅު  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި އިރަށް ިހއްަކއި ދަްއކާފަ 20ނެ އާދަިއގެ ރަށްރަށުެގ އޮންނާ

އްކަނީ. ދަ ހަކަ މިމި ވާެގން ޕީ.އެމުގެ ސަރުކާަރކީ. އެހެންވެ ކާރެއް ޕީ.ނާ ސަރުދުމުގެ ނަމޫދު ފުއްޢުކަ. ވަފުއްދާ ވާހަ

 ...ންނައަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކާ ސްޔަ ތަންމެ ވަރަކަށް ހެޅޭއްެލވި، ކިިޅއަޔަސް ތަންމެ ވަރަކަށް ރުކި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ދަްއކަވާ!ށް ވާހަކަފުޅުޢަ، ހުށަހެޅިފައިވާ މައުޟޫބަރުްއޒަްތތެރި މެންއި ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު ދާފޮނަދޫ 

އިނާއޭ ޗަ  ؟ބައިތޯކޮ ޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އަުޅަގނޑުމެންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ފުރުޞަތު ދެްއވާ! އަދަްއކާނަން ވާހަކަ

 1ކުން ގާ ަޤއުމަބޮޑުސިން .ނީ މި ދަތުރުކުރަށްއަިތކަާމ ދިމާދު ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުވެދެްއކިއިރު ިމއަކިޔަިއގެން ވާހަކަ

 ކުރަން ރާެއއް. މުޒާހަޖެހިއްޖެ މައްސަލަތަނަށް ނިކުންނަން ަރއްޔިތުން މި އީ؟ މިމި ހޯދަނީ ީކއްކުރަންތޯބިލިއަން ޑޮލަރު 

 ނޫން މެއްއަުޅަގނޑުމެން ބޭނު ނގޭތޯ.ޖެހޭ މައްސަލަެއއް އިޅުކުރަންބޮޑުވުން ފާޖެ މައްސަލައެއް. ކަން އްޖެހި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަން ނަގައިލާކަށް...

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު ދާފޮނަދޫ 
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ކަްނ ން ވާހަކަދައްއަޅުގަނޑުމެ ނަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިތާނގައިއަޅުގަނޑުމެން ނުދޭ ޖާގައެއްކަންކަން ކުރަން  މި

 !ޖާގަދެްއވާ، އިއްަޒތްތެރި ރައީސްއެކީަގއި ވާހަކަދަްއކަން މިތިބީ.  ތުކަމާަވރަށް ސާބިމިތިބީ ވަރަށް ކެރިގެން. 

އިާސ ފަލިބުނު  ނަގަިއގެން މުދަލުން ޓެކްސް ؟ވާހަަކއެއްތޯ ަދއްކަން އޮންނާނީ ފުރުޞަތުދެއްވާ ވާހަކަދަްއކަން. ކޮން

 މި . އަށް ަޓކައިމަންފާއި ޔާްއޔިތުންގެ ާލބަފަިއސާ ހޭދަކުރީ ރަ. ދައްކަނީ ގޮތުެގ ވާަހކަ ައޅުަގނޑުމެން މި ހޭދަކުރި

 ުރކާރުަގއިސަގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ؛ކުވެަފއި ހުރިހަލާ ަރއީސް. ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރިމުގެ ތަރައްީޤއާއި ކުިރެއރުމަށްޤައު

ގެ މެން  އަުޅގަނޑު. ފައިދާ ލިބޭ ކުންފުނިތަކަކަށް ޖެހީމެން ަނގައި ކޮަޅށްައޅުގަނޑުލާފައި ހުރި ކުންފުނިަތއް އިފުނޑަ

ރާ ބޫލުކުގަން އެންމެ ދޮރު ދަންނަތަންސަރުކާރުން ހެދީ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއީ ޙަޤީޤަތް. މިއީ މި ޤައުމުގައި 

 އިރު...ވިވާލު ހަ ކަމާމި ރާއްޖޭގެ ވެރިޙަޤީޤަތް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުގަނޑުމެން 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ވުން އެދެން...ތްތެހިގެ ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހުމަޖިލީ  ންްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއިރާގެ މެންބަރު ދާފޮނަދޫ 

އީސް، ޒަތްތެރި ރައިއް  .އިްވގަޖޭގެ ރިޒާރާއްމި  ޑޮލަރު އަޅުގަނޑުމެން ވަިކވެގެންާދއިުރ ހުންނާނެ މިލިއަނަށް ވުރެ 700

ާރއްޖޭގެ  ިވއިރުވާލުހަަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމާ އަޅު ނަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދަްއކާ ވާހަކަ ނިމޭނު

ނަވަނީ މިދަން ،އެހެންވީމާރު ެޖހޭ. ޑޮލަ 9700. މިއަދު ޑޮަލރު 4200ކަމުގެ ނިސްބަްތ ބޮލަކަށް ޖެހެނީ އުފެއްދުންތެރި

ީޤ ރާނީ ތަރައްމްޢުއް، ، އިޤްތިޞާދު ކުިރއެރުިވ ަސރުކާރެުރގެ ޚިދުމަތްތެރި ސަރުކާެރއްއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުވަ

 ...ތާރީުޚގައި  ޖޭގެމި ރާއް އިޖުިތމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަން ގެނައި ސަުރކާރެއްއެުރވި ސަރުކާެރއް، ކުރި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

، ންބަރުމެތެރި ްއޒަތްއިތްތެރިވަން. ހަނަސޭ މަށްވުތްތެހިގެ ަގާވއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށްހުމަޖިލީ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

ެވއްޖެ. ރި މެންބަރު. ޕާޓީއަށް އޮތް ވަގުތު ހަމަ. ަވގުތު ހަމަވެއްޖެ އިްއަޒތްތެވަގުތު ހަަމވެއްޖެ އިނގޭތޯ

ތުުރ މުލަކު އުވައްއަުރވަން އޮތް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ، ފުއާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުހު( )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަ

 މަށް.ދެއްެކވުފުޅުށް ވާހަކަޢަހުށަހެޅިފައި އޮތް މައުޟޫ އަޅުގަނޑު އެދެން. ޢަލީ ޝާހް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލީ ޝާހްޢައިރާގެ ެމންބަރު ދާ ފުވައްމުލަކު އުތުރު
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އިނގޭތޯ މި  ރައީސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭއިްއޒަތްތެރި  ؛ދައްކަނީ އަޅުަގނޑު ވާހަކަ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

މަށް ކަ އިސާ ބެހިފަ ،ގޮތަކީ ހައިބަތު ދަމަހައްޓަން. މިކަމުގައި ވާްއޒަތާިއ، އިހަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކަރާމާތާއި، ލީމަޖި

ލަތުން ދައު ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ މި ހުރިހާއިނގޭތޯ ގޯނިގޯީނަގއި. އެހެްނވީމާބުނާ މެންބަރު އެބަހުރި 

ން. މި ޙުޤީޤުކުރަކުުރމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރި މެންބަރުންގެ މައްސަލަތަްއ ފުރަތަމަ ތަވަްއކަން ،ްށގެންކަންކޮވައް 

 ބިއިުރގައި ތިތުަގއި ްއޒަތް ކަތިލައިލި މެންބަރުން ވަދެ މިއަދު މީހުންގެ ގޮއި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަބުރާއި

 ސް ތުންގެ މަޖިލިއެުކގަިއ މި ރައްޔި ކޮބައިތޯ ރައީސް ޔާމީނާ ؛ލުކުރަންބޫގަޑުމެން އެބަޖެހޭ އިނޭގތޯ މިއަދު ޅުގަނއަ

  ؟ހިޞާރުކޮށްގެން ތިބި މެންބަރުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދެއްކެވުން އެދެން. ފުޅު ޅިފައި އޮތް އިޫޝއަށް ވާަހކަހުށަހެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ހްެމންބަރު ޢަލީ ޝާ ތުރު ދާއިރާގެފުވައްމުލަކު އު

އޮތީ  އެ . ރައްޔިތުންއްޒަތް ހިފަހައްޓަންއި  އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އަބުރާއިމި އިޖެހޭ ލުކުަރންއެބަ ގަބޫއަޅުގަނޑުމެން 

 ..ރައްޔިތުން. .އޮތީ ބޮޑުތަނުން ނޫނެކޭ ބުނެފަ . ރައްޔިތުން އެބޮޑުތަނުން ނޫނެކޭ ބުނެފަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިވަން. ތްތެހަތެވުމަށް ނަސޭތްހިުރމަތްތެރިކޮށް ޙުއިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ގަވާއިދަށްންބަރު، އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހްތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާފުވައްމުލަކު އު

ޭޖެގ ހިރާއްވެދިޑުމެން އެްއޗެހި އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން. އަޅުގަނ ން. ކޮށްފައި ހުރި ވައްކަންތަކާގެންދާނަކުރިއަށް 

 ިއމުކޮށްދޭނަން. ޤާްއޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަން މިތިބަ ހުރިހާ ރަ އިދައުލަތުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުތ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް އޮތް ަވގު ،އާދެ، ވަގުތު ހަަމވެއްޖެ އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

، ނިމުނީ. އެހެންވީމާ އިަވގުތު ައރުވަ ނަށްިއވާ މެންބަރުންވަގުތަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާފަ ށް. އާެދ، މިހާތަނަހަމަވެއްޖެ

ެގ ހުމަޖިލީ ،ން އޮތީލަނިމުމުން އަޅުގަނޑު ދަްނނަވާ އި އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދައްކަ

ސަުރކާރުެގ  ،ންގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީމާއްާދގެ )ށ(  އެ ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށނ3ް ގެވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 75އިދުގެ ގަވާ 



58 

 

ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ޅުއްވާފަިއވާހުށަހަ هللاބްދުރި މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަތްތެފަރާތުން ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަ

ގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ތިްނވަނަ ިކޔުން ށް އިޞްލާޙު ( އަނޫނުގާމަުތގެ ައގުން ެޓކްސް ެނގުމުގެ މުދަލާއި ޚިދު) 2011/10

ރޭގެ މި ޖަލްސާގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ  މިވޯޓަށް އެހުން މެދު  ފާސްކުރެއްވުމާއިްއވަން. އާދެ، މި ބިލު މަޖލީހުން 

 ދަންނަވަން. 

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެގުން ވޯޓު ކަމަކަށް 6ރޭ  ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އާދެ، މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މި  -8

ތްތެިރ އިްއޒަ ފަހު()ވަުގތުކޮޅަކަށްން. ދަންނަވަ ްއމު އަރިހުޢާލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންނގަބީއެބައޮތް. ވޯޓު ރަ

 ހު(ޮކޅަކަށްފަ)ވަގުތު ން.ދެްއވުން ެއދެކާުޑޮކޅުތައް ޗެުކކޮށްލަ ،މެންބަރުން ގޮނޑިކޮޅުތަުކގަިއ އިށީނދެވަަޑއިގެން 

 ން.ވާލަ ދަންނަދިެދއްވުން އެކާުޑކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮނޑިކޮޅުތަުކަގއި އިށީނދެވަަޑއިެގން

 ؛އާެދ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަުރ ންސެޑި 5ރު ންވަނަ ދައުހިނާގ ތި  އްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މި، ރ4.1ަމް ނަންބަރު އާދެ، އަުޅގަނޑު އެޖެންޑާ އަިއޓަ

 ދެން. ދެްއވުން އެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުމާ 2018

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01     އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެން ތިއްބެިވ . ހާޒިރުވެަވޑައި 85އަދަދު؛  ލަވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ޓުދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވ70ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 1ދު؛ ކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަުރންގެ އަދަ. ވަިކ ގޮތ1ަމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހެންކަމުން، އެ .71ލަ . ޖުމ36ު ރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު. ފާްސކު 71ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޖިލީހުން ަލށް އިތުރުކުރުމަށް މަގެ ނިޔ2018ަ ބަރުންޑިސެ 5 ،ވަނަ ދައުރު 3ހިނގާ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މި

 ފާސްކުރަްއވައިފި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ  16 ގެ(ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު) 2007/5ގާނޫނު ނަންބަރު  -(1) ،8.1 ނަންބަރު އެޖެންޑާ އަިއޓަމް

 28ދަތު ންބަރުކަމުގެ މުއް، މެވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެްއގެ 1މާއްދާގެ 

ލް ސަރިވްސ ސިވި ،މަތީން ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއިވާ ގޮތުގެ  13އެ ގާނޫުނގެ  ،ވާތީަގއި ހުސްެވފައ2018ި ބަރުންނޮވެ

ން މަޖިލީހު ،މަތު ޢާމިރާގެ ނަންފުޅުޠިޭގ އަލްފާޟިލާ ފާފޭދޫ ކުމުންޒާލި ސ. ،ކަމަށްންބަރުކޮމިޝަނުގެ މެ

 ން.ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެމެންބަރުންނަށް  އްޒަތްެތރިއިފާސްކުރެްއވުމާ މެދު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

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

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ ލީހުގެ ޖުމު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިއާދެ، މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ71ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އިވެިރވި މެންބަރުންެގ . ވޯުޓގައި ބަ 2ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މިޝަނުެގ ކޮސިވިލް ިސވިލް ސަރވިސް އެހެންކަމުން،  .71 ލަ. ޖުމ36ު. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 71އަދަދު؛ 

ޖެ ކަމަށް މަތު ޢާމިރާގެ ނަންފުޅު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޠިގޭ އަލްފާޟިލާ ފާނިފޭދޫ ކުމުންޒާ ކަމަށް ސ.ންބަރުމެ

  ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އި ރާސާކުރައްވަ ރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިބަޖެޓު ދި ބަޖެޓު، ށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެއަހަރަ 2019 ،8.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމް 

ޓުެދއްވުްނ ގޮތަކަށް ވޯ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ނިންމެވި

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 73    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:



61 

 

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަ

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަޑިއގެން ތިއްބެިވ . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ، މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ޓުދެްއިވ ނަ ކަމަށް ވޯ. ުނފެނ73ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ބަިއވެިރވި . ވޯުޓަގއިނެތް. ަވކި ގޮަތކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަަރކު ނެތް ންގެ އަދަދު؛މެންބަރު

އަހަރަށް  ވަނަ 2019އެހެންކަުމން،  .73ލަ . ޖުމ37ުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . ާފސްކ73ުބަރުންގެ އަދަދު؛ މެން

ހުން ގޮތަށް މަޖިލީ ިނންމެވި އިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު، ބަޖެޓު ދި

 ފާސްކުރަްއވައިފި.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިމްތިޔާޒު  ބަރު މެންއިއްަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  ،6.1ޓަމް ނަންބަރު އެޖެންޑާ އައި

ިރ އްޒަތްތެއި  ބަލަިއގަތުމާ މެދުިދވެހިރާއްޖޭެގ ގާނޫީނ ޚިދުމަތުގެ ބިލު މަޖިލީހުން  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފަހުމީ

 ން ެއދެން.މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މީހުދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަމާފަންނު އުތުރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 72    ންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެލަ އަދަދު؛  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ދެްއިވ ޓުނަ ކަމަށް ވޯ. ުނފެނ72ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 . ވޯުޓގައި ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް ؛މެންބަރުންގެ އަދަދު

މުން، މި ބިުލ . އެހެންކ72ަލަ؛ . ޖުމ37ުރުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކ72ުބައިވެިރވެރިިވ މެންބަރުންގެ ައދަދު؛ 

  ންނަވަން.ދަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެކަުމގައި ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންކޮމިޓީ ،ގެނައުުމގެ ބިލުއަށް އިޞްލާޙު ގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީދިވެހިރާއްޖޭ ،7.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ންނަވާ ނިވަޑަިއގަުވމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއް

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 74    މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 
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 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްބެިވ ތި  . ާހޒިރުވ85ެދަދު؛ އަލަ އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ72ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބަރުްނެގ މެންރިވި ނެތް. ވޯުޓގަިއ ބައިވެިރވެ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު

އްާޔެގ ރިެގ ޖުމްހޫއެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭ .72ލަ؛ . ޖުމ64ުބޭނުންވާ އަދަދު؛ މަށް ކުރު. ފާސް 72އަދަދު؛ 

ވައިިފ ފާސްކުރައް ެގނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން އަށް އިޞްލާޙު ޤާނޫނުއަސާސީ

 ކަމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ނު( އަނޫގާގެ ައގުން ެޓްކސް ނެގުމުގެ ުމދަލާއި ޚިދުމަތު) 2011/10ޫނނު ނަންބަރު ގާ ،7.2 މްއެޖެންޑާ ައއިޓަ

ތްތެިރ ދު އިއްޒަމެ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެްއވުމާ

 ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللا.ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 74    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 73    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެން

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   73     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ:

 ސް ފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ73ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 74މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބަރުްނެގ މެން ރިވިނެތް. ވޯުޓގަިއ ބައިވެިރވެ ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް.

މުދަލާިއ ) 2011/10ނޫނު ަނންބަރު ގާއެހެންކަމުން،  .73 ލަ؛ޖުމު .37މަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ ކުރުފާސް .73އަދަދު؛ 

ވި ވަިއ ނިންމެކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައް  ،ގެނައުމުެގ ބިލުށް އިޞްާލޙުނޫނު( އަގާގެ ައގުން ެޓކްސް ެނގުމުގެ ޚިދުމަތު

 ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއިފި.

  

 ނިންމުން 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ
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 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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