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 (ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަ ސަތާރަ ވަނަ ދައުރުގެރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް )އަންގާރަ  2018 ބަރުންޑިސެ 4

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.އިްއަޒތްތެރި  23ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ މި ވަގުތު 

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރު ޢުލާންޖެންޑާ އިއެދުވަހުގެ 

 .2018/3/17އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ރިޔާސަތުން އަްނގާ އެްނުގން. -4
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 ވަނަ މާއްދާގެ 36ުދގެ ވާއިގަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ކުރަނީރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ގަސްތު އެންމެ ފު -4.1

 ދެންކެއް ނިމެންހުްސވަގުތަށް ވެސް ތަންދީގެން މިއަުދގެ ަޖލްސާގެ އެޖެންާޑަގއިވާ ހުރިާހ މައްސަލަތަ ،ގެ ދަށުން)ށ(

ވަނަ ދައުރުގެ  3 ހިނގާ މަޖިލީހުގެ މި ،މެދު ވޯޓަށް އަހަން. އަދި އެއަށްފަހު ކުރުމާމިއަދުގެ ޖަލްސާ ވަގުތު އިުތރު

. ށްގެންިދއުމަށްވޯޓު ނެގުން ކުރިއަ 2އެ ވަގުތު  މި ،ކުަރނީ ވޯޓަށް އަހަން. އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރުމަށްދައުރު އިތުރު

ދެ، އާށްފަހު( މު އަރިހު ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަކަ، ވޯޓުރަނގަބީުލ ޖައްސަވައިެދއްވުމަށް އަީމންޢާއްއެހެންކަމުން

ރުން ތެރި މެންބަވުްނ އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްކޮށްލަދެއް ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު އިްއޒަތްތެ

 ކޮށްލަދެްއވުން ދަންނަވަން. ޅުަތއް ެޗކުކާޑުކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިމއަދުެގ  ،ހުްސަވގުތަށް ެވސް ތަންދީގެން ،ގެ ދަށުންވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 36ަގާވިއދުގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ތްތެރި ދު އިްއޒަމެ ކުރުމާމިއަދުގެ ޖަލްސާެގ ަވގުތު އިތުރު ،ގަިއވާ ހުިރހާ މަސައްކަތެއް ނިމެންދެންޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެން

 28    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   28     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15      ވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސް

 28        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ  އަކުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ28ޯއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެ 31ބަރުންގެ އަދަދު؛ މެން

ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު ވި ވޯުޓގައި ަބިއވެރި ނެތް. މަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކުނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

މިއަުދގެ  ،ތަށް ވެސް ތަންދީގެންއެހެންކަމުން، ހުސްަވގު .28ލަ؛ . ޖުމ15ު. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 28

 މަޖިލީހުން  ކުރުމަށްމިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ަވގުުތ އިތުރުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާަގިއވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމެންދެން 

 ފާސްކުރަްއވައިފި. 

ޑަރުންެގ ގެ ލީސިޔާސީ ޕާޓީތަކު ، މު މަސައްކަތްތަކެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މުހިއް -4.2

 28 ގެ ިނޔަލަށް އިތުރުކުރުމަށް،2018 ބަރުޑިސެން 5ވަނަ ަދއުރު  3 ިމ ހިނގާ މަޝްވަރާާއއެކު މަޖިލީހުގެ

 ،ނަމަވެސް .ފަވަނީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާަވނަ ޖަލްސާގައި  15ވަނަ ަދއުރުގެ  3 ބޭްއުވނު، ަގއި 2018 ބަރުނޮވެން

ުކަގއި ްޝވަރާއާ އެމަސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ީލޑަރުންގެ  ،ކަމަށް ނުެފންނާތީ ނިމޭނެ އެ މުއްދަުތގައި މަޖިލީހުގެ ަމސައްކަތް

ަނވާ ގޮތަކަށް ނިވަޑައިގަންކުރުމަްށ ފެގެ ނިޔަލަށް އިތުރ2018ު ބަރުޑިސެން 15، ވަނަ ދައުރު 3މި ހިނގާ މަޖިލީހުގެ 

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85     މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

 31    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   26      ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި

 14      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 26        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިތއްބެވި  . ާހޒިރުވ85ެއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ26ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 31މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު؛  މެންބަރުނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި 

 15އުުރ، ވަނަ ދަ 3ެއހެންކަމުން، މި ހިނގާ މަޖިލީހުގެ  .26. ޖުމުލަ؛ 14އަދަދު؛ . ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ 26

 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 2018ޑިސެންބަރު 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު  .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. -5

 2013/4ނަންބަރު  ހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނުކުޑަ -5.1

 2013/4ންބަރު )ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ ގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން ިއްއވުން. ގާނޫނު ނަ

 ލު. )ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބި

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. -6

 2007/1ންބަރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަ -6.1

ިއވަނީ،  އިްއވާފަގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނގެ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލު

ލު ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބި 12ވަނަ ދައުުރގެ  3ވަނަ ައހަރުގެ  2018ގަިއ ބޭއްވުނު،  2018ޮނވެންބަރު  26

މެންބަރަށް  އްޒަތްތެރިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއާވނީ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު. އި 

 ފުރުޞަތުއަުރވަން.  އަޅުގަނޑު
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 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

)ިދވެހިރާއްޭޖެގ އިމިގްރޭޝަްނގެ ގާނޫނު(  2007/1`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަްނބަރު 

ވަރަށް ިގނަ އިހުސާސްތަކާ އެކީަގއި. އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލެްއ އަޅުގަނޑު މި ހުށަހެޅީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތާއި 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކިބަިއން، މި މުހިއްމު ބިލަށް އަޅުގަނޑަށް ތާއީުދކޮށްދެްއވުމަށް 

 ވަނީ ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާ ެއކީަގއި ދަންނަވައިލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ އެކުލަވާފައި މި

ރާއްޖޭަގއި ބޮުޑވަމުންދާ ވަރަްށ ބޮޑު މައްސަަލއަާކ ުގޅިގެން މި މައްސަލައަށް ަޙއްލު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުްނގެ ވަރަށް ގިަނ 

ބައެްއގެ އެދުން އޮތުމާ އެީކގަިއ، އެ އެދުމާ އެްއކޮށް މިކަން ޙައްލުކުރަން ފެންނާތީވެ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، 

 ކިޔާ ިވޔަފާރި ކުރުމަކީ ވަރަށް  ެއީއ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގއޭ މި  ވިޔަފާރިކުރުމަީކ؛ އާދެ،ަވގު  ދުނިޔޭގައި އިންސާނުންގެ

 ،ަހއްޔަރުކޮށް  ،ބޮޑަށް މަނާކޮށްފައި އޮންނަ ކަމެއް. އިންސާނުން ނިަކމެތި ގޮތްގޮުތގަިއ ތަންތަނަށް ގެންޮގސް

ބޮޑަށް މަނާކޮށްފައި އޮންނަ  ން ގެންގުޅުމަީކ ވަރަށް ުކރުވަިއގެމީހުން ލައްވައި މަަސއްކަތް  ގަދަކަމުން އެ  ،ބަންދުކޮށްގެން

ކުރަމުން ގެްނދިޔައިރު، އަުޅގަނޑު ޤައުީމ ކަތްވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނޑުމެން މަސައް 17ކަމެއް. 

 އޭުރަގިއ އެމެރިާކގެ އެމްބެސެޑަަރކަށް ހުންނެވި ާރއްޖެއަށް ،ކުިރއިުރގައިކަތްސަލާމަތު ކޮމިޓީަގއި މަަސއް

އި، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް ޭއގެ ކަނޑައަުޅްއވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރާއްޖެ ވަަޑއިގެން ައޅުގަނޑުމެންނާ ވާހަކަަދއްކަ 

ނޫނު އަޅުގަނޑުމެން އުފެއްދިން. ދެންނެވި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ގާކަމަށް ބުނުމާ ގުޅިގެން މި ނޫނެއް އޮންނަންޖެހޭނެގާ

ެއއަށްފަހުަގއި  ށް ބެލިން.ކަމަ ބޮޑަށް މަނާކޮށްފައި އޮތް  ގޮތުން އެކަން އެީއ ަވރަށް ހޭއަދި ެއ މީހުން ޓްރެފިކްކުރުާމ ބެ

އޮތް ުކޑަުކޑަ ޤައުުމގަިއ  ދިވެހިާރއްޖޭެގ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ މި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަްއލަވައިަލއްވާ 

 އި އޮތީ. މި ބިލުން މައިގަނޑު ަޙއްލުކޮށްދޭން މިއަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ ނިްސބަތުގައި ހިމެނިފައިާވވަރު. ވަަރށް މަތީގަ

ދުވަސް ތެރޭގައި ދައުލަުތގެ އެކި ވެިރން ކިބައިގައި ައޅުގަނޑު އަހަރު 4ވޭުތވެިދޔަ  ،އުޅޭ މައްސަލަައކީ

ވެފައި،  ކޮށްަލއި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށްރަކަށް މަަސއްކަތްސަލާންޖަހަމުންދިޔަ ކަމެއް. އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ކޮންެމެވސް ވަ

ކުރަންެޖހޭތީވެ، މީހުން ފިލަިއގެންދާ ކަތްމީހުން ެގނެސްގެން މަސައް ނުިލބޭ ޖާގަތަކަށް ބޭރުއެއް ފަހަރު ިދވެހިން ބަ

ގެ ޔާމީންهللا އާެދ! ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި، ރައީސް ޢަބްދު ރުމަށް އެިދ މިދިޔަ ސަރުކާުރގަިއ؛މައްސަލަ ޙައްލުކު

ެއްއވެސް ބޭފުަޅކަށް މިއީ ދޮެގކޭ ނުދެންނެވޭނެ.  ، ވަިކ މީހެްއ ނޫންސަރުކާރުަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއިން ފެށިގެން

ިތއްބެިވ ވެރިން ަކއިރީަގއި އަޅުގަނޑު އާދޭސްކޮށްފައި އޮންނާނެ މިަކމަށް ޙައްލެއް ގެނެސްދިނުމަށް  ވާލުވެންކަމާ ހަމިކަ

ދުވަސް ތެރޭގަިއ ން. ދެ އަހަރުނަަވއިލާނަމީހުން ފިލައިގެން ދަނިއްޔޭ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަން ދި.އެ

ފަހުން އިއްޔެ ނޫން  މީހުން ފިލައިފި. މި ސަރުކާރު އައި 94އަޅުގަނޑު އެކަނި ބޭރުން އެެތރެކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 

ިއ މި މީހުންގެ ފައިސާގެ ގޮތުގަ  ބޮުޑވަެރއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ތަންކޮޅެއް  އީމީހުން. މި 5އިހަށްދުވަހު ފިލައިފި 

ފަިއާސ  ޓްވާ ޑިޕޮސި މީހުނަށް 100ގޮުތގައި  އިމިގްރޭޝަްނގައި ޑިޕޮސިޓުގެ ފައިސާގެ ،ދައުލަތުގައި ަދއްކާަފއި ހުރި
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ރާ މީހުންނަށް. ކުރަނީ ަވކި އަދަދަކަްށ މަސައްކަތްގޮތެއް ނޭނެގ. ކޯޓާ ދޫކު އެބަހުރި ދެއްކިފަ. އެަފއިސާައށް ހެދެންވާ

 ހުރިހަިއ ކުރާ އެންމެންގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަ ދަންނަވާ ވާހަކަެއއް. މިތްމިއީ އަުޅގަނޑު ރާއްޭޖގައި މަސައްކަ

 ޖެހެނީ  މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓު ފިލުމަށްފަހުގައި ގެްނގޮސް މި ބެެހއްޓިފައި އެބަހުރޭ. އެ ފައިސާެއއް ދައުލަުތގައި

ތިޔަ ފަރާތުން  ،ޅާފައި ބުނޭ ގު ނެއް ނޭނގެ. މަރުެވއްޖެްއޔާނޫޅޭ ތަ އުޅޭ މީހުން ވާުލކުރަން. ދެން އެއިމިގްރޭޝަނާ ހަ

ވާލުވާން އެބަޖެހޭ. ލިބޭ ބޮޑީ އަނބުރާ ރަށަށް ފޮނުވައިދެހެރޭ. އެ ހިސާބުން ހަ ގެނެއްސަ ހުރި މީހަކު އެބައޮޭތ މަރުވެފަ.

 ކޯޓާ އިތުރެއް ނުވޭ މީހުންކުރުމަށް ޓަަކއި އެ ކޯާޓައށް ދޫކޮށްފައި އޮންނަ އަދަދުން ލިމިޓެޑް ކޯޓާގެ ތެރޭަގއި މަަސއްކަތް

ވާލުކުެރވިފަ. މިއީ އަޅުގަނޑަްށ އެކަނި ދިމާވާ ަމއްސަލަެއއް އޮންނަ ފަރާތަކާ ހަ  ކަސް. ެއ ކޯޓާ އޮންނަނީ ހަމަ އެފިލިޔަ

ތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ުކޑަކުަޑކޮށް ފެށިގެން ައއި ކަެމއް. އިްއޒަތް ށް؛ މިއީގިަނ މީހުނަ ނޫން. ރާއްޖޭގެ ވަރަށް

ހަކު ނެތީމަ ބުނާނެ މާލޭގައި ެވއްޖެއްާޔ ކެާލޭގ ކަންމައްޗަްށ ގޮސްލަބަލާށޭ! މަސަްއކަތު މީ ،ހުންނާނެހަނދުމަފުޅު

އަށްޑިހަިއގެ އަހަރުަތއް ނިމިެގން އަިއއިރު، ނުވަދިހަިއގެ ައހަރުތަކުގެ ތެރޭަގއި ރާއްެޖއަްށ ބިދޭސީން ތަޢާރަފުވެގެން 

މީހުން  މީހުން އިށީނދެލައިގެން. އެ ތެރޭަގިއ ވަރަށް ގިނައިން ކެާލގެ ކަންމަތީގައި ތިބޭނެ ގެއައި ދުަވސްވަރު 

ފެށި ބައެއްގެ ތެރޭަގއި  ކުރުވަން ފެށީ ެވސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިނގަންއްކަތްގޮަވިއގެން ގޮސް ތަންތަނުގަިއ މަސަ

 ވުރެ މީހުން މަދެއް ނުވާނެ. އަދި މީގައި  ކުރަންފެށި ކަމެއް މީ. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފިލައިގެން ުއޅޭ ލައްކަައކަށް

ަބދަލުގައި، ޑިޕޮސިޓު ފައިާސ  ކޯޓާ ހޯދުމުގެ ހުން މިގޮތަށް ގެނައިމާބޮޑު ޗާންެސއް ނަގާ ބަޔަކު އެަބއުޅޭ. މީ ވަރަށް

އެހެން މީހުން ގެންނަ މީހުން ަވގަްށ  ،ދެއްކުމުެގ ބަދަލުަގއި، ިޓކެުޓ ފައިސާ ސަރުކާރަށް ެދއްުކމުގެ ބަދަލުަގއި

ގެންދާ . އެގޮަތށް މަސައްކަތްކުރަމުންުކރުވަމުން އެބަ ގެންދޭކަތްވައި މަސައްމީހުން ލައް ފިލުވަިއގެން ގެންޮގއްސަ އެ

ޖެހެނީ ބިކަހާލުގައި. މިކަން ވަރަްށ ބޮޑުެވގެން ބައިނަލްއަުޤވާމީ  މީހުން މިހުނަކަށް މުސާރައެއް ނުދޭ. އަޅަެއއް ނުލާ. އެ

 ސަރުކާރުން، މިހާރު މި އޮތް ސަރުކާރުން ސަމާލުކަމަށް މިކަން އަންނަމުންދާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ައދި މި ކަމަށް

ފިޔަވަޅުނާަޅއިފިްއޔާ ައޅުގަނުޑ ވެްސ މިކަން ބައިނަްލއަުޤވާމީ ސަމާލުކަމަށް ގެންނާނެ ވާހަަކ ވެްސ ދަންނަވަން. 

. އަޅުގަނޑުމެނަށް ވެސް ބޭުރެގ ޤައުމުތަކަށް އަްނގަިއގެން ިމ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮެތްއ ހޯދަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް ފެނޭ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިގޮތަްށ ފިލައިގެން ގެންދާ މީހުން ފިލުވާ މީހުންނާއި، ފިލުވަިއެގން ގެންގުުޅވާ މީހުންނާ، މި 

މީހުނަށް ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް ވެސް ކަންކަން ކުރަމުން އެަބގެންދޭ. އަިދ މީހަކު ފިލިެއއް ކަމަކު ެއ މީހަކާ ދޭތެޭރގަިއ 

ވާ ގޮތަށް ކަްނކަން ނުވެސް ވާނެ. ރާއްޖޭަގއި ިފޔަވާރިކުރުމަށްަޓކައި ކުދިކުދި އޮންނަ އިންސާނިްއޔަތުކަން ކުޑަ

ވިޔަފާިރވެރިން ދަނޑުހައްދަްނ، ެއކި ކަންކަުމގަިއ ގެެންއސަ ތިބި މީހުން، ބޮޑެތިިސންގާ، ބޮޑެިތ މަހުޖަނުން 

ން. ޖެހިގެން މި އޮތް ހަދަމުންގެންދާ ރިސޯޓުތަކަށް ކަނޑައެިޅގެން އެބަގެންދޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަ

އެނބޫދޫފިނޮޅުގައި މިހާރުވެްސ ވަަޑއިގެން ސަުރކާރުން ބަްއލަވާ! ކިތައް މީހުންތޯ ަގވާިއދާ އެްއގޮތަށް އުޅެނީ. ކިަތްއ 

މީހުންތޯ ފިލައިގެން އުޅެނީ. ރާއްޖެއަށް ބޭރުމީހުން ގެނެއްސަ، ވަކި ރަށެއް މި ދަންނަވާލީ، މާފުކުރަްއވާތި! މިކަން 
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ށް ގިނަ ފަހަރު މިކަން އެނގުނީމަ އެނބުދޫފިނޮޅު ހިންގަވާ ފަރާތްަތކުން މި ކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުްނ އެނގޭތީ. ވަރަ

އަޅުގަނޑު އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެން މީހުން ކާންބޯންކުރާ މަސައްކަތަށް ގެނެސްގެން މީހުން ޓްރެއިންކޮށް 

ންުގޅުމަކީ ގޯހެއް. އެކަން ކުރެިވެގންނުވާނެ. އެއީ ވަރަށް ޮބުޑ ހެދީމަ، އެ މީހުން ވަގަށް ގެންގޮްސގެން ތަންތަނުގައި ގެ

ވަްއކަމެއް ކުެރިވގެންދާ. މި ކަމާ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑު ުކރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފާ މި ވާހަކަ 

ނިސްޓަރު ސަޢީދު، ދެއްކިން. ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީނަށް މި ވާހަކަ ދެންނެވިން. މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުވެގެން ހުރި މި

އިކޮމިކް މިނިސްޓަރަށް މި ވާހަކަ ދެންނެވިން. އަދި އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަންވަރަްށ 

އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ދެންނެވިން. އާދޭސްކުރިން. ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް؛ މިހާރު ހުންނެވި ބޭފުޅާއިން ފެށިގެން 

މީހުން. ބަދަލުވި އެންމެން ކައިރީަގިއ  2އޮްފ ޕޮލިސް ވެސް އެބަ ބަދަލުވޭ ހަފުތާއަކު ވޭތުވެިދޔަ؛ ކޮމިޝަނަރ 

އޮންނާނީ މި ވާހަކަ ދައްާކފަ. އަދި މި ކަމުގައި ައުޅގަނޑު ޝުކުުރވެިރވަން ލ. އަތޮޅުަގއި ހިންގާ ޕޮލިސް 

އެހީތެރި ވެސް ވޭ. އެކަމަުކ  ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުގައި ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނުޑމެން ބުނާއިރަށް މިކަމަށް 

ފުލުހުންނަކަށް ނޯވޭ މި މީހުން ހޯދައިގެން ގެންިދއުމުގެ އެްއވެސް ބާެރއް. އިިމގްރޭަޝންގައި ހުރިހާ ކޮންޓްރޯެލއް 

އޮންނަނީ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބޭނުންވޭ މިަކން ކޮންޓްރޯލްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ 

ދިއުމުގެ އެްއވެްސ ބާރެއް، ހޯދައިގެން ގެނެްސދިނުމުގެ އެއްެވސް ބާރެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު މީހުން ގެން

އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާއިުރގަިއ މި ބިލުގައި މި އެކުަލވައިލަނީ މި ގޮތަށް ަވގަށް މީހަކު ަނަގއިގެން ގެންދާ މީހާ، އޭަނ 

އޭަނ  ،އެ މީހާ ަވގަްށ ގެންދިޔަ މީހާއާއި  ،ހާއާއިމީ ދިޔަފިލަިއގެން ގެން ގެންގޮްސގެން ގެްނގުޭޅއިރުަގއި،

ލައްކަ ރުފިޔާއާިއ  5ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލާންޖެހޭ. އަދި ރުޓަކައި އެީހވި މީހާ ވެސް އެއް އަހަކުރުމަށްޓްރެފިކް

މަރުޙަލާގައި އިތުރު ކޮމިޓީ  ،މަނާކުރެވެންޖެހޭ. އަދި އަޅުގަނޑު އެދެންޖޫރި އަދަދަކުން ރުފިޔާއާ ދޭތެރޭގެއެއް މިލިއަން 

ންުފނިތަކުގެ ަލއިސަންސް ެވސް ނަން. އެީއ މި ގޮތަްށ މަސައްކަްތކުރުވާ ކު ައޅުގަނޑު ލާ ޙަށްއިޞްލާ

 މުގައިޅުގަނޑު މި މަޤާންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ުމސީބާތަކަށް ެވގެންދާނެ. މިއަދު އަބާތިލުކުރެވެ

 ! ރޮހިންޖާއާ ނޫން މިކަން ވެެގންވާނީ. ބައްލަވާ ރީކޯ މޫސަ ދެއްކި ވާހަކައަކަށް ހުރެ އި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގަ ހުރެ،

މާދަމާ ލައްކަެއއްހާ  ،ބަލާއިރު ރި ގޮތަށްހުއި އުމުތަުކަގއި ކަންތައްަތއް ހިނގާފަކި ޤައޮތް ގޮތް. އެ އިކަން ހިންގާފަ

 ގަނޑުމެން ކޮންތާކަށްތޯ ވަންނަނީ؟ފިްއޔާ ައޅުއުމުގެ މިލްްކވެރިކަމަްށ ދަޢުވާކޮށްުނކުމެ މި ޤަ ބިދޭސީން މަގުމައްޗަށް

ހޭ. ވަކި ހިސާބަކުން ަތއް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ހިމާޔަތްކޮށްދޭންޖެކުރަނީ؟ އެ މީހުންގެ ޙައްޤު ކީއްތޯ

އްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ެއ ވެއްޖެ . އެހެންަޙއްޤޭ އިންސާނީ ،ޤުވާީމ ފަރާތްތަކުން މިތަނަށް އަިއސް ބުނާނީބައިނަލްއަ

ެއވަރުަގއި މި ާރއްޖޭގެ އެކި  ،ހިސާބަްށ އެ ފެންވަުރގެ މީހުންއަތޮޅު ވެސް. އެ ށް ދޭންޖެހިދާނެ ހުވަދުމީހުންނަ

ގެންދޭ. މީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެެރއަށް އަމިއްަލައށް ވަދެގަެނގެން އެ މީހުން  ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެމުން އެބަ 

ތެެރިއން މީހުން. އެކަމަކު މިހާރު  ގެންދިޔައީ ިދވެހިންގެއެހީތެރިވަުމން މަސއްކަތްކުރަމުން ގެންދޭ. ފުރަތަމަ މިކަމުގައި
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އަމިއްލައަށް ަފއިސާ ފޮނުވުުމގެ ކަންަތއް އެ މީހުން ހިންަގމުންގެންދޭ. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މަސައްކަތް އެ މީހުން މި 

ާދ ގެންއްމު ިވޔަފާރިވެރިން ކުރަމުންއި އާރާއްޭޖގަ ، ލާރި ގެނައުމާ؛ަވގަށް ލާރި ބޭރުކުރުމާއި .ގެންދޭކުރަމުން ރާއްޖޭަގއި

އި ގޮވައިލީަމ އުމަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން މިހާރު އެ ގެންދަނީ. ފެންވަރަށް ހުރެފަހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަކި ޤަ

މެޑަމް  ،ލީމަ. ބޮސް ނެތީއި އަތް ހިއްަލއިލާފަ. ގޮަވއިރުފިޔާއަށް 15ދޭން ވެސް އެ މީހުން އަންނަނީ ސައިބޯނިލައި

ރުފިޔާ ލިބެނީ. އެހެންވީމާ،  15 .އެ ދަނީ އިލާފަ، ބުނީމަ ައއިސް ހާކައިސައިބޯނި ލާން އަންނަނީ ،ނީހުންނަ

ލާތަްއ ކަަށވަުރކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ މަަސއްކަްތ ން އެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޢާއިއަޅުގަނޑުމެ

ތެރި ުގޅޭ މީހާ ވަރަށް ރަނގަޅު، އިޚްލާޞްމެ މީހަކު ގޭަގއި ގެންވެސް އަދި ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. ކޮން އީމި ؛ހުންނަ

ދެން ގޮއްސަ އަންނައިުރ ހުރެދާނެ ގޯތި ވެސް  އި ބިދޭސީއަކާ ހަވާލުކޮށްފަ  އި،ތެދުވެރިެއއް ކަމަށް ހަދާފަ

ހުއްިޓގެން ގައި ހިތްމީހުން އެބަހުރި މި މައްސަލައި އޭަނއާ އިނދެގެން. ބަެއއް ފަހަރު ބައެއް  ،ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

ދޮރެއް ތަނެއްނޫން.  ގޭތެރެައށް. އެހެންވީމާ، މިއްޔަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާކަށް ރަނގަުޅ ކަމެއް އިހޭނެތިގެން ވެއްޓިފަ

ނޫން.  ފުޅުފަޑުާވވަރު ވާހަކަެއއްތުގައި ވެސް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން މިއީ ހިނި ، ނޭނގޭ ބަޔަކު، ޙަޤީޤަނުދަންނަ

ހުއްާޓ އަުޅގަނޑުމެން  އިީމހުން އެޗް.ައއި.ވީއަށް ޮޕޒިިޓްވވެފަ 3ަނއި ބިދޭސީންގެ ތެެރއިން އަށް ގެއަޅުގަނޑު މި ރާއްޖެ

ރުފިާޔ  5000 ތިމަންނަމެން ދޭނަމޭ ،ބުނީ އިގެންދިޔަ މީހުން ކައިީރގަ،އެ މީހުން ފޮނުވާލަން ގެންދިޔައިމަ 

ތަނުން ބޭރުކުރެވުނީ.  ކަުކ އަުޅގަނޑުމެަނށް މިެވއްޖެ. އެ  އި ފިލާފަ 2މީހުންގެ ތެރެއިން  3. އޭގެތެެރއިން ދޫކޮށްލަދެހެރޭ

ކަމެއް ނުހިންގާ. ވަރަށް ކުދިކުދި  ވެސް މިނެއްގައި. އެކަމަކު އެްއގޮތަކަށް އާދޭސްކުރިން ސަރުކާރުގެ ުހރިހާ ތަ

 ޓަކައި މީހަކު ، އާދައިގެ ވިޔަާފރިތައް ކުރުމަށްއެ މީހުންނަށް ދިވެހިން މަސއްކަތަށް ނުލިބުނީމަ ،ވިޔަފާިރވެރިން

ދަނީ. މީގައި މި މީހާ ގޮަވިއގެން  އެ އި،އެހެން ބުނެފަ .ގިނަ އަދަުދގެ ފައިސާ ދެނީ  ؛ގެންނަނީ. ގެނައިމަ ބޮޑު ލާރި 

ލާ މީހަކު ނޫޅޭ. ެއއްެވސް މީހަކު މިކަން ބޮުޑެވގެން މިކަމާ ، އެކަމާ އަަޅއި މަ އެްއޗެކޭ ބުނީމައިހަމަ ގެންދިޔަ  ،އޮންނަނީ

މި މަޖިލިސް  ،ައހަރު ވާއިރު 15މީގެ ފަހަށް  !ގަބޫލުކުަރއްވާ ތި ބޭފުޅުން ،ނަވަނީއަޅަެއއްނުލާ. އެކަމަުކ، މި ދަން

ތިބޭނީ އެ މީހުންގެ ދަރިން. އެކަން އެނގޭތީ މި ދަންނަވަނީ. އަުޅގަނަޑށް އެއިން މީހެްއގެ ުކއްޖަކު ވަދެ ތަމްސީލުކުރަން

ނަކީ ންއަޅުގަނޑުމެ .ދަނީ ކަންކަން ބަދަލުެވގެން މިުތގަިއ ވެްސ ދުނިޔޭގެ . އެކަމަކު ޙަޤީޤަނޫންނިއްަޔކީ އަނެއްާކ ލިބު

އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ލަތެްއގައި ަވކި ގޮތަކަށް ބައެއް. ައޅުގަނޑުމެނަކީ ވަކި ަދއުމާތްވެގެން ިއސްލާމްދީނުގަިއ ތިބި 

 މިއަށް ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ވާހަކަެދއްކުން ެވސް މިހާރު މި !ގޮުތަގއި ތިބި ބަެއއް. ެއކަމަކު ބައްަލވާ ގެދިވެހިން

ލާ މަސްރޮށި ތެޭރގަިއ ހުުޅވައި ދޭއިުރގަިއ އަުޅގަނޑުމެނަށް ވަރިހަމަ އިލާފަބަދަލުވަމުން. ކާެއއްެޗއް ަހދައި

ދަނީ  ެދން މިހާރު އޮންނަ ގޮތޭ. އެގޮަތށް އަޅުގަނޑުމެން މި ނ!އާ ،އެވެސް ކާލަިއގެން ތިގަނޑެއް އޮތަސް ހެޔޮ،ނިޔަފަ

 ،ނެތީ ަބކަރި މައްސަލަ ،ދަލުވަމުން މި ދަނީ. ކޮންމެ މީހަކު އެްއޗެއް ބުނެިފއްޔާމަޑުމަޑުން ބަދަލުވަމުން. ބަހުރުވަ ބަ

އެ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ  ؟ދައްތަ ކޮން މައްސަލަ ހުންނަނީ ،ބޭބެ މައްސަލަ ނެތީ
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އްދަނީ އެ މީހުން. އެކަމަކު މިއީ ހަށް ދަނީ އެ މީހުން. މިއަދު ދަނޑުމަހަ އްސަލަެއއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މަ

ނޫން. އަޅުގަނޑުމެނަށް ލުިއަވމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި އޮތް ބޮޑު މާލޭގައި ވެސް  ދިވެހިންނަށް ނުކުރެވިގެެނއް

 ،އެކީ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ. އެފަދަ މީހުން ވަގަށް ގެންޮގއްސަ  މީހުނާ ދޭތެރޭގައި ެވސް ހަމަ އިޙްސާންތެރިކަމާ އަދި އެ

ަޖއްސާނެ ަތނެއް. މި ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ  މީހުންނަކަށް މުސާރައެއް ނުދޭ. އެ މީހުންނަކަށް ޮގސް އެ މައްސަލަ  އެދެން

އުމުަތކުގެ އެމްބަސީތަކުން އެބަތިިބ ކަނޑައެިޅގެން އެ މީހުންގެ ، ބަެއއް ޤަހިނގަމުންދޭ. މިކަން ހިނގަމުންދާއިރުގައި 

 ނުދެމޭ. އެ މީހުންނަށް އޮންނަނީ މުސީބާތަކަށް  މަ ބުނަނީ ޕާސްޕޯޓް ހަދައެއްގޮސް އެ ވާހަކަ ބުނީއްިލގެންޕާސްޕޯޓް ގެ

އެމީހުންގެ ރަށުގެ މީހުނާ ހެދި. އެއަށްވުރެ ައދި ނުރައްކާ ކަމެއް މި ކަމުގައި ހިނގަމުން އެބަދޭ.  އިވެފަ

ނައަޅާފަިއވާ ޖަމާޢަތްތަކުްނ މިހެން ފިލަިއގެން ުއޅޭ މީހުން ބޭރުގަިއ ހައްދުފަހަ ،އަޅުގަނޑުމެނަށް ކިހިނެއްތޯ ެއނގޭނީ

 ކަންކަން ންތަން ގޮއްަވއި،ރިޒަމް ތަ، އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޓުއަދީގެންމީހުންނަށް ފާޑުފާޑުގެ ޓްރެއިން އެ ،މިތަނަށް އައިސް

މި  ނެ ހިސާބަކީ؟ްއޔާ ކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިިރއުޅުމާއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކަންކަން ދާކުރާ ދުވަހެއް އަތުެވއްޖެ

މިކަްނ  ރުން ވެސް މި ޖޯކަކަށް ނަހައްދަަވއި،ިމ ސަރުކާ ޖިލީހުން މި ޖޯކަކަށް ނަހައްދަވައި،ޔިތުންގެ މަރައް

 .މިދިޔަ ސަރުކާުރަގއި އަޅުގަނޑު އާދޭްސކުރެވުނު ،ސްކޮށް ަބއްލަވަންޖެިހއްޖެ. އަުޅގަނޑު މި ދެންނެވީއަސީރި

އެހި ސްބަތްވި މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ހުރި މީހެއް. އަޑު ވަކި ހިސާބަކުން ސަުރކާރަށް ނި ؛ސަރުކާރަށް އެ އަޅުގަނޑަކީ 

ފުރަތަމަ  ވަންޏާ ކަމަށް ތެރޭގައި އޮތް ކޮރަޕްޝަނެއް އޮތް ލަތުގެ ދައު ،ން އެނގޭ އެްއޗަކީ ހަމަ އެކަކު ވެސް ނޫޅޭ. އެއި 

 ކަން...ާމ، އެކޮރަޕްޝަން އޮތީ މި މީހުން ވިއްަކއިގެން ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި. އެހެންވީ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ުޅގަނޑު ާވ ގޮތް އައާދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، މި ބިލަްށ ބަހުސްކުރެްއވުމަށް ަވގުތުކަނޑައެޅިަފއި

 44ޓާިއ މިނެ 38ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  21 އިިމނެޓާ 8 އިަގޑިއިރާ  1މި ދަންނަވަނީ. އާދެ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

އަދާލަތު  ިސކުންތު. 7މިނެާޓއި  9ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  8މިނެޓާއި  50ޔާ ޕާޓިައށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރިއް

ބިލަށް  މިނެޓު. މި 3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޮކންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  3ޕާޓީއަށް 

 ޅުވާލަން.ހުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް އެިދަވޑަިއގެންނެވުމަށް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަ

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. އޭދަފުށީ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ

ިމ  ،ތޯ. އެހެންނަމަވެސްއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މި ބިލަީކ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް އިނގޭ

ބިލުގައި އަުޅގަނޑުމެން ވާހަަކދައްކާއިުރަގއި މީަގއި ދެޮކޅު ވެސް ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަނަޑކީ ެވސް ބިދޭސީން 
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އަުޅގަނޑު މިީއ ވެސް. ނުދޭ އެްއގޮތަަކށް ގެންގުޅޭ މީހެއް. އެކަމަކު ބިދޭސީން އަޅުގަނޑުމެންނަކަްށ ހުއްދައެއް

ިދވެހި  ،އެއްހާ ުމވަްއޒަފުން ގެްނގުޭޅ މީހެއް. ޭއގެތެެރއިން ހަމައެކަނި ކޭޝިއަރު  ސަޭތކަ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު

އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ބިދޭސީްނ  ،އަންހެން މުަވއްަޒފުން. އެހެންނަމަވެސް 150ކޭޝިއަރުްނގެ ތެރޭަގއި ތިޭބނެ 

ތުަގއި ، ޙަޤީޤަމި ެވެގންއުޅޭ ގޮތަކީ  އިމީގަ ނުދޭ. ވަރަށް މަދު ހާލަތެއްގައި ހުްއދައެއް ދެނީ. ގެންނާކަށް ހުއްދަެއއް

، އެްއ ތަނަށް އާދޭ ބަަޔކު އެބަ މި އި،ނޫން ވެގެން މި އުޅެނީކީ. މި ދެނީ އޯޕަން ވިސާއޭ ިކޔާފަ މިހެންނެއް

 ބޭނުންވާޙަޤީޤަތުަގއި އެ މީހުން ދާއިމީކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ެއބައޮވޭ.  އިބަހައްޓާފަ އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތައް. ައއިސް

ގެންނަން ހުއްދަ މި ދެނީ. ދިނުމުގެ ސަބަބުން  ނުދޭ. ބޭނުންނުާވ ބަޔަކަށް މީހުންނަކަށް މީހުން ގެންނާކަށް ހުއްދައެއް

އެ މީހުން މަގުމަތިން ނަގަން މީހުންނަށް މި ޖެހެނީ.  ،އެ މީހުން މަުގމަތިވަނީ. މަގުމަތިވުމުގެ ސަބަބުން ،ގޮތަކީ  މި ވާ

ހޭނީ ނަގަން. ދެން ެއހެން ދިމާއަކުން ިވޔަސް އެ މީހާ ޖެ ،މަގުމަތިން ވިޔަސް  އަސްލު ދެންޖެހޭނީ ބޭނުންވާ މީހާ

ެއ މީހުންނަށް  ،މީހުން ގެނެސް 500، 400އެަތއް ކުްނފުނިތަކަކުން  ،މި ގޮތަްށ މީހުން ގެނެސް !ލާނިކަން ވިސްަނއި

މުގެ ސަބަބުން އެ މީހުން ކައިގެން މީހުން މަގުމަތިކޮށްލު އެ  ހުންނަށް ނިދާނެ ތަނެއް ނުދައްކައި،މީ  އެ ،މުސާރަ ނުދީ

ޖަހައިެގން ވެސް އެއްެޗއް ހޯދައިގެްނ ، ސަލާންމީހުން އެބަޖެހޭ މީހުން ކައިރިއަށް ގޮސް ޓަކައި އެބޯނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް

  އެބަހުރި އެ މީހުންނަށް މުސާރަނުދީ. މި ވާހަކަދައްކާބަލަ!އަހަރު  2 ،އަހަރު، އެއްމަސް 7 ،މަސް 6އެ މީހުން ކާން. 

އަްށ އުޅެނީ ހާލުގައި ޖަްއސަިއގެން. ދިވެހިންނޭ މިކަން މި ކުރަނީ. އެ މީހުން އަމިއްލަ މި މީހުން ވެހިންނޭ މިދި

 އިބަހައްޓާފަތަނަށް ގެންނަނީ. ގެނެސް ނޫނޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފަކަށް. ގަާވއިދުން މި ކީ މިތަނަށް އައިސް އުޅެނިްއޔަ

ޝް ނގްލަޭދޝް މީހުން. ބަނގްލަދޭތެރޭަގއި ގިނައީ ބަނެއްކާ މީގެމިއީ އިންސާނުން. އަ މަގުމަތިކޮށްލަނީ އެ މީހުން.

ޚުތުން. ެއ ންގެ އަޚުން. އަުޅގަނޑުމެންގެ އުމުސްލިމު މީހުން. އަޅުގަނޑުމެ 99ނަށް ބަލާއިރުގައި މިީއ %ންމީހު

މީހުން  40ެޖއްޔާ ށް ކަންތައްތައް ކުރަމުންދަނީ. އެމީހުން ނިދާ ތަނެއްގައި ވެއްމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި މިހާ ނިކަމެތިކޮ

ފޫުޓގެ ކޮޓަރިެއްއގައި. ިމފަދަ ހާލެއްގައި. ފެންވަރަން ކިުޔގައި ޖެހިއްޖެްއޔާ، އެ  10އެބަ ނިންދަވާ އެއްތަުނގަިއ، 

ޖަހާއިރު ކިޔުގައި ޖެހޭ ގޮތަށް އެ ދުވަހު އިރުއޮއްސޭއިުރަގއި އެ މީހުންގެ ތެރެއިން ފެންވަރައި ނުނިމޭ.  4މީހުން 

މީހުން މި ތިބެނީ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ހާލު ޖައްސާ މީހުން ހައްޔަރުކުރަންވީ. މި ތަނަށް މީހުން އެފަދަ ހާލެއްގައި މި 

ގެނެއްސަ ދޫކޮށްލާ މީހުން ހައްޔަރުކުރަްނވީ. ެއއްގޮަތކަށްެވސް އެ މީހުން ދަނީއަކީ އަމިއްލައަށް ފިލައިގެެނއް ނޫނޭ. 

ނުދީ އެތައް ޒަމާނެއް ވަންެދން އެ މީހުން އުޅޭނެނޫޅޭނެ  މީގައި ގިނަ ފަހަރަށް ގޮއްސަ ހުންނަނީ، ހަމަ ސީދާ މުސާރަ 

ގޮތެއް ނޭނިގގެންޮގސް، ހަދާނެ ގޮތް؛ އެ މީހުން އެކޮޅުްނ އަންނަނީ ވެސް މަރަށް. މި ކޮޅުަގއި ވެސް މި އުޅެީނ 

 ވިއްކާފަިއ، މަރަން. އެކޮޅުަގއި ގޮތެއް ެނތީމަ، ހާލެއް ނެތީމަ މަރުވިޔަސް ވަރިހަމަ ކަމުގައި މިކޮޅަށް އަންނަނީ. މުދާ 

ޑޮލަރު ދައްކާފަިއ މި އަންނަނީ. މުިޅ މިލްކިއްޔާުތ ިވއްަކއިލާފަިއ  4000، 3000ގެދޮރު ވިއްކާަފއި ގެންނަ މީހާއަށް 

ޑޮލަރު، އަެނކަކު  1000ޑޮލަރު، އަނެަކކު  2000އަންނަނީ އެ މީހުން މި ތަނަށް. މިތަނުގައި ކޮންމެ މީހަުކ ނަގާ 
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ންގެ މުޅި މިލްކިްއޔާތު ވިްއކާލަިއގެން މި ތަނަށް ައންނަނީ. އަންނަ ތަނުން އެ ޑޮލަރު. މިހެންގޮސް ެއ މީހު 500

މީހުންނަށް މުސާރަނުދީ، އެ ފަކީރުންތައް ދުއްވާލަނީ. ކިަތންމެ މީހަކު އެބަހުއްޓޭ މިތާނގައި މުސާރަ ނުލިބިގެން، 

ރުޖެހިގެން، އަނެކަުކ؛ ބައްޕަ ކެންސަރު ސަލާންޖަހަން އަޅުގަނޑުމެން ކައިިރއަށް އެބައާދޭ. އެ މީހުްނގެ މަންމަ ކެންސަ

ޖެހިގެން އެފަދަ ހާލުގައި ޮއއްާވ، އެ މީހުން ރޮއިހޭރޭ މީހުން އެބައުޅޭ މި ތަނުގައި. ދިވެހިންނޭ މި މީހުންނަށް 

އަނިޔާކުރަނީ. ިދވެހިންނޭ މި މީހުންނަށް ހުރިހާ މުސީބާތެއް ޖައްސަނީ. އެ މީހުން އަިމއްލައަކަށް ނޫނޭ މި ތަނަށް 

ެނގެން އުޅެނީކީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. މިހާރުވެސް މަގުމަތީަގއި ތިބި ވަދެގަ

 2މީހުންނަށް މިތާނގެ މީހުން މަދު ތަންތަނަށް މީހުން ލައްވަިއ، އެ މީހުންނަށް ފުރުޞަތުދީ، ރަޖިސްޓްރީވާން 

ާވިއދުން އެ މީހުން ތަންތަނަށް ރަޖިސްޓްރީވެތިބެ، ވާ ތަނަށް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީ، ގަ  3މަސްދުވަސް ނޫނީ 

ތިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފަިއ، ދެން އެ މީހުން ފޮނުވާލުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަްނވީ. މި އުޅެނީކީ؛ އެްއގޮތަކަްށވެސް 

މި ތަނަށް ގެނެއްސަ  މީހުން 600މީހުން،  500ޑޮލަރު ަނގަިއގެން،  4000، 3000މި އުޅެނީކީ ަވއްކަންކުރަްނެވެގން 

އެ މީހުންނަށް މުސާރަ ނުދީ، މަގުމަތިކޮށްލަިއގެން، މިހާ ނިކަމެތިކޮށް ކަންތައް ކުރާ ބަެއއް. ހެޔޮނުވާނެ މިހެން ހަދަން. 

މިއީ މުސްލިމުން. މުސްލިމުން ކަމަށް ނުވިޔަސް، ޔަހޫދީައކު ކަމަށް ވިޔަސް އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ އެ މީހުންނާ 

ރާމްކުރަން. އެއްދުވަހަކު ޢުމަރުގެފާނު، އެކަލޭގެފާނު މަގުމައްޗަްށ ވަޑަިއގެންނެވި ދުވަެހއްަގިއ ދޭތެރޭގައި އިޙްތި

އެކަޭލގެފާނާ ދިމާވި ޔަހޫދީ މުސްކުޅި އަންހެނަކާ. މުސްުކޅި އަންހެނަކާ. ދުވަްސވީ ހާލުގައި ހުރި. ެއކަލޭގެފާުނ 

؟ މީނައަކީ އޭނަގެ ޅަ އުމުުރގައި އޭަނގެ އަތުން ޓެކްްސ ކީރިތިކުރެްއވި ފެނިފަ. ކީރިތިކުރަްއވާފައި ކީކޭތޯ ވިދާޅުވީ

ނަގަިއގެން ސަރުކާރުން ލާރި ދެއްކި މީހެކޭ. އެހެންވީމާ، މީނަގެ އުމުރަށް މީނައަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ލިބޭ ގޮތް 

ރަންޖެހޭ ގޮތް. ހަމަޖެއްސީ. އޭނައަށް އުޅެޭވަވރުގެ މުސާރައެއް ދިން. ނިކަން ވިސްނައިބައްަލވާ! މިހިރީ މިކަންކަން ކު

އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ މުސްލިމުން މި ތަނަށް ގެނެސްގެން އެ މީހުން ހާލުގައި މި ޖައްސަނީ. މުސްލިމުން ކުރާ 

މަސައްކަުތގެ ހާލަތު އޮތީ ކިިހނެއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް؟ ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރަްއވަނީ، މީހަކު މަސަްއކަތްކޮްށ 

ން ހިްއލާ ދާ، އޭތި އެ މީހުންނަށް ނުފިލަނީސް އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެ މީހުންގެ ޙައްޤު ނިމޭތާ އެ މީހާގެ ގައި

މުސާރަ. ނޫނީ އެ މީހުންނަށް ޙައްޤުަގއި ދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް. ނިކަން ވިސްނައިަބއްލަވާ! ިމހިރީ މި ކަންކަން. އެކަމަކު 

އްސަމުންދާ ހާލު؛ އެ ވާހަކަ ދައްކަންވީ. އެ މީހުންނެއް އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނޭ ކިޔަިއގެން އަންނަ މީހުންނަށް ޖަ

ނޫން ގޯސްެވގެން މި އުޅެނީ. ގޯސްެވގެން އުޅެނީ މި ޤައުމުަގއި ތިބޭ ނުލަފާ، ޖައްބާރު މީހުން. އެ މީހުން 

 މީހުން ހައްޔަރުކުރަްނވީ ފުރަތަމައިުނން ވެސް. އެތެރެކުރާ މީހުން. އެތެރެކޮްށގެން، ަމގުމައްޗަްށ އުަކއިލާ މީހުން. އެ

މަސް ވެ، މަންމައަށް  12މަްސ،  11މަސް،  10ފިލައިގެންދަނީ، ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މުސާރަ ނުދީ؛ 

ކެންސަރުޖެހި، އަނެކަކަށް ައނެއް ކަމެއް ދިމާވެ، ދައްަތ މަރުވެ، ކޮްއކޮ މަރުވެ، އެފަދަ ހާލުގައި މި ތިބެނީ. 
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ސްަނިއވަަޑއިގަންަނވަންވީ. ވިސްަނިއަވޑަިއގެންފައި މިއަްށ ޙައްލެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް މިކަމާ ވި

 ގެނެސްދެްއވަންވީ. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު ދާއިރާގެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ރިޔާސަތަށް ވަަޑއިގެންެދއްވުމަްށ، ހުޅުހެންވޭ

ިރ އިްއޒަތްތެ މަނިކު، ނައިބު ރައީސަށް ަދންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ

ބްރާހީމް މެންބަރު އި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި ،އަރުވަނީ މެންބަރު. އަޅުގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް. މުޙައްމަދުދީދީ

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން:ދުމެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ

ރޭޝަން ގެ އިމިގްދިވެހިރާއްޖޭ) 2007/1 ، ގާނޫނު ނަންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި

 އިއްޒަތްތެރި  ،އަރަނީ  މިވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަނޑު ހިތަށް ގޮތުން  ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލާ

އްސަލަައީކ މަ ،ސް. ެއހެންނަމަވެހުރިހާ ވާހަކައެއް ިލޔެފަ ވަނަ މާއްދާަގއި އެަބޮއވޭ މި 3ގާނޫުނގެ  އެރައީސް މިހާރު 

ރިހާ ހު މި ،ވާތީވެ ކަންކަްނ ނުކުރައް  މަލުކުރަން ތިއްެބވި ފަރާތްތަކުން މި ޢަކަންކަމަށް މި މިކަންކަން ބަލަހައްޓަިއ،

 ވަންޏާ މަށްނުކުރާ ކަގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރިަޔސް މިއަްށ ޢަމަލުމިގާނޫނު  އަންނަނީ. މި މައްސަލަެއއް ދިމާެވގެން މި

 ކުެރވޭނެ.ނު، މި ކަަމކަށް ޢަމަލެއް ކިތަންމެ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެްއ ޖަހާފައި އޮތަސް ، މީަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

، އަންނައިރު ރާން އަނބުމީތި ޮކމިޓީއަލުން  ،، އަުޅގަނޑުމެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ މި ގާނޫނު ިއޞްލާޙުކޮށްއެހެންވީމާ

ލުވެގެން ކަތް ހަވާމަސައް މި ،ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ތަސްދީގުކޮށްފައި އަުޅަގނޑުމެން

ލިޔަްނ  ގާނޫނުަގއި ކަންތައް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް މި އެކު މިއި ހަވާލުާވ ފަރާތުން ޒިންމާދާރުކަމާޓަކަމިކަން ކުރުމަށް

ކަމެްއ  މިކުރިޔަސް މެން ކިޔަންމެ ވަރަކަށް އިޞްލާޙުތްތެރި ރައީްސ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑު އެބަޖެހޭ އިއްޒަ

ްސ ވެކުރީަގއި  ެވސް އަުޅގަނޑުލިެޔފައި އޮތް ގޮތަކަށް. މިހާރު ލިޔެވިފަިއ އޮންނާނީ ނުހިނގާނެ. އަނެްއކާވެްސ ހަމަ

. އަދަބުތައް ފައިވަރު ވާހަަކ އެބައޮތް ލިޔެއަށް ބަ 2އިން ފެށިގެން  1ވަނަ މާއްދާގެ  30ގާނޫނުގެ  ދެންނެވިހެން މި

ށްއަރަނީ. ެމއް ހިނގާތޯޭއ އަުޅގަނޑު ހިތަކަ . އެކަަމކު ެއއިންޖޫރިމަނާ ެވސް އެބަހުރި ލިޔެފަ ވެސް އެބަހުރި.

ރި ރައީްސ ްއޒަތްތެުކރިޔަސް އިގާނޫނު ކިތަންމެވަރަކަށް އިޞްލާޙު އްލުކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މިއެކަންކަން ޙަ

 ކަމެއް ނުހިނގާނެ. ޝުކުިރއްޔާ.  މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



13 

 

ތްތެިރ އްޒައަރުވަނީ ުކަޑހުވަދޫ ދާއިރާެގ އި  ފުރުޞަތު މިޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަ

 ށް. މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަ

 

 ހަކަދެއްެކުވން:މިރު ވާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ިއވާ ށް ހުށަހަޅާފަެވހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ާގނޫނު( އަދި ) 2007/1އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

މެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. މިހެން ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ މަފްހޫ  މަކީ އަޅުގަނޑު ެވސް ވަރަށް އިޞްލާޙުގެ މަިއގަނޑު މަފްހޫ

އްލެއް ހޯދުމުެގ ، އެކަުމގެ ޙަ ޤައުުމގަިއ އޮތީީތވެ ެވސް މި  ކަންބޮުޑވުން ހަމަަގއިމުމި ކަުމގެ  ،މިދެންނެވި ކަމަކީ

ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާފައި އޮތް އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ައޅުގަނޑު ދެކޭތީވެ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ޤައުމީ ނަޒަރަކުން މިއަދު 

ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެިކ ވެއްޖެ ކަމެއް.  ވިސްނަންެވއްޖެ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޮޑު ޤައުމީ ޖޯކަކަށް

ބޭބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަދެއްެކވިާދނެ. އަދި ޚާއްޞަކޮްށ، މިފަދަ ފަސޭހަތައް މި މީހުންގެ ކިބައިން ހޯދަމުންދާ މީހުންނަށް 

ސްލިމު ވެސް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާަހކަދެކެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ ސުވާލަކީ، އަުޅގަނޑުމެން ސައްތައިން ަސއްތަ މު

ޤައުމެްއގައި، އަުޅގަނޑުމެން މި ޤައުމުގައި މިާބވަތުގެ ކަްނކަން ހައްދުފަހަނައަޅާވަރަށް ޮގސްފި ކަމަށް ވާނަމަ ދެން 

އޭގެތެެރއިން ނުކުންނަ އިޖުިތމާޢީ މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާ ނަގާނީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ ގާނޫުނތަކުގެ ތެރެއިން މި ކަްނކަން 

ގަނޑުމެން އެންމެން ގަބޫުލ މި ކުރަނީ. ދެންމެގައި ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙައްލުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅު 

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ، މި ާގނޫނުގެ ވަރަްށ ގިަނ މާއްދާތަުކގަިއ ވަރަްށ ގިަނ ވާހަކަަތކެްއ ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. ރަނގަުޅ 

ޖެހޭ، ކަނޑަެއޅިެގން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައް ވާހަކަެއއް. މީަގއި ހިތާމަޔަކީ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ިވސްނައިލަން

ދައުލަތުގެ ތެެރއިން ކުެރވެމުންދާއިރު، ެއ ކަންކަމަށް ައޅުގަނޑުމެން ޙައްެލއް؛ އެހެްނވެއްޖެނަމަ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 

ން ދަންނަވަން އާއްމު ރައްޔިތުންނެއް ގާނޫނުގެ މައްޗަށް އަހުލުވެިރވެ، ާގނޫނުގެ ޙުރުމަތެއް ނުގެންގުޭޅނެ. އަޅުގަނޑުމެ

މި އުޅޭ ވާހަަކއަކީ، ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ހުޅުހެްނވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މި ބިލު ހުށަހަޅަމުން 

ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން، ކަްނަކންމަތިން މީހުން ނަގައިގެްނޮގސް މަސައްކަތްކުރާ ަދއުލަތުެގ މުއައްސަސާަތއް ހުންނަކަން 

އިމު ެވސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑަށް ގަ

ބައެއްފަހަރު ރަށު ދޯންޏަށް އެއްެޗއް ލާން ދިޔައިމަ ހަމަ ދުވެފައި އަންނަ ގޮތަށް އަިއސް ޭއގައި ހިފީމަ، ނުދިނީމަ ދެން 

 އެބަ ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ހަމަގައިމު ެވސް އެ ކައިީރގައި އިންނަ މީހާ މަލާމާތްކުރާ ތަން ވެސް

ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭހިތްވާ މީހެއް ނޫން މިއީކީ. އެކަމަށް ހިތްވަރުދެނީ ކަމަށް ވަންޏާ އެީއ އެކަމަށް ބާރުއެޅެނީ. ކޮންެމ 

ކި ރަށްރަށުގަިއ އެ ރަުށގެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ިމއަދު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުަގއި، އެ 

ރައްޔިތުންނަށްވުރެ ގިނައިން މި މީހުން އެބައުޅޭ. ެގއެއް ުކއްޔަށް ހިފަންދިޔައިމަ އޭަނއަީކ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުެގ 

މަތީން އުޅޭ މީހެއްތޯ ނޫންތޯ ބެލުމަކާ ނުލައި އޭނައަށް ގެ ހަމަ ކުއްޔަށް ދޭ. އަދި އޭނައަށް މަސައްކަތް ވެްސ 
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އެބަ ހަމަ އޭނައަކީ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަށް އުޭޅ މީހެއްތޯ ނޫންތޯ ބަލައިނުލާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ  ހަވާލުކުރޭ

ދަންނަވާނީ، މި ކުރެވެނީ ކޮންކަމެއްތޯއޭ؟ މިއީ ކަމަކަށް ހިތްވަރުދެވެނީ. އެހެންވީާމ، އެ ަކންކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ 

ުޅގަނުޑމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުދިކުދި މަސައްކަތްތަކަްށ ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި މިއަދު އަ

އަންނާނެ ދިވެހިންނެއް ނެތް. އަދި ހޮޓާ ކެފޭ ފަދަ ތަންތަުނގަިއ ެވއިޓަރުންެގ ގޮުތަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރާނެ މީހުން ވެްސ 

 މަދު. ދެންމެ ހަމަ މި މަދު. އަދި ފިހާރައިގައި މަސައްކަތުމީހުންގެ ގޮުތަގއި މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުންތައް ެވސް

ސިނާޢަތުގައި މަސަްއކަތްކުަރއްވާ ބޭފުެޅއް ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިން، މިސާލަކަށް ޭއދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

ހަރުދަނާ  މެންބަރު. ވަރަށް ބައިވަރު ަމސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްާވ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިްނ،

އިން، އެފަަދ ވިޔަފާރިތަކަށް ެވސް މީހުން ގެނެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ހަމަޖައްސައިދީަފއި، އެ މީހުންނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެ 

ދޭތެރޭގައި ބައިނަްލއަޤުވާމީ ުމޢާހަދާއާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލާނެ މެކެނިޒަމެްއ 

ހުން ނިދާ މައްސަލައަީކ، އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާހިތް އޮތީ އެީއ މީ 60އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. ެއއް ތަެނއްގެ ތެޭރަގއި 

ހަމަގައިމު ވެސް އިޖުތިމާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާެނ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ 

ރެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ތެރެއިން މިކަން ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ހަމަގައިމު ވެސް މި ޤައުމަށް ހެޔޮ ގޮތުގައި މިކަން ކު

ގަބޫލުކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް މިއީ ހަމަ އިނގޭތޯ ަޤުއމީ ބޮޑު ޖޯކަކަށް ވެއްޖެ. ިޑޕޮސިޓް ފައިސާ އެބަ ނެގޭ 

ބޭރުމީހާ ގެންނައިރުަގއި. އޭނަ ފިލައިގެްނގޮސް، އޭނަ ހޯުދނީމަ ވެސް އަނބުރާ އޭނަ ފޮނުވައިލެވޭނެ ގޮެތއް ނޯވޭ. 

ންޮކޅެއް ދަްނނަވަން އުނދަޫގ ކަހަލަ ގޮަތކަށް މި ރާއްޖޭަގއި އަށަގަްނނަމުން އަންނަ ކަމެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، ތަ

އެހެންވީމާ، އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ މިކަމަށް ޙައްލު ހޯދެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑެގ ވާހަކައަީކ، މި ބިލު ކޮމިޓީ 

ގެން ިމހާރު މީގައި އޮތް ޖޫރިމަނާެގ އަދަދު އެީއ އަދި މީހުންނަށް މަރުޙަލާގައި ހަމަ މިއަށް ިއޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅި

އުފުލޭވަުރގެ ބުރަޔަކަށް ނުވަްނޏާ ހަމަ އެކަށީގެންާވވަރުގެ ައދަބެއް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް، ަގާވއިދާ 

ލުތަކެްއ މި ބިލުގެ ތެރެއިން އެަބ ޚިލާފަށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުންނާ މެދު ވެސް ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫ

އަންނަންޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ، މިކަމެއް ހަމަގައިމު ވެސް މި ޤައުމުގައި ހުއްިޓގެނެއް ުނދާނެ. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު 

 ބިލެއް. ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް މި ޤައުމުގައި މިހާރު ދުރާލައި ވިސްނަިއގެން ޙައްލުނުކޮްށފި ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ޮބޑެތި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަުރ މެޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

 ރާ ނަޢީމަށް. އަނާ
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 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު މި ހުށަެހޅިފައިާވ ބިލަށް ައޅުގަނުޑ ެވސް ވަރަށް ާތއީދުކުރަން. 

އެބަ ިލބެންޖެހޭ. ދިވެހިންނަށް ވުރެ  ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ މި ޤައުުމގަިއ ބިދޭސީން ގިަނވަމުންދާ މައްސަލައަށް ަޙއްލެއް 

ބިދޭސީން އިތުރުނުވާނެ ފޯމިއުލާއެއް ައޅުގަނޑުމެން އެބަ އީޖާދުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުެމންނަށް މިހާރު ފެނިގެން މި 

ދަނީ، ަގވާއިދާ އެްއގޮތަށް ބިދޭސީން ގެނެސް، މަަސއްަކތުމީހުންގެ ގޮތުަގއި ގެންުގޭޅ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި 

ކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ތަން. ބައެއް ފަހަރު ގެންނަ ބިދޭސީން ފިލައި، އެހެން މީހުން ކައިރީ މަސައްކަްތކޮށް، ދަތިތަ

މިގޮތަށް އުޅުމުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމަ، އޯޕަން ވިާސަގއި އަންނަ މީހުންނަށް ބޮޑަށް ފުރުޞަތުތައް ލިބި، ބިދޭސީން 

ެޖއަށް އެތެެރވަމުންދާކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންެމންނަށް ވެސް އެބަ އިނގޭ. ހައްތަހާ؛ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެަތއް ބަޔަކު ރާއް

އެހެންވީމާ، މި ަމއްސަލަތަަކށް އެބަ ަޙއްލެއް ހޯދަންޖެހޭ. ޤައުމީ ފެންވަުރގަިއ ެވްސ ޙައްލެްއ މި މައްސަލަތަކަްށ 

 މައްސަލަަތއް  ވަރަށް ބޮޑެތިނުލިބިއްޖެއްޔާ މުސްތަޤުބަލުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މީގެ ވިއްަސކަށް އަހަރު ފަހުން

، މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މި ކަންކަމަށް ރަނގަޅު އް. ެއހެންވީމާކުރިމަތިވުމަކީ މިީއ ވަރަށް ގާތުގަިއވާ ކަމެ ރާއްޖެއަށް

ބިދޭސީން ގެނައުމުެގ  ،ބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދެން އަޅުގަނޑު ގަފިޔަވަޅުތަެކއް ެއޅެންޖެހޭ ކަމަށް އަޅު

ނުކުރުމުގެ ކަންތައްަތއް ލުބައެްއ ަގވާއިދުަތކަށް ޢަމަ ؛މައްސަލަިއގައި މިހާރު ހެދިފައިވާ ަގވާއިދުަތކަށް ެވސް ަޢމަލު

އެްއގޮތަްށ  ާވއިދުތަކާނޫނުތަކާއި ގަދިފައި ހުރި ގާ، މިހާރު ވަރަށް މުހިއްމު މިހާރު ހެފެންމަތިވޭ. އެހެންވީމާ ވެސް އެބަ

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި އިތުުރވުމުގެ  ،އިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަންއަދި މީގެ. ވެސް ޢަމަލުތައް ގެންދިއުން

ދިވެހިން މަސައްަކތްކުރަން ނުލިބުން. ރާއްޖޭގަިއ އަސްލު އެންމެ ބޮޑު ެއްއ  ،ވަނީ މައިގަނޑު އެއް ސަބަަބކަށް މި

ެއވަރަކަށް ނުތިބޭ. ދިވެހިން  މާާރތްކުރުމުގެ އިްނޑަސްޓްރީ. އެކަމަުކ، ދިވެހިންނެއްރީ މިއީ އިއިންޑަސްޓް

 ،މަސައްކަތްކުރަން ާއއްމުކޮށް މި ބޭނުންވަނީ އޮފީސްތަކުަގއި. ދިވެހިން ބޭނުމެއް ނުވޭ ބުރަކޮށް ލޭބަރުންގެ ގޮުތގައި 

މީހުން  ން، ބޭރުތައް ައޅަންޖެހޭ. އެހެންވީމާމާރާތްބޭ. އެކަމަކު، އިމިސާލަކަށް މަސައްކަތްކުރާެނ ދިވެހިންނެއް ނުލި

ގެންދާނެ ގޮތެއް ޯނވޭ. އި މި އިންޑަސްޓްރީަތއް ުކރިއަށްމާރާތްުކރުމާއި ؛ސް ެވސް ރާއްެޖއަކަށް ވާނެ ކަންތައްަތއްނުގެނެ

ވިޔަްސ  ، އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިވެހިންތަެކއް އުފައްދަން ވެސް އެބަޖެހޭ. ާއބާދީ އިތުރުކޮށްގެންމާއެހެންވީ

މަސައްކަތްަތއް ކުުރމުގައި. އޭރުން އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިކަމަށް ދާއިމީ ދިވެހިން އެބަ ތިބެންޖެހޭ ދިވެހިންގެ 

ޑި ހަ ،ދިވެިހން ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެްއަގިއ ވެސް ޝާމިުލވެގެން. އަދި އެްއވެސް މަަސއްކަތަކީ  .ޙައްލެއް ލިިބގެންދާނީ

ދަރިން  ،ދާއިރާއެއްަގއި އި ެވސް ހުރިހާ، އަޅުގަނޑުމެން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުުމގަމަސައްކަތެއް ނޫން. އެހެންީވމާ

ފަދަ ކުދިންތަކެއް އެބަ ބިނާކުރަންޖެހޭ. ދެން  ބޮޑުެވގެން މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެްއގައި ވެސް ޚިުދމަތްކުރާނެ

ށް މި މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަމޭ. އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަްށވުރެ ފުޅާކޮ ،ލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީންމާއަޅުގަނޑު ނި
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ބިލާއި ދޭތެރޭގައި ވިސްަނިއ ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ަޤއުމީ ފެންވަުރގައި ަޙއްލުކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ 

 ބިދޭސީން އިތުރުވުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި އްޒަތްތެރާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއި

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް. 

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 2007/1ނޫނު ނަންބަރު ، ގާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

އާދެ، މި މަޖިލީހުގެ ނައިުބ  ؛ްށ ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުނޫނު( އަ)ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިިމގްރޭޝަން ގާ

ބިދޭސީްނެގ  އީދުކުރަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.އޮތް ބިލަށް ައޅުގަނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާ ރައީސް ހުށަހަޅުްއވާފައި މި

އަުޅގަނޑަީކ ެވސް މަަސއްކަުތގެ ދާއިާރގަިއ ވަރަްށ  ާރއްޖޭަގއި ވަރަށް ބޮުޑވެފަިއވާ މަްއސަލަތަކެއް. މައްސަލަތަކަކީ މި

 ،މި ބިލު ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވަމުން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ފާހަގަކުެރްއވި ގޮތަށް  ،ގިނަ އަދަދެްއގެ ބިދޭސީން ެގންގުޅޭތީ

ވަރަށް ބޮޑަްށ  ރާއްޖޭގައި ގޮސް އަނެއް ަބޔަކު ބޭނުންކުރުމަކީ މިއަދު މިގެންމީހުން ފިލައިއެއް ބަަޔކު ގެންނަ ބޭރު

އާއްުމވެފަިއވާ ކަމެއް. މިކަން ޙަޤީޤަތުގައި އެހެން ދިމާވާ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި. މިތާ ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ޤުތަެކއް ވެްސ ގެނެވޭ ބިދޭސީންގެ ޙައް ،ތެރެިއން އެއް ސަބަބަކަށްވެދާެނ ކަންނޭނގެ. ޭއގެފާހަގަކުރަްއވައިފި

 ުދވަސް ންގުޅޭ ބިދޭީސންނަށް އެއް އަހަރުއަުޅގަނޑު ގެ ަކށް، ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ،ސާލަނުކުެރވުން. މިރައްކާތެރި

 ދިއުމަކީ އިގެންފިލަ އީ އިންސާނުން ކަމަށް ވަންޏާއެ ، ކާންނުދީ ގެންގުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ،ނުދީވަންދެން މުސާރަ

ން އެތެރެކުރާއިރުަގއި މި ބިލު ކޮމިޓީ ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ރާއްޖެއަށް މީހުއެކަީށގެންވާ ކަމެްއ. އެހެންީވމާ

އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ  .މަރުޙަލާގައި އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

 ،މީހުން މުސާރަ ދީގެން އެ ،މީުހން އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަކީ  އެ ،ކަންތައްތަެކއްގެ ވާހަކަ. މީުހން އެތެރެކުރާއިރު 

ރާތްތަކެއްޯތ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. މިތާ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ، ނިދަން ދީގެން ގެންގުޭޅވަުރގެ ފަދީގެންކާން

ނޫން. ެއީއ  ނޫން. މަދެއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިހާރުެވސް ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަްއ ުކޑަެއއް  ،ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

ހުށަހެޅިފަިއ  ،އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ށްތަނަށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަ ވެސް މި އިނޫން އިްއޔެގަ  ގާނޫނުތައް މަދުެވގެނެއް

ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު  ،އޮތީ ވަރަށް ނުބައި ގާނޫނެއް. އެއީ ިއއްެޔަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކެއް

އޭ.ސީ.ީސ  .ހުރިއެބައަާސސީގައި ނޫނުޤާވަނަ އަަހރު ފާސްކުރެވުނު  2008 އޮތް ވަރުގަދަ ބޮޑު އަމަލުކުރަމުންދާ މި

ޭއގެ  ،އެއް އެބައޮތް. މިެހން އައިސް ތަޙުޤީޤީ ވަރުގަަދ ވުޒާރާތަެކއް ހުއްޓާ އެއް އެބައޮތް. ޕީ.ީޖއެއް އެަބއޮތް. އޭ.ޖީ 
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މީހުން ބޭނުންާވ  5ދީގެްނ އެ  ސިންގާ ބާރުަތކެއް މީހަކަށް ޮބޑެތި 5ރާ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކު

ސިންގާ ގާނޫެންއ ގޮސް ހައްޔަުރކުރެވޭ ކަހަލަ ބޮޑުމީހުން ވަގަށް ނަަގއިެގން ގެން ،އި ބޭނުން ތަނަކަށް ވަދެއިރެްއގަ

ކަމެއް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި ެއއްެޗއްސަީކ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސުން ިތ  ފޮނުވީމާ މިއީ ހިތާމަހުރި ަގއިމިތަނަށް އިއްޔެ 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިނގޭތޯ. ނޫން ްއސެއްން ހެޔޮވަރުވާ އެްއޗެދަތަންތަނަށް ވައް ގޮނޑިޮކޅުަގއި ތިބެގެން މި

ގެއްިލގެންނޭ.  ބަޔަކުގްލަދޭޝް އުޅެނީ ބަނ ވެސް މިހާުރވެސް މި އަުޅގަނޑު އަތުން ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

މި ބިލު  ؛އްލުކުރަން އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަކުރެވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީަގއިޙަްއ އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަތަ

މި  ،ނަމަެވސްއޮތް  އެހެން ބަޔާންޮކށްފައި ަގއިތީ މި މާއްާދގެ )ށ( ާއއި )ނ(އޮ ހުށަހެޅުއްވިއިުރަގއި މީަގއި މި 

ލަްއކަ ރުފިޔާޭއ.  5 ،ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުެރވުނު ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ ައދަބަކީ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 30ގާނޫނުގެ 

މިލިއަން ރުފިޔާއިްނ  1ނުވަތަ  ،ލުމާއި އަހަރުދުވަހަށް ޖަލަށް 1ރުމާއި ނުވަތަ ލައްކަ ރުފިާޔއިން ޖޫރިމަނާކު 5

 ކީ ފަދަ ޖޫރިމަނާތަކަކީ އަުޅގަނޑަށް ތަންކޮެޅއް ޮބޑު އަދަދެްއ. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، މީހުން އެތެރެކުރަނީ ކުރުންޖޫރިމަނާ

ފަންީތގެ މީހުން.  ޓަކައި މެދުރަނީ ފަިއސާ ހޯދުމަށްއި އެތެރެކުޫނން. މީހުން އާއްމު ގޮތެްއގަ  އެވަުރގެ ުމއްސަނދިންނެއް

 ށްވަންޏާ އަުޅގަނޑަ ރެިވއްެޖ ކަމަށްގޮތަށް މި ބިލު އިޞްލާޙުކު އޮތް މިހާރު މި ،އެހެންވީމާ، މީެގ ސަބަބުން

  ރައީސްލާންޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ވެސް ޖަލަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަޔަކު މިހާރުން މިހާރަށް  ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ވަރަށް

ގެްނ އާއްމު ގޮެތއްަގއި މި މީުހން ބޭނުންކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ގިވެްސ އެނ ައޅުގަނަޑށް ގައިމު ،ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

ެޓްއގަިއ ސޯއް ރިއަތޮުޅގަިއ މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑަށް އެނިގގެން ހަދަމުންދާ އެތަ އަތޮުޅަގއި، ބ. މުއްސަނދިން. ރ.

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު  .ވައިގެން ގެްނޮގސްގެން އެބަ ބޭނުންކުރޭމީހުން މާލެތެރެއިން ހޮ 600މީހުން،  500

 އި ކަންކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޙައްލުކުެރވޭނީ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  މި ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ރުގަދަ ވެރިޔަކު ނިމުމަކަށް ށް ޚިދުމަތްކުރި ވައުމުެގ ރައްޔިތުންނަޤަމި  ،އުމުގައި ޤަ. ިއްއޔެ މި ތެދުވެރިކަން ޮއވެގެންނޭ

 އަިނޔާވެިރކަމޭ ކިަޔިއގެން. ިއއްެޔގައި ނޫންތޯ އެ  ިއ،ފަސާދައާ  ިއ،ވެިރކަން ނިންމާލީ ކޮރަޕްޝަނާ ،އީ ގެނަ

ތޯ ތަނަށް ގާނޫނެއް ހުށަހެޅީ. މިއީތޯ ތެދުވެރިކަމަކީ؟ މިއީ ޓަަކއި މިއުފެއްދުމަށް ،ަޓކައިޔާދަކުރުމަށްޢިއަނިާޔވެރިކަން 

ަދއްާކ  ިރޔާީސ އިންތިޚާބުަގއި އެ ،ކަްނކަން ޙައްލުކުެރވޭނީ ވެރިން މި .ތެރިކަމަކީ؟ އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއިޚްލާޞް

 ދުތައް ތެދުވެިރަކމާ އެއްކޮށް ފުއްދަން ނިންމައިގެން. މިއީ ތެދުވެިރކަމެއްޢުފުއްދަން ވިދާޅުވާ ވަވާހަކަ ތެދުެވގެން. 

އަށް ތާއީދުކުރަން. ކޮމިޓީ އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްނޫން.  ނޫން. އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް

ވެސް ފުރިހަމައަށް މި ބިލު އިޞްލާޙުކޮްށގެން މި ތަޅުމަށް  ކަންކަން ިއޞްލާޙުކޮށް އަދި މިއަްށވުރެ ލާގައި މިޙަމަރު

ނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ވެސް ިމ ބިލަށް ވޯޓުދޭ އަޅުގަނޑު ަގއިމު ވަންޏާ ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް

ގާނޫނުަތއް ހެދިފައި އެބަހުއްޓޭ. އެ  .ތެދުވެރިކަމޭ . ބޭނުންވަނީ އިޚްލާޞްެތރިކަމޭއަުޅގަނޑުމެން ތެރޭގައި ،ބޭނުންވަނީ

ޔާވެިރކަން އަނި  ،ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީްނގެ މަްއސަލަ ވެސް  ވަންޏާ ގާނޫނުތަކަށް މިހާރުވެސް ޢަަމލުކުރެިވއްޖެ ކަމަށް



18 

 

ކަމެއް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި  ކޮރަޕްޝަން ވެސް ައދި އެނޫނަސް ދިވެހި ރައްޔިުތންނަށް ފައިދާހުރި ހުރިހާ ،ވެސް

އްެޗއް ހުރިހާ އެ ެހދިފައި ހުރި ،ަގާވއިދުތައް ވެސް ،ެވސް ެއއްނޫނުައސާސީޤާރެވޭނެ ވަރަށް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކު

 އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުންނަންވީ. ތެދުވެރިކަން ހުންނަންވީ.  އޭ ޑުމެންގެ މީހުންގެ ކިބަިއގަނފުރިހަމައަށް އެބަހުއްޓޭ. އަުޅގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޒަތްތެރި މެއަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ އިއް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް.هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެ

މު އް. އަދި މި ބިލުގައި ވަރަށް މުހިމު ބިލެއްއްށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިހުމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ބިނާުކރުމުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް  ރާއްޭޖގެ އާބާދީ . އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްެވސް ފާހަގަކޮްށފައި އްމައްސަލަތަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަްތކުރާ އާބާދީ އަުޅގަނޑުމެން  ،އޮންނަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ އާބާީދއަކީ ކޮްނކަހަލަ އާބާދީެއއްތޯ

 ދުނިޔޭގެ އެހެން  ޖެހޭ.ައޅުގަނޑުމެންގެ ސިާޔސަތު ވަަރށް ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅިފައި ޮއންނަން ،ބިނާކުރާނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ

ވިފައި އުމުތަކުގައި ވެސް މި ސިޔާސަތު ވަރަށް ސާފުކޮށް ބައްޓަންކުރެ ޤައި އަދި ތަރައްީޤަވމުން އަންނަ އުމުތަކުގަ ޤަ

މީހުން ބޭނުންހާ މަސައްކަތެްއ  އުމުތަކުގައި ވެސް ބިދޭސީންނަށް އެޤަައދި ސްރީލަންކާ ފަދަ  ޔާއޮވޭ. މެލޭޝިާޔ، އިްނޑި

ައޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫުނގަިއ ވެްސ އެބަޮއވޭ ބަެއއް މަަސއްކަތް  އި. ާރއްޖޭގަ ށްރަށުަގއި ުނކުރެވޭނެރަ މީހުންގެ އެ

 ،ބިާނވެގެންާދއިރު ޑުމެންގެ މިހާ ކުޑަ އާބާދީއެއްނުކުރެޭވ. އަޅުގަނ އްޒެމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ތަންފީނުކުރެވޭނެ ކަ

ރިސޯސް ނުވަތަ އާބާދީެއއް ބިނާކުރުމުެގ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު ހިއުމަން 

މިހާރުވެސް  .ފުވާންޖެހޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްއުމީ ފެންވަރެއްަގއި ސާޤަ  އިސިޔާސަތެއް ވަރަށް ސާފުކޮށް ކަނޑައެޅިފަ

ފާސްކުރެވިފަ. މިހާރުވެްސ އެބައޮތް ގާނޫނޫަގއި އެބަހުރި ބިދޭީސންގެ މައްސަލަތައް ަޙއްލުުކރުމަށް ކަންކަން 

ހުރިހާ ގޮޅިެއއްަގއި ވެސް ތިބޭީނ  ،ުހރިހާ ގޮޅިެއއްަގއި ުނވަތަ ތަރުކާރީ މާރުކޭޓަށް ވަނަސް  ،ކޭޓަށް ދިޔަޔަސްމަސްމާރު

ކިޔަިކޔާ ތިބޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު  ކޯތާކޯތާއިޓަާކ، ދު ޓަކާ، ކްއެ ހަމަ ގިނައިން ބިދޭސީން. 

ފަހަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް ގިނަ  ގޮސް ތަކަށްމާރުކޭޓު ނޑުމެން އަޅުގަވެސް އެނިގެގން ނޫނިއްޔާ ގާޅު ބަސްބަން

އުޅެނީ.  މިނުވެގެން ޒުނޫން ތަންފީ އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނުަގއި ކަމެއް ނެތިގެނެއްވެސް އުނދަގޫ.  ގަންނަންއެްއޗެހި 

ރޭޝަްނގެ މިގްޕޮލިހުންނާއި އި ،ޚާއްަޞޮކށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ؛ކުަރން ތިބޭ ބޭފުޅުންޒުތަންފީ ، ގާނޫނުގާނޫނު

ިމެވނި މީހަކު އެބަހުއްޓޭ ިމވެނި  ،ނުކުޭރ. ައޅުގަނުޑމެން މީހަކު ގެއްިލގެން އްޒެމީހުން އެ ގާނޫނު ތަންފީ އެ ،ބޭފުޅުން

އެބޭފުޅަކު ހިފައި ހައްޔަުރޮކށްފައި، އެ މީހުންނަށް ފޮނުވައިލެވޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނޯވޭ. ، މިވެނި ތަނެްއަގއި ،ރަށެއްަގއި
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އަދި އަުޅގަނޑުމެނަށް ހަވާލުުކރެވޭނެ؛ އަުތގައި ހިފާފައި އަުޅގަނޑުމެން ބުނަނީ މިހިރީއޭ މި މީހާ. މީނަ ފޮނުވާލަދޭށޭ. 

ކިހިނެއްހެއްޔޭ؟ ަހވާލުކުެރވޭެނ ގޮތެްއ ެވސް ނޯޭވ. ނިޒާެމްއ ވެސް ޯނވޭ. އެހެންވީމާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިކަމަށް 

، މިކަން ަޙއްލުކުެރޭވނެ ގޮތަކަށް ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުެގ ބާރު މިއަްށވުރެ އެބަޖެހޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ިވސްނައި

ހަރުދަނާކުރެވެން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރު ބަނގްލަޭދޝްއިން މީހުން ގެންނައިުރ ވެސް އެ އޮންނަނީ ބޮުޑ 

 4ދޭންޖެހެނީ ކޮންމެވެސް  ޑޮލަރު މި  2000ޑޮލަރު ދީގެްނ ެގނެވެނީ. ެއ  2000ނެޓްވޯެކއް ހަދާފަ. ކޮންމެ މީހަކަށް 

ކުންފުންޏެއް ކަނަޑއަޅާފަިއ އޮންނަނީ. އޮޓޮމެޓިކުްނ ިސސްޓަމަކުން ކޮންމެވެްސ ކުްނފުންޏެއްގެ ނަން ލިބޭނީ. އެ 

މީހާއަށް ގުޅީމަ އެ މީހަކު މީހާ ފޮނުވާނެ. ފޮނުވާއިުރގައި ެއކޮޅުން، ބަންާގޅުން އެޖެންސީައށް ދާ މީހާ އަތުން ނަގާނެ 

ޅުގަނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ެއއިން ދެ ބަިއކުަޅ ެއއްބަިއ އެެޖންސީއަށް ނަާގ. އަެނއްބަިއ ޑޮލަރު. އަ  2000

މި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ކޮންމެެވސް ބަޔަކު ނަގަނީ. ހަމަަގއިމު ވެސް މިއީ ކޮރަޕްޝަނުން ފުރިފައިވާ ޢަމަލެއް. މިކަން 

ކުންފުންޏަކަށް ދީފައި ވަނީ އެކަން ހަރުދަނާކުރުމުެގ  4އިލަިއ ކުރުމަށްޓަކަިއ، ސަރުކާރުން މި ސިޔާސަތު އެކުލަވަ 

ޑޮލަރު ނެގޭ. އެ މީހާ ހިއުމަން ޓްރެފިކްވެ، އެ  2000ގޮތުން. ތެދެއް، ހަރުދަނާވޭ. އެ މީހާ؛ އަންނަ މީހާގެ އަތުން 

ޑޮލަުރ  2000ޑޮލަރު. އެ  2000މީހާ ވަންނަނީ ޓްރެފިކްވެގެން ޖަލެއްގެ ތެރެއަށް. އެ މީހާ ފުރަތަމަ ދައްކަންޖެހެނީ އެ 

ދެއްކުމަށްޓަަކއި އޭނަ މި ޖެހެނީ ގާތްގަނަޑކަށް އެަތއް ަމސްދުވަހު ހިލޭ މަސައްކަތްކުަރން. މިއީ ޓްރެފިކް ނޫންތޯ؟ 

މިއަށްވުރެން މޮޅު ޓްރެފިކެްއ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓާަލން ބޭނުން ވަންޏާ، މިފަދަ 

ޓާލަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަަމގަިއމު ވެސް މި އުޅެީނކީ ކޯޓާ ުނލިބިގެނެއް ނޫން. މި އުޅެީނ ޢަމަލުތައް އެބަ ހުއް

ކޯޓާއަށް ގެނެއްސަ ތިބި މީުހންތައް ފިލައިގެންދިަޔއިމަ އަެނއްާކވެސް ކޯޓާ އިތުރުކުރަން އުނދަޫގވާތީވެ އަނެްއކާވެްސ 

ޙައްލެއް ނާންނާނެ. މައްސަލައަށް ޙައްލު އަންނާނީ މިހާރުވެސް  ކޯޓާކޮެޅއް ލިބޭތޯ. މިކަމަކުންނެއް މި މައްސަލައަށް

ހަދާފައި ހުރި ގާނޫނުތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރެވުނީމަ މި މައްސަލައަށް ޙައްލު އަންނާނީ. އަދި އޭގެއިތުރުްނ 

އެ ސިޔާސަުތގެ ސަރުކާރުން އެބަ ތައްޔާުރކުަރންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން އާބާދީ ބިނާކުރުމަށް މައިގަނޑު ިސޔާސަތެއް. 

ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ަކނޑައަޅަންޖެހޭ ދިވެހިންނަށް ދޭނެ ވަޒީފާތަާކއި، ބިދޭސީންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަާކިއ 

ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަާކއި، ުކރެވޭނެ ވިޔަފާރިތަާކއި ނުކުރެޭވނެ ވިޔަފާރިތަކާ. ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަކުގައި ވެްސ؛ 

ސަރަަހއްދުގެ ަޤއުމުތަުކގެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޮގއްަސެއއް ހަމަ ކޮންމެ ރަށެްއގެ ޚާއްޞަކޮށް އޭިޝއާ 

ވިޔަފާރިެއއް ހުޅުަވިއގެން ވިަޔފާރިއެއް ނުކުެރވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ކުޑަމިނުން ވަޒީފާއެއް ވެސް ނުލިބޭނެ. 

ރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތެއް އިޢުލާނުކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަޒީފާ ެވސް ލިބެނީ އެ ޤައުމެްއގައި އެ މީހަކު ކު

 ވެސް ނުލިބޭ، އަދި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ބަުރ ތެރި މެންޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތް

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް.

 

 މް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިިމްގރޭޝަން ގާނޫނު( އަށް މި  2017/1ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ުފރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން ައޅުަގނޑު. މިއީ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ގެންނަންޖެހޭ 

އަޅުގަނުޑ ހަމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް މިހިރީ. 

ނުރައްކާވާ ފަދަ މައްސަލަތަެކއް މިކަމާ ހެދި އެބަ ދިމާވޭ. ރާއްޖޭގެ ރޭޕްތައް ގިނަ އެބަވޭ. މިހެން އައިއްސަ ތިބި 

ގޮސް މީހުން މަރާފައި އެބަހުރި. މަރުގެ މައްސަލަތައް ގޮތްނޭނގޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ފިލައިގެން

އެބަހުރި. އެަތއް ަބއިވަުރ ކަްނތައްތަކެްއ ރާއްޭޖގަިއ އެަބ ދިމާވޭ. ގޮތް ނޭނޭގ މީހުން ޭގގެއަްށ މަސައްކަުތ ވަދެަފއި، 

މި ހާލަތުގަިއ ގޭެގއިން ަވއްކަްނކޮށްގެން، ޫލޓުވަިއގެން އެބަ ފިލާ. ެއއީ ކާކު ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ، 

 ކަްނކަން ޙައްލުކުެރިވގެންދާއިރު، އިރު، މިގެނެވޭ  އޮތްއިރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ، އިިމގްރޭޝަން ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު

އަދިވެސް ޙައްުލކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަެކއް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން 

 މީހާ ނުގެނެވޭ. މިއީ މައްސަލައެއް ނޫންތޯ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ެގއެްއގައި ގެންގުޅެްނ ގެންނަން ބޭނުންވާ ބިދޭސީ

މީހަކު، މީހަކު ގެންނަން ބޭނުންވާއިރު، އެ މީހާ ގެންނަ މީހާއަށް އެބަ އިނގެންޖެހޭ މިއީ ކާކުކަން. އޭނަ ބޭނުންވާ މީާހ 

 ގެނެވެނީ. ނޫނިއްޔާ އެ ޤައުުމަގއި އެޖެންޓަކަށް ހުންނަ މީހާ ނުގެނެވޭ. އިމިގްރޭޝަުނގައި ުހންނަ މީހާ ބޭނުންވާ މީހަކު

ބޭނުންވާ މީހެއް. އެއީ ނަފްސާނީ މީހެއްތޯ، އެއީ މީހަކު މަރާފައި އަންނަ މީހެއްތޯ، އެއީ ބޮޑެތި ވަްއކަންކޮށްފައި ހުރި 

ރު ބޭރު ޤައުމުތަކުން ލިބޭ ގޮްތ މީހެއްތޯ ބެލޭނެ ގޮެތއް ނޯޭވ. ޕޮލިސް ރިޕޯޓެއް ޮއވޭ އޭނަ ައތުގައި. ޕޮލިސް ރިޕޯޓު މިހާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެަބއިނގޭ. އެހެންވީމާ، މި ވެސް ހައްލުވެ، އެ މީހަކު ބޭނުންވާ މީހާ ނުގެނެވެންވީ ސަބަެބއް 

އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ. އެ ީމހަކު ޑިޕޮޒިޓް ލާރި ދަްއކާފަިއ، އެ މީހަކު، މީހަކު ދަްއާކފައި، އެ މީހެްއގެ ހުރިހާ 

ޓުަތއް އިމިގްރޭޝަަނށް ހުށަހެޅީމަ އެ މީހާ ބޭނުންވާ މީހެއް ނުގެނެވޭ. އިިމގްރޭޝަނުން ދައްކާ މީހެއް ޑޮކިއުމެން

ގެނެވެންޖެހެނީ. ބޮޑެތި ވަްއަކން މި ކުރަނީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަމަށް ަޙއްލު ޯހދަން އެބަޖެހޭ. މިހެން ވީމަ 

ާއއިެއކު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވާ އަދި އެހެން ބިދޭސީން މަގުމަތިވަނީ. މިހެން ވީމަ ގިނަވަނީ. ހަމައެ

މައްސަލަެއއް އެަބއޮތް. ބިދޭީސން ހަމައެކަނި ގިަނވުމުގެ ބަަދލުގައި ބިދޭސީން ގެންނަން، ިއތުރުކުރަން ފައިސާ ދަްއކާ، 

މީހުން ގެނައުމަށްޓަަކިއ އިމިގްރޭޝަނަށް ަދއްކާ ޑިޕޮިޒތް ދައްކާ މީހާ، އޭަނއަށް އޮންނަނީ ދިހަ މީހުންގެ ކޯޓާ. އެ ދިހަ 

ދިހަ މީހުންގެ ޑިޕޮޒިްޓ ދައްާކފައި ހުއްާޓ، ދިހަ މީހުންގެ ތެރެއިން ފޮނުަވއިލަމުން، ފޮނުވައިލަމުން ގެންގޮްސ ސަޭތަކ 

މީހުން ގެންނައިރު ވެސް، ަސތޭކަ މީހުންގެ ޑިޕޮޒިޓް އެބަހުރޭ ބެހެއްޓިފަ. އަނބުރާ އެ ފައިސާެއއް ނުލިބޭ. އެކަމަުކ 
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އޮންނަނީ ދިހަ މީހުންގެ ކޯޓާ. ސަތޭކަ މީހުންެގ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްކާފައި ހުންނާނެ. އެކަމަކު  އޭނައަށް މި

ދިހަ މީހުންގެ ކޯޓާ. ދިހަ މީހުންގެ ކޯޓާއަށް ފައިސާ ެދްއކިފައި ހުރިއްޔާ އޭނައަށް ދިހަ މީހުން އެތެރެކުރެވެންޖެހޭނެ 

ދައުލަތަށް މި  ން އެބަޖެހޭ.ކު ގެެނވެންޖެހޭނެ. މިކަމަށް ވެްސ ޙައްުލ ހޯދަފޮނުވައިލާ ކޮންމެ މީހެްއގެ ަބދަލުގައި މީހަ

ދައްކާ ފައިސާ އަނބުރާ ަފއިސާ ނުލިބޭ. އަނެއްޮކޅުން ރާއްޖޭގެ ބިދޭސީން އެންމެ ގިނައިން މަސައްކަްތކުރާނީ 

 51އެޅިަފއި ރަށްތަކަށް. %ޓުއަރިޒަުމގައި. ޓުއަިރޒަމް ިއންޑަސްޓްރީ އެބަހުރި ބިދޭީސން ވަކި އަދަދުތަކަކަށް ކަނޑަ

އަށް ިބދޭސީން އަރަިއގެން އެބަދޭ. 90، %80ދިވެހިން، ޭއގެއިތުރަށް ބިޭދސީން ގެންުގޅެންޖެހެނީ. އެަކމަކު %

ދިވެހިންނަކަށް ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތެއް ވެސް ނުލިބޭ މިިއން ތަނަކުން މިހާރު. މިއީ ވެސް ަމއްސަލަެއއް ނޫންތޯ؟ 

ޚާއްޞަކޮށް ވަކި އަދަދުަތކެއް ކަނޑަެއޅިފައި ހުރޭ އެ މީހުން. ވެއިޓަރުންާނއި  އި ރޫމްބޯއިންނަށްވެއިޓަރުންނާ 

އި ިދވެހިންނަށް އޮންނަ ެގންގުޅުމަކީ ަބއެއް ރިސޯޓުަތކުަގއި، ާރއްޖޭގެ ރިޯސޓުތަުކގަރޫމްބޯއިންނަށް ބިދޭސީން 

ތައް؛ ރިސޯޓުަތކުެގ ަވޒީފާ ފި. ދިވެހިންެގ ަވީޒފާއަރައި ބިދޭސީންަނށް 80%. އޭެގ ެވްސ މިހާރު އްކެތަފުރުޞަތު

ވެސް މި އީ ންނަ ތަފާތު ވެސް ނައްތަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއޮމީހުންނާ މި ދިވެހިންނާއި ބޭރުއަދާކުރާ 

ޫނނަށް ވެސް އިޞްލާޙު އަންނަން އެބަޖެހޭ. އެއް މަޤާމެއްގައި ގާނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް. ލޭބަރ ނޫނުގެ ތެރޭން އަންގާ

 .އުޅެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ސީ މީހާއާއި ދިވެހި މީހާއާ ތަފާތު ބޮޑުވީމަ ދިވެހިން ވަޒީފާ އަދާނުކުރަން މިހުންނަ ބިދޭ

 ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަން ދިވެހިން ބޭނުންނުވާ ،އަޅުގަނޑު ދެންމެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވިދާޅުވެއްޖެ

އޭގެ ތަޖުރިބާއެއް.  އީްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު މިއި ،ނީ ދިވެހިންރިސޯޓުތަުކގައި ބުރަ މަސައްކަތް ކުރަ ވާހަކަ.

ކުރާ މީހާ ހެނދުނު ސައި ދީފައި، މެންދުރު ވެއިޓަުރކަން ،ޖަހާއިރު މަސައްކަތު ނުކުންނަ ދިވެހި މީހާ 6ހެނދުނު 

 އީ ފަތިހު ތެދުވެގެން. މިއަނެްއކާ އޭނައަށް ހެނދުނު ސަޔަށް އަންނަން އެބަޖެހޭ  ،ކާންދީފައި، ރޭގަނޑު ކާންދީަފއި

ނަރަ ފަ ،ބާރަގުދަނަކަށް ލާަފިއ ތިބޭހެން ދިހަމީހުން  އެ ،އެހެންނަމަވެސް ؟ން ނޫންތޯ މި މަސައްަކތްކުރަނީދިވެހި

ދޮން  ؛ ެވސް އެބަތިބި. ބިދޭސީންވެސް ާރއްޖޭަގއި އެބަހުރި. މިހާރުމީހުން އެއް ކޮޓަީރގައި ނިންަދވާ ރިސޯޓުތަްއ މިހާރު

އްާޔ ަވކި ކޮޓަިރއެްއގަިއ ެއކަނި މީހަކު. އޭަނއަށް ބޮުޑ މުސާރަ އެބަލިބޭ. ހަމަ އެ ަވޒީފާަގއި ހުންނަ މީހެއް ެވއްޖެ

. އި މީހުންނާ އެކީ ެއއް ކޮޓަީރގަ 10ލިބެނީ އެއަށްވުރެ މާ ކުޑަ މުސާރަެއއް. އޭނައަށް ުއޅެންޖެހެނީ  ދިވެހި މީހާއަށް މި

 ؟ބަލަނީ ކޮންބައެއްތޯ މި ؟ކަންކަން  ލުތަކާއި މިސޫރަ ހަމަހަމަ އުނޫނުގައި މިހިގާއިތޯ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ލޭބަރ ކޮބަ

ލޭބަރ  ގެންނަންޖެހޭ.ނޫނަށް އިޞްލާޙުގާ. އިމިގްރޭޝަން އިައާޅނެ ބައެއް ނެތް ރާއްޖޭގަމިކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު

ބުނާ ުޓއަިރޒަމް  މި އަާޅ ކުކުޅޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންެގ ރަންބިސްރާއްޖޭ ނަން އެބަޖެހޭ.ގެން ނޫނަށް ވެްސ އިޞްލާޙު ގާ

 އޭ މާޔަތްނުވެހިދިގެންދިޔައިުރ، އެތާ މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިންގެ ޙައްޤުތައް އެތަްއ ރިސޯޓެއް އުފެ 100 ގައިއިންޑަސްޓްރީ 

 ،ޢަދުލޭ ގޮވަމުން އައިސް  ،ފޭސާން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ބަޔަކު އިންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާހަކަަދއްކަން އަުޅގަނޑުމެ

ވާީނ ންވީމަ ައރައި ތިބެނީ. އެހެންނުދަްއކަ އްސަ ދިވެިހންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުގެ ވާަހކަވެރިކަމަށް ައއި 
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ކަންކަމާ އަޅައިލާކަށް ބޭނުމެއް  މި  ނަށް ވީމަކީ ރިސޯޓުތައް ހިންގާ މީހުންއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ިގނަ މީހުންނަ

ަވގަށް އަންނަ މީހުން އިތުރުވަމުންާދ  ،ބިދޭސީން ންޖެހޭ.ަދްއކަމި ވާހަކަ ވެސް  ،ދަްއކާއިރު ނުވޭ. ބިދޭސީންެގ ވާހަކަ

ާރ މައްސަލަ ޙައްލުކުެރވޭނީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ބަލައިާލއިރު، މިކަުމގެ ައޑީަގއި ވެސް އެބައުޭޅ ދިވެހިންގެ ބޮޑެތި ިވޔަފާރިކު

ޅެއޭ ރަށްރަށް ހަދަން ގޮސް އު  އަތޮޅުަގއި އެބަ ރ.ނު އެއް ބޭފުޅަކު، ދެންމެ އެ ވިދާޅުވީ .މީހުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާުކރަންވީ. އާަދިއގެ މީހުންނަށް  1އިންނެއް ނޫން ޖޫރިމަނާކުަރންވީ.  500000. މީހުން 600، 500

ނޫން، މި ވަްއކަންކުރަނީ. ޮބޑެތި މުއްސަނދިން. މިކަމަްށ ޙައްލު ހޯދަން އެބަޖެހޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާހަކަ 

މި ކަމަށް ަޙްއލެއް ނާންނާނެ. މިކަމަށް ޢަމަލީ ސިފަ ގެންނަން މި މަޖިލީހުން ވެސް މަސައްކަތްތަެކއް  ދައްކަިއގެނެއް

އިްއޒަތްތެިރ ރައީސަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން މި ބިލު މި ތަނަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ. އެކަމަކު ކޮމިޓީ ކުރަން އެބަޖެހޭ. 

ށް ައދި އަޅުގަނޑު ބޭނުން އިްޞލާޙުތަކެއް މިއަށް އަންނަން މަރުޙަލާގައި މި ބިލުަގއި މިހިރަ ކަންތައްތަުކގެ އިތުރަ

 އެބަޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު މެޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

 ބްދުލްޤާދިރަށް. ޙަސަން މުފީދު ޢަ

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު ުޝކުރު ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ، މަނިކުފާުނ 

ތީ ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވައިލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ. އާދެ! މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވެވީ 

)ދިވެހިާރއްޖޭެގ  2007/1އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ާވހަކަދެކެވި، ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދާ؛ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އްެޗއް އިމިގްރޭޝަްނގެ ގާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަށް ވެސް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެ

ދަންނަވައިލަން ބޭނުންެވގެން މި އުޅޭ ސަބަަބކީ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މި ަމއްަސލައަކީ މިއަުދ ާއއްމުވެފަިއވާ 

މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑަށް ވެސް ފާހަަގކުރެވޭތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަބއެއް ބޭފުޅުން، ބައެއް އިްއޒަތްތެިރ 

ލަްއވަަވއިފި، ިދވެހިން ބުރަ ަމސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންނުާވ ވާހަކަ. ެއއީ ައޅުގަނޑު މެންބަރުން މިތާ ވިދާޅުވެ

ދަންނަވާނީ ހަމަ ދިމާ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް. ިދވެހިންނަކީ ވަރަށް މުރާލި، ވަަރށް ކެރޭ، ވަރަށް ސާދާ، 

 ،ެއީކގައި  ކަތަްށ އަހުލުވެރިކަމާިދވެހިން އަބަދުވެސް މަސައް މަސައްކަތްތެރި، ފަންނުވެިރ، ހުނަރުވެރި ބައެއް. 

ކަމާ ދޭތެރޭގައި ައުޅގަނޑު ޝަްއކެތް ނުކުރަން.  އެކީަގއި މަސައްކަްތުކރާ ބައެއް ވަާފތެރިކަމާ ،ެއކީަގއި ޝައުުގވެރިކަމާ

 ކަންކަމަށް އަންނަ  ،ންން އެތުރި ތަރުތީބުވާ ގޮތުެގ މަތީކަްނކަ ،ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލާ ގުޅިގެން އިނަމަވެސް ޒަމާނާ
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ތް. ކަމެއް. އެއީ އިންސާނީ ޠަބީޢަ ކުދި ކުދި ބަދަލު އައުމާ ގުިޅގެން އެކަްނކަމުން ކުޑަކޮށް ދުރަށްޖެހިލުމަކީ ވެދާނެ

ބޭރު ބިދޭސީންެގ  މިއަދު ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ،އެހެން އަުޅގަނޑު މިދަންނަާވ ސަބަބަކީ

ަގއްެޔއްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ތެރޭަގއި މިކަން ހިމެނި ޖަން ،އުލެްއެގ ގޮުތގައި ޙަ ވާ މާތޮއްޖެހިފައި

ޔާުރވާންޖެހޭ ޝިހު ްނ ވިސްަނއިެވސް އެބަހުއްޭޓ ައޅުގަނޑުމެއި އެކަމުގަ  ،ލާމެހިފައިވާއިުރގައި އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ

ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ޖެހިގެންދާން، ފެއަށް ކަންތައްތަެކއް. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިން ަކންކަމާ ފެއަށް ދަނީ

ހުިރ  ގަބޫލުކުރަން. އެއީ ިދވެހިންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ހަނިާވތީ، ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ތަަނވަސްކަން

ނޫނީ ފިލާ  ،ގެއްލި  ،ގިނމީހުންނަށް ވާނުވާެއއް ނޭ އެ ،މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްކޮށް، ބޭރު ފަރާތްތަކުން އެކަންކަން

މީހުން އެކަންކަން  ،ަކމަށް ހީކޮށް މިކަްނކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންނަށް އެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ލައި،ފި ބަޔަކު

ވާހަކަައކަށް ނުވޭ. އަދި  ކޮށްފައިވާ ވުމަކީ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ެއއީ އަޅުގަނޑަކަށް އެހާ ދެކޮޅުޖެހޭ

 މަށް ވެްސ އަުޅގަނޑު ގަބޫލެްއ ނުކުަރން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއިކަ ދެކުމަކީ އެއީ އެންމެ ަރނގަޅު ދެކުެމއްއެދޭ

، ކުރެވިތަރުތީބުތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޑްރާފްޓު ގަާވއިުދތަކުގެ އިނޫނީ ގާނޫނާ ކަންކަން ކިތަންމެވަަރކަށް،

އަުޅގަނުޑ  ތްތެރި ރައީސް.ންނަވަންތޯ އިްއޒަކުެރވި އެކަންކަމަށް ފޮނި އިބާރާތްތަކުން ކަންކަން ކުރެވިދާނެ. ދައިޞްލާޙު

ެއކީަގއި  ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ތަންީފޒީ މުައއްސަސާތަކުން ތަްނފީޒީ މަރުޙަލާގައި ކަންކަަމށް ފަރުވާތެރިކަމާ

، ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކަންތައްަތއް ވާނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ތޮއްޖެހި ކަމަށް  ނުދާތަންފީޒުކުރެވެމުން

ވެސް ވިސްނާލަްނވީ  ، އަުޅގަނޑުމެްނ މިއަދުއި ބޮޑުވަުމން. އެހެންވީމާަތއް ދިެވހިންގެ މުޖުތަމަޢުގައުނދަގޫ އެކަންކަުމގެ

ކުރުމުގަިއ ައޅުގަނޑުމެން ިކތަންމެ ފޮނި އިބާރާތްތަކަކުްނ ކުރުމުގަިއ ނޫނީ ަގާވއިދުތައް ޑްރާފްޓު، ގާނޫނު ޑްރާފްޓު ކަމަކީ

ގޮސް ާގނޫނުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތައް މުންކުރަ، ސަބްމިޓުކޮށްައޅުގަނޑުމެން އެކަންކަން އެޕްަލއި ،ޑްރާފްޓުކޮށް

ޖެހެއޭ ތަންފީޒީ  އަުޅގަނުޑމެން އެބަ ،ދާއިުރގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތް ވާހަކައަކީ ށް ބަދަލުވެގެންގާނޫނުތަކަ

ވަން. އެހެންވީާމ، ކުރުދާރުކުުރމުގެ މަރުޙަލާގައި ައޅުގަނޑުމެން މިއަށްވުރެން ޒިންމާފީޒުމުއައްސަސާަތއް ތަން

ަފިއ ލާށް ފްލޯގައި މައިކަކުން ވާހަކަ ދައްކައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިއަދު ހަމައެކަނި ޕޯޑިއަމެއްަގއި ނޫނީ މިގޮތަ

ކަންކަމަކީ. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު އަުޅގަނުޑ  ކަަމކަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫެލއް ނުުކރަން މި ލެވޭވަުރގެ ކަމެއްނިންމައި

ޔަޔަސް ކޮންމެ ޕޭމަންޓެއްގެ މަތިން ދި ،ކޮންމެ ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމައްޗަކުން ،ުތގައި ކޮންމެ މަގަކުންގަބޫލުކުރާ ގޮ

 ކަމަކަށް ވެފައި މި ލާފައި ނޫނިްއޔާ ދިއުމަީކ ދަތިަގއި ޖެހިލާފައި، ނޫނީ ދޭތެރެ ހާވައިފަސް ބިދޭސީންގެ ގައި ހަތަރު

ހެނީކީ ހުސްއެކަނި މެދުފަންތީގެ މީހުންނެއް ނޫން. މީގައި ކަން ޤީޤަުތަގއި ޒިންމާ އުފުލަންޖެއި ވެސް ޙަވަނީ. މީގަ

އަދި މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިއްަބވާ ކަންކަން މިގޮތަށް ކުރަމުންދާތީ،  ބިލުކަން ލިިބެގންވާ ފަރާތްތަކުން މިޭވވަރުގެ ޤާކުރެ

ބޫލުކުެރވޭ ވާހަކަަތއް ކަމަށް ގަ ަމގުފަހިވެފަިއ އޮންނަ ؛ގޮތުން ވާކަންކަމަށް މަގުފަހިވެފައި  ބޭފުޅުން މި

އެކަްނކަން ދޭހަވާ އިބާރާތްތަކުން. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ތަކުން އަޑުިއވެމުންދަނީ ، ހޮޓާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ސައިކެފޭ
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ކޮން ފަރާތްތަކުންތޯ.  ،މާލުވަނީ ކޮން ހިސާބަކުންފުރަަތމަ އިހު ކަންކަމުގައި މި ،އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ބަލަންވީ

ޭވ ކުރެ މިިލއަނާ ދޭތެރޭގައި ޖޫރިމަނާ 1 އާއި ަލއްކަ  5ގޮތަށް ިލޔެވިާދނެ، އް މިގޮތަށް ްޑރާފްޓެއްަގއި މިއަޅުގަނޑުމެންނެ

ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ެއކަމަުކ  އްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމެއްވާހަކަ. ެއކަމަކު މިއީކީ ވެސް އަދި މުޅިން ޙަ

ކުރުމަކީ އަުޅގަނުޑ ަގވާއިދުަތއް ެހދިގެން މިކަން ޙައްލުކުެރވޭތޯ މަސައްކަތް  ދަންނަވާނީ މިގޮތަްށ ގާނޫނުތަކާއި އަޅުގަނޑު

އުލުަގއި ދިވެހިން އްޖޭަގއި މިއަދު މަސައްކަތުގެ މާޙަކުރާ ކަމެކޭ. އެއީ ދިވެހިރާއި ވެސް މިކަމަށް ަވރަށް ތާއީދުޤީޤަތުގަޙަ

 އިމީހުންގެ އުނދަގުލާ އަހުލުވެިރވެ، އެ ކަންކަމަށް ށް ޖެހެމުންދަނީ އަސްލުަގއި ބޭރު ބިދޭސީން އައިްސ މިފެޔަ

ވަީކގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިްނ  ަގއި ގޮސް، ލާ ވަަށއި،މިކަންކަުމގެ ތެރޭ އާންމު ުއސޫލުތަކާ، އެމީހުންގެ

 ،ހީވާގި ަބޔަކަށް ވާއިުރަގއި ،ކެރޭ  ،ހުނަރުވެރި ،ތާށިވެފަިއވާވުމުން. އެހެްނވީމާ، ދިވެހިންނަކީ މަސަްއކަތްެތރި

އަދި މުއައްަސސާތަކާިއ ތަންފީީޒ މުއައްަސސާތަުކގެ ތެރެއިްނ  ،މެން ގާނޫނުތަާކއި ގަާވއިދުތަުކގެ ތެެރއިންއަޅުގަނޑު

ދިެވހިންނަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ،  ،ކަންކަްނ ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން މި

ކޭ. އެީކގައި ބަލަިއގަންނަ ބިލެ އީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ޝުކުރުވެރިކަމާމި ،ލާނީގަނޑު ދަންނަވައިައޅު އީސް،އިްއޒަތްތެރި ރަ

ެދއްެވވީތީ މަނިކުފާނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަޭމ. މިކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން އަދި މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައި

 ަށއަަޅން. އެބަޖެހޭ މިއަށްވުރެން އަދި ަތންކޮޅެއް ހަރުދަނާ ކަންމަތީގަިއ މިކަން ރާއްޖޭގައި އެކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އިބްރާހިމް އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި

ން  ވަަޑއިގެފަށް އެދެން. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުށް މާޝަރީފަށް. އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަ

ުރވުނީ އެ ތު  މިއަުޅގަނޑަްށ ޮއޅުމަކުން ދެ ފުރުޞަ އި ނަވަނިކޮށް ިލސްޓުަގއި ެޖހިޖެހިގެން އަުޅގަނޑަށް ދެންެމގައިން

އަުޅގަނޑު  ،ންށް އެދެމުފަނިހާޔަތަްށ މާ ގެ ދެ މެންބަރުންނަށް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުންގެ ކިބައިންޕީ.ޕީ.އެމް

 މް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ބަރު އިބްރާހީ ިއއްޒަތްތެރި މެންމަރަދޫ ދާއިރާގެ

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

ީއ . އެ ަކއަކީ ޙަޤީޤަެތއްޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ާރއްޖެއަްށ ގެެނވޭ ބޭރުގެ މަސަްއކަތު މީހުން ފިލާ ވާހަ

ުނވެފައި އޮތް މައްސަަލއެއް. ޔަ ެއއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ަޙއްލުލައެއް. އަދި ވޭތުވެދިޖެހިފައި އޮތް މަްއސަޙައްލުކުރަން

ގުނަ މައްސަލަތައް ނުކުންނާނެ. ލަެއއް. މިކަމުގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާޢީ ވަރަށް ގިނަމިއީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަ

މިކަމަށް ެއކަނި ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ންލާޙުޞްފައި އޮތް އިމިހާރު ހުށަހެޅި ،އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ

، ގާނޫުނ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންކަން ދާއިރާއެއްަގިއ މަސައްކަތްކޮްށގެން . މިއަށްވުރެ މާ ފުޅާފަރުވާެއއް ނުހޯދޭނޭ
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ސް ށް ވިޔަ ން ގާނޫެނއް ފާސްކުރި ކަމަުކރެވޭނީ. އަުޅގަނޑުމެ ޙައްލުމިކަން ައޅަިއގެން، ައވަސް ފިަޔވަޅުކޮށްގެންހަރުދަނާ

ޤީޤީ މަޤްޞަދު ، އެއިން ހާސިުލކުރަން ބޭނުންވާ ޙަނުކުެރޭވ ނަމަެއކަށީގެްނވާ ގޮުތަގއި ތަންފީޒު އެ ގާނޫނު ،ވެސް

ން ންނަށް ތަޖުރިބާކުރެވެމުދަނީ. އެކަން އަޅުގްނުޑމެ ން މިްނޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެހާސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. އެ މަ

ށްވުރެ ގިނަ ަވޒީފާ ައދާކުނުކުރާ ުޒވާނުން. މިީއ ހާހަ 50ސް. ރާއްޖޭަގއި އެބަތިބި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީ  މި

. ދިވެހިން ޖެހޭ ކަމެއްއްެލއް ހޯދަންއް. ދައުލަތުެގ ފަރާތުން އަަވސް ޙަކަމެ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިްސނާލަންޖެހޭ

ެއކަންކަމަށް   ަވޒީފާތަކުގެ ފުރުަޞތުތައް ބަލައި،ކިކުުރވަންެޖހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިބެންހުރި އެކިއެ ލުވެރިވަޒީާފއަށް އަހު

އިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެކަން ނުކޮށެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ، ތަރުބިއްޔަތުެދވޭނެ ނިޒާެމއް ޤާބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނުކޮށް

އަދި އެފަދަ  ،މަށް ވާނަމަކުރަނީ ލިބޭ އުޖޫރަ ކުޑަކަމުން ކަނުކަށް ނުދެވޭނެ. ހަމައެހެންމެ ދިވެހިން ވަޒީފާ އަދާކުރިއަ

އެފަދަ ކަންކަްނ  ،އުޖޫރައަކީ ކުދިކުދި ވިޔަފާިރތަކަށް ތަޙައްމަލުކުެރވޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އުޖޫރަެއއް ކަމަްށ ވާނަމަ

ދައުލަތުން އެަފދަ ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނަށް ވަކި އަދަެދއްގެ މުސާރަ ހަމަކުރުމަށް ސަބްސިޑީ ވެްސ  ،ދިރާސާކޮށް

ދި ަވޒީފާ ނެތް މީހުން . އަޓަަކއިންޓިްވ ދޭ ވަޒީާފއަށް ނުކުތުމަށްހެން ަތންތަނުގައި ވެސް އިންސެގެ އެދޭންޖެހޭ. ދުނިޔޭ

ކޮށްގެން އަލުްނ ތަްއ ހިންގާ. އަދި ެއ ަވގުތަުކ ިލބެން ހުންނަ ވަޒީފާތަކަްށ މީހުން ތަމްރީނުޓްރެއިންކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމު

 ފުދުންތެރިކަން އުމެްއެގ އިޤްތިޞާދީއްޔަތު ރިޑަންަޑންވަ ހާލަތްތަކުަގއި. ޤަހާގެ ތަމްރީނާއި ތަރުބިއެ މީ ވަޒީާފއަށް ނެރޭ

އަދި ެއކި އުމުރުފުރަިއގެ މީހުންނަށް  ، ަޤއުމުަގއި ތިބި ޒުވާނުންާނއިއުުމގެ ތަނަަވސްކަން ކުރިއަށްދާނީކުރިއަށްދާނީ، ޤަ

ނަސްވެަފިއ އޮެވގެން. އަުޅގަނޑުމެންެގ ވެސް އެ މީހަކަށް އަާދކުރެޭވވަރުގެ ަވޒީފާެއއް އަާދކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަ

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ރާއްޖޭގެ ަވޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭީސންގެ އަދަދު ދިވެހިންނަށް ވުރެ މިހާރު އެތައް ތަނަކުން ގިނަ. ދިވެހި

ދަުދ ކަމަށް. އެީއ ދިވެހިްނގެ އަ ޖެހޭނެލުކުރަްނ ބޭރުން މީހުން ގެންނަންރަކަށް އަުޅގަނުޑ ވެސް ގަބޫވަދާފުޅާވަމުން

މަދުކަމުން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ތިިބ ދިވެހިންނަށް އެކަށީގެްނވާ އުޖޫރައެއް ލިބޭ، އަބުރުވެިރ 

، ބޭރުމީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިރިއުޅުމެއް ުއޅެޭވވަުރގެ ވަޒީާފއަާކއި އާމްދަނީއެއް ިލބޭނެ ގޮތް ފަހިވެފައި ނެތި

މެއް. މިކަންކަމުެގ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. ައބަދުވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވާންެޖހޭ ކަލިބެމުން

މުސާރައިެގ ތަފާތު އޮންނަ ވާަހކަ. އެކަމުެގ ސަބަބުން ދިވެހިން ަވޒީފާއަްށ  ، ބޭރުމީހުންނާއި ދިވެހިންނާއިޭވ ައޑަކީ

ބެޭހ   ފަރާތުން ަބލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކަމާވެްސ ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ަކމެއް. ދައުލަުތގެ ދާން ފަސްޖެހޭ ވާހަކަ. މިއީ 

ނަ ބިދޭސީ މީހާ އެކަނި ަވޒީފާއަްށ އަން ތް ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ފަރާތްތަކުން އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހިފައި އޮ

ޏެްއ ޚިލާފު ޢަމަލުކުރާ ދިވެއްސަކު ނުވަތަ އެހެން ކުންފުން ހާއަށް ވަޒީފާދޭ އެހެން ގާނޫނާނޫން. އެ މީ ފިލަނީކީ

އި ހޯދަންޖެހޭ ކަމެއް. ބަލަ . ިމއީ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަިއ،ރޭްސ އެބަ ހުބިދޭސީން ބައިވެިރވާ ވިޔަ 

ެއކަްނކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި ައަޅންޖެހޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ކުރާށޭ ބުންޏަކަސް ޖޫރިމަނާއެއް ނުކުެރވޭނެޖޫރިމަނާ

ޠޫރަްތތެރި މައްސަލަެއއް. ވަރަްށ ރަށް ޚުމަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ވަކަމަށް ވާނަ އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ނާޅާ
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 އިޖުތިމާޢީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަަލއެއް. ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލައެްއ. މިކަމުެގ ަސބަބުން ނުކުންނަ

ފާރިތަުކގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮްށގެްނ ދިވެހި ވިޔަ ،ހުރި. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ދިވެހިންމައްސަލަ ވެސް އެބަ

ސައި ހޮޓަލާިއ، ކާންދޭ ތަންތަނާއި، އެިކއެިކ ކަހަލަ ތަންތަން ހަދައިގެން ބިދޭސީންނަށް ޮކންމެވެސް ވަެރްއގެ ުކއްަޔކަްށ 

ލުކުެރވޭނެ ތަން. މިއީ މާލޭގައި މިހާރު ާބރު ސްޕީޑުަގއި ފެތުރެމުންދާ ަކމެއް. މިކަން ޙައް ދީގެން މަސައްކަްތކުރަމުންދާ

ގާނޫނެއް ނެތް. އެ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްގެން ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ބައެއް ދިވެހިން އެ މީހުންގެ ނަމުގައި ހަދާފައި ހުންނަ 

ދޭސީ ވިޔަފާރިެއއްޯތ ންޓެއް ހަދަިއގެން ހިންގާ ބިވަތަ ބޭރު މީހަކުގެ ނަމުގައި ފްރޮފިހާރަ އެއީ އެ މީހުންގެ ތަނެއްތޯ ނު

އަދި އެފަދަ ތަރުކާރީ  ؛ހޮޓާތަކަކީ މިދެންނެވި ޮގތަށްށް ގިނަ ސައިދު ރާއްޖޭގެ ހިނގާ ވަރަޖެހޭ. މިއަބަލަން އެބަ

ހުރި. ެއކަމަުކ  ފޮރިން އިންވެސްްޓ ގާނޫނުތަކާ އެްއޗެހި ވެސް އެބަ. ައޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ އެބަހުރި ފިހާރަތައް ވެސް

ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުތަްއ  މިއިން އެްއވެސް ކަަމކަށް ބެލުމެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް

މިފަދަ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިންގ އިންވެްސޓްމަންޓް ގާނޫނުތަކާއި އިމިްގރޭޝަން ގާނޫނާއި ،ފެއިލްފައި މި ވަނީ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު އް ޭއގެ ޙަޤީޤީ މަނާގައި ތަންފީޒުކުރުުމގައިގާނޫނުތަ

ންނަވަން. މަނިކުފާނު މަޤްޞަދު ވަރަށް މާތް. ޙައްެލްއ ހޯދުމަށްޓަކައި މި ބިލަށް ިއސްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތީ. ދަ

 އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަން....

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު މެޒަތްތެރި ރާގެ އިއް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަީނ ނިލަންދޫ ދާއި

 ޚަލީލަށް.هللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ 

 އިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު .وبركاته تعالى الس الم عليكم ورحمةهللا`. 

އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން  ؛ ކުޑަިއރުކޮޅެއް ކުރިން ހުށަހެޅުްއވި ބިލުދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މަނިކުފާނު މީގެ

މު ބިލެއް ަކމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަން. މިކަމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ބަހުސްކުރަމުންދާ ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއް

ވި ބަެއއް ވާހަކަފުޅުަތކަށް މަނިކުފާނު އެ ހުށަހަޅުްއވާ ިބލު ހުށަހަޅުއްވަމުން އެ ވިާދޅު  ،އަޅުގަނޑުެގ ބިރުވެިރކަމަކީ

ިތވެާދނެކަމުގެ ބިރު އަޅުގަނޑަްށ ރާއްޭޖގައި އިުޖތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ކުރިމަ ،ބަލާއިރުަގއި

މި މައްސަލަ މި ބޭުރ މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޭޖގަިއ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ުއޅުމުެގ  ،ވެސް. މިަކމުގައި އޮތް ހަމަަގއިމުއެބަ

ދަނީ ހަމައެކަނި ެއ މީހުންގެ ަޙއްުޤތަކެއް ނޫން. އެ މީހުންެގ ަތކުަގއި މި ގެއްިލގެންބުން ދިމާވާ މައްސަލަސަބަ

ޙައްޤުތަކާއި އަދި ދިވެހިންގެ އެތައް ބަެއްއގެ ޙައްޤުތައް ެވސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ގެްއލިގެން އެބަދޭ. ިއއްޒަތްތެިރ 
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 ،ަބއެއް މީހުން ފިލައިގެންދާ އެއް ސަބަަބކީ ،ން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންމިތާގައި ަބއެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރައީސް.

އޮތް މަޢުލޫމާތުން  ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ިލބިފައި ދާމަވެސް، ގިނަ ބަޔަކު ފިލަިއެގންމުސާރަ ނުދެވުން. އެހެންނަ

ހުން އުޅޭެނ މި މީ ެއ މީހުން އައުމަްށފަހުގައި އެަބ އެނގޭ ރާްއޖޭގައި ،ދާ މަިއގަނޑު ަސބަބަކީފިލައިގެން

އެ މީހުން ހޯދައިގެން އެ މީހުން ޒިންމާކުރުވޭނެ ިމ މީހުން ކޮންމެ ތާކު އުޅުނަސް،  ލަމައެއް ނެތްކަން.ހަމައެއް

، ފެނަށް ދިރޭ ހިސާބުން އެ މީހުން މި ނގަޅަށް އެނިގގެންދޭ. އެހެންވީމާ ގޮތްތަެކއް ނެތްކަން ެއ މީހުންނަށް ވަރަށް ރަ

އިތުރަށް ަފއިދާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުަގއި.  އަށްއަމިއްލަ ލަ މަސަްއކަތަިއގެން. އެ ީމހުންއަމިއްނުކުންނަނީ އެ މީހުންގެ 

 ،ދަނީ. ެއގޮތުންގެން އެ ތަންތަަނށް ދިއުމުގެ ަސގާފަތެއް އަށަގަެނގެންމުސާރަ ބޮޑެތި ތަންތަން ހޯދައި

ަގއި މި ގެންނަ މީހުންތައް ގޮެތއް  އްޖޭެގ ކުދި ވިަޔފާރިތަކުން، ޚާއްޞަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފާހަަގކުރެވެނީ ރާ 

ޓުތަކަށް ނޫނިއްޔާ ާރްއޖޭގެ އެހެނިހެން ވެސް ބޮެޑތި ކުންފުނިތަކަށް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތަށް ދާކަްނ ރިސޯ

އެ މީހުންނަކީ  ،އެ މީހުންނަށް ވެސް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ. މިކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދަނީ

 އެކިެއކި ޚިދުމަތްތައް އެ ، އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޞިއްޙީފަށް ރާއްޖޭަގިއ އުޅޭ ބަޔަކަށް ވާތީގަާވއިދާ ޚިލާ

ތްތަކަށް މީހުންނަށް ލިބުމުގައި އުނދަޫގވުން. އަިދވެސް ރާއްޭޖގެ މާަޙއުލުަގއި އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެކިއެކި ޚިދުމަ

ރިމަތިވުން. ކު ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަަކކާިވޔަފާރިތަަކށް އެކަމުގެ ދިވެހި ކުދިކުދި  ،އިތުރުންބުރޫއެރުން. އަދި ޭއގެ 

ިމގޮތަށް ފިލައިގެންދާ މީހާ ފިލަިއގެްނދިއުމަށްފަހުގައި އެ ކުދި ވިޔަާފރިތަކުގެ ެރކޯޑުން އެ މީހަުކ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ކުދި ވިޔަފާރިތަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ، މިަކމުގެ ސަބަބުން ގޮަތކީ ނެތް ގޮތެއް. އެހެންވީމާއުނިކުރެވޭނެ އެްއވެސް

އެންމެ ފަހުން އެ ކުދި ވިޔަފާރިތަްއ ބަނގުރޫޓުެވގެން ދޭ އެބަ.  ،ޖޫރިމަނާތައް ދުވަހެއް ުދވަހަަކށް ބޮޑުވަމުންޮގސް

ކުފާނު ިތ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މަނި ހޭ ކަމެއް މި ކަމަކީ. އެހެންވީމާވަރަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަެމއް ދައުލަތުން ދޭންޖެ

ކަމެއް ީދގެން ަޙއްލުތަކެްއ ދައުލަތުން ދިވެިހ  ބަާލއިރުަގއި އެއީ ވަރަށް ާޚއްޞަ އަހައްމިްއޔަތުހުށަހެޅުއްވި މަްއސަލައަށް

ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ެވްސ ގަބޫލުކުރަން. ޭއގެއިތުރުން ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ގޮސް އެ މީހުންގެ ތެެރއިްނ  މީގެ ބައެއް މީހުން ފިލަިއގެންރާއްޖޭގެ ރަށްރަުށގައި ،ރި އަެނއް ަކމަކީއެންމެ ނުރައްކާތެ

 ފެނިގެންދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،ގުރޫޕުތަްއ ހަދައިގެން މަސައްކަތްތައް ުކރާ މަންޒަރު ވެސް އެބަ  ،މީހުން ނަގައިގެން

ށް ވާނަމަ ކާކުތޯ . އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތެއް ގޯސްެވއްޖެ ކަމަކަމަކީ މިއީ އިންތިހާއަށް ނުރައްކާ ޮއތް ކަމެއް މި

، އަޅުގަނޑުމެން ސުާވލު އުފައްދަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ އްކަެތއް ރަނގަުޅކުރަން ައންނާނީ؟ކާކުތޯ އެ މަސަ ޒިންމާކުރުވާނީ؟

ޚިލާފަށް އަގު ހެޔޮކުރުުމގެ  ކުރާ މަސައްކަތް އާދަޔާ  ، އެ ީމހުންދިވެހިންގެ ތެރޭަގއި މަސަްއަކތްތެރި އެތައް ބަެއއް

ތައް ބަެއއްގެ ވަޒީފާ ެގއްލިގެންިދއުން. މަސައްކަްތކުރާ އެ ެވހިންގެ ތެރެއިން އެ ރަށްރަށުަގއިދި  ،ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދަނީ

 މިއީ ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ، ކުރިމަތިވުން. އެތައް ޢާއިލާތަެކއް ނިކަމެތިަކމާ

ދަނީ ދިވެހި ަދއުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އެތައް އާމްދަނީއެއް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ފިލައިގެންދިއުުމގެ ނަތީޖާއަކަްށ ެވގެން
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ީދގެން ޙައްލުކުރަންޖެހޭ މައްަސލައެއް ކަމަށް ގަބޫުލކުރެވޭ.   ސަމާލުކަމެއްގެއްިލގެންދިއުން. އެހެްނވީމާ، މިއީ ޚާއްޞަ

ބަށް އަންނައިރު އަުޅގަނޑު ހަމަ ހަނދާނަށް އާދޭ އިްއޔެަގއި އަެނއްާކވެސް މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާހިސާ

އްުލކުރަން މި ންދަނީ މި ޒާތުގެ ަމްއސަލަތައް ޙަމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލެއް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެ

ނީ ޤައުމުަގއި ތިބި ވަރުގަަދ ސަރުކާރުން އަަވސްއަަރއިގަުތމުގެ ބަދަލުގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަ

ޞިއްޔަތުަތއް ހަްއޔަރުުކރެވޭނެ މަެގއް ެއކިެއކި ކޮިމޝަންތައް ހަދައިގެްނ ހައްޔަުރކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދުމަށް ޝަޚް

ޞިއްޔަތުތައް ހައްޔަރުކޮްށގެން ސަރުކާރުްނ ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތަކެއް ތަން. އަިދ އެ ޝަޚް މަސައްކަތްކުރާ

ތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި މަޖިލީހުގެ މި ރައްޔިތުންެގ  ންވާ ބިލުތަކެއް މިހާސިލްކުރުމަށް ބޭނު

ށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ތަން އަޅުގަނުޑމެންނަ ށް ދާއިބްރާހީމް ވެސް ހައްޔަރުކުރުާމ ދިމާއަމަޖިލީހުގެ ރައީސް ޤާސިމް 

ހޯދުމަށް އިއްޔެަގއި އެ ހުށަހެޅި ބިލު އެއީ މިތަނުން މާޔަތް ޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަގުންަތކެއް ހިއިއް  އެހެންވީމަ

މަސައްކަތްކުަރްއވަން ވެސް ބޭރުކުރުމަށްޓަކައި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ވެސް ތި ގޮނީޑަގއި އިންނަަވއިގެން މަނިކުފާނު 

ރިކަުމެގ ވެ ،އްލުކުރުމުެގ ބަދަލުގަިއ ައމިއްލަ އެދުމާއި ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާ. މިފަދަ ޚުޠޫރަތްތެރި މައްސަލަތައް ޙަ

ތަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ޒާތްޒާުތގެ ވެިރކަން  ޝަުއކަތު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި މަސަްއކަތްކުރާޝާނާއި

ޞިއްޔަތުަތއް ކަތިލަިއގެން. ލުތައް ހުށަހަޅައިގެން. އަދި މި ޤައުުމގައި ތިބި އިްއޒަތްތެރި ަޝޚްދިފާޢުކުރުމުގެ ބި

 ުރޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ނުދޭނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ ފު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި  ިއއްޒަތްތެއަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް. 

 

  :ވާހަކަދެއްެކުވން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

 މު އިސްލާޙެއްރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްޭރޝަން ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙަކީ މުހިއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ގައި އަުޅގަނޑު ބަލަިއަގންނަން. އަދި އަޅުގަނޑު މިއަށް ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. ރާއްޖޭަގިއ ކަމު

ވި، ޝަުކވާަތއް ގިަނ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. ބޭރުމީހުންގެ މައްސަލައަކީ ޙަްއލުނުކުރެ

ޙައްލުނުކުރެވި ދާ ސަބަބުތަުކގެ ތެރޭަގއި، ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ހަވާުލވެ ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންނާއި، އަދި އެ 

ރުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާކަްނ މުއައްސަސާަތކުން ކަންކަްނ ރަނގަޅުކުރުމަށް، އަމުދުްނ މި މައްސަލަ ރަނގަޅުކު 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެްނގޮއްސަ ވޭ. މި މައްސަލައިގަިއ، މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ބޭރުމީހުން، ފިލައިގެން އުޅޭ 

މީހުން ޖޫރިމަނާކުރެވުން، ނޫނިއްޔާ އެ މީހުން ޖަލަށް ލުން، ގާނޫނު ތެރެއިން ގެެނވިއްެޖ ނަމަ ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ 
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ޙެއް އަންނާނެ މިއަށް. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މިައށް ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. އިޞްލާ

ރާއްޖޭގެ އާބާީދއާ ެއއްވަރަށް ބޭރުމީހުން އިތުރުވެދާ ހިސާބަށް މި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޮްއސަވާ ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ޖޭަގއި ަމސައްކަތު ފެްނވަރުގެ ަވޒީފާތަކަށް މީހުން ގެންނަންޖެހޭ. ފެނިގެންދަނީ. ތަރައްޤީެވގެްނ އަންނައިރު، ާރއް

ރާއްޖޭގެ އާބާދީައކީ، ތަޢުލީމީ، ކިޔަަވއިގެން އޮތް ޖީލެއް ުޒވާނުންގެ ގޮުތގައި އުފެިދގެްނ އަންނައިރު، މަސައްކަުތގެ 

 އެތެރެވުން، ނޫނިްއޔާ އެތެރެކުރުްނ ފެންވަރުގެ ވަޒީފާތައް އުފެއްުދމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެދާނެ. ބޭރުމީހުން ރާއްޖެއަށް

ހުއްިޓގެންދާނެ ކަމެއް ނޫން. އެެހންނަމަވެސް، މިކަން ކޮންމެެވސް ގޮެތއްަގއި؛ މިދެންނެވީ  100އެއީ މުޅިން %

ރަނގަޅު ގޮތެްއަގއި އޮތުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަރުކަށި ގާނޫނު ގެންނަންޖެހޭ. އަދި އެ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ތިބި 

ކުން އެ ގާނޫނު ަތންފީޒުކުރުމުަގއި މިއަްށވުރެ ފުޅާކޮށް މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ފަރާތްތަ

ގަބޫލުކުރަން. ރާއްޖެއިން ބޭުރން ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް މީހުން އެތެރެކުރުމުަގއި އިމިގްރޭަޝންގެ ވެރިންނާިއ، އެތާނެގ 

 5އް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. މިދިޔަ މުވަްއޒަފުން ޝާމިލުވާ ވާހަަކ އެއީ ާއއްމު ވާހަަކއެ 

އަހަރުގެ ތެޭރގައި އިމިގްރޭަޝނާ ހަވާލުވެ ިތއްބެވި ވެރިްނ ސީދާކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަްށ، ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭރަްށ 

ކަމަްށ ލާރި، ފައިސާ ނަަގއިގެްނ ބޭރުމީހުން އެތެރެކުރުމަށް އެ މީހުންގެ ހިއްސާ ޮއވެގެން އެކަން ކުރި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރައްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި ތުހުމަތުކުެރވިެގން ވާހަކަ އެބަ ދެެކވޭ. މިީއ ސީރިއަސް ކަންތައްތަެކއް. 

ތަރައްޤީވެފަިއވާ ބަެއއް ޤައުުމތަކުަގއި؛ އެމެިރކާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ވެސް ބޯޑަރ ކޮްނޓްރޯލްކުރުމުގެ އެންމެ ޒަމާީނ 

ިދ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތަށް ވެސް އެކަން ކުރަން މަަސއްކަތްކުާރއިރު ެވސް ެއކަން އޮންނަީނ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮްށ، އަ

މިކަން ެއންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވިދާނެ  100އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ނުކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖަގއި ވެސް %

ކުރެވޭނެ ވަރެއް އޮންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުނުކުރިެއއް ކަމަކު ައޅުގަނޑުމެްނނަށް ވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަނީ އެއްވެސް ަހއްދެްއ، އެްއވެސް ލިމިޓެއް ނެތި ަގވާިއދާ ޚިލާފަށް މި ރާއްޖޭގައި 

 މީހެްއގެ ބޭރުމީހުން އުޅެމުންދާ ތަން. ސިފައިންނަށް، މިދެންނެވީ ފުުލހުންނަށް، އިމިގްރޭޝަނަށް ީމހަކު ފިލައިގެން އުޅޭ

ރިޕޯޓުކޮށްފި ނަމަ، އެ މީހުން ފުރަތަމައިނުން ވެސް ދޭ ޖަވާބަކީ ތިމަންނަމެންނަށް ތިކަމުގައި ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނެތޭ. 

ކޮންބައެއްތޯ މިކަން ކުރަން، ިމކަން ބަލަން ތިބީ؟ އިމިގްރޭަޝނުން އެކަން ކުރަން ބަލަން ޭބނުންނުވެ، ފުލުހުން އެކަން 

ދެން ކޮންބަޔަކަށްތޯ މިކަން ރިޕޯޓުުކރުން އޮތީ؟ އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި އުޅެނީ މިކަންކަން  ބަލަން ބޭނުންނުވާ ނަމަ

ރަނގަޅުކުރުމަށް އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން މަސައްކަތްކުރަން. ބޭރު މީހުންގެ 

ޅުއްވަމުން ހުޅުހެްނވޭރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ މައްސަލައަީކ އާަދއިެގ މައްަސލައެއް ނޫން. މި ބިލު ހުށަހަ

މޫސާމަނިކު ވިދާޅުވިހެން، މީހަކު ގެންނަ މީހާ، ބޭރުމީހާއަށް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، މަރުވެއްޖެ ނަމަ، އެ މީހެއްެގ 

ފާއެއް ނުވަނީްސ ބޮޑީ ހަވާލު މި ކުރަނީ ގެންނަ މީހާއަށް. އެހެންނަމަވެސް، އޭނަ ގެންނަތާ މައްސަރެއް ނުވެ، ހަތް

ފިލައިގެންުއޅޭ މީހެއް ެއއީ. ެއކަމަކު އޭަނއަށް ކަމެއް ދިާމެވއްޖެ ނަމަ، އޭަނގެ ޒިންމާނަަގން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި 
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ބޭރުމީހާގެ ވެސް އެަބއޮޭވ، ެގންނަ މީހާ ހަމައެކަނި ޖޫރިމަނާކޮށްގެން މިކަމެއް އަުޅގަނޑުެމންނަކަށް ޙައްލެއް ނުކުެރވޭ. 

ރުމީހުންގެ ބޮސްެގ ގޮތުަގއި ގިނަ ފަހަރު ހުންނަނީ މިތާ ހުންނަ ބޭރުމީހެއް. އެ ގެންނަ މީހާ ެއއީ، އެ މިއަންނަ ބޭ

މީހަކު ތުރޫެވގެން، އެ މީހާައށް ފައިސާ ީދގެން އަންނަ މީހެއް. އެހެްނވީމާ، އޭނަެއއް ަބލައެއްުނގަނޭ އޭަނ ގެންަނ 

އޭނައަްށ ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމަށް މިތާ  ،، އޭަނ ފިލައިގެން އުޅުމަށް. އެހެްނވީމާއިދިވެހި މީހާ އެއީ އޭނަގެ ބޮސްގެ ގޮުތގަ

ދެޭވ އަދަބު ،ބޭރުމީހުންނަށް ހަރުކަށި ގަވާިއދުތަކެއް ހެދިގެން އެހެންވީާމ، ސީދާއުޅޭ ބޭރުމީހުން މަސައްކަތް އެބަކުރޭ. 

 ހޯދިގެންދާނެ. ތަރައްީޤ ވަރެްއގެ ަޙއްެލއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ،މަންޒަރު ފެނިއްޖެ ނަމަ

މެލޭޝިޔާަގއި ވެސް މިކަން މުޅިން ޙައްލެއް ނުކުރެވޭ. ބޭރުމީހުންގެ  ، އޭިޝޔާގެ ސިންގަޕޫުރ،ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭަގއި

، މި އެހެންވީމާ ވާހަކަަތްއ އެބަ ދެެކވޭ.  އެ ަޤއުމުތަކުަގއިމައްސަލައަީކ ސީރިައސް މަްއސަލަތަކެްއގެ ގޮތުަގއި މި ހުިރހާ 

މިކަން ކޮންޓްރޯލެއް ުނކުރެޭވނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް މިަކްނ  100އި ވެސް %ރާއްޖޭގަ 

ކަމަްށ  ޮގތުގަިއ ފެނިގެންދާނެ ގެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ާގނޫނަކީ މުހިންމު ގާނޫނެއް ،ވަރެްއގެ ހިފެހެއްުޓމަށް ކޮންމެވެސް

 އީސް.ބޫުލކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައަޅުގަނޑު ގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޒަތްތެރި މެއަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު މުބީނަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ށް އަޅުގަނުޑ ވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭަޝން ގާނޫނު( އަދި) 2007/1ގާނޫނު ނަންބަރު ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާގަައޅުގަނުޑ ވެސް  ،ވާ އިޞްލާޙަކީ ރިމަތީގަިއ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިކު މެންގެ ކުރިމަތީގަިއ، ައޅުގަނޑު

އްގެ ުލއިކަެމއް ނުވަަތ ަވރެ ކޮންެމވެސް އޮތް ސީރިއަސް މައްސަލައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ިމހާރު މި

އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސްއްލީެއއް ލިބިގެން ހިނަގއިދާނެ ތަސަ

ަވނީ އަުޅގަނުޑގެ ކުރިން ވާަހކަދެއްކި ގިނަ އިްއޒަތްތެރި އަުޅގަނޑު ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންރައީސް، ހަމަ 

ބޮޑު ެއްއ  ަވގުތު އޮތް އެންމެ މިއީ ހަމަ ޤައުމީ މައްސަަލއެއް. ިމއީ މި ޤައުމަށް މި ،ރުން ފާހަގަކުރި ފަދައިންމެންބަ

އެިކ  ،ކަމުަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ދެކެން. އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި ހަމަ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކގައި މައްސަލަ

އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ދާއިރާއެްއަގއި ދައްކަމުން މި ލެވެލްަގއި ބިދޭސީންގެ ވާހަކަ ވަރަށް ފުޅާ

ކުރުމަށް ޓަކައި ގޮުތގައި ދެިކގެން މިކަން ޙައްލު ގެމިކަން ސީރިއަސް މައްސަލައެއް  ،ހަމަ ފެނިގެންނާދޭ އަދިވެސް

ބޫލުކުރަީނ ުޅގަނޑު ގަްއަގއި ވެސް އަތަނެއް. ފާއިުތވެގެންދިަޔ ހަމަ ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާ
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ާވ އެިކ ޤައުމުތަކަށް ދިމާވެފައި  ގޮތެްއގައި ދުިނޔޭގެ ޚާއްޞަ  ؛ހަމަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މި ކަންބޮޑުވުންތައް 

އައީ.  ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ބޮޑަށް އޮތް ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ދިވެިހރާއްޖެއަށް ވެސް ވަރަށް

ފެންނަނީ.  ތަން މި  ިއރުގައި ހަމަ އެްއވެސް ޙައްލެްއ ނުލިބިދާނަށް މިއަދާ ހަމައަށް އައިސް، އަުޅގަނޑުެމންއެހެންނަމަވެ

ބަޔަކު މި ރާއްޖޭަގިއ  ފިލަިއގެންނާއި އެތައް ޖެ އެތެރެވެގެން އެިކ ގޮތްގޮތަށް؛ނަމުގައި ބިދޭސީން މިރާއްއެކި ނަން

ވަނީ ބިދޭސީންގެ އަތްދަށަށް މިހާރު ގޮސް ނިމިފަ. އަދި  މި ނާޢަތްތަކެއްދޭ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިއެބަ އުޅެމުން

ބަަޔކު  ަލށް ނުކުންނަން އެަތއްއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ ަވޒީފާެގ މާޙައުއޮްތ މުސްތަޤުބަލަށް ދިވެހިރާ ކުރިއަށް އަންނަން މި

ލްަގއި ފާސްތަްއ ނަަގިއގެން އެަތއް ަދރިވަރުންތަކެްއ ެއކި ެލވެ ،އަހަރަކު ކިަޔވަިއގެްނ ނުކުންނައިރު ކޮންމެ

ގޮއްަސއޭ ދެންނެވިދާނެ. ވަނީ ހަމަ ނެތި ދިވެހިާރއްޖޭގައި ވަޒީފާެއއް ލިބޭނެ މިންވަރު ވެސް މި ،ނުކުންނައިރުަގއި

ޮގތުގައި މިކަން ނަަގއިގެން ިމކަން ޙައްލުކުރަން ސީރިއަްސ  ގެއެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުެމން ޤައުމީ މައްސަލައެއް 

އަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހެން އުޅެނީ. މި ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ނުފެނިގެން މި މެގެން ުއޅޭނޯޓެއްަގއި ނުކު

ކަަމކަށް  ކުރެވުނީހިސާބަކުން މިކަން ޙައްލު ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިދަދެއް މީގައި ޖަހާލާފައި ބޭއްވިރިމަނާގެ އަޖޫ

މި ޤައުުމގައި ޯބޑަރ ޮކންޓްރޯލް ސިސްޓަމަކީ ހަމަ މެްނގެ ، އަުޅގަނޑުވިާދޅުވި ފަދައިން އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އެ

ވަރުގަދަ ިނޒާމެއް ާރއްޖޭަގިއ  ތަކަށް ބަލާއިުރގައި ފާަހގަކޮށްލެޭވ ވަުރގެދުނިޔޭގެ ޤައުމުަތކުަގއި މިހިރަ ސިސްޓަމު

އެތަްއ  .ނގޭތޯކަމެއް އިވަނީ ކިހިނެއް އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ މިޤާއިމުކޮށްފައި މި އޮތީ. 

މި ފެންނަނީ، ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެއްަގއި ެވސް.  ބައިވަރު ކޯޓާަތކެއް އަބަުދެވސް ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ދެޭވ ތަން

 އެންމެ  އަުޅވާފައި ނިންމައިެލވޭކަށް ނެތް އިނގޭތޯ. ަވކި ބަެއއްގެ  ބޮލުގައި ،ވަކި ަބއެްއގެ ކަންކަން  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

ވާހަކަ ދަްއކައި އިްއޒަތްތެރި  އެހެން އެ ،އަެނއް ސަރުކާރެކޭ  ޔާމީންގެ ސަރުކާރޭ ނޫނީސް ފަހުން ނިމިދިޔަ ރައީ

ހަަމ އެދެނީ އިނގޭތޯ. މިއަުދ މި އަުޅގަނޑު  ؛ބޮޑަށް މާ ނެތް އިނގޭތޯ. މިއީ އެއަްށވުރެ  ެލވޭކަށް ރައީސް، ނިންމައި

ޯޓޓަލް ސޮލިއުޝަނެްއ ގެންނަްނީވ  ތުން،ްނ މިކަމާ ގުޭޅގޮއަންނަ ސަރުކާރުއުފެދިގެްނ މަސައްކަްތކުރަމުން އަލަށް 

ްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެަތއް ބަިއވަރު އް ބަިއވަރު ޢާއިލާތަެކއް ބިަކވެހިނގައްޖެ އިއެތަ  .އިނގޭތޯ. ޓޯޓަލް ސޮިލއުޝަެނއް

ިތ ހިނގައްޖެ. ބޮޑެވިޔަފާރިތަެކއް ބަނގުރޫޓުވެ . އެތައްރިވެހިނގަްއޖޭ މި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުންދެމަފިރިންނެއް ވަ

 މަސައްކަްތކޮށްކޮށް ިތއްބާ  ،މީހުން އެއްފަހަރާ ގެނެސް ދިހަާބރަ މީހުން، ތިރީސްސާޅީްސ މަސައްކަތްތައް ފަށަން 

ަތކުަގއި ޮބޑެތި މި މީހުން އެބަދޭ މި މީހުންނަށް އެއަްށވުެރ ބޮޑެތި އަގުލާފައި ކުއްލިައކަށް މަަސއްކަތް ުހްއޓައި

 ،ން އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ، މީގެ އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ެވގެން އަންނަނީތަ ލާފައި ދާޓައިމުސާރަތަކެއް ލިބުނީމަ ހުއް

ގަިއ އުޭޅ ކޮންސްޓްރަކްަޝން ދާއިރާގެ ތެރޭ  އި މަސަްއކަތްކުަރމުން އަންނަފުޅާދާއިރާގަ  ،ބޮޑެތި މަސައްކަތްަތއް ކުރާ 

ޖުތިމާޢީ ބައިވަރު މައްސަލަތަްއ އަންނަނީ. އި ެގއްލުންތަްއ ވަމުން މިބޮޑެތި ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ  ކުންފުނިތަކަށް ވެސް

ންކަން މި މާލޭގައި ެވްސ ކަ ރު ވަގު ވިޔަފާރިަތކާިއ، ެއކި އަންނަނީ. އެތައް ަބއިވަ އުފެދެމުން މިދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
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އެކި ކަންކަން ހުުޅަވއިގެން މި މީހުން ކުރަމުން  ންތަނުގައި ކުދި ިވޔަފާރިތަކާއި،ކުރަމުން އެބަދޭ. ރާއްޖޭގެ ެއކި ތަ

. އެަތއް ބަިއވަރު މަންފާތަކެއް މި މީހުން އެބަތިބިއެތައް ަބއިވަރު އެޖެންޓުންތަެކއް ތަޢާރުފުވެފައި  އިނަނީ. މިތާނގައަން

ނީ ހުރި ބައިވަުރ ފުރުޞަތުތަކެްއ މި ޤައުމުން ބިދޭސީން ދަ ބަދޭ ނުޙައްޤު ގޮުތގައި. ދިވެހީންނަށް ލިބެންދަމުން އެހޯ

ނާޢަތުގައި ވެސް ހަމަ އެހާމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން އިންވޯލްވެގެން ސްވެރިކަމުގެ ސިބޭނުންކުރަމުން. މަ

 .ައޅުގަނުޑ މި ގަބޫލުކުރަނީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކީ، ފެންނަނީ ތަން މި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

އެދެީނ  ޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތްކުރާނެކަން އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަ އަޅުގަނޑަށް އިނގޭ ތިބޭފުޅުން މި ކަމަށް

ގެ މި ކަމަށް ޓޯޓަލް ސޮލިއުޝަނެއް ގެންަނން. މިހެން އެންމެ ކަމެއް ،ގެ ސަރުކާުރގައި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

 ،އްޒަތްެތރި ރައީސް އިނގޭތޯ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަިއގެން ެއ ވަރަކުން ނުނިމޭނެ އި 

ަކށް އަުޅވަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑު މިކަން ހަމަޔަ ނާ ގުޅޭ މުިޅ ގާނޫނަށް ެއއްކޮށް އަުޅގަނުޑމެން ބަލައި،؛ ބިދޭސީންހުރިހާ

ްށ، މީެގތެރެއަށް ގެންނަން ހުރި ހުރިހާ އިތުރަށް ދިރާސާކޮއިނގޭތޯ ީމތި އުއްމީދު މި ކުރަނީ ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގެ ތެރޭަގއި 

 ،ަމސައްކަތްކުަރްއވާ ފަރާތްތަކުން އިށް. ޚާްއޞަކޮށް އިމިގްރޭޝަްނގަކަންކަން ކުރެވޭ ގޮތަ ޙައްލުތަކެއް ގެނެސްގެން މި

އްބެވި އިިމގްރޭޝަްނ ތިށް ބޮޑަށް ފާއިތުވި ދުވަސްަތުކގަިއ ވަރަ ،އިސް ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިނގޭތޯ

ވާލުތައް ރާއްޖޭގެ ތިއްބެވި ެއކިެއިކ މުވައްޒަފުންނާ ގުޭޅގޮތުން ތަފާތު ސުކޮންޓްރޯލަރއާއި ނުވަތަ ޭއެގ ދަށުގައި 

މި ކަންކަމަށް ރަނގަުޅ ޖަވާބެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް  ،އްލެއް އިނގޭތޯންނަނީ ކުރަމުން. މި ކަންކަމަށް ޙަރައްޔިތުން އަ

ސަރުކާރުން. މަސައްކަްތކުރަމުން މި އަންނަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އުއްމީދުކުރަން އަލަށް އުެފދިގެން 

ުމަވއްޒަފުންނަކީ ވަރަށް ބާުރގަދަޮކށް ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންތަކެއް.  ދަށުން ތިބޭވަތަ ޭއގެ ކޮންޓްރޯލަރ ނުރޭޝަްނގެ އިމިގް

މި ޤައުމުގަިއ އޮތް އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްަޓކައި އަޅުގަނޑު މި ދެކެނީ އިނގޭޯތ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ެވްސ 

އްލުކުރުމަށްޓަކަިއ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކެްއ ކަން ޙަ، ހަމަ މި ކަންްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުރާ ފަދައިންއި

މަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނައިރު ރަނގަޅަށް އޮްނނާނެ ކަ މެންނާ ހަމައަށް މީތި ފާސްކުރަންގެނެސްގެން ައޅުގަނޑު

 ޮބޑަށް ވަރަށް .ވެސް ޓަކައިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށާއި އަިދ މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަށް ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިާރެގ ދެކުުނ ދާޅީ މައްޗަްނގޮޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ 

 ށް.ނަސިނާهللا މެންބަރު ޢަބްދުްއޒަތްތެރި އި

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ސިނާންهللا ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު ޅީމައްޗަންގޮ 
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ގަނުޑ ލާޙަށް އަޅު އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްޭރޝަން ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްއި ޝުކުރިއްޔާ 

އި ގެ ގޮތުގަ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި މިއީ އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް 

ން މިންވަރު މި ،ންޙުމި ހުށަހެޅުނު ިއޞްލާ ،މަކު އަުޅގަނުޑގެ ުސާވލަކީއަޅުގަނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އެކަ

މި  ޅުގަނޑަށްއަނޫނީ މި ބިލުން މި ހާސިލުކުރަންވާ މަޤްޞަދު ހާިސލުވާނެތޯއޭ؟  ،ދާންވާ މަޤްޞަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނަނީ ން މި އަންަގއި އުފެދެމުމަންޒަރަށް ބަލައިލީމާ މި ފެންނަނީ ވަރަށް ސީރިއަސް އިޫޝތަކެއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ

ނޭ ގަނޑަށް ފެގޮތެއްަގއި މި ބިލުގައި އަޅު  ނުކުރެވުމުގެ ސަަބބުން. ޚާއްޞަންގެ އެިކއެކި ކަންކަްނ އިޞްލާޙުބިދޭސީ

ަބ ޮއޭވ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުެރއް އެ، ދައުރެއް ވެސް  މި މީހުންގެ  ؛ޖެންސީސްއިތުރުކުރަން ރެކްރޫޓްމަންޓު އޭ

ެރވެން. އުުރ އަދާކުއަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންމަތިވަމުން މިއަންނަ މައްސަލަަތކުަގއި ދަ ،ލަަތކުަގއިބިދޭސީންގެ މި މައްސަ

 ލައިަސސް އޭޖެންސީސްގެ ސަްނސް ދިނުމުގައި ރެކްރޫޓްމަންޓް ލައި ޚާއްަޞކޮށް ،އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުގައި 

ސް، ހެންނަމަވެ. އެއުސޫލުތަެކއް ަކނޑައެޅިފަ ސް ހުރޭންޖެހޭ. މިހާރުވެދިނުމުގައި ވެސް އުސޫލުތަެކްއ އެބަ ގެންގުޅެ

ގަނޑަްށ ގައި އަޅު ުލކުރެވެނީ. ޚާްއޞަ ގޮތެއް އެއަްށވުރެން އެ އުސޫލުަތއް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫ

. ފަރުާދގެ އޮތީ ވެފަ މި ކަށްޑޮލަުރގެ ބޮުޑ ިވޔަފާރިއަ ން އަޓިމިލިއުުލން ފެންނައިރު މިއީ މަލްޙަ ރާއްޖޭގެ ިމއަދުގެ މި މާ

؛ ޞްލާޙުއި، އަުޅގަނޑުމެން ހަމައެކަނި މި ކަޅު ވިޔަފާިރއެއް މިއީ. އެހެންވީމާ، ފުރަގަހުގައި ވަރަށް އަނދިރި

ކަށް ގޮސް ން ދިމާލަށް އެހެލާފަ ޚި، ެއ މީހުންނަށް ކޮންޓްރެކްޓާވިސާަގއި ރާްއޖެއަށް އެތެރެވާ ބިދޭސީންޚާއްޞަކޮށް ޯވކް 

  މީހާއަށް ދޭގޮތުން  ރިމަނާކޮށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އެ ބިދޭީސއަކަށް އަމިއްލަތެރެކުާރ މީހާ ޖޫމަސައްކަތްކޮްށގެން އެ

 ޑަށް އުފެދޭމިއީ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެންމެ ބޮ ؟އްލު އަންނާނެތޯއް އެިޅގެން މިއަްށ އަންނަންޖެހޭ  ޙަފިޔަވަޅުތަކެ 

ން އަސްލު ބިލު  އަށް އައިްސގެން މެނުވީ މިބޫުލކުރެވެނީ މިދަންނަވާ ހަމަތައް މީގެތެރެގަ. އަުޅގަނޑަށް ސުވާލަކީ

އި ޝަންގެ ތެރޭގަމަޤްޞަދު ހާސިލެއް ނުވާނޭ. ޚާއްޞަކޮްށ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އިމިގްރޭއުޅޭ ހާސިލުކުރަން 

 ޓްމަންޓް ރެކުރޫއެބަހުރިތޯ ފޫނުބެދޭ ކަންތައްަތކެއް މި ަމއްސަލަ މިހިސާބަށް އަންނަން. ހަމައެާއއެުކ ެއާއ ވިދިގެން 

ވަޒީފާދޭ  އިއެއާެއކީގަ ތަކުަގއި ހުރީ ކޮްނޮކން ފޫނުބެދޭ ކަންތައްތަކެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގެންަނން. ހަމައޭޖެންސީ

ލަކަށް ހުރިހާ ދިމާ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ  ކޮންސިޑަރކުރަން. މިދެންނެވި ކަށްމައްސަލަތައުފެދޭ  ފަރާތްތަކުގައި

ން މި ށް މި ބިލުޚާއްޞަކޮ ؛ނުކުެރޭވ އަުޅގަނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ައޅުގަނަޑކަށް ގަބޫެލއް ،އެޑްރެްސކުރެިވގެން މެނުވީ

 ށް އިތުރު ށް. އެހެންވިމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ކޮމިީޓ ސްޓޭޖުގައި މިއަކަބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނެރެވިދާނެ ކަމަ

ަގއި ިމ ގޮެތއް ފުޅާ ގޮަތށް ވުރެން ޅިފައި އޮތްމިައށްވުރެން ފުޅާ ގޮތެްއަގއި މިހާރު މި ހުށަހެ ،އިޞްލާޙުތަކެްއ ައއިސް 

އްޔާ ެދއްިވ ރަނގަުޅވެގެްނ އަންނާނެ ކަމަށް. ޝުކުރި ކަންތައްތަެކްއ  ،ލާުޙތަކެއް ގެނެވި އިޞްއިތުރު ޟޫޢަށް މައު

 ފުރުޞަތަށް ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތެރި މެންބަރު ްއޒަތްއި ދާއިރާގެ ކެލާޞަތު މި އަރުވަނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުރިއްޔާ އިޝުކު

 ޢާރިފަށް. ޢަލީ

 

 ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިމިްގރޭޝަން ގާނޫނަށް މަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުްނ އި ޝުކުރިއްާޔ 

މި  އިމޮޅު ޙައްެލއް އެބަޮއތް. ކުށްވެރިްނގެ ަފއިގަ  ،ވަރަްށ ފަސޭހަ ،ކަުމގަިއ ވާނަމަ މަނިކުފާނު ބޭނުންވަނީ ޙައްެލއް

ެޓގް އަުޅަވންވީ. ެއ ެޓގް ނެތް މީހަކީ  އިދާ ކޮންެމ މީހެއްގެ ަފއިގަ  އަޅުާވ ެޓގް ައޅުވަްނވީ. އިމިްގރޭޝަންގެ ތެރެއިން 

ތް މީހެއް ކަމަށް ހަދަންވީ. މިހާރު ތިބި މީހުން ވެސް މަންޓޭޝަން ނެނެތް ީމހަކީ ފުރިހަމަ ޑޮކިއުކުށްވެިރއެއް. އެ ޓެގް 

، އޭނަެގ ޯވކް ިވސާ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހު  ؛އިމިގްރޭޝަނަށް ގެނެސް ެއ ޓެގް އަޅުވާަފއި ދޫކުރަްނވީ. ުމއްދަތު ހަމަވާ

އަކަށް ނޯންނާެނ އަޅަން ފެށީމަ އޭނަ ައނެއްކާ ައއިސް ީރޗާޖުކޮށްލަިއގެން ދާންވީ. އެނޫން އެްއެވސް ގޮތެއް މި އެލާމް

މިއީ  ،ދެކުނު ަދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުެރއްވި ފަަދއިން ޅީމައްޗަްނގޮ ދެންމެައކު ،ްއޒަތްތެރި ރައީސް އި

މި ިވޔަފާރިކުރަން  ،ވާނަމަކަަމށްއެހެންސިންގާ ވިޔަފާިރއެއް. ަވރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގުިޅގެން ކުރާ ިވޔަފާރިއެްއ. ބޮޑު

ކޮންމެ ތާނކު ބެެހއްޓިޔަސް  ވަރިހަމަ އޮީޑގެ ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މޮޅު ެކޔޮޅަުކ އިރާނެ ާޔ މިކަްނ ކުްސ ހުރިއްވިލިންގނެ

އިމިގްރޭޝަްނ  މި ެޓގް އަުޅވާފަިއ ދޫކުރާށޭ. މިކަން ަޙއްލުކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ހަމަ ރަނގަޅަށް ބާނާނެ. އެެހންވީމާ،

ދުވަހު އެލާމް  މުްއދަތު ހަމަވާ .ެގއް ައޅުވާަފއި ދޫކޮށްލާށޭޓެ  އިަފއިގަ  ގެވޯްކ ވިާސޔާ އެްއކޮށް އޭނަ  ،ާޑއެކު ނތައްގަ

ޓެގު ހުންނާނެ މިހާރު.  ރުގަދަ އެލާމެއް އަޅާނެ ަކހަލަވަުރެގ ވަމަޖުބޫރުވާއަޅަން ފެށީމަ ހުރިތާކުން އޭނައަށް އަންނަން 

ޯހއްދަވަން ބޭނުންފުުޅވާ ޙައްުލ އިންނާނެ ޓެގް. އޭރުން މަނިކުފާނު ތި  އި އެ ައޅުަވިއގެން ގެަނއިމަ ނިމުނީ. އޭނަ ފަިއގަ

ބިލެއް. ހަމަ  އެުކ ހުށަހެޅުއްވިމިއީ ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ،ނިމުނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިހޯދަ

 މައްސަަލއިގެ  މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ އިއިސާއާ ފަ ،މިތާނަގއި މިސާލަކަށް ވާހަކަދެެކވުނު  އިގަ އެގޮތަށް އިްއޔެ

މިސާލަކަށް އެބަހުއްޭޓ ާއ  .ކަން ކުެރވޭނެއެއަުޅގަނޑުމެންނަށް އިޚްލާޞްެތރިކަމެއް ހުރި ނަމަ  ،ވެސް ގައި ބިލު

ނޫނުއަާސސީން ހަދާފައި ހުރި މުއައްސަސާަތްއ ހާ ބާރެއް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޤާކޮމިޝަނެއް ހަދާފައި އެ ހުރި

ޔާ ބާރުތައް ދީގެން ގެންދާށޭ. މަށް ވެއްޖެއްރި ބާރުތައް މެދު ކައެބަހުއްޓޭ. އެ މުައއްސަސާަތކަށް މިހާރު ހު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް. ޕީ.ޖީ މި ، ރިއަްށގެންދާށޭ. ތަޙުޤީޤުކުރާނޭ ފުލުސް އިދާރާއިން. އޭ.ސީ.ސީކު

ހަމަ  އް ނުކުެރވޭނެ.އިޚްލާޞްތެރިކަމޭ ބޭނުންވަނީ. އާ ކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެން އެ ކަމެ ،އެންމެންނަށް ބާރުވެރިކަން ދޭށޭ

މިހާރު  ،އްލު ކަމަށް ވަންޏާުޅގަނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ އަސްލު ޙަެވސް އަ ގައިއިިމގްރޭޝަން ގާޫނނު އެގޮތަށް

ައޅުވާފަިއ ދޫކޮށްލުން. ހަމަ ިއމިގްރޭޝަނުން ވަންނަ މީާހ  ޑަށް ދެންނެވޭެނ އެްނމެ ފަސޭހަ ޙައްލަކީ ޓެގް އަޅުގަނ
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ވަރުގަދަ އެލާމެްއ  ދުވަހު މިދަންނަވާހެން މުއްދަތު ހަމަވާ ކޮށްލާނެ،އި ޓެގު އަުޅވާފައި ދޫއިގަ ތައްގަނާޑއެކު އޭނަ ފަ

 ގެތިބި މީހުން ވެސް އޭނަ އި ަކއިރީގަ  ހޭނެ. އޭނައަކަށް ނުހުރެޭވނޭ އެލާމް އެޅީމަ.އަންަނންޖެއަނބުރާ އެޅީމަ އޭނަ 

 އިމިގްރޭޝަނަށް ކަލޭ ދާށޭ ،އެބަ އޭތިމަންނަގެ ކަންފަތަށް އުނދަގޫވެ  ޮބޑު ނޮހޮރޮއްޕާނެއްހޭކިހާއި ހިފައި ދަމައި، އަތުގަ 

އްެލއް ރައީސް މިއަކަށް ނޯންނާނެ. ފަސޭހަ ޙަ ރާނެކަން. ެއއަށްވުރެންޓީ މިކަން ކުގެރެ  .ނެކިޔާފައި ފޮނުަވއިލާ

ތަނަށް ގާނޫނީ ވަކީލުންެގ  މިސާލަކަށް މި ،އްޔާވެއްޖެ އެހެންވީމާ، އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު އަުޅގަނޑުމެން ކުރާ ކަމެއް 

ޝަރީޢާއިން ކިަޔވައިިފއްޔާ އެ މީހަކަށް ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ނުެވވޭ. އެކަމަުކ  ހެޅިގެންދިޔައިރުަގއި އިސްލާމިކްބިލު ހުށަ

ޝަރީޢާ  އުޅެނީ އިސްލާމިކް މި  ީމގެ ބޭނުމަކީ؟ހޭ ޔާ ގާނޫނީ ވަކީލަކަށް ެވވޭ. ކޮބައިލޯ ިކަޔވައިިފއްކޮންވެންޝަނަލް 

 އާ އި ކޮންވެންޝަނަލް ލޯއާނޫނީ، ބުނަންވީ ނޫންތޯއޭ އިސްލާމިކް ޝަރީޢާ އެހެން ؟ެހއްޔޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން ނައްތާލަން

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަކި އެްއޗެއް ިކޔެީވމަ ވާނީ. އެއީ އިޚްލާޞްެތރިކަމަކީ އިދެބައި ކިޔަަވިއގެންނޭ ހުންނަން

އެހެންވީމާ، މީ ޤައުމެއް. އިސްލާމިއީ އެީއކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން.  ންއަނެ ަކއްެޗއް ިކޔެވީމަ ރަނގަުޅވާ ،ގޯްސވެފައި

ޫނނުން މަނިކުފާނު ވެސް ބޭުނންވަނީ އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެުކ ދެބައި ެވސް ހިމަނައިގެްނ ެއވެސް ގެންނާށޭ. މި ގާ މި

އަޅުގަނޑު ކުރެވޭނީ އެންމެން ގުޅިގެންނޭ. ޙައްލުކުރަން ުކރާ މަސައްކަތުގައި އްލުޙަ ،އްލުކުރަން ކަމަށް ވާނަމަމިކަން ޙަ

؛ އަޅުގަނުޑގެ ވަގުތު ގާތްގަނޑަކަށް ލަްއކަެއއްހާ މީހުން އި އްލޭ. މިތާނގަށް އެްނމެ ފަސޭހަ ޙަވަގުތަ މި މިދެންނެވީ،

އިތުރުކޮށްދެްއވާތި އިނގޭތޯ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ލިބިފައި އޮތް ަވގުތު އަޅުގަނޑު ވާހަކަަދއްކަން ބޭުނން. އަޅުގަނޑު ިމއީ ޕާޓީގެ 

ވަންެދން ކުރިއަށްދާން ބޭނުން.  10:30ންޮގސްދެްއވާތި! އަުޅގަނޑު ޑެޕިއުޓީ ލީޑަުރ. އެހެްނވީމާ، ކުރިއަށް ގެ

އެހެންވީމާ، ދަންނަވާލަން ބޭުނން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑުމެން މިކަން ކުރަން ބޭުނން ކަމަށް ވަންޏާ ހިނގާޭށ 

ކު ެއކަމެއް ކުރީމާ ޯގސްާވ އެންމެން އިޚްލާޞްތެރިވާން. ވަކި ބަަޔކު ަވކި ކަމެއް ކުީރމާ ރަނގަޅުވެފަިއ، އަެނއް ބަޔަ

އުސޫލެއް ނޫނޭ އޮންނަންވީ. ގޯހެއް ވެއްެޖއްޔާ އެންމެން ުކރިޔަސް ޯގސް. އެންމެ މީހަުކ ކުރިޔަސް ގޯސް. ރަނގަޅަްށ 

ވެއްެޖއްޔާ އެކަކު ކުރިޔަސް ރަނގަޅުވާްނވާނެ. އެންމެން ކުރިޔަސް ރަނަގޅެއް ވެއްެޖްއޔާ ހަމަ ރަނގަޅުވާްނވާނެ. 

ގަނޑު މަިނކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުުކރު ދަންނަވަން. މިއީ މަނިކުާފނަށް މިކަން ޙައްލުނުކުެރވި އެގޮތުން ހަމަ އަޅު 

އޮތް ބޮޑު މައްސަލައެއް ީވމަ، މަނިކުފާނަށް އުނދަގޫވާތީ، އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް ވާ އުނދަގުލެއް މިއީ. 

ކޮށްލެޭވކަށް ނެތް. އެ މީހުން ވެސް ވަރަށް ގޯސްކޮށް އެްއގޮތަކަްށވެސް ބިދޭސީންެގ ބޮލުގައި އެކަނި މިކަން އަުޅާވފައި ދޫ

އުޅޭ ބަޔަކު އުޅޭ. ެއކަމަކު ަވރަށް ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކު މަސަްއކަތްކުރާ މީހުން ވެސް މި ރާއްޖޭގަިއ 

 ކަމެއް މިއީ. ހަމަ ބިދޭސީންގެ ގޮތުގައި ެއބައުޅޭ ައއިއްސަ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެން ޖާމިނުވާ

އަޅުގަނޑުމެން އެކަކު އަނެކަާކ ދިމާއަށް އިނގިލިދިއްކޮށްަފިއ މަށެއް ނޫނޭ ބުނެފައި އުޅެޭވނެ ކަމެއް ނޫން މިއީކީ. މިއީ 

ހަމަ ދިވެހި ދައުލަތުގަިއ ތިބި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ޒިންމާާވންޖެހޭ ކަމެއް. އެއިން ބަރީަޢވެވޭނެ އެަކކު ެވސް ނެތް. 

 ެވސް ބަރީޢައެއް ނުެވވޭނެ. ސަބަބަީކ، މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިހެން އަުޅަގނޑު ވެސް ގޭަގއި ކޮށްލަްނ އާއްމު ފަރުދަކަށް
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ކަމެއް ހުރިއްޔާ ފުރަތަމަ ވެސް ބަލަނީ ރަސްމީ ގޮތުން ރެޖިސްޓްރީވެގެން ހިންގާ ކުްނފުނިތަކަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި 

ނގައި ހުންނަ ބަންގާޅު ނޫނިއްޔާ އެހެން ރަށެއްގެ ނުވަަތ އެްއކަލަ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި، ގެ ކައިރިއަށް ގޮްސ، އެތާ 

އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކު ގެނެސްގެން އެކަން ުކޑަ އަުގަގިއ ކޮށްލަން. އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ހަދައިގެން މީތި އަތަށް 

ވާން ައޅުގަނޑު ވެްސ ގޮަވިއގެން މި އުޅެނީ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން، މަނިކުފާނާ އެއްބަސް

ބޭނުން. ކުރިއަށް އޮތް ފަނަރަ، ވިއްސަކަށް އަހަރު އަުޅގަނުޑމެން ތަމްސީލުކުރަން، ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން 

މިތަނަށް ހަމަ އެ މީހުންގެ ަދރިން ވަދެ ތިބޭނެ. އެީއ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން މި ތިީބ އެކަމަށް އާެއކޭ ބުެނގެންތާ. 

ކަން ޙައްލުކުަރންވެއްޖެތާ. ޙައްލުކުެރވޭނެ ެއންމެ ފަސޭހަގޮތް އަޅުގަނުޑ މި ދަންނަވަނީ. ވަރުގަަދ އެހެންނަމަ، އެ

އެލާމަކުން އެލާމް އަޅާ ޓެެގްއ ކޮންމެ މީހަކު ފައިގައި؛ މިހާރު ތިބި އެންމެން ވެސް ގެންނަންވީއޭ. ގެނެސް އެ ޓެގް 

، ތީ ކިހާބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާ ކަމެއް ހެްއޔޭ. ތެދެއް. އަޅުވަްނވީ. އޭރުން އަުޅގަނޑމެން މިސާލަކަށް ދެން ބުނާނެ

ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ނޫނިްއޔާ މިއަދަކު ެއކަން ޙައްލުާވކަށެްއ ނެތޭ. ޚަރަދެއް އެބަ ކުރަްނޖެހޭ. ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ެއ 

މިތާނގައި ޯވކްިވސާ  ޙައްލުވީމަ ދެން އެ އޮތީ ޙަްއލުވެފަ. އަުޅގަނޑަކަށް މިއަަދުކ ނޭނގޭ ކިތައް ލައްކަ މީހުން ކަމެއް

ނެތި ނުވަތަ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ދިރިއުޅެމުންދަނީ، ބިދޭސީން. މަނިކުފާނު ވިދާޅުެވއްޖެ، މިާތ، މި ރާއްޖޭަގއި ޮބޑެތިސިންގާ 

ވިޔަފާރިތަކަށް އެ މީހުން ސަވާރުެވގެން އެ ދަނީ. އެ މީހުންގެ މައްސަލަެއއް ނޫނޭ އެީއކީ ހަމައެކަނި. އަޅުގަނޑުމެން 

 އްސަަލއެކޭ. އެ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު...އެންމެންގެ މަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަނޑައިލާނަން. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ 

، އެ ުފރުޞަތު އަރުވާނަން ޕާޓީެގ ަގއި ަވޑަިއގަތުމުނ11:00ްފުރުޞަތު ކުރިއަށްގެންަދވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވާނަމަ 

އިސްފަރާތްތަކުން ެއގޮތަށް އަންަގއިފިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވާލަން. ވަރަްށ 

ކެތްތެރިކަމާއެކު މަޑުން މި އިންނަނީ. ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް އިުރއިރުޮކޅުން ހަނދާންކޮށްނުދިނަސް 

ހުގެ ގަވާއިދާ ެއްއގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް ވަރަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހެްއ އަޅުގަނަޑކީ. ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީ

މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްާވ ޕާީޓއަކަށް ުނވަތަ އުޅޭ ަބޔަކަްށ، ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނަކަށް 

ޅުގަނޑު ނުބަލަން. އެހެން މިދެންނެވީ، އިއްެޔގަިއ ވެސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިާދ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިނދެގެން އަ

ޚިލާފަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންަތއްތަކެްއ މި ތަނުަގއި ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ހިންގައިފި. އެކަން އަބަދުއަބަުދ 

ގަވާއިދާ ެއްއގޮތަށް އަޅަން އޮތް ކޮންމެ  ތަޙައްމަލުކުރާކަށް އަުޅގަނޑުެމން؛ އަޅުގަނޑު ރިޔާސަތަުކ ނީންނާނަން.

ފިޔަވަެޅއް، މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކާ ދޭތެރޭގައި މި މަޤާމުގައި އިނެދގެން ައޅުަގނޑު ވެސް އަޅާނަން. އެކަާމ 

ސަތަކީ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގަތީމާ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް އޮންނާނެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި. އެއީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާ
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ޖޯކެއް ކަމަށް ހައްދަަވއިގެން އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު މަސައްކަތްނުކުެރއްވުމަްށ ދަންނަވަން. އަދި މަޖިލީހުގެ 

ދޮރުތަކާ އެއްޗެހި ތަޅުލަިއ، ައދި މަޖިލީހަށް އެންމެ އާއްމު މެންބަރުންނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަްށ ހަމަ ކުރިންވެސް ކަންކަން 

އަކަށް ނިސްބަތްވާ ަބޔަކު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އެކަމާ އިހުތިޖާޖުކުރައްވާފައި ހުރީ. ވަކި ޕާޓީ ކުރުމުން މަޖިލީހުގެ

. އެކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި އަޅަން ހުރި ފިޔަވަޅުަތްއ ރިޔާސަތަކުން ނީންނާނެ ކަންކުރީމާ އެކަން ދޫކޮށްލަިއެގން މަޖިލީހުގެ

 ލާނަން.ވަން. ހުސްަވގުތުކޮޅަށް މެދުަކނޑައިކަ ދަންނަ ވެސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަޅަމުންގެންދާނެ ވާހަ

 

 ]އަށް 11:00އިން  10:31ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަތްތައް މި ދަންފަޅީގެ މަސައް `. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދިއުމަްށ ފަށާނަން. އަޅުގަނޑުމެން

 މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުުޅހެންވޭރުމެދުކަނޑާލިއިރުަގއި، ހުސްަވުގތުކޮޅަށް މެދުކަނޑާލިއިރުަގއި ބަހުސްކުރަމުންގެންދިޔައީ 

ްށ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިމިްގރޭޝަން ގާނޫނު( އަ) 2007/1ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  މޫސާމަނިކު

 ގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ ެއްއގަިޑއިރު މިހާރު ވަނީ ކުރިއަށްގެންެދވިފަ. އިޞްލާޙުގެަނއުމު

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް. ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  7ދެން އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

މަޖިލީހަށް   ވަޒީރުްނގެވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުނ129ްގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ  -7.1

އްާދގެ )ރ(ެގ މާވަނަ 129ންގެ ނަންފުޅުތައް، ޤާނޫނުއަސާީސެގ މިނިސްޓަރު ަރއްވާަފއިވާ އެޓަރނީ ޖެނަރަލާއިކުޢައްޔަން

ުތ ްސއޫލިްއޔަމަސަރުކާރުގެ  ،ސަލަަޓކަިއ ފޮނުއްވާފަިއވާ ަމއްމަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ދަށުން ރައްޔިތުންގެ

ގަިއ 2018ންބަރު ޑިސެ 3ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ވާނީ  ނިންމެވި ރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއިއަދާކުރާ މިންވަ

 ތު އަދާކުރާ ސްއޫލިއްޔަސަރުާކރު މަ ،ެދްއވާނީ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި. މިތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައިްއޒަ

ބަރަށް ޒަތްތެރި މެން. އިއް މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުއިްއަޒތްތެރި ދާއިރާގެ  ށީވިލުފުމިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު، 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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  ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ވަނަ 129ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކުރެްއިވ ރާތްއިޝާ`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ަރއީްސ ދެންމެ ތި 

ގެ ދިރާާސކުރުމު ،މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީރުންނަްށ ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް މި ފޮނުިވ މައްސަލަ

ށް ވަރަނުވާ މިންއިރުަގއި، މި ކޮމިޓީ ކުރިއަށްގެންދިއުުމގައި މީެގކުރިން ޢަމަލުކޮށްފައިދިޔަމަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް 

މީގެކުރިން ަވޒީރުންނަށް  ގޮެތްއަގއި ގެންޮގއްސަ. އަދި ޚާއްޞައަޅުގަނޑުމެން ވަނީ ހުޅުވައިެލވިގެން މިކަން ކުރިއަށް 

ވުރެ  ލޫމާތުތައް މީގެކުރިން ސާފުކުރި މިންވަރަށް، ސާފުކުރަމުންގެންދާ ބަެއއް މަޢުދިނުމުގައި ބަލަމުންގެންދާރުހުން

އަުޅގަނޑުމެން މީެގ ކުރިްނ  ޓަކައި އަުޅގަނޑު ދަންަނވަން.ވާކަްނ ވެްސ ހަމަ ރެކޯޑަށް އްލަާވފައިއިތުރަށް މި ކޮމިޓީން ބަ 

ބަލަމުންގެންދަނީ، އެފަދަ ބޭފުޅެއްގެ ނަން ައއުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމުން ގެންދަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނާއި، 

ޓުންނާއި އަދި މޯްލޑިވްްސ ކަރެކްޝަންްސއިން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަހއި ޯކޓުންނާިއ، ިސވިލް ކޯޓުންނާިއ، ކްިރމިނަލް ކޯ

ވަނަ މާއްާދަގއިާވ  136އޭެގއިތުރުން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވެވަަޑިއގެްނނެވި މި ފަހަރު، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ސާފުކުރަން.  ގޮތަށް ވިޔަފާީރގެ އެްއވެސް މަޞްލަޙަތެއް މިކަމުގައި އޮތްތޯ ބެލުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު

އެކަން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ވަނީ ކުރެވިފަ. ހަަމއެާއއެުކގަިއ އޭ.ީސ.ސީން ެވސް މި ބޭފުޅުން ބައްަލވަން 

ބޭނުންވި ެއއްެވސް ބޭފުެޅއްެގ މައްސަލަެއއް އޮތްތޯ. އެހެންވީމާ، މިކަްނ ކުރުމަށް ަޓކަިއ ާއއްމު ގޮެތްއގައި ހޭަދާވ 

 19ބައްދަުލވުން ބޭްއިވގެންދިޔަ. އެހެންވީމާ،  4މަށް ހޭދަވެގެންދިޔަ. ޖުުމލަ ވަރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ިމކަ

ބޭފުަޅކަށް ރުހުންދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަީނ  20މިނިސްޓަރުންނާއި، އަދި އޭެގއިތުރުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލާ ެއކުަގއި 

މެންބަރުންގެ  10ޑަިއގެންނެވި ިއއްޒަތްތެރި ވަނަ ބައްދަުލވުމުަގިއ ކޮމިޓީއަށް ވަ  4އެންމެ ފަހުން މި ކޮމިޓީގައި ބޭއްވި 

މެންބަރުންގެ ިއްއތިފާޤުން ފާސްކުރައްވާފަ. އެެހންކަމުން. މިކަން ހުށަހެޅިގެންދިޔައިރުަގއި ރިޕޯުޓގައި އެބައި  9ތެރެއިން 

ރީގެ ެއއްވެްސ ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ިވޔަފާ 136ހިމެނިފައި ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޞްލަޙަތެއް މިއިން އެްއެވސް؛ މި މަޖިލީހުން ރުހުންދޭ ހިސާބުން ފެށިގެން އެފަދަ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ަވޒީރަުކ 

ވެއްެޖއްޔާ އެ މަޞްލަޙަތެއް އެހިސާބުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު. އެހެންވީމާ، 

ފަިއ ނެތް ނަމަވެސް އެކަން ަހމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ކަންބޮޑުވުާމއި، އިްއޒަތްތެރި އެކަން ރިޕޯްޓގައި ހިމެނި

މެންބަރުން އަދި ކޮމިޓީން ައުޅގަނޑުމެންެގ އަންނަން އެއްަބސްެވވިފައި އޮތް އެއްބަްސވުެމއްަގއި އެކަން އޮތްކަން ހަމަ 

ަގއި މިވަކި ފޯމެޓަކަށް ތަްއާޔރުކުރާ އެްއޗަކަށް ވާތީެވ، ދަންނަވާލަން. އެާއއެުކގައި ިރޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަމުންދިަޔއިރު

ކޮމިޓީގެ ނިންމުމުގަިއ ހުރި ބައެއް ކަންތައްަތއް ިމ ރިޕޯޓުގަިއ ހިމަނައިދީފަިއނުވާކަން ހަމަ ފާހަގަކުރަން. 

 އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގިއ ގަބޫލުކުރަނީ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކުން 

ނިންމާނިންމުންތައް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުެރިވގެން އަންނައިރު، އެ ރިޕޯޓުގައި ެއކަންކަން ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް. 

އެހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް ާތނގައި މިފަދަ ކަންކަމަށް ަސމާލުކަންދެއްަވއިގެން މިކަން ުކރާނެ ކަމަށް ވެސް އަުޅގަނޑު 
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ވަޒީރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއެޗއް ދަންނަވާ ނަމަ ދަންނަވާނީ، މިއީ މިކަމަށް  19ންކުރާ އުއްމީދުކުރަން. އަދި މި ޢަްއޔަ 

ޤާބިލު އަދި މިކަން ކުރުމުެގ ތަޖުރިބާ ހުރި ބަޔެއްގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކުރެެވއޭ. ައޅުގަނޑު އެދެނީ، ައޅުގަނޑުމެންގެ 

މައަށް އަދާކުރުންމަތީ ދެމިތިބުން. މި ރިޕޯޓް ކޮމިޓީން ވެސް އެދެނީ މި ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ެއންމެ ފުރިހަ 

ހުށަހެޅުނު ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ހާލު އަޅުގަނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މުޤައްރިރު އޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިީޓގެ ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، އަދި ސަރުކާރު ަމސް

ކަމާެއުކ ޚުލާޞްތެރިއިސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި، މުޤައްރިރަށް ވަރަށް 

 30 ފަިއވަނީނޑައެޅިޝުކުރު ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަ

އްޒަތްތެިރ މިނެޓު. އަދި ވަިކ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ އި  5މިނެޓުގެ ަވގުތު. ެއއީ ކޮންެމ ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަްށ 

ރި މެންބަރުން މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު އަުރވާނަން. އިްއޒަތްތެ 5މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ބޭފުޅަކަށް 

ވުުމގެ ކުރިްނ ރުޞަތުއެރުމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަތު

، ބަެއއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގަާވއިދާއި ުއޫސލުތަކުގެ ތެރެއިން

ރަނގަޅަްށ  މަޖިލިސް، މެވިގެން އެބަދޭ ަބއެއް ަފހަރަށްގަާވއިދުތަުކގެ ތެެރއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުޑަކޮށް ބޭރަށް ނިކު

ްނކަން ލީހުގެ ކަހިންގުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އަަބދުވެސް ބޭނުންފުޅުެވވަަޑިއގަްނނަވާ މަޖި

ާރ ކު އެކަނި ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ މީހަކުގަާވއިދުން ގެންދިއުމަށް. މިކަން ގަާވއިދުން ގެންދެޭވނީ ހަމަ

ތެރި ިއއްޒަތް، ރަްއވާ މަަސއްކަތުން. އެހެންވީމާމަސައްކަތަކުންނެްއ ނޫން. ަމޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ކު

ަކްށ މަްއސަލައަ ހުށަހެޅިފައިވާމަޖިލީހަށް  ،މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމުެގ ކުރީަގއި ވެްސ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން

ކަްނ އެޔާސަތުން ރި ެގންދަވާށޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ މަޖިލީހުގެން ވާހަކަދައްަކވަމުންއޮންނަ އުސޫުލެގ ތެރެއިގަާވއިދުަގއި 

 ޅުދުއްފުށީކުއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ،ގެންދަވާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަމުންހަނދާންކޮށްދެމުން

 އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 ފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއް

 ދިނުމަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ނައިބަށް ރުހުން މިނިސްޓަރުންނާއި، ބަންޑާރަ 19ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ން ހަމަ  ހަމަ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީމިހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް. ވަނީ ސާފުކުރެިވފަ ބޭފުޅުންގެ ވަނަވަުރތައް މިހާރު ވަނީ. މި

މިނިސްޓަރުކަން  ނަށްޭބފުޅުން ގޮުތގަިއ މި ރިޕޯޓް ބުނާއެ ފުރިހަމައަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަެކއް. 
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ޔާލު ވަރަށް ތަފާތު އެކި ނުދޭންޖެހޭ އެއްވެސް މައްަސލައެއް ނެތް. އަުޅގަނޑަށް ެވސް އިނގޭ ބަެއއް ބޭފުޅުން ޚި

ދޭން އެބަޖޭހޭ.  ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ބޫލުކުރަންޖެހޭނީ އެ، ައޅުގަނޑުމެން ހަދޭތެރޭގައި. އެހެްނނަމަވެސް ންނާބޭފުޅު

 ، މިބޭފުުޅންގެ ހުރި ޤާބިލުކަމާ ބޭފުޅުން ދައުލަތުގެ މިނިސްްޓރީތައް ހިންގުމުަގއި އެ އެ ،ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު

ދޭތެރޭގަިއ ަވކި އެްއޗެްއ ބުނާކަްށ  އަުޅގަނުޑމެންނަށް އެ ބޭފުޅުންނާއްޔާ ކަންކަން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ެއނގިގެން ނޫނި 

 ،މެއް، އަުޅގަނަޑށް ވެްސވަރަށް ފެންނަކަބޫެލއް ނުކުަރން. އެހެންކަމުންގަފުރުޞަތެއް އޮންނާނެ ކަމަކަްށ އަުޅގަނޑު 

އަުޅގަނޑުމެން ނެތީމު  ،ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީބޫުލކުރަންބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ލިބިގެންދިޔުން އެއީ. ގަ މަޖިލީހުން އެ މިއަދު މި

ކުރާކަށް. އަުޅގަނޑުމެްނ ސަރުކާރުަގއި ެއއްެވސް ކޮަރޕްޝަނެއް ހިންގައިފިްއޔާ ެއއްވެސް މިނިސްޓަަރކު ސަލާމަތް

 ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ބޭުފޅުން ނިކުމެ މިކަން ހުއްޓުާވނަން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލުމެއް ނުވާނަން މި

ރަްއޔިތުން  ކުރާަކށް. އެކަންކަން އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރާނަން. ދިވެހިގެނެސް، ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު  ބޭފުޅުން  އެމަޖިލީހަށް

އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެްއގައި ެއްއވެސް މިނިސްޓަރަކަށް ވަްއކަންކުރާކަށް ފުރުޞަތެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ޔަޤީންކުރޭ

 މިނިސްޓަރުން ވެސް ހަމަ އިޚުާލޞްތެރިކަމާއެކު މަަސއްކަުތަގިއ ޕާޓީއަކުން ނުދޭނަން. ައޅުަގނޑު އެދެން ހުރިހާ

ބޭފުޅުން ހިންަގާވ  މަލުތަކާއި، ތިކޮރަޕްޝަުނގެ ޢަ ތިބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ،ށް ވަަޑއިގަތުމަށް. އަުޅަގނޑުމެން ނެތީމުކުރިއަ

ން. އެއީކީ ނޫން ސަުރކާރު ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި ދެކެ  ވަްއކަމުގެ އެްއވެސް ކަަމކަްށ އެްއވެސް ކަަމކަށް ެއއީ ނުކުރާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ކުރުމަކީ ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަުކގެ ތެރޭގައި ދިފާޢުކުރުމަކީ. ސަރުކާރު ދިފާޢު

ށް ހަމަ މިހާރުން މިހާރަ ،ނަމަ ުކރުން. އެގޮތަށް ުނކުރެވޭ ރޭަގއި މިނިސްޓަރުން މަސަްއކަތްއެްނެގވުންތަކުެގ ތެއަންަގވާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ. ޢުފާދީފައި ގެއަށް ަވޑަިއގަންނަވަންވެސް މިނިސްޓަރުން ިއސްތި

ހަވާލުކުރެވިަފއި އޮތް  ބޭފުުޅންނާ ެތރިވާންޖެހޭނެ. މިއީ އެޚުލާޞްރައްޔިތުންނަށް އި ތެރިވާންޖެހޭނެ. ދިެވހިއިޚުލާޞް

ބޭފުޅުން  މަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެގެންދިޔައިވޭ ކަންތަކުގެ ތެރެއަށް ބޭނިމެންޑޭޓަކީ. މިކަން ނުކޮށްގެްނ ދެން ކުރެ

 ޤައުމުން ވައްކަމާއި  ކުރުމުގައި ނުތިބޭނަން. އަުޅގަނޑުެމން މިބޭފުޅުން ދިފާޢު ނުކުރާނަން. އަޅުގަނޑުެމން އެދިފާޢު

 ، ެއކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ މެން ވެިރކަމަށް އައީ. އެހެންވީމާފަސާދަ ނައްތާލަން ބުނެފައި އަޅުގަނޑު

ިވޔަސް އަދި ުގޅިފަިއވާ ކޯިލޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުެޅއް ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ. ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވި ކަމުަގއި 

ވާހަަކ ފުރަތަމަ ދައްކާނެ ބަޔަކީ  އެ  ،މަލެއް ފެންނަ ވަގުތު ަފރާތުން މިފަދަ ޢަ ބޭފުޅެްއގެ އެ  ،ވިޔަސް 

ްތ އަށް އޮޤައުމުަގއި ކޮރަޕްޝަާނއި ފަސާދަ އިންތިހާ ޖެހޭނެ. މި ބޭފުޅުން ހަނދާންކުރަން އަޅުގަނޑުމެންކަން އެ 

ހުރިހާ އޮއިވަރެއް ޤައުުމގައި ހުންނާނެކަން އެއީ ވަރަށް ސާފު ކަމެއް.  ހަވާލުާވއިރުަގއި މި ދުވަސްވަެރްއގައި މަޤާމުތަކާ

ނީ ގެއަށް ބޭފުޅުން ތިއްަބވަންޖެހެނީ. އެހެންނޫނިއްާޔ އެބޭފުޅުން ޖެހޭ ހުރިހާ އޮިއވަރަކުން ނެއްޓި އެ އެ

 ވަުހން އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާުރ ތަމްސީލުކުރަން ތިބި ފަރާތުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނާދު ވަަޑއިގަންަނވަން. އެ 

، ައޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ވަރަށް ފުރުޞަތެްއ ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ ދޭތެރޭގައި މިހެންނޭ ކަންތަްއ ކުރީ ބުނުމުގެ
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 ނިޔަެތްއގައި އެ ތެރި ޭބފުޅެއް. ހެޔޮޙަކީ ތެދުވެިރ، ވަފާތެރި، އިޚުލާޞްލިސާބިތުކަމާއެކު. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާ

ިއ ޤައުމަށް އިޚުލާްޞތެރިވަންޏާ، ކޮރަޕްޝަނާ ބޭފުޅާއަާށިއ ދިވެހި ގެންދަވަނީ. އެބޭފުޅާ ކަންތައް ކުަރއްވަމުން 

ޔާއަށް ަވނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ކުރަންޖެހެނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާންތައްސާދައިން ނެއްޓި ތިބެ މަސައްކަތްފަ

އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ.  ކަން ހިނގާނެ ކަމަށްމަތިން ެއކަން ، ެއގޮތުގެމިހާރު ލިބިވަޑައިގެންފަ. އެހެންވީމާ

 19ެއކު މި ފާތެރިކަމާިއ، އިޚުލާސްތެރިކަމާރަްއޔިތުންނަށް ތެދުވެރިކަމާިއ، ވަ ދިވެހި ،އަޅުގަނޑުމެން ުއއްމީދުކުރަނީ

ކޮށްެދއްވާނެ ކަމަށް. ުޝކުރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޖެނެރަލް މަސައްކަތް ރނީރުންނާއި، ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެޓަޓަމިނިސް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ދާއިރާ މަނަފުށީއަރުވަނީ ގެ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ޕީ

 ޘްމާނަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢު ނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަ

، ސަރުކާރުގެ ަވޒީރުްނ ދައުލަތުގެ ވަީޒރުން ،ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓަކީ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި

 ،. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ ން ރުހުންދީގެން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓެއްކުރުމަށް ޓަަކއި ކޮމިޓީ ޢައްޔަން

، ނޫީނ ުނކުރެވޭތޯ  ،ހަވާުލވުމަށްފަހުގައި މަސްއޫިލއްޔަތު ައދާކުރެވޭތޯ ؛ ވަޒީުރންނަކީ އެ މަޤާމާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކުރުަމކީ ކަންތައްތައް ޔަޤީން މި ،ވޭތޯ ހުރި ބަޔަކަށް ، ކަމަށް އެކަށީގެްނވާ ތަޖުރިބާޢިލްމީ ޤާބިލުކަމާ

 ދޭތެރޭގަިއ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ނަންތަކާ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކަމެްއ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން

މީގަިއ  ،ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްއަުޅގަނޑުމެން ޓަކައި ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ސަރުކާރު ހިންގުމަށް

 އެބަހުރި. ހޯމް މިނިސްޓަރކަމަށް ޢައްޔަންކުެރވުނު ގިނަ ކަންތައްަތކެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލު ުއފެދޭ ވަރަށް

ކުރެވުނުއިުރަގއި ކޯޓު ޙުުކމެއްަގއި، ޖަލު ޙުކުމެއްަގއި މަޤާމަށް ހުވާކުރެވުނުއިުރ، ޢައްަޔން އެ ޝައިޚް ޢިމްރާން

ނިމި ކުެރވޭ ބޭފުޅެއްގެ މަްއސަލަ ނުސަުރކާުރން ވަޒީރަކަށް ަޢއްޔަން ކުރެވުނީ.ންއްޔަވެިރއެްއގެ ގޮުތަގއި ހުއްޓާ މި ޢަކުށް

ކުރެވުނީމަ މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ކަންބޮޑުވާ އޮްއވާ ަވޒީރަކަށް ޢައްޔަން 

ނު އަލުްނ އިސްތިއުފާދެްއވާފައި ދެވަނަ ފާމަނިކު މައްސަލަެއއް. އަުޅގަނޑުމެންަނށް ފަހުން މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުަގއި އެ

ފަނޑިޔާރު.  ލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުަގއި ުއއްތަމަލައިދެްއވީ ވެސް ައޅުގަނޑަށް މަޢު ހުވާ ކުރެއްީވ. ެއކަމަުކ މިފަހަރަށް ހުވާ

ހުރި މީހަކު ކުމެއްަގއި ، ަޖލު ޙުހުރި ކޯޓުތަުކގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ކޮށްފައި ؛ދައުލަތުގެ  ،ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާަރކަށް  މްސުޕްރީ

 ބޮޑު މައްސަލަެއއް. ިމއީ ކުަޑކުޑަ ކަެމއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި އެ ވަންޏާ މިއީ ވަރަށް ނޭނގޭ ކަމަށް
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 ،ބައްދަލުކޮށް  އޮފީހުގެ ހުރިހާ އޮފިސަރުންނާމްރާން ފުލުސް އޮފީހަށް ވަޑަިއގެން ފުލުސްމުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ަޝއިޚް ޢި

ންނަށް ހުރިހާ ކަމެްއ ކުެރއްިވ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެ މި ،ޖަލަށް ަވޑަިއގެން  ޔައިދެްއަވއި، ކި ކަންތައްތަްއ ކުރަްނވާ ގޮތް

ހުރި ބޭފުޅަުކ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުެރވުނީމަ ެއވަރު ޖަލު ުޙުކމެއްަގއި  ،، މިަދންނަވާ ވާހަަކއަކީ ފެނިގެންދިޔަ. އެހެްނވީމާ

ކުރަްއވާ ފަނޑިޔާރުންނަްށ ނޭނގުނީމަ މިއަށްވުރެ އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޝރުޢީ މަރުޙަލާގައި މަސަްއކަތް

ުމއައްަސސާ މި އޮީތ ވަކިން. މުޅި ިސސްޓަމުގެ  3ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޯންނާނެ. މިއީ ދައުލަތެއް. ަދއުަލތުގެ 

ްއ ބާުރގެ ގޮުތގަިއ މި އޮންނަނީ ވެސް އެ 3ތެރޭގަިއ، ސަރުކާރާިއ، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހާއި، ފަނޑިޔާރުގެއާ ވަކި 

ބާރުން އަނެއް ބާރަށް ފާރަވެރިވެ މި ހިނގާ ކަންތައްތައް ެބލުމަށްޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް މި ކަންތައްތައް މި ހިސާބަށް 

ދިޔައިމަ މައްސަލަައކީ. ދެން އަނެއް ކަމަީކ، ިއއްެޔަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ތައް ޮއއްވާ ފުލުސް އޮފީހާިއ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާ އަިދ ކޯޓު މަރުޙަލާތަކުގަިއ، މި ރާއްޖޭަގއި ތަޙުޤީޤީ މަރުޙަލާ

ހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް، ހުރިހާ ބާރުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިލެވޭވަުރގެ ކޮމިޝަނެއް އުަފއްދާ ތަން. މި ކޮމިޝަން 

 މި ދައްކަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ މީހެްއގެ ވާހަކަ 5އުފައްދާއިުރ މިއީ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުިއިވެގންދިޔައީ މީގެތެރެއިން އެއް ބޭފުޅަކު އިސްތިއުފާދިން ވާަހކަ. މިއީ ފަހުން ސޯޝަލް 

 މީޑިއާަގއި އެ ބޭފުެޅްއގެ ވާހަަކދެއްކުމަކީ..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޫރިއްޔާ އްކަމުން، ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ރައީސުލްޖުމްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅގަނޑުމެން ވާހަކަދަ 

ންެގ ވަނަ މާއްާދއާ ގުިޅގެން ޢައްޔަންކުާރ ަވޒީރު 129ޢައްޔަންކުަރއްވާަފއިާވ ަވޒީުރން، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

 މައްސަލަިއގައި. އެ މައްސަަލާއއިގެން ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށްގެްނދިއުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢު ގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަނަފުށީ ދާއިރާ

އެ މައުޟޫޢަށް އަޅުގަނޑު ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. މި ދެންނެވީ، މި ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަންތައްތަކެކޭ. 

. ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް މިއީ ހުވާކޮށްގެން ވެސް މަާޤމާ ހަވާލުވާ ބައެއް ނޫން 3އެއީ މިހެން މި ދެންނެވީ، މި 

ބޭފުޅަކަށް މުޅި  5ޢައްޔަންކުެރވޭ ބައެއް. އެ ބޭުފޅުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ޕާޓްޓައިމް ޖޮބެއްގެ ގޮުތގައި ދާ ބަޔަކަށް، 

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަާސތަކަށް އަމުރުކޮށް، މީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންނަށް މީހުންގެ އެކައުންޓުތައް 

ެގ އެކައުންޓުަތއް ފްރީޒްކޮްށ، ޝައްކުކުެރވޭ މީހުންގެ ެވސް. މި ހިސާބަށް ދިޔައިމާ ފްރީޒްކޮށް، ވިޔަފާރިވެރިން 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ާވހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކަން އެބަޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސ 
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މަރުޙަލާގައި ކުަރންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބާރެްއގެ މަްއޗަށް. ފުލުހުން ތަޙުޤީޤީ  3އުފެދިފައި، ބިނާވެަފއި މި އޮީތ 

 ކުރާނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރަކަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މިހާހިސާބުން ވާހަކަފުޅު ނިންމާލުމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދެން އޮތް މެ

ަގާވއިދާ  ގެންދާށޭ.ވާއިދާ ެއްއގޮަތށް ކުރިއަށްފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވަމުން މި ގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަ

 ފަރާތުން ންބަރުންގެއެްއގޮތަށް ކުިރއަށްނުގެންދާ ެއއްވެސް މެންބަރަކަށް އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން. އަިމއްލަ މެ

 ށް.ޙިލްމީއަهللا އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ، ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ވަޒީރުންާނިއ އެޓަރނީ ޖެނެރަލަށް ރުހުން 

ޒަތްތެރި ަރއީސް، ދިނުމުގެ މައްސަލަިއގައި ައޅުގަނޑު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަްށ ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ިއއް

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އޭރަކު އޮްނނަ ސަރުކާރެއް ގަާވއިދުން ދާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެހީތެރިެވދޭން ތިބެންޖެހޭ ބައެއް. އެ 

ވަޒީރުން ވެސް ރަނަގޅު ނޫން ކަންތައްތަކެއް ކުރާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މަޖިލީހަށް ގެނެސް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމަީކ 

އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނ هللا ިލއްަޔތު. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް ައޅުގަނޑުމެން ކުރާނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްއޫ

ތިބޭނީ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަުކަގއި ރައްޔިތުްނ އެދޭ ގޮތަށް އެކަން ކުރުމުަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

. އެހެންކަމުން، އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ފުރުޞަތުދޭންޖެހޭ އެ ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހެއް އެކަށަެއޅިތާ އަދި މާ ދުވަހެއް ނުވޭ

ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ައދާކުރުމުގައި. އާެދ، އިްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ އެ މަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓް 

ލީހުގެ ތެރެއިން އެކަށަައޅަިއ، އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ސަރުކާރ ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނުޑމެން މަޖި

ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ތަޅުއަޅުވަިއ، ނޫނިއްޔާ ދަތިއަޅުަވއި، އެ ަމނިކުފާނަށް ދަތިކުރުވާކަށް. 

ވަޒީރުން ވެސް ޯގސްކަމެއް ުކރާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭނެ. 

 އުތުރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ފަދައިން، އަުޅގަނުޑމެން މަޖިލީހަށް ގެނެސް ެއ ހަމަ ކުޅުދުއްފުށީ

ބޭފުޅުން ޒިންމާދާރުކުރުވާނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ަކމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ުފންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ދިަޔއީ ެއއްވެްސ ަވޒީރަުކ މަޖިލީހަށް ެގނެސް ޖަވާބުދާރީނުކުރެވުުނ ވޭތުވެިދޔަ ދުަވސްތަުކގަިއ އަުޅގަނޑުމެނަށް ފެނިގެން

ތަން. ޖަވާބުދާރީނުކުރެވުުމެގ ސަބަބުން ވަރަްށ ގިނަ ަކންތައްތަކެްއ ގޯްސކޮށް ހިނަގއިގެންދިަޔކަން ަރއްޔިތުންެގ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަަކދެކެވޭ. އެހެންކަމުން، އެފަދަ ފުރުޞަތެއް މި ފަހަރު އަޅުގަ 

ދީގެންނުވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަބއެއް ބޭފުޅުންނަްށ މި ކަންތައްތައް ދާ ގޮްތ ރަނގަޅު ނޫން ނަމަވެސް 
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ބިރުގަންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ަކމެއް ނެތް. ސަބަބަކަށް ވަނީ، މަޖިލީހުން އަދި ބިލެއް ބަލައިގަްތކަމުަގއި ިވޔަސް ވެްސ 

އި ވެސް ާވހަކަދެއްކި އެ ކަންތައްަތއް ަރނގަޅަށް ދާނެތީވެ. އެހެންވީާމ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ

ވަޒީރުްނގެ ރުހުންދިނުމުގެ ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑު އެދެނީ 

ެއ ބޭފުޅުން ވެްސ މަސްއޫލިްއޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަްއވާެނ  ވަޒީރުން ވެްސ މަޖިލީހުން މި ދޭ ރުހުމާ ެއއްގޮތަށް 

 ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި ހުރިހާ ަޑިއގެންނެޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. މިހާހިސާބުން މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަ

ިއ އްސަލަިއގަމެންބަރުންނަށް، ޕާޓީތަކަށް ފުރުޞަތުއަުރަވއި ނިމުނީ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، މި މަ އިްއޒަތްތެރި

 މިނެޓު. އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީން 5އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަުމން މި ގެންދަނީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް 

ށް ދެންނެވުން ނަށް ވޯޓަށް އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންވާހަކަދަްއކަވާަފއިވާީތވެ ައޅުަގނޑު އެ ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. މި ރިޕޯޓަ

ގަިއ  ނިމުނީކަމުހިސާބުން މި ރިޕޯޓުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މިއަދުގެ ވޯޓު ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. މި

 ދަންނަވަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ، ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މ6.1ެއެޖެންޑާ އައިޓަމް  އަޅުގަނޑު މިހާރު އެނބުރި މި ދަނީ

ނައުމުެގ ބިލުެގ ގެއިޞްލާޙު ށް އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު( އަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ) 2007/1ގާނޫނު ަނންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ށް ވަިކ ޕާޓީައކަ ،ނީބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުިރއަްށގެންދިއުމަށް. އަޅުގަނޑު ުފރަތަމަ ފުރުޞަތު މި ައރުވަ

ބަރު ތެރި މެންތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް ،ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެެރއިން

 ޙިލްމީއަށް.هللا ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހުޅު

ހުޅުހެްނވޭރު  ،ފަހަރެްއގައި ވެދާނެ .ބިލަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތާއީދުކުާރ ބިލެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ތް ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެސް. އާެދ، ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ މަނިކުފާނާ ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ގުޅުމެއް އޮ
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ްނގުޅޭ މީހެއް. އެހެންވީާމ، ގެ ވެސް އަދި އަުޅގަނޑަކީ ވެސް ބޭރުމީހުންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިުކފާނަކީ 

އުފުލަންޖެހޭ ބުރައާއި މި ކަންތައްަތއް އެްނމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭ އެްއ  އަޅުގަނޑުމެންމީހުންގެ ކަންތައްތަުކގަިއ ބޭރު

މަދު  އެަބއޮތް. . މި އިޞްލާޙަށް ބަލައިލާއިރު އަުޅގަނޑަށް މަދު އެއް ތަންޮކޅުނޑުމެން ެވެގންދާނެައޅުގަ ބަޔަކަށް

ނަމަ އޭނަ ފިލައިގެންނުދާނެ. ނެތް މައްސަލަ. ޙަޤީޤަތަކީ އޭނައަށް އެ އަދަބު ލިބޭ ފިލާ މީހާއަށް އަދަބުދޭން  ،ތަންކޮޅަކީ

، އެ މީުހން ފިލަނީ ފިލަންވެގެންނޭ ، ވާހަކަފުުޅގަިއ ފާހަގަކުެރއްވި އަޅުގަނޑުމެންގެ ަބއެްއ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ

ނުބަލާތީއޭ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެިރ  ޖެހުނީމާ. ކެންސަރު، ނޫނިްއޔާ މުސާރަ ނުދޭތީއޭކާންނުދޭތީއޭ

ނޑުމެން ހިތްވަރުދީގެންނުވާނެ. ރައީސް، ެއއްެވސް ހާލަތެއްަގއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްެވސް ކަމެއް ކުރާކަށް އަޅުގަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުއަްއސަސާަތއް އެބަހުރި، މުސާރަ ނުދިނީމާ ދާންޖެހޭނެ ތަންތަން. އަޅުގަނޑުމެން މުއައްސަސާަތއް 

އެބަހުރި، ކޮއްތު ފައިސާ ނުދިނީމާ ދާންޖެހޭ ތަންތަން. އެހެންވެއްޖެްއޔާ، ބަނޑުހަިއވެފަިއ ހުންނަ މީހާ ވައްކަންކުރީާމ 

ގެންތޯ އަދަބު މި ދެނީ؟ އަދަބު ދީގެންނުވާނެ، އެގޮަތށް ދާ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ. ެއހެންވީމާ، މިފަދަ ހާލަތަކަށް ކީްއވެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްަތއް ދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތިންހަތަރު ސަތޭކަ މީހުން 

ތޯ މުސާރަ ނުދީގެން، ކާންނުދީގެން ފިލަންޖެހޭނީ؟ ނޫން. އެހެނެއް ނޫން ގެންގުޭޅއިރު، ހަމައެކަނި ދެިތން މީހެއް

މިވަނީކީ. ފިލީމާ ކުންފުނިން ދޭ ނޫނިއްޔާ އޭނަގެ ވެރިފަރާތުން ދޭ މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް ދޭތީެވ، ެއ 

ގަިއ ދިހަބާރަ އަހަރު ވަންދެން މީހުން ފިލަނީ. ފިލީމާ އެ މީހުންނަށް ލިބޭ އެއްވެސް އަދަބެްއ ވެސް ނޯޭވ. ފިލުމަށްފަހު

ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުރުމަށްފަހުގައި އިމިގްރޭޝަނަށް ގޮްސފައި މި ބުނަނީ ތިމަންނަ މި އަީއ ފުރަންެވގެނޭ. ބުނީމާ 

އެމްޕްލޯޔަރ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއިން ޓިެކޓު ނަގާފައި ފޮނުވައިލަނީ އެމްޕްލޯޔަރަށް ނުވެސް އެނގި. 

ވީމާ، މި ހާލަތަށް ކަންތައްތައް ދިޔައިމާ ފިލަންނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެްއ ވެސް ނެތް. ޙަޤީޤަތުގައި އެހެން

ކުންފުނިތަކުގަިއ މިހާރު މަސައްކަތްކުާރ މީހުން ވެސް ފިަލންޖެހޭނީ. އެއީ ފިލީމާ ެއ މީހުންނަށް ލިބޭ ފައިދާ މާ ބޮޑު. 

 ެގއްލުެމއްތޯ މި ވަނީ.ފިލުމަށްފަހުގައި އެ ފިލި މީހާގެ ވޯްކވިާސއެްއ އެކަމަކު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ޤައުމަށް ކިހާބޮޑު 

ދައުލަތަކަށް ނުލިބޭ. އަނެއްކޮުޅން އޭނަ ފިލާފައި އޭނަގެ ގަިއގައި ބަްއޔެއް ހުރެއްެޖއްޔާ ކިަތއް މީހުންނަށް އެ ބަލި ޖެހޭ 

އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިއަދު ފަހުންތޯ އޭނަ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން މި ދަނީ؟ މަނިކުފާނު، ހުޅުހެންވޭރު ދާ

ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަމުން ވެސް ވިދާޅުިވ، ތި ކުންފުނީގައި ަމސައްކަތްކުިރ ދެ މީހަކު، އެިއޑްސް ޖެހިފައި ތިބި ދެ މީހަުކ 

ވެސް  ފިލި ވާހަކަ. ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއިއޑްސް އެކަންެޏއް ނޫން. ޓީ.ބީ ޖެހިފައި ތިބި މީހުން 

ފިލަނީ. ހެޕަޓައިޓިސް ބީ ޖެހިފައި ތިބި މީހުން ވެސް ފިލަނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް މިހެން ކުރާ ކަމަށް 

ވެއްެޖއްޔާ މިއީ މައްސަަލއެްއ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޖުިތމާޢީ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ރާއްޭޖގައި ނިކުމެދާނެ 

ްށ ޙައްލެއް ނުލިބި މިހާރު ފާޅުގަިއ، ފާޅުަގއި މީހުން އެ އުޅެނީ. މަޖީދީމަގާއި ކަންތައްތަެކއް މިއީ. މިކަމަ

އެތަންމިތާނގައި އެތިބީ ހަމަ އޯޕަން ވިސާަގއޭ ކިަޔިއގެން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން. އެހެން ކިހިނެއްތޯ ތިބޭނީ؟ ދުނިޔޭގެ 
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ފާުޅގަިއ އެހެން އުޅެން ފުރުޞަތު ލިބިފަިއ ކޮން ޤައުމެްއަގއިތޯ އެ ޤައުެމއްެގ އިިމގްރޭޝަން ގާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން 

އޮތީ؟ ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރާއްޖޭގައި އިމިްގރޭޝަން ގާނޫނާ ޚިލާފުވާ މީހުންނަށް އިނާމު ލިބޭތީވެ އެ 

މީހުން އެގޮތަށް އެ އުޅެނީ. އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ބަޖެުޓ ކޮމިޓީގައި ެދއްކީމާ، ކުީރ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ެއަކމާ 

ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަދެްއީކ. ކޮންކަމަކާތޯ ހިތްހަމަނުޖެހެންވީ؟ މި ޤައުުމގައި ނޫިންއޔާ ނޯންނާނެ އިމިގްރޭޝަން 

ގާނޫނާ ޚިލާފުވެގެން އިނާމު ލިބޭ ޤައުމެއް އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެގޮެތްއވިޔަސް ިމ 

މާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް އެބަ ހުއްޓުވަންެޖހޭ. އެހެންވީ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބިލަށް. ހަމައެަކނި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއާ ބެހޭ 

ޞްލާޙުތަްއ ހުރެއްޖެއްޔާ އެ ިއޞްލާޙު ގޮތުން އިތުރަށް ދިރާާސކުރުމަށްފަހުގައި މިއަށް ގެންނަންޖެހޭ އަދި އިތުރު އި

 ގެނެސްގެން މި ވީހާ އަވަހަކަްށ ފާސްވެގެންދިޔުން. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިއިްއޒަތްތެ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަށް. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑަށް ވެސް އެނގޭ ބޭރުމީހުން ރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރަން ގެނެްސގެން 

ން ރެޖިސްޓްރީ ވާ ކުންފުނީގެ މައްސަލަ، ނޫނީ މައްސަލަތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ. މިސާލަކަށް ބޭރުމީހުން، އެ މީހު

ފިލައިގެންދިޔުމާ، މިކަހަލަ ކަްނތައްތަކެއް ދިމާާވކަން އެނޭގ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ވިސްނޭ. ެއހެންނަމަވެސް އިއްޒަތްތެިރ 

ކަްށ ނޑަމީހާ ފަހަތުން ދިޔައިމަހެނެއް އަުޅގަ އެ ،ކުރަން އަންަނ މީހާސް، އަުޅގަނަޑކަށް ހިޔެްއނުވޭ މަސައްކަތްރައީ

 އަޅުގަނޑަކަށް ވަކާލާތެއް ކުާފނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިހިޔެއްނުވޭ ަޙއްލުވަނީ

އަާޅކަށް. މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއަށް އަނެއްކާވެްސ ންމެ ނިކަމެތި މީހާއަށް ފިޔަވަޅުނުކުރެވޭނެ މުޖުތަމަޢުގެ އެ

، ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭނީ ވަރަށް ޑަކަްށ ވަކާލާތެްއ ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީގޯހެއް ހަދާކަށް، އަުޅގަނ

 ،ސަރުކާުރގެ ގަާވއިދުތަާކއި ،ލަކޮށްނޭ. ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭނީ. ސަރުކާުރގެ ގާނޫނުތަކާއި ޖުމު

އްސަލަ ޙައްލުކުރަންޖެހޭނީ. ހަރުދަނާވާންޖެހޭނީ ދީެގން މަ ސަރުކާރުން މިކަންކަމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ބޮޑަށް

މީހުންނަށް  އެ ؛މަސައްކަތު މީހުން ގެންނަނިތައް. ސަރުކާރުން އަޅާ ފިަޔވަޅުަތއް. ދެން ހަރުދަނާވާންޖެހޭނީ ކުންފު

ހުން އަދި ފަ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ. އޭގެ މާމީހުން ގެންނަ ކުންފުނިތަކުން ޙަޤީޤަތުގައި  ނަގަންެވގެން ރާއްޖެ އެ ޒިންމާ

މަސައްކަތު މީހާއާ ހަމައަށް ދާންޖެހޭނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިތާނގައި ވާހަކަދެްއކެވި ީޕ.ޕީ.އެމްގެ ެއއް އިްއޒަތްތެިރ 
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މީހުންގެ ޓެގު އަުޅވަންީވއޭ. މިީއއޭ އިޚްލާޞްތެރި ޙައްލަކީ.  އެ މެންބަރަކު ވިދާޅުެވއްޖެ ބަނގްލަދޭޝް މީހުން ގެނެސް

؛ މީހުން ެވްސ ހުންނަންޖެހޭނެ. އެ ، އިޚްާލޞްތެރި ޙައްލެއް ގެންނަންާޏ އިންޞާނިއްޔަުތކަމެއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އެ އިމީހުންގެ ރަށް ދޫކޮށްލާފައި ރާއްޖެ އައިސް އެ ުއޅެނީކީ ޮކންމެހެން މާ އަރާމުގަ އެ ،ގްލަދޭޝް މީހުންބަނ

ހުން ގެންނަ ކަމަްށ މީ ރާއްޖެއަްށ އެ ގެ ންވެްސ އަުޅގަނޑުމެ މީހުންނަށް ނޫން ރައީސް. އެ މީހުންނަށް އުޅެވޭތީކީ

ސް އަުޅގަނޑުމެން މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެ ވަންޏާ އެ ކަމަށް މީހުން ގެންނަ ކުރަން އެވަންޏާ، މަސަްއކަތް

މީހުންނަށް  އެ  ،ހުންނަ ހާލަތާއިމީހުންގެ ގޯިތގެދޮރު  ކަމާ ެއކީަގއި ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ. މިހާރު އެއިންސާނިއްޔަތު 

 ކުންފުނިތަކުން އެ  ،ގޮތާއި މުސާރަ ނުދޭ  ؛ގޮތް ގޮތާއި ނުވަތަ ނުދޭ މީހުންގެ މުސާރަ ދޭ އެ ،ންދޭ ހާލަތާއިކާންބޯ

ނެތް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަންނަން ވަރަށް  ގެންގުޅޭ ގޮތަކީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އިންސާނިްއަޔތުކަމެއްމީހުން 

ލަކޮށް ހުރިހާ ޙައްލެއް ޖުމު ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި  ކަން ނޫން އެ ކަށްގޮތަ އުނދަގޫ. އިންސާނުންނަށް މީހުން ކަންކުރާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ސަރުކާރުން، އިބްރާހީމް  ،ޙައްލުވާންޖެހޭނެ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން

މަސަްއކަުތ  ،މައްސަލައާއި މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން މިހާރު އެބަ ދިރާސާކުރޭ. ކުންފުނިތަކަށް ދިމާވާ ކޯޓާ 

ކުރޭ. އަުޅގަނޑަށް ، މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ޖުމުލަ ދިރާސާއެއް އެބަ ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި، ބޭރުމީހުން ގެނެސްގެން މީހުން

ލަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހެނީ. މިގޮތަށް އެ އި، މުޅި ގާނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ޖުމުގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި އެ ދިރާސާކޮށްފަ

ލަ ހެނެއް. ަސރުކާރުން ރަނގަޅު ޖުމުދުެވެގނެއް އަުޅގަނަޑކަށް ހިޔެއްުނވޭ ޙައްލު ހޯދޭނެ ހައިމީހާ ފަސައްކަތުމަ

 ިޒންމާ ނަގަންޖެހޭ. މަސައްކަތުމީހާއަށް ފިޔަވަުޅއެޅުުމގެ ކުރިްނ ވެސް އެބަ ކުންފުނިތަކުން .ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭނީ

ވެސް  ކުރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނިންމާލަމުން ކީަގއި އެބަ ކަންތައް ވެސް ޒިންމާދާރުކަމާ އެ ކުންފުނިތަކުން

 އެ ޙައްލު ،މައްސަލައަށް އިޚްލާޞްެތރި ޙައްލެއް ނެރެނީއޭ ވަކާާލތުކުރަްއވާއިރު  ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ

  ރައީްސ.ވެސް ހުރި ޙައްަލކަށް. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވާންޖެހޭނީ އިންސާނިއްޔަތުކަެމއް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ތެރި އިްއޒަތް ދާިއރާގެ ފޭދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ،އަށްއިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ

މު ބިލެއް އިއްޒަްތތެރި ރައީސްގެ ފަރާތުން މި މި ބިލަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއް ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަޝުކުރިއްޔާ އި

އަުޅގަނޑު ހަަމ  ވެ،ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ނަމުގައި ހުށަހެޅުނީތީ ،މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީތީވެ

ޓަކައި  ައސްލު ޙައްލު ހޯދުމަށްއަުޅގަނޑުމެން ،ަހަކދައްކާއިރު ވަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ބިލުގެ ތެރޭގައި ވާ
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މިހެން އުޅޭ މައްސަަލ  ހޭ. ބޭރުމީހުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގިަނވެ ފިލަިއ،ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެަބ ކުރަންޖެ

ޖެހެނީ  ންނަން މިބޭުރމީހުން ގެ ،ޙައްލުކުރުމަށް ދިރާސާެއއް ަސރުކާރުން ކުރަްއވާއިރު ސަރުާކރުން ވަރަށްރަނގަުޅވާނެ

ވަޒީާފއަށް. ދިވެހިން ވަޒީފާަތކުަގއި ނުތިބެނީ ކީއްވެގެންޯތ؟ ދިވެހިރާއްޖެއިން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް 

ވަޒީފާތަުކަގއި ނުތިބެނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ ނުލިބެނީތޯ؟  ،މުަތކުަގއި؟ ދިވެިހ ރައްޔިތުން ރަނގަޅު މަޤާނުލިބެނީ ކީއްެވގެންތޯ

މީހުންނަށް ހަމަހަމަކަން ނެތިގެން ވަޒީފާތަކުަގިއ ނޫޅެނީތޯ؟ މިކަހަލަ ދިރާސާ އެްއވެސް ކޮށްލަން އެބަޖެހޭ  ނޫނިއްޔާ އެ

އޮންނަނީ  އަުޅގަނުޑގެ އަތޮުޅގައި މި ،އަޅުަގނޑުގެ ދާއިާރގައި  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ

ޓު ތެރޭގައި. މި ދެ ރިސޯނީ ސަންގްރިއްާލގައި. ނޫނިްއޔާ ހެރެގެންގުޅެ މިސާލަކަށް ބޭރުމީހުން އެންމެ ގިނައިން މި

ބައިވަރު ބިދޭސީންނެއް އެަބ  ޚިލާފަށް އެތައް ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ގަާވއިދާ ޓުގައި ވެސް، މި ދެ ރިސޯއޮންނައިރު

 ދަށް އަިއއިރު މި ަސރުކާރު ވުޖޫ . މިވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން ވޭުތވެދިަޔ ސަރުާކރުގަިއ ވެްސ ދެއްކީ  ގެންގުޭޅ. މި

. މިއީ އްކަްތކުރާ މީހުންނާ ވާހަކަދެއްކީރިޒަުމެގ ދާއިރާަގއި މަސަ ވޯޓު ހޯދަން ޓުއަިގނަ ވެސް އެންމެ ސަރުކާރުން

 ކުރާ ެރ ގިަނިއން ދިވެހިން މަސައްކަތް ވު ާދއިރާަގއި ބިދޭސީންނަށް ބިދޭސީން އުޅޭ ާދއިރާެއއް. އެހެންނަމަވެސް، މި

 މިހާރުވެސް ެއހެންނަމަވެސް،. ިދވެހިން އުޅެންޖެހޭ ކަމަށް 51އޮތީ. % ްނކޮށްފައި މިެވސް ބައްޓަ ގޮތަށް ގާނޫނު

ބިދޭީސން ވަޒީާފގައި. އެހެންވީާމ،  80، %70 މި ދާއިރާަގއި ވެސް އެަބއުޅޭ %ސް ބަލައިލިޔައަޅުގަނޑުމެން 

ވެސް މަދުކުރެވޭނީ.  ޭޅ މީހުންޚިލާފަށް އު މަދުކުރެވޭނީ. ަގވާއިދާ ދިވެހިންނަށް މި ފުރުޞަތުތައް ދީގެން ބޭރުމީހުން

؛ ާޚއްޞަކޮްށ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަާދކުރާ މީހުންގެ ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ްއ ހުންނަ ތަފާތުތައް ނައްތާލަދެްއވާށޭ. އެ ދިވެހިންނާއި ބޭރުމީހުންނާ ޒަުމގައި ގިނަ އަދަދެްއެގ ބޭރުމީހުން އުޅެނީ.ޓުއަރި

ޒީފާތަުކަގއި ވަ މި ؛ުއޅޭ މީހުން އެއަރޕޯޓު ރެޕުންނަށް މި ،އުޅޭ މީހުން ގަިއޑުންނަށް މިުޓއަރމިސާލަކަށް  ؛ވަޒީާފއެއް 

 މިއީ . މިއީ ކޮންފަޅެއްތޯ، މިއީ ކޮން ކަނޑެއްތޯ،ޖެހެނީ އުލުަގއި ހުންނަ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭން މިދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙަ

މީހާއަށް ކިޔައިދޭން ގެސްޓު ރަށެއްތޯ، ދިވެހިންގެ ސަާގފަތާއި ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާ ކޮްނ  މިއީ ކޮން ގިރިެއއްތޯ،

ިއއްޒަާތއި ަލއްޒަްތ  އި،އަށް ބޮޑު މުސާރައެްއ ދީފަެއކަމަކު ބޭރުމީހާ މީެހއްތޯ ރަނގަުޅވާނީ؟ ވުރެ ބޭރު ދިވެއްަސކަށް

ށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަޢުލޫމާތު ދޭން. މިއީ ކިތައް ހުންނަންޖެހެނީ ގެސްޓުންނަ އޭނަ މި ިއ،ަވކި ކޮޓަިރއެއް ދީފަ ،ދީފައި

ވަޒީާފަގއި ހަރުނުލަނީ ކީްއވެގެންތޯ؟  ހާހަކަށް ަވޒީފާއޭ ިދވެހިންނަށް. ެއކަމަކު ދިެވއްސަކު މި ވެސް އެއް  މިއީ ؟ވަޒީފާ

ބައިކުަޅ  ހާގެ ދެމީ ޓަރުން ކާންޖެހެނީ. މުސާރަ ބޭރުސްޓާފް ކުއާ އްޔާ ގުދަނެއްަގއި ނިދަންޖެހެނީ.ދިވެހި މީހާ ގޮއްސި 

ކޮށްފިއްޔާ މިކަމަށް ޙައްލު މިަކން ރަނގަޅުކުރަން މަސައްަކތްއެއްަބއި. އަުޅގަނޑުމެން އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އެއްކޮށް 

ކި އަދަދަކަށް މީހުން ޓުތަކުގައި ވަ ގޮތަކީ ރިސޯ ބިދޭސީން ގިނައިން ގެންނަެވގެން މި ހަދާ ،އަންނާނީ. ސީޒަނުގައި 

މީހުންގެ ބޮޑެތި ހޮޓާ ޗެނަލުތަކުން ިމ  އޮފް ސީޒަނުަގއި ގެްނގުޅެފައި ީސޒަން ޖެހުނީމާ އެ ލިމިޓެްއގައި ކޮންޓްރޯލް؛

 ގައި ހުންނަޓަށް ބޭރުމީހުންގެ ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ރިސޯ މަސްދުަވހުގެ ގެސްޓު ވިާސގައި އެ ގޮތަކީ، ތިން ހަދާ
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ފުލް  ،ނެސް އެާތ މަސައްކަތްކުުރވާފައި ގެ ަގއިޕެންސީ ދަށްާވ ތަންތަނުގަިއ ތިބޭ މުަވއްޒަފުން ގެްސޓު ވިސާ އޮިކއު

ކަމެއް. މިއީ  އެންެމންނަށް އެނގޭ ،މީހުން މި ފޮނުވާަލނީ. މިއީ ދިވެހިންނަށް އެ އިމީހުން ގެްނުގޅެފަ ސީޒަނުަގއި އެ

 ވަނީ ހަމައެކަނި  ޚިލާފު މި  ަގވާއިދާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ،  ޓުތަކުަގއި ަވޒީފާ އަދާުކރާ ދިވެހިންނަށް ވެސް އެނގޭ ރިސޯ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި، ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް މިކަން ކުރުމުގައި  ނޫން. އަންނަ ބިދޭސީ މީހާއެއް

ސަގާފަތެއް އޮެވގެން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިކަން. އެހެންީވމާ، މަނިކުފާނު މި ހުށަހެޅުއްިވ ބިލުގެ ތެރެއިން މި ހުރިހާ 

ށް؛ އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަށް އެދެން، މި ބިލުގެ ތެެރއިން މި މައްސަލަ ޙައްލުކުެރވޭނެ ކަމަކަށް ޙައްލު އަންނަ ގޮަތކަ 

ން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ިދވެހިން ވެްސ ޙަލާއިން މި ބިލު ފާސްކޮށްދެްއވުއިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާަފއި ކޮމިޓީ މަރު

، ޢާއިލާ ރު ވަންދެން އަނބިދަރިން ދޫކޮށްފައިވުރެ މާ ނިކަމެތިކޮށް. އެއް އަހަ ވަޒީފާ މި އަދާކުރަނީ ބޭރު މީހުންނަށް

، ބޭރު އޭަނގެ ުކރިމަތިން ބޭރުން އަންނަ މީހާއަށް އޭނަ ކާންދީފައި  ،ރަެށްއަގއި އޭނަ އުޅޭއިރު ދޫކޮށްފައި ގޮސް ފަޅު

. ވުރެ ކުޑަ ުމސާރައެްއަގއި އޭނަ ުއޅެނީ ބޭރު މީހާއަށް ،ބޭރު މުވަްއޒަފު މީހާގެ އެނދު އޭނަ އަޅާފައި  ؛މީހާގެ

ލުގައި އުޅޭ ދިވެހިން ވެސް އެަބއުޭޅ ޔިތުންގެ ތަެނއްަގއި. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ހާިދެވހި ރައް ،ޓީެއއްދިވެހިންގެ ޕްރޮޕަ

ކޮންމެ ރަީއަސކު ވެސް ވެރިކަން ހޯދަން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ލޭބަރ ގާނޫނުތަކުން މިކަން ޙައްލުކުރަން؛

ދިވެހިން ނުލިބެނީއެްއ  މި ހޯދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާ މީހުންގެ ޯވޓުބޭނުންވީމަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާކު

ނުކުރާތީ މީހުން ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ މި މަޖިލީހަށް ނުލިބެނީއެއް ނޫން. އެހެންވެއްޖެއްޔާ މަސަްއކަތް ނޫން. ދިވެހިން

ރަމް ހަމަނުވަނީ ކިތައް ުދވަހުތޯ؟ މި އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީހުގައި ކޯ !. މިތާނގައި ަބއްލަވާނެވެސް މީހުން ނުލިބޭ

ނާޔަތްަތއް ޖިލީހުގެ މުސާަރ ރަނގަޅުވެަފއި، އި، މެންބަރުންނަށް ބިދޭސީން ލާންވީ ނޫންތޯ. ެއކަމަކު، މައެހެންވީމާ

މަޖިލީހުަގއި މެންބަރު މީހާގެ ކަންތައްތަްއ ރަނގަުޅވީމަ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އަންނަން އެބަޖެހޭ.  ،ރަނގަޅުވެަފއި

ހާއަށް އޭނަގެ ޙަްއޤުތަކާއި އޭނައަށް ލިބެންޖެހޭ ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީތަނަށް އެބައާދޭ. އެހެންވީމާ  އެންމެން މި ހުރިހާ

ްއޔާ ކޮންމެ ތަނަކަށް ވެސް މީހުން ލިބޭނެ. ބޭރުން ކޮންމެހެން ފުނިފުންޏަށް މީހުން އިނާޔަތްތައް ރަނަގޅުެވއްޖެ

ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދެއްކީމަ ަބއެއް މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހިދާނެ. އެކަމަކު،  ގެންނާކަށް ނުޖެހޭނެ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި

ޓަކަިއ ތެރެއިން މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލުގެ ޤަތް. މިއީ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާމިއީ ޙަޤީ

ގެންނަން ހޭ ގާނޫނަށް ވެސް އިޞްލާޙުބެ ؛ ލޭބަރުންނާބެހޭ އަންނަން އެބަޖެހޭ. ވަޒީފާތަކާ ފަހަތުން އެހެން ބިލެއް ވެސް

މަޔަކަްށ އެޭޅނީ. ހަމައެކަނި މި ގާނޫަނށް ކަންތައް ހަ އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގެ. އޭރުްނ މި ބެލެންސްވެގެން މި 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  .ގެެނވިގެން ިމކަމެއް ޙައްލެއް ުނވާނެއިޞްލާޙު

  ..އުޅެނީ ކީްއވެގެންތޯ ަބލަން އަބަދު އުޅޭ މަންޒަރު. ކުރާ މީހުން ފިލައިެގން މިވަޒީފާ އަދާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ޒަތްތެރިއްދާއިރާގެ އި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު

 ޠަފާއަށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްފުށި ތިމަރަ

ހުޅުހެންވޭުރ  ،ނޫނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅީތީތްތެރި ރައީސް. އިމިގްރޭޝަުނގެ ގާ`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަ 

ބޮުޑ  ،އަކީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު މޫސާމަނިކަށް ވަރަްށ ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާެދ، މި މައްސަލަ 

މީހުން  ،މައްސަލަެއއް. ުކޑަ މަްއސަލަެއއް ނޫން. މީެގ ޒިންމާ އުފުަކންޖެހެނީކީ މީހުން ގެންނަ މީހުންނެއް ވެްސ ނޫން

ގެންނަ އެޖެންސީތަކުންެންއ ވެްސ ނޫން. މީގެ ިޒންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ސީދާ ދިވެހި ސަުރކާރު. 

އެންމެ ބޮުޑ ރާއްޖޭަގއި އޮތް   އޮތް އެްނމެ ބޮޑު ވިޔަފާރިައކީ، މިރާއްޖޭަގއި އިނގޭ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

ލޭބަުރން ގެނައުމުެގ މަސައްކަްތކުާރ މީހުން. މިކަމުގެ ވިޔަފާރި  ވިޔަފާރިައކީ މަލްޓިމިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރިައކީ

 އޮފިސަރުންނަށް ތިއްބެިވ ގެރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަކީ މި ،އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާ މީހުންނަކީ

، އަށް ނަގަމުންދިޔައީ. އެހެްނވީމާޑޮލަރު ކޯޓާގަނޑުމެްނގެ ުކރިމަތީގައި ހަތަރު ސަތޭކަ، ަފސް ސަތޭކަ ބޭފުޅުން. އަޅު

ިމކަން ކުރަނީ ކޮން ަބއެްއކަން ވޭުތވެދިަޔ ތާރީޚުެގ  ،އަޅުގަނޑު ވަިކ މީހެއްެގ ނަން ކިާޔކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ނުިކޔަސް

އަުޅގަނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ   އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން  މިތެރެއިން

މީހުން އުފުލާ ވާހަކަ މި ަގއި އެތެެރވެފައި ތިބި ީމހުން، އެތެރެކުރުމުަގއި ޒިންމާ މި ރާއްޖޭ ސަބަބެއް ނެތިެއއް ނޫން. މި

އް ޫނން ޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީކީ. ހަމައެކަނި ސަރުކާރެ ،އެްއޗަކީ ދައްކަނީ ނޭނގިގެެނއް ވެްސ ނޫން. މީގައި ވާ 

އެމްބަސީއަށް  ،ގްލަދޭޝް އެމްބަސީ ވެްސ ނަގަންޖެހޭ. މި ޒިންމާ ނަަގންޖެހޭ. ލަނޑުދީފައި ފިލައިެގންދާއިރުގައި ބަނ

މިގްރޭޝަނާިއ ދެނީ ވެސް އެމްބަސީން. އެހެންވީމާ، އިމީހުންނަށް ޕާސްޕޯޓް ހަދައި ކަމަށް ހަދައިގެން އެ  ނޭނގޭ

، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ، މިެތއް މި މަސައްކަަތކީ. އެހެްނީވމާުގިޅގެން ކުރަމުންދިޔަ މަސަްއކަ  ތަންތަނާމި އެމްބަސީއާ،

އަުޅވާ ިއ ޓެގު މީހުންގެ ފަިއގަ އެ   ވާހަކަ؛ ައޅުގަނޑުމެން ޖަލަށް ަލއި،ންގެ ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ަފގީރު ނިކަމެތީ

މެއް ެނތް. އެއީކީ ކުރަންވާނެ ކަެމއް ވެސް ނޫން. ކޮށްގެްނވާނެ ކަެމއް ވެސް ނޫން. ައޅުގަނޑު ދެއްކުުމގެ ބޭނު ވާހަކަ

ެނ ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްަތއް ހިންގޭ ނުކޮށް މި ލޭބަރުން ނުލައި އަދި އިމްޕޯޓުރާއްޖެއަށް ތާއީދެއް ެވސް ނުކުރާނަން. މި

މަުކ، މި މައްސަަލ ވެސް ހުްއޓޭކަށް ވެސް ެނތް. އެކަ ަކންއެ ؛، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭގޮތެއް ވެްސ ނެތް. އެހެންވީމާ 

 ،ދިވެހިންނަށް ދިވެހިންގެ ވަީޒފާތައް ދިވެހިންނަށް ނުލިބި ،މި މައްސަަލ ބޮޑުެވގެން އުޅޭ ަމއްސަލަައކީ  ،އުޅޭ ބޮޑުެވގެން 

 އިތުރަށް މި އަކީ. އަދި ޭއގެއެއް މި ަމއްަސލަބޭރު މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ވެިރވެގަެނގެން ުއޅޭތީވެ ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލަ 

 ،ދައްކާިއރު އަޅުގަނޑު ހަދާންވަނީ ދަށް އޮތް ަވރަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް މިއީ. އަޅުގަނޑު މި ވާހަކައިޤްތިޞާރާއްޖޭގެ 

ވުރެ މައްޗަށް އެަބއަރާ.  ން ޫޔ.އެސް ޑޮަލރަށްމިލިއަ 100ފޮނުވާ ފައިާސގެ އަދަދު؛ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ހަމައެކަިނ 
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ން ބޭރު އެބަޭވ. މި ފައިާސއަކީ ަހމައެކަނި ަވޒީފާ އަދާކޮށްގެްނ ފޮނުވޭ ފައިާސއެްއ ނޫން. ޤްތިސާދުގެ އިމިރާއްޖޭ

ތެރެ ފަސާދަވާ ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކޮްށގެން ހޯދާ ފައިާސ  ، މުޅި މުޖުތަމަޢުނާޖާއިޒު ގޮުތގައި ކަންތައްތަްއ ކޮށްގެން

ންމާ އުފުލަން ތެރޭގަިއ މި ފައިސާ ފޮނުވާ އެޖެންސީތައް ވެސް ޒި ބޭރަށް މި ފޮނުވަނީ. އެހެންވީމާ، މީގެރާއްޖެއިން

ގަކޮށްލާނަން ަވކި ޤައުެމއް. ްގލަދޭޝްއަށް އަުޅގަނޑު ފާހަ ، އަދި ބަނން ޔޫިނައން އެބަހުރިއެބަޖެހޭ. ވެސްޓަ

 ޖެއިން ބޭރަށް ގްލަދޭޝްއަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ވަކި ބޭންކެއް ެވސް ެއބަހުރި. ހަމައެކަނި އެ ބޭންކުގެ ބޭނުމަކީ ރާއްބަނ

، މީގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހެނީކީ ވަކި ބަެއއް ނޫން. ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިވެިރޔާެއއް ނޫން. ފައިސާ ފޮނުވުން. އެހެންވީމާ

ޖެހޭ މުޅި ސަރުކާރުން. ހަމައެކަނި މީގައި ިވޔަފާރިވެިރޔާ އެކަނި އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ނޫން. މީަގއި ޒިންމާ ުއފުލަން

އި އެންމެ ޮބޑު ނުރައްކަަލކީ ދިވެހި ސަރުކާރު. ދިވެހި ސަުރކާރުަގއި ަމސައްކަތްކުާރ މަތީ ފެންވަރުެގ ، ީމގައެހެންވީމާ

އިމިގްރޭޝަުނގެ އޮފިސަރުން މިލިއަނަރުންނަށް  ަބއެއް ކުންފުނިތަކުގައި ،އޮފިޝަލުން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނިގގެންދިޔަ

 . ލޭބަރ އެޖެންސީ...ދާފަވެގެންދިަޔ، ބަނގްލަދޭްޝގައި ކުންފުނިތައް އުފައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި ްއޒަތްތެއި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ

 މަށް. މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

ހުގެ މަޖިލީ ،ވެސް އެދެން ގެްނދިއުމަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ މިައދުަރީއސް. މި މަޖިލިސް ކުރިއަށް  ާޔ ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއް

ެދއްވުމަށް. ، ކޮްނމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް މަޖިލިސް ކުރިއަށްގެްނގޮސްންގަާވއިދާއި ޤާނޫނުައސާސީއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީ

އްސަލައެއް. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ސީރިައްސ މަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ަވރަށް ސީރިޔަސް

މައްސަލަެއއް. ައޅުގަނޑުމެްނ ވަރަށް ފުންކޮށް މިއާ ދޭތެރޭ މަޝްވަރާކޮށް، ކަްނކަން ހިނގާނުހިނގާ ގޮްތ 

ގަން ތިބި ފަރާތްތަުކެގ ބަލަންޖެހިފައިވާ މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލަ ސަުރކާރުެގ ެވރިންގެ ސަމާލުކަމަށް، ސަރުާކރު ހިން

ސަމާލުކަމަށް މި ބިލު ހުށަހަޅައިދެްއވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެނެސްދެްއވި ކަމަށްޓަަކއި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެ 

ފަރާތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަްނ ފެށިގެން އައި ހިސާބު އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލާއިުރ، މި 

ފަހަތަށް. ޙަޤީޤަތުގައި މިދެންނެވި ގާނޫނަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ާގނޫނަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ދަނީ ވަރަށް 

ގެންނަންޖެހުނު ހިސާބަކީ، މި ކަންކަން ފެށިގެން އައި ިހސާބު. އެއީ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ލޭބަރ މިނިސްޓްރީއާ 

ންނަ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ބޮއްުސންލައި، ވާުނވާ ގޮތް ނޭނިގ ހަވާލުެވގެން ހުންނެވި ހިސާބުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަ

ދާން ފެށި ހިސާބަކީ މިއީ. އަޅުގަނޑުމެން ތާރީޚު ބަލައިލީމަ ރަނގަޅަށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެބައޮތް އެނގެން މި 
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 5މި ވޭތުވެދިޔަ  ކަންކަން ފެށިގެން އައީ ކޮންިހސާބަކުންކަން. ދެން އެންމެ ގޯސްެވގެން މި ކަންކަން ގޮސްފައި މި އޮތީ

އަހަރުގެ ތެޭރގައި. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގޭ މިކަން ފެށި މީހާ، މިކަމުގެ ވެރިެއއްެގ ގޮުތގަިއ، 

އަނެއްާކ މި ޤައުމުެގ ވެިރއެްއގެ ގޮތުަގއި ހުންނަ ހިސާބުން ފެށިގެން ކަންކަން ޮބއްސުންަލއި ޯގސްެވގެންދާނެ މިންވަުރ 

 ، ޙަޤީޤަތުގައިކަމަީކ ސަރުކާރުން މި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އޮތް. ރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ ވައަޅުގަނޑުމެންނަށް

ގެންދާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ސަުރކާރުގެ ތެރެއިން ޯއގަނަިއޒް ގުިޅގެން ހިންގަމުންސަރުކާރުގެ ވެރިން 

ބޮޑު ކުެށއް. ިމކަން  ުގޅިގެްނ ކުރަމުންދާ ަވރަށް ތަކާ އާއްމުްނގެ ބަެއއް ފަރާތް ގުިޅެގން ،ކްރައިމެްއގެ ގޮުތގައި 

ކަމަށް މި މަޖިލީހުގެ ކަންކަން މިއަްށވުރެ ޒިްނމާދާރުކޮށް ކޮށްގެން  ،ހުއްޓުވެން އޮތީ މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް

 4/1ހިރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ މިއަދު ދިވެ ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެބޫލުކުރަނީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެން ގައަޅުގަނޑު ގަ

މާލޭެގ  ،ވުރެ ގިނައީ ބިދޭސީން. ިމއީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންޮބޑުވާްނޖެހޭ މައްސަލައެއް. މި މާލެައށް ބަލައިލާއިުރގައިއަށް

 ކަމަކަށް  ލާފައި ދިއުމަކީ ދަތިސީދަލަށް ހިނގައިއޮްނނަނީ ދަތިވެފަ. ޕޭމަންޓަކުން މީހަކަށް  މަގެްއގައި ހިނގާލަން މި

ބުނާ ލޭބަރުން  މަންޓުން ފައިބަިއެގން ހިނގަންޖެހެނީ. ބޭރުގެ މަސައްކަތްތެރިން، އަުޅަގނޑުމެން މިވާނެ. ޕޭ

ނީ. ީޓވީެއއް ހަދައިަފއި ޖަލްސާތައް ކުރަ ގުރޫޕްގުރޫޕް ޕޭމަންޓުމަތީގައި އެ ތިބެނީ އިށީނދެލައިގެްނ، އޮޯށވެގެްނ،

ފޮށެނީ.  ށެނީ. އަނބިންނާފޮ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދަރިންނާވޭ. ީޓވީ ބަލަން އެ ތިބެނީ. މަގަކުން ނުދެ ތަނެއްަގއި ހުރިއްޔާ

ހިސާބަށް ގެންދިޔަ އެއް  ލަތު. މިމިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ހާ މީހަކަށް ދެވެނީކީ ނޫން. އަންހެނަކަށް ނުދެވޭ.

ހިސާބަށް ގެންދިޔަ  ބިދޭސީންގެ ކަްނތައް މި ން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. މި ޤައުމުގައިޔާމީ ،ފަރާތަކީ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ 

 ޒަތްތެރި ރައީސް.ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. މިއީ ގިނަ ިދވެހި ރަްއޔިތުން މިކަމާ ހެކިވާނެ ކަންަތއްތައް. އިއް  ،ފަރާތަކީ

 އަޅުގަނޑު ކަންކަން ރަނގަޅުނުވާނޭ މި  ،މަޖިލިސް މިހިނގާ ގޮތަށް ހިނގަމުން ،އަޅުގަނޑުމެން މި ހިނގާ ގޮތަށް

ވަރަށް  ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަންކަން ނުކުެރވުްނ. ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކޮމިީޓތަކުަގއި މި ،މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ

އޮތް މަޖިލީހުން  ކަންަކން ނިންމުން. އެހެންވީމާ، ިމ ދަނޑިވަުޅަގއި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ،ދިރާސާތައް ނުކުެރވި

ކޮމިީޓއަކަށް މި  ގެކުރެޭވކަށް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެންއްލުޙަ ވެސް މިކަމެއް  ގޮތުން ހަމަޔަޤީނުން ހިނގާ ކަންކަން މި

މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން  ްސެގން،ޕްރޮެފޝަނަލް ފަރާތްތައް ގެނެގެންދެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީއަކަށް ިމކަމުގެ 

މެން މަޖިލީހުގެ ްސގެްނ ވާހަކަދަްއކަިއގެން ކޮބައިޯތ މައްސަލަައކީ ބަލަިއގެން، އަުޅގަނޑުތިބި ފަރާތްތައް ގެނެ

ބޮުޑ  ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ނުެވސް މެންބަރުންނަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނޭނގޭނެ. އެނގޭކަށް

. ކީއްެވގެންތޯ މިކަން ސް ކަންކަން ހިނގަނީ ކިހިނެއްތޯ ބެލުންކަންކަން އެނގޭ ފަރާތްތައް ގެނެ މި ،ޒިންމާއެއް އެއީ 

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ބިލުގެ މި ިއޞްލާޙުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ  ެޅނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއު ނުކުރެިވގެން މިތަންފީޒު

. ކުރަން އޮތް އެއްޗެކޭ، މިއީ އަންނަ މީހާ، ލޭބަރަށް ޖޫރިމަނާދަނީބަރުން މިހާރުވެސް މި ބުނަމުން ތެރެއިން ގިނަ މެން

ބިދޭސީމީހާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެންނަ ފަރާތުެގ  ިޅގެންއޮތީ ހަމަ ކަނޑައެ . ީމގައި މިއިމީގަ ނޫން. އެހެނެއް ނޫން އޮތީ
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އޮތީ.  ވާހަަކއާިއ ކުށްވެިރވާ ވާހަކަ މި ވާމަނާޖޫރި އިޒުަނއެއް ނެިތ ގެންދާ ފަރާްތ، ގެްނގޮސް މަަސއްކަްތކުރާ ފަރާތް

 ގޮާތިއ ަވގުތު މި މަޖިލިސް ހިނގާ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް މި ވާަހކައަކީ. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ގޮުތން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ިއޞްލާޙުކުރެވޭކަށް ނެތް. އެހެްނވީމާ، މަޖިލީހުގެ ކަންކަން އޮތް

ސަުރކާރާ ގުިޅގެން ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ  ،ވިދާޅުވިހެން އެ هللا އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ،ގުިޅގެން ސަރުކާރާ

އަުޅގަނޑުމެންގެ މިހާރުެގ ގޮތުަގިއ  ބޫލުކުރާގަނޑު ގަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ކުރަން. އަޅުމިކަންކަން ހުއްޓުމަށް ވަ

ވިދާޅުވި ކަންކަން  ވަޢުދު ފުއްދުމުގެ ގޮުތން އެ ،ވިދާޅުވި ކަްނކަން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އެ ރައީސް

މާ، ބިދޭސީްނގެ މައްސަލަ ޙައްުލކުރުމަށް މިއަދު ގޮުތަގިއ މިއަދު ސަރުކާރުން ކުރާނެ. އެހެންވީ ބޫުލކުރާއަޅުގަނޑު ގަ

ޮބޑު ިއސްކަެމއްދީގެން ކަންކަން ކުރާނެ ަކމަށް. އެހެންވީމާ، މި ބިލު  ބޫުލކުރަނީ ވަރަށްސަރުކާރުން އަުޅގަނުޑ ގަ

މެއް އޮތް ނިންމުމުގެ ބޭނުޓީއަށް ގެންޮގސްެގން އަވަްސއަރުަވއިލާފައި ގެެނސް ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމި ކޮންމެހެން މި

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތީވެ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ަވރަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި އިާރގެ އިއް އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުށީ އުތުރު ދާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ށީކުޅުދުއްފު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ުކޑަ ޅުގަނޑަށްއަ  އިގެްނދެއްވާ!ންބަރު އިށީނދެވަޑައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، އިއްޒަތްތެރި މެ

ތެިރ ިއއްޒަތް ދާއިރާގެ އަރުވަނީ، ވިުލފުށީ ލެވުނީ. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއޮޅުމަކުން މިގޮތަށް ދަންނަަވއި

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

 މިއީ ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ ގާނޫނަށް މި ތްތެރި ރައީސް. އިމިގްރޭޝަންގެްއޒަުޝކުރިއްޔާ އި. السالم عليكم`. 

ވަރަށް ިވސްނުންތެރިކަމާއެކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް ބިލެއް. މި ބިލުެގ 

އީުދުކރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ގެންނަން ައޅުގަނޑު ތާ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މި އިޞްލާޙު 
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ރިމަނާއެއް ބޮޑު ޖޫ ބޮޑު އަދަބެއް ނުވަތަ ވަރަށް ހުރެ ވެސް ވަރަށް ސަބަބުން ނޭނގި އޮތް ގޮތަށް ބަޔަކަށް މީގެ މި

ހުންނަ މީހަކު އެހެން  އްސަކުރާ މީހާ ގެނެފުރުޞަތު އެަބއޮތް. އެއީ އެތެރެކުރާ މީހާ؛ ބިދޭސީމީހާ އެތެރެކުރުމުގެ 

ނޫނީ އޭަނއަށް ނޭނގި ބަދަުލކުރުން، ެއކަމަށް އެހީތެރިވެދިނުން. މިެހން ކިޔާފަިއ މިހެން އޮތުމުގެ  ،ގެންދިއުންމީހަކު 

ޮބޑަށް  މި ބަދަލު ގެންނަން އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ،ިމކަން މި ގާނޫުނން މިއަށްވުރެ ތަފުސީލުކޮށް މިކަން ،ބަދަލުގައި

 5އޮތީ  އޮތީ މިފަދަ ކަެމއް ކޮށްފި މީހަކު މި ތެރޭަގިއ ވެސް މި ގެބު ޮއތް އަދަބު، އަދަ ފެނޭ. ހަމައެއާއެުކަގއި މި

ޑަށް ދެކޮޅުހަދަން މިކަމާ. މި ބޮ  ކުރަން. އަުޅގަނޑު ވަރަށްޔާއާ ދޭތެޭރގައި ޖޫރިމަނާ ން ރުފިމިިލއަ 1ލައްކަ ރުފިާޔއާިއ 

ެނ. މިކަމަކީ މިއީ ރާއްޖޭގައި ވާސް ކުޑަކުރަން ވެ ތަން ބޮޑު ތަންކޮޅެއް، ނޫން. މާ ރިމަނާ ވާނެ މިއަށްވުރެ ކުޑަޖޫ

މިީއ ހިސާބަކުންނޭ ބުނުމުެގ ފުރުޞަތެއް ނެތް.  ވަކި ،ކަމެއް. މިކަން ހިނގަނީ ވަކި މީހަކު ހިނގަމުންދާ

 ،ންނަ ސަރުކާރަކުްނ ޢައްޔަްނކުރާ ބަެއއްެގ ސަބަބުން އެާތ އެތެރެއިން ހިްނގަމުންދާއިމިގްރޭޝަނަށް އެއިެރއްަގއި އޮ

ސް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ކަްނތައްތަކެްއގެ ސަބަބުން މިކަން މިހެން ވެގެންދަނީ. ފަހަކަށްއައިއެތާ އެތެރެއިން ކުރާ 

، . އެކަމަކު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަނުކުރާ މިންވަރަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަުރކާރުން މީހުން އެތެރެކުރުން ވަނީ ކޮންޓްރޯލް

ޓަކައި އެކި ގޮްތގޮތަށް ދެ ކުރުމަށް  ނަށް ެއބަ އެނގޭ މިކަންއަުޅގަނޑުމެން ،ނަމަެވސްއެހެން އެކަން ކުރި 

 ން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެބަ...މިއިނޫނީ އެއް ުކންފުންޏަކަށް ހުއްދައެއް ދީގެްނ މިކަން ކުރުމުން  ،ކުންފުންޏަކަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްދުން ށް ފޯނު ވެތަނަ މެން މިއަޅުގަނޑު ފިލްމު އަޅުވަިއގެން އުޅެނީ؟ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ފޯނުން

 އްޒަތްތެރި އިހުއްދަ އޮތީމަ ހަމައެކަނި އެކަން ކުރެއްވީމަ ކަމަކުނުދާެނ އިނގޭތޯ. އެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހިދާނެ. 

 މެންބަރު، ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށެގންދަވާ!

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

ިމ  ، ހަމަ  ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރަށް އާދޭާހއެުކ ހަމަ އެދެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އަރިހުން ވެސްއެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު

 ،ފަހުގައި މިދެންނެވި ގޮތަށްބޮޑަށް ދިރާާސކުރުމަށް މިކަން ވަރަށް ،ބޮޑަށް ދިރާސާކޮށް ބިލު ދާ ކޮމިޓީއަކުން ވަރަށް

 ،އޮންނަނީ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި މިހާރު މި ަޓންކުރުން. އެއް މިކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މި ބިލުގެ ކަންތައްަތއް ަބއް

ދެ ކުންފުންޏަކުން ނޫނީ އެއް ކުންފުންޏަކުން މީހުން ހަމައެކަނި ރާއްޖެ އެތެރެކުެރޭވ  އިމިގްރޭޝަނުން ކަނަޑއަޅާ

ހެން މިކަން ކުރީމަ ޖެހިފައި ޮއތް ކަމެއް. މިހެންތޯ މިކަން ކުރާނީ. މިބޮަޑށް ކޮންޓްރޯލްކުރަން ވެސް ވަރަށްއީ ގޮތަށް. މި

ކަށް އަުޅގަނޑަށް ފެންަނނީ މިކަން ކުރުމަށް ހުއްދަ އޮންނަންޖެހޭނީ ވަކި ފަރާތަ ކޮބައިތޯ މީން މި ނުކުންނަ ނަތީޖާއަކީ؟

 ތަނަށް އެަތއް  ްއޔާ އެ އަންނަ މީހާ އަތުން ނަގާ ފައިާސގެ އަދަދު ވެސް ޮބޑުވޭ. އަދި މިނޫން. އެހެން މިކަން ކޮށްފި
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މި ހުރިހާ  ، އެ މީހުން މަގުމަތިކޮށްލައި،ސްނެތި މީހުންތަކެއް މިތަނަށް ގެނެ  ހަވާލުވާނެ މީހަކުބައިވަރު ބަަޔކު

ތިމަންނަމެންގެ ކުންުފނީގައި ހުރި މީހާ ގެއްލުނީޭއ.  ،ދެނީ. ދެން ބައެއް ކުންފުނިތަކުން އެބަ ިވދާޅުވޭ ނިކަމެތިކަމެއް މި

ސާރަ ނުދީގެން. ނޫނީ އޭނައަްށ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ފަހަރު ެގއްލިފައި ހުްނނަނީ އެ ކުންފުނިން މު ގިނަ

ބައެއް މީހުން.  ، މި ދައްކަީނކީ. މިދެންނެވީދައްކަނީ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުގެ ާވހަކައެއް ނޫން ނުކުރެިވގެން. މި

 މީހުން އެބަ ނިދާ 40އްަގއި ކޮޓަިރއެ  ފޫުޓގެ 10ފޫޓު  10އެބަ ައޑުިއވޭ  ،ފެނޭ އެބަހަމައެއާެއކުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް

ބޮޑަށް ެރގިއުލޭުޓކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަެމއް މިީއ،  ވެސް ަވރަށްއީ ކަމަށް ޑިުއޓީ ބަހަިއގެން. އެހެންވީމާ، މި 

ށް ތަނަްށ ގެންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އިްނސާނުން އެއީ. އެ މީހުންނަ ބިދޭސީންގެ ކަންތައްަތކަކީ ިމީއ. އެ މީހުން ވެސް މި

ކަމެއް. ހަމައެއާެއކުަގއި، މިދެންނެިވ  މުމުކޮށްދިނުމަކީ ެވސް ވަރަށް މުހިއްލެއް ާޤއިއުެޅވޭނެ މާަޙއުރަނގަޅަށް ދިރި

 ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެހުން ވެްސ ގަެއ މީ ،ޒިންމާ އުފުލަްއވާ ބޭބޭފުޅުން ވެސް ،ކަންކަން ޒިންމާވެގެން ބޭބޭފުޅުން މި

 ެއއްބަސްވެަފއިވާ ގޮތަށް އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރާ ،ގޮތަށް އެ މީހުން ދޫކޮށްލާފައި ނުދާ ،މިއަންނަ މީހުން

 ،ގޮތަކީ  ފަހަރު ކަންތައްތަްއ ދިމާވެފައި އޮންނަ ދާނެހެން. ގިނަޑަށް ހީވަނީ މިކަން ޙައްލުެވގެންވަންޏާ އަުޅގަނ ކަމަށް

ލާރި ނުދެވި، ނޫނީ މިހެން ދުވަހު ނުދެވި، އެ މީހުންނަށް ކޮއްތު ތިން މަސް ،ދުވަހުމަސް ދެމުސާރަ މިދެންނެވި ގޮތަށް 

ހުރީ. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް މިކަން  ފަހަރު މީހުން ގެއްލިފައި މިެހން ކަންތައްތައް ވީމަ ގިނަ ،ނިދާނެ ތަނެއް ނުދެއްކި

ން ަޙއްލެއް ލިބިގެންދާނެ. ހަމަެއކަނި މީކަންތައްތަްއ ޙައްުލކުރެިވްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  ވެއްެޖއްޔާ މިދެންނެިވ ގޮތަްށ މި

ިމ ގާނޫަނށް އެންމެ މާއްދާައކަށް މި ަބދަލު ގެނައުމުން މަްއސަލަ ަޙއްލެއް ުނވޭ. އިްއޒަތްތެރި  ؛މެ މާއްދާެއއްއެން

ބަދަލުގެނައުމަކުންނެއް މައްސަލަ ޙައްލެްއ  އަށްކަމެއް. މިއީ ދެ މާއްދާ ރައީސް، މިއީ ވަރަށް ފުންޮކށް ވިސްނަންޖެހޭ

އޮންނަ އުސޫލުތައް ވެސް އެބަޖެޭހ އެތެރެކުރުމަށްޓަކައި އެތެރެވާން މި މީހުން  ،ފުރަތަމަ ކަމަކީ ނުވޭ. އެންމެ

ވުމަށްފަހުަގއި ދެންވެސް އެބޖެހޭ އިތުރު ކަންަތއްތަކެއް ީމގެތެރެއަށް ެލވެން. އެތެރެލުކުރަން. އަދި އޭެގއިތުުރން، ބަދަ

ބާރުތަކެއް. ދިނީމަ މި ގަވާއިުދ  އަނެއްޮކޅުން އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ ގާނޫނަކުން އެބަދެން އެތައް ގަާވއިދު ހެދުމުގެ

ވެސް މި ހަދަނީ އެ ގަާވިއދު ހަދަން ތިބޭ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް މީގެ މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް 

މިކަންކަން ކުރާ ގޮތަށް، ޖާގަ އޮންނަ ގޮތަށް. މިއީ ެއއްވެސް އިރެްއގައި އޮންނަ ވެރިކަމުަގއި ހުންނަ މީހާ 

މެއް ނޫން. މިކަން ކުރަނީ މިދެންނެވި ތަންތަނަށް ލާފައި ތިބޭ މީހުންގެ އިހުމާލުން ހިނގާ ކުށްވެރިކުރަންޖެހޭ ކަ

ކަންކަން މިއީ. އެހެންވީާމ، މިކަން އެބަޖެހޭ މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު އުސޫެލއް މީގަިއ ޤާއިމުކުރަން. އެހެންނޫނީ 

ަގއި މި އޮތް ރީތި ނަން ކިލަނބުވެގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަގު ެވއްޓި، މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި މި ާރއްޖެއާ ދޭތެރޭ

ހިނގައިދާނެ. އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންަނމަވެސް، މި ބިލު މިއަްށވުެރ ތަފްސީލުކުރަން އަުޅގަނޑު 

 ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ ދާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ޝުކުރިއްޔާ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ރޭޝަން ގާނޫަނށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިމިގް

ވިސްނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. މިއީ މައްސަލައަށް އޮތް ަޙއްލެއް ނޫން. މިކަމަކުން މައްސަލަ ޙައްލުެވގެންނުދޭ، 

ދުިނޔޭގެ ެރކޯޑު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ަޤއުމަކީ އިންސާނުން ައޅުވެިތުކރުން ނުވަތަ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގައި 

ޤައުމަކަށް ވަމުން މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް އެނގޭ މި ޤައުމުގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ހަމައެކަިނ 

ދިވެހިންނަކަށް ނުކުރެވޭނެ. ބޭރުމީހުން މި ޤައުމަށް ހަމަ ބޮޑުކޮށް ގެންނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އަންނަ މީހުން 

ލައްކަ މީހުން  1ަގއިގެްނ، ހެދިފައިވާ ގާނޫނުަތކުގެ ތެރޭަގއި. ގާނޫނުން ބޭރުގައި އުޅެން ޖެހޭނީ ވިސާ ނަ

އުޅެމުންދާއިރު، މި ޤައުމުގެ ކޯޓާ ސިސްޓަމް މި އޮތީ ފެއިލްވެފައި، ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ސަރުކާރުން؛ ވޭތުވެިދޔަ 

ން ބޭނުންކުަރމުން އައީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ސަރުކާރުތަކުން ަވއްކަާމއި ފަސާދައާއި ކޮރަޕްޝަން ހިންގުމުގައި އިމިގްރޭޝަ

ތަޞައްވުރު ވެސް ނުކުެރވޭ ފެންވަރަށް، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ގުިޅގެން ހިންގާފައިވާ ފޭރުމުގެ ޢަމަލުތަެކްއ 

 ރުފިޔާއަށް ކޯޓާެއއް. ިވއްކަމުންދަނީ އިނގޭތޯ. ިވއްކަމުން. ލަދުހަޔާތުެގ ކަންފުޅެއް ެވސް ނެތިގެން  2000އިނގޭތޯ. 

މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގަމުންދަނީ. އިމިގްރޭޝަްނގެ ތެޭރގަިއ ތިއްބެވި ަބއެްއ ބޭފުޅުން މިކަާމ ބަރާބަރަށް އިންވޯްލެވގެން 

މިކަން ހިނގަމުންދަނީ. މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ބޮޑުޮކށް ދައްކަން އެބަޖެހޭ. މިއީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް 

ޤްތިޞާދީ ބޮޑު މައްސަލަެއއް. އިޖުތިމާޢީ ބަލިމަޑުކަމަކަށް ޤައުމު ދާނެ ނުރައްކަލެްއ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އި

މައްސަލަެއއް މިއީ. މި ކަންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ައރައިގަންނަން އެބަޖެހޭ. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ 

ރޭޝަން ތެރޭަގއި މިކަން ސަރުކާރަށް ެވސް އޮތް އެްނމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިކަން ޙައްލުކުރުން. މިހާރުވެސް އިިމގް

ހިނގަމުންދަނީ މިހެން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރަްށ، ވީާހ 

އަވަހަކަށް މިކަންކަން ހުއްުޓުވމަށްޓަކައި އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަެޅއް އަަޅއިދިނުން. އެ މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެްއ 

ކަން އެބަޖެހޭ ކުރަްނ. މިކަން ކޮށްގެން ނޫނިްއާޔ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ސަލާމަތުގެ މިއީ. މި

އައްސޭިރއަކަށް ުނގެންދެވޭނެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަނޑު ވަރަށް އުާފވޭ މިއަުދ މަނިކުފާނު، ހުޅުހެންވޭުރ 

ޙަީކ މިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުޅުވުނު ދޮރެއް. އެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާ

އިޞްލާޙަކުން މުޅި ަމއްސަަލ ޙައްލެްއ ނުވޭ. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި 

އި އުޅެމުން އެބަ ލައްކަ، ދޮޅު ަލއްކަ މީހުން ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ވިސާ ނެިތ މި ޤައުމުގަ 1މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން. 
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ގެންދޭ. މިއީ ދައުލަތަށް ވާ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެ މީހުން މި ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމުން 

މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އެބަ ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ވެސް. މި ޤައުމުގައި ބޭރުމީހުން  300ހަމައެކަނި 

ނާ ނުލައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތް ނެތް ކުރެޭވކަށް. އުޅެންޖެހޭނެ. ބޭރުމީހުން

އެހެންނަމަވެސް، އެ މީހުން އުޅެންޖެހޭނީ ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރޭަގއި. ވިސާ ވެްސ އޮންނަންޖެހޭނެ އެންމެންގެ 

ރުމީހުންނަށް މި ޤައުމުގަިއ ވެސް. ޯވކްޕާމިޓް ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. އެނޫން ގޮތެއްަގއި މި ޤައުމުަގއި ބޭ

އުޅެިވގެންުނވާނެ. އެހެންނަމަެވސް، މިކަން ަޙއްލުކުރުމުަގިއ މުޅި ސަރުކާރު ިމ ދަނީ ފެއިލްވަމުން، ިއއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް. ވޭތުވެދިަޔ ސަރުކާރުަތކުން މި ކަމަށް ވަނީ ނުކުޅެިދފައި، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއީސް ޔާމީުނގެ ސަރުކާރުްނ 

ޝަނުގެ ހާްއޔެްއގެ ގޮުތގައި ބޭނުންކޮްށ، ެއތައް ފައިސާެއއް ހޯދަމުންދިޔަ ކަމެއް މިއީ އިނގޭތޯ. މިއީ ކޮރަޕް

ތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ، މި ތަނުގައި ވާހަކަެދއްެކވި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްާވ ބޭފުޅުންގެ ބަހުރުވައާއި ެއ 

ޅުގަނޑުމެން މިއަދު ނުޖެހޭ ކަންތައްތައް ފޮރުވަިއގެން ތިބޭކަށް. ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކއިން ވެސް ިމކަންކަން ހިނގާކަން. އަ 

ކޯޓާދެނީ ކޯޓާ ބޭނުްނވާ މީހާއަކަށް ނޫން. ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ނޫން. ކޯޓާދެނީ ލާރި ދޭ ފަރާތަށް. އަުޅގަނޑުމެން 

ބަލަން. އެ މީހުން ކުރާ  އެބަޖެހޭ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ ކޯާޓ ބޭނުންވަނީ ބަލަން. ދައުލަތަށް ޓެކްސްދަްއކަނީ ކޮންބަެއްއތޯ

މަސައްކަތްތާ އެްއވަރަށް ކޯާޓ ދޫކުރަން އެބަޖެހޭ. ކޯޓާ ހިފަހައްޓައިގެން ތިޭބކަށްނުޖެހޭ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ. 

އިންސާނުން ވިއްަކިއގެން ފައިސާ ހޯދުމަކީ މި ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކު ކުރާ މަސައްކަެތއްގެ ގޮުތަގއި ވެގެންުނވާނެ، 

ރައީސް. އެންެމނަށް ވެސް ޖެހޭނެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަން. ހަމައެއާއެކު ގެނެވޭ ބޭރު  އިްއޒަތްތެރި

މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނުޑމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ވެސް އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް، 

އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގާކަށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްނސާނުން އެއީ. އަުޅގަނޑުެމން

ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. ެއއީ ގަބޫުލކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. މިކަމުގެ ސަބަބުން މި ޤައުމުގެ  ފުރުޞަތުދީގެންނުވާނެ،

ސް. ތަޞައްވުރު ހަިޑވަމުންދަނީ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން މި ޤައުމުގެ ރީތި ނަން ދަނީ ކިލަނބުވަމުން، އިއްޒަތްތެރި ރައީ

މިއީ ވަރަށް ނާޒުކު ހާލަތަްށ ގޮސްފައި އޮތް މައްސަލަެއއް، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަޤއުމީ ސަލާމަތަށް ލިބިފައިވާ 

ނުރައްކަލެއް ިމއީ. މިކަމަށްޓަކައި އެބަޖެހޭ ދައުލަތުެގ އެންމެހައި މުއައްަސސާަތކުން ތެދުވަން އެބަޖެހޭ. 

ލަުތގެ ކޮްނ މިނިސްޓްރީއެްއގައިތޯ ާބއްާވނީ އޭރުގެ ސަުރކާރުތަކުްނ އިމިގްރޭޝަްނގައި ކޯޓާ ިވއްުކމުގެ ކަންތައް ދައު

އެބަހުރި މިކަމާ ދޫނުކުރަން ހިފާފައި، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލިބޭ ލާރީގެ ގިނަކަމުްނ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ިމއީކީ ނޫން ަފއިސާ  ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެްއ ނޫން، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިީއީކ ނޫން ލާރި ހޯދަންޖެހޭނެ މަގަކީ.

ހޯދަންޖެހޭނެ މަގަކީ. މިއީ ބޭރުމީހުން އަޅުވެތިކޮށް، ބޭރުމީުހން އަތުން ފައިސާ ނަގަިއ، ެއ މީހުންގެ އަނބިދަރިންނާއި 

ގެދޮރު ވިްއކާފައި މި ތަނަށް މަސައްކަތު އަންނަނީ. އާޚިރުަގއި ނިމޭއިރުަގއި ެއ މީހުންނަށް މުސާރަ ވެސް 

 ރައީސް. މިއީ ައޅުގަނޑުމެްނނަށް އަރައިގަންނަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. އަުޅގަނޑު މި ލިބެމުންނުދޭ، އިއްޒަތްތެރި
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ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން، ވީހާ ައވަހަކަށް މަނިކުފާނުގެ ިރޔާީސ ވަޢުދާ ެއއްގޮތަށް މި ަމްއސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި މި 

 އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަމުން މަޖިލީހަށް އަވަހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން މިކަމައިެގން ކުރިއަށްދާން

އަރަިއގަނެވޭނެ. މި ސަުރކާުރަގއި އެބަހުރި މިކަމުން އަރަިއަގތުމުގެ ހިތްވަރު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރާނެ 

 ވާހަކަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް އުފަލާެއކު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

މެންބަރު  ްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ އި 

 އަޙްމަދު ސަލީމް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް

ރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ބައެްއ ދަންނަަވއިނުލެވި ޭއރު ހުރި ބަެއއް ެއްއޗެހިތަްއ އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެ 

ދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭުނންވީ. ބިލަކީ މުހިއްމު ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނުޑ 

އްޞަކޮްށ ބަނގްލަދޭސް. ޚާއްަޞކޮށް މި ދަންނަވަނީ، ފުރަތަމަ މަސައްކަތުމީހުން ގެންނަން ފެށޭ ހިސާބު، ޚާ

ބަނގްލަދޭސް މީހުން ގެންނަން ފެށޭ ހިސާބު. އެ ހިސާބުން އޭނައަށް ފުރަތަމަ އޮޅުަވއިލާ އޭނައަށް ދޭ މުސާރަ ވެސް. 

ޑޮލަރު  95ޑޮލަރޭ ިކޔާފައި ގެންނަނީ. ެއކަމަކު ޭއނަ މި ތަނަށް އަންނަ ތަނުން އޭނައަށް ލިބެނީ  400އޭނައަށް ދެނީ 

ޑޮލަރު. މިއީ ފުރަތަމަ އޮުޅަވއިލާ ހިސާބު. މި ހިސާބުން ެވސް އަންނަނީ ހަމަ މީހުން  150ޑޮލަރު ނޫނީ  100ނޫނީ 

އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެން ައުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މިތާ  ން ސީދާ އޮޅުވާަލއިގެން ގެންނަނީގެންނަ މީހު

ީމހުން ކާ ނުލިބުނީމާ ދާންޖެހޭ  މީހުން މުސާރަ ނުދިނީމާ ނޫނީ އެ އެ ،ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ވާހަކަަދއްަކއިފި

ބަނޑުހައިެވގެްނ ފުރާނަ ހިނގައިދާނެ މީހާއަށް އިސްލާމްދީނުގައި ހަރާން  !ވުޒާރާަތކެއް، ތަެނއް ހުރި ާވހަކަ. ބަލަ

ތަނުގެ  ތޯ އޭނަ މިތަކެތީގެ މަސް ކެއުން ހުއްދަ. ބަނޑުހައިވެގެން ކިހިނެއްްއޗެހި ހުއްދަކުރަްއވާ ކާން. މުޅައެ

 އަޅުގަނޑުމެން އުޅެނީ ންނާނީ. މިއިރުގައި ޭއނަގެ ފުރާނަ ގޮއްސަ އޮތަނުން ޖަވާބެއް ލިބޭ ވުޒާާރއަކަށް ގޮްސގެން މި

ގެ ރުަގއި ވެްސ އޭ ާވއި ހަތަރު މަސް ،ތިން މަސް ،ަމސް ؟ހަފްތާ، ކީްއކުރަން ހުށަހަޅަިއގެން ޭއގެ ދެ މައްސަލަެއއް

ނޯވެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިސްލާމްދީނަކީ ވަރަށް  ން ޭއނައަށް ޮއެވވޭތޯ ނުކައިނުޮބއި؟. ދެޖަވާބެއް ނުލިބިގެން

ކިޔާ ެއކަން ކުރަންވީމާ  މިކަން އޮތީ މިހެން. ދެން އެބަމީހުންނަށް އޯގާތެރި ދީނެއް. އެހެންވީމާ، އިސްލާމްދީނުަގއި 

. މީހަކު ނޑުހައިެވގެން ފުރާނަ ހިނގައިދާނެކުރާ ހިސާބަށް ވެސްދޭ އިނގޭތޯ. ބަ؟ ަވއްކަން ވަްއކަންކުރަންވީތޯ

ގަންަނވާތޯ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް؟ އެ މައްސަލަ ވެސް މައްސަލަ އޮތް ގޮތް އެނިގވަަޑއި ކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައީމަވަްއކަން

އްސަލަ ބެލީ. ދުވަހަކު މީހަކު ަވއްަކންކޮށްގެން ހާޒިރުކުެރވުނީ. ާހޒިރުކޮށްފައި މަ  މަރުގެފާނު ޚަލީފާކަމުަގއި ެއއްވެސް ޢު
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ބަނޑުހައިެވގެން އޭނަެގ  ،ޖެުހނީ މީނަގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ، މީނަ ވައްކަންކުރަންޤީޤުކޮށް ބެލިއިރުގައި މައްސަލަ ތަޙު

ސަލަިއގައި އޭަނެގ އޭނަ ާކންވެގެން އޭނަ ކުރި ވައްކަެމއް. އެ ަމއް .ފުރާނަ ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ހީވެއްޖެ ހާލަތުަގއި

ރީ އިސްލާމްދީނުގައި ދީފައި ހުންނަ ނުކުރައްވާ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހިއް ރުގެފާނު ތަންފީޒެމައްޗަކަށް ޙުކުމް ޢުމަ

ޤަތުަގއި ވެްސ ޤީެއއީ ހީސަމާސާކުަރން؛ ހަމަ ޙަ ލަތުްއޟަރޫރާއޭ އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ، ޙާލުއިފަސޭހަ. ހާލަތާއި

ން އަުޅގަނޑުމެންަނށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ އޮތޭ. އެ ޟަރޫާރގެ ދަށުުތއްަޟރޫރާ އެބަލައިސްލާމްދީނުގައި ޙާ

ކާކުތޯ އަުޅގަނޑުމެން ެގންނަ؛ ބަނގްލަދޭޝް މީހުން ދަންނަވަނީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި

އަތުްނ  މީހުންގެ ްޓ ދައްކަނީ. އެންނަށް ޑިޕޮޒިޓް ދެްއކި ދިެވްއސަކު ނުހުންނާނެ. މަގުމަތިން ނަގާ މީހުގެންނަ ޑިޕޮޒި 

ދުވަުހގެ ވިާސ މަސް 3ނީ. އޭނަ އަތުން ފުރަތަމަ ްޓ ދައްކަޮޑލަރުން އޭނަ އަތުން ޑިޕޮޒި 2000 ފުރަތަމަ އެ ހޯދާ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެްއވެސް މީހަކު ނުހުންނާެނ  .އަތުލަނީ. އޭނަ ފުރަތަމަ ހުރިހާ ސަކަރާތެއް ޖަހަނީ އޭނަ ލައްވާ

ފަރާތަްށ  ޑޮލަރު އެ 1000ޑޮލަރު ަނގާފައި،  2000ނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހަމަ ގެންނަ. ހަމަ ކުންފުނިތަކަށް ގެން މި

ޑޮލަރު. މިއީ ކުރާ ވައްކަމަީކ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ކުރާ ވަްއކަމަކީ. މިއީ ބޮޑު  1000ގެންނަ މީހާއަށް އަނެއް 

މީހުން  . ވިސާ ީފ ވެްސ އަތުލަނީ އެޓް ވެސް އަތުލަނީންގެ އަތުން ޑިޮޕޒިމީހު ފައިދާގަނެޑއް ކުރަްނ ކުރާ ަކމެއް. އެ 

ކުރެ  ގްލަދޭޝް އެންމެންކީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިީއ ޙަޤީޤަތް. މިކަން އިނގޭނެ ބަނއަތުން. މިއީ މިކަން އޮތް ގޮތަ

 ކުރާ ގަީޑގަިއ އެ . ޗޭންޖުޓް ދަްއކާ މީާހއަކީ ވެްސ މަގުމަތިން މިހެން ަވގަށް ަނގަިއގެން ގެންނަ މީހާއަހާބަލަ! ޑިޕޮޒި 

ްށ ކަ. އޭނައައި އޭނަ އެހުރީ ހާލުގައި ޖެހިފަޓް ފައިސާ ދައްކަން. އޭނާ އަަތކުން ނުލިބޭނެ. އޭރުގަމީހާއަށް ޖެހޭނެ ޑިޕޮޒި

ނޫން މީހަކަށް ޑިޕޮޒިޓް،  ޓް ދައްކަން. އެ ބަދަލުކުރާ މީހާއަށް ޖެހޭނީ ޑިޕޮޒިނެތް ދެއްކޭނެ ގޮތެއް. ދެން އެ 

އުމުތަކުން ގެންނަ މީހުންނަށް ދައްކަފާނެ ކަންނޭނގެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޤަ ދޭޝް މީހަކަށް ނުދައްކާ. އެހެންގްލަބަނ

ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  އެހެންވީމާ އަުޅގަނޑު ކުަޑކުަޑކޮށް އިސްލާމްދީނުގައި ވެސް މިކަން އޮތް ގޮތް މި

 ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރުމެ ޒަތްތެރިއިއް  ދާއިރާގެ އަލިފުށީ ،އަރުވަނީ ރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

 ށް.ޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

މިއީ ވަރަށް ބޮޑު  ށަހެޅިފައި އޮތް މި ބިލަކީއިމިގްރޭޝަން ކަްނތަކުަގއި މި ހުޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޝުކުރިއް

ގާތަްށ  ބައިކުޅަ ެއއްބަޔާ ގޮުތަގއި ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. ރާއްޭޖގެ އާބާީދެގ ދެ ގެއުމީ މައްސަަލއެއް މައްސަލަެއއް. ޤަ
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އް ނޫން. ުއޅޭ. މިއީ ނޭނގިވާ ކަމެބަމިހާރު މިގޮތަށް ގެއްލިފައި ތިބި މީހުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކގައި އެ

، އެބަެއއްެގ އަމިއްލަ މަންފާއަށް، މާލީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭަގއި ެއއިރެްއގައި ސަުރކާރު ހިންގަން ތިބޭ ބައެއް

 އްލުކުރެވޭނީ ވަަރށް ބުރަ، ބޮޑު މަސައްކަތެއް އޮތް ބޮޑު ޖަރީމާެއްއ. މިކަން ޙަޓަަކއި ރާއްޭޖގައި ިހންގާފައިފައިދާއަށް

އްލުކުެރވިދާނެ ކަމަކަްށ ނުދެކެން. މިއީ މީެގކުީރގަިއ އެއް ކޮށްލަިއގެން މިކަްނ ޙަރިމަނާކޮށްގެން. ހަމަެއކަނި ޖޫ

ެވސް ކޮށްފައި ހުރި ކަމެއް.  ކުރިއިުރގައި ތަޖުރިބާަރކަށް ސަރުކާުރގަިއ މަސަްއަކތްއަޅުގަނޑު ކޮންެމވެސް ވަ

 ؛މަގަށްމީހުން ހަމަ ގެ ތެރެއިން އެހިއުމަން ރިސޯސް މިނިސްޓްރީ ،އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް ފިލައިގެން އުޅުނު މީހުން

ހުއްދަ ހޯދައިގެން ާރއްޖޭަގިއ މަސައްކަތްކުެރވޭ ަބއެްއެގ ގޮތުަގއި ހެދޭތޯ މަސަްއަކތްތަކެއް ކުރިން. ެއގޮތުން 

ައމިއްލައަށް އައިްސ ނަން ނޯުޓކުރަން. އޭރަްށ އެމީހުން ެއ ނަށް ފުރުޞަތެއް ހުޅުވާލަދިނިން، މީހުން އަޅުގަނޑުމެން އެ 

މީހުން އެ  ވާ ތަނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ރެޖިސްޓްރީކޮށް، އޭރު އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާރުން އެބޭނުން

ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެންެމ  ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދިޔައީ. މިގޮތަށް މިކަން

 ައޅުގަނޑުެމންނަށް އަމިއްލައަްށ ައއިސް ،ދިމާލަކުން ނުލިބުނު. އެހެންނަމަވެސްފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދޭްނާވ ހުރިހާ 

މީހުން ރަށަށް ދާން ބޭނުންވި މީހުން  ކުރި އިނގޭތޯ. އެމިއީ ފިލައިގެން އުޅޭ މީހެކޭ؛ ހާހެއްހާ ގިނަ މީހުން ނަން ނޯޓު

ިއ ފިލައިގެްނ އުޅުނު މީހުންެގ ގާތަްށ އެއިެރްއގަ ؛ެއކި ތަންތަނަށް ަވޒީާފއަށް މީހުންެގ ތެރޭަގއި ތިބި، ތިބި. އެ

ވެްސ ދިމާވި. ސަރުކާރުން އެކަން ކުރަްނ  މީގަިއ ދަތިތަކެއް  ،ރެޖިސްޓްރީވާން ބޭނުންވާ މީުހން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް

ޕޯޓް ހޯދަން ލިބެްނވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ސަ ރި މަސަްއކަތުަގއި އެމްބަސީތަކާ ހަމައަށް ދިަޔއިމަ އެމްަބސީން ވެސްކު

 . އެއެއީ ާޕސްޕޯޓް އޮންނަނީ ެގްއލުވައިލާފަިއ، ވީދައިލާފަ ވެްސ. އެމްބަސީތައް ވެސް އެކަން ކޮށްދޭންތަކެއް ހުރި ދަތި

އެމްބަީސއަށް ދެވޭެނ ގޮތެއް ވެސް. އެހެންވީމާ، އެމްބަސީން ވެސް މިކަްނ  މީހާގެ އެްއވެސް މަޢުލޫމާތެްއ ނޯވޭ

އް ނޯވޭ. ންމެ ފުރިހަމައަށް އެަކން ކޮށްދެވޭނެ ގޮތެ ނުންވި ނަމަެވސް އެމަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ެއހީތެރިވެދޭން ބޭ

ފަހަރާ  ރި. އެ ހުރިހާ ކަމެއް އެއްހުއް އިދާރީ ޮގތުން ކުރެވެން އެބަަބއިވަރު ކަންަތއްތަ ޓަކައިމިކަން ޙައްލުކުރުމަށް

އެހެން ފިަލއިގެންާދ  ،ަކމަކަށް މަކަމަކަށް. ފުރަތަ ހޯދިދާނެއްލެްއ ޙަމިކަމަށް ކުރެިވގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑު ނުދެކެން 

ހުންނަކަށް މީ  ގަބޫލުކުރަން. އެަވޅުތަކެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށްގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަ މެދު އަޅަންޖެހޭ؛ މީހުންނާ

މީހުން  އެ ިދ އެ ޒިންމާ؛އަ  ވަޒީފާދީގެން ގެްނގުޅޭ ފަރާތާމީހުންނަށް ފިލުވައިެގން، އެނޫން މިދެންނެވީ. 

ވެސް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ  ކޮށްގެން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ކުށެްއ އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެބަޔަކުއެތެރެ

ަޓކައި ފުަރތަމަ ކަމަކަށް މާލޭގެ އެިކއެިކ ތަންތާނގައި ހަމަ ވަރަށް  ެދކެން. ިމކަން ޙައްލުކުރުމަށްކަމަށް އަުޅގަނޑު

އި މީހުން ތިބޭ ަވކި ގެެއއްގެ ކަންމަތީގަ  ،ވެސް ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް ފާހަގަކުރެްއވި ބިލު ހުށަހަޅުްއަވމުން  ކުރަން؛ފާހަގަ

ސް، ފުލުހުން މު ކަމެްއ. ެއއީ ެއ ކަންމަތީަގއި މީހުން ިތބޭ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ކޮންެމ ދުވަހަކު އައި ވާހަކަ. އެީއ ާއއް

ބޮޑު  ތާކު ނުތިބޭނެ. މިހާރު ވަރަށް ފާޅުކަންކުެރވެން އޮންނަ ކަމެއް ކުރަން ފެއްޓީމަ އެ އައިސް އެކަން ބަލަިއ،
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ބޮޑަށް ފަހިެވގެންދަނީ.  ގޮތެްއގަިއ ހުރިހާ ދިމާލަކުން އެއްބާރުލުން ކޮންެމވެސް މިންވަރަކަށް ެދވޭތީ ެއކަންތައްަތްއ އެހާ

ގެންދާ މީހުންނަކީ އުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މީހުން. ފިލައިޓަަކއި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ރަށްރަށުަގއި އެބަ މިކަން ހުއްޓުވުމަށް

ކޮންމެވެސް ރަށެއްގެ ކޮންެމވެސް  ުކރާ މީހެއް ނަމަ،މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި މާޭލެގ ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާ

ެއްއ ޓިއްގެ ވަލުތެރޭަގއި ޖިފުކުރުވާ ީމހަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ. ރަށެމީހަކު ގެްނގޮްސގެން މަސައްކަތް  މަސައްކަތެްއަގއި

ދާއިރު ފެނިފަިއ  ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން ރަށްރަށަށް ކުރަން. އެ ަމންޒަރުނޑުވެރިކަންން ވެސް ތިބެދާނެ ދައަޅަިއގެ

ހުރި އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެްނ އޭރު މިނިސްޓްީރގައި މި އެބަހުރި. މިކަންތައްަތއް ވެްސ ޙައްލުކުެރވޭނެ ގޮތްތައް އެބަ 

ކަމަށް ވަންޏާ ެއ  ްއވެސް ރަށަކަށް މީހަކު ދާކުރެިވދާނެ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި މާލެއިން އެ ،ވާހަކަތައް ެދއްިކއިރު

ގޮތް ހަދަން.  ޖެހޭ އޭނަައކީ ޯވކްޕާމިޓް އޮތް މީެހއްތޯ ބަލާފައި ނޫނީ އެ އުޅަނދެއްަގއި ނުދެވޭގެންދާ އުޅަނެދއްަގއި އެބަ

ބަޖެހޭ އްަގއި ދިރިއުޅޭ މަަސއްކަތްކުރާ މީހަކު އެެއ ރަށެ ަގއި ދިރިއުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ،ހަމައެއާެއކު އެ ރަށެއް 

ލާއެއްަގއި ވަރަްށ ހުއްދަ އޮތް މީހެއްތޯ، ނެތްތޯ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ މަރުޙަ ކައުންސިުލގައި ރަޖިސްޓްީރާވން

. ން ބާރަކަށްވެގެންދާނޭއްލުކުރަކަމަށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން ޙަތި ބެލެހެއްޓިގެން ގޮއްސިރަނގަޅަށް މީ

މެއް ދިމާެވގެން ނަމަެވސް ފޮނުވައިނުެލވިފައި ތިޭބ ޕާސްޕޯޓް ނެތިގެްނ، ެއހެން ކަ ބޭ؛އެއާެއކު ފޮނުވާނުލެވިަފއި ތިހަމަ

ހުން ބޭތިއްބިދާނެ މީ މީހުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުަތއް، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޮގތަށް އެ ދޭތެރޭގައި އެ މީސްމީހުންނާ

ކުެރވިފައި ުހންނަ ތަނެއްގަިއ. ެއްއވެްސ ޚާްއޞަ ނީ ކޮންމެވެްސ ތަނެއްަގއި.ސް ފުލުހުންގެ މަރުަކޒެްއގައި. ނޫކޮންމެވެ

އްލުކުރެވޭނީ އަުޅގަނުޑ ނުާވނެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ޙަމީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤު ނުދީ އޮެވގެން މީހަކަށް އެ

، އިމިގްރޭޝަނާ، މި ހުރިހާ ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލާއި ،ފުލުހުންގެ މުއައްސަާސއާއި  ،ސަރުކާރާއި  ،މިދަންނަވަނީ

ކުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީގެން. ދެން އަޅުގަނޑު އިމިގްރޭޝަްނގެ ވާހަކަ ނުދެންނެވި ނަމަވެސް ނަތަ

ވަމުންދާ ގޮތް ވަރަށް ސާފުޮކށް އެބަ އިނގޭ. ކޯާޓއެއް ެވސް ލިބެނީ ވަިކ މިންވަރަކަްށ  އިމްގްރޭޝަނުން ކަންަތއްތައް 

ކޮންމެ މަސައްކަތްކުރާ އެމްޕްލޯޔަރަކަށް  ހޭ މީހަކަށް ފައިސާދިނީމަކަން،އެތަނުަގއި ހުންނަ އޮފިސަރަަކށް ނުވަތަ ދޭންޖެ

އެހީތެރިވެދިނުމުަގއި ިދނުމުގައި އެގޮތަށް އެމީހުން ފިލުވައި އޮޅިފައި އޮންނާނެ ކަމެއް ނޫން. ހަމަ  ވެސް މިހާރު އެއީ

 އި އުޅޭ ަބއިވަރު މީހުން.ހުއްދަ ހޯދައިދިނުމާއި ކަންތަުކގަ މަސައްކަތްކުާރ، އުޅޭ އެތާ ތެޭރގައި ވެސް  އެބަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު މެން ޒަތްތެރިިއއް ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ،ށްމުބީނަ އަޙްމަދު

 

  އްކެވުން:ވާހަކަދެ މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ
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ގެ ނުވަތަ މި މައްސަލަިއގެ ޖެހުނީ މި ބިލު ވަނަ ފުރުޞަތަަކށް ވެސް އެދެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދެ

ހަމައަށް ެވސް އަންނާތީވެ ހަމަ އެ ވާހަކަ  ބޮުޑވުންތަްއ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކިއެިކ ފަރާތްތަކުގެ ކަންހަމަ މުކަމުން. މުހިއް

ގެނައުމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެްނ މިގްރޭަޝން ގާނޫނަކަށް އިޞްލާޙު . މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން އިހިއްސާކޮށްލަންެވގެން

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި  ،ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ،މިތާނގައި ދައްކަމުންދާއިރު 

ކި ކުންފުނިތަުކގަިއ ިރވެރިން ނުަވތަ އެކިއެދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިތިބަ ބިދޭސީން، ރަނގަޅު ވާހަަކއެއް. ބައެއް ވިޔަފާ

ވެްސ ބޭބޭފުޅުން   ބޭފުޅުން ެއއްވެްސ ޮގތެއް ނެތިގެްނ އިނގޭތޯ، ަމގުމަތިންގެެނއްސަ ތިބިކުރަން މަސައްކަތް

ޓަކައި ަމގުމަތިން މީހުން ، ޕްރޮޖެކްޓުތައް ނިންމުަމށްނަގަިއގެން ކުީރަގއި ެވސް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރި ފަދަިއން

މީހަކު ލިބޭނެ ގޮަތކަްށ  ،ގެންގުުޅމުގައި އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތިެގންވެސް އެބަ ގެްނގުޭޅ އިނގޭތޯ. މި ގެްނގުޅޭ  ންނަގަިއގެ

ތިޭބ  އަންނަ ކުންފުންޏަކުން ގެނެއްސަކުރަމުން . މިސާލަކަށް އަުޅގަނުޑ ވިސްނާލަމާ! ރާއްޭޖގައި ވިޔަފާރިނޫން

 ތަންތަނުން ގެންގުޅެގެން ނޫނީ ހަމަޖެއްސެން ނެތްވަރުގެ ތިރީސް މީހުންދަނީ. ވިހި ބިދޭސީން ފިލައިގެން މި

މީހުންނަށް އެބަ މަޖުބޫރުވޭ  ޓަކައި އެއޭގެތެެރއިން ދިހަބާރަ މީހުން ފިލައިގެންދިޔައިމަ އެކަްނ ހަމަޖެއްސުމަށް

އާދޭ.  ގެންވިސާ ނެތް މީހުންނަށް ވެސް ވެ ސް ހަމަޖައްސަން. މިއޯވެނަމަ ކޮންމެވެސް ބަަޔކު މަގުމަތިން ނަގަިއގެން

 ގަިއގެން ހަމަޖައްސާއިރުަގިއ ބަދަލުގައި ރިޕްލޭސްކުރަންއާދޭ. އެކަމަކު މި މީހުން ނަ ނޫން މީހުންނަށް ވެގެންހުއްދަ

ގަނެޑއް ނުލިބިގެން ޝަނާ ހަމައަށް ގޮްސެގން ކޯޓާވިޔަފާިރވެރިން ނުވަތަ މި ކަންކަން ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން އިމިގްރޭ

އެބަުއޅޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތް ކޮށްގެން ވެސް ނުިލބިގެން އެތައް ަބޔަކު މި ޤައުުމގައި  ސަްއކަތްތަކެއް، އެތަްއއެަތއް މައިނގޭތޯ

 ގެނެްސ މި ގާނޫނެއް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެްނީވމާ، އި

ހަމައަށް  ރައްޔިތުންނާއަޅުގަނުޑމެން  ށް ނިންމާފައިޮގތަކަ ،ތާކުންތާކުނުޖެހޭނިންމާފައި އަނެއްާކވެސް ެއއްކަލަ 

މާ، ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ިގނަވެގެންދާނެ. އެހެންވީދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އަުޅގަނުޑމެންނަށް އަންނަ ފާޑުކިޔުްނތައް 

ރޭޝަން ހަމަ އިމިގް މެންލަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ޖުމުނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު އްކެދެ އަޅުގަނޑަށް މި ވާހަކަ މި

ކުރީަގއި ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ  ރިހާ ތަނެްއ ޙައްލުކޮްށގެން ނޫނިއްޔާތެރެއަށާއި މި ހު

ެވސް ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުން އަންނަން މާލަށް ތަފާތު ބަސްތައް އަނެްއކާއަޅުގަނޑުމެންނާ ދިހަމަ  ،މިދެންނެވި ފަދައިން

މާލެއިން ބޭރުވާ ނޫނީ ިރ މެންބަރު ފާހަގަކުރި ފަދައިން، ްއޒަތްތެދެއްކި އިކަކުިރން ވާހަ ގެފަށާނީ. އެ އަޅުގަނޑު

؛ ފުަރއިގެްނ ދާ ބޭފުޅުންއިގެންދާ، އެިކއެކި އޮޑިފަހަރުތަުކގަިއ ފުރަިއގެންއެއަރޕޯޓުން އަިއސް އެއަރޯޕޓުން ހަމަ ފުރަ

އްޭޖގައި ދިވެހިރާުމެގ ހުއްދަ، ގެންދާއިުރަގއި ޯވކްޕާމިޓު އޮތްތޯ ަބލައި، މަސަްއކަތްކުރުން ފުރައިބިދޭސީ

. އެ ފުރުޞަތު ުނވާެނ ޙަޤީޤަތުގައިބަލާފައި ނޫނިއްޔާ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ގޮސްގެން މަސައްކަތްކުރުުމގެ ހުއްދަ ޮއތްތޯ

މި އެންމެން ބަލައި، ކައުންސިލުަތކުަގިއ ނުވާނެ. ރަށްރަށަށް އެރީމަ ރަށްރަށުގެ ކައުްނސިލުތަކުން ދީގެން

މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގުިޅގެން ކުެރވޭ މަސައްަކތަކަށް އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަްށ  ،ޒާެމއް ޤާއިމުކޮށްވެވޭނެ ނިރަޖިސްޓްރީ
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މަސައްކަްތކުރާ ނުަވތަ  ،ގޮތެްއގައި ކުރީަގއި ެވސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި ަފދައިން ވެގެން އަންނާނީ. އަދި ޚާްއޞަ

ކި ތަންތަނުން އާދޭ އެ މަޖުބޫރުވެގެންއެބަ މީހުންނަށް މި  ،ނަމަ ބޭނުން އަދަދަށް ބިދޭސީން ނެތް ވިޔަފާރިތަކަށް

 ރަން އަޅުގަނޑުމެން މީގެތެރޭަގއި ރިމަނާކުއަުޅގަނޑުމެން ވިޔަާފރިވެރިން ޖޫ މާ، މިއަދުގެންނަން. އެހެންވީ

 ދިވެހި ވެސްދީ އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކޮށްފިނަމަ އަނެއްކާހިމަނާލެވިދާނެ. ހިމަނާއިރުގަިއ އެކަމަކު މި ޙައްލު ހޯދައިނު

، އަޅުގަނޑު ހަމަ އާދޭހާއެކު އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ތަކުލީަފކަށް ެވގެން އަންނާނެ 

ޓޯޓަލް ސޮިލއުޝަނެއް ގެނެވޭނެ ކަހަލަ ޙައްލެްއ  މިޓީ މަރުޙާލާގައި މިކަން ނިންމައިާލއިުރަގއިކޮ ،ދަންނަވަން

ހޯދީ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްާޔ އަުޅަގނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަެތއް   ދަންނަވާލުމަށްހަމައެ ވާަހކަ އި ހޯދުމަށް. މީގެތެރޭގަ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި އި ދާއިާރގެ ުކޑަހުވަދޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ، 

 .ދެވަނަ ފުރުޞަތު، ށްޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ބިލުގެ މުހިއްމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހަމަ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ވެސް  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއިޝުކުރިއްޔާ 

ަރށް ރަނގަޅަށް ެއއް ކަެމްއ ުޅަގއި ވަްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުއިމިހާރު ގިނަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދުނީ. 

 ވެސްދީނުގައި ިއސްލާމްމާްތވެގެްނވާ  ގެއަުޅގަނޑުމެން ؟ކޮަބއިތޯ އިމު ވެސް ފާްސެވގެްނހިނގައްޖެ. ެއއީހަމަގަ

ހާލަތު އޮންނާނީ އެގޮތަށޭ.  ން ދާންދެ އެ ބަަޔކު ބަދަލުކުރުމާ ހަމައަށް ،އެ ބަެއއްގެ ހާލަތު ،އަންަގވާފައި ވަނީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހީްނެގ  ،ން އިނގޭ އެްއޗަކީ އިން ބަދަލުކުރީމަ ބަދަލުވާނީ. މިންގެ ހާލަތު އަޅުަގނޑުމެއަޅުގަނޑުމެ

ގޮުތގައި. އެިކއެކި މާއްދީ މަންފާ  ގެގުޅިގެން ޙައްލުުނެވފައި އޮތް މައްސަލަެއއް  ރާތްތަކުން ގެްނގުޅޭ ޢަމަލުތަކާބައެއް ފަ

މައްސަލައެއް ނެތް  ޏާ މި ފެންނަނީ. މަންފާއެއް ލިބެންތަން އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ދާހޯދުމަށްޓަކައި ޤައުމު ޤުރުބާންކުރަމުން

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ އެހެން ރައްޔިތުންނަްށ ކިތަންމެ އުނދަގޫވިޔަްސ،  .ގޮތަކަށް ކަންތައް ިވޔަސް ކޮންމެ

ޝަން މިކޮއްކި ފަދައިްނ، އޭނައަށް ޭއގެ ބޭރުމީހުން ގެނެސްގެން ދެންމެއަކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިތަނުގައި ވާހަކަދެ 

ވާނެ ކަމެއް ންވިޔަސް. ެއަކމަކު އެއީ ޤައުމީ ލޯބި ހުންނަ މީހަކު ކޮށްގެ ންޏާ ދެން ހެޔޮ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައްލިބެ

ނަ ބަހުސްކެރެވިގެންދިޔަ ގިމިތާނގައި ހުށަހެޅިގެން  ،ބޫލުކުެރެވނީގަމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޫން. އެހެންވީމާ،

ތަނުން  މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް ކަމަށް. އަުޅގަނޑުމެން މިބަލައިލާއިުރަގއި ކަށް ނުކުތާތަ

މަޖިލީހުން  ގެޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ެއކިެއކި މުއަްއސަސާތަކާ ހަވާލުކުެރވޭއިުރަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ހަދާފައި ގާނޫނަށް ނުގާނޫ
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 މިަކން ރަނގަޅަށް ކުރޭތޯ. ކަމާ ގުޭޅ ކޮމިޓީތަކަްށ ހާޒިރުޮކށްގެން ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިވެސް އެބަ ބަލަންޖެހޭ 

ށް އިމު ވެްސ ރައްޔިތުްނގެ ކުރިަމއްޗަނަމަ ހަމަގަބެލޭ ލިއްޔަުތ ރަނގަޅަްށ އަދާކުރެވޭޯތ ބެލެންޖެހޭ އެބަ.އޫމަސް

ކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުމަށްޓަކައި އޮތް މަޖިލީހެއް. ސަރުވެވޭނެ. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖަވާބުދާރީ

އޮތީ ކޮންމެ ގޮތެއް  މިހާރު މި ،ހަމައެކަނި ގާނޫނު ހެދުމެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ޮގވާލަނީ

އިޖުތިމާޢީ ބޮޑު މައްސަލައަށް ޙައްުލ  ގެ ސަރުކާރުގައި. ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްވިޔަްސ، އާ ސަރުކާެރއް

ކަމަކަށް  އިމު ވެސް އެއީ ޤައުމީ ނަޒަރަުކން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކޮށްދެޭވ ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮދެވިއްޖެނަމަ ހަމަގަދައިހޯ

އެސް.ބީ.ައއި ކުރިމަތީަގއި ކިޔުހަދާފައި ޑޮލަރު ިވއްކަން  ވެގެންދާނެ. ޑޮލަުރގެ ައގު ޮބޑުވަމުންދާ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރ،

 އަުޅގަނުޑމެން ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުން އި އަތްލާނީ؟ އަުޅގަނޑުމެން އެ މީހުން ގަިއގަމީހުންތައް ބައިވަރު. ކިހިނެއްތޯބޭރު

އި ބުެނގެން ގަަވރުނަރު ކައިީރގަ ގެއެމް.އެމް.އޭ  ވެއްެޖއްޔާ،އެހެން ންނަނީ. ގަ ފާސްކޮށްގެން ވެސް ޑޮލަރު ޮބޑު ައުގގައި

މިީޓއަށް އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮގެ ރަދަންނަވައިފިން. މިތާމާއްދާ ަނގަޭށ އަޅުގަނޑު އެ ގަާވއިދުގެ 

ހުންގެ ހަދާފައި ދަނީ. ފުލުްއ ޑޮަލރު ައގުބޮޑުކޮްށ ިވއްކާތީ. ިކޔުވާނެ ިމހާރުވެސް މައްސަަލއެއަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާފައި 

 . އެކަމަުކ ސަިއކަލުަގއިއިނޭގތޯ ނުދާނެަޅިއ ވެސް ލަނީީކ ނޫން. އެެހންވީމާ، ކަމަކުއަމީހަކަށް ފެނުނަކަސް 

 ރުބަޑިއަޅަިއ،ކަ .އެބަ ހިފަހައްޓާފަސް ފަހަރަށް ބަލަން ހަތަރު ނެތްތޯމެން ދަނިކޮށް ލައިސަންސް އޮތްތޯ އަޅުގަނޑު

 ހަދާ. އެކަަމުކ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް އެސް.ބީ.ައއި ކުރިމަީތގައި ޗެުކކޮށްއެްއޗެހި 

ކުރެވޭ ކަމެއް ނެތް. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ޤައުމީ ނަޒަރަކުން  މީހުންތައް ތިބޭއިރުރުއަގު ޮބޑުކޮށް ވިްއކަންދާ ބޭޑޮލަރު 

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަށް އަސްލު ޙައްުލ ގަނޑުމެން ލަދުގަންަނންޖެހޭ ތިބެ އަޅުވެހީންނަށް ވެއަޅުގަނޑުމެން ދި

މި ބިލާ ގުޅޭގޮުތން ހަމަގައިމު ވެސް ގިނަ  ތެރި ނިޔަތުގައި މަސައްކަްތކުރަންޏާހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އިޚްލާޞް 

އްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ހަމަ އެއް ރޫހެއް. އެހެންވީމާ، އި ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކޮށްފަިއވާ މަިއގަނޑު ރޫހަކީ އި

ތުގަިއ ގޮ ފުރިހަމަމީގެ  ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލު، ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ އި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން

ކައި އެ ކުރަނިވި ގޮަތކަށް މި ތަކުލީފުތަުކން ސަލާމަތްވުމަށްޓަމަންފާ ންދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއިޔތުންނަށް މީގެ

ދިއުމަކީ ކޮންމެހެން ވެްސ ޤައުމީ ވާޖިބެްއގެ ގޮުތަގިއ  ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެންގޮތަކަށް މިފަސޭހަތައް ލިބޭނެ 

 .ޝުކުިރއްޔާ  .އަޅުގަނޑު ދެކެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށްފަހު( ކަ)ވަގުތުކޮޅަ  ްށލާނަން.އަުޅގަނޑުމެން މަޑުކޮ ބަރު. ބަންގިއަށް ކުޑަ ަވގުތުޮކޅަކަށްްއޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ އި

ށް ޕީއަ.ޑީ.. އެމްމުލަކު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހިމް ނަޞީރަށް ،އަރުވަނީ އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި 

 މަށް ދަންނަވަން.  ވާހަކަފުޅު ކުރިައށްގެންދިއު. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިނެޓު 5ބާކީ އޮތީ 
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 މް ނަޞީރު ވާހަކަދެއްކެުވން:އިްބރާހީމުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ހިާރއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނު( އަްށ ދިވެ) 2007/1ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ެވސް ކޮންމެވެްސ އެއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް ފުރުޞަތު ހޯދާލީ. އިއްޒަތްތެިރ  މެދު އަޅުގަނޑު ގެަނއުމުގެ ބިލާލާޙުއިސް

ދަނީ ބައެްއ  ރައީސް، މިއީ ަޤއުމުަގއި ަވރަށް ވެސް ބޮުޑވެއްޖެ މަްއސަލައެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

ހާ ނެތި ޤައުމުަގއި އެއްަބޔަކު އުޅޭނެ ލަމައެއް، އެްއެވސް ހަމައެއްންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައި

 ވެސް އެ ނުދަްއކާ އެ ތަން. ދައުލަތަށް ރެވެނިުއއެްއ ދައްކަްނ އޮންަނއިރު ދާށް ބޭުރގެ ފަރާތްތަކުްނ އުޅެމުންގޮތަކަ

. ގަިއ ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކަށްތަން. އަޅުގަނޑުމެްނ ވިސްނާލަންޖެހެނީ ރާއްޖޭ މީހުން ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ުއޅެމުންދާ

 ،ބޭރުމީހާއަށް. ދިވެހިން އެތަްއ ބޮޑު ޚަރަެދއްކޮށް ފަހަރަށް ިލބެނީ ޤީޤަތުގައި ގިނައެ ގާނޫނުތަކުން ހިމާޔަތް ޙަ 

ބޭރުމީހާ  ކަތްަތކަށް އަުހލުވެރިކުުރވާއިުރގައިބޭފުުޅންގެ މަސައް އެ ،މިދެންނެވި ފަރާތްތައް ރާއްޖެއަށް ގެނެސް

ތްތެރި ދަނީ ެއްއވެސް ގޮަތކަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެނުގމެއް ކެހުމެއް ނެތި. އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ފެނޭ އިްއޒަންފިލައިގެ

ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ގާނޫނު ފިލާ މީހާއަށް ވެސް އަދަބެްއ  ޙަާލައށް މި ބިލު ގެންގޮސް ކޮމިޓީގެ މަރުރައީސް، 

 ޚާއްަޞކޮށް ައޅުގަނޑުމެން ާރއްޖޭަގއި މި  ؛މީހަކަށް ވެސް ެވގެން އައުން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މީގެ ކޮންމެއިޞްލާޙު

 ރުފިޔާ ކަމަށް ވެފައި މި  8000ޓަކީ ންނަށް ބަހައްޓާ ޑިޕޮޒިކަމަށް ވާތީ، މި މީހު  ގްލަދޭްޝ މީހުން އުޅެނީ ގިނައިން ބަނ

މީހާ ނެރޭ ހިސާބުން އުލަށް މަސަްއކަތުގެ މާޙަ  އޮންނަނީ. ނަމަވެސް ަވޒީފާެގ އެއްބަްސވުމާ ެއއްގޮތަށް ާރްއޖެ އައިސް

ކަމަށް އޭނަގެ ބޮލަށް  މީހާއަށް އެއަްށވުރެ ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭނެ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެ އެހެން ބޭރު ،އެހެން ފަރާތަކުން

، އަދި އެހެނިހެން އާދޭ. ގެންގޮްސ މަގުމަތީަގއި މަަސއްކަތްކޮށް އެބަ  ތަން ީމހާ ގެންދާ އެ ކުންފުނިން އެ ،އެރި

 ލިބޭ އައި މުސާަރއަްށ ވުރެ ދެގުނަ މުސާރަ އޭނާ އެ ،މި ފާޑުގެ މަސަްއކަތްކޮށް  ޑުހަްއދައިވެސް ދަނ ރަށްރަށުގައި

ނުތަާކިއ ަގވާއިދުތަްއ ބަލަހައްޓަިއ ފެންނަނީ. ނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެންެގ ގާނޫ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ތަން  ނުާލ ތިބޭސް ަހމަ އަޅައިވެ  އިރުމީހުން ދާ ކުރަން ތިއްެބވި ފަާރތްތަކުން މިދެންނެވި އުސޫލުްނ މިރެގިއުލޭޓު 

ެޗއް އެީއ އެއް އުމުަގއި މަދުރި ރައީްސ. ޤައުމީ ނެތީ އިޚްލާޞްތެރިން. ޤަފެންނަނީ. އިއްޒަތްތެ އަޅުގނޑުމެންނަށް މި

ސް، އިޚްލާޞްތެރިަކމެއް ނެތިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ތަންމެ ރަނގަޅަށް ހަދާފައި ހުއްޓަތެރިން. ގާނޫނުތައް ކިއިޚްލާޞް

ފަހަރަށް  ފެންނަނީ އިމިގްރޭޝަނާ ގިނަ ، ެއކަމުން ކުރާނެ އެއްވެސް ކަެމއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ރައީސް

މާލުވާ ކަންކަމަށް އިހު ހަވާލުވެ ތިއްަބވާ ފަރާތްތަކުން މި ކަންތައްަތއް ބެލެހެއްޓުމާ ބޭރުމީހުންގެ ،ހަވާލުވާ ފަރާތްތަކުން

ނޑުމެްނގެ މި ތަން. ނަމަވެސް އަުޅގަ އަށް އަބަދުވެސް ިވސްނައިގެން ކަްނކުރާތަން. ތިމާއަށް ލިބޭ ފައިދާ ަވގުތީ ފައިދާ

ވެސް އެ މަަގްށ  ޤީޤަތުގައި ކުށާއި އެހެނިހެން ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތަކުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންމުޖްތަމަޢަކީ ޙަ

ުކރަނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދުަޤއުމެއް. ައޅުގަނޑު އުއްމީނުދިނުމަށްޓަކައި މަސައްަކތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ ދިޔަ
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ކަމަށް.  ދާނެޙައްލުެވގެން އާދެ! ބޭރުމީހުންގެ ަމްއސަލަ ؛އިމިގްރޭޝަްނގެ މައްަސލަ އާ ސަުރކާރާއެކު އަޅުގަނޑުމެންގެ

، ތެދުފުޅެއް މަޖީދީމަގަްށ ފެންަނނީ ލާ އުޭޅއިރުަގއި މި މާލޭގެ މަގުތަކަްށ ނުކުމެ ހިނގައިފަހަރަށް އަޅުގަނޑަށް ަބއެއް

މީހުން މަސައްކަތް ހޯދުމަށްޓަކައި  ވެސް ހަމަ މަގުގެ ެއއްފަރާތުަގއި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ބޭރުއި ލާއިުރގަލައިބަ

ހުން ނުކުމެ މީ އެ ،މީހުންނަށް އެ މަސައްކަތްތައް ދޭނެ ފަރާތްތަްއ އުޅޭތީ ތަން. އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން އެ ނުކުމެ ތިބޭ

ތަން ފެންނަމުން އެބަދޭ.  ުއޅުމަށް ދަތިވާނެހެން ވެްސ ތިބޭ ނގާބިނާގވެނޑުމެން ދިވެހިން ހިމަގުތަކުަގއި އަުޅގަ

 ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ބިލާ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު ވަރަށް އެދެން މި ބިލު ޮކމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ގެންޮގސް

 ންނަށް ބޭނުންހާ ގޮތަކަށްއެއާއެްއކޮށް ބޭރުމީހު ގެނަުއން. ހަމަލާެޙއް މެދު ދެކޭ ގޮތެއް ބައްލަވަިއ، އަވަސް އިޞް

ެވގެން އައުން. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރެވޭނެހެން މި ގާނޫނު އިސްލާޙުނުބޭނުންހާ ތަނެއްގައި މަސައްަކތް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނގު ދާއިރާގެ ީނ މާފަންނު ހުޅައަރުވަ ގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު މިމިނެޓު 3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބާކީ 

 ޞަތު ބަންދުވާނެ. ފުރުިމނެޓު ހަމަވުމާއެކު އެމް.ޑީ.ީޕގެ 3ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިްއޒަތްތެ

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

އްޖޭގެ އިިމގްރޭަޝން ގާނޫނު( އަށް މަނިކުފާނު ދިވެހިރާ) 2007/1ބަރު ރައީސް. ގާނޫނު ނަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ލާއިުރގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބޭރުމީހުންގެ މައްސަަލއަކީ މި ރާއްޖެއަށް ވަރަްށ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ވިްސނައި

ޭޅ ރާއްޖޭެގ އާބާީދއާ ގާތްކުާރ ދިރިއެަބއު ރުމީހުން އެބަުއޅޭ، ާރއްޖޭަގއިބޮޑަށް ދިމާވެފަިއ އޮްތ މަްއސަލައެއް. ބޭ

ކަމަކަށް  ކަމެއް ނިންމާލެވިދާނެ ނަށް ހަމަ މިހާ ފަސޭހައިން ޖޫރިމަނާއަކުންމިންގަނޑަކަށް. މިއަކީ އަުޅަގނޑުމެން

ތިޞާދީ މައްސަަލއަށް ހުރަހަކަށް ދިމާވެފަިއާވ  މައްސަލައަީކ އަުޅގަނުޑމެންގެ އިޤްއަޅުގަނޑެއް ގަބޫެލއް ނުކުރަްނ. މި

 އެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖްތިމާޢީދޭތެރޭަގިއ ދިމާވެފައިާވ މައްސަލަ  . އަުޅގަނުޑމެންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާސަލަެއއްބޮޑު މައް

ުކއްލިއަްށ އަުޅގަނުޑ ގަޑުމެން މިކަހަލަ ބިލެްއ ކުއްލިގޮތުން ދިމާވެަފއިވާ ަމއްސަލަެއއް. އެހެންވީާމ، އަޅު  ކަންކަމާ ބެހޭ

އެއިެރްއގައި ދިާމވާ މަްއސަލައަކާ  ދިމާކޮށް މިކަހަލަ  ،އެކު ދަންނަވާލަން ބޭުނންޔާތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ހިތާމައިްއޒަ

ހުރިހާ  ނާއަކުން އަޅުގަނޑުމެން މިވާއިރުަގިއ މީގެ ފަހަތުގައި ޖޫރިމަމިކަހަލަ ކަމެްއ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއް ،މައްސަލަެއއް

ލަންޖެހޭ އެަބ ބަ ނަންޖެހޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންވެްސ ެއބަ ދަން ކަމެއް ނުނިންމޭނެކަން ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން

ލޭގެ މަގެްއގެ މަްއޗަށް އްލެއް ހޯދާނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ. އަުޅގަނޑުެމން މާއަޅުގަނޑުމެންނަށް މީން އަޅުގަނޑުމެން ޙަ

މީސްމީހުން  ސް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް މި ދިމާވަނީ ބޭރުމީހުންނާ. ބިދޭސީންނާ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނުކުމެލިޔަ
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 މި މެންކުރުާވ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުއި ަގވާިއދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްގާނޫނާ ،އްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަްށ ގެންގޮސް އެ

ކުރެވިގެންދާނެ ވާހަަކ. ވަންޏާ ޖޫރިމަނާ ކަމަށް އޮތީ ެއޮގތަށް ގެންދާ ލާޙުަގއި މިއްކަނީ. މަނިކުފާނު ހުށަހެޅި އިޞްދަ

ކޮްށލަން ވެސް ބޭނުން އިްއޒަްތތެރި ރައީސާ. މި ގޮތަްށ  ސުވާެލއްމަނިކުފާނާ  ،އަރާނޑު ހަމަ ހިތަށްއަޅުގަ

 ުއޅޭ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަީކ، ައޅުގަނޑުމެން ދިމާވެގެން މީހުން ނުފިލާނެބާއޭ؟ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުރީމާ އެޖޫރިމަނާ

 ހުން އިތުރު ވިސްނުމެއް އެ މީކަތްކުރަމުންދަނިކޮށް ކުއްލިައކަށް ބަަޔކުމަސައްމަސައްކަތްކުރަން ގެންނަ މީސްމީހުން 

ތަން. އަުޅގަނޑަްށ  ޮގސް އުޅޭކުާރ މަސައްކަތެއް ނުކުެރވިގެން  ގޮްސގެން އެމީހުން ފިލައިގެން މީހުންނަށް ދީގެން އެ

ޙައްލުގެންނަން އެަބ އޮތް ސަރުކާރުން މިކަންކަމަށް  ައޅުގަނޑުމެންގެ މިައދު މި ިއނގޭތޯ، ހަމަ ޔަޤީނާ ގާތަށް އެނގޭ

ކުރާއިުރގަިއ ، ޮކމިޓީން އިޞްލާޙުަރއްާވ. މި މަސައްކަތް ކުެރްއވުމުަގއި މި ގާޫނނު ކޮމިޓީއަށް ދާއިުރގައި ކުމަސައްކަތް

ހުރީ. ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑު ހަމަ  ކިހިނެއްތޯ ވިސްނުން ގޮތް އެބަ ބައްލަވަންޖެހޭ، ސަރުކާރުގެ ިވސްނުން ހުރި

މަނިކުފާނު ސަރުކާރާ  ،ބުރާ ގެންދަވާފައިއަނބިލު  މަނިކުފާނު އަރިހުގައި އެދެން އަލުން އަނބުރާ މި 

ރުގެ ިވސްނުން ހުރި ގޮތް ސަުރކާ  ސްނުން ހުރީ ިކހިނެއްތޯ ބައްލަަވއި،ަސރުކާރުގެ ވި ،މަޝްވަރާކުރަްއަވއިގެން 

ދެްއވުން. ެއއީ  ަވގުތު ސަރުކާަރށް ބިލު ެލވޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށްެއއާ ގުޭޅގޮތުން އަލުން އަނބުރާ ިމ  ބައްލަަވއި،

ގޮތުން   ވަރަށް ޮބޑު ެއދުމެއް. ެއއީ ސަރުކާުރގެ ަވރަށް ބޮޑު ވިސްނުެމއް އެަބޮއތް ބިދޭސީންނާ ބެހޭއަޅުގަނޑުގެ 

. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު ައޅުަގނޑަށް ހަމަ މިވަރަކުން އަދި ކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމަށް ިމ ކަންކަން ކުރުމުގެ ގޮތުން

 ނަށް ކަެމއް ުހށަހެޅީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ގޮތުން މިކަހަލަ ެބހޭ ވަނީ. އެީއ ިދމާވާ ުކއްލި މައްސަަލއަކާ  ކަމަށް ނުފުދޭ

އަުޅގަނޑުމެން  ނޑުމެން މިއަށްވުރެ ބޮޑަްށ ވިސްނައި،އްލެއް ނާންނާތީ. އަޅުގަދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަަތަކށް ޙަ

، ަކވަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ. މަނިކުފާނު ވާހަކަދައްރެ ބޮޑަށް މިކަމާ މަޝްވަރާކޮށް ޙައްުލގެންނަންޖެހޭ މައްސަލައެއްމިއަށްވު

ވަރަަކށް އަހަރު ފަހުން މިތާނގައި 15، މީގެ އަުޅގަނޑުމެން މީގެ ދުވަްސކޮޅެއް ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ދިމާވެއޭ

 ..ތިބޭނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުެގ  ަޑއިގެންކުރަން އެދިވަސްރުޞަުތ ހަމަވީ. މި ބިލަށް ބަހުއަށް ފުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްޔާ އި

ށަހެިޅ ހުން، ބިލު ނެވުބަްސ ދެންހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަިއ ނިމުނީ. ދެން އޮތީ ފަހު ތަޅުމުގަިއ ތިއްެބވި

 ކީަގއިންނެތުމާ އެފަރާތުން، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު މި ވަގުތު ގޮނީޑަގއި ވަަޑިއގެ

މަށް ޓަށް އެހުވޯފަހުބަހުގެ ފުރުޞަތެއް އެރުޭވކަށް ނެތް. މިހިސާބުން ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ބިލަށް 

 އޮންނަ ގަީޑގަިއ؛ މިއަުދގެ ވޯުޓ ގަީޑގައި ވޯޓަށް ދަންނަވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 
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هللا ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދޫ ދާއިާރގެ އި އަށް. ނިލަން 6.2އަޅުގަނޑު މިހާރު ިމ ދަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -{6.2}

ލުގެ ލު. މި ބިބިޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙުގެނައުުމގެ 

ަނ ވ12ައުރުގެ ވަނަ ދަ 3ވަނަ އަހަރުގެ  2018ަގއި ބޭއްވުނު،  2018ނޮވެންބަރު  26ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވިފަިއވަނީ 

ލީލް. ޚަهللا  ޢަބްދުޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ، ިނލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އިއްޒަތްތެރި ަރީއސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ  .كاتهو بر تعاليالسالم عليكم و رحمة هللا `. 

ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ބިލަކަށް ވާތީއާިއ، އަިދ 

ރި ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުންނާއި، އަދި އޭެގއިތުރުން އަުޅގަނޑު ޚިޔާުލ ބަދަލުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެ

އޭެގއިތުރުން ާއއްމުންގެ ތެެރިއން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން މުހިއްމު ިބލަކަށް ވާތީ ހުށަހެޅި ބިލެއް. 

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލިސް އާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ 

އަހަރަކުން ައޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ  5ދާއިުރގައި ކޮންމެ އެކުަލވައިލަމުން

ގޮނޑިތައް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އިތުރުވާ ތަން. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މި އޮތް ބޮޑު ޯހލު ގާތްގަނަޑކަށް މިހާރު މި 

ޑަކަށް އެންމެ ބަރިެއްއ ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް އޮތީ ފުރުމަކާ ގާތަށް ގޮްއސަ. މިހާރު ފަހަތުގައި ގާްތގަނ

އަހަރު ފަހުން މި ހޯލު ވެސް އެއްކޮްށ  5ގަބޫލުކުެރވެނީ މިހާރު މި ހޯލު ފުރިގެންދާއިރުަގއި. ެއއީ ފަހަރެއްަގއި ދެން މި 

  މައިގަނޑު އަުޅަގނޑު މި ބިލުގައި ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިތުރު ތަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދަންޖެހޭނެ. އި ،ފުރި

 މެންބަރުންނަށް  85ތިއްބެވީ  މި ގަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިއޮތީ، މިހާރު މި ހިނ ގޮތެްއގައި ހުށަހަޅާފައި މި

، ބޮޑުވަމުންދާ ތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެގޮ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ 85ވާތީއާ ެއއްކޮށް 

 ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް. އެހެންވީމާ، މުސްތަޤުބަލުަގއި ވެސް ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ ލެއް ގެނައުންޙައް ދިއުމަށްފަލަވަމުންދާ

ްށ ބޭއްވުން އެއީ މި ބިލުގެ އަ 85ހިނދެއްގައި  ގޮތަކަށް ނުުބނާހާ މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުއަސާސީްނ ވަކި އެހެން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ަގއި ބުނަނީއަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުވަނަ މާއްދާ 71މައިގަނޑު އަާމޒު. އެހެންީވމާ، 

ގައި އެކުަލަވއިލެުވނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހިމެނޭ އިދާރީ ދާއިރާތަކާއި  2014ެމއި  28މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 

 އީސް.އިއްޒަތްތެރި ރަމެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ މަޖިލީހެއް ކަމަށް.  85އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ މައްަޗށް ބިނާކޮށް 

އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ވެސް ދެ  ކުރިއަްށ މި އަޅުގަނޑު ބަލައިލާއިުރގައި ިމ ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ

ޤާނޫނުައސާސީައްށ  ހިސާބަށް އާދާއިާރއަށް އިތުރުެވގެން އެބަދޭ. ެއއީ މިހާ 87ދާއިރާެއއް އިތުުރެވގެން އެަބދޭ. 

ައއި އެންމެ މަދު ބަދަލު އެއީ. މީގެ ކުރީަގިއ  ދާއިރާތަކަށްތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ފަހުން ރައްޔި ޢަމަލުކުރަން ފެށި
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ންނާނެ ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ އަދަދަކުްނ ބަދަލުތައް އައިސްފަިއާވކަން އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ. ހަނދުމަފުޅުހު

 50ަގއި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އަދަދަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޢަމަލުކުރަްނފެށިއިރު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އާ 

އަދި ޭއެގއިތުރުން،  އި،ދެ މެންބަރުންާނއި މާލެއަށް ދެ މެންބަރުްނނާ ންމެ އަތޮޅަކުންމެންބަރުން. އެއީ ކޮ

. މެންބަރުންގެ މަްއޗަށް އެކުެލވޭ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ރާއްޖޭގައި އޮތީ 8ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑައޅުއްވާ 

މެންބަރުންެގ  77ގޮތުން  އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާ ،ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށި ހިސާބުން އާއޭގެފަހުން 

 މައްޗަށް އެކުެލވޭ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހެއް އެކުެލވިގެންިދޔަ. މިހާރުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ޭއގެފަހުން ބޮޑުެވގެން މި 

ގޮތަކަށް ިވޔަްސ  ކޮންމެހެންވީމަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ވުމަކާ އެްއކޮށް. އެމެންބަރުންގެ ބޮޑު 8 ،ށްއަ 85ދިޔައީ 

ވާ   އާމްަދނީއާ ވެސް ނުަބއްދަލދަނީ ރާއްޖޭގެ ލިބޭ ެވގެން މިގެންދާދިއުން ބޮުޑވެރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް 

ޤައުމުތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން  ހުރިވާއިުރަގއި، ކައިީރ  ލަްއކަެއއްހާ މީހުންނަށް 4ނުބައްދަލުވުމަކަށް. ާރއްޖޭެގ އާބާދީ 

ސްރީލަންކާގައި ވެސް އަޅުގަނޑު  މިލިއަން މީހުން ތިބި 25ސް ެވސް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ އިލިޔަބަލަ

 ލަމެންޓުގައި ވެސް ތިބޭ ޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެތަނުގެ ޕާހެއްހާ ރައްޔިތުްނގެ މަދުއިަސއްަތ ފަސްދޮޅަގޮތުން  ހަނދާންވާ

ގިނަ އަދަދެްއގެ  ލަމެންޓު މެންބަރަކަށް ބަލާއިރުގައި ވަރަށްޕާ  މެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެތަން އަޅުގަނޑު

 87ލައްަކ އާބާދީއަްށ  4ރައްޔިތުން ޒިންމާ ކޮންމެ މެްނބަރަކު ވެސް އުފުލަންޖެހޭ. ެއހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭަގއި އެްނމެ 

ތިބެީނ  ވެގެންދާިއރުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެއވްރެޖުކޮށް މިށް މިއަންނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އިތުރުއަ

ޖެހެނީ.  ވާން މި ރަްއޔިުތންނަށް ޒިންމާހާހެއްާހ މީހުން ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ެވސް މަދު އަދަދެްއގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު

ފަލަވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޭޖގެ ލަވާ ވީމާ، މި ފަބޮޑަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ ަވރަށް

އަބަދުެވސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލުވާ މިންވަރަކަށް ޚަރަދުތައް އިތުރުވަުމންދާ މައްސަލައަކީ

ބަޖެޓު ހުށަހަޅާ މޫސުމުގަިއ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮުޑވެަވަޑއިގަތުމާ އެްއކޮށް ފާހަގަކުރާ 

ތަކެއް ، ފުދުންތެރި ރައްޔިތުން، ފުދުންތެރި ރައްޔިތުންތަކެއްޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާސަލަެއއްކަން އަުޅގަނމައް

ކުެރވޭ ޚަރަދުތަްއ ކުަޑކުުރން. އެއީ ހުރިހަިއ ދިމާލަކުން  ، އެ ަޤއުމެްއަގއިއުފެއްދުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާަސކީ

ަގއި މަަސއްކަތްކުާރއިުރގައި އަޅުގަނޑު ، އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއހެންވީމާ

ގޮތުން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޚަރަދުތައް ކުަޑުކރެވޭނެ އިންތިޒާމުަތކެއް ހަމަޖެހިގެންދިއުމަކީ ރަްއޔިތުންނަށް  ބޫލުކުރާގަ

ޔަސް ވެްސ، އެްނމެ މެންބަރަކު މަދުވިޔަސް ކަމެއް. ދެ މެންބަަރކު މަދުވި އާޚިރުަގއި ޭއގެ ފައިދާަތކެްއ ވާނެ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޭއގެ މާނައަކީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ގާތްގަނޑަކަށް ލައްަކއެއްހާ ުރފިޔާ ސަލާމަތްވެގެންދިއުން. 

ަދއިގެ ދިއުމަކީ ރާއްޖޭެގ އާމިލިއަން ރުފިޔާ ައހަރެއްގެ މަްއޗަށް ސަލާމަތްެވެގން 1ގާްތގަނޑަކަށް ޔާ، ލައްކަެއއްހާ ރުފި

ރަށެއްގެ ދަނެޑއްަގއި މިސާަލކަށް ލައިޓޖެހުމަށް މިހާރު ބޭނުންވާ އަދަދު ގާތްގަނޑަަކށް. އެހެންވީމާ، ދައުލަތުން 

ދިއުމަކީ ާރއްޖޭެގ ފައިސާ ޑަިއވާޓުެވގެންދިއުަމކީ ނޫނިއްޔާ ަބދަލުވެގެންހިންގަން ބޭނުންވާ އެިކއެކި ްޕރޮޖެކްޓުތަކަށް މި 
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ބަދަލުތައް. ިއއްޒަތްތެިރ ގޮތެއްަގއި ގެނެވޭނެ  ، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ދުޅަެހޮޔކަމަށް ޖުމުލަރައްޔިތުންގެ ހެދިބޮުޑވުމަށް

ރިކަރަންޓު އެކްސްޕެންިޑޗަރ ބޮޑުވުުމގެ ސަބަބުން ޤަުއމުގެ އިޤްތިޞާދަށް މިއަންނަ  ،އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ރައީސަށް

ލިބިގެންދާނީ ޚަރަދުތައް ުކަޑކުރި މިންވަރަކުން. އާމްދަނީ  ބޮޑެތި ބަދަލުތައް، އެހެންވީާމ އެ ބަދަލުތަކަށް ަޙއްލެއް

 ،އޮީތ ޓުއަރިޒަމް. އެހެންނަމަވެސް  ރާއްޖޭގެ ހަމަެއކަނި ައޅުގަނުޑމެންނަށް މި އެންމެ ބޮޑަށް ޮބޑުކުރެވޭެނ ނިޒާމަކަށް މި

ދޭ މެންނަށް އެބަ އެނިގގެން ނޑު ޓުއަރިޒަމް ވެސް ދުނިޭޔގެ ެއިކއެކި ދިމަދިމާލަށް އަންނަ ލޮުޅންތަކުގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

ރާއްޖެއަށް ުކރަމުންދާކަން. އެކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިގެންދަީނ  Qތައބޮޑެތި ނުރައްކާތެރި އަސަރު ވަރަށް

ވަނަ ުދވަހު އެރި ސުނާމީން ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ،  26ވަނަ އަހަުރގެ ޑިސެންބަުރ 2004ވަނަ އަހަުރގަިއ، 2005

ރަށް ބޮޑުތަނުން ދަށްވެގެންިދޔަކަން މިއީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާފައި އޮތް ހެކިތައް. އޭެގ ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ ވ2005ަ

ފަހުން މި އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ ަބޖެޓަކީ އަރަނި ބަޖެޓަކަށް ނުެހދިގެން. ޭއގެކުީރގައި ާރއްޖޭގެ ބަޖެޓަކީ މުޅިން ވެސް އަރަނި 

ށް މި ފެނިގެންދަނީ ފަހުން މުޅިން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަޭއގެ  ،ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުަގއި އޮތް ބަޖެޓެއް. އެހެންނަމަވެސް 

ޖީ.ޑީ.ޕީެގ  ،ޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާރު އިއްެޔގައި ފިނޭންސް މިނިސް ޖެޓުތަކެއް ހުށަހެޅިގެންޮގސްދަރަނި ބަ

އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްނުމަށްފަހުަގއި  އޮތް ވާހަަކ. އެހެންވީމާ ގެ ދަރަނ53ިސްބަތުން %ނި

އުމުގެ ކުރިަމގަްށ ގައި މި ޤަ އިތުރުން ކުރިމަގު  އަދި އޭގެ ދިވެހި ަރއްޔިތުންާނއި،މި އޮތީ  އިއަޅުގަނޑު މި ބިލު ހުށަހަޅާފަ

އޮީތ. އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން  މި އިހުށަހަޅާފަީތާއ އެްއކޮށް ވެސް މި ކަމުން މަންފާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ

ދާއިރުަގއި ވެސް ިއއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ބިނާކުރަނިވި މި ބިލަށް ބަހުސްކުރެވިގެން 

ތުރުން ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި ކޮމިޓީގެ ފަާރތުން ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު އަދި ޭއެގއި ޚިޔާލުފުޅުތަކެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް.

ޑު ވަރަށް ޮބޑަްށ އުއްމީދުކުރަން. އެާއއެްއކޮށް އަޅުގަނކަަމށް ބަދަލުތައް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުްނ ވެސް ގެނެސްދެްއވާނެ 

ވަރަށް ބޮޑަްށ ހަމަ ދަންނަވަން.  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް އަދި ވެސް ެއއްފަހަރު ޝުކުރު .އަޅުގަނޑު ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

هللا ރި މެންބަރު ޢަބްދު ދަށުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެގެ 6.2މެންބަރު. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ލާނަން.އިޅިފަިއވާ ގޮތް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަްށ ބަހުސްކުރުމަށް ަވގުތު ކަނަޑއެ

މިނެޓާއި  31 ހޫރީ ޕާޓީއަށްިސކުންތު. ޖުމް 44މިނެޓާއި  38ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  11މިނެޓާއި  15ގަިޑއިރާއި  1

ށް ނިސްބަތްނުވާ މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަ 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  24މިނެޓާއި  11ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  54

 ދަންނަވަން. މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް 3ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

 ށް.ދު އަސްލަމަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމައަޅުގަނޑު ފުރަ
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 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން:

ނަ މާއްދާއަްށ ވަ 72އެހެންމެ ވަނަ މާއްދާ އަދި ހަމަ 71ނޫނުގެ ޢަލައިކުމް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގާ އައްސަލާމް

، ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިޞްލާޙުގެެނވެންވާީނ ސް ަގބޫލުކުރާ ގޮތަކީވަނީ. އަޅުގަނޑު އަބަުދވެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައި މި

ލަތުގައޭ. ފަދަ ހާ ކަުމެގ ބޮޑުކަން އިންތިހާއަށް ަރއްިޔތުންގެ މެދުގައި ކަންބޮުޑވުންތައް އުފެދޭ ،ކަމާއި ކަމުގެ މުހިއްމު

ގެނައުމަކީ ެއއީ އިރުއިުރކޮޅުން ބަދަލުނޫނުއަސާސީއަށް ކޮށްލަން އެ ނިޔަތުގަިއ ޤާ ހަމަ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ދެން

ވަނަ އަހަރު މި  2008 ،ނުުކރަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ގަބޫެލއް ވާނެ ކަމެއްށްގެން ކޮ

ތަމްސީުލކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން މި  ގައިާރއެއް ނޫނުއަާސީސގައި އެއް މެންބަރަކު އިންތިާޚބުވި ދާއިޤާއުފަންކުރެވުނު 

ތަމްސީލުކުރާ، ރަްއޔިތުންެގ  ދިރާސާތަކަކާ ވެސް އެކު. ރަްއޔިތުން ،ދިޔައީ ވަރަށް ގިނަ ިވސްނުންތަކެއް ވިސްނުމަށްފަހު

 ން މެންބަރުން އެ އަދަދަށް ރައްޔިތުންގެ އަދަދުން އާބާީދގެ ނިސްބަތު ،ހަމަހަމަ އަދަދަކަށް ،ވެސް ވަކި އަދަދަކަށް ވީހާ

ގޮތުްނ  ގްރަފީމި ރާއްޖެ ޖިއޮމި ވަނީ. ދެން  އި ނޫނުއަސާސީަގއި މި މާއްދާ ބައްޓަންވެފަތަމްސީލުކުރެވޭ ގޮތަށް މިހާރު ޤާ

 އުފެދިފައިވާ ގޮތުން މިފަދަ އިޞްލާޙެއް އައުމުން ދިމާވާެނ ކަންކަމަށް ވެސް ަނޒަރު ހިންގާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް 

އިންތިޚާބީ ދާއިާރ އޮންަނ  3ކެން. ަބއެއް ރަށްރަުށަގއި ގުޅިފަިއ ޮއންނަ ހަމަ އެއް ރަެށއްަގއި ކަމުގަިއ ައޅުގަނުޑ ދެ

އިންތިޚާބީ ދާއިރާ އޮންނަ ރަށްަތްއ އެބަ ހިމެނޭ. އަދި އެ ރަށްަތއް އުފެދިފަިއވާ ގޮތުންނާިއ  9ހިމެނޭ.  ރަށްތައް އެބަ

މިސާލަކަށް ައޅުގަނޑު ނިސްބަްތވާ ައއްޫޑ  ؛ނަ މިންވަރުންއަދި އާބާދީ އިތުުރވަމުންދާ މިންވަރުން ރަށުގެ ޖާގަ އޮން

ދީ އިތުުރވުމުެގ ހަމައެކަނި އެބަޮއވޭ. ހިތަދޫގެ މެދު ދާއިރާ ިއތުރަކަށް އާބާ އިންތިޚާބީ ދާއިާރ ހިތަދޫގައި 3ހިތަދޫ. 

ކުނު ދާއިރާގައި އާބާދީ ދެ ފަރާތަްއ ދެން އޮތް އުތުރު ދާއިރާާއިއ ދެ ،ނެތް ޖާގަިއގެ ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސްޖާގަެއއް 

ދެން ިމ  ،އާބަދީ ެއ ދަނީ އިތުުރވަމުން. އަުޅގަނޑުމެން މި ގޮތަށް ިފކްސްކޮށްފި ނަމަ ،އިތުރުވުުމގެ ޖާަގ އޮތުމުން

ންނަންވަނީ ހ ދާއިުރ ެވސް ހަމަ ތަމްސީލުކުރަންައރައިގެން 8000ުނވަތަ  7000ދީ ދެންނެވި ދެ ދާއިާރގެ އާބާ

ތަމްސީލުކުރެޭވއިރު ެއއީ ހަމެޖެހޭ  މެންބަރަކަށްމީހުން  4000މީހުން ނުވަތަ  3000 މިސާލަކަށް މެދު ދާއިރާގައި

ެލވުނީ. ހަމަ މި ދަންނަވައިއުސޫލެއްޯތ ސުވާުލއުފެދޭ. އަުޅގަނޑު ހަމަ މިސާެލއްެގ ގޮުތން މި ދެންނެވި ރަުށގެ ވާހަަކ 

މީގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ އާބާީދ  ،ކަމުންގޮތަށް ދިމާވާ ކިތަންމެ ދާއިރާތަކެއް ވެސް ާރއްޖޭަގއި އެބަޮއތް. އެހެން

ނޫނުއަސާީސގައި މިހާރު ބަޔާންވެގެން މި ވަނީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާބާީދ ލުކުރެވޭ ގޮތަށް ފޯމިއުލާއެއް ޤާތަމްސީ

ށް ނޫނުއަސާސީއަދާ ވަރަށް މަޖިލިސް ބޮޑުވަމުންދާ ނަމަ، ޮކންމެހެން ޤާއިތުރުވަމުންދާ މިންވަރުން ނުކަތައިގެން

ވަނަ މާއްދާގެ  71މިހާރު  ޙެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ،އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭ ނަމަ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާ

އޮންނަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންމެ އިދާއިާރއެްއގަިއ ރަޖިސްޓްރީުކރެވިފަިއވާ އާބާދީގެ ފުރަތަމަ ވަނަ ނަންބަުރގަިއ  1 )ހ(ގެ

މެންބަރުން ތިބެންވާނެ ކަމަްށ  2މަނުވާ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިާރއަކަށް މީހުން ހަ 5000މީހަކަށް ުނވަތަ  5000
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ެވސް ބަދަލުކުރެވިދާނެ. ނުވަތަ  6000، 5000 ަގއި އޮތްއެ މާއްދާ  ،ގޮތަކީ ބަޔާންކުރާ މާއްދާ. އެ މާއްދާގެ އެއް

މެންބަރުން  2، އިރުހަމަނުވާ 5000ެވސް ބަދަލުުކރެވިދާނެ. ނުވަތަ އަދި ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާެއްއގައި  8000، 5000

މީހަކަށް މެންބަރެއް ހުންނަ ގޮތަށް ވެސް  5000ބަޔާންކުރާ ގޮތް އެއީ ހަމަ ކޮންމެ  ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް

ބަދަލުކުރެވިދާނެ. މިފަދަ ބަދަލަކުން ބަދަލުގެނެވޭ ނަމަ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އާާބދީއާއި އަދި އެ އާބާީދއެްއ 

މިހާރު ިމ  ،ކުރިއަށްގެންެދވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ގޮތެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަހަމަ ކާތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަ

އެހެންމެ މި ދެންނެވި ނޫން. އަދި ހަމަ ވެސް ައޅުގަނޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ގޮތެއް މިއީ ެއއްގޮަތކަށްހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަކީ

ރީޚް ތާއެ  ވަކި ކޮންމެހެން 2014މެއި  28 ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ މާއްދާއަށް  71މިސާލަކަށް މި އިޞްލާޙުގެ  ،ތާރީޚުން

ނޫނުއަސާސީެގ ، އަުޅަގނޑުމެން ޤާސަބަެބއްތޯ ހަމަ ސުވާލުއުފެދޭ. މާ ކުރީގެ ތާރީޚެއް މިހާރު ނަގައިނެންގެވީ ެއއީ ކޮން

ލިެޔއުޅޭ ތައް ނޫނުއަސާސީތަުކގައި ާއްއމުކޮށް މާއްދާެޚއް ލިޔެ ތާރީުޚަގއި އޮތް ވަޭރ، އެއީ ދެން އަނެއްެހން ޤާވަކި ތާރީ

މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ައއުމުން ނަާވލަން ބޭނުންވޭ. އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ދަން ގޮތް ނޫން ކަމަށް

ްނ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއްގެ މަތީއަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުަރން ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި 

 .ނޫނުއަާސސީއަށް މި ގޮތަށް..ހެންނަމަވެސް، ޤާރަނގަޅު ކަެމްއ. އެބަހުސްކުރުމަކީ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރިއި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ 

 ށް.ޙަމެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާ

 

 ޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާ

ޚަލީްލ هللا ބްދުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޢަ

ިބލަށް އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ  އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެވާ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގާނޫނުއަާސސީހުށަހެޅުއްވާފައި 

 ކުޑަުކޑަ އަބާީދއެްއ ކައިރިކުާރވަރުެގ ވަރަށް ހުންނާލައްކަ މީ 4ދިވެހިރާއްޭޖއަކީ  ތެރި ަރއީސް.ިއއްޒަތް ތާއީދުކުރަން.

 85ވެސް ޔިތުން މަޖިލީހުގެ އަދަދު މިހާރުއުމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައް އޮތް ޤަ

މެންބަރަކީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ތަން. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ  މެންބަރުންނަށް ތިބި

ލަތުގެ މާލިްއަޔތުން ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެްއ ކުރެވޭ ބަެއއް. ވަރަށް ޮބުޑ މުސާރައެއް ދެވޭ ަބއެއް. ، ދައުފަދައިން

މެންބަރުންގެ އަދަދު ިމ ވެސް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިހާރުއެލަވަންސްަތކެއް ދޭ ބަެއއް.  ،ވަރަށް ޚާއްޞަ އިނާޔަތްތަެކއް

ަރއްިޔތުންނަކަށް މެންބަރަކު ކަނަޑއަޅާފަ. ައޅުގަނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ އަުޅގަނޑުމެން  5000އޮތީ ކޮންމެ 

ވަނަ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްާވ  3ޅައިރުަގއި މީގެ ުދވަސްތަެކއް ކުރީަގއި އަުޅގަނަޑކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އާބާީދގެ އެންމެ ބޮޑު 



73 

 

 2އަތޮުޅގައި އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ތިއްބަވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި  ޅު. ޭއރުގައި ރ.އަތޮ މީހެއް. އެއީ ރ.

އުމަށް ހުގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޤަރަށް ޮއވޭ. އޭރުަގއި ެވސް ރަްއޔިތުން މަޖިލީ 14މެންބަރުން. 

 ،ރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ައދި އަތޮޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަ

މެންބަރުން ިތއްބަވާ. އޭުރގަިއ ރަްއޔިތުން  5ރަްއޔިތުްނ މަޖިލީހުގެ  އަތޮުޅަގއި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ަވުގތު ރ.

އެނގިފައި އޮތް ގޮުތގައި ވަަރށް ކުޑަކުޑަ މުސާަރއެްއ.  މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ މުސާރައަކީ އަުޅގަނޑަށް

ވަންސްަތކާއި އިާނޔަތްތަްއ ވަރަށް ކުޑަ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރެއްގެ މުސާރައަީކ އެލަ

ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަދި އިާނަޔތްތަކާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ވަރަށް ބޮޑު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ 

ޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމަކަްށ ވާއިުރ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެއންމެ މުހިންމީ މި ޤައުމުގެ ސަބަބަކީ ދިވެހިާރއްޖެއަީކ ތަަރއް

އިޤްތިޞާދު ހަމައަކަށް އަޅުަވިއ، އަުޅގަނޑުމެން ދައުލަުތގެ ަޚޒާނާއިން ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ވީހާވެސް ޮބޑަށް ރިކަރެންޓް 

ސައްކަތްަތއް ވަރަްށ ގިނަ. ާރއްޖެއަކީ އާބާދީ ވަރަށް ުކޑަ ޚަރަދު ކުޑަކުރުން. އަުޅގަނޑުެމން ތަރައްޤީއަށް ކުރަންޖެހޭ މަ

ޤައުމަކަށް ވެަފއި އަދި  ައުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެ ބެހިފައި މި އޮންނަނީ ވަރަށް ގިނަ އަތޮޅުތަަކކަށް. ވަރަށް ގިނަ 

އްތައް ނުކުެރވި. ރަށްތަކަކަށް. އެގޮތުްނ، ވަރަްށ ގިނަ ރަށްރަށުގައި މިހާރުވެސް ހުރީ ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، މި ސަބަބަށްޓަކައި ދައުަލތުގެ ޚަރަދު، ދައުލަތަށް، ސަުރކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އެހެން 

ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްޓަކަިއ، ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި މުހިންމު ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްޓަކައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ 

މެންބަރުން އޮތްއޮުތން އެ އަދަދަށް ވުރެ ވެސް  85ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެކޭ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މިބިލަކީ 

 2014އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަނީ މަދުުކރުން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްީރ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އެ ފާހަގަުކރި ގޮތަށް ކޮންމެހެން 

 1ރަްއޔިތުންނަށް  5000. މީގައި މުހިއްމު ކަމަކީ، ކޮންމެހެން ވަނަ އަހަުރގައި އޮތް ހިސާަބކުން ފަށާކަށްނުޖެހޭ

މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކީ  10000މެންބަރަކު ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ 

މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ބަލައިފި ފުދޭވަރެްއގެ އަދަދެއްހެން. އަުޅގަނޑަށް މި މަޖިލީހަށް އައީމަ ފެނިގެންދިޔަ، މިސާލަކަށް 

ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑަށް ނުފެނޭ މި ތަނަކުން އިތުރަްށ މެންބަރުންތަކެއް ގެނެސް ިމތާނގައި މެންބަރުންެގ ގޮނޑި 

ޖަހައިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ގައިމު ވެސް މިހާރު މިތިބި އަދަދަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް އުޅެވޭނެ މަންޒަެރއް. 

މާ، އަުޅގަނޑުމެން މެންބަރުން އިތުރުކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއެއް ެވސް ބޭނުންވޭ. ފްލޯއެއް ވެްސ އެހެންވީ

ބޭނުންވޭ. މަސައްކަްތކުރާނެ ތަނެއް ވެސް ބޭނުްނވޭ. އެހެންީވމާ، ޚަރަދު ބޮޑުވަނީ ހަމައެަކނި މެންބަރުންގެ މުސާރައަްށ 

ށްޓަކައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާެއއް ވެްސ، ތަނެއް ެވސް އެބަ ބޭނުންވޭ. އެހެންވީމާ، އެކަންޏެއް ނޫން. މެންބަރުން ދިރިއުޅުމަ

މި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ބޮޑުވެެގން އަންނާތީ އަޅުގަނޑު ހަަމ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް މި ބިލު ގޮއްސި ކަމަށް ވަންޏާ 

 15000ންބަރުންނަށް ނުވަތަ ހާސް މެ 10000ތާއީދުކުރަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ހުންނަވާނީ ކޮންމެ 

މެންބަރެކޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ެވސް މި ބިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ރައްޔިތުންެގ  1މެންބަރުންނަށް 
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މަޖިލީހުގައި އިތުރަށް މެންބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުެވގެންދިޔުަމކީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާާނއިން ވަަރށް ގިނަ ފައިސާތަކެއް ބޭކާރު 

އި ހިނގާނެ ކަމެއް ަކމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ީމގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީންެގ ސަރުކާރުގައި އިްއޒަތްތެރި ގޮތުގަ 

ރައީސަށް އެނިގަވޑަިއގަންނަާވނެ ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ ަކއުންސިލަރުން ރަށްރަށުގައި ތިބޭ، ކިތަންމެ އާބާދީ ކުޑަ 

ްސ، އޭރު އަުޅގަނޑުމެން ގާޫނނަށް ގެނައި އިޞްލާޙަކުން ަކއުންސިލަރުން. އެހެންނަމަވެ 5ރަށެއްަގއި ވެސް ތިބޭ 

ަކުއންސިލަރުން. ގާތްގަނޑަކަްށ  3އިން މަތީގެ އާބާދީތަކުަގއި  2000އިްނ ކަންނޭނގެ  1500މިހާރު އެ ތިބީ 

އެްއ އަށްވުރެ ގިނަ ަކއުންސިލަރުން މަދުވެގެންދިއުމަކީ އޭުރ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔ600ާ

ސަލާމަތްކުރެވުނު ކަމެއް. ެއހެންވީމާ، އެފަދަ ކަންތައްަތއް ޙަޤީޤަތުަގއި ސަރުކާރަުކން ކުރަންވީ. ިއއްެޔގައި ިމ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކަހަލަ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާިއ، މީހުންނަށް އަނިާޔވެރިވުމާ، މިކަހަލަ ތާކުންތާކުނުޖެހޭ ބިލުތަކެްއ 

ވަްނވީކީ. މިކަހަލަ، ަރއްިޔތުންނަށް ފައިދާހުރި، ރައްޔިތުންގެ ޚަޒާނާއިން ފައިާސ ނޫން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއް

ކުރަންވީ. ސަލާމަތްކުރެވޭނެ މުހިންމު ބިލުތައް މިމަޖިލީހަށް ފޮނުވައިެގން ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލުތައް ފާސް

 ކާރު ޚަރަދުތައް ކުަޑކުރަން. ކުރަންީވ ދައުލަތުގެ ޚަޒާާނއިން ހޭދަކުރާ ބޭސަރުކާރުން މަސައްކަތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލްސާ ދެން ޖަން. މަޖިލީހުގެ ލާނަބުން ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަނަޑއިހިސާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި

 ގަިއ.  1:00ގެންދާނީ ކުރިއަށް 

 

 ]އަށް 13:04އިން  12:29ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 (މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމް؛ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ ޖަލްސާ. ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް.  17ވަނަ ދައުުރގެ 3، އަްނގާރަ. 2018 ބަރުިޑސެން 4`. 

ާދއިރާެގ އިދޫ ގުރަ ގެ މެންބަރުންެގ ގޮތުަގއި ހިމެނިަވޑަިއގެންނެވި ތ.ރޮގްެރސިވް ޕާީޓ އޮްފ މޯލްޑިވްސް ޕް -1

 ރަޝީދާއި، ޔާޟްއި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަިއންމަނިކު ދޮންމަނިކާ

މޯލްޑިިވއަން ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންްސެގ  ،އިދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފާފަރެސްމާތޮޑާ 

 ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢުމަރު ޙުސައިން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާމަނަދޫ  ، ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވިމެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި

މަޖިލީހުގެ  ،ވަނަ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންަތއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާތީ  29-1ގުިޅވަަޑއިގެން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  -2ކުރަން. އިޢުލާންގެ )ބ(ގެ ދަށުން މިކަން ވަނަ މާއްދާ  29-1ގަާވއިދުގެ 
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ތެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ، ވިިލނގިލީއިރި މެްނބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދާދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހާއި، ދަނގެތީ

 ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާމުޙައްމަދު ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފްދިއްދޫ ދާއިރާ ،އިމެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނާ

 ،ވަނަ ާމއްދާެގ )ރ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ިލުޔންތައް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާތީ 29-1، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގުިޅވަަޑއިގެން 

ރި ތިަމރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ -3ކުރަން. ަވނަ މާއްދާގެ )ބ(ގެ ދަށުން ިމކަން އިޢުލާން 29-1ާވއިދުެގ މަޖިލީހުގެ ގަ

މޯލްޑިވިއަން  ،هللاމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއާއި އިަހވަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާމެންބަ

ރާ ލިޔުންތަްއ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ަބޔާންކު 29-1މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  ،ުގޅިަވޑަިއގެން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓއާ

ބަދަލުތައް  ކުރަން. މިވަނަ މާއްާދގެ )ބ(ގެ ދަށުން މިކަްނ ިއޢުލާން 29-1ާވއިދުެގ މަޖިލީހުެގ ގަހުށަހަޅާފައިވާތީ، 

ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ދަފްތަރުގައި މެންބަރުްނ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ މިަދންނަވާ ގޮތަށް. ޕްޮރގްރެިސވް  މިގޮތަށް ައއުމާ

. މޯލްޑިވިއަން ޑިވެލޮޕްމެންްޓ 22 ؛ރީ ޕާޓީ. ޖުމްހ19ޫ؛ ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ 30 ؛ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 

ކުެގ . މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތ3ަ ؛. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްނުވ1ާ ؛. އަދާލަތު ޕާޓ4ީ ؛އެލަޔަންސް

ވަިކ  ަވޑަިއގަންނަާވ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކާިއ،ހިމެނި ގުިޅގެން ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ނިސްބަތަށް މި އައި ބަދަލާ 

ކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރަްއވާނެ ގޮތަށް މި ވަީނ  13އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ދާއިމީ ބަތްނުވާ މެްނބަރުން ރަޕާޓީއަކަށް ނިސް

ބަދަލުއައިސްފަ. ދާއިމީ ކޮިމޓީތަކުަގއި މެންބަރުން ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ގޮތަށް މި އައި ބަދަލުތައް މަޖިލީހުން 

هللا ންނަވަން. ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުފާސްކުރުން މިއަދުގެ ވޯޓު ަގޑީަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަ

ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާޫނނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުިރއަށް 

ނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މި ދަނީ. އާދެ، އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް. 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީއަްށ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

ިއވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަނޑު ހަމަ އަުޅގަނުޑެގ ޚިޔާލު ދަންނަަވއިލާނަން. މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަ

އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރެިވގެން ައއިއިުރގައި އަުޅގަނަޑކީ ވެސް އެ ޤާނޫނުއަސާީސ 

ބަތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބަދަލުކުރި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރި މީހެއް. އަޅުގަނޑުމެން އާބާދީގެ ނިސް

ކަނޑައެީޅ، އާބާދީަތއް ތަމްސީލުކުރެވޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަްށ ސީދާ ގޮތުަގއި އެންމެ ރަނަގޅަށް ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަކަްށ 

ުކޑަ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަަކއި. ކުީރގައި މި އޮންނަނީ، އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ވ. އަތޮޅަީކ ނިސްބަތުން ވަރަށް 

އަތޮޅެްއގެ ގޮުތގައި އޮންނަނީ. އާބާދީގެ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ކުޑަ. އެހެންނަމަވެސް، ވ. ައތޮޅަށް ވެސް ދެ މެންބަރުން. 

ހަމައެއާެއކީަގއި ރ. އަޮތޅަްށ ވެސް ދެ މެންބަރުން. ެއ އުސޫލުން ކުީރގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެނެވިފައި އޮތީމަ 
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ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ  4އި ތަމްސީލުކުރެވެމުންދާ އަދަދު، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެިރވުން މަޖިލީހުގަ

ގެ އާބާީދއަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް އަޅުގަނުޑމެން ޤާނޫނުއަސާސީ އޭރުަގއި 5000އަޅުގަނޑުމެން މި ދެންނެވި ގޮތަށް 

ރު ހަމައެއާއެީކގައި އައި އެހެން ވަރަށް ބޮުޑ އިޞްލާޙުކުެރވިގެން ެއގޮތަށް ބަދަލުކުރެވިގެންދިަޔއީ. އެހެްނނަމަވެސް، މިހާ

ބަދަލެއް އެބަޮއވޭ، އެއީ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ހިންގުމުގައި ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ 

ރުންެގ ލިޔުނުލިޔުމެއްެގ ސަބަބުން މި ދެންނެވި ކަންކަމުގެ ަމއްަޗށް ބިނާކޮށް ހޮވޭ ަކއުންސިަލރުން، އެ ަކއުންސިލަ

އަދަދުތައް އިތުުރެވގެންދިޔައިަމ ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ދައުލަތަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮުޑކަން ރަްއޔިތުްނ 

އެބަ ފާހަގަކުރޭ. އަދި ހަމައެާއއެީކގައި މި ދެންނެވި ގޮތުން ކުރެވޭ؛ މި ދެންނެވި ދެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި 

ފަރާތުްނ ދައުލަތަށް ލިބެނީ ކިހާވަރެއްގެ ކުރިއެރުމެއްޯތ، ފަިއދާއެއްތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ.  ކައުންސިލަރުންގެ

އަހަުރެގ  5އަހަުރގެ؛ އެންމެ ފަހުން ނިމިގެން މި ދިޔަ ވެރިކަުމގެ  5އަހަރު،  4އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ހިނަގއިދާ 

ޖިލީހުން ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯ. ދޮރު ބަންދުކޮށްފައި އަހަރޭ ދެންނެވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ. ަރއްޔިުތންގެ މަ 2ފަހު 

ބަހައްޓާފައި ހުރީ. ވަރަށް ގިަނ މަސައްކަތްތައް ކުެރވެން ހުރިއިރުަގއި ެއއްެވސް ކަމެއް ނުުކރެވިދިޔަީއ. އެއީ ވެރިކަުމގެ 

ރީ ދާއިރާތައް ބާރުތަކުން ބޭނުންކުރާ އުސޫލަކުން އޮތް ކަމެއް. ހަމައެާއއެީކގައި ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާ

ހިންގުމަށްޓަކައި މި މަޖިލީހުން ނަގާފައި، ނިންމާފައި އޮތް ގާނޫނެއްގެ ދަށުްނ އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި 

ކައުންސިލަރުންނަށް އޮތީ ކޮންރޯލެއްތޯ. އެކަމަކު، ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް މުސާރައާއި އިާނޔަތާ 

ސާރައާއި އިނާޔަތާ ިލބޭ. ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ަފއިދާެއއް ނުވެ ަރއްޔިތުްނގެ ލިބޭ. ކައުންސިލަރުންނަށް ެވސް މު

ބައިތުލްމާލުން އެްއޗެްއ އުިނވެގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަްނ، އަުޅގަނޑުމެންެގ އާބާީދއަށް 

ން ބޮޑުކުރުމުގެ މާނަެއއް ނެތް. ނިސްބަތްނުވާވަުރގެ ބޮޑު ޭހދައެއް ކުރުމަށްޓަަކއި މަޖިލީހުގެ އަދަދު ކޮންމެހެ

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމން މި މަޤާމުގައި ތިބެގެން މަޖިލީހަށް އެހެން ބަޔަކު އަތުެވދާނެތީ އެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ 

އެއީ ކުރަން ހެޮޔވާވަރު ެވސް ކަމެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތަީކ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަެލްއ ގެންނަންޏާ ގެންނަންވީ ިމ 

ސޫލުތަުކގެ ތެރޭަގއި. އަދި ލާމަރުަކޒީ ގާނޫނަްށ ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ތެޭރަގިއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނަން ދެންނެވި އު

ހަމަ، މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ސިޔާީސ ގޮތުން ހުިރހާ ކަމަކަށް ވާހަކަދެއްކުމަށްަޓކައި އެިކއެިކ ދާއިރާތަކުން ިމ 

އިރާއަށް ައއިއިުރގައި އަުޅގަނޑު ކުީރަގިއ އުޅުނު ތަން ވެްސ، ކުރި ތަނަށް ބޭފުޅުން ވަޑަިއގަންނަާވ. އަުޅގަނޑު މި ދާ

މަސައްކަތް ވެސް އިނގޭ. ަމނިކުފާނު ވެސް ހަމަ ކުރެއްިވ މަސައްކަތަށް އަުޅގަނުޑގެ ތާއީދު އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، 

ތަޢުލީމީ މަޤާމުތަކެއް އެ  އޭގެ ބަދަުލގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ ދެ ކަތީބުން ތިބެގެން ހިްނގި ރަށްރަށުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި 

ބޭފުޅުން ހާސިލުކުރަްއވަިއ އަދި ތަޖުރިބާާއއި މެނޭޖްމަންޓް ދާއިާރގެ ކުިރއެރުން ޮއތްއިރުަގއި ކައުންސިލަރަކަށް 

ކުރިމަތިލައިގެން ރަށެއް މެނޭޖުކުރަން ހަވާލުކުރާ މީހާގެ ހުންނަންވާނެ ކޮންމެވެސް ފެންވަުރތަކެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

ންޖެހޭ. މި ދެ ދާއިރާަގއި ތަފާތު އެބަހުރި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ކުރިމަތިލާ މީހާގެ ގަބޫލުކުރަ
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ޝަރުތުތަކާއި އަދި މި ދަންނަވާ ގޮތަށް ަކއުންސިލަރަކަށް ުކރިމަތިލާ މީހާގެ ޝަރުތުތައް ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީާމ، 

ތަކަށް ާޤނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމަކީ އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދޭ މި ދެންނެވި ހުރިހާ ކަމެއް އެއްކޮށް ރިފޯމްކުރެވޭ ގޮ

ކަމެއް. އަދި މިފަދަ އިޞްލާޙެއް އައުމުން އެ ބަލަިއގެންފައި އަދި އެގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަީކ ވެސް ނުކުރެވިދާނެ ކަމެްއ 

މަޖިލީހުގަިއ ނޫން. އަޅުގަނޑު އެހެްނ މި ދެންނެވީ، މިއަދު އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި ބިލަކާ ގުޅިގެން 

ވާހަކަދަްއކަމުންގެންދިޔަ، ތިޔަ ބިލު މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެަބ ކުރެއޭ. މިހާރުގެ ސަރުކާރުްނ ކަމެއް ނުކޮްށގެނެްއ ނޫން 

ދެއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި ތަނަށް ބިލު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ވެއްޖެްއޔާ އެ 

ނީ ވާޖިބެއް އޭނަ ދެކޭ ގޮތް ހުަށހެޅުން އެއީ. ދެން ސަރުކާުރގެ ކަމެއް އޭތި ބަލަިއގަތުން މެންބަރަކަށް އޮންނަ ގާނޫ

އެއީ. ސަރުކާރުަތކުން މިކަން ބަލައިގެންފައި އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ، މި ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ކަންކަން ޙައްުލވެފައިާތ 

އިރާގެ ފަރާތުން ބޭނުންާވ ކަމެއް މި ހުށަހަޅަނީ. ހަމަ ހުންނާނީ. ނުވީމަ އަޅުގަނޑުެމން، އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތން ދާ

 ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޤާނޫުނއަސާީސގެ އިޞްލާޙަކީ ވެސް އަުޅގަނޑު އިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެގޮތުން ނިލަންދޫ ދާ

އް ވާތީ. ދެން ހަމަ ކަމެ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެ ބޭފުާޅައށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަނީ ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން މިވަުރގެ ޮބޑުގަ

 އަޅުގަނޑު ނިންމައިލަމުން ދަންނަވައިލަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތަށް ތަދުވާ ވާހަކައެއް މި 

ތަނުގައި އެބަ ަދއްކާ. ައޅުގަނޑުމެން މިނިވަން މުއައްސަާސތަކަށާއި އަދި އެހެން ތަންތަނަށް މުސާރަ ކަނޑައަޅަިއގެްނ 

ތަނަށް ތެދުވެ  ށް ައމިއްލައަށް މިމަކަ ނާޔަތް ބޮުޑވާ، އިގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއިގެ މަޖިލީހުންމި ތިބެނީ. ރައްޔިތު

އެީކގަިއ  ޮބޑެްއ ނޫން. އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެ ފައިާސ ނަންަގވާ ބޭފުުޅން ދައްކާތީ އަުޅގަނޑު ވަަރށް ހައިރާންވޭ.

ނާޔަެތއް  ކުރެވޭެނވަރުގެ އިއެކަން  ،ބަށް ނުެވއްޓިމީހެްއގެ ޖީ ،ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ ނަމަ މީހެއްގެ އުނގަށް

ތިމާމެންނަށް އަމިއްލައަށް  ؛ދައުލަތުން ދެނީ. ރައްޔިތުްނ ހިތުންރުހުމުން ދޭ އެއްޗެްއ އެއީ. އަމިއްަލއަށް އެކަން 

ންކަން. ނާޔަތާިއ ކަ! ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބޭ އިނުކުެރވި ތިބެގެން ކޮންމެހެން ވާނެ ކަމެއް ނެތް. ބައްލަވާމަސައްކަތް

ްނެގ ނާޔަާތއި ކަންަކން ބައްލަވާ. ަބއްލަާވއިރުަގިއ ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުއައްސަާސތަކަށް ލިބޭ އިދައުލަތުގެ އެހެން މު

މަގުމަތިން ދަނިކޮށް  .ބޮޑު މުސާރަ ލިބުނަސް  މާއްހެން ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާލު އަނެމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އުޅޭ ހާ

 .ހުއްޓާފައި..

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ަވގުތަށް އެިދަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރަކު ނެތް.  ،ަވގުތު އާދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، މިހާރު ެދން މި

 ދައްަކވަންހަކަފުޅުމި ބިލަށް ވާهللا ވަގުތު ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު މި

ވަނީ. ެއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެތް. އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަްށ އި އެދިަވޑަިއގަންނަވާފަ

ވާަހކަދެއްކުން  އަުޅަގނޑު މިހާހިސާބުން މި ބިލުެގ ބަހުސްގައި ، އެިދވަަޑިއެގންފައެއް. އެހެންވީމާލިސްޓުގަިއ ނެތް 
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 ހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް ބޭފުޅަކު، ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ ނެތުމާފަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އާދެ، މި ބިލުގެ ނިމުނީ

؛ ލަން. ާއދެ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާނެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާއެީކގައި ދެން މި ބިލު ވޯޓު ގަީޑގައި ޯވޓު އޮން

ބަހުސްކުރުމަށް ހުރި ހުރިހާ ގޮތުން  ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެްނޑާ ހަމަޖެހިފައި އޮތް މިދެން ދަންނަވާލަން އޮތީ، 

ގައި ައޅުގަނޑުމެން ވޯޓުނެގުން އޮންނާނީ.  1:30، އެކީަގިއ ދެން އޮންނާނީ ވޯޓު ގަޑި. އާދެމުމާ ބަހުސްތަކެއް ނި

، ހުރިހާ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މި ވަގުުތކޮޅު އަުޅގަނޑު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލަނީ. އެހެންވީމާ

ގަނޑުމެން ޯވޓަށް ފަށާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެިރ ގައި އަޅު  1:30

 ގައި އަުޅގަނޑުމެން ފަށަިއގަންނާނީ.  1:30މެންބަރުންނަށް ވެސް. ދެން 

 

 ]އަށް  13:32އިން  13:15 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން:[

 (އީސް ޤާސިމް އިބްރާހީމްޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރަ)ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްމު ންޢާލު ޖަްއސަވައިެދްއވުމަށް އަމީރަނގަބީ އަުދގެ މި ދަްނފަޅީގެ ވޯޓުލުމަށްޓަކަިއ ޖަްއސަވަންޖެހޭ`. މި

 ނަވަން. އްވުމަށް ދަންކާޑުކޮޅުަތއް ޗެުކކޮށްލަދެ  ތްތެރި މެންބަރުންއްޒައި  )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އަރިހުަގއި ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓީއަކަްށ އި، ަވކި ޕާއާދެ، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވާަލނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކާ

ގޮުތގެ ރިޕޯޓު  ވާނެކޮމިޓީ ތަމްސީލުކުރައް  13ދާއިމީ ގެ މަޖިލީހުގެ ރުން ރައްޔިތުންނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ެމންބަ

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.  ފާސްކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 73    ރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަ

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްވު

 74        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެލަ އަދަދު؛  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ70ޯިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއ73ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ބަރުންގެ ވެިރވި މެންނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ވޯޓުަގއި ބައި

 13ގެ ދާއިމީ ުތންގެ މަޖިލީހު. އެހެންކަމުން، ރަްއޔ70ިލަ؛ . ޖުމ36ުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްކުރ70ުއަދަދު؛ 

 ވަން. ގައި ދަންނަގޮތަށް ފާސްެވްއޖެކަމު ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ކޮިމޓީން ނިންމެވި ކޮމިޓީގައި މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރަްއވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން  ވަނަ 129ވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ ދި  -7.1އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ނަންބަރު 

ށް ޝާހިދަهللا ދުއަލްފާޟިލް ޢަބް ،ކުރެްއވި ހ. ރަބީޢީމަންޒިލްމިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާްޒގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން

ްއވުން ަތކަށް ވޯޓުދެގޮ މެދު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ދެއްވުމާހުން ރުހުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ

 އެދެން. 

 

 ]ޓުދެްއވުންވޯ[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަ

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 74        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛ ގެ ޖުމުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ70ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 73އަދަދު؛ 

. 70؛ ގެ އަދަދުންގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރު

މަޤާމަށް  އެހެްނކަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ .70ލަ؛ . ޖުމ36ުފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 ިމ ކަމަށް ަނވާޝާހިދަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންهللا ހ. ރަބީޢީމަންޒިލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ،ކުެރއްވި ޢައްޔަން

  މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައިފި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފެންސްެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޑި 129ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ން ރުހުން  މަޖިލީހުއަށް ރައްޔިތުންގެމަދުދީދީއަލްއުސްާތޛާ މާރިޔާ އަޙް ،މއ. ކޮމްރެޑްވިލާ  ،ކުރެއްވި މަޤާމަށް ޢައްޔަން

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާމެ ދިނުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 74        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެލަ އަދަދު؛  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ޓުެދްއވި މެންބަރަކު . ނުފެންަނ ކަމަށް ވ70ޯ. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ންގެ އަދަދު؛  މެންބަރުކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިވި ނެތް. ވަކި ގޮތަ

ޤާމަްށ އެހެންކަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސްގެ މަ .70ލަ؛ . ޖުމ36ު. ފާްސކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 70

ކަމަށް  ވާވަޑައިގަންނަ ދީދީއަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފެނިއަޙްމަދު އަްލއުސްާތޛާ މާރިޔާ ،މއ. ކޮމްރެޑްވިލާ ،ކުެރއްވި ޢައްޔަން

 މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއިފި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެފެާއޒްގެ  މްވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން މިިނސްޓަރ އޮފް ހޯ 129ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ރުހުން   މަޖިލީހުންއަށް ަރއްޔިތުންގެ هللا މްރާން ޢަބްދުއައްަޝިއޚް ޢި ،މ. ކޮޅުފުށީ މަލްހާރު ،ކުރެްއވިމަޤާމަށް ޢައްޔަން

 ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ދެއްވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

 ންގެ އަދަދު؛ބަރު. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ68ްށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމ73ައަދަދު؛ 

އިވެިރވި މެންބަރުންެގ . ވޯުޓގައި ބަ 2 ؛ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

ފެއާޒުެގ އެ އެހެންކަމުން، މިިނސްޓަރ އޮފް ހޯމް .68 . ޖުމްލަ؛35. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 68އަދަދު؛ 

ށް އަށް ރުހުން ދިނުމަهللاޢަބްދު  އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ،މ. ކޮޅުފުށީ މަލްހާރު ،ކުރެއްވި މަޤާމަށް ޢައްޔަން

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  މަށްކަ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޭންސްގެ މިިނސްޓަރ އޮފް ފި ،ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން 129ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ

ން ރުހުން  މަޖިލީހުަރއްޔިތުންގެ  ރަށްވިާލ އަލްާފޟިލް އިބްރާހީމް އަމީބުރޯލްގދ. ގައްދޫ ޖަ ،ކުރެްއވިމަޤާމަށް ޢައްޔަން

 ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ގޮަތކަށް މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ދެއްވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:



83 

 

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބވި  ޒިުރވެ. ހ85ާ އަދަދު؛ ލަ މެންބަރުންގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނުނެގު އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

ޓުދެްއިވ ނަ ކަމަށް ވޯ. ުނފެނ70ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 . ވޯުޓގައި ނެތް ިވ މެންބަރަކުމަށް ވޯޓުެދއްނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛

އެހެންކަމުން،  .70ލަ؛ . ޖުމ36ު. ފާސްކުުރމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 70މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި

މީރަށް ބްރާހީމް އަބުރޯްލވިލާ، އަލްފާޟިލް އިޖަން ، ގދ. ގައްދޫކުރެްއވިމިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން

 ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.   ދިނުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާންރުހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝަނަލް ، މިނިސްޓަރ އޮފް ނެގެ ދަށުން ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 129އަސާސީގެ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުދިވެހި

ލް  އަލްފާޟި، ގދ. ފަރެސްމާޮތޑާ، ގުލްފާމުގޭކުރެއްވި ށް ޢައްަޔންމަޕްލޭނިންގ އެންްޑ އިންފްރާްސޓްރަކްޗަރގެ މަޤާ

ގަންނަވާ ނިވަޑައި  ފެމެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ން ދެއްވުމާމުޙައްމަދު އަސްލަމަށް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހު

 ދެްއވުން އެދެން.ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    :މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރު

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ . ހާޒިރުވެ 85އަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ70ްފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . 73އަދަދު؛ 

. 70؛ ގެ އަދަދުމެންބަރުން ވި ވޯުޓަގއި ބަިއވެރި  ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް.

ގ އެންޑް ހެންކަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންއެ .70ލަ؛ . ޖުމ36ުފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

ލަމަށް އްމަދު އަސްއަލްާފޟިލް މުޙަގުލްފާމުގޭ،  ، ގދ. ަފރެސްމާތޮޑާކުެރއްވި  ޢައްޔަންމަށްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޤާ

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ން ދިނުމަށް ރުހު

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ޔަރ ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހަގެ ދަށުންަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 129ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހި

ން ހުލީހުން ރުއިހަލަ، ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖި މ. ،ކުރެްއވިއްޔަންއެިޑއުކޭޝަްނގެ މަޤާމަށް ޢަ

 ވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.ނިމެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ދެއްވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު ވާލަނީ ދެންމެއަކުމި ދަންނަ

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ70ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 73އަދަދު؛ 

. 70؛ ގެ އަދަދުމެންބަރުން ވި ިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއް

ގެ މަޤާމަށް އެހެންަކމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުޭކޝަން .70ލަ؛ . ޖުމ36ުފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 މަޖިލީހުން  ކަމަށް ވާން ދިނުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނައިހަލަ، ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަނަްށ ރުހު މ. ،ކުެރއްވި ޢައްޔަން

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮއފް  ، މިނިސްޓަރެގ ދަށުންވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 129ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހި

ގަން، ޑިފުވައްމުލަކު ދޫނ ކުރެްއވި ޏ.ސައިްނސް އެންޑް ެޓކްނޮލޮޖީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަން ްސ،ކޮމިއުނިކޭޝަން

ތެރި ދު އިއްޒަތްމެ ން ދެއްވުމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުށް ޟިލް މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލައަލްފާ ކުނަހަނގާލިގޭ

 ދެްއވުން ެއދެން.ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒި

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ70ްވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛  . ފެންނަ ކަމަށ73ްއަދަދު؛ 

. 70؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

އިންސް ސަ ސް،ނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިޔުނިކޭޝަންއެހެްނކަމުން، މި .70. ޖުމްލަ؛ 36ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

އްމަދު ޙަ ޟިލް މުއަލްފާ ، ކުނަހަނގާިލގޭދޫނޑިގަން  ފުަވއްުމލަކު ޏ. ،އެންޑް ެޓކްނޮލޮޖީގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުެރއްވި 

 ދިނުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ންމަލީޙް ޖަމާލަށް ރުހު

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ލްތުގެ މަޤާމަްށ ގެ ދަށުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 129އަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނު

މެދު  ދެއްވުމާ ހުން މީނަށް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ރުއަهللا އްދޫ، ރޯޒްމާގޭ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުގަ  ގދ. ،ޢައްޔަންކުެރއްވި 

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނުމި 

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ70ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 73އަދަދު؛ 

. 70؛ ގެ އަދަދުޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުންގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯ

 ،ޢައްޔަންކުރެްއވި އެހެންކަުމން، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުެގ މަޤާމަށް .70ލަ؛ . ޖުމ36ުފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

ލީހުން ގަންަނވާ ކަމަށް މަޖިދިނުމަށް ފެނިވަޑައި މީނަށް ރުހުންއަهللا ގައްދޫ ރޯޒްާމގޭ އަްލފާޟިލް ޢަބްދު ގދ.

 ވެއްޖެ. ފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޑިޔުކޭޝަްނގެ ގެ ދަށުން، މިިނސްޓަރ އޮފް އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 129އަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނު

ދު މެ  ދެއްވުމާ ލީހުން ރުހުން އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިުތ ޢަލީއިޝަޢާ ޑރ. ހިޔާވަހިގޭ މ. ،މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ70ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 73އަދަދު؛ 

. 70؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

ޤާމަށް ެއހެންކަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުޭކޝަންގެ މަ .70ލަ؛ . ޖުމ36ުފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

ން ށް މަޖިލީހުދިނުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަ އަްށ ރުހުންޢާއިޝަތު ޢަލީ ޑރ. ހިޔާވަހިގޭ މ. ،ޢައްޔަންކުެރއްވި 

 . ފާސްވެއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާންސްޕޯޓްން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްގެ ދަށުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 129އަސާސީެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނު

އަްށ ހުލާނަހޯރަފުށީ ކެތި، އަލްާފޟިލާ ޢާއިޝަތު  ހއ. ،މަށް ޢައްޔަންކުރެްއވިޭއިވއޭޝަންެގ މަޤާ އެންޑް ިސވިލް

ދެްއވުން ަތކަށް ވޯޓުމެދު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮ ދެއްވުމާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުން

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 70    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     މެންބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ . ހާޒިރުވެ ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ70ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 73ދު؛ އަދަ

. 70؛ ގެ އަދަދުގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރިވ މެންބަރުން

 ޑް ިސވިލް އެހެންކަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެން .70؛ ލަ. ޖުމ36ުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ފާސްކު

ށް ދިނުމަ  ންއަށް ރުހުހޯރަފުށީ ެކތި، އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަުތ ނަހުލާ ހއ. ،އޭިވއޭޝަންެގ މަޤާމަށް ޢައްަޔންކުރެއްވި 

 . ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

، ޓްސް ގެ ދަށުން، މިނިސްޓަރ އޮފް އާނަ މާއްދާގެ )ހ(ވަ  129އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާ

ތުްނގެ ނަށް ރައްޔިއަލްފާޟިލާ ޔުްމނާ މައުމޫ އެންދެރިމާގޭ މ. ،އެންޑް ހެރިޓޭުޖގެ ަމޤާމަށް ޢައްޔަންކުެރއްވި  ކަލްޗަރ

 ން.ްއވުން އެދެންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްވުމާ މަޖިލީހުން ރުހުން
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެލަ އަދަދު؛  ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު

ޓުދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވ68ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ބަިއވެިރވި . ވޯުޓަގއި ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަަރކު ނެތްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ަވކި ގޮަތކަށް ޯވޓުދޭން

 ،ރ އޮފް އާޓްސް އެހެންކަމުން، މިނިސްޓަ .68ލަ؛ . ޖުމ35ު؛ ރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު. ާފސްކ68ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ރުހުން ނަށް އަލްފާޟިލާ ޔުމްނާ މައުމޫ އެންދެރިމާގޭ މ. ،ޢައްޔަންކުރެއްވި  މަޤާމަށް އެންޑް ހެރިޓޭުޖގެ ކަލްޗަރ

 ދިނުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ަކމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރިޒަްމގެ ގެ ދަށުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 129އަސާސީގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

 ހުން ލީހުން ރުއަްލފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖި ،ބަނދަރު .ކުޅުދުއްފުށީހދ ،މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި 

 މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ދެއްވުމާ
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 69    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ  . ހާޒިރުވ85ެދު؛ އަދަލަ ޖުމު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު މި

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ69ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 73އަދަދު؛ 

. 69؛ ގެ އަދަދުމެންބަރުން ވި ކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރި ށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަގޮތަކަ

ށް މަޤާިރޒަމްެގ މައައެހެންކަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓު .69ލަ؛ . ޖުމ35ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރުފާސް

މަށް ިއގަންނަވާ ކަދިނުމަށް ފެނިވަޑަ ލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދަށް ރުހުންބަނދަރު، އަ ކުޅުުދއްފުށީ ހދ. ،ޢައްޔަންކުެރއްވި 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮނޮމިްކ ގެ ދަށުން، މިނިސްޓަރ އޮފް އިވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 129ރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

ެގ ޔިތުންރައް ފަްއޔާްޟ އިސްމާޢީލަށް އަްލއުސްތާޛް ޯބގަްނވިލާ މއ. ،ންކުެރއްވި މަށް ޢައްޔަޤާޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ މަ

 ން.ްއވުން އެދެއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެމާ މެދު އްވުމަޖިލީހުން ރުހުން ދެ
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެ

   71     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 71        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ  . ހާޒިރުވ85ެ އަދަދު؛ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު މި

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ71ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 73އަދަދު؛ 

. 71 ގެ އަދަދު؛މެންބަރުން ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު 

މަށް ޤާމަ ޕްމެންުޓގެއިކޮނޮިމކް ޑިވެލޮއެހެންކަުމން، މިނިސްޓަރ އޮފް  .71ލަ؛ . ޖުމ36ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރުފާސް

ށް ގަންނަވާ ކަމަ ފެނިވަޑައި ދިނުމަށް  ރުހުން ުއސްތާޛް ފަްއޔާޟް އިސްމާޢީލަށްއަލް ބޯގަްނވިލާ މއ. ،ޢައްޔަންކުެރއްވި 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝަރީޒް ޓަރ އޮފް ފިގެ ދަށުން، މިނިސްވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 129އަސާސީގެ ރިއްާޔގެ ޤާނޫނުހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

ޙީދަށް، ވަ، ައލްފާޟިލާ ޒަހާ ހަތިހާ ހ. މަށް ޢައްޔަންކުރެްއވި،ޤާއެންޑް އެގްިރކަލްޗަރގެ މަ ސްމެރިން ރިސޯސަ

ޓުދެްއވުން ަތކަށް ވޯރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮ

 އެދެން.
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ 

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި 

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު މި

ބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ72ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 73އަދަދު؛ 

. 72 އަދަދު؛ގެ މެންބަރުން  ބަިއވެިރވި ރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއިގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަ

 ސްސޯސަޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިމިނިސްއެހެންކަމުން،  .72ލަ؛ . ޖުމ37ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރުފާސް

ނުމަށް ދި ރުހުން ތިހާ، އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަޙީދަށްހަ މަށް ޢައްޔަންކުރެއްިވ، ހ.ޤާއެންޑް ެއގްރިކަލްޗަރގެ މަ

 .ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްލާމިްކ އިގެ ދަށުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 129އަސާސީގެ ރިއްާޔގެ ޤާނޫނުހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

ގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުން އަޙްމަދު ޒާހިަރށް .ރ، ޑ2555ންބަރު ދަފުތަރު ނަމަށް ޢައްޔަންުކރެއްިވ، ޤާމަ އެފެއާްޒގެ

  ން.ދެއްވުމާ މެދު އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެްއވުްނ އެދެ ރުހުން
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 71    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01     އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

ދު: ބަރުންގެ އަދަނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެން. ނުފެނ71ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 73އަދަދު؛ 

 ަޑިއގެންނެވިވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ޯވުޓގަިއ ބަިއވެރިެވވަ .1

ރ އޮފް އެެހންކަމުން، މިނިސްޓަ .72ލަ؛ . ޖުމ37ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ ކުރު. ފާސ72ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދިނުމަށް ރުހުން  އަޙްމަދު ޒާހިރަށް .ރ، ޑ2555، ދަފުތަރު ނަންބަރު މަށް ޢައްޔަންކުެރްއވިޤާއިސްލާމިކް އެފެާއޒްެގ މަ

 ކަމަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްެޖ.ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސިްނގހައު އޮފް ރމިނިސްޓަ ށުން،ދަ ގެވަަނ މާއްދާގެ )ހ(129 ރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

 ތިފާއަށްޢާމިނަތު ލާ އާޟިއާސްތާނާ އަލްފާ މަށް ޢައްޔަންކުެރއްިވ، މ.ޤާމަ ގެއަރބަން ޑިވެލޮޕްެމންޓު  އެންޑް

ޓުދެްއވުން ަތކަށް ވޯރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮ

 ން. އެދެ
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

 ންގެ އަދަދު؛ބަރުނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެން. ނުފެނ72ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73އަދަދު؛ 

ގެ އަދަދު؛ މެންބަރުން ވި ނެތް. ވޯުޓގައި ަބިއވެރި ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު ތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާނެ

  އޮފް  ރމިނިސްޓައެހެންކަުމން،  .27ލަ؛ . ޖުމ73ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރު. ފާސ72ް

މިނަތު ލާ އާޟިއާސްތާނާ އަލްފާ މަށް ޢައްޔަންކުރެްއވި، މ.ޤާމަ ގެއަރަބން ޑިވެލޮޕްމެންޓު  އެންޑް  ހައުސިންގ

 ހު(ަވގުތުކޮަޅަކށްފަ) .ވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެރުހުން ދިނުމަށް ފެނިވަަޑއިގަންނަ  ތިފާއަށްޢާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނިސްޓަރ އޮފް ށުން، ެގ ދަަވނަ މާއްދާގެ )ހ(129 އަސާސީގެ ރިއްާޔެގ ޤާނޫނުހޫވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްދި

 އަޙްމަދު  ޟިލްފާއަލް ،ސީާހފް ގ. ،ާޤމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވިމަ ގެއެންޑް ކޮިމއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓު  ސްޕޯޓްސް  ،ޔޫތު

ަތކަށް ގަންނަާވ ގޮްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި އިމެދު   ދެއްވުމާލޫފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ރުހުންޚްމަ

 ން. ވޯޓުދެްއވުން އެދެ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

ނެތް. ވަިކ ބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެނ72ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 73އަދަދު؛ 

. 72؛ ގެ އަދަދުިވ މެންބަރުންވޯުޓަގއި ބަިއވެރި  ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ނެތް.

އެންޑް   ސްޕޯޓްސް  ،މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތުއެެހންކަމުން،  .27ލަ؛ . ޖުމ73ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރުފާސް

ނުމަށް ރުހުން ދިށް ލޫފަޚްއަޙްމަދު މަ ޟިލްއަލްފާ ،ސީހާފް ގ. ،ޢައްޔަންކުރެއްވި މަޤާމަށް  ގެކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓު 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފެމިލީ   ޖެންޑަރ،  އޮފް މިނިސްޓަރ ދަށުން، ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގ12ެރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

 ށް ައލްފާޟިލާ ޝިދާތާ ޝަރީފަ ،މާފަރު ތިނަދޫ ގދ. ،ގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަްނކުރެްއވިސަރިވަސސް  އެންޑް ސޯޝަލް
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ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެްއވުން 

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   69     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 69        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން    

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

ބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ67ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73އަދަދު؛ 

ވި މެންބަރުންގެ ރިބަިއވެވޯުޓަގއި  .1ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . 2

ފެމިލީ  ،ރރ އޮފް ޖެންޑަމިނިސްޓައެހެންކަމުން،  .69ލަ؛ . ޖުމ35ުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރުމަ. ފާސ69ްއަދަދު؛ 

ފަށް ތާ ޝަރީޝިދާައލްފާޟިލާ  ،މާފަރު ތިނަދޫ ކުެރްއވި، ގދ.ންއްޔަޢަމަށް ޤާސްގެ މަސަ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވި

 ދިނުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ރުހުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ެގ ދަށުން، މިނިސްޓަރ އޮްފ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(129ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ރައްޔިތުްނެގ  ށްޙަސަނަ ޙުަސއިން ަރޝީދު .ރޑ، 10095 -ހުޅުމާލެ ،މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުެރއްވި  ންމަންޓްގެޔަރައެންވަ 

 ދެން.ްއވުން އެޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަ އްވުމާމަޖިލީހުން ރުހުން ދެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 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:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްެކވުން:    

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު ކުއަމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

ވަިކ . ކު ނެތްރަމެންބަ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 72. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 73އަދަދު؛ 

. 72ގެ އަދަދު؛ ިވ މެންބަރުންބަިއވެރި ވޯުޓަގއި ރަކު ނެތް. މެންބަގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ 

މަޤާމަށް  ގެންމަންޓުޔަރައެންވަމިނިސްޓަރ އޮފް  ،އެހެްނކަމުން .72ލަ؛ . ޖުމ37ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރުފާސް

ޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފެނިވަ ށްޙުސައިން ރަީޝދު ޙަސަނަ .ރޑ ،10095 -ހުޅުމާލެޢައްޔަންކުެރއްވި 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މަޤާމަށް ކަމުގެ އެަޓރނީ ޖެނަރަލްގެ ދަށުން، ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( 129ސީެގ އަސާނުޤާނޫދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ދު މެ އްވުމާން ދެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުއަްލއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތަށް  ،ނަޖްހިޔާ ވ. ،ޢައްޔަންކުެރއްވި 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 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:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްެކވުން:    

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުނެގުނު އަކުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ

 ންގެ އަދަދު؛ބަރު. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ72ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73އަދަދު؛ 

ގެ އަދަދު؛ މެންބަރުން ވި ިއވެރިވޯުޓގައި ބަ ރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަނެތް. 

 މަޤާމަށް އެޓަރީނ ޖެނަރަލްކަމުގެ  ،އެހެންކަމުން .72ލަ؛ ޖުމު. 37މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރު. ފާސް 72

ށް ންަނވާ ކަމައިބްރާހީމް ރިފްޢަތަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފެނިވަޑައިގަ އަލްއުސްާތޛް ،ނަޖްހިޔާ ވ. ،ޢައްޔަންކުެރއްވި 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު ހަޅުއްވާަފއިހުށަ މަނިކުމޫސާ މެންބަރު އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ހުުޅހެންވޭރު، 6.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

މެދު  ތުމާގެަނއުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަށް އިޞްލާޙު( އަހިރާއްޭޖގެ ިއމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނުދިވެ) 2007/1

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މަނިކުމޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 73    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 22    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48     އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އްެބވި މެންބަރުންގެ ތި . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމުއާދެ! މިދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. 

 ؛ންގެ އަދަދުބަރު. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެނ22ް. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 73އަދަދު؛ 

 އަދަދު؛ ންބަރުންގެ ވި މެވޯޓުަގއި ަބިއވެރި . ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ނެތް.48

ލީހުން ފާހެއް ނާކަށް މަޖިބިލު ބަލައިގަން މި ،އެހެންކަމުން .70ލަ؛ . ޖުމ36ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރު. ފާސ70ް

 ނުވި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ިދވެހިރާއްޭޖގެ  ،ވާޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއި هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދު، 6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ންނަށް ތެރި މެންބަރުމެދު އިްއޒަތް  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާގެަނއުމުގެނޫނުއަސާީސައށް އިޞްލާޙުޤާރިއްޔާގެ ހޫޖުމް

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 72    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 26    ގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 44    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   70     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 70        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ        ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްބެިވ ތި  . ާހޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ.  އާދެ! މި

ޓުދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވ26ޯ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛72މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ . 1 ؛ދުންގެ އަދަ. ަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ44ު ؛ންގެ އަދަދުމެންބަރު

ބިލު  މި ،އެހެންކަމުން .70ލަ؛ . ޖުމ36ުމަށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ ކުރު. ފާސ70ްވި މެންބަރުންގެ އަަދދު؛ ބައިވެރި 

 ފާހެއް ނުވި. ންލައިގަންނަބަ މަޖިލީހަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ،ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ރިފާޢު هللا ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދ8.2ުއެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަންބަރު 

ޒަތްތެރި މެދު އިއް   މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ބިލުެގނައުމުގެނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙުޤާރިއްާޔގެ ހޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

  ދެްއވުން ެއދެން.ޓުމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 71    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   68     ރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަ

 35      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިތއްބެިވ  . ާހޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ މުމަޖިލީހުގެ ޖުދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ.  އާދެ! މި

ޓުދެްއިވ . ުނފެންނަ ކަމަށް ވ68ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 71މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވި  ބަިއވެރި ުޓަގއިވޯ. ކު ނެތްަވކި ގޮަތކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަ  ނެތް. ؛ންގެ އަދަދުމެންބަރު

ޖިލީހަށް މަ ބިލު މި ،އެހެންަކމުން .68ލަ؛ . ޖުމ35ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރު. ާފސ68ްދަދު؛ މެންބަރުންގެ އަ

 ންނަވަން.ކަުމގައި ދަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤަުއމީ ސަ ބިލު، މި ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޙައްމަދު ރަޝީދު މުރި މެންބަރު ައލިފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެ ،، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުނ8.1ްއެޖެންޑާ ައއިޓަމް ނަންބަރު 

 މަރުެގ ގޮތްނޭނގޭ ،ދައުލަތުގެ ފައިާސއާއި މުދަަލށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްަސލަތަކާއި ،ސައިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޙު

ތަކަށް ގޮގަންނަވާ ނިވަޑައި މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ ،މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބިލު

   ން އެދެން.ދެްއވުވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 70    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 42    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 05    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި މެންބަރުންގެ ތިއްބެ  . ހާޒިރުވ85ެއަދަދު؛ ލަ މަޖިލީހުގެ ޖުމުދަންނަވާލަނީ ދެންމެއަކު ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ.  މި

 ؛ންގެ އަދަދުބަރު ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެން. ނުފެންނ42ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 70އަދަދު؛ 

ދަދު؛ ންބަރުންެގ އަވި މެަބިއވެރިވޯުޓގައި ކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަ .5

 މަށް ފާސްވެއްޖެ.މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތު ބިލު މި ،ެއހެންކަމުން .47ލަ؛ . ޖުމ24ުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ކުރު. ފާސ47ް

 ނަވަން.މުަގއި ދަންކަފޮނުިވއްޖެބެހޭ ކޮމިޓީއަށް  މުއައްަސސާތަުކގެ ކަްނތައްތަކާ ނިވަންބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މި މި

 

 ނިންމުން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަށް ރުންމެންބައިްއޒަތްތެރި  .ނަށް ދަންނަވާލަންމެންބަރުންދެ! އިްއޒަތްތެރި، އިްއަޒތްތެރި، އިްއޒަތްތެރި އާ

 ވަރަށް  ރުލެްއވުމަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްވި ެއއްބާ ބިލުތައް ފާސްކުރެްއވުމުަގއި މި މަޖިލީހުން  .ދަންނަވާލަން

 މިނިވަން ،ބިލު މިގޮތަށް ފާސްކުރެްއވިޔަސް  މި ،ލާނީ އިދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ  ބޮޑަށް ޝުކުރު

 ލުބި އަުޅގަނުޑ މި ،ދެންނެިވއިރުކަުމގަިއ ބެހޭ ކޮމިީޓއަށް ފޮުނވިއްޖެ މުއައްސަސާަތކުެގ ކަންތައްަތކާ

ކަށް ަނޒަރު ކަންބޮޑުެވަވޑަިއގަންނަވާ ުހރިހާ ދާއިރާއަ ބޭފުޅުން ތި  ނޫނުައސާސީަގއި ތިޤާރެްއވުމުަގއި ދިރާސާކު

އަޅުގަނޑު  ލިސް ނިންމާލަންމަޖި މި ،ދަންނަވާލަމުންއަުޅގަނުޑ މަްއސަލަ ނިންމަވާނެ ކަމަށް އެ ހިންގަވަިއގެން 

 9ނދުނު ާވ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެ 2018 ބަރުންޑިސެ 5 ،ނާނީކުރަން. އާދެ! ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންތުގަސް

 ޖަހާއިރު.

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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