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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل ًالصالة ًالسالم علَ رسٌل هللا ًعلَ آلو ًصحبو ًهن ًااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެްނބަރުން. 20ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2023/2/2/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަެތއް ނެތް.، 3.2ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ -3.2

 

 ން އަންގާ އެންގުން.ރިޔާސަތު . 4
 20 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .4ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 އިން ފެށިގެން. 11:25ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުްނ، އިްއޔެ ދެ ކޮމިޓީެއްއގެ ބަްއދަލުވުން ހިނގާފައި ވަނީ. އެީއ،  -4.1

ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  9:39، 4.2މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީތައް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -4.2

 25 3ގައި ޢާްއމު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  9:39ގައި.  2ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި  9:39ަގއި.  1ކޮޓަރި 

ަގއި ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަުތ  11:15ަގއި.  3ގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަްބ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:15ގައި. 

ަގއި މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަންތަްއކާ ބެހޭ  2:99ަގއި.  1ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އަދާ
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ގައި ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 8:39ަގިއ.  1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .ަގއި 1

 30 

 . ސުވާލު 5
 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 ވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަުކ މަސައްކަތެއް ނެތް.ސު ، 5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 35 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 40ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ވެރިކަން  93އްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި -6.1

ހިންގާ ފަރާތުން ބަިއވަރިާވ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަްށ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި އެ 

ން ކަމަށް ބަޔާްނކޮްށފައި ވާީތ، އިންޓަރނޭޝަލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮުތގެ މަތި

ކޮވްނެންޓް އޮން ސިވިލް އެްނޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް އަދި ކޮންވެންޝަން އޮން އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ރިޒަރވޭޝަންތައް ބަދަލުކުރު މުެގ ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަަގއިންްސޓް ވިމެން އަށް ދިވެހި ރާއްޖެ އިން ކަ

 45މައްސަލަ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިކަމާ ގުިޅގެން ފޮނުްއވާފަިއވާ ސިޓީފުުޅ މަޖިލީހަށް އިްއަވވާލަދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްުމގެ 

ނޑު އެދެން.  އަރިހުން އަުޅގަ

 

 އިދާރީމޭޒުން ިއއްެވވުން:

ދަންނަވަމެވެ. އިންޓަރނޭަޝލް ޝާހިދަށް، ވެދުންސަލާމަށްފަހު هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 50ކޮވްނެންޓް އޮން ސިވިލް އެްނޑް ޕޮލިޓިކަލް ރަިއޓްސް އަދި ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިިމނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް 

އޮފް ޑިްސކްރިމިނޭޝަން އަަގއިންސްޓް ވިމެން އަށް ަކނޑައަޅާަފއިވާ ިރޒަރވޭޝަންތަްއ ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަަލ 

ވަަނ  93ނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމެންޓުން މި އޮފީހަށް ލިޔުްއވާފަިއވެއޭ. ިދވެހިރާއްޭޖެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮ

މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ދިވެހި ދަުއލަތުގެ ނަމުގައި ވެރިކަން ިހންގާ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް 

އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި
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 55މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ، އިންޓަރނޭޝަލް ކޮްވނެންޓް އޮން ސިވިލް އެންްޑ ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް އަދި 

ށް ކޮންވެންޝަން އޮން އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަަގއިންސްޓު ވިމެން އަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ރިޒަރވޭޝަްނތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވައި މަޖިލީހަށް  ކަ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގެ މަތިން މި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެްއވުމަށްފަހު މި އޮފީހަށް އަންަގވައިެދއްވުން އެދެމެވެ. 

ޮއން ސިވިލް އެްނޑް ޕޮލިޓިކަްލ ރައިޓްސް އަދި ކޮްނވެންޝަން އޮން އެލިމިނޭޝަން އޮްފ އިންޓަރނޭޝަލް ޮކވްނެންޓް 

ނަޑއަޅާފަިއވާ ރިޒަރވޭޝަންތައް ބަދަލުކުރުމާ ގުޭޅ   60އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގައިންސްޓް ވިމެން އަށް ކަ

އި މި އޮފީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ކަރުދާހާއި ެއ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިޮކނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ތައްޔާރުކުރަްއވަ 

. 1434ރަޖަބު  12ކަރުދާހާ ގުޅޭ ލިޔުންތަުކގެ ކޮީޕ މި ސިޓީއާ ެއކު ފޮނުވީެމވެ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެްއވުން ެއދެމެވެ. 

 . ޚާދިމްކުމް، މުޙައްމަދު ވަޙީދު.2913މެއި  22

 

 65 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާވިއދުގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން މި މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ޮކމިޓީ އަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމަށް ޝުކުރިއްާޔ. މަޖިލީހުގެ ގަ

 ނިންމަން. 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން  91މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވަިއ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  6.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -6.2

ނު ދައުލަުތގެ މުސާރަިއެގ ސިޔާސަުތގެ ބިލު އަލުްނ ތަސްދީޤުކުރެްއވުމަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވު

 70ވިސުނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ. މި މައްސަލައިަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް 

 އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމުގެ އަރިހުން ައޅުަގނޑު އެދެން.

 

 ެވވުން:މޭޒުން އިއް  އިދާރީ

ޝާހިދަށް، ވެދުންސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުްނގެ هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނޑަްށ ފޮނުއްިވ ސިޓީާއ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ަރއްޔިތުްނެގ  2913އެޕްރީލް  39މަޖިލީހުން،   75ވަަނ ދުވަހު އަުޅގަ

ނޑަށް ފޮނުވުމުން އަޅުަގނޑު ބިލު ތަޞްދީޤުކުރަމުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ބިލުަތއް ތަޞް ދީޤުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ގެންދަވަނީ އެ ބިލު ތަޞްދީޤުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ޤާނޫނީ، އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ 

 29ޔަތްކުރުމަށްފަހު އެވެ. މި ގޮތުން، މައްސަލަތަކަށާއި އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި އަދި ދިމާވެާދނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާ

ވަަނ  24ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2913ވީ ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2913އެޕްރީލް 

 80ޖަލްސާ އިން ފާސްކުރެްއވި ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ިސާޔސަތުގެ ބިލު ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް 

ބިލާ ުގޅޭ ޮގތުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ަމއްސަލަތައް ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ ވާތީ އެ މައްސަލަތަކަްށ  ފޮނުވުމުން އެ
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ނޑަށް ފެނެ އެވެ.  ަވަނ  25މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ބިލުގެ  -1ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ބިލަށް އިްޞލާޙުގެނައުމަށް އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެްނ އިސްތިސްނާކޮށްފައިުނވާ ދަުއލަ ތުގެ އެހެން މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަްއ މާއްދާގެ ދަށުން ކަ

ވަނަ ާމއްދާ އިން ނެޝަނަލް ޭޕ ކޮިމޝަނުގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކަީކ  17އެްއގޮތްކުރުން ކަމުަގއި ވެފަިއ، ބިލުެގ 

 85ވަަނ  28ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރަ ާއއި އިނާޔަތްތަާކ ގުޅޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން ކަމަށާ، ބިލުގެ 

މާއްދާގެ )އ( އިން މި ބިުލގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ަދއުލަތުެގ މުވަްއޒަފުންނަކީ ދައުލަތުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުާމ 

 59ހަވާލުެވގެންވާ އަދި ަދއުލަތުން މުސާރަ އާިއ އިާނޔާތްތައް ލިބިދެވޭ ުމވަްއޒަފުންނާ އަދި ދިވެހި ސަުރކާރުެގ 

ންނަ ކުންފުނިތަކުެގ މުވަްއޒަފުން ކަމަށް ަބޔާންކުރެވިފަިއާވއިރު އަންނަނިިވ އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ގިނަ ހިއްސާ އޮ

ސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި އަންނަިނވި ފަރާތްތަށް މި ބިލުގެ ަތރަހައިގެ ތެެރއަށް ނުފެތޭ ަކމާ، އެހެންކަމަށްވުމާެއކު މި 

 90 -ނެއް އޮތް ަކމަކަށް ނުފެނެ އެެވ. )ހ(ބިލުގައި ވާ ކަންކަން އެ ފަާރތްތަކުގެ ަމއްޗަށް ހިނގާނެ ަކމަށް ބެލެވޭނެ ތަ

ނޑަައޅާފަިއވާ މޯލްޑިވްސް  2912/2ޤާނޫނީ ނަންބަރު  މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭިވޭއޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނުަގިއ ކަ

 22ސިވިލް ޭއިވއޭޝަން އޮތޯރިީޓެގ ޗެއާމަނާއި ޑިރެކްޓަރުްނގެ މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން އިނާަޔތްތަކާ ބެހޭ އެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ބ( އިން އެނގެން އޮތް ނަމަވެސް އެ އޮތޯރިީޓެގ  27އްދާ އުަވއިލެވޭނެ ަކމަށް ބިލުގެ ވަނަ މާ

ވަނަ މާއްާދގެ ވާހަކަ އެ ބިލުަގއި  47މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ާއިއ އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ އެ ޤާނޫނުގެ 

 95މާއްދާެގ )ލ( އިން ޤާނޫނު ނަންބަރު  ވަނަ 27ބަޔާންކޮށްފައިނެތުމުން އެ ޮއތޯރިޓީގެ މުަވއްޒަފުން. )ށ( ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާ ުއވާލުމުން ޭއގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުެގ  34ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ  2998/5

ނަޑއަޅާނީ ނެޝަަނލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިާވއިރު، ޤާނޫުނ  މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި ިއނާޔަތް ކަ

ދިވެހި ާރއްޖޭގެ ަކސްޓަމްސްގެ ޤާނޫުނެގ ދަށުން އުފައްދާ ކަސްޓަމްްސގެ އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ  2911/8 ނަންބަރު

ނަޑއަޅާ އެ ޤާނޫުނގެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( މި ބިލުން އުވައިލާފައިުނވާތީ  49މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި ިއނާޔަތް ކަ

 100ނ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ުޔނިވަރސިޓީ ާއއި ޕެންޝަން ކަސްޓަމްސްގެ އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން. )

އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް އޮފިހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަުކގެ މެްނބަރުންނާއި މޯލްޑިވްސް މީިޑާއ ކައުންސިލާިއ މޯލްޑިވްްސ 

އި ކެޕިޓަްލ އިންލަންޑް ރެވެިނއު އޮތޯރިީޓ )މީރާ( އާއި ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފިހާއި ެޓކްސް އެީޕލް ޓްރައިބިއުނަލާ

މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓު އޮތޯރިީޓ )ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ( އާއި މޯލްިޑވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަޭރޝަން ފަދަ މުއައްސަސާތަާކއި 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓެގ ބޯޑާއި ކްލެމެންސީ ބޯޑާއި ެނޝަނަލް ޝޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ )އެންސްޕާ(ެގ 

 105މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަްތ ލިބެދެނީ އެ ކަންކަމާ ބެހޭ  ބޯޑު ފަދަ މުއައްސަސާތަުކގެ 

ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ކަމަށް ވެފައި އެ ޤާނޫނުތަކުގަިއވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތާ ބެހޭ ބައިތައް މި ބިލުން އުވާލުމަށް 

ވަނަ މާްއދާގެ )ޓ( އަދި )ޕ( އިން  27ގެ ބިލު -ނެތުމުން އެ މުއައްސަސާތަކުެގ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން. )ރ(

ވަނަ ާމއްދާގެ )މ(  86ަވނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ޤާނޫުނގެ  1ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  2998/14ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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އާއި )ދ( ުއވާލުމުން އޭެގ ނަތީޖާއެއްެގ ގޮތުން ވާޒިާފއާ ެބހޭ ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރުންނާއި މުަވއްޒަފުންގެ މުސާަރ 

ނަޑއަޅާނީ ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިުރ، ޤާނޫނު ނަންބަރު އާ  110 2919/3އި އިާނޔަތް ކަ

ޓެކްސްނެގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި އިާނޔަތް 

ނަޑއަޅާ އެ ޤާނޫުނގެ  ން ުއވަިއލާފައިނުވާތީ ެޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަްލގެ މެންބަރުން. ވަނަ މާއްދާ ިމ ބިލު 58ކަ

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާތައް އެހެން ހުރުމުން އެހެން ޤާނޫނުތަކުން އުފެދިފައިވާ މުއައްސަސާަތކުެގ 

ނޑައެޅުމުން ޤާނޫނީ ގޮތު ން ތަޢާރުޟުވުންތަކެއް މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތާ ބެހޭ މާއްދާތައް އުާވލުމަށް ކަ

 115އުފެދި، ބިލުަގއި ބުނެަފއި ެނތް މުއައްަސސާތައް ުނވަތަ ިއދާރާތަކުގެ ަމއްޗަށް ބިުލގަިއ ބުނާ އުސޫލުތަްއ ހިނގުމުަގއި 

ވަނަ ާމްއދާގައި އެހެން ޤާނޫނެއްގައި  25ނުވަތަ ހިންގުމުަގއި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ފެނެ އެެވ. އެހެނީ ބިލުގެ 

ތަކަްށ މުސާރަ ާއއި އިނާޔަތްތަްއ ެއކި ފަރާތްތަކަްށ ލިބިދެވޭ ގޮތަށް ބަޔާންވެަފިއވާ އޮންނަ އޮތުން ނެޝަނަލް އެހެން ގޮ

ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް އޮތް ނަމަވެސް ބިލުގައި ވަކި ޤާނޫނުތަެކއްަގިއ ބުނެފައިވާ މުސާރަ އާިއ 

ކަމަްށ ބުނާއިރު، އެހެން ޤާނޫނުތަކުގައި ބުނެފަިއވާ މުސާރަ އާިއ  އިނާޔަތްތަުކގެ ވާހަކަަތކާ ގުޭޅ މާއްދާތައް އުަވއިލެވޭ

 120އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ މާއްދާތައް އުވައިނުލާ ނަމަ ޤާނޫނުތައް ޝަރަހަކުރުމުގައި ޚިޔާުލތަފާތުވުން އުފެދި، ބިލުގަިއ 

މާއްދާގެ )ހ(ގަިއ ވަނަ  1ބިލުގެ  -2ބުނެފައިވާ ކަންކަން ތަންފީުޛކުރުމަށް ދަތިވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާްނވެގެްނވާ ިދެވހ ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގަިއ ހިމަނައިގެން ިދވެހި ދައުލަތުން  96ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ދޭ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންގެ ތެރޭގައި މޯލްިޑވްސް ިސވިލް އޭިވއޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ 

ވަނަ މާްއދާގެ )ބ( އިން އެނގެން ޮއތުމުން، މޯލްޑިވްސް ސިވިލް  27ހިމެނޭކަން ބިލުގެ ޗެއަރމަނާއި ޑިެރކްޓަރުން 

 125އޭިވއޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުެގ ބައެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ އިޙްތިމާލެއް އޮތް ނަމަވެސް 

 29ޖެޓުގެ ބައެއް ނޫންކަން އެ ޤާނޫނުގެ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ޭއވިޭއަޝން އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަ

ވަނަ މާއްދާ ައށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގޭތީ މި ބިލުގެ ތަރަހަިއގެ ތެރެއަްށ  31ވަނަ ާމއްދާ ާއއި  39ވަނަ މާއްދާ އާއި 

ނާ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ޭއިވއޭަޝން އޮތޯރިޓީ ވަންނަކަމާ މެދު ސުވާލުއުފެދެ ެއވެ. އެހެންކަާމއެކު އިްސވެދެންނެވި ޤާނޫ

ވަނަ މާްއދާގެ )އ( ގައި ބުނެފަިއާވ  28ބިލުގެ  -3މި ބިލުގައި ތަޢާރުޟުވުމެްއ ވާކަމަށް ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ. 

 130"ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފުން" މި މާނައިގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ަޝރްޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން 

މާއްާދގެ )ދ( އިތުރުން ދޭހަވާތީ، އެ ދެ މުއައްސަާސގެ މުަވްއޒަފުންގެ ވަނަ  17ހިމެނޭތީ އާއި އަދި އެކަން ިބލުގެ 

 -4މުސާރަ އާިއ އިާނޔަތް ަކނޑަައޅާނީ ބިލުަގއި ބުނެފަިއވާ ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިަޝނުންކަން އެނެގ ެއވެ. 

ސާއި ަނއިުބ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިާބއި ަވޒީރުންނާއި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ރައީ

ނޑިާޔރުންނާއި މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަންތަކުގެ މެންބަރުންނާ،  ރައީސާއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ފަ

ނޑައަުޅްއވާނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ކަމަށް   135މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބެވި ފަރާތްތަުކގެ މުސާރަ ާއއި އިނާޔަތް ކަ
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ުކގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ވެސް ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ދިރާސާކުރަްއވައި ަރއްޔިތުްނގެ ވީނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަ

ނޑަެއޅުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެނެ އެވެ.  ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން ނެޝަނަްލ  18ބިލުެގ  -5މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަ

ނޑައަޅާ މުސާރަ އާއި މުސާރައިގެ ިސާޔސަތުތައް ފަ ދަ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަ

ނޑައަޅާ ގޮތެްއގެ މަތީން ކަމަށް އޮތުމުން އެ ކޮމިޝަނަކީ ތަންފީޛީ  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

 140އިދާރާ އެއް ނޫންކަން އެނގެ ެއވެ. އެގޮތުން އެ ކޮިމޝަންގެ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނޫންކަން 

ވަނަ މާއްދާެގ  16އެނގޭކަާމ، ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ތަނެއް އޮތް ަކމަށް ނުފެނެ އެވެ. ނަމަވެސް، ބިލުގެ 

)ހ(ގެ ދަށުން އެ ކޮމިޝަނުން އެ ފަހަރަކު ކޮށް ނިންމައިދޭންވީ ކަމަކާ، ކޮމިޝަުނން އެ ފަހަރަކު ޚާއްޞަ 

ވީ ކަމަކާ، އެ ކޮމިޝަނަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލިޔުމަކުން ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލައި، ނިންމުމެއް ނިންމައިދޭން

އެނެގވުމަށް އޮތް ނަމަވެސް، އެފަދަ ނިންމުމެއް އެ މާއްދާ އެހެން އޮތުމުން އެ ކޮމިޝަނަށް ނިންމިދާނެކަމާ މެދު 

 145ުތގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ވަނަ ާމއްާދގެ ސަބަބުން ބިލުަގއި ބުނެފަިއވާ ދައުލަ 18މީގެިއތުރުން ބިލުގެ  -6ސުވާލުއުފެދެ އެވެ. 

މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްަތއް ަކނޑަައޅާ ފަރާތަކަށް ވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްކަން ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ. މީގެތެރޭަގއި 

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(ގެ ދަުށން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާުރތަކާއި ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ރުމަްށ ބޭނުންވާ މުަވއްޒަފުންނާ، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަުކގެ ެތރެއިން ގިނަ ކުންފުނިތަކުެގ މަގާމުގެ ވާޖިބު އަދާކު

މުވަްއޒަފުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެ އެެވ. އަދި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަާސީސގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 

ނޑައަޅަންޖެހޭ ފަރާތްަތއް   150ބަޔާްނކޮށްފައި ވީހިނދު، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ މުސާރަ އާިއ އިާނޔަތްތަްއ ކަ

ނަޑއެޅުުމގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުަތކުގެ އަީލގައި މި ނޫން މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ކަ

ނޑު ިސޔާސަތުތަްއ ދައުރަކަށް ވާންވާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރަ ާއއި އިނާޔަތްތަުކެގ މައިގަ 

ނޑަެއޅުމާ، ެއ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ  ނުޑ އުސޫލުތަްއ ކަ ނަޑއެޅުމާ، އެންމެ މަދުން ދެވޭ މުސާރަ ފަދަ މަިއގަ ކަ

ބެހޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުން ކަމަށް ފެނެ އެވެ. އަިދ ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކަްށ 

 155ބަދަލެއް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރުަމކީ ވެިރކަން ހިންގާ ފަރާތް، ޖަމްޢު ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެ 

ގޮތެްއގައި މަްސއޫލިްއޔަތު ެވސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަދާކުރުން ކަމަށް ބެލެވޭެނ ކަމަށާ، މުސްތަޤުބަލުގަިއ 

ފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް ައންނަ ބަދަލުތަކާ އެްއގޮތަށް ބައިނަލްޢަޤްވާމީ އުސޫލުތަކާ އެްއގޮތަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަވޒީ

ކަލެކްޓިވް ާބގެއިނިން ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ތަޢާރުފުވެގެންދާ ހިނދެއްގައި ދައުލަުތގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ ާއިއ 

ކަުމގަިއ ފެނެ ެއވެ.  އިނާޔަތުެގ އެންމެހައި ކޮންޓްޯރލެއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮތުމަކީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާެނ ކަމެއް

 160ވުމާއެުކ، މިއީ ޤާނޫނުއަސާީސން ވަކިކޮށްދީފަިއވާ އިންތައް ގެއްިލ، ދައުލަތް ހިންގުމަށް، ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ވެރިކަްނ 

ހިންގާ ބާރުގެ މަސައްކަތްަތްއ؛ ކުންފުނިތައް ހިންގުން ހިމެނޭ ގޮތުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ ކަމެއް 

ެއވެ. ިއސްެވދެންނެވުނު ކަންކަން އެހެން ހުރުމާ އެކު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވިއ  ކަމުގައި ފެނެ
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ނޑަްށ ފޮނުއްިވ ދައުލަުތެގ މުސާރައިެގ ސިޔާސަުތގެ ިބލު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ  91އްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އަލުން ވިސްާނވަަޑއިގަތުމަށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރި

 165 14. 1434ރަޖަބު  4ގޮތުގެ މަތީން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވީމެވެ. އިްޙތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 . ޚާދިމުކުމް. މުޙަްއމަދު ވަޙީދު.2913މެއި 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ މަތީން ޝުކުރިއްޔާ އަމީންޢާއްމު.  މި މައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރުމަށް އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި މި ވަނީ   170ގަިޑއިރު. އެހެްނވީމާ، ުފރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  1ކަ

މިނެޓުއިރު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  22.ޕީ އަށް ގަިޑއިުރގެ ބަހުސެއްަގއި އެމް.ޑީ 1އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަމުްނ ގެންދާނަން. 

 3މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  3މިނެޓު. ޕީ.އޭ އަށް  4މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  11މިނެޓު. ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް  15

މިނެޓުއިރުގެ ފުރުަޞތު އަޅުަގނޑު އަރުވާނަން.  3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިްސބަތްނުވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް 

 ަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް.އަޅު

 175 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު 

ރާއްޖޭގެ ބޭރުެގ `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާެދ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާ، މި މަޖިލީހުން 

ޤައުމުތަކަށް ޢައްޔަްނކުރަްނޖެހޭ ސަފީރުންނާ އަދި ބައެއް މުޢާހަދާތަުކެގ ސޮއިކުރުުމގެ ކަންަތއްަތކަކީ 

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވަރަށް ބާރުާލފައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

 180އްަސކަށް ސަފުހާެގ ސިޓީުފޅެއް ނުފޮނުްއވިޔަްސ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ އެނޭގ އޮފީހުން ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ ވި

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ގޮާތއި ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ކަމެއް. އަޅުަގނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ އެ މަނިކުފާނު އެ 

ހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނާިއ ސިޓީފުޅުތައް މަޖިލީހަށް މި ފޮނުވަނީ ޤާނޫނީ ކޮން ހައިސިއްޔަުތގެ މަތީންތޯ؟ ދިވެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެތައް މުާޢހަދާތަކަކުން އަދި ބައިނަލްައޤްވާމީ އެތައް ފަރާތްތަަކކުްނ ސުވާލުއުަފއްދަމުންދޭ އެ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކޯނީގެ  މަނިކުފާނު ކުރަން ލާޒިމުކޮްށފައި ހުރި ކަންތައްަތއް. ައޅުގަ

 185ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް ެވސް އެ މަނިކުފާނަށް އެ އުޅެނީ ނުކުރެިވެގން. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހުރިހާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ 

ނޑުމެންނަށް  ޤައުމުތަކުން ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން އެ ދަނީ ސުވާލުއުފަްއދަމުން. އިއްޔެަގއި މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ހިންގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނެރުނު ލަދުވެތި ރިޕޯޓެްއގެ ވާހަކަ.  ފާހަގަެވގެންދިޔައީ އދ. މަޖިލީހުން މި ރާއްޖޭގެ ޝަރީޢަތް

ގިނަ ނުކުތާތަެކއް ފާހަަގކޮްށފައި އެބަ ހުރި. އެ މަިނކުފާނު ޤާނޫނީ އިމަށް ވަެދގެން ނޫނިްއޔާ ކިހިނެއްޯތ 

ދޫ ދާއިރާގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެން ކަންތައްތަކެއް އެ ކަމަށް ކުެރިވގެންދާނީ. އިއްެޔގެ އެ ބަހުްސ ތެރޭގައި މަނަ
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 190ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި، އެ މަނިކުފާުނގެ ދަރިފުޅަކު އިސްލާމްދީން ދޫކުރަްއވައި އެހެން ދީނަކަށް 

. އެއީ ތެދެްއ ًهللا اعظنވެދެަވޑަިއގެން އުޅޭ ޚަބަރު ެވސް އެބަ ލިބެއޭ މީޑިޔާ އިން. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ. 

 ސް...ކަމެއް ވެްސ، ދޮެގއް ކަމެއް ވެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 195ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މި ާވ މައްސަލަ އަށް، ދައުލަުތގެ މުސާރައިގެ ިސޔާސަުތގެ ބިލު؛ 

 އެއަށް ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް.

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު 

ނޑު ވެސް މި ދައްކަނީ. މުސާރަ އާއި ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސް، ދައުލަުތގެ މުސާރައިގެ ިސޔާސަތުގެ ިބލުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑައެޅޭނީ ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ަދއުލަތް ހިންަގން ހުރި މީހާ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ފެތިގެން ނޫނިއްާޔ   200އިނާޔަތްތައް ކަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންަވނީ ކޮންމެ ބިލެއް މިތަނުން ކިހިނެއްތޯ އެކަން ކުރަްއވާީނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އަުޅގަ

ފޮނުވިޔަސް އަދި އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ ެވސް މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އޮބިއަަޅއިގެްނ، 

ނޑުމެން މަޖުބޫރުކޮށްގެން ގޮސް ޤާނޫނުައސާސީަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތީން  މަތަކޮށްގެން ގޮސް، ފޮނުވި ދެ ޤާނޫނު އަޅުގަ

ފާސްވެގެންދިޔަ ތަން. މި ޤާނޫނުތައް ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެންމެ ފަހުން ނިންމަންޖެހޭނީ މި ހާލަތުގައި ކަމަށް 

 205އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ޤަބޫލުކުެރވޭ. އަދި މީގެ ފަހަތަށް އެަބ ޮއތް ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލުެގ ބިލެއް، ހަމަ މި ދެންނެވި ބީދައިްނ 

ހާގެ ސިޓީފުޅަކާ އެީކގައި މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ހަމަ މިގޮތަށް އައިސްފައި އެބަ އޮތް. ކޮންެމ ވިއްަސކަށް ސަފު

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ކުރާ ކަންތައްތައް އަދި ެއއީ  ކަމެއް، ކޮންމެ ވާހަކަ ެއްއ ދެއްކިޔަސް އަުޅގަ

ހޭ ކަންތައްތަކެއް ާވނެ. އިޞްލާޙުކުރަން ވެްސ އިންސާނުންނަށް ވީތީ އެ ޤާނޫނުގައި ކުރަންޖެހޭ، އިޞްާލޙުކުރަންޖެ

އަހަރު ދުވަަހށް ޤާނޫނެއް ހެދުމަށްފަހުގައި  5ޖެހޭނެ. އެހެންނޫންނަމަ މަޖިލީހެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ެވސް ނެތް. 

 210 މަޖިލިސް އުވާލީމަ އެކަން ެއ ނިމުނީ. މަޖިލީހުގެ ބޭނުމަކީ ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންވާ ިއޞްލާޙު ދުވަހުން ދުވަހަށް 

ނޑަެއޅިގެން ިމ  ނޑުމެންނަށް ކަ ގެނައުން. އަދި މަހުން މަހުން ގެނައުން. އަދި އެކަން ކުަރން ޖެހޭ އުސޫލުތައް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަްނ ކުރުން. އެ މަނިކުފާނުެގ 

ޚާބުކޮށްަފއި ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއްގެ ަމސްއޫލިްއޔަތަކަށް ވާންޖެހޭނީ މަސްއޫލިއްޔަަތކަށް ވާނީ، ާރްއޖޭގައި އިންތި

އެ ޤާނޫނުތަކުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ކަންބޮޑުާވ، ރަްއޔިތުންނަށް ތަކުލީފުއުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް ޮއތިއްޔާ ެއކަން ފާހަގަކުރުން. 

 215ރަތަމަ މައްސަލަ އަކީ އެއީ އިންތިޚާބުކޮށްަފއި ހުރި އެހެނެއްނޫން މިއަދު ވެގެންަދނީ. އެހެނެއްނޫން މި ވެގެންދަނީ. ފު

ނޑުމެންނަށް ދަތިވެގެްނ މި އުޅެީނ މިކަންަތއްތައް ނިންމަން. ބަާޣވާތެއް  ވެރިައކަށް ނުވުން. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ
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ޝަން ކޮށްގެން، އެ ބަޣާވާތުން ނުނެއްޓިގެން، އަދި ބަޣާވާުތގެ ބައިވެިރވި ދެން ތިބި ހުރިހާ އެންމެން ފުޅާ ކޯލި

ހަދައިގެން ުއޅުނަސް މިއީ ބަާޣވާތެއް ނޫން ކަމަކަށް ުނވާނެ. މިއީ ހަމަ ފައްކާ، ރަތްލާޖެހި ބޮޑު ބަޣާވާތެްއ ކޮްށގެން މި 

ތިބީ. މިކަން މުޅި ދުނިެޔއިްނނާއި ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން އެ ދަނީ ފާހަގަކުރަމުން. އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ ޤާނޫނެއް އޮތަސް، 

 220ވަނަ ދުވަހުގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީން އެއް ބުރުން މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށް،  7މްބަރު ނެތަސް މި އަންނަ ސެޕްޓެ 

އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޚާބީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެްއ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އިްނތިޚާބުކޮށްދޭނެކަން އެމް.ޑީ.ޕީން 

ގެ ރިޔާސީ ެކނިޑޑޭޓު، ެކނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ކަށަވަރުކޮށްދޭ. އަދި އެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރަްއވާނީ އެމް.ީޑ.ޕީ

  .عليكن مالسالً

 

 225  ވާހަކަދެްއެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި މުސާރަިއގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލެއް އަނބުރާ ދެ ވަނަ 

ނޑު  ފަހަރަށް ވިސްނުމަށް ޓަކައި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާގެ މަތީން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުއްިވ ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ހަމަގައިމު ެވސް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއިސއްޔަތުން ުޝކުރުދަންނަވަން. އެހެން މި ދަންނަވާ ކަމަކީ 

ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނު އިތުރަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ސިީޓފުޅުގަިއ ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއވާ ނު ކުތާތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އަމިއްލަ އަށް ޤަބޫުލކުރާތީ.   230ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަެމއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި މި ވީ ުދވަްސވަރުަގއި  ވެރިކަމުެގ ދެ ބިލެއް އަނބުރާ ފޮނުަވއިލުމަީކ ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ދައުރު ފެނިގެންދިޔައިރުަގއި ހަމައެކަނި އެއް ދައުރަކުން ކޮްށފައިވާ ކަމެއް ނޫން. ކުރިން ވެސް މިކަން ވަނީ ކުރައްވާފަ. 

ނޑުެމން މި މަޖިލީހުގައި ކުރެޭވ  ނޑު ވާނީ ހަމަ ބަލައި ވެސް ގަެނފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަދި އެކަންކަން އަުޅގަ

ނ ޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ މުޅި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންެގ ލާބަ ާއއި މަންފާ އަށް ކުެރވޭ މަސަްއކަތެްއެގ މަސައްކަތްތައް އަުޅގަ

 235ގޮތުގަ. ބަންޑާރަ ނައިުބގެ މަާޤމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުަޅކީ އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ބަންާޑރަ ނައިބެއް ނޫން. ބަންޑާަރ 

ހޫރިްއޔާ ޢައްޔަންކުރާ މަޤާމަކަށް ވީ ނަމަވެސް އެ މަޤާމަކީ ނައިބަކީ ދައުލަުތގެ ބަންޑާަރ ނައިބު. ރައީސުލްޖުމް

ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު. އެހެންވީމާ، ދައުލަުތގެ ބަންާޑރަ ނައިބެއްގެ ަހއިސިްއޔަތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ 

ނޑުމެންނަށް ކިރިޔާ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ުނވަތަ ާޤނޫނުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހުންނަ ކަންތައްތަކަށް ދެްއވާ ލަފަ ައކީ އަޅު  ގަ

ނޑު  ވެސް ބަލަިއގަނެވޭ ކަހަލަ ކަެމއް ކަމަށް ވާނަމަ އެކަން އަުޅަގނޑުމެން އެގޮތަށް ކުރަންޖެހޭނެ. ހަމަ އެއާއެކު އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެންދާއިުރގައި އެންމެ ބޮޑަށް  ނަޑައޅާއިރުަގއި، މުސާރަ ކަ  240ފާހަގަކޮށްލަން މީގެތެރޭަގއި ުމސާރައިގެ ސިޔާސަތު ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި  192ންގެ މެދުަގއި ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރައްޔިތު

ނަޑއަޅާ  މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ މުސާރަ އަޅުަގނޑުެމން އަމިއްލަ އަށް ކަ

ންގެ ހިްތތަކުަގއި ވަނީ ވަރަށް ބޮުޑ ނުތަނަވަސްކަމެއް އުފެދިފަ. ބަޔަކަށް ވާީތވެ މިއަދު ިދެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތު
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ނޑު މި ބިލު ފާސްކުރެވިގެން ދިަޔއިުރގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ވެސް  އެހެންވީތީވެ އަުޅގަ

 245ލައި އަދި ހާޒިރީ އަްށ އޭގެތެޭރގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެ މުސާރަ އަކީ ވެސް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރަްށ ބަ

ނަޑއެޅޭނެ ުއސޫލުތަކެއް ޭއގެތެެރއަށް ދިނުމަށް. އެ އުސޫލުތައް އަދި  ނޑޭނެ މުސާަރއެްއގެ ގޮުތގައި ކަ ބަލައި ކެ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުައސާސީގެ  ނިޑގެނެއް ނުދޭ. އެކަން ކުރުމަްށ އަުޅގަ ވަނަ މާއްާދގެ  88ދިނުމަކުން އެ މުސާރަ ކެ

ނޑުމެން މި އޮތީ. އެެހންވީމާ، ޭއގެ ބިރުވެިރކަމެއް ދަށުން ވަކި ގޮަތކަށް ފާސް ުކރެވިގެން އެކަން ކުރުމަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އަންނާކަށް ނުވެސް ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ވެސް ޢަދުލުވެރި ގޮތެްއ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އޭަގއި ހިމެނީ. ހަމަ އެ ުނކުތާ އަ  250ްށ ެވސް ިރޢާޔަތްކޮށްފައި ީމގަިއ ވާީތެވ ޤަބޫލުކުރެވޭތީ އެ ނުކުާތ ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދެ ވަނަ ވިސްނުަމކަށް މީތި ފުރިހަމަކުރުމަށް  އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއކަމަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ހަމަ ޤައުމީ ނަޒަރަކުން ކުރަންޖެހޭ ނެ ޓަކައި ކޮމިީޓއަކަށް ފޮނުވަިއެގން މިކަން ކުރުމަކީ މިއީ އަޅުގަ

 ކަމެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 255  ާވހަކަދެއްެކވުން: މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

 9102އޭޕްރީލް  92އާދެ! . ًبركاتو هللا تًرحو عليكن سالملاޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، . الرحين الرحون هللا بسن

ުއލަތުގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް ވީ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ދަ

ނޑު އެކަމާ ބެހޭ ޮގތުން ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އާދެ!  ޓަކައި މަޖިލީހަށް ފޮނުްއވީތީެވ އަުޅގަ

ނޑު ޝުކުރުއަދާކުާރކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ ނުންވަނީ މި އެކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

 260ސިޓީފުޅުަގއި ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ރަނގަޅު ަކންތައްތަކެކޭ. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑަށް ހީވާ ގޮތުން  އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މިއަދު ބޭނުންވަނީ މިކަން މި ދިމާވަނީ ކީއްވެގެންތޯ. އާެދ! އަޅުގަ

ސަާސތަކަކުން، ދައުލަުތގެ ހުރިހާ ބާރަކުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ވެސް އަދި ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައް

ވެސް ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަްނ އެބަ ޖެހޭހެން އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މި ބާވަތުގެ ަމއްަސލަތައް ައވަްސވާނެ ގޮތަކަްށ 

ނޑުމެން ކޮންމެ ބިލެއް ވެ ސް މަޖިލީހުން ފާސްުކރަމުން ގެންދަނީ ދައުލަތުގެ ކަންތައް ކުެރއްވުމަށް. ސަބަަބކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިލާ މެދު   265ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާ ވެސް ހޯދައިގެން. އަދި ކަމާ ގުޅޭ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ެވސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ެއ ފަރާތްތަކުން އެކަީށގެންވާ   ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިގެން. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

އެއްބާރުލުމެއް ނުލިިބ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީތަުކގެ މޭޒުަތއް މަތީަގއި ބިލުތައް ގިނަ ުދވަސް ވާންފެށީމަ މި ތަނުގަިއ 

ތިއްބަވާ ޤާނޫނީ އޮފިސަރުންނާ އަދިވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަސަްއކަތުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުފުުޅގަިއ 

ދުަވސް ހަމަވާ ދުވަހު އަނބުާރ  01ނިންމާފައި ފޮނުވީމަ، ދެން އަލުން އަނބުރާ؛  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކަށް ބިލު

 270ފޮނުވީމަ ވާ ގޮތަކީ މި ލަސްަވނީ. މިކަން މިހެން ނުވާނެ ގޮތަކަށް ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެބަ އޮތް ކަންތައް 
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ޑުމެން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި ކުރެްއވެން. އެއީ މަޖިލީހުން ބިލުތައް އެކުލަަވއިލުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަނ

ފޮނުވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ފަރާތްޕުޅުން އަވަހަށް ޖަވާބުދެއްަވިއ، މީގައި ހުރި މައްސަލަތައް އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރުމުގެ 

ނޑު މިސާލެްއގެ ގޮތަށް ދަންނަވައިލާނަން. ޢާއްމު ކޮިމޓީގެ މަސަްއކަ ތުގެ ތެޭރަގއި ކުރީަގއި ފާހަގަކޮށްެދއްވުން. ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ަލފާފުޅަކަށް އެދި ފޮނުވާފަިއ  މިހާރު އޮތް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ބިލު، އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަުށގެ ަބެއއް މުަވއްޒަފުންނާ ގުަޅއިގެްނ އެކަން އަަވސްކޮށްދެްއވުމަށް   275އޮންނަތާ އެަތއް ޒަމާނެއް ވެްއޖެ. އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގިަފިއވާ ގޮތުން ހަމަަގއިމު ވެސް އަމިއްލަ ގޮތުން  ވެސް މަަސއްކަތްކޮށްފިން. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފަ އެްއ ނެތް އަިދވެސް އެ ބިާލ ބެހޭ ގޮތުން ބަންޑާރަ ަނއިބުގެ ލަފާފުޅެއް ލިބުނު ކަމެއް. 

މެ ކަންބޮޑުވާ އެްއ ބިލު، ލަސްވާީތވެ. ެއ ބިލު ެވސް ހަމަ އެފަދައިން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަކީ މިއަދު ރަްއޔިތުން ެއން

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮުޑ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރީެގ އެަޓރނީ ޖެނެރަލް، އާދެ! ުކރީގެ ބަންޑާަރ ނައިބު އަުޅގަ

 280ން އެއަްށ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްެދއްވި. ަހމަ ކޮންމެ މާއްދާއަކުން މާއްާދއަކުން ބައްަލވަިއ ބޮޑު ކޮމިީޓ އެއް ަހއްދަަވއިގެ

ނޑުމެްނ ބިލުގައި ހުންނާނީ މިހާރު  ހަމަ ފާޑުވިދާޅުވި. ހަމަ ބިނާކުރަނިވި ރަނގަުޅ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދެްއވަިއގެން އަުޅގަ

އެ ކަމަނާގެ ހުރިހާ ޚިޔާލުފުޅުަތކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަ ހިމަނާފަ. އެހެންނަމަވެސް އާ ބަންޑާަރ 

އެދިަވޑަިއގަްނނަވާ ައޅުަގނޑުމެންެގ އެ ިބލަށް އިތުރަށް ކޮމެންޓުކުަރއްަވން. އެކަން ކުރުމަށް ޓަަކިއ ނައިބު އަެނއްކާ 

ނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ މި  އަޅުަގނޑުމެން ވާނީ އެ ަކމަނާ އަށް އެ ފުރުޞަތު ވެސް އަރުވާފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިލު ސިޓީފުޅުަގއި ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ރަނަގޅު މަ  285އްސަލަތަކެއް ކަމަށް ިވޔަސް އަުޅގަ

ފާސްކޮށްފައި ފޮނުވުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ މި ތަނަށް އަންނާނެ ގޮތް ވުމަކީ މަސައްކަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވުމެއް 

ނޑުމެން  ިބލު އަންނަ ކަމެކޭ. އަުޅަގނޑުެމން އެންމެން ހިނގާށޭ މިކަން މިހެން ނުވާނެ ގޮތަކަށް ހަދަމާ. އަޅުގަ

ފާސްކުރުމުގެ ކުީރގައި ބަންާޑރަ ނައިބު ދެއްވާ ލަފާފުޅުތަްއ ވެސް ބައްަލވަިއ، އެންމެ ފަހުގައި އެ ޕޮލިޝްކުރުމަްށ 

ޓަކައި ކުަރްއވާ މަސަްއކަތްތަކެއް ކޮށްެދއްވާަފއި ފާސްކޮްށފިއްޔާ ައޅުަގނޑު ހިތުން މި ލަސްވުންތަކެއް ނާންނާނެ. 

 290އް ައވަްސކުރުމަކީ ެއކެްއގެ ޒިންމާ އެއް ނޫން. އެއީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުްނގެ އެހެންވީމާ، ދައުލަތުގެ މަަސއްކަތްތަ

މަޖިލީހަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ސަބަބަކީ ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިބިވަޑަިއގެންފައި އެބަ އޮްތ 

 01ސް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ. އެހެންވީމާ، ދުވަ 01ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވުމުގެ ބާރު. އެކަން އަނެއްކާ ކުަރްއވަްނ ވެސް 

ދުވަސް ހަމަވާ ުދވަހު ފޮނުްއވީމަ އަނެްއކާ މި ކޮުޅގެ ޕްޮރސެސް ތެރޭަގއި ބިލު އުޅެމުްނއުޅެމުން ގޮސް ފާްސެވގެން 

ދުވަސް ހަމަވާ ުދވަހު ައލުން އަނބުރާ ފޮނުއްވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެީއކީނޫންހެން  01ފޮނުވީމަ އަނެއްާކވެސް 

ނުޑމެންގެ ކޮމިޓީތަުކގެ މޭޒުަތްއ އަޅުަގނޑަ  295ްށ ހީވަނީ މި ކަްނތައް ކުރަްނވީ ގޮތަކީ. ިމކަން ކުރަްއވީ ގޮތަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮމިީޓގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ އެކި ފަރާތްތަުކގެ ަލފާފުޅަށް އެދި ދަންނަވައިލީމަ  މަތީގައި ހުންނަ ބިލުތައް ައުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެއްބާރުލުންދެއްަވއި، އެ ބޭފުޅުން ވެސް މިއީ ހަމަ ޤައުމީ މަސައް ކަތެއް ކަމުަގއި ދެކެވަަޑިއގެން އަުޅގަ
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ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިްއޔަތުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަެމއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްަވއިގެްނ 

ފުޅުންނަށް ހީފުޅުވަނީހެން ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމެންޓުތަްއ ފޮނުއްވައިދެްއވުން. ބަެއއް ފަހަރު މި ވާ ގޮތަކީ އެ ބޭ

 300މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ މިއީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަުތގެ ބޭރުން ހަވާސާގައި ކުަރއްވަްނޖެހޭ މަސައްކަތެކޭ. ވަގުެތްއ 

ގެްނ ލިބިވަޑަިއގެންފިްއޔާއޭ މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އެކަމަކު އެހެން ނުހައްދަވައި، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެއްބާރުލުންދެއްަވއި

ބިލުތައް ފާސްކުރުމުެގ ކުީރަގއި ބަންޑާރަ ަނއިބުގެ ލަފާުފޅު ވެްސ ދެްއވަިއގެން މި ބިލުގައި އެ ވިދާުޅވާ ކަހަލަ 

ފުށުއެރުންތައް ނުހުންނާނެ ގޮތަކަށް ކުރިން ހަމަޖައްސައިެދއްަވއިފިްއޔާ މި ލަސްވުންތަެކއް ނާންނާނޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑު ބަންޑާރަ ނައިބަްށ ވެސް އި ޚްލާޞްތެރިކަާމއެުކ ޢިލްތިމާސްކުރަން މީގެ ފަހުން ވެސް އަުޅގަ

 305ބިލުތައް ފާސްވެގެން ދެ ވަނަ ފަހަރު އަނބުރާ މި ތަނަށް ނާންނަ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ކަމަނާ ވެސް 

ން ބިުލގަިއ ހުރި މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާށޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބިލު ފާސްވުމުެގ ކުރީަގއި ދެްއވާ ލަފާފުެޅއް ދެއްަވއިގެ

މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށްދެްއަވިއ، ބިލު ފާސްވުމުގެ ކުރީަގއި މިކަން ކޮށްދެއްވާށޭ. އެހެންޫނނިއްޔާ މިއީ ހަމަ ލަސްވުމަށް 

ނޑަށް ެއބަ ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީާމ،  ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެްނ ހަމަ އެނގި ތިބެގެން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ވާހަކަ އަ ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ. އާދެ! މިއާެއކު އަުޅގަ ުޅގަ

 310މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ސިޓީގައި ފާހަަގކުރަްއާވފައި ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ހަމަ ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރި 

ނޑުމެން މިާއއި މެދު ާވހަ ކަނުދައްކަިއ، ިއޞްލާޙުނުޮކށް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. މައްސަލަތަކެއް. ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ަހމަ ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަީނ މި މައްސަލަތަކަކީ ިމއަދު ައޅުގަ

ހަގަކުެރއްވި ނަމަ، މައްސަލަތަކެއް ނޫނޭ. ބިލު ފާސްވުމުގެ ކުީރަގއި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ފަރާތްޕުޅުން މި ކަންތައްތައް ފާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ކަންަކން ހިއްސާކުރެްއވި ނަމަ، މިހާ ދިގުވުމެްއ، މިހާ ލަސްވުމެްއ މިއަކަށް ނާންނާނޭ. އޭރުން 

 315މި ބިލު ފާސްވެފައި އޮތީހީ އެ ކަމަނާ ވެސް އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަށޭ. އަދި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ކަމުދާ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި ބޭނުންވަނީ. ދައުލަތުގެ މަސަްއކަތްތަްއ ކަހަލަ ގޮތަކަށޭ. އެ ހެްނވީމާ، މި ނުކުތާ އަޅުގަ

އަވަްސކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރުމަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއި ސަރުކާރާ އަދި އެހެން މުއައްސަސާތަުކގެ މައްޗަްށ 

ނޑު ދެކެނީ. ސަބަބަކީ އަޅުގަ ނޑުމެން އެންމެންނަކީ ވެސް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ވެސް އޮތް ވާޖިބެއް ކަމަށް ައޅުގަ

ހިމެނޭ ގޮތަށް އެންމެންނަކީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން މުސާރަ ލިބިގެން ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް 

 320ރަނގަޅުކޮށް، އިޞްލާޙުކޮށް، ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ތިބި ބައެއް. މަސްޫއލުވެރި ބައެއް. އެހެްނވީމާ، 

 ޅުަގނޑުމެން އެންމެން ކުރާ މަސައްކަތް...އަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.
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 325 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

ނުޑގެ އަޚް މާވަށު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު  ިނޒާމީ މައްސަލަ ެއއް މި ނެގީ އަުޅގަ

 330މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ބަންޑާރަ ަނއިބުެގ ކަންކަން ައޅުަގނޑުމެން ދިާރސާނުކޮށް ނުވަތަ އެހީނުހޯދާ 

އި އަުޅވަމުންދާތީ. ބަންޑާރަ ނައިބަކަްށ ހުރި ބިލު ފާސްކުރާ ވާހަަކ ތަކުާރރުކޮށް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބޮލުގަ 

ބޭފުޅާ އަކީ ފަހުމީ މަޤާމުން ވަިކވެއްޖޭ ބުނި މީހާ. އެހެންނަމަވެސް އޭނަ ކޮމިޝަްނގައި ަބއިންދަިއގެން ޤާނޫނީ ގޮތުްނ 

ބިލުތަކަށް  ޞައްޙަކަމަށް ބަލައިގެން ވޯުޓލަމުންދާ މީހެއް ބަންޑާރަ ނައިބަކީ. ދެން އެ ވަރު މީހެއްގެ ލަފާ ކިހިނެއްތޯ

 ހޯދާނީ. 

 335 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެހެން މެންބަރަކު ދައްަކވާ ވާހަކަފުޅަްށ 

ނޑު ފުރުޞަ  ތުއަުރވަން. ރައްދުދެއްވުުމގެ ގޮތުން ވާހަަކފުޅުނުދެއްކެވޭނެ. ާމވަށު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ައޅުގަ

 

 340  ާވހަކަދެއްެކވުން: މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

ނޑު ހިތުން މި ކަންކަްނ  އާދެ! އެހެންވީމާ، އެ ކަންަކން އެހެން ނުވާނެ ގޮތަކަްށ ހަމަޖައްސައިދެއްވުަމކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއއްބާރުލުންދެއްަވއި، ދައުލަުތގެ  އަވަްސެވގެންދާނެ ކަމެްއ ކަަމށް ދަންނަވަމުން، މީެގ ފަހުން ވެސް  އަުޅގަ

ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަކުން، ޚާއްޞަކޮށް ބަންޑާރަ ނައިބު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބިލުތައް ފާސްވުމުގެ ކުީރަގއި ދެއްވަްނ 

ށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ހުރި ލަފާފުޅެއް ދެްއވަިއ، ިބލުތައް ފުރިހަމަކޮށްދެއްވުުމގަިއ އެއްބާރުލުންދެްއވަން އަުޅަގނޑު ވަރަ

 345އެކު، ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާ ެއކު އިލްތިމާސްކުރަމުން، މި ޮފނުވާފައި އޮތް ސިީޓގައި ފާަހަގކޮށްފައި ހުރި މައްސަލަތަކަްށ 

 مالسالًއަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 .ًبركاتو هللا تًرحو عليكن

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 350ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަދއުލަތުެގ މުސާރައިގެ ިސޔާސަުތގެ ބިުލން އަލުން އަނބުރާ މި ވަނީ  .الرحين الرحون هللا بسن

ބިލުގައި އަނބުރާ ފޮުނާވލިއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ފޮނުވައިލާފަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ
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ނޑު ޤަޫބލެއްނުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަަމކަށް ވެސް. ަދއުލަތް  ޙަސަން މަނިކު މި ފާހަގަކުރަނީ، އެއީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެިރ ހައިޖެކުކޮށްގެްނ، ބަޣާވާްތކޮްށގެން ހުރި މީހެއް. ދެން ޭއނަ ފޮނުވާލިއިރު ހުއްޖަތަކަްށ މި އޮންނަނީ 

ރައީސް، ހަމަ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ އެްއގޮތަކަްށވެސް މި އެއް. މީަގއި މި އޮންނަނީ މުސާރަ؛ ދައުލަތަކުން މުސާރަ 

 355ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ދިނީމަ. ޚިދުމަތެއް ދީފައި، ުސވާލަކީ ަދއުލަތުގަިއ ހުރި މުއަްއސަސާތަކުްނ 

މިހާރު. ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭ. އެއްވެސް ުމއައްަސސާައކުން ޚިދުމަތެއް، މިނިސްޓްރީއަކުްނ  ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭތޯ

އެްއވެސް ތާކުން ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭ. ދެން ޚިދުމަތްނުދެވޭއިރުގައި އެ މުސާރަ އަކީ ެއ މިނިސްޓްރީ އަށް މުސާރަ 

ނަޑއެޅުމުގެ ގޮތެްއ، ބާރެއް ނެތް ކަމަށް  ވަންޏާ އެއީ ތަންފީޛީ ބާރެއް ނޫން ކަމަށް.  ދިނުމުގެ ނުވަތަ ކަންތައްތައް ކަ

ތަންފީޛީ ބާރެއް ކަމަށް ވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަޅުަގނުޑމެން ލާޒިމުކޮށްފައި ހުންނަ ަކންތައް ތަންފީޛުކޮށްދިނުން. އެ 

 360ކަނި ކަންތައްތައް ތަންފީޛުުނކުރެޭވ ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް ވެްސ، ެއްއވެްސ އެްއޗެއް ނޫން. ހަމައެ 

ދައުލަތުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައިސާތަކަކީ އެ މީހުން ހޭދަކުރަން ހުރި އެއްޗިހި ކަމަށް ދެކޭ ނަމަ އެއީ ނުބައި 

ވިސްނުމެއް، ޢިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ެއއީ ދައުލަެތއް ނޫން. ެއއީ ސަރުކާެރއް ނޫން. އެއީ ޮކންމެވެސް އެހެން އެްއޗެއް. 

ނޑު މިހެން މި ަދންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މުާސރައިެގ ސިޔާސަުތގެ ބިުލގެ އެ އަނދިރި ބާރެކޭ ވެސް ކިޔާާފނެ. އަ ުޅގަ

ކޮމިޓީގައި ައޅުަގނޑުމެން މުޅި ޖުމްލަ ވިސްނުން އޮތީ މުޅި ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިސްރާފުވެގެން ޚަރަދުބޮޑުެވގެން 

 365ޤާނޫުނއަސާީސ ބާރުވެރިކަމަށް ރަްއޔިތުން، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްނުލިބޭތީވެ ރަްއޔިތުންގެ ފަިއސާ ރައްޔިތުންގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޯޓަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވުރެ ވެސް މަތީ ކޯޓަކުން އޮންނަނީ ރައްޔިތުން. ރައްޔިތުން 

ނޑައަޅާ ބަޔަކީ ރަްއޔިތުން. މި ރާއްޖޭގެ ނިޒާމުތަްއ، ތިބޭނެ  1އަހަރުން  5ނިންމާނެ  ފަހަރު ނިންމާނެ. ޙުކުމް ކަ

ނޑައަާޅނީ ރައްޔިތުން މަޤާ ނޑައަޅާނީ ރައީސް ނަޝީދުކަން  1އަހަރުން  5މުތަކާއި މީހުން ކަ ފަހަރު. މި ފަހަރު ކަ

އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން. އެމް.ޑީ.ޕީކަން ވެރިކަމަށް އަންނާނީ. ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް؛ މިސާލެްއ 

 370ޒާމުެގ މައްސަލަ ޖެހުނީމަ ދެން ނިޒާމުަގއި ފައިސާ ހުސްވަނީ. ދައްކަފާނަން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާ ގޮތަކީ ނި

ނުޑ  ނުޑަގއި ހުރި ލޭ، ޑައިބެޓިކް ޕޭޝަންޓެކޯ އަޅުަގނޑު މިއީ، މިސާލަކަށް. އަުޅގަ މިސާލަކަށް އަޅުަގނުޑގެ ހަށިގަ

. ނިޒާމު އޮންނަ އެބަ ޖެހޭ ޑައިލިސިސް ހަދަން. ދެން މި ވާ ގޮތަކީ ނިޒާމުގައި ހުންނަ ހުރިހާ އެއްެޗއް ސާފުނުވަނީ

ނޑުަގއި ހުންނަ ވޭސްޓު، ހުރިހާ ފެނާ އެއްޗިހި  ލެޔާއި ވޭސްޓާ ހުރިހާ އެްއެޗއް ސާފު. ކިޑުނީ އަކީ މުިޅ ހަށިގަ

ސާފުކޮށްދޭ ސިސްޓަމު. އެ ދޭތި. ދެން ދައުލަތް މިހެން ހިނގަމުންހިނގަމުން ގޮސް ދައުލަތުގެ ދެ ކިޑުނީ ފެއިލްވީ. 

 375ވެފަ. ދެ ިކޑުނީ ފެއިްލވީމަ މި ބުނަނީ ނޫން، ނޫން، ދެން މިހާރު އަބަދުެވްސ މިހާރު މި އޮތީ ދެ ކިޑުނީ ފެއިލް

ފަހަރަށް ޑައިލިސިސް ހަދަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ  3ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ދެން ޑައިލިސިސް ހަދަންޖެހެއޭ. ދުވާލަކު 

ރުފިޔާ ަނގާ  499މަ ައށް އޮތީ ރައީސް، މިހާރު އައި.ޖީ.އެމް.ެއޗުަގއި ަޑއިލިސިސް ހަދާ މީުހންގެ އަތުން އިްއޔެާއ ހަ

ރުފިޔާ އަށް ހެދީ. ކީްއވެ؟ ދައުލަތް ނުހިންިގގެްނ ޕޭޝަންޓުން އަތުން ެވސް  1999ގޮތަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު. މިހާރު 
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ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްަލއިފި މިހާރު ކިޑުނީ ޕޭޝަންޓުންގެ އަތުން. ދައުލަތް ހިންގުމަްށ  699ރުފިޔާ އިތުުރކުރޭ.  1999

ނޑުމެން ިމ ޓަކައި ދައުލަ  380ުތގައި ހުރި ހުރިހާ ފައިސާ އެއް އިސްރާފުކޮށްަފއި ދައުލަތުގެ ިނކަމެތި ބަލިމީހުންގެ ލޭ އަުޅގަ

ބިލިއަުނގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްކުރީ. ވީ ނުީވޮގތެއް ނޭނގެ. މުސާރަިއެގ  15.9ބޮނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނަޑއަޅާށޭ މި ބުނަނީ އެންމެ  ނޑުމެން ކަ ނޑެއް އަުޅގަ ސަބަބަކާ ހެދި. މީ ވަގުތީ ޮކމިޝަނެއް. ދާއިމީ އެްއޗެްއ އޮނިގަ

ނަޑއަާޅ  ވެސް ނޫން. މި ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ، މި ކޮމިަޝން އޮންނަނީ ހަމަ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ނޑު އެކުެލުވން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރެއްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން މި އޮނިަގނުޑ. މުޅި އޮިނގަ

 385ބެލުމުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކަމާ ބެހޭ މާހިރުން ގެނެސް ދައުލަތަށް ލިބެނީ ކިހާވަރެްއތޯ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކިއެިކ 

ޚިދުމަތްދޭން ތިބި މިނިސްޓްރީތަކާއި ޑިޕާރޓްމެންޓުތަކާިއ މަޙްކަމާތަކާ، މިހުރިހާ ެއއްެޗއް؛ ޙާކިމާ އަްށ ކިާހވަރެްއެގ 

ވެހި ދައުލަތުގެ ިދވެހި އަްނނަން ތިބި ޖީލުތަކަށް އެއްެޗއް ފޯރުކޮށް، ަރއްާކކޮށްދެވޭީނ މުސާރަދޭންޖެހޭ މީހެއްތޯ؟ ދި 

ނަޑއަޅާނީތޯ؟  1ލައްކަ އިން  2ކިހާވަރެްއގެ އުޖޫރަ އެއް ަކނޑައެޅީމަތޯ؟ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ަލއްކަ އިން ކަ

ނޑުވަރު އަަޅއިގެްނ އިންނާނީތޯ؟ މީ އުފެދޭ ސުވާލުތަެކއް ޢި އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެން މި ވަޙީދު ގަ

 390މަސައްކަތްކުރަނީ ަރއްޔިތުންަނށް ޓަކައި. ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި އުފެދުނު ވެރިކަެމއް. ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި އުފެދުނު 

ޅައި ޖުމްހޫރިއްޔާ އެއް. އެހެންނަމަވެސް ވަޙީދު ބަޑިޖައްަސއިެގން ފުލުހުންގެ ފަހަތުގައި ފިލާހުރެގެން ރައްޔިތުން ތަ

ރޯނާގަންނަވާފައި އޭނަ އެ ހުންނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ އުފެދޭ ސުވާލަކީ. އެހެްނވީމާ، މީނަ މި ބުނާ އެއްޗަކީ ިމ 

ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު މި ބުނާ އެއްޗަީކ، ފާހަގަކުރާ ނުުކތާ އަކީ މުސާރަ ތިމަންނަ އަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތީމަ އެއީ 

ނޑަައޅާފަިއ  ތަންފީޛީ ބާރެއް ނޫނޭ. ތިމަންނަ ޤަބޫލެއް ނުކުރަމޭ ތަންފީޛީ ބާރެއް ކަމަށް. މި ދުސްތޫރުން ޙުކޫމަތެއް ކަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު  ٍٰ ގެ ވަީޙބަސްފުޅު، هللا އެ އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ އަޅުގަ أَْهُرىُْن ُشٌَر ًَ395 

ނޑަށް ފެނޭ ޢިއްޒަ ،بَْينَيُنْ  ތްތެރި ރަީއސްގެ ބޯފުޅުމަީތގަިއ، އިސްތަށިފުޅު މަތީަގއި އެ އޮތީ. ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އަުޅގަ

ފެބްރުއަރީަގިއ ޢަމަލުކުރީ. މަގުމަތިން ފޭރޭ ބައެއްހެން މުޅި ދުނިޔެ  7އިންނަ ތަން. އެހެންނަމަވެސް އެގޮތަށްތޯ 

ހާ އެއްޗެއް ލަދުގަންނަވައިލާަފއި މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިްއޒަތާއި ަޝރަފާއި ސިފައިންގެ ހުރިހާ ފުލުހުންގެ ހުރި

ނޑަެއޅުމާ، މި އެއްޗެިހ  ނަގައިލާފައި އެހެރީ ވެިރކަމަށް އަރާ އޭނަ. އެއީ އޭނަ އެ ބުނަނީ މުސާރަދިނުން. މުސާރަ ކަ

 400ދިނުމުގެ ބާރެއް މިނިސްޓްރީަތކުަގއި ެއއްޗިހިަތއް ނެތް ކަަމށް ވަންޏާ އަދި ަކނަޑއެޅުުމގެ ގޮތްަތކެއް ނެތް ކަމަށް 

ގެ ބާރުތަކާއި ގޮތްތަެކއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ތަންފީޛީ ބާރެއް ނޫނޭ. މިހާރު ވަންޏާ، އެ އުޖޫރަ ގެންުގުޅމު

އަޅުަގނޑަްށ އެނގިއްޖެ އޭނަެގ ވިސްނުމަކީ ހަމަެއކަނި މުާސރަދިނުންކަން. ހަމައެކަނި ވަީޙދު ވިސްނުމަކީ ފުލުހުންނަށ، 

 ހުރިހާ އެންމެނަށް މުސާރަދީފައި، ިކޑުނީ ޕޭޝަންޓުން...

 

 405 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުލުފުށީ ދާއިވި
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުަވއިލަްއވާފަިއވާ މި ބިލާ ބެހޭ 

ލަ އަްށ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުަގއި ބިލުަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންބޮުޑވެފައި އޮތް މަްއސަ

ނޑުެމން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި މިއަދު ވެސް ވާހަކަދަްއކަމުން މި ދަނީ މުޅިން އެހެން  ހައްލެއް ހޯދުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު  މާނައެއްގަ. މީހުންނަށް މި ކަންކަން އޮޅޭ ގޮތަށް. އެހެންަނމަވެސް އަުޅގަ

 410މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް އެ މަޤާމު ލިބުމާ ގުޅިގެން ބައެްއގެ ހިތުަގއި ޝަްއކާިއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި

ދެްއވާ ެއއްެޗއް. ެއއްެވސް ކަމެއް ނުޮކށް ގޭގެތެޭރގައި ހުރި މީހެްއ هللا ވަހުމްއުފެދުނުކަމުަގއި ވީނަމަެވސް ވެރިކަމަކީ 

ބަދަލުކުރަން. އެއްކަމެއް ެވސް ނުކުރޭ. އެްއކަމެއް ެވސް  މިއަދު ވެރިކަމުަގއި އެހެރީ. ޮކންކަމެއްތޯ އޭނަ ކުރީ ވެިރކަން 

އިރާދަކުރަްއަވއިފި ކަމަށް ވާނަމަ އެ ކަމެއް ބަދަލުކުރުމަކީ މާ ގިނަ ވަގުތުތަކެްއ هللا އޭނަ ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ، ކަމަކަށް 

ނޑުެމންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެން ދިަޔއީ ކުރީ ގެ ަރއީސް ނަޝީދު ނަގާނެ ކަމެއް ނޫން. އާދެ! ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަ

 415ގެ ުޙކުމްފުޅުތަކަށް ގޮންޖައްސަަވއި، ކަންތައްަތއް ކުަރއްވަމުން ދިޔަ މަންޒަރު. هللاއިސްލާމްދީން ޤަބޫލުނުކޮށް، 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބުދު ބަހައްޓާ؛ މީ ނޫންތޯ ވެރިކަން ވެްއޓުމުގެ ޙަޤީޤަތަކީ. މީ ނޫންތޯ މީގެ އަސްލަކީ. މިކަން 

ކުރަމާ ހިނގާ، އިނގޭތޯ. ައދިވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮންނާޭނ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލު 

ނޑުކޮށްލަން ނިކުންނަ މީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމުގައި ަބއިަގޑިއިުރ  ނޑުފު މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީން. މި ދީން ފު

ގޮތަށް. ެއކަން އެގޮުތގެ މަތިން ދެމި ވެސް ވެސް ނުހުރެވޭނޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަިދވެސް އެކަްނ އޮންނަނީ އެ

 420އޮންނާނެ. އެކަން ކުރުމަްށ ޓަކަިއ، ެއކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކުރެވުނު މަސަްއކަތެްއ 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނެ. މުސްލިމުން ކުރާނެ އެ ކަންތައް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެބަ އުޅޭ ެއމް.ޑީ.ޕީގައި ވެސް ރަނގަޅު 

ދަނާ، ތަޢުލީމީ ރަނގަޅު މީހުން. އެހެންނަމަވެސް ތިކަހަލަ ބެރުޖަހަން އުޅެފައި އައިސްތިބި މަދު ބަޔަކު މި ހަރު

މަޖިލިސް ތެރެ އަށް ވަދެ، ިމ މަޖިލީހުގެ ބުރުސޫރަ ނަގަިއލާ އުސޫލުން ރައްޔިތުްނގެ ެތރޭގައި ވެސް ފިތުނަފަސާދަ 

ނޑު ިމއަދު ފާހަގަކޮށް، މީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު  އުފައްދުމަށް ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ައށް ނިސްބަތްވާ ަވކި ބަެއއް. ީމ އަުޅގަ

 425ގެ މެންބަރުން ހޮވާއިުރަގިއ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް 2914ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ެގ 2913ައދިވެސް އަންނާނީ އަންނަނީ، ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި މިާތގަިއ މަސަްއކަތްކުަރން އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެންނޭ. އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ދުވަަހކު ވެސް މި ޤައުމުގެ ވެިރކަމުގެ ތަޚުތަކުން  ވެރިކަމުަގއި ެވސް ތިބޭނީ ހަމަ އަޅުގަ

ދެން އެމް.ޑީ.ޕީއަކަށް ޖާގަ ެއއް ނޯންނާނެ. އަދި ހަމައެހެންމެ މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ އަށް އެްއޗެްއ 

ނޑުމެން ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ބިލެއް ޤާނޫނަކަްށ ދަންނަ ވާ ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ، އާދެ! ައުޅގަ

 430ވުމަށްފަހު އެ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު މި އޮންނަނީ އެ ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުެރވިފަ. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެން ބިލުތަކަށް ހިތަށްއެރިހާ ގޮތަކަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖި ލީހުގައި ބާުރ އޮތީމަ އަޅުގަ

ބަދަލުތައް ގެނެްއސަ މިކަން ކުރާށޭ ބުންޏަކަސް ެވސް މިަކން ނުކުރެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ 
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ވަނަ ާމއްދާ  17ނޫނުއަސާީސގެ މުސާރައިގެ އޮނިަގނުޑ ފާސްުކރުމުގައި ވެސް މިކަްނ އަުޅަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ ޤާ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  16އާއި   17ވަނަ މާއްާދ، މި މާއްދާތަކުގެ ަމއްޗަށް ރިޢާޔަްތޮކށްފައި އަުޅގަ

 435ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ ޮއވޭ އަސާސީ ެއއްވެސް ޙައްެޤއް ހަނިކުރެވޭނީ ކޮން މިންވަރަކަށްކަން. އެހެންނަމަވެސް މި 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުތައް ހަދަމުން މި ގެންދަނީ އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވި އެއް  ވެސް ކަމަކަށް ބަލައިނުލާ އަުޅގަ

 ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް. މީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. 

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން ތަސްދީޤުކުރަން ފޮނުވިއިުރގައި އޮތް ފުރަތަމަ ކަމަކީ މި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  440ޤާނޫނު އަޅުގަ

ނުޑ ހުށަހަޅަން. ދައުލަތުގެ މުސާަރއިެގ ސިާޔސަތުގެ ޤާނޫނު. ިޢއްޒަތްތެރި  ގޮތަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްުކރަން އަުޅގަ

ކަލާނެގ  ރައީސް، ހަމަަގއިމު ވެސް ަރއީސް ނަޝީދުގެ ނުހުންނާނެ ފިދާ ވަޙީދު ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖެްއ، ކާލީމާ

ބާރުލިބިގެން ހުރި. އެހެންވީާމ، ވާހަަދއްކާއިުރ ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅުންއަރާހެން ވާހަކަނުަދއްކަމާ ހިނގާ. ެއއީ އެްއ 

ކަންތައް. އަނެއް ކަަމކީ އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ވެއްޖެ ޤަރާރެއް ފާސްކުރަން މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ 

ނޑު އެ ޤަރާރު ވަރަށް އަވަހަށް ހުށަހަޅާނަން. ސަރުކާރު ޤަބޫލުނުކުރާ ކަ  445މަށް. މަޖިލީހަށް ޤަރާރު ފާސްކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ  ތިޔަ ބޭފުޅުން ޤަރާރު ފާސްުކރީމާ މި މަޖިލީހަށް ދެން އޭނަ އެްއޗެްއ ފޮނުްއވާނެ ކަެމއް ނެތް. އަުޅގަ

 91ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުންނާ ކަންކަން ނިންމާފައި ހުށަހެޅީމާ ރައީ

ނޑުމެން ކަންކަން ހުށަހަޅަނީ. ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ. ދިވެހިާރއްޭޖެގ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެ އްެޖ ހިންދީ ފިލްމުގައި އުސޫލު އޮންނަ ގޮތަށް، ޗަންދާނަގަިއގެން ސަރުކާރު ހިންގާ އުސޫލު އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ނުޑމެން ޖެހޭ ހުއްޓާލަން. ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ  450ހުއްޓާލަން. ވިޔަފާރިތައް ުފނޑައިލާ ުއސޫލު އަުޅގަ

މުސާރައިގެ އޮނިަގނެޑއް ޤާިއމުކޮށްފައި ފޮނުވީމާ އަނބުާރ ފޮނުވުމުގެ ޤާބިލު ކަމެްއ ހުރި މީހެއް ނޫން ވަޙީދަކީ. 

. ޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުންނާނީ މި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ަނއިބު މި ވަގުަތކު ނެތް

ކޮމްޕްލީޝަނެއް ނުލިބޭ. އެޕްރޫވަލެއް ނުލިބޭ.  199މަޖިލީހުން އެޕްރޫވްވީމާ. ޭއގެ ކުރިއަކުން އެ ބަންޑާރަ ނައިުބގެ %

މެންބަރަކު ވެސް މިތަނަށް އަރައި، އެްއ މިހިރަ ވާހަކަތަކަކީ އަޅުަގނުޑމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ. ދެން 

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް   455މެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަާކ ދިމާއަށް އެްއޗެހިިކޔުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

މިސަރުކާރު ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކުރަން. އޭރުން ވަޙީދަށް ވެސް އެނޭގނެ ތިމަންނާމެން ސަރުކާރު 

ނޑުމެންނަށް ކުެރވެން އޮްތ ކަމެއް. ދެން އޮތީ މިފަދަ އަޅުަގނ ޑުމެން ޤަބޫލުނުކުާރަކން މި މަޖިލީހުން. އެއީ ައުޅގަ

ނޑުމެން އުފަންކޮށްފައި އެތައް މަަސއްކަތަކުން ފޮުނވީމަ، ކިަތްއ ޤާނޫނު މިހާރު އަނބުރާ  ޤާނޫނުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޮނުވައިފިތޯ. ވަޙީދު ހިތްޕުޅުަހމަޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު ފާ ސްކުރާކަށްނުޖެހޭނެ. އަނބުރާ އޭނަ ފޮނުވީމަ. އަުޅގަ
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 460ވޯޓުތާ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާނީ. އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން މިއަށް  39ފާސްކުރަން ހުށަހެޅޭ އެ އޮްތ ގޮތަށް. ދެން 

ނުޑ ވޯޓުދެްއވާނެކަން ކުރިްނވެސް ވޯޓުދެްއވި މީހުން، އަދި އޭެގއިތުރަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭ ގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އުފަންކުރި ހުރިހާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ،  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް އެބަ އޮތް. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އުފަންކުރި ުއސޫލުތައް މުގުރާަލއިގެްނ ވެިރކަންކުރަމުން އެ ދަނީ. ތިން ހަތަރު ޕާޓީ އަށް ބަހާލަިއގެން 

ކޮންމެ ވަޒީަރކު ހިލާލީގެ އަށް ވަޙީދު އަންހެނުންނަށް ކޮތަޅަކަށް އަަޅއިގެން ރުފިޔާ ގެންދަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ މުދާ ބަހައި 

 465އަނެއް ހަފްތާަގއި އޭނަ ވަީޒރުކަމުގައި ހުންނަން ގެރެންީޓކުރުމަށް ޓަކައި. މި ފެންަވރަށް މި ޤައުމުގެ ކަންތަްއ 

ނޑު މި ކަންަތއް ދަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ިމ ފެންވަރަށް މި ޤައުމުގެ  ހިނގައްޖޭ. ެއއީ ހިންދީ ފިލްމުންނޭ އަޅުގަ

ކަންތައް ދާއިރުަގއި އަުޅަގނުޑމެން މަޖިލީހުން އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުރަން. ވަޙީުދ މަޤާމުން ދުރުކުރަން މި 

ތޯ ތަނަށް އޮންނާނެ ހުށަހަޅާފަ. ނެތްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ހުށަހަޅާފަ އެއް؟ އެެހންވީމާ، ެއ ކަމެްއ ނޫން

ނޑުމެން އުފަްނކުރާ ޤާނޫނު އިންތިޚާބަާކއ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަްނވީ މި ތަނުގަ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހެން އަޅުގަ

 470ނުލައި ހޮވިފައި ހުރި މީހަކު އަނެއްކާ މި ތަނަށް ައޅުަގނުޑމެން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި މީހުން އަތަށް ފޮނުވާއިރުަގިއ 

ކަން ހުރި ގޮތް، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހަށް ބަލަމާހިނގާ. ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އެޕްރޫވަެލއް ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ ކަން

މި މަޖިލީހަކުން ނެތް ލިބިފަ އެއް. ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރުގެ ެއޕްރޫވަލެއް މި މަޖިލީހަކުން ނެތް ލިބިފަ އެއް. ހަމައެާއއެކު 

އެއް. އެހެންވީމާ، ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރާއްޭޖގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ އެޕްރޫވަެލއް މި މަޖިލީހަކުން ނެތް ލިބިފަ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޭބނުންނުހިފާ، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އޮތް ތަނެއް ކަމަށް ނުބަލައި، މި ތަނުން 

 475ފޮނުވުމުން އަޅުަގނޑުމެން އުފަންކުރާ ޤާޫނނު، މި މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަުތން އުފަންކުރާ ޤާނޫނު އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް 

ނޑުމެްނގެ އެޕްރޫވަލް ނެތި އެްކޓިްވކޮްށ  ނޑުމެންެގ ތެރެއަށް އަުޅގަ ކޮބައިހެްއޔޭ؛ ފުރަތަމަ ފޮނުވަންވީނޫންތޯއޭ އަުޅގަ

މަސައްކަތް ަވޒީރުންނަށް ނުުކރެވޭނެ ކަމަށް އޮންނާނެ ސުްޕރީމް ކޯޓުން ޙުކުމެއް ވެސް ޮކށްފަ. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ 

ެއބަ ހިންގާ ަވގުތީ ގޮތުން. ޑިފެކްޓޯ މިނިސްޓަރުން އެައށް ކިޔަނީ. އެހެންނޫންނަމަ  މީހަކު އެ މީހަކު ވުޒާރާ 

ކީއްކުރަންތޯ ައޅުަގނޑުމެންެގ އެޕްރޫވަލް ހޯދަން އަންނަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަންތައްތަެކއް ނޫނޭ ވަޙީދު 

 480ނަށް ދައުލަތް ވިްއކާލަމުން އެ ދަނީ. އަނެއްކާ އިސްކޮށް ކުރަންޖެހޭނީ. މި ދައުލަތް ވިްއކާލަމުން އެ ދަނީ. ބޭރުމީހުން

މިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތަޅަިއމަރައި ސުންނާފަތިކުރަމުން، މުދާ ފޭރެމުން އެ ދަނީ. އެއްވެްސ ކަހަލަ ހުއްޖަތެްއ، 

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް  ހިތާމަކުރަން. ހަމައެއްލަމައެްއ ނެތި. މީަގއި އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން ޕީ.ޕީ.އެމް ބަިއވެރިވާީތވެ. އަުޅގަ

އެއީ މިކަހަލަ އިކޮނޮމިކު އިޤްިތޞާދުތަކަށް ޕީ.ޕީ.އެމުން މީހުން ލާފައި ބައިތިއްބައިގެން މުދާ ފޭރެމުން އެ ދަނީ. މިކަން 

ހުއްޓުވަން އެބަ ޖެހޭ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މި ރާއްޖެ ައކީ އިޤްތިޞާީދގެ މައްޗަށް ަބރޯސާވާ، އުފެއްދުންތެރިކަްނ 

ނޑާލަން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަންނަ އެކަކު ވެްސ ވަރަށް ކުޑަ ޤައުމެ  485އް. މި ރާއްޖޭަގއި އުފެއްދުންތެރިކަްނ ފު

އުޅެގެންުނވާނެ. އެކަން ައޅުަގނޑު މަނާކުރާނަން. އަޅުަގނޑު ހުއްޓުވާނަން އެ ކަންތަްއތައް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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މެން އެބަ ޖެހޭ ޤަރާރެއް ފާސްކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިކަން އަޅުަގނޑުމެން ގެރެންީޓކުރާނަން. މި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑު

ޝަޚްސު މުގުރާލައި، ދިވެިހންގެ މުދާ ފޭރިގަނެ، ދިވެހިންގެ ގަިއަގއި ތަޅައި ސުންނާފަތިކޮށްފައި މި ޤައުމުގައި 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން. ބައްލަވާ! ަލއިލާ ޢަލީ ވެ ްސ ވެރިކަމަށް ެއކަކަށް ެވސް ނާދެވޭނެ. އެއީ އަުޅގަ

 490ރާއްޖޭަގއި ފަސްޓު ލޭީޑކަން ުކރި. ނަޞްރީނާ ވެސް ކުރެްއވި. ދުވަހަކު ވެސް ސަރުކާުރ ެތރެއަށް އަތްބޭނި ވާހަކަ އެއް 

އަޅުަގނޑު ނާހަން. މިހާރު ހުރި ވަޙީދު އަންހެނުން އެހެންތޯ. ހަފްތާ އުސޫލުން ކުރޭ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އޭނަ. މީ 

ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ ެއއް ނޫން މީކީ.  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާެނ ވާހަކަ ެއއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ަވކި މީހެއް. އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ދައުރަކީ ަވކި އެްއޗެްއ. ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބާރެއް 

ށް ރިޕޯުޓކުރަންޖެހޭ. އޭނައަކަށް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާމު ކޮންމެ ވަޒީރަުކ އޭނަ އަ

ނުޑ   495މީތޯ ރާއްޖޭގެ ަވޒީރުކަންކުރަްނ އޮތް ގޮތަކީ. އެާހ ދަށު ދަރަޖަ އަށް ާރއްޖޭގެ ަވޒީރުން ެގންގޮސްގެންުނވާނެ. އަުޅގަ

ނޑު...  ހިތާމަކުރަން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ވާހަކަ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާއި

ޖާބިރު ެއ هللا . ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ކާށިޫދ ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު`

 500ހުށަހެޅުއްވީ މިއަދު މި ބިލު ފާސްކުރަން، އަުޅަގނޑު ާތީއދުކުރާ ވާހަކަދަންނަވަން. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަދއުލަތުގެ 

ޢުލާކަން ބޮޑު، ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަ މުސާރައިގެ ސިާޔސަތުގެ ބިަލކީ މި ޤައުމަށް ވަރަށް އަ

އަކީ މިއަދު އަނެއްކާ މި ފްލޯ އަށް އައިސް ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮންމެވެސް ހުއްޖަތްތަކެއް ދައްކައި، ވަޙީދު ބޭނުންވާ 

އްކާެވސް އަލުން އަނބުރާ ގޮތަކަށް ބިލު ނެތީމަ ނުވަތަ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރަން އުނދަގޫވީމަ ނުވަތަ ބޭނުންނެތީމަ އަނެ

މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފަ. އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މީގެ ފަހަތަށް ދެން އޮތް ޕެރޯލްގެ ބިލު، އަޅުަގނޑުމެން ފާސްކޮށް 

 505ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުވީމަ އަނެއްާކވެސް ސިީޓ އެއް ފޮނުވީ މި ޤާނޫނޫަގއި އެބަ ހުއްޓޭ ފުުށއަާރ 

ނޑުމެން ރެޔާއި ދުވާލުްނ ހޭލާތިބެގެން އަނެއްކާ ެއ މައްސަލަތަކެއް. އެހެންވީމާ، މިކަ ން އިޞްލާޙުކޮށްދޭށޭ. ައޅުގަ

ވިދާޅުވިހާ ވާހަކަ އެއް އޭަގިއ ލިޔެފައި އަެނއްކާ ފޮނުަވއިިފން. ފޮނުވީމަ، އަނެްއކާެވސް މި އޮތީ ފޮނުވާފަ. ކީްއވެތޯ 

އަދު އަިމއްލަ ޚަރަދުގައި ވެސް ނުކުެމގެން މިހެން ވަނީ. މި ވާ ގޮަތކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޖަލުަގިއ އެބަ ތިބި މި

ފަރުވާހޯދައިގެން އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް މަސައްކަތްކުރަން ޢާއިލާއާ ެއކު ުއޅެން ބޭނުންވާ ރައްޔިތުން. 

 510 އެހެންނަމަވެސް އަނިާޔވެރި ެވރިއަކު ބަޣާވާތަކުން ދިވެހިާރްއޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފަިއ ހުރި މީހަކު މި ޤައުމުގެ 

ރައްޔިތަކަށް ހެެވއް ނޭދޭނެ. ތިމާ އަކީ އިސްލާމްދީނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މީހެއް ވެސް ނޫން. އަނެއް ބައެއްެގ 

ނޑުމެންނަށް  ބޮލުގައި އިލްޒާމު އެުޅވުމަށްފަހު ލާއިންސާނީ އަނިޔާދިނުމަށް ޓަކައި މީހާ އެ ހުންނަނީ އަރާ. އަުޅގަ

ުޑ ސިރީ ަރވީޝަންކަރު ގެނެސް ބޮލުން ހޭދަ އެއް ކޮށްގެން ސިރީ ފެންނަން އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބައިތުލްމާ
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ހޭދަކުރިއިރުަގއި ދީނީ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނު ވަށައިގެްނ ތިބި ބޭފުޅުން ތިބީ ވިދާޅުވާނެ ބަސްފުޅެއް ނޭނގިފަ. 

 515ިތޔަ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަންތޯ ރުޑަރފިން ކިާޔ ބޭފުޅަކަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަދއުލަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން، މީ ކާކުކަން 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އޭނާ އަކީ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ކީރިތި ޤުރުއާނަށް މަލާމާތްކޮށް، ނޫސްތައް ނެރެ، 

އެކަމުގެ އިނާމު ހޯދަމުންދާ މީހެއް. އެހެންނަމަވެސް އޭާނ އަށް ވަޙީުދގެ މޫނުމަތި ރީތިކުރުމަށް ޚަރަދުކުރިއިރުަގިއ 

ރާ އޭަނ ވަށަިއގެން ތިބި ދީނީ ީމހުން ތިބީ ކޮންތާކު ބާަވއޭ. މި ދެންނެވި ސިރީ ސިީރ އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަ

ތި ޤުރުާއނުގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކަށް ހަޖޫޖަހައި، އަދި ހަމަ ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ހަޖޫޖަހައި، އަދި ރަވީޝަންކަރަކީ ކީރި

 520ށް ބަސްބުނަށް ނުކުމެވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅެއް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ެއކިެއކި ބަހުސްތަކުަގއި ިއސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަ

ނޑުމެންނަށް އެނގުނުހާ ވެސް އެްއަޗކީ މުލިއާޭގަގއި ބައްދަުލކުުރމަށްފަހު ވާތު ސަންގަށް  ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ގާތު ުބނި ކަމަށް ވަީނ ސިހުރު ހަދަން. ވެރިކަްނކުރުމަށް ވަރަްށ  ދުވަޙީ ވިކަން. ސިރީ ސިީރ ރަވީޝަންކަރުބާރުބޮޑު

އިޤު ެއއްެޗކޭ ވާތު ސަްނގަީކ. ޭއގެ ފަހުން މުޅިން ަވއަުތ ސަންގު ހޯދަން ުއޅެނީ. ރަްށރަށުގެ އޮފީސްަތކުަގއި ހުރި ލާ

ނޑުމެން  ކަނާތު ހުރިހާ ސަންގެއް ެވސް ހުސްވެއްޖެ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު އަުޅގަ

 525ރުފިޔާ އަށް  499ގަ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން އާސަންދަ ޤާއިމުކޮށް، ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ މި ޤައުމުގެ ހާލަތާ ދޭތެރޭ

ވުރެ ކުޑަ އުޖޫރަައކަށް ޑަޔަިލސިސް ހެދުމުންދާއިރުގައި މިައދު ދައުލަތް ނުހިންގިގެން އަނެއްކާ ެއއްކަލަ ބަލިމީހާ އަތުން 

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަ 1999 ތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންެގ ރުފިޔާ ނަގަމުންދާދިޔުން މީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަްށ އަުޑިއވުނީ އިިމގްރޭޝަން  ނޑައެޅިަފއި މި އޮންނަނީ ިއހަށްދުވަހު އަުޅގަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަ

ސިސްޓަމު މުޅިން ފޭލިވެ، ެއ ސިސްޓަމުގެ ދަށުން އަިއޑީާކޑުތައް އާނުކުެރވިގެން ދާ ވާަހކަ. ައއިީޑކާޑު އާނުކުެރވި، 

 530ންނަށް ޚިދުމަތްނުލިބި މީރާ އަށް ފައިސާ ދައްކަން އުނަދގޫވީމާ ދެން ިމ ބުނަނީ އެފަދަ މީހުންނަށް ބޭންކުން އެ މީހު

ވިސާ ދަްއކާނެ ކަމެއް ނެތޭ. މީތޯ ދައުލަތް ހިންގާ ގޮތަކީ؟ މިއެއް ނޫން ދައުލަތް ހިންގާ ގޮތަކީ. ިސސްޓަމު 

ވީމާ، ވޯކްޕާމިޓުގެ މުއްަދތު ހަމަވެގެން އިމިގްރޭޝަން ރަނގަޅުކޮްށގެން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހޯދަންޖެހޭނެ. އެހެން

ސިސްޓަމު ހަލާކުވީމާ މީރާ އަށް ފައިސާދެއްކުން މަނާ. އެކަން މާފުވީ. އެހެންވީމަ، މިއެއް ނޫން ދައުލަތް ހިންގާ 

ދަނީ. މިހާރު ގޮތަކީ. ަދއުލަތް ހިންގަން ނޭނގެނީ ތިމާމެން ބަޣާވާތްކޮށް، މިކަމުގެ ތެރޭަގއި ކޯޅި މުިޅން ހަލާކުވެގެން

 535ވަޙީދު ކޯލިޝަން މައްސަލަޖެހިއްޖެ. ތަސްމީނަށް އޮތީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުކަން ގެރެންޓީދީފައި ދެން 

އޮންނަ އިންތިޚާބެއްގަ. މިކަާމ ޢަދާލަތެއް ނުރުހޭ. ޤާސިމެއް ނުރުހޭ. އަނެއް ބަޔަކު ނުރުހޭ. ދެން މި ކަމުގެ ތެރޭގައި 

ތްތެރި ރަީއސް. ކަންކަން ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ފަހަތު ފަޔަށް ބުަރެވ ކަންކަން ނުެވ، އެމް.ޑީ.ޕީ ނިމިދާނީ. ޢިއްޒަ

ނޑުެމން ބިޑުކޮށް، އިޢުލާންކޮްށ، ގެރެންޓީ ަނގަިއ، ބަޖެޓު  ސަރުކާރުަގއި ގއ. މާމެންދޫ ބަނދަރަކީ އަުޅގަ

ލިބިގެން ދެ ބައިކުޅައެއްހާ ެއއްޗެިހ މިލިއަން ރުފިޔާ އޮތް ތަނެއް. މިއަދު ހޯގާޑަށް ލާރި ނު 39ހަމަޖައްސައި، 

 540ފެބްުރއަރީަގއި ބަޣާވާްތކުރި ފަހުން  7ހިފައިގެން އެ ތަނުން ފައިަބިއގެން ހިނގައްޖެ. މީތޯ ދައުަލތް ހިންގާ ގޮތަކީ؟ 
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މިލިއަން ރުފިޔާ މައުމޫނުގެ އިންތިޚާބުަގއި  22ޔުނިޓު ނޭޅުނޭ. ކީއްވެތޯ ނޭިޅގެންއުޅެނީ.  289ގއ. އިން ސުނާމީގެ 

މްލާ ރަޝީދު ބޭނުންކުރީ. ެއކަމުގެ ކޮންސަލްޓެންަޓކީ ޢާޠިފާ ޝުކޫރު. ސަޢޫދީ ކޮންސަލްެޓންޓަކީ ވެސް. ސަުރކާުރގެ ވި

ކޮންސަލްޓެންޓަކީ ވެސް. ދެން ވަޙީދު ގޮސް ދާންދޫ އަށް ގޮސް ރިޔާޟޭ މަސައްަކތް ހުއްޓާލީ ބުނީމަ ގއ.ެގ 

އަހަރުުދވަސް ތެޭރގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  1ވެަފއި ހުރި ވަރަކީ ރައްޔިތުން ޤަބޫލެއްުނކުރާނެ. މިހާރު ސުނާމީ ގެތަކަށް 

 545 ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތް. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު

ނޑުމެންގެ ައތުގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫ ރިއްާޔ ައނބުރާ ފޮނުއްވައިަލްއވާފައި އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ދައުލަތުގެ މުސާަރއިގެ ސިޔާަސތުގެ ބިލު ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްެގ ލަފާހޯއްދެވުމަށް ފަހުގަިއ އެ ބިލުގައި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއާވ 

ނުޑމެންނާ ހަމައަށް މި އޮތީ ައިއއްސަ. މި މައްސަލަަތކަށް ރިާޢޔަތްކޮށް ެއްއޗެއް ދަ  550ންނަވާ މައްސަލަތަކަކާ އެކު އަުޅގަ

ނޑަށް ވެސް ދެންނެވެން އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާއްދާ މި  17ވަނަ މާއްާދ އަދި  16ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑުތަުކގައި ހުރި މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަތައް  ހުންނަ ހަމަތަކުގެ މައްަޗށް ދައުލަތުގެ އެކިެއކި އޮނިގަ

ނިޑވަޅެްއަގއި، މިކަހަލަ ހާލަތެއްަގއި ޤައުމަށް ވަރަށް މުހިއްމު އެއްހަމަކޮށްލަދިނުމަކީ، ޚާއްަޞކޮށް މިކަހަލަ ސިޔާސީ ދަ

ނޑުމެންނަށް ަޒމާނުއްސުރެ އެްއކުރެވިަފއި ހުރި، ސަރުކާރުގެ ވެރިކަުމގެ ބާވަތުެގ، ވެރިކަން ހިންާގ  ކަމެއް. އަުޅގަ

 555ނެތި ވެސް ބޭނުން މީހަކަށް  ފަރާތުން ބޭނުން ބަޔަކު ބޭނުން މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލެއްުވމުގެ ޢާއްމު އިޢުލާންކުރުެމއް

ނޑުމެން އަލަށް މި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ވަޒީފާދެވުނު ޒަމާނުގެ ހާލަތަށް ފަހުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުތަްއ،  މަފްހޫމުތަކުގައި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއ ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީޑިތާގެ އެކި ޚަބަރ، ފަލަ ުސރުޚީތަކުން ފެންނަމުން އާދޭ. މިވެނި ކޮންމެވެްސ ބޯޑެްއެގ ދޭތެރެއިން އަުޅގަ

ލައްކަ އަށް ވުރެ މަތިން މުސާރަ ލިބުނު ވާހަކަ އާއި މުސާރަ ހަމަޖައްސަންޖެހުނު ވާހަކަ. އެ ސުވާލުތަްއ  1މީހަކަށް 

ނުޑ ތެރޭަގއި ުއޅޭ އެހެްނ ސިވިލް ސަރވިސް ާއިއ އަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ޢާްއމު ރައްޔިތުން، ސަރުކާރު   560ގެ ޮއނިގަ

އެނޫންވެސް އެ މަޤާމުތަކުަގިއ ތިއްބަވާ ބޭބޭފުޅުްނގެ ަޝުކވާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އާދޭ. އެ ބޭފުޅުންނާ މެދު އެްއވެްސ 

ެރްއގެ ފުރަތަމަ ވަރަކަށް ބެލުންތެރިކަން ނުުހންނަ ކަމަށް. ކޮންމެ ފަހަރަުކ މިކަން މި ތޮިޅގަންނަނީ ރިޔާސީ ދައު

އަހަރުަގއި. ނުވަތަ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމޭ އަހަރުގައި. ކޮންމެެވސް ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެކަމުގެ ވާހަކަ ސަރުކާުރގެ 

ފަރާތުން އިޢުލާންކުރޭ. ނަމަވެސް އެ ކަންަތއްތަކަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ދިރާސާކުރެވި، އަިދ ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮެތއްަގިއ 

 565ވަނަ އަހަރުެގ ފެބްރުއަރީ ހިސާބުން ވެސް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ. އަލަށް  2999ން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ނުކުރެވޭ ކަމެްއކަ

މި ޤާނޫނުއަސާސީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެރިކަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަަޑިއގެންނެވީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީްސ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުންނަށް ގެނެވުނު މުސާރަިއގެ ވަނަ އަހަރު ިސވިލް  2999ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި 
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ބަދަލާ، އަދި އެ ބަދަލު ނުިހފެހެއްޓިގެންޮގސް ޤައުުމގެ ުމޅި ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަުމ ތެރެއަށް އަންނަން ފެއްޓި 

ން ވަނަ އަހަރު އިުހސާސްކޮށް، ދެނެގަނެފަ. އެެހންވީމާ، ދައުލަތުގެ ފަރާތު 2999ބަދަލުތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ވަނީ 

 570އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުންނަށް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމުން މިފަދަ ބިލެއް، މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް 

ނިންމައިދީފައި ހުށަހެޅުންތަކާ ދެން އިތުރަށް ނުކުންނާނެ ގޮންޖެހުންތައް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމުން ޙަޤީޤަތުގައި ަވގުތު 

ނޑުމެންގެ ތަ ުޅމުގައި މި ބިލު އޮވެ، ބިލު ސިޔާސީ ގޮތުން ކޮޅުޮކޅަށް ެއނބުރި، އެކި ޕާޓީތަކުން އެކި ހޯދުމަކީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީ ކަމާ ބެހޭ  ޕާޓީތަކުގެ ޚިޔާލުތައް މިއަށް ގެނެިވ، ނިމިގެންދިޔަ ނަމަވެސް އަދިވެސް އަުޅގަ

މަށް ވާނަމަ، އެ ގޮތް އަުޅަގނޑުމެން ެވސް ޤަބޫލުކޮށް، ފަރާތްތަކާ، މީަގއި ހާައޅާ ކަންތައްތަކެްއ ހަމަ ފެނިހުރެއްޖެ ކަ

ނޑު އެދޭ ގޮތަީކ އަުލން ފޮނުއްވާފަިއވާ ފޮނުްއވުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީއަކަްށ   575އެ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ތަްއޔާރު. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅަން. ކޮމިީޓއަކަށް އަލުން އަނބުާރ ގެްނގޮއްަސ އަ  ޅުަގނޑުމެން މި ފޮނުއްވަިއގެން؛ ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ދިރާސާކުރުމަށް ފަހުގައި މިއަށް ގެނެވެން ހުރި، ފޮނުއްވާަފއި ހުރި އިޞްލާޙުތަކަކީ ރަނގަޅު ެއއްޗެހިތަެކއްތޯ ނޫންތޯ 

އަޅުަގނޑުމެން ބެލުން. މީގަިއ މި ވަގުތަށް ހުރި އެކްޓިން ބަންޑާރަ ނައިބަކީ އަުޅަގނޑުެމން އަދ ރުހުންދީފައި ހުރި 

ނޫން އެހެން ޕްރޮސެސް އެއް އެަބ އޮތްތޯ. އެ މަޤާމުގައި ހުިރ ބޭފުޅަކު އެހެން މަޤާމަކަށް  ފަރާތެއްތޯ، ނޫންތޯ. އެ

 580ބަދަލުކުރެވުން. ުނވަތަ ެއ ޭބފުޅަކު ަވިކވުން. ނުވަަތ އުޫސލެއްގެ ގޮތުން ޠަބީޢީ ގޮތުން މަރުވެދިއުން. ކޮންމެ ކަމެްއ 

ރުކާރަކުން ޖެހޭނެ. އަދި ެއ އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން މި ދިމާވި ނަމަވެސް އެ އާ މަޤާަމށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސަވަން ސަ

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ ރުހުމަށް ފޮނުއްވަންޖެހޭނެ. އެ ހިނގާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ ދޭންވާ ލަފާތައް ދިނުމަކީ 

ނޑުމެން ބުއްދީގެ ނަޒަރިްއޔާތުން ވިްސނާލީމަ އެނގޭނެ މިކަހަލަ   ޤާނޫނަކުން މަނާކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ކަންތައްތަކަށް ދަމަންވެއްޖެ ަކމުގައި ވާނަމަ މުޅި ޤައުމާކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުޅެވެނީ. އެހެންވީމާ، އުސޫެލްއ 

 585ގޮތުން އެއް ަބއެއް ިސޔާީސ ވިސްނުންތަކާ، އަދި ޒާތީ ގޮތުންނާ އަދި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ޖަޒުބާުތގެ ބަެއއް 

ގެ މެންބަރުން ވެސް އެ ބޭފުޅުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް މިހެން ކުޑަކޮށް ކަންތައްތަުކގައި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހު

ދީއްލައިލާނެ. ނަމަވެސް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރަނީ އެންމެ ޭބފުޅުން ވެސް ިއއްތިފާޤުަވޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް މި އަލުން 

ނޑުމެންނަށް ފޮނު އްވާފަިއ ހުރި ނުކުތާތަކުގެ މަތީން އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ގެންިދއުމަށް ފަހުގައި، ކޮމިޓީން ައޅުގަ

މައްސަލަތައް އުޅޭކަުމގައި ވާަނމަ، މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުުރމަށްފަހު އަލުންބަލުން ވީހާ ައވަހަކަށް؛ ާޚއްޞަ ގޮތެްއަގއި 

 590ތަކާ މި ރިޔާސީ އަހަރެއް ވެސް މެ. ބައެއް ރިޔާސީ ގޮތުން ކުރިަމތިލައްވާފައި ތިބި ފަރާތްތައް ެއ ބޭފުޅުންގެ މެނިފެސްޓޯ

އަދި އެނޫްނވެސް އިތުރު ުކދިކުދި މިނީ މެނިފެސްޓޯތަކުން ނަމަވެސް ނޫނީ އަނެއްހެން ސްޓޭޖުތަކުަގއި ނަމަެވްސ 

މިކަހަލަ ބައެއް ކަންތައްަތުކން އެދެވޭ ހެޔޮ ނަތީޖާ ނުކުންނަ ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ވާހަކަ ަރއްޔިތުންނަށް 

ތެރެއިން އެ ލިބޭލިބުމުން ކެންިޑޑޭޓަކަްށ ވަޢުދުެވއްޖެްއޔާ އެ ވަޢުދު  ހިއްސާކުރަމުން ދާނެ. ެއކަމަުކ ޤާނޫނީ ތަރަހައިގެ 

ވެސް ފުރިހަމަވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު މުނާސަބު ވަގުެތއް މިފަދަ ބިލެއްގެ 



23 

 

 595ކަންަތއް ނެރުން. އާޚިރު ނަތީޖާ ައކީ  އުސޫލަށް ބަދަލުތައް ގެެނވެން އޮތްކަމުަގއި ވާނަމަ ގެނެްސ، އެދެވޭ ގޮެތއްަގއި އެ

ަވނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުްނެގ  2914ގެ ރިޔާސީ އިންތިާޚބު ނަމަވެސް އަދި 2913ރައްޔިތުން ބައްަލވަން ތިއްބަާވނެ 

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުކަމުަގިއ ވިަޔސް އަިދ އެ ދޭތެެރ މެދަށް މި އަންނަ ަކއުންސިލުތަކުގެ އިންތިޚާބުކަމުަގިއ 

މިފަދަ ކަންތައްަތކުަގއި ތިމަންނާމެންނަށް ހުރި ފައިދާތަކާއި ފޮނިމީރުކަމަކީ ކޮބައިތޯ. މި ޤާނޫނުއަާސީސ ، ވީނަމަވެސް 

ވުޖޫދުވުމަށްފަހު އެންމެ އަތްމަތިވެގެންދިޔަ ބަހަކީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަްނކަމާއި ޮފނިމީރުކަން. ފޮނިމީރުކަމަކީ މި 

 600ން، ާޚއްޞަކޮްށ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އެިކ ސްޓޭޖުތަކުަގއި އަދި ިމ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއކޮށް ަވރަށް ގިނައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ބޭނުންކުރައްވަމުންދިޔަ ަބހެއް. ރައްޔިތުން ވަރަށް އެޭދ 

ކަންަތްއތަކެއް އަސާސީ ޙައްޤުަތކަކީ.  ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެުކގައި ވަރަށް ޒަމާްނވަންދެން ރައްޔިތުން އެދިގެންދިޔަ

ތެދެއްމެ، ދުނިޔޭގެ މި ވަގުުތ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީތަކުގެ ތެރެއިން އަސާީސ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން 

ނޑުމެްނގެ މި ފެހި  ނުވަތަ ޭއގެ ޖުމްލަ ނަމެއް ޮގތުގައި ބިލް އޮފް ރަިއޓްސްެގ އެންމެ އަޕްޑޭްޓ ވާޝަން މި ޮއތީ އަުޅގަ

 605ޤާނޫނުއަސާސީަގއި. ަބއްލަވާ! މި ދުނިޔޭގެ އެްއވެްސ ޤައުެމއްެގ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ މިހާ ފުރިހަމަ އަށް މިހާ ފަސޭހަ 

އިން ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްަތއް ދީފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ އެއް ނޯންނާނެ. ނަމަވެސް އެއްެޗއްަގއި ލިޔުމަކުން އަދި 

ސްކޮށްލުމަކުން އެކަމަށް ނިންމުމެއް ނާދޭ. ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކާ، އެ ކަމަކަށް ނިމުމެއް ނާދޭ. ޤާނޫނެއް ފާ

ނޑުމެން  ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ރިސޯސާ، ފައިާސއާ، އެ ވެއްެޓްއގައި ހުރި އެކަމަށް ދުޅަހެޔޮަކން ވެސް އެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި އޮތީ. މުޅި  ޤައުމުގަިއ ތިބި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އިތުރުކޮށްދޭންޖެހޭ. އެ ޒާތުގެ ކަމެއް އަުޅގަ

 610ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަޔަކު އެ ބައެްއގެ ަވޒީފާއާ މެދު ޔަޤީންަކން ލިބިފައި އޮންނަނީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު ކޮންމެވެްސ 

އޮފީހަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުެގ އިދާރާއެްއގެ ތެރެއިން ލިބޭ ވަޒީފާ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނަްށ 

ހުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު މުވަްއޒަފުން ގޮތުގައި ޒަމާުންއސުރެ ބެލެވެމުންއައި ނުވަތަ އެކި ގޮްތގޮތުން އެ ބަޔަކަށް ފަ

ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މީހެްއގެ ނުވަތަ ަވކި ފަރާތްތަކެްއ ނުފޫޒުފޯރަފާނެ ކަމަށް ވާހަކަދައްކަމުން ައއި ފަރާތްތަްއ 

އީ. އެހެްނވީމާ، އެ ިހޔާވަހިކަުމގެ ދަށަށް ދައުލަތުެގ މި ދެންނެވި މުވައްޒަފުްނގެ ޤާނޫނެއްގެ ހިާޔވަހިކަމުގެ ދަަށށް ދިޔަ

 615ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަޔަކު ޖަމާުވމަށްފަހުގައި އެ ބަޔަކަށް މުާސރަތައް އިންސާފުވެިރކަމާ އެކު ދެވޭނެ ގޮތެއް ަކނަޑއަަޅއި، 

ނޑުމެންނަށް ައސާސެއް ގޮުތގައި ހިތްޕުޅަށް ބާރު ވަިކވެފައި މި އޮތް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނިޒާމުގެ ެތރެއިން އަ 3 ުޅގަ

ިމ ޤައުމުގެ އެންމެ ރިވެތި އުޫސލުތައް އެަކކު އަނެްއކަކު ފުލުން، އެްއގޮތުން އަެނއް ގޮތަްށ  ނަވާ ސުމުްއވުލްދައުލާ.ގެން

ނ ޑުމެން ބޭނުންވޭ. ފުރޮޅިގެން އަންނަ ރީތި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތުގެ ތެރެއިން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނީ ހަމަތައް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ކަންފަތިވެފައި ހުރި ަކންތައްތަކެއް ހުރިކަުމގަިއ ވާަނމަ، ނުވަތަ ހާލަތާއި ވަގުުތެގ  އެ ޤާނޫނުތަކުަގއި އަުޅގަ

 620ގޮތުން ފުރޮިޅގެން އެހެން ހާލަތަކަށް ބަދަލުކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެްއ އޮތް ނަމަ އެ ަކމަކަށް ީވ ައވަްސވެގެންނަްނ 

ދު މިއާ ގުުޅވަިއގެން މި ފޮނުއްވި ރަީއސަކީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްތޯ އާިއ އޭނާގެ ޢާއިލާ އާއި އޭނަެގ އަޅުަގނޑުމެން. މިއަ
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ނޑުމެންނަކަށް ރައްޔިތުންނަްށ  ނޑުމެން މިތާ ކިޔައި ނިންމާލުމަކުން އަދި އަޅުގަ ދަރިފަސްކޮޅަށް ދަންދެން އަޅުގަ

ނެ. މި ވާހަކަ އަޑުައއްަސވާނެ ރައްޔިތުްނ. ޚިދުމަތެއް ދެވުނީކީ ނޫން. މި މަންޒަރު ބައްލަވަން ތިއްބަވާ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކޮންޮކން ކަހަލަ ޖަޒުބާތުތަކެއްަގއިތޯ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން މެންބަރުން މި ވަޑައިގަންަނވަނީ. 

ނުޑގެ އެުދމަކީ ހަމަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމަށް ވިސްނާވަަޑއިގެްނ، މި   625ފޮނުްއވާފަިއ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހުރި ނުކުތާތައް އޭގެ ޒާުތގަިއ ގޯހެއް ނޫން. ވިދާޅުވެެދއްާވފައި އެބަ ހުރި މި ޤާނޫނުގަިއ، އަލަށް ވުޖޫދުަގއި މި ވާ 

ޤާނޫނުގައި؛ ެއއީ މަޖިލީހަށް ޑްރާފްޓު ބިލެްއ ފޮނުވިގެްނ، ބިލުގެ މަަސއްކަްތ މި މަޖިލީހުގައި ިއްއވިގެން ކޮމިީޓ 

ރިްއޔާ އަރިުހގަިއ؛ އެ އޮންނަ ްޕރޮސެސްގެ ދަށުން ޤާނޫުނގެ ްޕރޮސެސްގެ ދަށުން މި ދަނީ. ނިންމިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ  މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އުސޫުލތަކާ އެްއގޮތަށް މި ދަނީ. އަދި އޭގެން އަުޅގަ

 630އަނބުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްިވ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި ހުްނނަ ނުކުތާތަކާ އެއްކޮށް މި ދަނީ. އަލުން 

ނޑަެއޅިގެްނ  25އަޅުަގނޑުމެން ަބއްލަވާ! މި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކީ ބިލުގެ  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކަ

އިސްތިސްނާކޮށްފައިުނވާ؛ ިމ ޖުމްލަ އެބަ އާދޭ. ދައުލަތުގެ އެހެން މުވަްއޒަފުންެގ މުސާރަ އާއި އިާނޔަތްތަްއ 

ވަނަ ާމއްދާ އިްނ ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ދައުލަުތެގ  17ވެަފއި، ބިލުގެ އެްއގޮތްކުރުން ކަމުަގއި 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ(  28ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްަތކާއި ުގޅޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުން ކަމަށް ބިލުގެ 

 635ލަތުގެ މަްސއޫލިްއޔަތެއް އަާދކުރުމަށް ހަވާލުެވގެންާވ، އަދި ން މި ބިލުގެ ބޭނުމަށް ޓަކަިއ ދައުލަތުގެ މުަވްއޒަފުންގެ ަދއު

އަްށ ވުރެ ގިނަ ހިްއާސ  59ދައުލަތުގެ މުސާރަ އާިއ އިާނޔަތް ލިބިދެވޭ ުމވަްއޒަފުންނާ އަދި ދިވެހި ސަުރކާރުެގ %

އަންނަނިިވ ، އޮންނަ ކުންފުނިތަކުގެ މުަވއްޒަފުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިާވއިރު އަންނަނިވި ސަބަުބތަކަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން  ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ބަޔާްނޮކށްފައި އެހެރީ. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބުތައް ރަނަގޅަށް ދެނެގަތުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުެގ  ކުރަންވާ ކަމެއް. ސަބަބުތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ތަރުޖަމާކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެކަން ހުއްޓަވައިަލއްވާަފއި އަުޅގަ

 640ންެމެވސް ބޭފުޅަކު ތާއީުދކޮށްދެްއާވފައި ކޮމިޓީ އަށް ގޮްސ މި މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ގޮތެއް އެދުމަކީ މި ކަމަށް ކޮ

 ހެދުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓު މިހާރު އޮތީ. 2. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ާބކީ މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 645 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޯލިޝަނަކުން ހިންާގ ބަޣާވާތު ސަރުކާރަށް މި މުސާރައިގެ އޮިނގަ

ނުޑމެން އަތުން ހުއްދަނެތި، އާ  ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ނުގެނެވި، އާ ަވއްތަރެްއގެ ޓެކުެހއް ނަގަމުންދާތީވެ އަުޅގަ
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ނޑު ހިތާމަކުރަން. އަދި ހަމައެހެންމެ، އެކަމުގައި ބަިއވެިރވާ ރިޔާީސ  ވައްތަރު ޓެކުެހއް ނަގަމުންދާތީވެ އަުޅގަ

 650ޔާމީުނގެ މިނިސްޓަރެއް ކަމުަގއިާވ هللا އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްަވއިެގން އުޅޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގޮތުަގއި އުުޅއްވާ ޢަބްދު

އަދީބު މި ޓެކްސް ަނގަމުން މި ދަނީ ހަމަ ސީދާ ފޭރެމުން. ކައިީރގައި އޮންނަ ރިސޯޓުަތކުގެ މުދާތައް ފޭރެމުން. ެއ 

ނޑު ކުްށވެރިކުރަން. މި ަފިއސާ ބަހަމުންދާ ގޮތް ވެސް  ރަށަށް އަރަިއ ެއއްޗެހިަތއް ިހސޯރުކުރަމުން ދާތީވެ އަުޅގަ

هللا ޑުމެންނަށް ނޭނގެނީީކ ނޫން. ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ އަންހެންހުންނަށް އެއް ބައި، އަެނއް ބައި ޢަބްދުއަޅުަގނ

ނޑުގެ  ޔާމީނަށް. އަނެއްބައި އެ ކަްނތައް ކުރާ ގުންާޑއިންނަށް. ައނެއް ބައި އޮންނަނީ އަދީބަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 655ވަރަށް އަވަސް ގޮތަށް އެްއެޗއް ވިދާޅުވުމަށް ބޭނުންވާތީ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން، އަުޅަގނޑު އަޚް، ޢަލީ ރިޟާ 

 އަޅުަގނުޑގެ ވަގުުތކޮޅު ވީާހެވސް ކުރުކޮށްލާފައި މި ވާހަކަ ކުށްވެރިކޮށްަފއި ވާހަކަ ުހއްޓަިއލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

. السالم عليكن. لمين الصالة والسالم على  سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعينالحمد هلل رب العا `.

 660މި ިބލު ކުރީ ފަހަރު ފޮނުވިއިުރަގއި ެވސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފާހަގަކުަރއްވާަފއި ހުރި ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްކަމުންދިޔަީއ  ކަންތައްތައް މި ފަހަރު ވެސް ފާހަގަކުރަްއވާފައި ހުރީ. އޭރުެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެންނަށް އަދި މި ބިލު ފުރިހަމަވެގެންނުދާނެކަން.  ނޑުެމން ރިޢާޔަތްނުކޮށްފި ނަމަ އަޅުގަ މި ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ހެޅުމަށް ހަމައެހެންމެ، މިއަދު ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަ

ތާއީދުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމެއް ކުރާއިުރަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެކަުމގައި ިއޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތިއްާޔ 

 665ނުކުންނާނެ މައްސަލަތައް މި ދަނީ ނުކުންނަމުން. ސިރީ ސިރީ ޝަންކަާރ ބައްދަލުކުރާއިުރ، ާރއްޖޭެގ 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އޭނަ އަކީ ލާދީނީ މީހެއްކަން. އޭނަ އަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަުލކުރާއިުރގައި ައޅުގަ 

އިސްލާމީދީނާ ދެކޮޅަށް މަސަްއކަތްކުރާ މީހެއްކަން. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކޮށްފައި ހުރި ކެނެީރގޭ 

ނޑަެއޅިގެން އިސްލާމްދީނާއި ކީިރތި ޤުރުއާނަށް ފުރައްސާކުރީމަ އެއީ ނޑުމެންނަށް  މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން އިްސލާމްދީން ދޫކޮށްލައްވާފައި ވަަޑއިގެން ދެން ތިމަންނަ އަީކ  ބަލައިނުގަނެިވގެން އުޅޭ ކަމަީކ. އެީއ، ކަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުުކރެވޭނެ އާނ! އެއީ ވެސް ްކރިސްޓިއަނެކޭ ނޫނީ ނަޞާާރ   670މިކަހަލަ މީހެކޭ ބުނީމާ އޭރުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެކަމާ އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތޭ. އެކަން އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ހުރެގެން އެ ވާަހަކ އެކޭ. އެހެްނވީމާ، އަ ުޅގަ

ދެއްކީމަ ައޅުަގނޑުމެން ެއަކމާ ކަންބޮޑުެވގެން ެއ ވާހަަކ ދައްކަންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ބިލު އަނބުރާ 

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ އަުލްނ ފޮނުވާލިއިރުަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަަގކުރެްއވި ކަންތަ އްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަްޤޞަދު ހާސިލުެވގެންނުދާނެ.  ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ ވިސްނައި ރިޢާޔަތްނުކުެރވިްއޖެ ނަމަ، އަޅުގަ

 675 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުރުގެ ބޭުނމަކީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކީަގއި މުސާރަިއގެ...
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 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.

 

 680 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ވޭ ސިރީ ޗިރީ ޝަްނކަރާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ! އަުޅަގނޑުމެންގެ މިހާރު ވާހަކަަދްއކަވަމުންދާ މެންބަރު އެބަ ިވދާޅު

ނޑު ެއކަން  ބައްދަލުކުރުމަކީ ެއއީ ރަނަގުޅ ކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް. އެީއ، ރަނގަޅު ކަމެކޭތޯ އެ ިވދާޅުވަނީ؟ އަުޅގަ

 685 ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާތީވެ. ަކނޑަެއޅިގެން ބޮޑު ފާދިރީައކާ ދައުލަތުގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަަރކު ދަްއކަވަމުންގެންަދވާ ވާހަަކފުޅަށް ރައްދުދެްއވުމުެގ ގޮތުްނ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެ

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބަށްފުރުޞަތުއަރުވަން.ނުނެންގެވޭނެ. 

 690 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މް މުއްޠަލިބުތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީފަރެސްމާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް! އެހެްނ ދީނެއްގެ މީހަާކއި ިއސްލާމްދީނުގެ މީހުން ބައްދަލުކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ނޫން. 

ބައްދަލުކުރެވޭނެ. އެ މީހުންނަށް އިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ. އެ މީހުންނަކީ، އެ މީހުންގެ ދީނަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ 

 ން ދީންތަކަށް އުޅޭނެ...އިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ. އެއީ، އެ މީހުން އެހެ

 695 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 700 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާ
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ޅު، އަންހެން ދަރިފުޅު ހުންނެވީ އިސްލާމެއްގެ ގޮުތގައި ހުންނަވާފައި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް! ވަޙީުދެގ ދަރިފު

 ވިދާޅުީވ.

 

 705 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މެންބަރަކު ދައްަކވަމުންގެންދަވާ ވާަހކަފުޅަށް ރައްދުދެްއވުމުގެ ގޮުތން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ 

 ރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އެއް ނުނެންެގވޭނެ. ައޅުަގނުޑ ފަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުފަރެސްމާ

 710ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް! އެހެންކަމާއެީކގައި މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އަންނައިރުގައި މިހާރު މި ސިޓީގަިއ 

 ކުރަްއވާފަިއވާ...ފާހަގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 715 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު 

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއްއ ނެގީ މައުޟޫޢުން ބޭރުަގއި މިހާރު ބަހުސްކުރަމުންދާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް! އަޅު  ގަ

ނޑު އިތުރު ުސވާލެއް އެބަ އޮތް މި ނިޒާމާ ގުޅޭ ގޮތުން. އެީއ، މިހާރު ސަރުކާރުން ކިޑުނީ ޓެކްސް   720މިހާރު އަޅުގަ

ނަގަންފަށައިފި. ޓަޔަލިސިސް ޓެކްސްނަގަްނ؛  ނަގަން ފަށައިފި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފައިސާ ހުސްެވގެން ކިޑުނީ ޓެކްސް

 މީ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، މުޅި ބަހުސް ނިޒާމާއި ކުއްލި މަްއސަލަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 725މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސުވާލެއް ނުކުރެްއވޭނެ. 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ާދިއރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަޅުަގނޑު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުފަރެސްމާ
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ނޑައެޅެމުންދިަޔއިރުަގއި ެވްސ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް! މި ބިލު ހަދަމުންދިޔައިރުގައި ވެސް އަދި މި އަހަރުގެ ބަޖެޓު ކަ

 730މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ިތއްބެވި ަބެއއް ބޭފުޅުންގެ އިޚްލާސްތެިރަކން ފެނިގެންނުދިޔައިމަ މިއަދު 

ނޑުމެންނަށް މިދިޔަ  އަހަރު ރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ޚިދުމަތާިއ  3ޤައުމު މި ހާލަތަށް މި ައއީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ންތަނުގެ ައގުަވއްޓާލަިއ، ައދި ރާއްޖޭގެ އެހެން ކަންަތއްަތއް ހަލާކުކޮށްލި ފަދައިން މި ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތްދޭ ތަ

އަހަރު ވެްސ ބޭނުންވީ ަދއުަލތުގެ ބަޖެޓުން ެއްއވެސް ކަމެއް ކުެރވުނަނުދިނުމަށް. ެއއީ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންެގ 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ އެކަްނ ކުރުމަށް ޓަކަިއ އަސްލު ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ވިސްނުމަކީ މި ައހަރުގެ ޖޫން މަހާ ހިސާބަށް  މައިގަ

 735އަންނައިރު ދައުލަތް ހުއްޭޓވަރަށް އެކަން ކުރުން. ެއކަން އެ މީހުން ކުރި. މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އެހެން 

މެންބަރުންނާއެކީގައި އެ މީހުން އެކަން ކުރި. އެހެންނަމަވެްސ ސަރުކާރު ހުއްޓެވޭ ގޮތެއް ނުވި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ބިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގިއ  1.6ަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ިއންޑިއާ ސަރުކާރަށް އަޅު

ހިމަނާފަ އެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އެ ދަރަނި އަާދކުރުމަށް ޓަކައި ިދވެހި ދައުލަތުން ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފަ. އެހެންވީާމ، 

ހެންނަމަވެސް ދައުލަތަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވީ އެންމެ ދައުލަތުން އުނދަގޫތަެކއް ހުންނާނެ. އެ

 740ރަނގަޅަށް ދިނުމަށް ކުރަމުްނދާ މަސައްކަތް ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ަކމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ނަޑއަާޅއިރުަގއި ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރި ހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަކުރުމަށް ޓަކައި މިގޮތަށް މި މުސާރައިގެ އޮނިަގނޑު ކަ

އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިން، ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާއާ އެީކަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ނަޑއަޅަން.  ނަޑއަޅަން. ަވޒީރުންެގ މުސާރަ ާއއި އިާނޔަތްަތއް މަޖިލީހުން ކަ މުސާރަ އާިއ އިނާޔަތްަތްއ ކަ

ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާެޙްއ އެހެންނަމަވެސް  ބިލު ފާސްނުކުރީ. އެ އިޞްލާޙު ފާސްނުުކރީ. އެއީ ީކްއވެ؟ އެއީ އަުޅގަ

 745 ކަމަށް ވާތީ. ެއއީ، އެމް.ޑީ.ޕީްނ ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް ނަމަ ެއ ދުވަހު ފާސްވެގެން ހިނަގއްަޖއީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޮތއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ  މިނެޓުގެ ަވގުތު އެބަ އޮތް. 1އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 750 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޟާމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ފޮ  ނިމީރުކަން ގެންނަން، ފޮނިމީރުކަން ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކަިއ ގަަދކަމުން ޤާއިމުުކރި ސަރުކާރު، އެަތއް ބަަޔުކ ނުކުމެގެން، މަގުމަްއޗަށް 

 ނުކުމެގެން މުޒާހަރާކޮްށގެން ުކރީގަިއ ހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިމާ އަށް ކުނިހުތުރު ހެއްދެވިހާ ހަޑިހުތުރު ގޮުތަގއި 

 755ކިޔަިއ، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްގެން ފޮނިމީރުކަން ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި އުފެއްދި ސަރުކާރުން ލޮނުހެޔޮވަރު ކަމެއް 
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ނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެކަން މި ފޮނުވި ސިޓީަގއި އެތައް  ވެސް ނުލިބި، ޚަބަރަްށވުރެ ިހތިވެގެންދިަޔ ތަން. އަުޅގަ

އެންމެ ފަހުން ނިންމާލަމުން ބުނެފައި މި އޮންނަނީ މީ ޤާނޫނުއަސާސީން  ސަތޭކަ ސަފުހާ އެއް ލިޔުަމށްފަހުގައި

ވަކިކޮށްދީަފއިވާ އިންަތއް ެގއްލި، ދައުލަތް ހިންގުމަށް؛ ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ވެިރކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގެ މަސަްއކަތްތަކަްށ 

ވަނަ  115ނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކަިއ، އެ ިއބާރާތުން ދޭހަވާ ކަހަލަ ގޮތަަކށް. އެކަމަކު ކަ 

 760މާއްދާގައި ހިންގަން ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް އަދި އެހެނިެހން މިނިވަން މުސްތައްޤިލު މުއައްަސސާތަކަށް މުސާރަތައް 

ނަޑއެޅުމާއި އިާނޔަތްދިނުމާ މި ހުރިހާ ކަމެއް އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. އެ ބާރު ދީފައި އޮންނަނީ  ކަ

ނޑުމެންނަްށ  ވާހަކަގެ މަޖިލީހުގަ. އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް ކުނި ހުތުރު ކިއުމުެގ ރައްޔިތުން އަުޅގަ

ކަންތައް ބޮުޑވޭ އެބަ ނިހާނުމެން ފަދަ ބޭފުޅުން ދެއްކީމަ. ދެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ނޫން. 

ނޑު ނޑުމެންނަށް  މެންބަރު ނިހާނުގެ ވާހަކަ ެއއް ނޫން އަޅުގަ މި ދެންނެވީކީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 765ރުފިާޔ އަށް ިފޔާ  499ރުފިޔާ އަށް ބިެހއް،  499ރުފިޔާ އަށް އަލުިވ ބަސްތާ އެްއ،  499މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ 

ދިޔަ ތަން. ިމއީތޯ  ރުފިާޔ ނަގަމުން 1999ރުފިޔާ ަނގަމުން ައއި މީހާގެ އަތުން  499ބަސްތާ ެއއް. ިކޑުނީ ބަީލގަިއ 

ނީޑގައި ެއނބުރޭތީ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު  ނޑު ބޭުނން އަމިއްލަ ސިކު ޤާއިމުކޮށްދިން ފޮނިމީރުކަމަކީ؟ މި ސުވާލު އަޅުގަ

ާއ 24އާ އެީކގަިއ، ޑީ.އާރު.ޕީގެ %24ހޯދުމަށް ޓަކައި، މި ސަރުކާުރ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކަިއ، ޚާްއޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ %

ކާުރގެ ހިތި ރަހަ ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ކަރުބުޑުަގއި ލަްއވައިލާަފއި އޮތީމަ، މީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ އެީކގައި އޮތް ސަރު

ނަޑއެިޅގެްނ   770ކަމެއް. މިކަްނ އޮުޅވާލުމަށް ަޓކައި އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުމެން ފަދަ ބޭފުޅުން، ނިހާނުމެން ފަދަ ބޭފުޅުން ކަ

ފެބްރުއަީރގަިއ  7އެ ރައްިޔތުންނަށް ހަމަ ވަރަށް ރީތިކޮށް އެނގޭނެ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނަކަސް 

 ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ނިކުމެ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 775އަށް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަުރވައި މި ނިމުނީ. އެޖެންާޑ  6.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ނީ. މި މައްސަލަިއގައި ދެ ގޮތަކަށް ުހށަހެޅިފައިވޭ. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައި ވަނީ ބިުލ މި ނިމު 6.2އައިޓަމު 

ޖާބިރު هللا މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ގޮަތށް، އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަްށ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ތާއީދުކުެރްއީވ އެގޮތަށް. ދެން ހުށަހެޅިފައި  ހުށަހަޅުއްވަިއ، ދާންދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފަިއވާ، މަޖިލީހުން ވިސްނުމަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނުމަށް 

 780ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވުަމށް. އެގޮތަށް ހުށަހަޅާފަިއ މި ވަނީ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ 

. މެންަބރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުިޢއްޒަތްތެރި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ނިޙާނު ޙުސައިން މަނިކު. ތާއީދުކުރެްއވީ 
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ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ ދަށުން، އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ގެ 12އެހެންވީމާ، އެ ދެ ގޮތަށް ޯވޓުދެއްވުން އަުޅގަ

ނޑު ކުިރއަށް ގެންދާނީ  ދަށުން  ގައި. 1:39މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު މި ދަނީ. މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  6.3އައިޓަމު  އެޖެންޑާ -6.2 ވަނަ  91އަށް އަޅުގަ

 785ބިލު މާއްދާގެ )ހ(ެގ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުވުނު ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯްލގެ 

އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް 

ނޑު އެެދން.  އިްއވަވާލަެދއްވުމަށް އަމީންޢާްއމުގެ އަރިހުން އަުޅގަ

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 790ހިދަށް. ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޝާهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނޑަށް ފޮނުވި ސިޓީއާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  2913މެއި  2މަޖިލީހުން  ަވނަ ދުވަހު އަޅުގަ

ތަޞްދީޤުކުރަމުން ފާސްކުރަްއވާ ބިލުތައް ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑަށް ފޮނުއްެވވުމުން އަުޅަގނޑު ބިލު 

ގެންދަނީ އެ ބިލު ތަޞްދީޤުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ޤާނޫނީ އަދި އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ 

އެޕްރީްލ  29މައްސަލަތަކަށާ، އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އެވެ. މިގޮތުން 

 795ވަނަ ޖަލްސާ އިްނ  24ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2913ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވީ ހޯމަ ދުވަހު އޮތް 2913

ފާސްކުރެްއވި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު ެއަޓރނީ ޖެނަރަލްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމުން އެ ބިލާ ބެހޭ 

އެ މަްއސަލަތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ބިލަށް ގޮތުން ތިރީގައި މި ދަންނަާވ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުަރއްާވފައި ވާތީ 

ނަޑށް ފެނެ އެވެ.  ބިލުގެ ެއކި މާއްދާތަކުަގއި ''މޯލްޑިްވްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ  -1އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް އަުޅގަ

ކޮމިޝަން އޮފިސަރު''، ''މޯލްިޑވްސް ކަރެްކޝަނަލް ސަރިވސްގެ އޮފިސަުރ''، ''މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސެގ 

 800ފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން މުވަްއޒަފުން''، ''ޖަލު އޮފިސަުރ''، ''ޖަލުގެ މުަވއްޒަފުްނ''، މިފަދަ ތަފާތު ގިނަ ގޮތްތަކަކަށް އޮ

ވަނަ މާއްދާަގއި މާނަކޮށްފައި ވަނީ  156ހަވާލާދީފައިާވކަމާ، ނަމަވެްސ ބިލުގެ މާނަކުރުމުގެ މާއްދާކަމުގަިއވާ 

ރު'' ކަމާ، އަިދ އެ މާއްާދގެ )ވ(ގަިއވާ މާނަ އަށް ބަލާއިރު، ޖަލު އޭގެތެެރއިން ހަމައެކަނި ''ަޖލު އޮފިސަ

އޮފިސަރުންނަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެ ޖަލެއްގައި މަަސއްކަްތކުރަން 

ވްސް ކަރެކްޝަނަލް ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ުމވަްއޒަފެްއ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮއތުމުން ޖަލު އޮފިސަރުންނާއި މޯލްޑި

 805ސަރވިްސގެ އޮފިސަރުންަނކީ އެއް މާަނއެްއގަިއ ބޭނުންކުރެޭވނެ ދެ އިބާރާތެއް ނޫންކަން ެއނގޭކަމާ، ނަަމވެސް ބިލުެގ 

މާއްދާތަކުަގއި އެ ދެ އިބާރާްތ އެްއ މާނަެއއްަގއި ވެސް ޭބނުންކޮށްފައިވާކަާމ، އަދި މަތީގަިއ ފާހަގަކުެރވުނުފަދަ ތަފާތު 

ބޭނުންކޮށްަފއިާވ ހާލަތްތަކުގައި އެ އިބާރާތްތަްއ ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ކޮން މާނައެްއގަިއކަން ސާފުނުާވކަްނ  އިބާރާތްތަކެއް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ''މޯލްިޑވްސް ކަެރކްަޝނަލް ސަރވިސް''ގެ ނަުމގަިއ  1. ބިުލގެ 2ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. 
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އިރު، އަދި މިހާރުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންްޑ މުއައްސަސާ އެއް އުފައްަދވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 810ވަނަ މާއްދާަގއި  153ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް )ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް(ގެ މުވަްއޒަފުންނާ ގުޅޭ އިންތިޤާލީ ކަންކަން ބިލުގެ 

މާ، އެހެންކަމުން އަލަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް ެއ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުޅޭ އުސޫެލއް ހިމަނާފައިނުވާކަ

އުފައްދާ މުއައްސަާސގެ މަސައްކަތްަތއް ކަމުގައި ވާނީ މި ބިލުގައި ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތްތަްއކަމާ، މިހާރުެގ 

ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް އިން އެ ނޫން އިތުރު މަސައްކަތްަތެކއް ކުރަމުންގެންދާ ނަމަ ެއ މަސައްކަތްތަްއ މޯލްޑިވްްސ 

ބަދަލުވެގެންނުދާނެކަްނ ފާހަގަކުރެވޭތީ މި ކަމުަގއި އިދާރީ ގޮތުން ދަތިތަކާ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް 

 815ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއި އެ ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ  5ބިލުގެ  -3ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ފެނެ އެވެ. 

ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ނަމަ ބަންދު މީހުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭ އެންމެހައި މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ނަޑއަޅާ މިންަގނޑުަތކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން މިނިސްޓަރު ގަާވއިދު އެކުަލވައިލަްނވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަންކަާމ  ކަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ަގއި ިމނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާ އެކު ކޮމިޝަނަރު ހަދަންވާނެ ކަމަށް  145ގުޅޭ ގަާވއިދުތައް ބިުލގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް  7ބިލުގެ  -4ވާ ގަާވއިދުތަުކެގ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. ބަޔާންކޮށްފައި 

 820ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ކޮންމެ ޖަލެއްގައި ޑައިެރކްޓަރ އޮފް ޕްިރަޒނެއް ހުންނަންޖެހޭކަން އެނޭގތީ އެ މާއްާދގެ )ރ(ަގިއވާ 

ވަނަ މާއްާދެގ  6ބިލުގެ  -5ވުން ރަނގަުޅވާނެ ކަމަށް ފެނެ އެެވ. ''ރިމާންޑު ސެންޓަރުތަކަްށ'' ިމ އިބާރާތް އުނިކުެރއް 

ނޑައަޅާ ގޮތުެގ މަތިން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް  )ށ(ގައި ަކސްޓޯިޑއަލް ޖަލުތައް ހިންގައި ބަލަހައްޓާނީ ޮކމިޝަނަރު ކަ

ޕްރިޒަންގެ މަޤާމަށް  ވަަނ މާއްދާގެ )ރ(ގައި ޑައިެރކްަޓރ އޮފް 7ސަރވިސް އިން ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިާވކަމާ، ބިލުެގ 

ޢައްޔަންކުެރވޭނީ މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްގެ އޮފިސަރުްނގެ ތެެރއިން އޮފިސަރެއް ކަމަށް 

 825ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ. މޯލްިޑވްސް ޕޮލިްސ ސަރވިސް އިން ބަލަހައްާޓ ކަސްޓޯިޑއަލް ޖަލުތަކުަގއި 

އި މޯލްޑިވްސް ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިަސރުންގެ ތެރެއިން އޮފިސަެރއް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަްނގެ މަޤާމުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ކޮިމޝަނަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް  18ބިލުގެ  -6ހުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ. 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ސަރވިސް ާއއި ޑެިޕއުޓީ ޮކމިޝަނަރ އޮފް ކަެރކްޝަނަލް ސަރވިްސ ޢަްއޔަންކުރާނީ ރައީސުލް

ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު ެއއިން މީހަކު އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންެވއްޖެ ނަމަ މިނިސްޓަރަކަށް ިލޔުމެއް ފޮނުވަްނވާނެ ކަމަްށ 

 830ވަނަ މާއްދާަގއި މޯލްޑިްވްސ  19ބިލުގެ  -7ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ.  39ބިލުގެ 

ނުޑ، މި ޤާނޫނު ފާސްާވތާ  ކަރެކްޝަނަލް މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ ތައްޔާރުކުރަްނވާނެ ކަމަށް  3ސަރވިސްގެ ޮއނިގޮ

ވަނަ މާއްާދގައި މޯލްިޑވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ  29ބިލުގެ  -8ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަަގކުެރވެ ެއވެ. 

މަޤާމު ދަށްކޮށް ހަދާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް  އޮފިސަރުންނާއި މުަވއްޒަފުންަނށް ވަޒީފާދީ، ަވޒީފާ އިން ަވކިކޮށް

ސަރވިްސގެ ޕްރޮމޯޝަން ބޯުޑގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަުރ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިުރ އެ މާއްާދގައި ަހވާލާދޭ ބޯޑަކީ 

 835އްޔަތުތައް ެއ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ދަށުން އެކުަލވައިލާ ކޮިމޓީ ކަމަށް ދޭހަވާކަމާ، އެ ކޮިމޓީގެ މަސްއޫލި  37ބިލުގެ 



32 

 

އަކުުރގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާއިުރ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުންދިނުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމާ ުގޅޭ ކަންކަން ފިަޔވައި އެހެން 

ކަމެއް ނުހިމެނޭކަމާ، މިގޮތުން ވަޒީފާދީ، ަވޒީފާ އިްނ ވަކިކޮްށ، މަޤާމު ދަށްކުރުމާ ގުޅޭ ކަމެއް އެ ކޮމިޓީެގ 

ވަނަ މާއްދާގައި މޯލްިޑވްސް  29ބިލުގެ  -9ަގިއ ނުހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެެވ އެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ތެރޭ

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްެގ އޮފިސަރުންނާއި މުަވއްޒަފުންަނށް ވަޒީފާދީ، ަވޒީފާ އިން ވަކިކޮްށ ހަދާނީ މޯލްޑިވްސް 

 840ޔާންކޮށްފައިާވއިރު އެއިން މީހަުކ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ްޕރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަިތން މިނިސްޓަރު ކަމަށް ބަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ބ(ގަިއ  39އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ލިޔުމަކުން ކޮމިޝަނަރަްށ ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް ބިލުެގ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ރ( އިން ފެށިގެން )އ(ގެ ނިޔަލަށް ހުރި  33ބިލުގެ  -19ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަގަކުެރވެ އެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއ  35ތައް ދެވޭނީ ޑިސިޕްލިަނރީ ބޯޑުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މިނިސްޓަރަށް ކަމަށް ބިލުގެ އަދަބު

ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު އެ އަދަުބތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަންަކން ކަމުގަިއވާ ވަޒީފާ އިން ަވކިކޮށް އަދި މަޤާމު ދަށްކޮށް 

 845ވަަނ  29ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަރުކަމަށް ބިލުގެ  ހަދާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ

ވަނަ މާއްދާ އަްށ  29ވަނަ ާމއްދާަގއި ެވސް ހަމަ އެފަދަިއން  49މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާކަާމ، އަދި ބިލުގެ 

އި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮތުްނ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގަ 45ހަވަލާދީފައިާވކަން ފާހަގަކުރެެވ އެވެ. އަދި ހަމަެއއާއެކު ިބލުގެ 

މޯލްޑިވްްސ  -11ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ލަފާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކޮމިޝަނަރަށްކަން ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ. 

ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނު ހިނގާނެކަން ، 2998/2ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ ުމވަްއޒަފުންގެ ަމއްޗަްށ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 850ންކަުމން އެ މުަވއްޒަފުންެގ ަވޒީފާާއ ބެހޭ ގޮތުން މި ބިލުގައި ަކނޑަައޅާފަިއވާ ުއސޫލުތަކާިއ ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. އެހެ

ނޑައަޅާަފއިވާ އުސޫލުަތކާ ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއާ ބެޭހ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމުގައި  ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަ

ސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓާ މޯލްޑިވް -12ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ފެނެ އެވެ. 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަމާ، މިގޮތުްނ  39ގުޅޭ ގޮތުން އެމީހުންގެ މަްއޗަށް ހިނގާ އުސޫލުތައް ބިލުގެ 

އެ މާއްާދގެ  ރިޓަޔަރމަންޓް ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޚާްއޞަ އިނާޔަތާއި އިމްތިޔާޒު ލިބިދެވޭނެ ކަމަށް

 855)ނ(ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާކަމާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަާދކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޕެްނޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަނުވާ 

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ޤާއިމުކުރާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ، 2999/8ކޮންމެ މީހަކު ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ްސކީމުގަިއ ބަިއވެރިކުރުމަީކ ލާިޒމުކަމެއް ކަމަށް ވީހިނދު، ިމ ބިލުގަިއ ބުނާ ފަދައިން ރިޓަޔރަމަންޓް ޕެންޝަން 

ރިޓަޔަރމަންޓު އިނާޔަތްަތއް ލިބިދިނުމަށް އިތުރު ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރުމަކީ ރަނގަޅު ުއސޫލެއް ކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ. 

ވޭ މީހުންގެ އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ އެއިްނ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާއި )ށ(ގައި ޖަލުަގއި ބަންދުކުރެ 47ބިލުގެ  -13

 860ބައެއް ހިފެހެއްޓުމާ ުގޅޭ އުޫސލުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއާވއިރު ހިފެހެއްޓިދާނެ އަސާސީ ޙައްޤުަތކާއި މިނިވަންކަަމކީ ކޮބަިއކަާމ 

)ހ( އަްށ  ވަނަ މާއްދާގެ  16އަދި ހިފެހެއްޓޭނީ ކޮން މިންވަރަކަށްކަން ަބޔާންކޮށްފައިުނާވކަމާ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ޤާނޫނުއަާސސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ެއއްެވސް ޙައްެޤއްގެ ނުވަތަ މިނިވަންކަމެްއގެ 
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އެްއވެސް މިންވަެރއް ހިފެހެްއޓޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާުރޟުނުވާ ގޮެތްއގެ މަތިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ވެްސ ެއއިން ޙައްެޤއްެގ ނުވަތަ މިިނވަންކަމެްއެގ  ޤާނޫނަކުންކަމާ، ރަްއޔިތުންގެ 

 865އެްއވެސް މިންވަެރއް ހިފެހެްއޓޭނީ މިނިވަން، ދިމީޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢެއްގައި އެފަދަ ޙައްެޤއް ނުވަތަ މިނިވަންކަެމއް 

އި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަރަކަށް ކަމަށް ވާތީ ޖަލުގަ ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިން

ނޑަެއޅިފައި  ހިފެހެއްޓޭނެ އަސާސީ ޙައްޤުަތކާއި މިނިވަންކަަމކީ ކޮބަިއކަާމ، އަދި ހިފެހެއްޓޭނެ މިންވަުރ މި ބިލުގައި ކަ

ނުމުގެ ަވނަ މާއްދާ އަށް ހަވާލާދި 79ވަނަ ާމއްދާަގއި އެ ޤާނޫުނގެ  72ބިލުގެ  -14އޮތުން މުހިއްމުކަމަށް ފެނެ ެއވެ. 

ވަނަ މާއްދާގައި  193ބިލުގެ  -15ވަނަ މާއްދާއަްށަކން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ.  73ބަދަލުގައި ހަވާލާދީފައި އޮންަނންވާނީ 

 870ބުނާ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުތައް ކޮންމެ ޖަލެއްަގއި ެވސް ހިންގަންވާނެ ކަމަށް ަބާޔންކޮށްފައިވާ އޮތުމުން އެފަދަ 

ތަކާއި ކަސްޓޯިޑއަލް ޖަލުތަުކަގިއ ވެްސ ހިންގުން ލާޒިުމކުރި ނަމަވެސް ެއ ޕްރޮގްރާމުތަަކކީ ޕްރޮގްރާމުތައް ރިމާންުޑ ޖަލު

ވަނަ  122ބިލުގެ  -16ހަމައެކަނި ޢާއްމު ޖަލުތަކުގަިއ ހިންގަންޖެހޭ ފަދަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއްކަން ފާހަގަކުެރވެ ެއެވ. 

ުޓަގއި ޝާއިުޢކުރެްއވުމާ އެކު ޕްރޯލް ޯބޑު މާއްދާގެ )ހ(ަގއި އެ ޤާޫނނު ތަޞްދީޤުވެ ދިވެހި ަސރުކާރުގެ ގެޒެ

ވަނަ މާއްާދގައި އެ ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް  146އުފެއްދުމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮްށފައިވާކަާމ، ނަމަވެސް ބިލުގެ 

ނަޑއަޅާފައި ވަނީ އެ ޤާޫނނު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާތާ   875 )ެއކެްއ( މަސްދުވަސް ވުމުންކަން  1ކަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ޒ( ގެ ދަށުން  115ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއ ''ޤާނޫނުއަސާީސގެ  122ބިލުެގ  -17ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްަދވާ ޕެރޯލް ބޯޑު'' މި އިބާރާްތ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމާ، ޤާނޫުނއަސާީސގެ އެ މާއްދާ އަށް 

ިއވާ އިސްތިޢުނާފުކުުރމުގެ އިތުރު ފުރުޞަެތއް ނެތް މީހުންގެ ތެރެއިން ަވކިަވކި ބަލާއިރު ޖިނާޢީ ކުށްތަކުަގއި ުޙކުމްކޮށްފަ

ފަރުދުންގެ ކުށަށް ޤާނޫނުގަިއ ގޮތުގެ މަތިން މާފުދިނުމާިއ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަކީ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރުތަާކއި 

 880މާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުެގ  2919/2މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ކަމެއްކަމާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ ކަމާ ބެހޭ ުއސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޤާޫނނެއްކަން ފާހަގަކުެރވެ އެވެ. 

ކަށް ބިުލަގއި ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބާރުަތކާިއ މަސްއޫލިްއޔަތުތަުކގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ކަމަ

ހަވާލާދިނުމާ އެކު ނިޒާެމއް ަކނޑަައޅާފަިއވާއިރު ބިުލގެ ދަުށން ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތުދިނުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ލ(ގައި ''ގައިީދ'' ުނވަތަ ''ަގއިދީން''  156ބިލުގެ  -18ދައުރެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ. 

 885އިުރ އެީއ ޖަލުަގއި ތިބޭ މީހުންެގ ތެރެއިން ޙުކުމެްއ ތަންފީޛުކުަރމުންދާ މީހުންކަމާ، އަދި އެ މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާ 

މާއްދާގެ )ގ(ަގއި ''ބަންދު މީހުން'' ކަމަށް މާނަކޮށްފައި ަވނީ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހަްއަޔރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު 

ވަނަ މާއްދާ ފަދަ ބައެއް ާމއްދާތަުކގަިއ  145ނަށްކަމާ، ބިލުެގ އަމުރެްއގެ ދަށުން ބަންދުަގއި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން

ވެސް ގައިދީންނާއި ކުށުެގ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަުރަގިއ ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަށުން ބަންދުަގއި 

ވަނަ މާއްާދެގ  4 ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުން މި ތިން ބައި ވަކިން ަބޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަަގކުެރވެ ެއވެ. އަިދ ބިލުގެ
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 890( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ ފަދަ ޢާއްމު ޖަލެއްގައި ކަމާ، 3)ހ( އަށް ބަލާއިރު ގައިދީން ތިބޭނީ ހަމައެކަނި އެ ައކުރުގެ )

( ަވނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ ފަދަ 2( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ ފަދަ ކަސްޓޯޑިައލް ޖަލެއްގައި ނުވަތަ )1އެ އަކުުރގެ )

ތިބޭ ީމހުންނަކީ ''ަގއިދީން''ގެ މާަނއިަގއި ތިބޭ މީހުންނާ ވެސް ގުޅުންހުރި ބިލުގެ ގިަނ  ރިމާންޑު ޖަލެއްގައި

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ  199ބިލުގެ  -19މާއްދާތަކުަގއި ''ގައިދީްނ'' ިމ ލަފުޒު ބޭނުންކޮށްފަިއވާކަން ާފހަގަކުރެެވ ެއވެ. 

ފުރޭ ގާތުން ކިރުދޭ ުކއްޖެްއ ހުރުން'' ެއއީ ަވގުތީ ގޮތުްނ ( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ''ބަންދުކުރެވޭ އަންހެނާގެ ހަ މަސް ނ2ު)

ނަޑއަޅާަފއިާވއިރު، އަދި ބިލުގެ   895ވަނަ މާއްާދެގ )ނ(ގެ ދަށުން ކުއްޖާ އަށް  53ޖަލުން ދޫކުރެވޭ ހާލަތެއްގެ ޮގތުގައި ކަ

ނޑަެއޅޭ އުސޫލުތަ ކާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުެގ ހަ މަސް ފުރެންދެން ކުއްޖާެގ ގާތުަގއި ޖަލުން ބޭރުގައި ހުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކަ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ަގއި ޖަުލގަިއ ބަންދުކުރެޭވ އަންހެނެްއެގ ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު  53މަތިން ލިބިދޭއިރު ބިލުގެ 

ހުރެފައި، އަދި އެ ކުއްޖާ ައށް ގާތުން ކިރުދޭ ނަމަ އެ ކުއްޖާ އޭނާގެ މަންމަގެ ގާުތގައި ބަހައްޓަްނވާނެ ކަމަށް 

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ވަކި އިދާރާ ެއއް  122ބިލުގެ  -29ން ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ. ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަ

 900ބިލުގެ  -21އުފައްދަންވާނެ ކަމަށް ބުނެފަިއވާކަމާ، ިމއީ ޢާއްމުކޮށް ޢަމަުލކުރެވޭ އުސޫލެއް ނޫްނކަން ފާހަގަކުރެެވ ެއވެ. 

ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވާތީ، އެ މާއްދާގެ )ބ(ަގއި ބޯުޑެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ބޯޑު އުފައްދަނީ ރަ 122

ނަޑއަޅާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މިނިސްޓަރު  މެންބަރުންގެ އިނާޔަތް ކަ

ާރގެ މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުުމެގ ބަދަލުގައި، މިނިސްޓަރ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަ

ޕެރޯލް ބޯޑުން ނިންމާ  -22ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން ރަނަގޅުވާނެ ކަމަށް ފެނެ ެއވެ. 

 905ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ހަނި ހާލަތްތަކުގައި ެއކަނިކަމާ، އެ މާއްާދެގ  141ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކުރެވޭނީ ބިލުގެ 

ނޑަައޅާ ކޮމިީޓގައި ''ަގއިދީއާ ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް، ާޢއިލީ ދަށުން ޕެރޯލް ބޯޑުން ނި ންމާ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ކަ

މެންބަރެއް'' ހިމެނޭކަމާ، އެ ޮކމިޓީގައި ގައިީދއާ ގުޅުން ހުިރ ފަރާތެއް ހިމެނުމަކީ ރަނގަުޅ އުސޫލެއް ކަމަކަށް ނުފެނެ 

ހުންނަކީ ގައިދީންގެ މާނައިގެ ެތރެއަށް ފެތޭ ބައެއް ނޫންކަން ވަަނ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ބުނާ މީ 143ބިލުގެ  -23އެވެ. 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިިމްގރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ، 2997/1ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. އަދި އެ މީހުންނަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 910ދަ ބާތިލުކުެރވިފަިއވާ ވަަނ މާއްދާގައި ާރއްޖޭަގއި ހުރުމުގެ ހުއް 21ބަންދުކުރެވޭ ބަެއއް ކަމަށް ެވފައި، އެ ޤާނޫުނގެ 

ބިދޭސީއަކު ުނވަތަ ރާއްޭޖގަިއ ހުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ބިދޭސީ އަކު ަވގުތުން ރާއްޖެ ިއން ފުރައިގެންދެވޭނެ ގޮތެްއ 

ނެތިގެން ރާއްޭޖގައި ހުންނަްނޖެހިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ފުރަިއެގން ދަންދެން ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިިމގްރޭޝަން އެްނޑް 

ނަޑއަ ޅާ ތަނެއްަގއި ބެހެއްޓުމަށް އެ ޤާނޫނު ހުރަސްނާޅާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީހިނދު، އެފަދަ އެމިގްރޭޝަނުން ކަ

ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯްލގެ ޤާނޫނު ހިނގުމަކީ އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 

 915ޕެރޯލްެގ ކަންކަމާ ހަވާލުވެހުންނަ މިނިސްޓަރު  ގަާވއިދެްއަގއި ެއ މީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަްއ ޖަލުތަކާއި

ނަޑއެޅުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫެލއް ކަމަކަށް ނުފެނެ ެއވެ. އަދި އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަންެގ  ކަ
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ޓަރު'' ވަނަ މާއްދާގެ )އ(ަގއި ''ޑިޓެންޝަން ސެން 156ޤާނޫނާ ފުށުއަރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެނެ އެވެ. އަދި ބިލުގެ 

ނަޑއަާޅ  މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިުރ ވެސް އެ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަނީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން ކަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ަގއި ބުނާ ެއއްެޗއް  149ބިލުގެ  -24އުސޫލެްއގެ މަތިން ކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަަގކުރެވެ ެއވެ. 

 920އަދި މިހާރުވެސް ޢަމަލުކުެރވެމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަންވާނެ ކަމަްށ  ސާފުނުވާކަން ފާހަަގކުރެ ެއވެ.

 -25އެ އަކުުރގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވއިރު ހަވާލާދީފައި ވަނީ ކޮން ޤާނޫނުތަކަކަށްކަން ސާފުނުވާަކން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. 

ހި ސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓގައި ޝާއިުޢކުރާ ދުވަހުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވެ، ދިވެ 159ބިލުގެ 

ފެށިގެން އެެކއް މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ޖަލުތައް ެއއީ އެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ ޖަލުތަްއ 

ނޑަައޅަންވާނެ ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު އެ މުއްދަތަކީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރި ން ހިނާގ ކަމުގަިއ ކަ

 925ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  3މުއްދަތުކަން ފާހަގަކުރެވެ އެެވ. އަދި މީގެއިތުރުން، ބިުލގެ 

ޖަލެއްގެ ގޮތިަގއި ަކނަޑއެޅެްނދެން، މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޖަލުތައް ޖަލުގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންުކރުމުގެ ަވގުތީ ހުއްދަ ދިނުމުެގ 

ަވނަ މާއްދާގައި އެ ޤާނޫނަށް  154ބިލުގެ  -26ދަށުން މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. އެ މާއްދާގެ )ށ(ގެ 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވިއދުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުނުވާ ޤާނޫނުތަކާއި 

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ގައި އެ ޤާނޫނަށް  155ބިލުގެ ، ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލަކުރެވެމުްނދާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާަކމާ

 930ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖަލުގެ ގަާވއިދާއި ޕެޯރލް ޕްރޮގްރާމުގެ ގަާވއިދު ުއުވނީކަމަށާ، އެ ގަާވއިދުތަުކެގ 

ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ދަށުން ހިންގަމުން އައި ނިޒާުމތަކާއި ޕެރޯްލގެ ދަށުން ދޫކުެރވިފަިއވާ މީހުން އެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން 

ލިބެންދެން އެ މީހުންނާ މެދު ހިނގަމުން އަިއ ނިޒާމުތަާކއި ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫވެަފއި ތިިބތިބުން ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް 

ަވނަ މާއްދާގައި ބުނާ ފަދައިްނ  154ބަޔާންކޮފަިއވާކަން ފާހަަގކުރެެވ އެވެ. މި ާމއްދާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ބިުލގެ 

މުންދާނެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަާވއިދުތަކަކީ ކޮބަިއކަން ސާފުނުވާކަމާ، ޖަލުގެ ގަާވއިދާއި ޕެރޯލްގެ ަގވާއިުދެގ ޢަމަލުކުރެވެ

 935ދަށުން ހިނގަމުންދާ ނިޒާމުތައް ހިގަމުންދާނެ ގޮތަކާ މެދު ސުވާލުއުފެދޭކަން ފާހަކުރެވެ ެއވެ. އަދި ހަމައެާއއެކު މިހާރު 

ޢާއްުމ  2998/6ވާއިދަށް ޤާނޫނޫނީ ބާރު ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢަމަލުކުރެވޭ ޕެރޯލުގެ ަގވާއިާދއި ޖަލުގެ ގަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ަގއިވާ ޮގތުގެ މަތިން އެޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލެއްަގއިވާ ގަާވއިދުތަުކގަިއ  5ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ ގަާވއިުދގެ 

ފަށައިފި ނަމަ އެ ޤާނޫނަކަށް  ވާ ގޮތުން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖީލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ެއ ަގވާއިަދކަށް ނުވަަތ އެ ޤާނޫނަށް ނިސްބަތްާވ ެއ ަގވާއިުދގަިއ އެ ަބޔަކަްށ 

 940ވަނަ ާމއްދާގެ )ލ(ގައި ަގއިދީ ނުވަތަ  156ބިުލގެ  27ނިންމުން އަންނާނޭކަން ބަޔާންކޮށްފައިާވކަން ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ. 

ދީން މާނަކޮށްފަިއވާއިރު ައރުވާލުން ނުވަތަ ގޭބަންދަށް ޯކޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. ގައި

 2ވަނަ ނަންބަރާއި  1ަގިއ "ސަލާމަތީ ގިންތީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން 2ބިލުގެ ޖަދުވަލުގެ  -28

ެއކަށީގެްނވާ ވަރަށް ުވރެ ބޮޑަށް" މި އިބާރާތަކީ ޢާްއމުކޮށް އެފަދަ ހާލަތްތަކުަގއި ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބޭނުންކޮށްަފއިވާ "
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ނަޑކީ ކޮްނ  ބޭނުންކުރެވޭ އިބާރާތެއް ނޫންކަމާ، އެ ނަންބަރުތަކުގައި ިމ އިބާރާތް ބޭނުންކޮށް ހަވާލާދީފައިވާ މިންގަ

ނެޑއްކަން ސާފުނުާވަކން ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. ިއްސވެދެންނެވުނު ކަ  945ްނކަން އެެހން ހުރުމާއެކު ރަްއޔިތުންގެ މިންގަ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި ަތޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑަށް ފޮނުްއވި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯުލގެ ބިލު 

ަނ ވަ 91ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަށް ޓަަކއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 5މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ވާގޮުތގެ ަމތިން އެބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވީމޭ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެްއވުން އެދެމެވެ.  

 .  ޚާދިމްކުމް، މުޙައްމަދު ަވޙީދު. 2913ެމއި  15. 1434ރަޖަބު 

 950 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު  1މަްއސަލަ އަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޝުކުރިއްޔާ އަމީންޢާއްމު. ިސޓީގައި ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ  ގަިޑއިރު މި އޮތީ. އަުޅގަ

އަށް، އަދި ކުިރއަށް ހުރި  7އާ ޖަމަައށް މި ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށްފަހު އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 19:39ގަސްތުކުރަނީ 

ނޑު  ޖަހާއިރު ފަށާއިއިރު ދާ ގޮތަށް. ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ  11އެޖެންޑާ އަިއޓަމުތަކަށް  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 955 ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އެންމެ ުފރަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް. 

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީތޮ

ނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ ބޮޑު ބާޣީ އެއް ފޮނުވި އެހާ ދިގު ސިޓީ ެއްއ  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މުޅި  ކިޔާލި ކަމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްމަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އެ ސިޓީން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ހައިރާންވެ  960އްެޖ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިންގަން ވެސް ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ބޭނުންވަނީ އޭނާކަން. އަޅުގަ

ނޑު ނަމަ އެ ވީދައިލާފައި  އަމީންޢާއްމު ފެންތައްޓެއް ެވސް ބޮއިނުލާ އެހާ ދިގު އެއްެޗއް ކިޔާލި ކަމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މިއަދު ނޫހުން ފެނިގެން އެ ދަނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ޑަސްބިނަށް ލާނީ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

މްދީނުގައި ެވސް އޮްނނަ ރިވެތި ހަމަތަކުގެ މަތިން ޙައްޤުތައް ނުލިބިގެން ޝަުކާވ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ަގއިދީންނަށް އިސްލާ

ހުށަހެޅި މައްސަލަ. ހަމަ އެއާެއއްކޮށް ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލަކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް 

 965ތިބި މީހުންނަކީ ވެސް ހަމަ ދިވެހީން. ކުށް ކުރެވިފަިއ ކޮށްގެން ފާސްކޮށްފަިއވާ ބިލެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖަލުަގއި 

ނޑުެމން އަބަދުވެްސ ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގަިއ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ހޯދަންޖެހޭ ބައެއް. ޤައުެމއް  ތިބި މީހުންނަނީ އަޅުގަ

ރިހެބިލިޓޭޓުނުކޮށެއް.  ތަރައްޤީ އެއް ނުކުެރވޭނެ، ަޤއުމެއް ބިނަ އެއް ނުކުެރވޭނެ ޤައުމުަގއި ތިބީ ކުށްތަކަށް ތިބި މީހުން

ނުވަތަ އެ މީހުންނަށް އިތުުރ ފުރުޞަތުތަކާ އެކު މުޖްތަމަޢަށް އަނބުރާ ނުގެނެސް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިހެން މި 

އަޅުަގނޑުމެން ޖަލަށް ދައްަކމުން، އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ކޮލެޖު، ޔުނިވަރިސޓީތަުކގައި  12999ދަންނަވަނީ ބޮލަށް 

 970ވާކުިދންނަކަށް ނުދެއްކޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން އަނބުރާ ގެންނަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، ކިޔަ  12999ކިަޔވާކަށް 
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ނޑު ހުށަހަޅަން މިއަދުން މިއަދަށް  ނޑުމެން ފާސްކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު ވަގުުތން ވަގުތަށް އަުޅގަ

ރުވަން. ދަންނަވަންތޯ ކޮންމެ ބިލެއްަގއި ެވސް ހުންނާނެ ވޯޓާ އެކު ފާްސޮކށް ތަޞްދީޤުކުރަން މަޖްބޫރުކު 39ތިބިލު 

އިޞްލާޙުތަކެްއ ގެންނަންޖެހޭ ކަންކަން. އެހެންކަމަްށވަނީނަމަ އިޞްލާޙުތަކެްއގެ ސިަފިއގައި ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

ކުރާނެ. މީގެ ކުރިން ވިއަްސ ކޮންމެ މީހަކު ިވޔަްސ ފޮނުވަންވީ. އޭރުން އެ ކަްނކަމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތް

ނޑު ހިތާމަކުރަން މާވަށު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް   975ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ ބިލަކާ ުގިޅގެން އަުޅގަ

ބަންޑާރަ ނައިބު ގެނެސްގެން މިތާގައި ކަންތައްަތއް ނުކުރާ ވާހަކަ ދެއްކި. ީކއްކުރަންތޯ ަބންޑާރަ ނައިބު ގެންނަންވީ. 

ނޑުމެން ަވކިކުިރ ބަންޑާރަ ނައިބަ ކަށް މިއަދު ހުންނެވި ކަމަނާ، ޢާއިޝަތު ބިޝާމު؛ އެ ކަމަނާ މި ވިދާޅުވަނީ އަުޅގަ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ރައީސް ފަހުމީ އަށް މަޤާމުން ނުނިކުންމެވޭނޭ. މިހެން ވިދާޅުވުމަށްފަހު، މީގެ ދެތިން 

ހުމީގެ ހާޒިރުވުމާެއއްކޮށް ޤާނޫނީ ހައިއްސިްއޔަތު ދުވަސް ކުރިން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަަޑއިގެން ފަ

 980ބައްދަލުވުމަކަށް ހޯދަިއގެން ހައިކޯުޓގެ އިސް ަފނޑިޔާރު ނިޒާމުން ގެއްުލވާލަިއގެން ޯވޓުލައްަވއިގެން ތި ވިދާުޅާވ 

ލީހުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އެ އިންނަާވނީ. ދެން މިވަރު މީހުންނާ އެކު ކިހިނެއްތޯ ައޅުަގނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ކޮމިޓީތަކުަގއި މަސައްކަްތކުާރނީ ވެސް. އެހެންވީމާ، މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތަށް ފީނާއިރު ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު 

ތަޞްދީޤުނުކުރައްަވިއގެން މި އުޅުްއވަނީ ބާޣީ މުޙައްމަދު ަވޙީދަށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް މި ބިލުގައި ލިބެންނެތީމަ. އޭަނ 

ތަކަށް މޯލްުޑކުރުމަށް ަޓކައި އޭނަ ބިލު ަބއްޓަންކުރުަމށް ބޭނުންވަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ބޭނުންވާ ބަޔަުކ އޭަނ ބޭނުންވާ ގޮ

 985ރައީސް. ރަށްރަުށގެ ަކއުންިސލުތަކުން ރާއްޖޭެގ ރައީްސކަމުގަިއ ހުރި މީހާއާ ބައްދަލުކުަރން އައިމަ އޯިކޑު ޖަގަހަ އަްށ 

ޑުމެން ހިތާމަކުރަން އޭނަ ދިފާޢުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ދާށޭ ބުނީމާ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު. އަޅުގަނ

ނޑުމެން ހައިރާންވޭ ޢިމްރާނު ނަންގަވާ ސްޓޭންޑުތަްއ،  މަދު ބަޔަކު، ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް. ައޅުގަ

އިިފއޭ ޢިްއޒަތްތެރި މިއަދުވެސް ސޯފާ ެއގްރީމެންޓު ދިފާޢުކޮށް ރާއްޖެ މިއަުދ ޕްރޮގްރާމުަގއި ޢިމްރާނު ާވހަކަދައްަކވަ

ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިާޔދަތާއި އިސްތިޤުލާލާއި މިނިަވންކަމަށް އޮތް އެންމެ ބިރުވެރި އެގްރީމެންޓު އެމެރިާކ 

 990ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައިގެން ެއއުޅޭ ސޯފާ ެއގްރީމެންޓަކީ. ޭބސްއަޅާކަން ނުލިާޔކަން. އެެހންނަމަވެސް އެ މީހުން ވަދެ 

ސް ެބލެން ނެތް އެގްރީމެންޓެްއގެ ވާހަކަ ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އަރާ ދިފާޢުކުރައްވައިފި. އެތެރެވާ މިންވަރު ވެ

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ާފހަގަކުރަން ިއސްލާމިކު މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ޝަހީމު އޭނާގެ ފޭސްުބކުަގއި އެކަާމ 

ސް ފާހަގަކުރަން. ެއހެންވީމާ، ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ އިނދިކޮޅަށް ވާހަކަެދއްކީމަ ެއކަމާ އަޅުަގނޑު އުފާކޮްށ، ެއކަން ވެ

ނޑުމެން ހަމަާޔއި ުއސޫލުން މި ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ.  މެންބަރު މުއްޠަލިބު ފުންމައިގެން ނުކުމެގެންުނވާނެ. ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެިކއެކި ކެންޑި   995ޑޭޓުން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ އަުޅގަ

ތަރައްޤީ ޤާއިމުކުރަްއވާ ކެްނޑިޑޭޓުން، ތަރައްޤީ އަެނއް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ގެންދަވާ ކެންޑިޑޭޓުން، ތަރައްޤީ ާއއި 

އިޤްތިޞާދީ ާއއި ޒުވާނުން ުގޅުވަިއގެން އުޅޭ ކެންޑިޑޭޓުްނ، މިއިން ެއއްެވސް ކެްނޑިޑޭަޓކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ތަަރއްޤީ 
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 12999ޖަލުގައި އެ ތިބަ މީހުން އެގޮތަށް ބައިތިއްަބިއގެން ކޮންމެ ބޮލަށް ދުވާލަކަށް  އެއް ނުކުެރވޭނެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ރުފިޔާގެ މަގުން ކާންދީ، ބޯްނދީގެން އެ މީހުން އެތާ ތަޣައްޔަރުކޮށްގެން ބައިިތއްަބއިގެން. އަޅުަގނޑު ަރއީސް ވަޙީދަށް 

 1000ކުރުމުގެ ޙައްޤުން ެވސް މި ވަނީ މަޙްރޫމުކޮށްފަ. އެ މީހުން ފޮނުވި ޕެޓިޝަން ބަލައިލާއިރު އެ މީހުންނަށް ކައިވެނި 

ނަޑކީ އެްއވެްސ ހާލެއްަގއި ކުށްވެރިންނަށް  ހެޔޮވާނެތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް؟ މިހެން ހަދަން ހެޔޮާވނެތޯ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަންޖެ ހޭނެ. ހިތްވަރުދޭން ބޭނުންވާ މީހެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ކުްށވެރިންގެ ަޙއްޤުަގއި އަުޅގަ

ނޑު އެދޭެއދުމަކީ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯްލގެ ިބލު އެ އޮތް ގޮތަށް މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ފާްސކުރާށޭ.  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެއަށްފަހު ޕީ.ޕީ.އެމް ިވޔަސް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ވިޔަސް، އެމް.ީޑ.ޕީ ވިޔަސް ިއޞްލާޙު އޮތިްއާޔ ގެންނާށޭ. އިދާރީ ގޮތުން 

ނޑުމެްނ އިޞްލާޙު ގެންނަންނުޖެހޭ އިޞްލާޙު ގެންނަންނުޖެހޭ އެއްވެ  1005ސް ޤާނޫނެއް މި ބިންމަތީގައި ނޯންނޭނެ. އަޅުގަ

އެްއޗަކަށް އޮންނާނީ އެންމެ ެއންމެ އެްއޗެއް. ެއއީ ކީރިތި ުޤރުއާން. އެހެން ހުރިހާ ެއއްަޗަކށް ރެޔާއި ުދވާލު އިޞްލާޙު 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެީއ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ފާސްކުރުން ލަސް ކުރަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ބޭއިންސާފެއް. އެހެން ނުހެއްދެވުމަށް އަޅުަގނުޑ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަުކގައި ތިިބ މީހުންނަށް އަޅުގަ

 އިލްތިމާސްކުރަމުން، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުވެިރވަން ތި ދެއްވި ފުުރޞަށް. 
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 އިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަ ނުވިލިމާފަން

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި ވަނީ އަނެްއާކވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ިވސްނުމަށް ފޮނުވާފައިާވ ވަަރށް ދިގު ސިީޓ ެއއް. ހަަމ  އަނބުރާ އަެނއްާކވެސް އަުޅގަ

ނުކުތާގެ މަްއޗަށް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކުރަްއވާފަިއ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާިއ  28އެިގވަަޑިއގެންނާނޭ ފަދައިން 

 1015ޕެރޯލްގެ ބިލުަގއި ހުރި ހަމަނުޖެހުންތައް ކަމަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަންތައްަތއް ބަންޑާަރ ނައިބުގެ ލަަފއާ ެއއްކޮްށ 

ނޑުމެންނަށް ދެންމެ އަމީންޢާއްމު އެ ވިދާޅުވެދެްއިވއިރުަގއި ފެނިގެންދިަޔ، ފޮނުއްވާފަ  17ވަނަ މާއްދާ ާއއި  14. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ މި ނުކުތާތަުކަގއި ހުރި ބައެއް ކަންތައްަތކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވިދާުޅވެ އެބަ ހުރި ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްަތއް 

ނުޑމެން ބަލަ ނޑުކޮށް މީތި ފާްސކޮށް ހަމަ ސީރިއަސްކޮށް އަުޅގަ ންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ ހަމަ ގެންނަ ގޮތަްށ ގަ

ނޑުމެން އެގޮތަށް ނިންމާނީ. މި އުޅެނީ ހަމަ ސީރިއަސް ސެންޝިއަލީ  ނޑުމެން ހުށަހަޅައިގެން އަުޅގަ ނިންމާލަން އަޅުގަ

 1020ޕެރޯްލ މުޅި ސިސްޓަމުެގ ތެރެއަްށ  އިޝޫ އެއް ކަމުަގއި ދަންަނވަންޖެހޭ. ތެދެއްމެ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަާކ އަދި

ނޑުމެންނާއި އަަވއްޓެިރ  ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ. ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް ހުރި ބައެއް ކަންތަުކގެ ތެރޭަގއި ައޅުގަ

ޤައުމުތަކާ ދިމާވެދާނެ ޚައްާސސީ މައްސަލަތަުކގެ ވާހަަކިއެގ ނުކުތާ އެއް ވެސް ީމގައި ފާހަގަކުރަްއވާފައި އެބަ އޮތް. 

ލަކަށް އިމިގްރޭޝަްނގެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން ކޮންޓްރޯލަރ ޮއފް އިމްގްރޭޝަނަށް ލިބިގެްނާވ ބާރުގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަށް މިސާ

އަންނަ މީހަކު އޭނާ ވިާސެގ މައްސަލައެްއަގއި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ހާލަތެއްގައި އޭނާ ބަންދުކުރަންޖެހޭ 
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 1025ބިލުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ަބާޔންނުކޮށް އޮެވ، އެ ދިާމވާ  ވަގުެތްއގައި ެދވިފަިއވާ ޤާޫނނީ އެހެން ބާރެއް މި

ނޑުމެން  ކަންތައްތަެކއްަގއި ަޤއުމުގެ ެއތެރޭގެ މަޞްލަޙަތުތަކަށް ވުެރ ބޭރު ބޭރުގެ މަޞްލަޙަތުތަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ފަހަކުން ވިސްނަންޖެހޭ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ހުރިކަން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން ެއ ދިޔައީ. ދާދި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު އަދި މިހާރުވެސް ޖެހިގެްނާވ އެންމެ ބޮޑު އެްއ މައްަސލައެްއގެ ގޮތުަގއި އަަވއްޓެރި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ހިންދުކަަރ އާިއ ދިވެހި ާރއްޖެާއ ދެމެދުަގއި މިހިރަ ުގޅުންތަކަށް ހީނަުރކަން އަންނަން މި ފަްއޓަނީ 

 1030ނޑުމެންނަށް ވެސް އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ކޮްށނުދެއްިވގެން. ބައެއް ކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމަށް، ައޅުގަ

ކަންތައްތަުކގައި މި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަ ހޯދަން އަޅުަގނޑުމެން ހިތަށްއަރަނީ 

ނޑުމެންނަްށ ހުރިހާ ކަމެއް  ނޑުެމން ދާއިރު އަޅުގަ ލިބޭނޭ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ އެހެން ޤައުމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން އެ މީހުންނަކަށް ކޮށްދޭކަްށ ފަސޭހަ އެްއ، ލުެޔއް ކޮށްދޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެ އުސޫުލ  ތިބި މީހުންނަށް އަޅުގަ

ގެ އެތެރޭެގ ދޫކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި ކަހަލަ ބައެއް ކަންތައްތަކުން އަުޅަގނޑުމެންގެ ަޤއުމު

ނޑުމެްނނާއި ޤައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުމަށް ވެސް އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ. ޖަލުލަތާ ބެހޭ ވާހަކަ އަކީ   1035ހާލަތާއި ބޭރުން އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ އެ ޖުމްލަ ކިޔަން ވެސް ައޅުަގނުޑ  ވަރަށް ފައްާކކޮށް ިސޔާސީ ެވރިން ދައްކާ ވާހަކަ ެއއް. ައޅުގަ

ނުޑގެ ހަޔާތަކު އަުޅަގނޑު ޖަލެއް ނުދެކެން. ޖަލަކަށް ދާކަށްނުޖެހުނު. ނަމަވެސް ނުޖެހޭނަމައޭ. ހަމަގައިމު  ވެސް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ޖަލުތަކުަގއި މީހުން ތިބި ވާހަކަ އާއި އަދި މިހާރުވެސް ތިބެމުންދާ ވާހަކައާ، އެ ފަރާތްތަކަްށ 

ހާ ފަރާތްތަކުން އެ ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު މިއަދު ވެސް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ އެއީ އާ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. ހުރި

 1040ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަުކންނާއި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮުތން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ އެނގޭ ޖަލުަގއި ތިބި 

ހިސާބަށް ރުފިޔާ މަހަކަްށ ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ  15999ރުފިޔާ ނުވަތަ  1299ކުށްވެރިންނަށް ެއ މީހެއްގެ ޮބލަށް ދުވާލަކަށް 

ހިނގައްޖެކަން. އެހެން ދިޔަިއރު އެ ޖަލުތަކުެގ ހާލަތާއި ަޖލަށް ލެވޭ މީހާ އަށް ދޭންވާ އިތުރު ރަްއކާތެރިކަމާ، އަދި 

އޭނަ އަނބުރާ މުޖްތަމަޢަށް ގެނައުމަށް ޓަަކއި ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ރަނގަޅު ހެޔޮ ޤާނޫނީ ހަޔާތެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑު އެްއ ސަބަބު މިހާތަނަށް ދިގުދެމިގެންދިޔަ. އަިދ ބަންދުކުރެވޭ، ޚާއްަޞކޮްށ  ޤާއިމުކޮށްދެވިފަެއއްުނވޭ. އެއީ މައިގަ

 1045ރިމާންޑު ޖަލު، ޕޮލިސް ކަްސޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާ އަދި ޭއެގިއތުރުން ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރާ މީހުންނާ މެދުގައި ޖަލުތައް 

ކަށް އަހަރު ތެޭރގައި އުުތރުގައި ޖަލެއް އަޅާ ވާހަކަާއ ވަރަ 5ބަހައްޓައި، ޖަލުތައް އުފެއްދުުމން ދާންޖެހޭ ވާހަކަ. މިދިޔަ 

އަދި މާލެ އަތޮޅު ކާށިދޫގައި ވެސް ޖަލެއް އަޅާ ވާހަކަ ހަމަ ދޭތެރެދޭތެރެއިން އަޑުއިވެމުްނދޭ. އެހެންނަމަވެސް ކޮބައިތޯ 

އިދީން ބައިތިއްބަިއގެްނ އެ ޖަލު. ހަމަ އަދިވެސް މާފުށީގެ ޖަލާ އަދިވެސް އެނޫން ކުރީއްސުރެ ހުރި ތަންތަނުގައި ހަމަ ގަ

ނޑުމެްނނަށް މި ދަނީ ފެންނަމުން.  އެ މީހުންނަށް ނުކުންނަ ބަެއއް ކަންަތއްތަުކގެ އިޖްތިމާޢީ ެގއްލުންތައް އަުޅގަ

 1050ނުކުތާގެ ތެޭރގަިއ އެބަހުރި ސީރިއަސް ޮޕއިންޓުތަެކއް.  28އެހެންވީމާ، މި ުނކުތާތަުކގަިއ، ފާހަގަކުަރްއވާފަިއވާ 

ނޑު އެ ފޮނުވައިެލއްވި ޤާނޫނަށް ވެސް ަހމަ ހުށަހެޅި ގޮތަށް މި ބިލު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަ ން ހަމަ ކުރިންވެސް އަުޅގަ
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ނޑުމެން މިއާ ގުޅުންހުރި ކޮިމޓީ އަށް ފޮުނވަން ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަމޭ. ހަމަ ކޮންމެ  ވިސްނުމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

އް ވަރަށް ައވަހަށް ނިންމާލަން. އަޅުަގނޑަށް މިހާތަނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެއަްށ ތާއީދުކޮށްދެްއވުން. މި ނުކުތާތަ

ނުޑ ހަމަ ހިތުން  ފެނުނު އެންމެ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ެއއް ިސޓީކަމުގަިއ ެވގެން ހިނަގއްޖެ. އަުޅގަ

 1055ބޮޑަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު މި ލަފާދެއްވި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ަމޤާމުގައި މި ވަގުތު ހުންނެިވ ބޭފުޅަކަށް ވަރަށް 

ނުޑމެންނަށް އެއް ނުކުތާ އިްނ  ޝުކުރުދަންނަވަން. ރައީސުލްޫޖމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްަވއިލެްއިވއިުރ ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަ

އަނެއް ުނކުތާ އަްށ އޮޅުްނައރާފައި ހުރި މިންވަރު، ކުަޑ މިންވަރަކުން ނަމަެވސް ޭދހަވާ ވަރަްށ މި ސިީޓގަިއ 

ކަމަށް ބަލައިގަންނަން. ދެން އެހެން މެންބަރުން ވެސް ހަމަ  ބަޔާންކުރަްއވާފައި ވާތީ ިމއީ އުފަލެއް

ބައްލަަވއިލެްއވުމަށްފަހު އަޅުަގނޑަށް އެދެނީ އެ ބޭފުޅުން ހަމަ ރަނގަޅަށް ވިސްނާވަަޑިއގަތީމަ އެނގޭނެ މީަގއި އެބަ 

ނޑުމެންަނށް ހަމަ  1060މިކަން ނިންމާލެވޭ  ހުރިކަން ސީރިއަސް އިޝޫތަެކއް. މިއަދުން މިއަދަށް މި ނިންމާލައިގެން އަުޅގަ

ނޑަައޅަންވާ ފަރާތްތަކާ،  ވަރަށްވުރެ މިކަން ސީރިއަްސޮކށް އޮތް ކަމެއްކަން؛ ޖަލުތަކާިއ ޕޭރޯލްގެބިލު މި އޮތީ. މީގައި ކަ

ބާރުދެވިފައި ހުރި ފަރާތްތަކާ އަދި ބާރު އޭގެ ޙަޤީޤަތުަގއި އޮންނަންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރޮޅާލުމާ، މީ ޤާނޫނެއް ހަދާއިރު 

އެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރ، ދެންމެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު އެ ވިދާުޅވާ ފަދައިްނ މައްސަލަ 

ޤާނޫނެއް ހަދާއިރު ޤާނޫނުގަިއ ހުންނަންޖެހޭނެ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައް. އަޅުަގނޑު ވެސް ެއއްބަްސވަން. އަދި 

ނޑުމެން ކީރިތި ޤުރުއާން. ކިތަންމެ އަވަހަށް ވެސް ބަދަުލކުރަންޖެހިދާނެ.   1065ބަދަލުނުވެ އޮންނާނެ ހަމައެކަނި ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑު މެންނަށް މީގައި ގޯހެއް  ނޑުމެން ހަދާ އެްއޗެއް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ އެހެންވީމާ، މި ވަޟުޢީ ޤާނޫނުތަކަކީ އަުޅގަ

މެންބަރުން ހިމެނޭ  11ރި މަޖިލީހުގެ ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ަޤބޫލުކުރުމަކީ ެއއީ އެންމެ ރީތި ސިފަ. މި ޢިއްޒަތްތެ

ނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ  ނޑުމެްނގެ ޢާއްމު ބަހުުރވަ، އަުޅގަ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަިއގެން ިދޔައިރު ީމގައި އެބަ ހުރި އަުޅގަ

ނޑު ވިސްނުން އޭަގިއ ހިއްސާކޮށްާލއިރު ފުށުއަރާ ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ބަހުން ވެސް ހުރިކަން ީމގެން އެބަ  މައިގަ

ނޑުމެންނަްށ އެނގޭ  1070. ޢާއްމު ދިވެހިބަހުން ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ އަޅުގަ

އެބަޖެހޭ ކުށް ޤަބޫލުކޮށް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެދިފައި އޮތް އެްއޗެއް ޮއެވއްޖެއްޔާ އެ ގޯސް ރަނގަުޅކުރުމަށް 

ގަިއ ެއޅުވުމުެގ ބަދަލުަގއި، އެހެންީވމާ، ެއގޮތުން ައޅުަގނޑު ިމ އަވަްސެވގަންނަން. މީަގއި ެއކެްއގެ އަނެކެްއގެ ބޮލު 

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ދެމިހުރެ، އަދި އެހެން ފަރާތަކުން ތާއީދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަުޅަގނޑު ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްރެރި ަރީއސް. 

 1075 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައިލާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް މިހިސާބުން އެޖެން މިނެޓުގެ  39ޑާ އަިއޓަމު އަޅުަގނޑު މެދުކަ

 ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ؛  ނިޒާމާ ެބހޭ މައްސަލަ އެއް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު. 
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 1080 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މް މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  

ނޑު މި ނެގީ، މިީއ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ އެއް ޤައުމަށް ދިމާވެގެންުއޅޭ.  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް އަޅުގަ

 މިހާރުވެސް ކިޑްނީ ޓެކެސް ަނގަންފަށައިފި ސަރުކާރުން، ޑަަޔލިސިސް ހަދަން ދާ މީހުން އަތުން...

 1085 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާަފއި އޮންނާނެ ތި މައްސަލަިއގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެ ރި މެންބަރު ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރެވޭނެ އެހެން ގޮތްަތއް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި ުހންނާނެ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގެ ދަށުން ތި ކަމަށް 

މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަރުވަން.  39ތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ. އަޅުަގނޑު މި ހިސާބުން ޢިއްޒަތް

 1090 ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

 

 ]އަށް  11:99އިްނ  19:39ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 1095 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މަޖިލީހަށް 7ށަނީ. އެޖެންޑާ ނަންބަރު `. ހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަ

 ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާ ޤަރާރު. 

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫުނ  -7.1

 1100ގެނަުއމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސްނެުގުގމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 2911/19ނަންބަރު 

 މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ައގުން ޓެކްސްެނގުމުގެ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. 2911/19އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން.8
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 1105 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއގެ ކުށެއް ިއޞްލާޙުކުރުން. އެފަދަ މަސަްއކަތެއް މިއަދަކު ނެތް. . ކުރިނ8ްއެޖެންޑާ 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 1110 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އިބްތިާދޢީ ބަހުސް 9އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 2911/5ފަިއާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުްއވާهللا ގަލޮުޅ އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއާވ ޢަބްދު -9.1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްިތޔާޒުތަާކއި ބާރުތަުކގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން 

ވަނަޖަލްސާގަ. މި ބިލު  29ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވުނު، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2913އޭޕްރީލް  17އިްއވިފައި ވާނީ 

 1115 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުމަޖި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މިއަދު ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ދި

ވަނަ ާމއްދާ  8އިމްތިޔާޒުަތކާއި ބާރުަތކާ ބެޭހ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނުގެ 

ނޑުމެން   1120އުނިކުރަން. އެއީ އިާނޔަތްތަާކ ބެހޭ މާއްދާ އުނިކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިމްތިާޔުޒގެ ބިލަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެންނެވިންއެމް.ޑީ.ޕީގެ  ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ، ފަރާތުން މިދިޔަ މާރޗް މަހު ވޯޓުދެމުން ވެސް އަޅުގަ އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ކޮްނމެހެންވެސް ބޭނުމޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމީ ހިމާޔަތޭ، 

ނޑުެމން  ނުޑމެން ބޭނުމީ ރައްޔިތުންގެ އަޅުަގނޑުމެން އިމްތިާޔޒު ބިލަށް ވޯޓުދެމުން އަޅުގަ ދެންނެވިން، އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ހިމާޔަތޭ. ބިރުދެްއކުމާ، ޚާްއޞަކޮށް ސަުރކާުރން ބިރުދެއްކުމާ، ސަުރކާުރެގ ނުފޫޒުން ެއއްކިާބވެތިބެ 

ނޑުމެން   1125އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނީ ާވޖިބު އަދާކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްަކތްކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އިމް ނޑުމެން ދެންނެވިން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިމްތިޔާޒު ބިލަށް އަުޅގަ ތިޔާޒުަތކެއް ބޭނުްނވާ ވާަހކަ އަުޅގަ

ނޑުެމން ބޭނުމީ ދެއްކުމުގެ ބިުރެވރިކަމުން އެްއކިބާެވގެންތިބެ،  ނޑުެމން ދެންނެވިން، އަުޅގަ އޭރު ވޯޓުދެމުން އަުޅގަ

ނޑު މެން ބޭނުމީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އޭރު އަޅުަގނޑުމެން ދެންނެވިން. ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުުރވުމަޭށ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒުފޯރުވާކަްނ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

 1130ުޅާވނެ. ރަނގަޅަށް ވަރަށް ސަރީޙަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޮކންމެ މެންބަރެއް ކައިރީ އެްއސެވިޔަސް ރަނގަޅަށް ވިދާ 77

ނޑުމެންނަށް ނުފޫޒުފޯރުވާ. މިސާލަކަށް، މިއަދު  ބަހުން ވިދާޅުވާނެ. ކިޔައިެދއްާވނެ. ސަރުކާރުން އެކި ގޮތްގޮަތށް އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ފޮނުަވއިާލ ކޮންމެ ބިލެްއ ބާޣީ ވަޙީުދ  ވެސް އަުޅގަ

ކަމާ ހަވާުލވަަޑިއގެންނެީވްއސުރެ މި ރައްޔިތުްނ މަޖިލީހުން އަނބުރާ ތަޞްދީޤުކުރުަމށް ފޮނުވާލި ކޮންމެ ބިލެއް ވެރި

ވަޙީދު އަނބުރާ މިކޮޅަށް ފޮނުވައިަލއްާވ، އެންމެ ބިލެއް ފިޔަވައި. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 1135ރަކުން އިޙްތިރާމުކުރުމެއް ނެތް. ނުފޫޒުފޯރުވާ އެހެން ގޮްތގޮތުން. މަސައްކަތަކަށް ެއްއވެސް ަވރަކަށް މި ސަރުކާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރެއްގެ ވިޔަފާރި ެއއް އޮތިއްާޔ އެ ިވޔަފާރިއަކާ ސަުރކާރުްނ ތޮޅޭ. އިދިކޮޅު ިސޔާސީ 

ނިޑޑޭޓަކަްށ ތާއީދުކުރާ ެމންބަރަކު ހުރިއްޔާ އެއަރޕޯޓެ  ނިޑޑޭޓެްއ، އިިދކޮޅު ިރޔާީސ ކެ ްއ ނަހަދައިދޭނަމޭ، ބަނދަރެއް ކެ

ނަހަދައިދޭނަމޭ އޭއްޗެކޭ ީމްއޗެކޭ ިކޔަިއގެން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބިރުދަްއކަިއގެްނ އެ މަޝްރޫޢުތައް ވެްސ 

ހުއްޓާލަިއގެން މަޖިލިސް މެންބަރުން ވަޒީާފއަދާކުރުމަށް ުއނދަގޫކުރޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނުވީާތކަށް ކޯޓުަތކަށް 

 1140ނަދގޫކުރޭ. ުނީވތާކަށް ސީދާ އަނިާޔކޮށްގެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދަމައިގެން އު

ދުއްތުރާކުރޭ. މި ބިރުވެރިކަާމއި ނުފޫޒުން ސަލާމަތްވުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެންެވސް އެމް.ޑީ.ޕީން އިމްތިާޔޒު 

ބޭނުން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބުނަމުންގެންދިޔައީ.  ބިލަކަށް ތާއީދުކުރީ. އަުޅަގނޑުމެން އެ އިމްތިޔާޒު ިބލު

ނޑުމެންގެ ޤަދަރާއެުކ  ނޑުމެްނގެ އެ އިމްތިާޔޒު ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ިއމްތިޔާޒުތަެކއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ދުވަހު ވެ ސް ދެންނެވިްނ އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއކަތްކުަރން. އެހެންނަމަވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން އަުޅގަ

 1145އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން އެ ޤަދަރު ލިބެނީކީ ސަުރކާރުގެ މުިޅ ރައުސްމާލު، ދައުލަތުގެ މުިޅ ރައުސްމާުލ 

ނޑުމެންނަށް ވަރިހަމައޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީ  އަޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަށް އޮށްސާލިނުލިޔަކަސް ައުޅގަ

ނ ނޑު އޭރުވެސް ދެންނެވިން. ވާޖިބުއަދާކުެރވޭވަުރވަނިކޮށް ައޅުގަ ޑުމެންނަށް ވަރިހަމައޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

މިއަދު އަޅުަގނޑު އިމްތިޔާޒު ބިލަށް އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅީ އެ ދުވަހު މި ބިލަށް ވޯޓުދެމުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަޢުދުީވ 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެޭވ ވަނަ ާމއްދާަގއި ެއ ބުނާ އިނާ 8ފަދައިން މި އިނާޔަތްތަްއ އުިނކުރަންެވގެން.  ޔަތްަތކަކީ އަުޅގަ

 1150އެ އިާނޔަތްތަކަީކ މެންބަރުކަމަށް، މެންބަރުކަމުގެ އިމްތިޔާާޒ ބެހޭ މާއްދާ ެއއް ކަމަށް. ެއއީ މެންބަރުންނަށް ލިބެންާވ 

ންނަނީ އިނާޔަތްތަެކއްގެ ވާހަކަ. އަިދ މެންބަރުންނަށް ލިބެންވާ އިނާޔަތްތަކެއް ވެސް ނޫން. ެއ މާއްދާގައި އެ އޮ

ނޑު އެ މާއްދާ  މެންބަރުކަމުން ވަކިވެފަިއވާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންވާ އިނާޔަތްތަކެްއގެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން މި މަޖިލީހުން މިއަށް ތާއީދުލިބޭނެ ކަމަށް.  އުނިކުރަންެވގެން އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅީ. އަުޅގަ

ނިސްބަތްވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވެސް އޭރު ަތކުރާރުކޮްށ ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި މި އެއީ ސަުރކާރުގެ އިއްތިހާދަްށ 

 1155އިނާޔަތްތަެކއް ބޭނުންފުޅު ނޫން ކަމަށް. އެހެންކަމުންނޭ އެ ބޭފުޅުން މިއަށް ވޯޓުނުލެއްވީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި 

ނުޑ ޤަބޫލު ކުރަނީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާްތތަކުން ވެސް ފުރިހަމަ އަށް ޤާނޫނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާަޙށް އަުޅގަ

 ތާއީދުކޮށްދެްއވާނެ ކަމަށް. ުޝކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފއިާވ   1160ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އާދެ! ައޅުަގނޑު މިއަދުގެ މި ބިލަށް ބަހުްސކުރުމަށް ކަ

ނުޑ އެްއގަިޑއިރުގެ ވަގުތު މި ހާހިސާބުން ހުޅުވާލަން. އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޮތއްޫޑ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 ޢަލީ ވަޙީދަށް. 

 

 1165 ން:ދު ވާހަކަެދއްެކވުއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީތޮ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އާދެ! އިމްތިާޔޒުގެ ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅޭ ޒިންމާދާުރ 

ނޑު ދެކޭ ަކމެއް. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް މި  އެންމެހައި އިޞްލާޙުަތއް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މުރާޖަާޢކުރުމަކީ އަުޅގަ

ވާލަން ބޭނުންވަީނ މިއަދު ވެސް ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ތަޞްދީޤުނުކޮށް އެ ހިނދުން މި ހިނދަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަ

ފޮނުވާލި ދައުލަތުގެ މުސާރަިއެގ ސިޔާސަތުގެ ބިލު ފާސްކުރުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ެވގެން މި އުޅޭ 

 1170ރާއްޖޭަގއި މާ ބޮޑު ތަނުން ވެސް ބޮޑުވީ. ގޮތަކީ ފާލުން ނެއްޓި، ހަމަ ެއއް ލަމަ އެއް ނެތި ދަރަޖަތަުކގެ ތަފާތު ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެިކއެކި ުމައއްސަސާތައް އުފެދި، ެއކިއެިކ މަޤާމުތައް އުފެދި، އެކިެއިކ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުަތއް 

ެއއްެގ އުފެދިފައިާވއިރު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް އެ ބަެއއްގެ އިމްތިޔާޒުަތކާއި އެ ބަ

މަޤާމާއި އެ ބައެްއގެ ޙައްުޤތައް ހޯދަން އާދޭސްކުރާތީ. މަނިކުފާނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ 

ނޑަށް އެނގޭ އެއީ  ފަރާތުން އާދޭސްކުރާ މިންވަުރ މިނިވަން އެހެން މުއައްަސސާތަކުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 1175ރަން ފަސޭހަކަމަކަްށ ނުވާނެ ކަމަށް. ހުރިހާ އެންމެން ރުހޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަެމްއ މަނިކުފާނުގެ ޤާބިލުކަމުން ެވސް ކު

ކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ މި އޮތް ސިސްޓަމު އެބަ ޖެހޭ ޑިލީޓިކޮށްލަން، ނުަވތަ އަލުން ރީސްޓާޓުކޮށްލަން. 

ޖެހޭނީ އެ މީހުންނަށް ވެސް މިއަދުގެ އެ ރީސްޓާޓުެވގެން އަންނަިއރު ސިވިލް ސަރވިްސގެ މަޤާމުތައް ހުންނަން

އިންފްލޭޝަނާ އަދި އެނޫްނެވސް ދިރިއުޅުމުެގ ޚަރަދުބަރަދު ޗެލުޭވ ފަދަ ހިސާބެްއގަ. ހަމަ އެއާެއއްކޮްށ ދައުލަތުެގ 

ިއ ބާރުތައް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މަޤާމުތައް ދިވެހިރާއްޖެ ިހންގުމުގެ ބޮޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމާ އިސް މަޤާމުތަކުގަ

 1180ތިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ ވެސް ހަމަހަމަކަމުގެ ރިވެތި އުސޫލެއް ޤާއިމުކުރަްނޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އަޅުަގނޑުމެން ޝަރުޢީ ިނޒާމަށް ބަލައިލިކަމުަގއި ވިަޔސް މި ތަފާތުކުރުން އެަބ އޮތް. ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ 

ނޑިޔާރުންނަކީ އެހެން މީހުންނަށް އަތްނުލެވޭ ހިސާެބއް ނޑިޔާރުން ިމ ފަ ަގިއ ތިބި ބަޔަކަށް ާވއިރު، އެހެން ކޯޓުތަުކގެ ފަ

ތިބެނީ މާ ދަށުދަރަޖައިގަ. މިއީ މައްސަލަ އެއް ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މިަކން މިނިވަން އިންޞާފުވެރި 

ބަ ޖެހޭ. ކާރު ހަމައެކަިނ ލޮލަކުން ބަލައި، މި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އެންމެންގެ ޙައްޤުަތއް އަުޅަގނޑުމެން ހޯދައިދޭން އެ

ނޑުމެން ހައިރާންވޭ މިފަދަ ަތފާތުކުރުންތައް ދިވެހިރާއްޭޖެގ   1185ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެްނޗަކަށް ނޫން ލިބެންޖެހޭނީކީ. އަޅުގަ
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އެިކއެކި ދިމާލުގައި އޮންނާތީ. އަޅުަގނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން މިކަހަލަ ކަންކަން މި ލިބެނީ މިހެން، ކޮންމެވެސް 

ންނަ ސަރުކާރަކާ ކޮންމެވެސް ކަެމއް ވީމަ. ިމއީ މައްސަލަ އަކީ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، އޭރަކު އޮ

ނޑަށް ރަނގަޅީ ައޅުަގނޑުމެން ނޫން އެހެން ބަޔަކު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކަންތައްަތއް ވެސް ައޅުގަ

ނޑުގެ ކަ ނޑަށް ވަރަށް ދަތި އަޅުގަ ނޑު ބޭނުންވާ ގޮތެްއ އެކަން ކުރިްއޔާ. އަުޅގަ ނޑު ނިންމަން. އަޅުގަ ްނތައްތައް އަުޅގަ

 1190ނޫން އެއީީކ. ައޅުަގނޑުމެްނ އިންތިޚާބުެވގެން މި ތިބީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަިމއްލަ ަމޤާމެއްގަ އެްއ ނޫން. މިއީ 

ލީހުގެ މެންބަރުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޤާމެއް. އެހެންީވމާ، ދެންވެސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ނޑަައޅަންެވްއޖެ ނަމަ ފާޑުކިޔުންތައް ޮއހޭނެ. ފާޑުކިޔުންތަްއ އަމާުޒވާނެ. ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންެގ  ކަންތައްތަްއ ކަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހަމައެކަނި ކުެރވެން ނެތް ކަމަީކ އެ މެންބަރުންނާ ގުޭޅ ކަންަކން ނިންމުން. އެހެންވީމާ، 

ތްތަކުްނ ނިންމަން ދިނުމަކީ އެީއ ިއންޞާފުވެރި ގޮަތކަށް ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުތަުކގެ އެކަންކަން އެހެން ފަރާ

ނޑުމެްނެގ  ނޑުމެން ނިންމަން އޮންނަ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އަުޅގަ  1195ތަރަހައިގެ ތެރޭަގއި އެ ކަންަކމަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ ޤަބޫލުުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިންމުންތައް ހުންނާނީ ފާޑުކިޔުން ހުރި ގޮތްގޮތަށް. އެކަން 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި  މީގެން އަޅުަގނޑުމެން ލިބެންވީ ފިލާވަޅަކީ ނުވަތަ މީގެްނ ލިބެންވީ ޢިބުރަތަކީ އަޅުގަ

ބުން. ޢިއްޒަތްތެރި ދައުލަތުގެ ެއކިެއކި މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު މަޤާމު އެ ފަރާތްތަކަށް ލި

ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެން މި ހަފްތާ ތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސިޔާސަެތްއގެ ގޮުތގަިއ މިސާލަކަށް ހެލްތު މިނީ 

 1200ޮޑކަޓަރުން ފަސްއަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ލޯނު ސްކީމެްއގެ  2999މެނިފެސްޓޯގައި ައޅުަގނޑުމެްނ މި ތަޢާރުފުކުރަނީ 

 19ވެސް ހާލެްއަގއި ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ކިަޔަވއިގެން އަްނނަ ވާހަކަ އެއް ނޫން. ދަށުން ކިޔަވަން ފޮނުވަން ެއއް

އަހަރުގެ އަާމޒަކަށް ހިފާފަިއާވ ވަރަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ޤާބިލު ޒުވާނުންނަށް އޮތް ފުުރޞަތެއްގެ ވާހަކަ. ދެން ީކއްތޯ 

މުކޮށްދިނުން. ސަރުކާރުން ކުރަންވީ ީކއްތޯ؟ ޕޭ މި މަޖިލީހުން ކުރަންވީ؟ ޑޮްކޓަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހަމަ މުސާރަ ޤާއި

ކޮމިޝަނުން ކުރަންވީ ީކއްޯތ؟ ހަމަ މުސާރައިގައި، ައމިއްލަ ކުލިނިކު ހުޅުަވއިގެްނ ނޫޅެވޭ ފަދަ ގޮތަކަްށ، 

 1205ވެސް ޑޮކުޓަރުންނަށް އެ މީހުންގެ ޙައްޤު މަޤާމުގައި  ބޭތިއްބުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭންވީ. އެއީ ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

ނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް މި ފެންނަނީ. ޭރގަިއ  މިއަދު ކުރަންީވ ކަމަީކ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެކަމަުކ އެެހންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އެއް ަނއިުބ ލީޑަރު ޢަބްދު ޖާބިރުގެ هللا އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ އަުޅގަ

ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު ބޮޑެތި ާބޣީންތަކެއް ެއ ރަށަށް އަރަން ދިޔަ މަންޒަރު. ިޢއްޒަތްތެރި ކުޑަރަށުެގ ލީސިން އެގްރިމެްނޓު 

ނޑުމެްނގެ  ރައީސް. މިހެންެވގެން އިމްތިޔާުޒގެ ޤާނޫނެްއ އޭރު އަުޅަގނޑުމެން މަޖްބޫރުން ވެްސ ހަދަންޖެހުނީ. އަޅުގަ

 1210މަޖިލީހުގަިއ ތިބި ާޤބިލު އެތަކެްއ މެންބަރުންނެއް ހިތާ ދެކޮޅަށް ވެްސ ހަދަންޖެހުނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ަރްއޔިތުންގެ 

ނޑުމެން ނޫންތޯ އާދަމް މުޙައްމަދާ ދިމާލަށް ކޮންމެދުވަހަކު ގޭްނުގ  އެކި ގޮތްގޮތަށް އެ ދަނީ ކަިސޔާރުކުރަމުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މައްސަލަ އެްއ، މައްލީޑަރެކޭ މި ބުނަނީ. ދަންނަ ސަލަ ފެށުމަށްފަހު ވަންތޯ އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ ކޮބައިޯތ؟ އަޅުގަ
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ނުޑމެންނާ ޒުވާބުކޮށްފަ. އޭނަާއ  ކުރާނީ ޙުކުމް. މިތާ ކޮމިޓީ އަށް ައއިްއސަ ވެސް އާދަމް މުޙައްމަދު ދަނީ އަުޅގަ

ކޮންމެކޮންމެ މެންބަރަކާ ނުކުރޭނެ ވާހަކަދަްއކާކަށް. އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ މިގޮތަށް މި ޤުރުބާންނުވެ 

ނުޑމެން އެ ކަންތައް ކުރާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ދިވެހިރާއް  1215ޖެ އަށް އިންޞާފުލިޭބކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް ތަރުތީބުެގ ަމގުން މި ކަްނކަން ތަރުތީބުެވގެންދިޔައިމަ ިމ ކަންކަން  ރަނގަުޅވާނެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ޮގވައިލަން  މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީން ވެސް މި ފަހަރަ ކު ކަމެއް، ފަހަރަކު ކަމެއް ުނކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނާ ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާއި ެއންމެންނަށް އެ މީހުންގެ ޙައްޤު މަޤާމު އެއްވަަރކަށް ލިބޭނެ  ހުރިހާ ފަ

ނޑުމެްނެގ އުފެއްދުންތެރިކަން ވެްސ  ގޮތަކަށް މިކަން ހަމަޖައްަސން. އޭރުން ޝަކުވާ މަފުާވނެ. އޭރުން އަުޅގަ

 1220 ގެންދާނެ. އެހެން ދެއްޯތ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިތުރުވެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތިމަރަފުށީ ދާ

هللا `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިާރގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

ހުގެ އިމްތިޔާޒުަތާކއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ މިވާ އިޞްލަޙަްށ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީ

 1225ތްެތރި ރައީސް. ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒުތަކާ ބެހޭ ތާއީުދކުރަން. ޢިްއޒައަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ފުރިހަމަ އަށް 

ޔިތުްނެގ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުން ޤާނޫނަކީ މިހާތަނަށް މި މަޖިލިހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ަރއް

އަމާުޒވެގެންދިޔަ ޤާނޫނު. ސަބަބަކީ، ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިްނ ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރަްއޔިތުން މަޖިލީހަށް 

ތަކާއި ލިބިގެންވާ، އިމްތިާޔޒު ޤާނޫުނގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އިމްތިާޔޒުތަކާ އަދި ޢާއްމު ރަްއޔިތުްނނަށް ލިބިފައިވާ އިާނޔަތް

ޙައްޤުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަާފތުކަން ބޮޑު. މެންބަރު ީއވާ ވިދާޅުިވ ފަދައިން އަުޅަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި 

 1230ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ ވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭނެ ބައެއް ކަމަށް 

ނޑުެމންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުދަލަށާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން . އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އަުޅގަ

އަދި އަބުރަށާ، އަދި އެ ބޭުފޅުންނާ ގުޅިފަިއވާ އެހެނިހެން މަޞްލަޙުތުތަކަށް ސަރުކާރުން؛ އެްއވެސް ސަރުކާަރކުން، 

އޮތް ތާަގއި އަންނަްނ އޮތް ސަރުކާރެއް ކަުމގަިއ އެއީ ރަީއސް ވަޙީުދގެ ސަރުކާރުކަމުަގއި ިވޔަސް އަދި ުކރިއަށް 

ވިޔަސް ނުޫފޒުފޯރުަވއި ެއ ބޭފުޅުންގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްނުވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބިރުދަްއކާ ހެދުމަކީ މި ޢިއްޒަތްެތިރ 

ނޑު ހަމަަޔޤީނުން ވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ ަކމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި އިނާޔަތްތަ  1235ކާ އަިދ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. ސަބަބަކީ، ދުނިޭޔެގ  ރައްކާތެރިކަމަީކ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެ ޙައްޤެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި ެވސް ޕާލިމެންޓުގެ މެންބަރުންނަކީ އެހެން އާދައިގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ވުރެ އިމްތިޔާޒުތަަކކާއި 

ދި ހިމާޔަްތތަކެއް ލިބިފަިއވާ ބަެއއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި އިނާޔަތްތަެކއް އަ

ނޑު ބަެއއް ފަހަރު ހިތަށްއަރާ ރާއްޭޖގައި މިހެން ހެޭދ ޤާނޫނުތަކާ އަދި ހުށަހެޅޭ  ވާހަކަދަްއކަމުން ދާއިރުަގއި ައޅުގަ
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ނުޑމެން ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގަ ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ބިލުތަކުގެ ަމއްޗަށް އަުޅގަ  1240ިއ ގިނަ ފަހަރަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ވިސްނުމާ ޚިލާފު ކޮންމެ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު  އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް ބަހުސް މި ކުރެވެނީ އަޅުގަ

ނަޝީުދެގ  ކަމެއް ކަމުަގ. އަދި ސަރުކާުރން ކުރައްާވ، ކޮންމެ ސަރުކާަރކުން ވެސް. ވޭތުވެިދޔަ ދުވަްސތަކުަގއި ރައީސް

ސަރުކާރުން ވެސް އަދި މިހާރު ރައީސް ވަޙީުދގެ ސަރުކާރުްނ ވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޞްލަަޙތަށް ކުރާ ކަމެއް ކަުމގަިއ 

ނޑުމެްނނަށް މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ އެއީ  ވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ިސޔާސީ ވިސްނުމާ ތަފާތުވާ ަކމަށް ވަންޏާމު އަޅުގަ

 1245ރައީސް، ވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްތަުކގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީަގއި ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާމު ގޯސް ކަމެއް ކަމުގަ. ޢިްއޒަްތތެރި 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެކީ ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން 

ނޑުމެންނަށް ގިނަ ަރއްޔިުތން ވެސް، އަ ނޑުމެންނަށް ވެސް އިހުސާްސކުރެޭވ ދާއިރުަގއި ބަެއއް ފަހަރަށް އަުޅގަ ދި އަުޅގަ

ނުޑ މި މަސައްކަްތޮކށްދެނީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްުޤަގއިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ުނވަތަ  ކަހަލަ ހާލަތްތައް އެބަ އާދޭ. އަުޅގަ

ނޑު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސީ ިފުކރު ދިފާޢުކުރުމުގައިތޯ ނުވަތަ ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގައިތޯ. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ ުޅގަ

 1250ވަނަ އަހަުރގައި ތަޞްީދޤުކުރެވުނު ޤާނޫނުއަސާީސ، ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދެމުންދިޔަ  2998މިހެން މި ދަންނަވާލީ 

ދުވަސްތަުކގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެސް ވިސްނުންފުޅުހުރީ ައދި ނުރަސްމީ ސިފައެއްަގއި 

ދިަޔއިރުަގއި ވެސް ވިސްނުންފުޅު ހުީރ އޭުރގައި ވެރިކަްނކުރަމުން ތަފާތު މަޖިލިސްތަކުގައި ާވހަކަދެކެވެމުން 

ވަަޑއިގެންެނވި ރަީއސް އަްލުއސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމުގެ ވެރިކަމަށް ހުރަސްެއޭޅނެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އެ 

ަރީއސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ައއީ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހިމަނައިގެްނ އެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޔަތުގަ. ެއއަށްފަހުގައި 

 1255ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމަގއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު، އަިދ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ހިންެގވުމުެގ 

ޤާނޫނަށް ބައްލަަވއިލަްއވާ. ޭއރުގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ ަރއީްސ ނަޝީދަށް ވެރިކަްނކުރުމަށް 

ގޫ ހުރިހާ މަޅިތަކެއް އެ ޤާނޫނު ތެރޭަގއި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓަކައި އުނދަ 

ނޑުމެން ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ  އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާލަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެ ޤައުމަށް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާހުރީ މެންބަރުން ވެއްޖޭ އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެީކގައި އަުޅގަ

 1260ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްތޯ ވާހަކަދަްއކަން. މިއަދު މި ހުށަހެޅުނު، ސަރުކާރު ފަރާތުން ތަޞްދީޤުނުކުރައްވަިއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރައީސް ވަޙީދު ފޮނުވާފައިވާ ސަބަބުތަކަ ކީ ވަރަްށ ފޮނުވައިލެްއވި ބިލުގައި ވެްސ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑު ވެސް ޤަބޫލުނުކުރަން އަޅުގަ ޖަސްޓިފައިޑް، ވަރަށް ޤަބޫލުުކރެވޭ ސަބަބުތަކެއް. ެއްއވެސް ހާލެއްގައި އަުޅގަ

ހަމަ ވިސްނުންތެރިކަމާ އެީކގަިއ އަދި މަޝްވަރާހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް ފަހުގައި ފޮނުަވއިލާ ބިލުތައް 

އް ނެިތ ރައީްސ ވަޙީދު ިމކޮޅަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ެއއީ ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރާ ހަމަ އެްއވެސް ސަބަބެ 

ނޑުމެންގެ އަތްދަށުްނ ދޫވެފައިވާ، ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތަޖުރިބާގެ މަދުކަމުން   1265ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން ައތްދަށުން ދޫވެފައިވާ ކަންތަްއތަކެއް ޤާނޫނީ ހައިިސއްޔަުތން އަތުވެދާނެ ހުރަސްތަެކްއ  ނަމަވެސް އަުޅގަ
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބައްލަވާފައި އެ ބިލު އަނބުރާ ފޮނުއްވައިލަްއވާ ކަމަށް ވަްނޏާމު އަޅުގަ

ރުންނަށް ފެންނަ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އަދި ޤަބޫލުކޮށް، އެ ިއޞްލާޙު ގެނައުމަކީ އަޅުަގނުޑމެންގެ މެންބަ

ނޑުމެން  ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންނަށާ އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ހުންނާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ވާ ކަަމށް ވަންޏާމު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ފިކުރަްށ،   1270އެކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއއްެވސް ހާލެްއގަިއ އަުޅގަ

ޚިާލފަށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމަީކ ެއއީ ގޯސް ފިކުެރއްެގ ގޮުތގަިއ، ޯގސް ކަމެްއ ގޮުތަގިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފިކުރާ

ނޑުގެ ވާަހކަކޮުޅ  ބަލައިގަތުމަކީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އެއީ ރަްއޔިުތންގެ މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަ

ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިވާ އިޞްލާޙަްށ هللا ބަރު އީވާ ޢަބްދުކުރުކޮށްލާނީ އަދިވެސް ެއއްަފހަރު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެން

އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 1275ށް ހިމާޔަތް މެންބަރުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ހިމާޔަތާ އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ މަޞްލަޙަުތ ރައްކާތެރިކުރުމަ

ނުޑ ވެސް ޤަބޫލުކުރާތީ އެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒެގ ަރއްޔި 2913/5ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ` އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 1280ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ...ވަނަ ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލާ ގުިޅެގން އުވާލަންޖެހޭ ބައިތަުކގެ ެތރޭގައި ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ 

ވަނަ މާއްދާ އުވާލަން.  8ހުށަހަޅުއްވާަފއި ިމ ވަނީ، ޚިދުމަތުެގ އިނާޔަްތ، هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދު

މި  39އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރުމަށް ފަހު އޭނަ އަށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތެއްގެ ޮގތުގައި މުސާރަިއގެ %ރަ

އެ ހުށަހަޅަމުން އެ ވިދާޅުިވ ތިމަންނަމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ މާލީ هللا ވަނީ ހުށަހަޅާފަ. އަދި ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް، ީއވާ ޢަބްދު

ނުެވއޭ. ރައްކާތެިރކަމޭ ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމޭ.  އިނާޔާތެއް ތިމަންނަމެން ބޭނުމެއް

 1285ހިމާޔަތޭ ތިމަންނަ ބޭނުންވަނީ. އަޅުަގނޑު އުފެދޭ ުސވާލަކީ ކީްއވެތޯ ހިމާޔަތެއް ބޭނުންވަީނ؟ ކީއްވެތޯ ަރއްކާތެރިކަެމއް 

ނޑު ދަންނަަވއިލާނަން ފެބްރުއަީރގަިއ ހިނގި  8، 7ވާހަކަ އެއް.  ބޭނުންވަނީ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ވަނަ ދުވަްސ،  7އެ ދުވަހު ދުވަމުްނދުވަމުން، هللا ކަންތައްތައް ހިނަގއިފި. ައޅުަގނޑުމެން ލޮލުން ދުށިން އީާވ ޢަބްދު

ވަނަ ދުވަހު ުދވަމުންދުވަމުން ފައިވާނާ އެްއޗެހި ެއއްލައިލާފައި އޯިކޑު މަގުްނ  6ވަނަ ުދަވހު،  7ވަނަ ުދވަސް، 6

ނޑަށް ފެންނަނީ ދުވާ ތަން. ފުރަތަމަ ދުވާ ތަން ފެންނަނީ. ވަރަށް ދުރުްނ ެއއްޗެހިތަްއ ެއއްލައިލަނީ.  އެކޮޅަްށ އަުޅގަ

ނޑަށް ސިފަވެގެންދިަޔއީ މީގެ   1290އެތައް ބަަޔކު އެތައް ބަަޔކަްށ އަނިޔާވަމުންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުަގނޑަށް ފެނުނު. އަުޅގަ

ލަޔަން ކިންގު. ސްކާ އޭނާގެ ހައިނާަތއް ޮގަވއިގެން އައިސް ޖަހާ ރަްއޔިތުންތަްއ ކުރީގެ ާކޓޫނު ފިލްމެއް އޮންާނނެ ދަ 

ތަޅައި އަނިާޔކޮށް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އެ ބިރުވެރިކަން ިމ އޮތީ. ހަމަ މުޅިން ހަމަ އެއްކޮށް ރައްޔިތުންގެ އޭުރަގއި 

ނަޔާ ަމގޭ ނޫރާނީމާ ފޮޅޭނެއޭ ބުލްބުލްތަކާ،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ހަމަ ކިޔަމުންދިޔައީ ލަވަ އެއް. ގުލްޒާުރގައި
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ބުލްބުލްތަކާއި ކޮކާަތކާ ރާްއޖޭގެ ވެރިކަެމއް ޤާއިމުކުރީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ޢަދުލުެވރި ވެރި ެއއް ޤާއިމުކޮްށ، 

 1295ބެ އަށް އިސްކޮށްފައި ހުރީ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ލަޔަން ކިްނގުަގިއ އޭރު ހުރި ލަޔަނަށް ކިޔަނީ ސިންބާ. އޭނަގެ ބޮޑުބޭ

ކިޔަނީ ސްކާ. ސްާކގެ ވެިރކަމުގައި މިހާރުވެސް ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް މި ފެނިގެންދަނީ އެ ހައިނާތައް ނުކުމެ، 

ރައްޔިތުން ހަފައި ކާ ތަން. އެ މީހުންނަށް ކާންދޭ، އެ މީހުންނަށް މުސާރަދޭން މުޅި ދައުލަތް ހުސްވެގެން ޢިއްޒަތްތެރި 

އެ ވިދާުޅވާ ތިމަންނަމެންނަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތޭ، ތިމަންނަ ބޭނުމީ هللا ދު ރައީސް، މި ދިަޔއީ. އެީއ، އީވާ ޢަބް

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ޫނން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިަކމެއްަގއި މި ހިމާޔަތެއް މީަގއި  ހިމާޔަތޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  1300އެނގޭ ަޢދުލުވެރި ވެިރއެްއކަން ެއއީ.  ލާކަން ވެސް. އިނާޔާެތއް، ިހމާޔަތެއް ެވސް ބޭނުމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާނުކުރާެނކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނޭގ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޖޭގައި މި ފެންނަނީ އެއްކަލަ ހައިނާތަކަށް ކާންދޭންވެގެން ސްކާ ޭއނާގެ ކިންގްޑޮމް ބޮޑުކުރަްނެވެގން މި ފެންނަނީ، ރާއް

އީާވ އުމުުރގެ ހުރިހާ ުޒވާނުންނަށް ކުދިންނަށް އެނގޭނެ. މި ފިލްމު ބަލާފައި ހުންނާނީ. މީ ހަމަ ދަ ލަޔަން ކިންުގ. 

ހަމަ އެކައްެޗއް މި އޮންނަނީ. ހަމަ ބަޣާވާތްކޮށްގެން އެންމެ ފަހުން ގޮސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އޭނާގެ ސިަފއިންނާިއ 

 1305ގެން ބޮޑެތި ލަޔަންތައް ވެްސ އެބަ ތިއްބޭ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ލައިންަތކުގެ ބާެރއް އޭނާގެ ހައިނާތަކަށް ކާންދޭންވެ 

ވެސް ނެތް. އެމް.އެން.ޑީ.އެްފަގއި އެބަ ތިބި ބޮޑެތި ސިންގާ ލައިންތައް. ެއކަމަކު، ދަތެއް ނެތް އެ ލަޔަންގައި ދިވެހި 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ދައުލަތް ދިފާޢުކުރާނެ، އެްއކަަލ ހައިނާތައް މި އުޅެނީ ވެިރެވގަނެ ގެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ފައިސާ ހުސްވެގެން ކިޑުނީން ޓެކްސްނަގަން ފަށައިފިއޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގުލްޒާރުގައި ނަޔާމަގޭ ބުލްބުލްތަކާ؛ 

ރުކާރުން އާސަންދަ އެ ބުލްބުލްތަކުގެ ިކޑުނީން ެޓކްސްނަގަން ފެށީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އިްއޔެ އަނެްއކާ ެއ ފެށީ ސަ

 1310ޑަޔަލިސިސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިކޑުނީ ، 459ދެމުންދާ ޚިދުމަތަކުގެ ތެރޭން މިހާރު އެ ނަގަމުންދިޔަ   އިން

ނޑު ތެރޭގައި ފެނާއި އުފެދޭ ނުބަިއ އާލާތްތައް ސާފުކުރުމުގެ ނިޒާމަކީ ކިޑުނީ. ކިޑުނީ ނުލާ  ނުލާ ނުޅޭވޭނެ. ހަށިގަ

ޖެހިފައި ހުރި ބައްޔާ ގުިޅގެްނ ވެސް ނުލާހިކު ގިނަ ކަންަތއްތައް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު  ކިހިނެއް؛ ިކޑުނީއާ ގުިޅގެން

ރުފިޔާ ބަދަލުގަިއ އެއް ހާސް ރުފިޔާ ނަގަން.  499ނިންމީ ކިޑުނީގެ ޕޭޝަންޓުން، ޑަޔަލިސިސް ހަދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

ދެނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ؟ ޢީއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއ އެއް ހާސް ރުފިޔާ ނަގަިއގެން ކޮން ބައެއް، ކިޑުނީ ޓެކްސް އިން ކާން

 1315ހައިނާތަކަށް. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނެތި ފަނާވަމުންދަނީ. ސްކޫލްތަކުގައި ިކޔަވަން ިތބި، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީެގ 

ނުކުތީ  ކުދިންގެ ކޯސް ފީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ބޮޑުކޮށްފި، ދެ ގުނަ ބޮޑުކޮށްފި. ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަޅުަގނޑުމެން

ޤައުމިއްޔަެތއް ބިނާކުރަން. ިއންސާފުވެރި ދައުލަެތއް ބިނާުކރަން. އިންސާފުވެިރ ދައުލަތެްއ ބިނާކުރެވޭނީ ިދވެހިރާއްޭޖެގ 

ނޑުމެން އުނަގންނައިދީގެން ކިަޔވައިީދގެން.  ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ، ިއސްލާމީ ދައުލަތެއް ބިނާކުރެވޭނީ އަުޅގަ

ން ކިަޔވާ ހުރިހާ ކުދިން އަތުން އޭނަ އަށް މުހިއްމު، ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ އެހެންނަމަވެސް ޝަރީޢާގެ ދާއިރާ އި

 1320ބިނާކުރަނިވި ހުރިހާ މާއްދާތަުކން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެ ގުނަ، ތިން ގުނަ ޮބޑުކުރީ. ުނކިަޔވައިދީ، އެްއކަލަ ޖަލުަގއި 
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މުަގއި ޢާއްމުކޮށްަފިއ އެްއކަލަ ހައިނާތައް ަޤއުމު ތިބި ހުރިހާ އެންމެން މަގުމައްޗަށް ނެރެ، ހަމަނުޖެހުން މުޅި ޤައު

ސަލާމަތްކުރަން ނުކުންނަނީ. މިއީއޭ ހައިނާ އޭ ެއްއޗަކީ. ަހއިނާ އޭ އެްއޗަކީ މި ކިޔަނީ. ވަޙީދު މިއަދު މުޅި ދައުލަްތ، 

ޕޭޝަންޓުން އަތުން  އިސްލާމީ ކިހިނެއްތޯ ބިާނކުރެޭވނީ. އެްއކަލަ ހުރިހާ އެންމެްނނަށް ކާންދޭން މިއަދު ބޭނުންޭވ ކިޑުނީ

ލާރިނަގަން. ތެލަސީމިޔާ ލޭއަޅާ ުކއްޖާ އަތުން ލާރިނަގަން. ޓެކްސްަނގަން. ބްލެުޑން ޓެކްސްނަގަނީ، ިކޑުނީ 

 1325ޓެކްސްނަގަނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މާމިނގިލީގެ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ 

ކަދެއްކީ ތިމަންނަ ވަރަށް ދެރެވެޭއ، ތިމަންނަ ރޮމޭ، ތިމަންނަ ކަރުނައައޭ. ރާއްޖޭެގ މެންބަރު އިއްޔެ އައިސް ވާހަ 

ނޑަށް ފެިނއްޖޭ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އޭނަގެ ރަުށގަިއ  ރައްޔިތުންގެ ނަރުދަމާ، ބޯފެްނ ނެތިގެން އުޅޭ މަންޒަރު އަުޅގަ

ނޑު ެއ ރަށަށް ޮގއް ސަ އެ ރަށުްނ ފްލެޝްކޮށްލާފައި، ފާޚާނާ އޭނަގެ ރަުށަގއި ނަރުދަމާ ިނޒާމެއް ނެތޭ. އަުޅގަ

ފްލެޝްކޮށްލާއި ޖެހިގެން ހުރި އެްއޗެހި؛ ައޅުަގނޑު ހީކުީރ ފްލެޝްކުރި، ެއއްކަލަ ފެންޓޭންކުން ފާޚާނާތަށިން ދިޔަ 

 1330 ފެން އަނގަޔަށް ެއޅުމެކޭ ެއްއވަރު...

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ هللا ޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުޝުކުރިއް

ނޑު އެހެން މި  ނޑާ އަިދ ޑީ.އާރު.ީޕގެ ތާއީދު ވެސް ލިބޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިއަދު ނޑުމެންގެ ަދއުލަތުގެ ާހލަތު އޮތް ގޮތުންނާ، އަިދ  ދަންނަވަނީ އަުޅގަ  1335ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢާއްމު ަރއްިޔތުންނަށް ނުލިބޭ ޚާއްޞަ އިާނޔަތްތަކެއް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރަކަށް ކުެރއްިވއޭ 

ނޑުމެންނަްށ ކިޔަިއގެން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދިގު މުްއދަތެއްގެ ތެޭރަގއި ލިބެންޖެ ހޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ 

ނޑިަވޅެްއަގއި މި އިމްތިޔާޒާ ބެހޭ ބިލުގައި  މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާ ބެހޭ ބިލެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަިއވާ ދަ

 1340ޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ވެސް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހާލުގައި އި

އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ބަލައިގަނެ، މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ހެދީ އޭގައި އުިނކަންތައްެކއް ހުރި ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން. އެ 

ނޑުމެން ޤަބޫުލކުރީ ައޅުަގނޑުމެން ނަށް އިްސލާޙުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނޭ މި މަޖިލިސް ނިމުމުގެ ދުވަހު އަުޅގަ

ކުރިން. މި އިމްތިޔާޒުތައް ިލބުމުގެ ކުރިން ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލުން ބަލައި، އެ 

ންދާނެ ކަމަށް ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރަްއޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު އިޞްލާޙުކުރިެވގެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން.   1345އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ބޭނުންވާ ގޮތަށް މި ބިލު އިޞްލާޙުކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ މަފްހޫމެއް  އެހެންވީމާ، އެ މަރުޙަލާ މިައދު ފެށިގެން މި އަންނަނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖެގ އެންމެން ވެސް ބޭނުންވަނީ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން. ެއ އިވާ ވެސް އެ ވިދާުޅވަނީ. މިއަ ދު އަުޅގަ
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ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަްނ އަޅުަގނޑުމެންގެ ދިވެިހރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަުރކޮްށދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ.  ޭއގެތެޭރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހިމެނޭ މުއައްސަާސއެްއގެ ޒިންމާ އެްއ، ވާޖިެބއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ތިބުމާ އެކު މިހެން މި   1350ގޮތަށް އަދި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަްށ އެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ދެންނެވީ. މި މަޖިލިސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަާތއި ރައްާކތެރިކަން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް 

ޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި ވަގުތު ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޚާއްޞަ އަ

އިނާޔަތްތަެކއް ދިގު މުއްދަަތަކށް ދައުލަތުގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރަްއވާފަިއވާ ޭބފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަތުމަކީ 

ނެޑއް ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ދައުލަތަށް ވެސް އަދި ރައްޔިުތން ނަށް ވެސް ހަމަ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމަށް އަޅުގަ

ނުޑގެ ތާއީދުލިބޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަުމން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮުޅ هللاއެހެންވީމާ، އީވާ ޢަބްދު   1355ގެ މި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުއިރާހުޅުމީދޫ ދާ

ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އިމްތިޔާޒުަތއް ލިބިދިނުމުގެ  `.

ނޑު ާތއީދުުކރަން. ކުރީަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ދެންނެވި ފަދައިްނ   1360ބިލަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދަންނަވަމުންދިޔަ ވާހަކަ އަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް އިޞްލާޙު އެ މް.ޑީ.ޕީން މި ބިލު ފާސްވުމާ އެކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ހުށަހަޅާފަިއވާ އިޞްލާޙަކީ މި ޤާނޫުނގެ   8ހުށަހަޅައިގެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެންނާނަމޭ. މިއަދު ައުޅގަ

ތް ެއކީ އުނިކުރުަމށް. މީ މި މާއްދާގެ ބޮޑަށް ބަލާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންެގ ވަނަ މާއްދާ؛ ެއއީ، ޚިދުމަތުގެ އިނާޔަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން އަދާކުރައްވާަފއިވާ ބޭފުަޅކު، އެ ބޭުފޅަކު އެ ބޭފުާޅގެ ަދއުރު ނިންމުމަށްފަހު އެ ބޭފުޅާ އަށް 

 1365 55މުސާރަ އެ ބޭފުޅަކަށް  39ަޅކަށް %ލިބެމުންދާ އިނާޔަތްތަކުގެ ވާަހކަ. ެއއީ، އެއް ަދއުރު އަާދކޮށްފައިވާ ބޭފު

އަހަރު  55ލިބޭނެ ވާހަކަ. އެއީ، އުމުރުން  45އަހަރުވުމުން ލިބޭނެ ވާހަކަ. ދެ ދައުރު އަދާކޮށްފައިވާ ބޭފުޅަކަށް %

ވީމަ. އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ނިންމުމުން އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓެއް ލިބޭ ާވހަކަ އާއި ިޞއްޙީ ހެލްތު 

ލިބެންޖެހޭ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ ައކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ  އިންޝުއަރެންެސއް

އެމް.ޑީ.ޕީ ވަނީ ޞިއްޙީ ެހލްތު އިންޝުއަރެންސެއް ޤާިއމުކޮށްދީފައޭ. އެީއ، އާސަންަދއޭ. ބަޣާވާތަކުން ވެިރކަން 

ނޑުމެން އިހަށްދުވަހު ވައްޓާލުމަށްފަހު ސަރުކާރާ ަހވާލުެވ، ެއކަން ެވސް ރަނަގޅަށް   1370ނުހިންގިގެން އެ ުއޅެނީ. އަުޅގަ

ތަޢާރަފުކުރީ މި އަންނަ ސަރުކާރެްއގަިއ، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރެއްަގއި ޞިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިައށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ސިޔާސަުތ 

ތަރައްީޤކުރެވޭނެ ، ވާނީ ހާމަކޮށްފަ. އޭަގއި ވަރަްށ ސާފުކޮށް ބުނެފައިވާނެ އާަސންދަ އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަްށ ފުޅާކޮށް

ގޮތްތައް. ެއގޮތުން ދެންމެ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީްމ ރަޝީދު ވެސް ވިދާުޅވި، 

ކިޑުނީ ޕޭޝަންޓުންނަށް އެްއ ހާސް ރުފިޔާ ނަގާ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ ކިޑުނީ ޕޭޝަންޓުންނަށް 
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 1375ރުކާރެްއގަިއ އާސަންަދއިގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެން ހިލޭ ަޑޔަލިސިސް ހެދޭނެ ގޮތްަތްއ އަޅުަގނޑުމެން ދެން އަންނަ ސަ

ނުޑ، ހުޅުމީދޫ ރައްޔިތަކަށް ނުލިބޭ  ނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. އަުޅގަ އިރާދަކުރަިވއްޔާ ހަމަޖައްސަޭދނަމޭ. އެއީއޭ އަުޅގަ

ނޑު މަޖިލި ނެޑއް ބޭނުމެއް ނޫން ައުޅގަ ނޑު އެ ޚިދުމަތް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް އަުޅގަ ސް ނިމުމަށްފަހު. އަުޅގަ

ނޑަްށ ވެސް ލިބޭ އެއީ އާސަންދަ.  ބޭނުންވަނީ ހުޅުމީދޫ ޢާއްމު ރައްޔިތުމީހާ އަށް ލިބޭ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސެއް އަުޅގަ

ނޑުެގ ރަްއިޔތުންނަށް ވެސް ފުދޭނެ ޚިުދމަތަކަށް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ  ނޑަށް ފުދޭނެ. ެއއީ، އަުޅގަ އެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަަރޢްޤީކޮށްދޭނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަ  1380ޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރެްއަގއި ވެސް އަުޅގަ

މިހާރު އަޑުިއވެމުންދަނީ މިހާރުވެސް ޙަޤީޤަތަީކ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ތިން ަބއިކުަޅ ެއއްބައި މީހުންނަށް 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މި މި ސަރުކާރުން ބާޣީ ސަރުކާރުން ދަޢު ވާކުރަން ވަނީ ހުށަހަޅާފަ. އަޅުގަ

ޤާނޫނު ފާސްކުރަންޖެހުނު ސަބަބަކީ ވެސް މީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބިރުދައްކައި، ސަުރކާރުން 

ނޑުމެން ެއ ނުފޫޒުފޯރުވައި އެކި ކަންތަްއތައް ކުރަން އުޅޭތީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ޤާނޫނު ގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބާޣީ ސަރުކާރަކަށް އަމުދަކުން ބިރެއް ނުގަންނާނެ.   1385ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްެވގެްނ މި ތިބީ. އަުޅގަ

އެްއވެސް ސަރުކާަރކުން ރަްއޔިތުންގެ މަްއޗަށް ބިރުދައްަކިއގެން ކަންކަން ކުެރވޭނެ އުޫސލެއް ނޯންނާނެ. މިހާރުވެސް 

ނަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ މި ސަރުކާރުން އިތުރަށް ވެސް ރައްޔިތުންނަށާިއ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށް  ބިރުދައްކަމުންދާ މަންޒަރު. މިއަދު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަށް ބެލިޔަސް އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން ޖަހައިގެން ފާސްކުިރ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު މިހާރު އެބަ އެނގޭ. ހަނިމާދޫގައި ިމދިޔަ އަހަރު ބަޖެޓުަގއި އަ 

 1390ބާޣީ ވަޙީދު އޭތި ބަދަލުކޮށްފަިއ، އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާފައި އެ އޮތީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާފަ. ކީްއެވގެންތޯ 

ށް ފޮނުވަންވީ؟ ެއއީ، ހަނިމާދޫގައި ނަރުދަމާނޭޅެންީވ؟ ކީްއެވގެންތޯ ހަނިމާދޫގަިއ އޮތް ނަރުދަމާ އެހެން ރަކަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާަހކަ އަކީ. ސަރުކާުރގެ އިންަނ ވެރިޔަކު ރަްއޔިތުން އޭނަ ވޯޓުހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ގޮތް 

ނޫން، ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތްއ ކުރުމަކަށް ނޫން ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭނީ. ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް 

ރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން، ައޅުަގނޑު ހަނިމާދޫގެ ރައްޔިތުްނގެ ނަމުގައި މި ބާޣީ ސަރުކާުރ މަސައްކަތްކު

 1395ކުށްވެރިކުރަން. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޤާނޫނު ފާސްެވގެން ދިޔައިރު އެތައް އިނާަޔތްތަކެއް ައޅުަގނޑުމެން ވާނީ 

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޑަހުވަ ޫދ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ އާމިރު ހުށަހެޅުްއވި ޑިއުީޓ ބޭރުކޮށްލާފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ދުވަހު އެ އިޞްލާޙު މި ތަނުން ބޭރުކޮށްލީ.  ކާރު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަަކކަށް ނުވާތީ. މި އިޞްލާޙުތަކަީކ ކޮންމެ ހެން ފާސްކުރަންޖެހޭ އެީއ، އަުޅގަ

އިޞްލާޙުތަކެްއ. މި މާއްދާ ުއވާލަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ހިތާމަ އަކީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން މިތާކު 

ނޑުމެންނަށް ފެނުން އެކަށީގެންވޭ އެންމެ ފަހު ވަގުުތ   1400ނޫޅުއްވާ. މިއަށް ވާހަކަނުދަްއކާ. ފިލައިގެން ތިބެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އައިސް ވޯޓުޖަހާ ފައި މީތި ބޭރުކޮށްލާ މަންޒަރު. އެެއއްނޫން ައޅުގަ
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ވަނަ މާއްދާ ުއވާލެވޭނެ ގޮތަކަްށ މި  19ވަނަ މާއްދާ އާިއ  9ވަނަ މާއްދާ ާއއި  8މީތި، މި އިޞްލާޙު ފާްސެވެގން 

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެޭވނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ކަންތައްތައް ކުިރއަށް ގެންދިއުން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދައުލަތުެގ އެކި ފަރާތްފަރާތުން އެކި ނަންނަމުގައި އެކި އަމިއްލަ ގަާވއިދު ހަދައިގެން ފައިސާ 

 1405އިްނ ނަގަމުންދާ މަންޒަރު ފެނޭ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް އިންނެވި ނާޒިމު ކިޔާ ބޭފުޅަކު ސިފައިންގެ 

ރިޓަޔަރކުރެްއވުމަށްފަހު އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އެއް ފަހަރާ ގެ އަށް ގެންެދވި. މިހާރު ވެސް ވަޒީރުކަުމގެ މުސާރަިއގެ 

ނޑު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  25އިތުރަށް މަހަކު  ހާސް ރުފިޔާ ޕެންޝަނޭ ކިޔައިެގން އެބަ ގެ އަށް ގެންދަވާ. އަޅުގަ

އިޚްލާސްތެިރކަމާ އެކީ ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ ތި ބޭފުޅުން މި  މަސައްކަތްކުަރއްވާ އެން.ޖީ.ޯއތަކަށް ވަރަށް

ކަންތައްތަކަށް އިހުތިޖާޖުކުަރްއވައި މި ކަންތައްަތއް ބައްަލވާޭށ. އެގޮތަށް ކިތަންމެ ބޭފުޅުންނެއް މި ރާއްޖޭަގއި އެބަ ެއކި 

 1410ރާއްޖޭގެ  މި އޮތް ޕެންޝަން ނަންނަމުގައި ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ދަށުން ފައިސާ ނަންގަވަމުން އެބަ ގެންދޭ. މި 

ސްކީމު ބަގުރޫުޓވެ ަރއްޔިތުްނނަށް ގެއްލުްނވާނެ ގޮަތކަށް ިމ ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލު ިދުއމަކީ އެކަީށގެންާވ ކަމެއް. މި 

 ހުރިހާ ކަމެއް....

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

 1415އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒުތަާކއި ާބރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް މިއަުދ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަ 

ނޑުގެ ވެސް ެއްއޗެއް ދަންނަވައިލާނަން. މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ ުގޅޭ ގޮުތން އަޅުގަ

މަ އެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ެއއްވެްސ މެންބަރަކު ހިޭލ މަސައްކަްތކުރާ ނަމަ އަޅުަގނުޑ ެވސް ހަ

މަސައްކަތްކުރާނެކަުމގެ ޔަޤީްނކަން ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން. އަދި ހަމައެއާއެކު މި ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން، މި ބިލާ ގުޅޭ 

ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މި ބިލު ހުށަހެޅިގެން މިކަމާ ބަހުސްކުރެިވގެންދިޔަ ދުވަހުަގއި މި މަޖިލީހަށް ވަންނަން 

ނޑު އެންެމ ބޮޑަ ނުޑ ކަމުގަިއ ހަމަ ދަންނަވަން. އަިއއިރުަގއި އަުޅގަ  1420ށް އެކަުމގެ ތަކްލީުފއުފުލާފައި ހުރި މީހަކީ އަުޅގަ

ނޑު ަގިއގައި ތަަޅއިގަތް. މަޖިލިސް ނިމިގެން ޮގސް ކޮފީބޯ ތަނެްއގައި ުހއްާޓ  މަޖިލީހަށް ވަންނަން އައި ދުަވހަކު އަުޅގަ

ފުޅުން. މިކަމާ ުގޅޭ ގޮތުން، އަދި ައޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑު ަގއިަގއި ތަަޅއިގެްނ ހަމަ އޭރު ސަރުކާރަށް ިނސްބަތްވާ ބޭ

މެދުވެރިކޮށް އެ ޕާޓީގެ މެްނބަރުންނާ ދިމާލަށް ވެސް ބައެއް ކަހަލަ ބަސްތައް ރައްުދކުރުމަށް ޓަކައި އެ ޕާީޓގެ 

ނޑު ފާހަގަކޮ ނާޑ ދިމާލަށް ހަމަ ބަސްތައް ވިދާޅުވަމުން ގެންދިޔަ. ހަމަެއއާެއުކ، އަުޅގަ ށްލަން، އެކްިޓވިސްޓުންތައް އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަށް ފަޚްރުވެރިކަމާ އެކު   1425ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރި ޑިއުޓީފްރީ ކާރުގެ ކަންތަަކކީ އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް. ެއ އިޞްލާޙު ޤާނޫނަކަށްވެ،  އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ އޯނަރޝިޕް ނަގާ ހިތުން އަޅުގަ

ިއ އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރުގެ ވެިރކަން ކުެރއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފާސްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ؛ އޭުރގަ

ނުޑ އުފަލާ އެކު ފާހަގަކުރަން.  ބިލު ފޮނުވައިލެއްިވއިރު އެްއަކލަ ކާރުގެ ކަންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނެތްކަން އަޅުގަ
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ނޑު އެކަން ކުރީ އަޅު  ނުޑމެންނަށް އެކަން އަުޅގަ ނޑުމެން މި ތަނުގައި ކޮރަޕްޝަނަްށ އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ ގަ

 1430މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަމިއްލަ އަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ކަންަތއް 

ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ޕަބްލިުކެގ ޚިޔާލު ހޯދުމާ އެއްކޮށް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ 

ންބަރުންނަށް އެކަން ކަމުނުދާތީ އަނެއްކާ ެދވަނަ ފަހަރު ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މެ

ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ހުރި ކަންތަްއތަކުގެ އިތުރުން ކަންަތއްތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންާވ 

މްިތޔާުޒގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި މި ވަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ގޮތަކަށް ކަންަތއް ކުރުމަށް ަޓކައި އި

 1435ބިލު ތަސްދީޤުނުކޮށް އޮއްވާ މަޖިލިސް ހިސޯރުކޮށްގެން، ަގދަ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ބިލެއް މި 

ނުޑ ދަންނަވާނީ އެކަން ކުރިއިުރގައި ހަަމގައިމު ވެސް އެ ދުަވހަކު ވޯޓުދިން މީހެއް ނޫޭނ  ބިލަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނަޑކީ. އެކަމަށް ވޯޓުެދއްވި ބޭފުޅުންނޭ މިއަދު މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅައިެގން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑަށް ތަންކޮެޅއް އުނދަގުލޭ. ސަބަބަކީ މިއަުދ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިޚްާލސްތެރި ނިޔަތް މީގެތެރޭން ނަގަން އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި އިނާަޔތް ލިބޭ ވާހަކަ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންަތއް އެކަންޏެއް ނޫނޭ.  8ޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫުނގެ އަ

 1440ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ހިތްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ޮއތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނިކޮށް ކުުށގެ ވެިށގެން އެ މީހާ ހައްޔަރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ޤާނޫނުގައި މެންބަރަކަށް ވިޔަސް ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރަ

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ އިޞްލާޙުކުރަން. މުޅި ޤާނޫނަކީ އަޅުަގނޑުމެން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން. ިމ ކަންކަން އަުޅގަ

އް ލިބޭނެ ވާހަކަ މީަގިއ އަހަރުވުމުން އިނާަޔތެ 55އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. ހަމައެކަނި މި އިނާޔަތް، 

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން މި އިނާޔަތެއް ވެސް. ފަހަރެއްަގއި ވެސް މި އިނާޔަތެްއ  ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ. ައުޅގަ

 1445ބޭނުންވެގެނެއް ނޫން. އަެންއކާ ބަޔާންކޮށްފައި އޮްތއިރު ދައުލަތުގެ އެހެން ޕެންޝަން ނުލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް މި 

ވަަނ މާއްދާ އެއްކޮށް އުިނކުރުމަށް ޓަކައި މި ހުށަހަޅާފައިާވ  8ިއ ބަޔާންކޮށްފައިވޭ. ވަނަ މާއްާދގަ 8ޤާނޫނުގެ 

ހުށަހެޅުމަކީ މިއީ ރައްޔިތުންެގ ލޮލުގައި ހަމަ ވަކި ކަހަލަ އަނދުނެއް މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ނިޔަުތގައި މިކަްނ 

ނޑު  ހަމަަގއިމު ވެސް ދެެކނީ. ރަނގަޅު އިޚްލާޞްތެރި ކުރީމޭ ބުނަން ވެގެން ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް ކަުމގައި ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފަޔާ އަދި  ނިޔަތެއްަގއި މިކަން ކުރަނީ ކަމަށް ވަންޏާ ޤާނޫނުގައި ހުރި އަޅުގަ

 1450ނޑުމެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުން މި ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން އުފުލާފައި ހުރި ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުގަ

މި މަޖިލީހުން މި ޤާނޫނު އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ނިންމީމަ އޭރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތަކަްށ 

ނޑުމެންނަްށ  ނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ ނޑުމެން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކަން ކުރަންޖެހޭނެ އުސޫލުތަކެއް ކަ ވާނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ކުެރވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން.  ބާރެއް ލިބިފައި އޮތީތީވެ އެަކން އަޅުގަ

ހަމައެއާެއކު ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން، މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްަފއިވާ މަޖިލީހަކަށް ވާތީވެ ރައްޔިތުްނ 

 1455ން. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ހިމާޔަތާއި އިޙްތިރާމުކުރާ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ޤަބޫލުުކރަ
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އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެކަމަކު ެވްސ އެކަން އޮންނަންޖެހޭނީ މި 

ހެންވީމާ، ިމ ދެންނެވި ބީދައިން ކުުށގެ ެވށިން އެްއވެސް މީހަކަށް ގަިއގައި އަތްނުލެވޭ ގޮތަކަްށ ޮއެވގެންނުވާނެ. އެ

ނޑު ދަންނަވާީނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ޤާނޫނުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ަކމަކަށް އިސްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އަުޅގަ

 29މެންބަރަކަށް ވިޔަްސ ކުެށއް ޮކށްފި ކަމަށް ވަންޏާމު އެ މެްނބަރަކީ ެއއީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުެގ މަތީން އެ މީހަކާ މެދު 

 1460ވަނަ މާއްާދގެ ރޫޙާިއ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެވޭނެ މީހެއް ކަުމގަިއ  29ާސީސގެ ވަނަ މާއްދާެގ، ޤާނޫނުއަ

ނޑުމެންނަށް އެ ކަމެއް މިތާކު ނުކުރެވޭނެ.  ވާންޖެހޭނެ. އެ ކަންކަމުން އެއްކިާބވުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނު ހަދައިގެން އަުޅގަ

ކޮށް ދަންނަވާނީ މަޖިލީހުގެ ދައުރު ނިމިގެން މި ދަނީއޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، އަިދވެސް ހަމަ ތަކުރާރު

ނިމިގެން ދިއުމުގެ ކުރީަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްިތޔާޒުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ެއއްގޮްތވާ 

ކި ބަަޔކު ހިމާޔަތް ގޮތުގެ މަތީން އޮންނަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސް މީގައި ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ޮގތަކަށް، ވަ

 1465ހޯދުމަށް ޓަކައި، ަވކި ބަޔަކު ކުރަމުންދާ ޢަމަލުތަކަކުން އެްއކިބާވުމަށް ޓަަކއި ޤާނޫނެއް ހަދާލައިގެން ެއކަނި ހުއްޓަކަްސ 

ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާނަމޭ.   އެ ކަމެއް ނުފުދޭނޭ. އިޚްލާްޞތެރި ނިޔަތުގައި މިކަން ކުރަްނ ހިނގާށޭ. އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުަތކާއި ބާރުަތކުގެ ާވހަކަ ދެކެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

ނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގެ އެކި ގޮްތގޮތުން ެއކި ސަރުާކރުގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުން ެއިކ ވާހަކަތައް ދަްއކަވާތަން އަ  1470ުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަ ރައީސް މައުމޫނުގެ ދައުރުަގއި ރައްޔިތުްނގެ  ހަޔާތުގައި ފެނިގެން ހިނގަްއޖެ. އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ބާުރތައް މި ޤާނޫނު ފާސްކުރަންއުޅުނީމަ އޭރުގެ އެޓަރީނ ޖެނެރަލް ޙަސަން ސަޢީދު 

ބާރުަތކެއް ނަގަނީ ކަމަށް ވިދާުޅވެ ބޮޑު ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަަވއި، އެންމެ ފަހުން ޑީ.އާރު.ޕީގެ  އަޅުަގނޑުމެން މާ ބޮޑު

ބޭފުޅުން، އޭރު ޑީ.އާރު.ޕީ ެއްއ ޕާޓީއެއްހެން އޮްތއިރު އެ ޭބފުޅުން މި މަޖިލީހުން އެ ބިލު ބޭރުކުރެއްވި ތަން. ދެ ވަނަ 

 1475ބުނީ ތި ނުލިބެއޭ. އިމްތިޔާޒުަތކެއް ކޮްނމެ އެއްެޗއް ލިޔެފައި އޮތަްސ ފަހަރަށް އެ ވައްދަންއުުޅްއވީމަ އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް 

ބަލަނީ އެއް ނޫނޭ. އެހެންވެ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ބޭނުމެއް ނެތޭ ބުނެ، އާނދޮގޭ ކިަޔިއ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އެ 

ނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މަސައްކަތްކުރަމުން އައީ އެްއެވސް  އިމްތިޔާެޒއް ޮއެވގެނެްއ ބޭރުކުރީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  8ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އަދި ަމސައްކަުތގެ އެންމެ ބިުރވެރި ދުވަސްކޮުޅ،   ފެބުރުއަީރަގއި ެވސް އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުނީ ތި ވިދާޅުވާ އިމްތިޔާެޒއް، ާބރެއް ޮއވެގެެނއް ނޫން. އެެހންވީމާ، ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން 

 1480ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެތައް މެންބަރުންނަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ޔުނިފޯމު އަޅައިގެން ތިބެގެްނ ފެނިގެންދިޔައީ ރައް

އަނިޔާކުރި ތަން. އަދި އެ ވާަހކަތައް މިހާރު ކޯޓުތަުކަގއި ެވސް ކޮންމެ ފަހަރަކު ކޮމަންެވލްތު ނުވަތަ ޔޫ.އެްނގެ ބަަޔކު 

ނޑުމެންނަށް  އަންނަ ވަގުެތއް ވިްއޔާ އެކަަހލަ ވާހަކަ ދައްކައިލާ އަޑު އެަބ އިވޭ، ދަޅަ އެއް ދައްކާލުުމެގ ގޮތުން. އަޅުގަ
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ދެންމެ އެ ވާހަކަދެްއކެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ެދްއކެވި ވާހަކަފުުޅގަިއ، ކުޑަުހަވދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާމިރު 

ބާރުތަކުގެ ބިލު އަނބުރާ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ވިދާުޅެވއްޖެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ަދއުރުަގއި ވެސް އިމްތިޔާާޒއި 

 1485ފޮނުވައިލެްއވި ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. އޭރު އެ ތިއްެބވީ މެޖޯރިޓީގެ ބޭފުޅުން ޙަޤީޤަތުގައި 

ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދުކުރަން ޮއންނަ ފައިސާ، އެއީ މާލިްއޔަތުގައި މަދު އެްއޗަކަށް ހެއްެދުވމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބަިއވަރު 

އިސާތަކެއް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް އެ ބިލު ފާސްކުރައްވާަފއި ޮއތީމަކަން އެގޮތަށް އަނބުރާ ފަ

ެއ هللا ފޮނުއްވައިެލްއވީ. ކޮންމެައކަްސ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ކަްނބޮޑުވާ ކަަމކީ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން އީވާ ޢަބްދު 

ނޑުމެްނ ބޭނުންވަނީ  ނޑުމެންނަށް ޔަޤީން އަިދވެސް އެ ވިދާޅުވިހެން އަުޅގަ ރައްކާތެިރކަްނ. އެކަމަުކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގަިއގައި ތެިޅ   1490ރައްކާތެރިކަެމއް ނުލިބޭނެކަން. މިއަދު ވެސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ އަޅުގަ

ކުރީގައި އެހެން  މައްސަލަިއގައި ވެސް އަުޅަގނޑަށް ޔަޤީން އަނިާޔކުރި ފައިޞަލަށް ޕްރޮމޯޝަންކަން ލިބޭނީ. މީގެ

ނޑިޔާރަށް ހެދިހެން  ހިނގާފައި ހުރީ. އަދި އެ ހެކިބަސް ދިން ކުއްޖާ ޑީމޯުޓވެ ނުވަތަ މި ދޭތެރެއިން ިއސް ފަ

ނޑިޔާރު މިކަން ނިންމަވައިފި  ނޑިާޔރު ސަސްޕެންޑުކުރިހެން ޢަދުލުވެރިކަމާ އެީކގައި އެ ފަ ޖޭ.އެސް.ސީން އިސް ފަ

ނޑަކަށް ނޭނެގ ބުނާކަށް މުޖުާތޒު ފަހުމީގެ ކޮއްޮކ ކަންނޭނެގ އެ ަމއްސަލަ ބައްަލވަނީ.  ކަމަށް ވަންޏާ، ދެން އަުޅގަ

ނޑިޔާާރ   1495ޢަދުލުވެރިކަމާ ެއކީަގއި ބަލަިއ، ެއ އަނިާޔކުރި ކަމަށް ިނންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ޖޭ.އެސް.ސީން އެ ފަ

ންނަ ގޮތަކީ. އަިދ ދޭތެރޭގައި ެވސް ހަމަ ޔަޤީން ފިޔަވަޅުއަޅާނެ. މިީއ މިއަދު ޢަދުލުއިންޞާފު ވެސް ފެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދަނީ ފުލުހުން، އޭގެތެެރއިްނ އަނިާޔކުރި މީހުން ސިފަިއންގޭަގއި ުނވަތަ ފުލުސް 

ނޑުމެންނަށް ޓުވީޓުކޮްށ، މިގޮތަށް އެ  އޮފީހުގައި ތިެބގެން ވީވަރު ުކޑަިއއްޔޭ، އަިދވެސް ތަޅާލަްނީވދޯއޭ ކިަޔިއގެން އަުޅގަ

އި އެްއެވސް ކަހަލަ ރިމޯސެއް ނެތި އެ ވާހަކަަދއްކަމުން،އަދި ގޮްނޖަހަމުން ދާކަން. މިއީ މިއަދު ކުރި ކަމާ ދޭތެރޭގަ

 1500އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަްތކުރަން ޖެހޭ މާޙައުލަކީ، އަދި މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ރައްާކތެރިކަން ބޭނުންވާ މާޙައުލަކީ 

ނޑިޔާރުން ވެސް ނުަބއިކޮށް، ޢަދުލުވެިރ ނޫން ކޮށް ކަންކަްނ ނިންމައި ރަްއޔިތުންނަށާ އަިދ ވެސް. ިމއީ ފަ

އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވިޔަސް އަދި އެހެން މީހުންނަށް ވެސް އެ ލިބޭ އަނިޔާ އިން 

ނޑިޔާރުން ވެސް ޖަވާބުދާީރކުރުަވއި، އަދި ޭއެގއިތުރަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވެ ްސ އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްެވ، ފަ

ޖަވާބުދާރީކުރުަވއި، ސަުރކާެރއް ޖަވާބުދާރީކުުރވަން އޮންަނ ހަމައެކަނި ތަނަކީ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިސް. އަޅުަގނޑު 

ނޑުމެންނަށް ބިލެއް ފާހެއް ނުކުރެވޭނޭ ހަމައެކަނި އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭނުންވިޔަސް. މިއަދު އެމް.ޑީ.ީޕެގ   1505ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

މެން އެ ބިލު ފާްސކޮށްފައި އެ ވަނީ ވެސް ބާީޣ ކޯލިޝަންގެ ެއއްބާރުލުމާ މެޖޯރިޓީ އެއް ނޫނޭ އޮތީކީ. އަޅުަގނޑު

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ބަޣާވާތަށް އެ މީހުންނަށް އެއްބަސްކިޔުނު ކަމަށް ވިޔަސް އޭގެ ފަހުން އައިްސ  އެީކގައޭ. އަުޅގަ

ްނ ސަރުކާރު މި ާރއްޖޭަގިއ އެ މީހުންނަށް އެއްބަްސކިޔޭ ތަނެއް ނުފެނޭ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނާ ކޯލިޝަ

ނޑުމެން ބޭނުމެއް  ނުހިނގާނޭ ބުނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ. މިއީ މިއަދު މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް ފެންނަމުންދާ ތަން. އަޅުގަ
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 1510އެ ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމަ އަްށ هللا ނޫން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް، ހަމަ އީވާ ޢަބްދު

ނޑުމެންނާ އެކީަގއި އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް ވޯޓުދެްއަވއި މި ތާއީދުކުރަން ނުޑ އުއްމީދުކުރަން އަުޅގަ . އަދި އަުޅގަ

 އިޞްލާޙު ފާސްކުރެވޭނެ ކަމަށް. ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު

ނޑުމެން މިހާރު ވާހަކަދައްކަމުން މި  .الرحين الرحون هللا بسن  1515ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ގެންދަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ އިާނޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަމުގެ ބިލަށް އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެޅިގެން ެއ ވާހަކަ. 

ނޑު މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަްނ ވަނަ މާއްދާ އެއް  8ދައްކަމުންދާއިރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ ޤާނޫނުގެ  ކޮށް އުވާލުމަށް. އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ވަރަްށ ބޮޑު ޙަޤީޤަެތއް އެަބ އޮތް. އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އެހެންނަމަވެސް އެ ވާހަކަ ެއއް ނުދެްއކޭ. ޙަޤީޤަަތކީ 

ޑީ.ޕީގެ އެްއވެްސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާާޒއި ރަްއާކތެރިކަމުގެ ބިލަކީ ނުވަތަ ާޤނޫނަކީ އެމް.

 1520މެންބަރަކު ވޯޓުދީގެން ފާސްުކރި ޤާނޫނެއް ނޫންކަން. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންނަމަވެސް ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ވޯޓުދިން 

ހިސާބެއް އެބަ އޮތް. އެއީ ިމ ބިލު ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކައި. ރައީްސކަމަށް އަާރވަަޑއިެގން ހުންނެވި ވަޙީދު ޙަސަން 

ފޮނުވާލީމާ މި ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކަިއ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން ޯވޓުދެއްވި. އެހެންވީމާ، ީމގެ މަނިކު އަނބުރާ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ މި ބުނަނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  8ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުގެ 

މުމަށްފަހުގައި، ގޭަގއި ތިބޭިއރު ވެސް. އެހެންވީމާ، އެއީ ލިބެންޖެހޭ ވާހަކަތަކެއްގެ ވާަހކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނި

 1525ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން އެއީ ކުރީއްސުރެ އަުޅަގނޑުމެން ދައްކަމުން އައި ވާހަކަ އެއް. ހަމަ އެހެންމެ 

ެގ މަޖިލީހުެގ އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ދަްއކާއިރު މި މާއްދާ އިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ކަަށވަރުކޮްށދޭ ރައްޔިތުން

މެންބަރުން މެންބަރުކަމުގައި ނެތް، މެންބަރުކަން ކުރުމަށް ފަހުގައި ވެސް ހެލްތު އިްނޝުއަރެންސާ އަދި ޕާސްޯޕާޓ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަކީ ަރއްޔިތުްނެގ  މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް އިނާަޔތްތަކެއް ލިބިގެންދާކަން. ޙަީޤޤަތަކީ އަުޅގަ

ގައި ތިބޭއިރު ވެސް އަދި ނެތްިއރުގައި ވެސް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް އޮންނަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމު

 1530އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ އިންޝުއަރެންސް. ތަނަވަްސކަމުގެ ައހުލުވެރިން އެއަްށވުރެ ރަނަގުޅ ޕެކޭޖުތައް ނަންަގވަިއގެން 

ނުޑ އޭގެ ބޭނުންކުެރްއވުމަކީ ހަމަ އެންމެ އެކަީށގެްނވާ ކަމެްއ، ރަނގަޅު  ނުޑގެ މަިއގަ ކަެމއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ވިސްނުމަކީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ތިބޭއިރު ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 

ވެސް ނޫން.  އޮންނަން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމެްއ އޮންނާނެ. އޮންނަންޖެހޭނެ. އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެކަނި އޮންނަ ކަމެއް

އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު ހަމަވުމަށްފަހު އޭނަ އަށް ލިބެންޖެހޭ ހެލްތު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ   1535އިންޝުއަރެންަސކީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްކަން ައޅުގަ

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާެޙއް. އެ އިޞްލާުޙގައި ބުނަީނ އެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ިއއްެޔގައި މި 
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ޕެންޝަންގެ ވާހަކަ. ޕެންޝަްނގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުގެ ވާަހކަ. އެ އިްޞލާޙުގައި ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން 

ހެޅިގެްނ ދިޔައީ. އެ ިއޞްލާޙުން މީގެ ކުރީަގއި ލިބެމުން އަިއ ޕެންޝަންގެ ވާހަކަ އިްޞލާޙެއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަ

އަހަރު ީވމަ ލިބެމުން އައި ޕެންޝަން  29ހާސިލްކޮށްދޭ އެްއޗަކީ ޒަމާުނއްސުރެ ެއ މީހާ ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރާތާ 

ނިޑގެންދާތީެވ  ނިޑގެންނުވާނޭ. އެއީ ޤާޫނނެއްގެ ތެރެއިްނ، ޤާނޫނަކުން އެ މީހަކަށް ލިބެމުން އައި މަންފާ އެއް ކެ  1540ކެ

 29އަހަރު،  21ސަބަބަކާ ގުުޅަވއިެގން ލިބިފައި އޮތް ކަމެއްގެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްަކނީ. މީހާ  އެކަމަާކ،

އަހަރު ޚިދުމަތްކުރީަމ ޕެންޝަންތަކެއް ލިބެމުން  69އަހަރު ޚިދުމަތްކުީރމަ،  49އަހަރު ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްުކރީމަ، 

ރު ހިންަގން ތިބި މީހުން ހެޔޮފުޅުކަމުން ދިން އެއްޗެއް ވެސް ނޫން. އައި ުއސޫލަކީ ެއއީ އަމިއްލަ ގޮތުން އޭރަކު ސަރުކާ

އެއީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުެގ މަތީން އޭނަ އަށް ޤާނޫނުން ލިިބދިން ރައްކާތެރިކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އެ ރަްއކާތެރިކަން، އެ 

 1545. އެ މީހުންނަށް، އެ މީހަކަށް ރައްކާތެރިކަން އެހެން ޤާނޫނަކުން ނިގުޅަިއގަތުމަކީ ެއއީ ިއންސާފުވެރި ކަމެއް ނޫންކަން

ލިބޭ، ޤާނޫނަކުން ލިބޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭނެކަން އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ހަމަ އަކީ، 

އަހަރު ކޮށްލީމަ އޭަނ ދާއިމަށް، އޭނަގެ އުމުރަށް  5އުސޫލަކީ. އެހެންވީމާ، މީަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުކަން 

ނޑަެއޅިގެންިދއުން ެއއީ ޤާނޫނެއް ހަދާއިރު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހަދާ ލި ބެންޖެހޭ ބައިވަރު ޙައްޤުތަެކއް ކަ

ނޑެއް ޤަބޫލެއްނުކުރަން. ެއއީ ެއ މީހެއްގެ އަމިއްލަ މަންފާ  ޤާނޫނެއްގައި އަމުދުން އޮެވގެންވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ އަށް ޓަކަިއ، އަމިއްލަ ޒާތީ މަ ނޑައެޅުެމއް ކަމަށް އަުޅގަ ނަޑއެިޅގެންދާ ކަ  1550ޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ލެވޭ ޯވޓަކުން ކަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގަިއ މިހާރުވެސް ދެކެވެމުން އަްނނަ އެންމެ ބޮޑު ވާހަކަ އަީކ  ޤަބޫލުކުރަނީ. އާދެ، އަުޅގަ

ނަޑއަޅައި  ބޭނުން ައދަދެއް ނަގަމުންދާ ވާހަކަ. ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުން އަމިއްލަ އަށް މުާސރަ ކަ

ނޑަެއޅިފައި އޮންނަންޖެހޭ  އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގެ ދައުރުަގއި އެ ލިބޭ މުސާރަ އަކީ ކަ

އެ  މުސާރަ އެއް. ައޅުަގނޑު އަަބދުވެސް ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ އެ އިެރއްަގއި ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުގައި

 1555ތިބޭ ބަޔަކު އެ ބައެއްގެ ދަުއރުގެ ތެރޭގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އިތުރު މަންފާތަކެއް ލިބޭ ކަހަލަ 

އެްއވެސް ޤާނޫނެްއ، އެ ަދއުރުގެ މެންބަރުންނަށް މަންފާ އެއް ލިބޭ ކަހަލަ ެއްއވެސް ޤާނޫނެއް މަޖިލީހުން 

ބަރުންނަށް މަންފާ އެއް ލިބޭ ޤާނޫނެއް ފާްސކުރަންޖެހޭނީ ކުރިއަށް އޮންނަ ފާސްވެގެންުނވާނެ ކަމަށް. ާޤނޫނަކުން މެން

ދައުރުަގއި އަންނަ މެންބަރުންނަކަށް މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް. އެ ދައުރެއްަގއި މިހާރު ތިބޭ މެންބަރުން ވެސް ހޮވިގެން ެއ 

އަޅުަގނުޑގެ މައިަގނޑު ނުކުތާ އަކީ މަންފާ ހޯދުމަކީ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. ކުެރވިދާނެ ަކމެއް. އެހެންވީމާ، 

 1560ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންނަށް ލިބޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަުތގެ ތެރޭަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުކަމުން ވަިކވާ ދުވަުހ ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް ޮބޑުެވގެންދިއުން އެީއ ކަންބޮުޑވާ ކަެމކޭ. ަރއްޔިތުން އެކަާމ 

 ގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ދޭތެރޭ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1565އާދެ، މިހާހިސާބުން ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ރިޔާސަަތށް ވަަޑިއގެންދެްއވުން އެިދ 

ނޑު ކުރިމަީތގައި ހުަށހެޅިފައި މި އޮތް ބިލަށް، އަޅުގަ .الرحين الرحون هللا بسنދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( 

ނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ  އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް. 

 

 1570  ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ 

ކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެން ކުރިަމތީގައި މި އޮތީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކއި ޝު

ބާރުތަކުގެ ބިލަށް ...ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ، ާޤނޫނަށް ...ވަނަ އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލު 

ނޑު ވެސް ގަލޮޅު އުތުރު ދާ އަށް هللا އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ޚިދުމަތާިއ  ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ބިުލގަިއ އޮތީ ކީކޭޯތ ބަލައިލާިއރު އަުޅގަ

 1575ހުިރ އިނާޔަތްތަެކއް، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފައި ތިބި ބަަޔކަށް ލިބޭނޭ ޮގތަށް ފަރުމާކުރެވިފައި 

ނަޑކަްށ  އިޞްލާޙުތަކެއް މި ބިލުގައި ހުރިކަން، ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ހުރިކަން މާއްދާތަކެއް. ޭއގެތެރޭަގއި އެބަ އުޅޭ ގާްތގަ

ވަަރކަށް ނުކުތާ އެބަ ުއޅޭ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެއއް ދައުުރ  19، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1

ެގ 45ާނޔަތެއް ިލބޭ ގޮތަށާ، ެދ ދައުރު ކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް %ގެ އ39ިމެންބަރުކަން ކޮށްފައި ހުރި ީމހަކަށް %

އަަހރު ފުރުމުން އެ އިާނޔަތް ިލބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް  55އިނާޔަތެްއ ލިބޭ ގޮތަށާ، އަިދ ހަމަ އެާއއެީކގަިއ 

 1580ެއއް އަދާކުރަމުންދާ  އޮތުމާ، އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި ދައުލަތުގެ ެއްއވެސް ަވީޒފާ އެއް އަދާކުރާ ނަމަ އެ ވަޒީފާ

މުއްދަތުގައި މި އިނާޔަތް ނުިލބޭ ގޮތަށް އޮްތއޮތުމާ، އަދި ހަމަ އެާއއެީކގައި )ހ( އާިއ )ށ(ގައި ަބޔާންކުރާ އިނާޔަތް 

ލިބޭ ނަމަ، ދައުލަތުެގ އިުތރު ޕެންޝަނެއް ުނވަތަ މާލީ އިނާޔަެތއް ދައުލަތުްނ ނުލިބޭނެ ކަމަށާ، ަރއްޔިތުްނެގ 

ން ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އޮންނަ ފަދަ ހެލްތު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަ

އިންޝުއަރެންސް ްސކީމެްއެގ ދަށުން ބޭސްފަރުވާކުރެވެންެޖހޭނެ ކަމަށާ، އަދިވެސް ީމެގއިތުރުން ބައެއް ކަންތައްތައް 

 1585އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުކަން ކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ އެބަ ހުރި. އަިދ ހަމަ ެއއާެއކީަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން، ރަ

މީހަކަށް އޮފިޝަލް ޕާސްޕޯޓު ލިބޭނެ ގޮތަށް އޮންނައޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ގަޮލޅު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ނޑުމެންނަށް މި އިްޞލާޙު ހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގއި ެއން މެ ބޮޑު ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އޮތް އިޞްލާުޙ. އަުޅގަ

މީގައި ފާހަގަކުެރވިފައި މި އޮތީ މުސާރަ އާއި އިނާޔަްތ ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށާ ނުވަތަ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސުން 

ނޑުމެން މި ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ޤާއިމުކުރުމަށްފަހުގައި ދިވެިހ  ކަވަރޭޖެއް ލިބޭނެ ކަމަށާ. ައޅުގަ

 1590ޔިތުންނަށް އެއް ސްކީެމއްގެ ދަށުން، އެއް ލިމިޓެްއގެ ދަށުން ބޭސްފަރުވާކުެރވޭނެ ނިޒާމެްއ އެންމެހައި ރައް
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ޤާއިމުކުރަމުން. އަޅުަގނޑަކަްށ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ މިނިސްޓަރު ވިޔަސް، މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ވިޔަސް އަދި މެންބަރުން 

ށް ިވޔަސް ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަުކ ހުންނަންޖެހޭނީ ކަމަށް ވިަޔސް ނުވަތަ މިިނވަން މުސްތަޤިއްލު މުައއްސަސާތަްއ ކަމަ

އިންޝުއަރެންްސ، ހެލްތު ިއންޝުއަރެންސް ެވއްޖެއްާޔ، ޭބސްފަރުވާގެ ިނޒާމެްއގެ ތެރޭަގއި ެވއްޖެއްޔާ ެއއްވަެރއްަގއި 

އިތުރު  ހުންނަންޖެހޭނީ. ދެން އެ ބޭފުޅަކަށް ލިބޭ މުސާރަ ބޮޑުވީމަ އެ ބޭފުޅަކު އަމިއްލަ އަށް ލިބޭ މުސާރަ އިން

 1595ޕެކޭޖެއް ނެގުމާއި ނުނެގުާމ، އެއީ އެހެން މައްސަަލ އެއް. އެހެންވީމާ، ެއޮގތަށް ހުށަހެޅިގެންދާއިރުގައި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގ މި ކުރެވެީނ މިހާރު ހުރި އާަސންދައިގެ ތެޭރގަިއ މިހާރު ހުރި ބައެްއ ކަހަލަ ކަވަރޭުޖެގ 

އަހަރު  5ކުރިއަްށ މި އޮްތ މެނިފެސްޓޯގެ ތެރޭަގއި ނުވަަތ ކުރިއަށް މި އޮތް  ލިމިޓު ހަމަވެގެން ނުކުެރވޭ ަބލިތައް ވެސް 

ތެރޭގައި އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ އެއް ބުރުން އެމް.ޑީ.ީޕ އައުމަށްފަހުގައި އެކަންަތއްތައް ވެސް ެއއް ބުރުން 

ނޑުމެން މިއަދާ ހިސާބަށް ބަލައިލާއިުރގައި ފާހަަގކޮށް ލަންޖެހޭ ބައެއް ނުކުތާތަްއ އެަބ ކާމިޔާބުެވގެންދާނެ ކަމަށް. ައުޅގަ

 1600ދުަވސް  459މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރާ ފުވައްމުލަުކގެ އެއަރޕޯުޓގައި  3ހުރި. މިސާލަކަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ހަމަވެގެން ދިަޔއިރުަގއި ލަިއުޓ ޖަހައިނުލެވުނު ބަޔަކަށް ށ. އަތޮުޅގައި އެއަރޕޯެޓއް އަަޅއިދޭނަމޭ ބުނީމަ ދެން ޖޯކުވޭ 

. އޭތި ކަަޑ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރު ށ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ެއކަމަށް އިންތިޒާރުކުރަމުންދާތާ އެތަކެްއ އެބަ

ދުވަހެއް. ސީޕްލޭން ޖައްަސއިީދފި. ޕްލެޓުފޯމް އަޅައިދީފި. ެއައރޕޯޓް އަޅައިދީފި، ކުޑަުހވަދޫ ވަށަިއގެން ތޮށި ޖަހައިދީފި. 

ތަކެއްގެ ތެރޭގަ. މިާސލަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން މިދިޔަ އޭޕްރީމް މަހުގެ މިހެންގޮސް މިކަހަލަ ކިތަންމެ ދަޅަ

 1605ބޭފުޅުްނނާ މިހާރު މިހުންނެވި ބާޣީ ވަޙީދު ބައްދަލުކުރެްއވި.  4ކުރީަގއި ނ. އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ 

ހަދައިދޭނަމޭ. މަސައްކަތް  ބައްދަލުކުރަްއވާފައި ވިދާުޅވި މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުެގ ތެރޭގައި ޮފއްދޫގެ ބަނދަރު 

މަސްދުަވސް ފާއިތުެވެގންދިޔައިރު އަދި އަދަށް ވެްސ  3ފަށައިދޭނަމޭ. ޔަޤީންކަން ދެއްވި. އެ ޔަޤީން ކަުމގެ ތެރޭަގއި 

ފޯނު ވެސް ނުަނގާ އެކަމާ ގުޭޅ މީހަކު ވެްސ. އެހެންވީމާ، ޮއޅުވާލުމާިއ މަކަރުެގ ތެރޭަގއި އޮތް ސަރުކާެރްއގެ ތެެރއިން 

ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ ފައިދާތަކާ ދޭތެރޭގައި ދެން ވިސްނާލުމަކީ އަޅުަގނޑު ހިތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ލާފައި 

 1610މަހާއި  2ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ފޮއްޫދގެ ރައްޔިތުން މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފައި އެ ތިބީ. ފޮއްދޫގެ ރަްއޔިތުން 

ގެްނ، ިމ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅައިގެން މި ުދވަސް ވަންދެން މުޒާހާރާގައި ނުނިދާ ތިބެ 19

މިލިައނަށް ވުރެ ގިނައިން ރުފިޔާ  4ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި އެބަ އޮތް 

ވެފައި މި ތިބީ.  އެރަށުގެ ބަނދަރުހެދުމަށް ޓަކައި. އެހެންނަމަވެސް މިއަާދ ހަމައަށް އައިއިރު ވެސް ނާއުއްމީދު

އެހެންވީމާ، ފޮއްދޫ ރައްޔިތުްނ މިކަން ފާހަގަކުރާނެ. ފުނަދޫ ރައްޔިތުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ ހަމަ އެ އުސޫލުގެ މަތިން 

ނޑު ހިތުން ައޅުަގނޑަށް އަދިވެްސ ޔަޤީން ކަމެއް ނެތް މި ދެންނެވި ކަންތަްއ ާވެނ   1615މިއަދު މިކަން ފާހަގަކުރާނެ. ައޅުގަ

ރުފިޔާ. އާސަންދަިއގެ ދަށުން ކުރެވޭ ބޭސްފަރުާވ ދުވަހެއް ދުވަހަށް ބޮޑުވަމުން  499ެއއްގެ ައގު ކަމެއް. ފިޔާ ބަސްތާ

އަންނަނީ. ހަމަ އޭގެއިތުރުން އެ ވެހިކަލް ނުވަތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުަގއި އޮންނަ ވޭނުަގިއ ކުރާ ދަތުރު ވެސް މިހާރު 
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ކުރަން އުޅޭ ކަމަކާ ޭދތެރޭގައި ކަންތައް ބޮުޑވެގެްނ  ޓެކްސީެއްއގައި ކުރާ ދަތުރާ އެްއވަރަށް ބަދަލުކޮށްފި. ދެން މި

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ އިނާޔަތާިއ މުސާރަ އިން ބަިއކުޅަަބއި  ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ

 1620 ދޫކޮށްލައިގެން ނަމަވެސް ިމ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރެވޭނެ ސަރުކާރެއް މި ޤަުއމުގައި ޤާއިމުކުރަން. އަދި

ނޑުމެންނަށް މި ލިބޭ އިނާޔަތް ދޫކޮށްލުމާ ދޭތެރޭގައި  އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ އެކަްނ ކުރަން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ައޅުގަ

އިޢުތިރާޟެއް ނެތް. އަދި ހަމަ މިއާ ގުޅިގެން އަންނަންހުރި އިނާޔަތްތަކާއި ހިމާޔަތްތަކާ، މި ހުރިހާ ރައްކާތެރިކަމެްއ 

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ މުޅި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފާގަތިަކމާއި ތަނަވަސްކަން. މުޅި  ވެސް ދޫކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ދިވެހިރައްޔިތުން ހެލްތު އިްނޝިއުރެންސްެގ ސްކީުމގެ ތެޭރގައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ިއނާޔަތާ އެްއވަުރގެ އިނާޔަތެްއ 

 1625ނޑު ފަށްފަށުން ތާއީދުކުރަމުން ދެއްިވ ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ނަގާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ިމ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ނިންމާލުމުގެ ކުރީަގިއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި 

 މަޖިލީހުން ރައީސާ އެކީގައި ަބލައިލީމަ ވެސް ފެންނަނީ ހުސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން. ހުސް އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން މި 

 މެންބަރުންގެ ތެރޭަގއި އެަކކު... 77ފެންނަނީ. ދެން އެންމެ ބޭފުޅެއް އިންނެިވޔަކަސް 

 

 1630 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ށް ވެރިކަން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ، އެްމ.ޑީ.ޕީ އަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ރައްޔިތުންނަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ ވެރިކަމެއް ކުރުމަށް ޓަަކއި ައއިސްތިބި ބައެއް. އެހެންނަމަެވސް ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން 

ބަދަލުކުރުމަށްފަހު މި އުޅެނީ؛ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މާޙައުލު ތަންކޮޅެއް ރަނގަުޅކޮށްދިނިއްާޔ ކަންނޭނގެ ރަނގަޅުވާނީ. 

ނޑުމެން ވާހަަކ މި އަޅުަގނުޑ މި ުއޅެނީ  ހެލްތު އިންޝިއުރެންސް އެކަންެޏއް ނޫން. އިމްތިޔާޒުަތކާ ބެހޭ ގޮުތން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނެތް އަޅުގަ ނުޑމެން އިމްތިޔާޒު ކަންތައްތައް މި ނަގަނީ އަޅުގަ  1635ދައްކަނީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އަމިއްަލ އެ ނޑުމެން އަމިއްލަ އެދުމެއް ފުރައިދޭކަެށއް. އަުޅގަ ދުން ބޮޑުވެގެން ނޫން މި އުޅެނީކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް % އާ އަދި މުިޅ އުމުރަށް ބޭސްފަރުވާ އާިއ 49ާއއި % 39އަމިއްލަ އެދުން ޮބޑު ނަމަ އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަކީ މި ނޑުމެން ދަހިވެތިކަމެއް ނޯންނާނެ. ފަ ނޑިޔާރުންހެން އަުޅގަ ހާތަނަށް މުސާރައާ، ހުރިހާ އެްއެޗއް ފަ

އަމިއްލަ އަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ަނގަިއގެން ތިބި މީހުން. އަދި އެ މީހުން ކައިރިއަށް ދާ، 

ނޑުމެން މި   1640އިންސާފު ހޯދުމަށް ޓަކައި ދާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން ެވސް ދަނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ނަގަމުން. އަުޅގަ

ހަުރގެ ރިޔާސީ އިްނތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ވަނަ އަ 2913އަންނަނީ އެއްބުރުން 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޤަރުބަގަތީއްސުރެ ނިމުމަށް ދާންދެން އޮންނަ އިންޝިއުރެންސް 

ނޑުމެންނަށް ވެސް ރަނގަޅުވާނެހެން. އެއީ އަޅު  ނޑަށް ހީވަީނ އަުޅގަ ަގނޑަށް ހީވަނީ ަރއްޔިތުްނގެ ސްކީމު އަުޅގަ

ނޑަށް ހީނުވޭ ރަނގަޅު އިންިޝއުރެންސް ލިބޭހެނެއް. އެއީ ައޅުަގނޑަީކ  މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ވެސް މިހާރު އަޅުގަ
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 1645ވެސް ބަިލވެގެން ޭބސްކުރަްނ ދިޔަ މީހެއް. އެހެންނަމަެވސް އަތުން ލާރިތަްއ ޚަރަުދކުރަންޖެހުނީ. އަތުން ލާރި 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ މަންފާ ޚަރަދުކޮށްފައި ބޮ ޑުސިްނގާ ޕެޭކޖެކޭ ކިޔާފައި ިވޔަފާރި މަރުަކޒަކަށް އެ ލާރި ދިނަކަސް ައުޅގަ

އެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މީޑިޔާތަުކގައި މި އޮންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކީްއކުރަން ހުރިހާ؛ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ޮބޑު އިންިޝއުރެންސް ަކވަރޭުޖ ހަދައިގެން އުޅޭ މީހުންނޭ.  މެންބަރުންނަކީ އެންމެ ބޮޑު މުސާރަ ނަގަިއގެން އެންމެ

ނޑިޔާރުންނަށް،  ނަޑއެިޅގެން ދޮެގއް. ދަންނަވަންތޯ ރާއްޖެތެރެ ީކއްކުރަން، މި މާލޭަގއި މިހިރަ  ތިރީ ފަ ދޮގެއް. ކަ

ނޑުެމންނަށް ވުރެ ވެްސ ބޮޑު މުާސރަ އެއް. އަޅު  ނޑިޔާރުްނގެ މުސާރަ ައކީ އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ތިރީ ކޯޓޔތަުކގެ ފަ  1650ގަ

ނޑުމެންނަށްވުރެ ބޮޑު އުޫޖރައަކާ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ލިބިފައި، އެއަްށވުރެ ބޮޑުސިްނާގ  ވުރެ ބޮޑު މުސާރަ އޮވެަފއި ައޅުގަ

ޕެކޭޖަކާ ެއއްޗެހި ލިބިަފއި ުމޅި އުމުރަށް މީތި ަނގަިއގެްނ ތިބޭ ބަެއއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ 

ނޑުމެން މި އަޅުަގނޑުމެން  ބޭނުމެއް  ނެތޭ އަމިއްލަ އެދުމުން ތެމިފޯވެގެން ތިބެގެން ކަށްވަޅާ ހަމައަށް ދާކަށް. އަޅުގަ

އަހަުރގެ ދައުަރކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފަ. އިންތިޚާބުކުީރމާ އަހަރުމެން އަމިއްލަ އަްށ ކީއްހޭ ކުރަްނވީ. އަހަރުމެން  5ތިބެނީ 

ނޑުމެން މި ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށޭ ަކމެއް ކޮށްދޭން. އަހަރުމެ  1655ން މި ކުރަނީ ރަްއޔިތުންނަށް މަސައްކަތް. އަުޅގަ

ތަނަށް މި އައީ ރަްއޔިތުންނަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ަޓކައި. ަރއްޔިތުންނަށް އޭރު ައއި ސަރުކާރުން ވަޢުދުވެފަިއވާ 

ން ކަންަތއްތައް ހަދަން. ކަންތައްކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި ޭބނުންވާ ޤާނޫނުތަކާ، އަދި ެއހެނިހެން ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތު

ެއއް ދައުުރ އަދާކުރީމާ ލިޭބ  39އެހެންނަމަވެސް ޤާނޫނުތައް ެހދުމުގެ ބަދަލުގަިއ ައޅުަގނޑުެމން އަމިއްލަ އަށް %

އަހަރު ދުވަސްތެރޭ ހަދައި ނިންމާލީމަ  5ލިބޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން މި  45ދައުރު އަދާކުރީާމ % 2ގޮތަށް، 

 1660ގައި ދައުުރވަމުންދާ ވަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހަމަ އޮވެގެން ަދއުރުވަމުންދާނެ. މެންބަރުން ކޯްއޗަކަށްތޯ މި ވަނީ. ދުނިޔޭ 

ނަޑކަށް ހިއެއްުނޭވ  އިތުރުވަމުންދާނެ. ޢާއްމު ރަްއޔިތުން އިތުރުވާ ވަރަށް މެންބަރުން ވެސް އިތުުރވަމުންދާނެ. އަުޅގަ

ރިހާ ކަމެއް ކޮށްގެން ދާއިރުަގއި، މި ހުރިހާ ކަމެއް ައހަރު ދުވަސްތެރޭގައި އަހަރުމެން ހު 5އަޅުަގނޑުމެން ތިބެގެން 

ނިމިގެންދާއިރު ޤައުމުަގއި ކަމެއް ކުރާނެ އެއްެޗއް އޮންނާެނހެން. މިސާލަކަށް ދަންނަވާލަފާނަން ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި 

އް ހަދާފައި ވަނީ ބަނދަރުގެ ވާހަކަ ޖަހާފައި ޮއންނަތާ މިހާރު ލައްކަ ދުވަސް ވެއްޖެ. މި ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓެ

ނޑަކަްށ،  16ވަނަ އަހަރު.  2912މި އަހަރު، މި ދައުރުގަ. މިއަހަރު   1665ބިލިއަނޭ ދެންނެވީަމ  16ބިިލއަން ގާްތގަ

 ހާސް މިލިއަްނ ރުފިޔާ އިނގޭތޯ...  16ބިލިއަނަކީ  16އެއްަބއިމީހުން ހީކުރައްވަފާނެ ވަރަށް ކުަޑކުޑަ އެްއޗެކޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު މައުޫޟޢިން ބޭރުވެަވޑަިއގަންނަާވ އެަބ. އެހެންކަމުން މައުޟޫުޢގެ ތެރޭގައި ވާހަަކކޮޅު ކުރިޔަްށ ޢި

 1670 ގެންދިއުމަށް ސަމާލުކަންދެްއުވން އެދެން. 
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 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

. އެހެންނަމަވެސް އިްނޝިއުރެންސް ޕެކޭޖު އޮތް ގޮތުން އިންޝިއުރެންސް ޕެކޭޖު މި ބަލަނީ ބޭރަށް ނުގޮސް ވޭތޯ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ހދ. ހިރިމަރަދޫ ބަނދަރުހެދުމަށް ޓަކައި މާ ގިނަ  އަޅުަގނޑުމެން ނަގަނީއޭ ވިާދޅުވާތީ އަުޅގަ

 1675ޓުން ފާސްކޮށްފަ. ާހސް މިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަެޖޓެއް މި އަހަރު އޮންނާޭނ އެ ބަޖެ 16ލާރިތަކެއް ނުދާނެ. 

ނޑުމެން ކުރަމުން އައި ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަން ނޭނގި ހުރެ  އެހެންނަމަވެސް ވެގެން މި އުޅޭ އެއްަޗކީ އަުޅގަ

ބަޣާވާތަކުން ސަރުކާރާ ހަވާުލވުމަށްފަހު މިހާރު މި ދަނީ ރާއްޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުަތކުަގިއ ހުރި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި 

ން ގޭގެ އަށް ގޮސް ސަލާންޖަހައިގެން މީސްމީހުން، އެ ތަން ހިންގަން ތިބި މުވައްޒަފުން އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނެތިގެ

ލައްވާ ލާރި ނަގަމުންދާ ތަން. ފަންޑުފޮށި ބަހައްޓައިގެްނ، މިސްކިތްތަކުަގއި ފަންޑުފޮށި ބަހައްޓައިގެން، 

 1680ޑުފޮށި ބަހައްޓަިއގެން އަދި ނުވިތަނަކަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފަންޑުފޮިށ ބަހައްޓައިގެން، ިޞއްޙީ މަރުކަޒުތަުކގައި ފަން

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ހަމަ އެނގިަލއްވާނެ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް ވެސް މި ދަތުުރގަިއ ބަިއވެރިވެެލއްވީމަ. ަބެއއް 

މަ ރަށްރަށުގައި އެބަ ުއޅޭ ސްކޫްލކުދިން މަސައްކަތު ނުކުންނަެހން ފަންޑުފޮއްޓަށް ލާރި ހޯދުމަށް ޓަކައި ުނކުމެގެން. ހަ

ރުފިާޔ  2ރުފިޔާ އަށް މިހާރު މާލޭގަިއ ކާއްެޓއް ހުންނައިރުަގއި އެ މީހުން އެ ނަގަނީ  15ސީދާ ކާށި ވެސް ހޮވަްނވީ. 

ކާށި ިމވެނި ގެައކުްނ  19ކާށި ދީިފއްޔާ އޯކޭ. ޖަހައިލާފައި ިސއްޙީ މަރުކަޒަްށ  19މަގުން ާކއްޓެއް ދިނަްސ ހެވޭ. 

 1685 ވެނި...ރުފިޔާ މި 59ދީފި. ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް 

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ނިޒާމީ ނުކުތާ އެއް. 

 

 1690 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އަރުވާފަ. އެހެންކަމުން ވާހަކަކޮޅު ކުިރޔަށް ގެންދަވާ!  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު މި ވަނީ އަޅުގަ

 ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދަވާ! 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 1695 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ވަނަ މާއްާދގެ؛ ަބއްލަވާ!  3ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ ެއއް މި ނަގަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އިނގޭތޯ. މިތިބީ ހަރުގޭގަ. މީ ތިބޭ ވަނަ މާއްދާގެ  3ފުޅުން ހަރުގެއަކަށް ބަދަލުކޮށްފިޭއ އަޅުގަ

 ދަށުންނާ...
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 1700 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތަކަށް ވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ދަންނަވަން.

  

 ކުރިއަްށގެްނދެވުން()ނިޒާމީ މައްސަލަ 

 

 1705 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ނޑު ދަންނަ ގޮުތގައި ވެއްެޖއްާޔ، )ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަދި އެއް ާމއްދާ އެބަ އޮތް  ދެން އަޅުގަ

ދާގެ )ހ(ގައި ބުނާ ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ މިތާަގއި ވަނަ މާއް 46ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ބައްލަވާ އިނގޭތޯ.  46އިނގޭތޯ. 

ވާހަކަދަްއކަން މި ޖެހެނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެއްބުރުން ިވޔަސް، ދެ ބުރުން ވިޔަސް. އެއްބުރުން 

ޔާބުވާނެތީ ކެޓިޔަްސ، ެއއްބުރުން ކެިޓަޔސް ހެޔޮ. ދެވަނަ ބުުރަގއި ނާކާމިޔާބުވިަޔސް ހެޔޮ. ެދަވނަ ބުރުގައި ާނކާމި

ނޑު ފުރަތަމަ ހަވާލާދިްނ   1710ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނަނީ  3އެއްބުރޭ ކިަޔއިގެްނ ތެޅިފޮޅުަނސް ހެޔޮ އިނގޭތޯ. ދެން ައޅުގަ

 މަޖިލީހުގެ އުސޫލުތަކާއި ކަރާމާތް ހިފަހައްޓާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސާފުެވއްޖެ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަިއަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިތ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ިވދާޅުވި އެްއޗެއް

 1715ހުށަހެޅުއްވި ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާމާ ބެހޭ 

އްކުމަށް އަރުވާފަިއވާ ފުރުޞަތަިއގެްނ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންކަމުން ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ވާހަކަދެ

 ވަަޑއިގަންަނވާ!

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަްށގެްނދެވުން(

 1720 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ކެމްޕޭން ނިޒާމީ ނުކުތާ އެއް ެވއްޖެްއޔާ އެޔަށް ަޖވާބުދިނީމައެއްުނ ދެވޭނީ. ކިހިނެއް ވާހަކަދައްކާނީ؟ ވިދާުޅވޭ! 

ނޑު ވެްސ  ޖަގަހައަކަށް ބަދަލުކުރެްއވީތޯ ތި ބޭފުޅުން ސޮއިކޮށްފައި؟ ވިދާޅުވީމަ އޭ ވާހަކަެދއްކޭނީ. އޭރުން އަޅުގަ

ކެމްޕޭން ސްޕީޗެއް ިވއްޔާ ދޭންޖެހޭނީ. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ އިނގޭތޯ. ވިދާުޅވޭ! ެކމްޕޭނު ޖަގަހައަކަށް، ހެޮޔ 

 1725ންނަށް ދަންނަވާ ވާަހކަތަކޭ. ބޮޑެތި އިންސާނުން ުހވާކޮްށގެން ތިބި، އެނިގއްޖެ. ލައިްވކުރިޔަްސ، ނުކުރިަޔސް. ތި ބޭފުޅު
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މި ތަނުގައި ބޮޑު ހުަވެއއްކޮްށގެން ތިބި ބައެއް ވަެދގެން ައއިސް ތިމާމެންގެ މަސްއޫިލއްަޔތާއި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ 

ނޑު ެގ ގާްތ ރަްއޓެހިންނޭ ތީ. ދެން މިތާ އެކޮުޅކޮޅުން ޖަހަިއގެން ތިެބ، ތިހެން ހަދާއިރު ކީއްކުާރނީ. އަުޅގަ

މައުޟޫޢުގައި މި ވާހަކަދެްއެކނީ؟ ކިހިނެއްތޯ ތި ބޭފުޅުން ރިޔާސަތަށް ކުފޫހަމަވަނީ؟ ވިދާޅުވެބައްަލވާ! ނީށީދެޭވވަރުަގއި 

ތިބީ ނީށީންނަންވެއްޖެ ނޫންތޯ. މިދެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު މި އޮތީ. ތި އިންނެވީ ކައުްނސިލް ޖެނެރަލް. މިތާ މި

 1730 ހުވާކޮށްގެން ތިބި މީހުން. މިތާގައި ހެޔޮުނވާނެ ވާހަކަަދއްކަްނ ވެސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ؛ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދައްަކވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ކުރިޔަްށ  މިހާރު އަޅުގަ

ވާ ނަމަ މައްސަލަ އެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ކުރިޔަްށ ގެންދެވިދާނެ. އެހެންނޫންނަމަ ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންނު

 1735 ވަަޑއިގަންަނވަންޏާ އެ ފުރުަޞތު އެބަ އޮތް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމަށް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަްށގެްނދެވުން(

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

 1740ވާހަކަ ެއއް ނުފަށަން، ނިޒާމީ ނުކުތާގަޭއ މި އުޅެނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅަގނޑަށް ަގޑި ނުފެއްޓޭނެ އަދި.  އަޅުަގނޑު އަދި

 އަޅުަގނުޑގެ ނިޒާމީ ނުކުތާ ައށް ޖަވާބުދެއްވަންޖެހޭނެއްނު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާނެ. ައޅުަގނޑު ދެންނެވިން އެއީ ނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޑުނޭްއސެވީމަ، ައޑުެއއްެސވި ނަމަ އެނިގވަަޑގަންނަ

 1745 ބެހޭ މައްސަލަ އެކޭ. އެހެންކަުމން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަކޮަޅއިގެން ކުިރޔަށް ަވޑަިއަގންނަވާށޭ. 

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

ނޑު ވާހަކަ އަށް ިމ ނިޒާމީ މައްސަލައަކަށް ވޭ. ެއކަމަކު ތި ބޭފުޅުންނަކަ ށް މި ތަން ހަމައަކަށް ނޭޅުވޭ. މިހާރު އަޅުގަ

ދަނީ އިނގޭތޯ. ގަޑި ަބއްލަާވތި! ނިޒާމީ މައްސަލަައކަށް ޭވ. މިހާރުވާ މި އޮތީ މަޖިލީހެްއ ލިބިފަ. މިހާރުވާ މި އޮތީ 

 1750 މަޖިލީހެއް ލިބިފަ. ގަވާއިުދގަިއ އެބަ ޮއވޭ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް މާފަންނު 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 1755 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައާ؛ ޢިްއޒަތްތެރި

 1760 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލެއްވުން އެދެން. މިހާރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައަކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވާފައި ިމ 

 އޮތީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ...

 

 1765 ގެްނދެވުން()ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް 

 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ހުސް މި ތިއްބެވީ މިތާގަ. އެހެން މެންބަރެއް ނެތް މިތާގަ. އެ މަނިކުފާނަކީ ހާރޓްޕޭޝަންޓެއް. 

އްކާ އެ ބުނާ މާއްދާަގިއ އޮތީ ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދެން މިއަދު ޓީވީން ވެސް ލައިވް ވެސް ކުރަނީކީ ނޫން. ދެން އަނެ

ނޑުމެންނަށް ނުލާހިުކ ނަސޭހަތްތެރިވާ ބޭފުޅެއް.   1770އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ސޮިއކުރާ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ނުލާހިކު އިޙްތިރާމުކުރާ ބޭފުޅެއް ެއއީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން ިތ ހުށަހެޅުއްވީ. އިށީނދެަވޑަިއަގތުމަށް ދަންނަވަން. ނިޒާމާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވާފަިއވާ   1775ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. ިމހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަރުވަީނ ވާހަކަެދއްކުމަށް އަުޅގަ

ންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަކޮޅު ކުރިޔަށް ގެންގޮްސ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

 ނިންމާލަދެއްވުމަށް. 

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ
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 1780އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު މަނިކުފާނު ނަސޭހަތެއް ދެއްވުމާ ެއކީަގިއ އަޅުަގނޑު ދެން ކެމްޕޭްނ 

ހައެއްހެން ހީވިޔަސް މީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަމަށް ބަލައިގެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ އަށް އެއްެޗްއ ޖަގަ

ދަންނަވައިލާނަން. މިހާރު މި އުޅެނީ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒުގެ ބިުލގެ މައްސަލަ އެހެންނޫންތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި މީ 

ނޑުގެ ވެސް، ިމ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިވަރު މީ ގެން ެވސް ދޭހަވޭ. ތި ބޭފުޅާގެ ެވސް، އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ވެސް އިމްތިާޔޒުގެ މަްއސަލަިއގައި އަްތލާންނުކެރެންޏާ މީތި އެއްލައިލަންވީނޫންތޯ. މީތި 

ނޑު ޭބނުމެއް ނޫން ކޮންމެހެން   1785އެއްަލއިލަންވީނޫންތޯއޭ. ީކްއކުރަން ގެންގުޅޭ އިމްތިާޔޒެއްޯތއޭ؟ އަުޅގަ

ރެންެސއް މި ދަންނަވަނީ. އާސަންދަ ޯއކޭ. އެހެްނނަމަވެސް މި ދެންނެވީ މި އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ މި ފެށުނު އިންޝިއު

އެްއޗަކީ އިންިޝއުރެންސޭ ައނެކައްެޗކޭ، އަެނކަްއޗެއް ނޫނޭ. މީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްސަލަ ފެށިގެން މި އުޅެނީ. 

އް އޮންނަންޖެހޭތޯ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމެއް ކުރެވެން އުޅޭތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެްއެވސް ކަހަލަ ބާރެ

ނޫންތޯ. މި އޭ މި އޮންނަނީ. ވަޙީދެއް ނޫން، ނަޝީދު ެވސް ފޮނުވި. މައުމޫނު ެވސް އަނބުރާ ފޮނުއްވި. ނަޝީުދ 

 1790 ޅުން ޤަބޫލުކުރައްވާށޭ...ވެސް އަނބުރާ ފޮނުްއވި. އެެހންވީމާ، މީ ވަކި މީހެްއގެ ބޮުލގައި އަުޅވަން، މި ޙަޤީޤަތް ތި ބޭފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާހަކަދަްއކަމުންދާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ދަތިނުވާ ގޮތަކަށް ވާހަކަކޮޅު ބެެހއްޓުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 1795 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

 ބުރުގެ ވާހަކަ މިއަދު ިކޔައިދޭނަން. ތި ބޭފުޅުންނަށް އޮތީ އެއްބުރު. ތި ބޭފުޅުން އެއްބުރުން ކިޔަްނޏާ އެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވަން. ވާހަކަަދއްަކވަމުން ގެންދަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ 

ނޑު ދަންަނވަން. މެންބަރަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް   1800 ބެހެއްޓުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

މަނިކުފާނުގެ ކުދިންކޮޅު ނޫންތޯ. އޯޭކވާނެ އެހެން އުޅުނަސް އިނގޭތޯ. ީކއްތޯކުރާނީ؟ ދެން މި ދެންނެވީ ތި ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެންނަކަށް ކުދިންކޮޅު ނޫންތޯއޭ. ިޢއްޒަތްތެ  ނޑު މި ަދންނަވަނީ، ައޅުަގނޑު މި ދަްނނަވަނީ އަުޅގަ ރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނުޑ މި ދަންނަާވ   1805މީގައި؛ އަލިބެ ީކއްކުރަން ތި އަތްހޫރުވަނީ. ބައިިތއްބާ. ތި ޭބފުޅުންގެ ކުދިންނޭ ެއއީ އިނޭގތޯ. އަުޅގަ

ހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް. އަޅުަގނޑު ަމއްސަލަ ެއއް ވާހަކަައކީ މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑު މިއަށް ތާއީުދކުރަން މި ހުށަ
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ނެތް ދޫކޮށްލިޔަސް. އަދި ެއހެން ކަންކަން ދޫކޮށްލިޔަސް، އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުރި ބާރުތަކާއި ކަންކަން 

ނޑު ދަންނަވާނަން މީގައި ވާހަކަ ެއއް. އިްއޔެަގއި ވެސް ީމގައި މާ ބޮޑު ބާރުތަކެ ްއ ލިބިގެްނ ކުރަން، ެއކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަުހސްކުރީމު. ޙަޤީޤަތުގައި ޤާނޫުނއަސާީސގައި ނެތް ެއއްެޗއް  ނޫސްވެރިންނަށް ދަތިތަކެއް ުކރިމަތިވާތީ އަުޅގަ

 1810އެައކު ނޯންނާނެ. އަނެއްކާ އިްއޔެ ވެސް ބަހުސްކުެރވުީނ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ާމއްދާ އެއް އަކުރުން އަކުރަށް 

އުފެދިގެންއުޅޭ އިޝޫ ައކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެންމެން ވެސް ބުނަނީ މާ ގިނަ ބާރުތަކެއް  އޮެވގެން. އެހެްނވީމާ، މީަގއި 

ޖަމާކުރަނީއޭ. ކޮބައިތޯ ނޯންނާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްލަވާ. އެއްެވސް އެްއޗެއް ނުބައްަލވާ ބިލަށް ފޯކަސްކޮށްގެން ތި 

ނުޑ ބޭފުޅުން ނުވަތަ ބަެއއް ބޭފުުޅން ވާހަކަދަްއކަނީ. އެހެންނަމަވެސް ކުރު ނޑު ދަންނަވަނީ އަުޅގަ ކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ނޑު އެންމެ ބޮޑަށް  ނޑު ާތއީދުކުރަން. މި ބިލު އެކީއެކަށް އުވާލަން ހުށަހެޅިޔަސް އަޅުގަ ތާއީދުކުރަމޭ. އަުޅގަ

ނޑު. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  1815 ތާއީދުކުރާނީ އަުޅގަ

 

  ެކވުން:ވާހަކަދެއް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

هللا `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ގަލޮުޅ އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު

 ހުށަހަޅާފައި މި ވާ އިޞްލާޙަށް...

 1820 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުއަުރވަން. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަްށ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ހުށަ

 އެހެންކަމުން، ވާހަކަަދއްކަމުން ގެންދާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވުމަށް ދަންނަވަްނ.

 

 1825 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މިލަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްަލން ބޭ ވަނަ ދުވަހޭ.  4ނުންވަނީ މިއަދު މިއީ ޖޫން މަހުގެ އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއްަގއި އަުޅގަ

ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަނުލިބި ހުރީމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ދަތިވެގެން އެަބ 

 1830 އުޅޭ. ށ. އަތޮުޅގެ ހެލްތު ެސންޓަރު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޫން. އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވާަފއިާވ ޢިއްޒަތްތެިރ  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް 

ނުޑ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް  މެންބަރުން ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަްށ ގެންދެވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ވާަހކަދެއްކުމަށް ފުރުަޞތުއަރުވާަފއި  1835ާވ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ދަންނަވަން. މިހާރު އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަނީ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވަން ހުށަހެޅިަފއިވާ އިޞް ނުޑ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ ލާޙަށް އަުޅގަ

 1840ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ޤަޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ނެތް 

އިނާޔަތެްއ، ހިމާޔަތެއް، ަރްއކާތެރިކަމެއް އެ ަރއްޔިތުންެގ އަތުން އުޖޫރަނަގަިއގެން، ރައްޔިތުން މުސާރަދީގެން 

ޚިދުމަތްކުރަން ތިބޭ ބޭފުޅުން ނަގާކަށްނުޖެހޭނެ. އެއީ މިއަދުގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެއއް ސިޔާސަތު. އެހެންވީާމ،  ރައްޔިތުންނަށް

ގެ އިރާދަުފޅާއި މިންވަރު ދެން ކިތަންމެ އަވަހަށް އިންތިޚާބެއް ބޭްއިވޔަސް އެއްބުރުން ވިންވަނީ. هللاއަޅުަގނޑުމެން 

ްއޔިުތން ބާރުވެރިކުރުަވއި، ަރއްިޔތުންނަށް ރައްކާތެރިކަންދީ، އެއްބުރުން ކާމިޔާުބކުރަނީ. އެއީ މި ރާއްޭޖގެ ރަ

 1845ރައްޔިތުންނަށް ހިމާޔަތެއް ދީ، ރައްޔިތުންނަށް ލާވަށާޖެހޭ ރައްކާތެރިކަުމގެ ފަށަލަ އެއް ހަމައެކަނި ލިބޭނެ ސިޔާސަތެއް 

ތުން މި އިޞްލާޙު މި މަޖިލީހަށް ޕާޓީގެ ފަރާهللا ގެންގުޅޭ ޕާޓީ އަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ހުށަހެޅި ސަބަބަކީ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންނަށް ހިމާޔަތާއި 

ނޑުމެންނެއް ޫނން މި ބިލެއް ހުށަހެޅިކީ ެވސް. މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ  އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަން ހޯދުމަށް އަޅުގަ

ތިބި ހާލަތާ، ަރްއޔިތުން ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ހާަލތާ، ރަްއޔިތުން ަކއިބޮިއއުޅޭ ހާލަތާ، ރައްޔިތުން ނިދިކުާރ ރައްޔިތުން 

 1850ހާލަތު ބަލަމުން ގޭގެއަށް ވަެދ ޑޯ ޓް ޑޯ ހަމައެކަނި ހިންާގ ޕާޓީ އަކީ މި އެމް.ީޑ.ޕީ. ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެންިޑޑޭޓު. 

ނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭ ެގ ރަްއޔިތުްނ ެއއް ބުރުން މި އިންތިޚާބުގަިއ ވޯޓުީދ ކާމިޔާބުކުރާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ރަްއޔިތުން ލިބިގަތުމަށް ޓަަކއި ަރއްޔިތުންނަށް ދޭ ޯވޓެްއކަން ަރއްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާތީ. އެީއ 

ނޑުމެން  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުމެން މި އިޞްލާުޙ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ސަބަބަކީ. އަުޅގަ

ނޑައަޅާަފއި އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނޑުމެން ެއ އޮތީ ކަ ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހެްލތު ސިޔާސަުތގަިއ މިހާރު ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކަސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރގެ   1855ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަސް ައޅުގަ

ރުންނެއް ކަމަކު މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތެއް ލިބޭނީ. ލިބޭ ހެލްތު އިންޝުއަރެންސެއް ލިބޭނީ. މިނިސްޓަ

ނޑުމެން  1އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ޮއންނާނީ އެއްކަލަ އާސަންަދިއގެ  ލަްއކަ ރުފިޔާ. އެ ނޫން ގޮތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއއް ބުރުން ކާމިޔާބުވާ ސަބަބަކީ. ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިާޔސަތު ޤަބޫލުކޮ ށް، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހެންވީމަ އަޅުަގނޑުމެން މާޒީވެިދޔަ ތަނުގައި ވެރިންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަންީދ، 
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 1860ދުކޮށް، ވެރިންނަށް ވަަށއިގެްނ ސެިކުއރިޓީ ލަިއގެން، ަރއްޔިތުންަނށް ލިބޭ ހުރިހާ އާމްދަނީ ެއއް ވެރިންނަށް ޚަރަ

ވެރިންގެ ގޮުތަގއި ތިބޭ ބަޔަކު މި ޤައުމުގައި ބައިތިއްަބއިގެްނ ރައްޔިތުންނަކީ އެ ވެރިންގެ އަރިހަށް ސަލާންޖަހަން ދާނެ 

ވަނަ އަހަުރެގ  2998ބައެްއގެ ގޮުތގައި މިއަދު އޮތްއޮތުން މި ޤާނޫނުއަސާސީން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދީފި. 

ން. ވެރިންނަށް ރައްޔިތުން ބުރަ މަސައްކަތްކޮްށގެން ހޯދާ ފައިސާ މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރައްޔިތުްނނަކީ ވެރި

ވެރިންނޭ ކިޔަިއގެން އެ ތިބަ ބަޔަކަށް ޚަރަދުކުރަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން. މިއަދު ވެރިންނަކީ މި ޤައުމުގެ 

ނޑުމެންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭުޓ ރައްޔިތުންނޭ. ވެރިކަމަށް އަްނނާނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާށޭ. އެހެންވީމާ،   1865އަުޅގަ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު )އަންނި( އަށް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތން އެއް ބުރުން ވޯޓުދޭނީ. އެއީ ރަްއޔިތުން ވެރިވުމަްށ، 

ރައްޔިތުން ބާރުވެިރވުމަށް ަރއްޔިތުން މުއްސަނިދވުމަށް، ރައްޔިތުން ތަނަވަްސވުމަށް، ރައްޔިތުން ސަލާންޖެހުމުން 

ވުމަށް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިއއްެޔގައި އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ހަނާވަީނ، ފަނާވަނީއޭ ގޮވަމުން ޮގސް ރައްކާތެރި 

އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރައްވާަފއި އޮތް ކަމެއް ބޮޑު ބަޣާވާތެއް ކޮށް، ވެިރކަްނ هللا މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާކުރަމުން މާތް 

 1870ބި ހާލު އެނގިަވޑަިއގަންނަވާތޯ. ކޮން ބައެއްތޯ އެ ވާހަކަ ދައްކަީނ؟ ވައްޓާަލއި، މިއަދު ޤައުުމެގ ރައްޔިތުން ތި

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު މާޔޫސްކަމެއްެގ  ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން އެ ވާހަަކ ދެއްކީ. މިއަދު އަުޅގަ އިްއޔެަގއި އަުޅގަ

މިއަދު ކޮން ގެެއއްގެ ކޮން ރަްއޔިތެއްޯތ  ތެރޭގައި އެ ވާހަކަ ނުަދއްކާ ިތބީމާ މި ޤައުމުގައި ތަކެީތގެ ައގު ހެޔޮެވއްޖެތޯ؟

ކަިއގެން ތިބީ؟ ކޮން ގެއެްއގެ ކޮން ރައްޔިެތއްތޯ ހަމަނިދި ނިދައިގެން ހުރީ؟ ކޮން މައެއްގެ ކޮން ބަފަެއއްެގ 

ނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ދަރިކޮޅަކަށްތޯ ަވޒީފާލިބިފަިއ އޮތީ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހެންވީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ މެންބަރު  1875ންނަށް ހިމާޔަތާއި އިނަޔާތޭ ކިަޔއި، ބިލެއް ހުށަަހޅައިގެން ިމކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ.  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމުން ޞައްޙަ ވެރިކަެމއް ނެތް ތަނެއްަގއި އަުޅގަ

ތިބޭ ބަެއއްގެ އަތުން ައޅުަގނޑުމެންަނކަށް އެކަަމކުން ސަލާމަތެއް  ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމުން ޙަރާްމ ކަމެއް ކޮްށގެން

ނުވެވޭނެ. މި ރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން ކިތަންމެ އަވަހަކަށް ިއންތިޚާބެއް ބޭއްިވޔަސް މި ޙަރާމް ބަޣާވާތުން މި ޤައުމުން 

މެއްގެ ދަށުން ރަްއކާތެރިކަން ސަލާމަތްކުރާނެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ހަލާލު ވެރިކަމެއް ަޤއުުމގައި އުފެއްދުން. އެ ވެިރކަ

ނޑެްއގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ދިރިއުެޅޭވނެ ގުޑް ަގވަނިން ސިސްޓަމެއް މިތާ ޤާއިމުކުރުން. އެކަްނ   1880ލިބިގެންވާ އޮިނގަ

ނޑުމެން ެއއް ބުރުން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުދޭނީ. މި ރާއްޖޭގެ  ކުރަން އެމް.ޑީ.ޕީން މި އުޅެނީ. މިހެންވީމަ އަޅުގަ

ތުން އަބަދަކު ޖާހިލުކަންމަތީ ،އަބަދު ޣާފިލުކަންމަތީގައި އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެއްެޗްއ ނުވިސްނޭ ބޭފުޅުން ކަމަށް ރައްޔި

ހަދައިގެންނެއް ނުބޭތިއްބޭނެ. މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ރައްޔިތުްނނަކީ ތަންދޮރުފިލާ، ތަޢުލީމީ، 

ނޑުމެން ރަްއޔިތުން މިނިވަންކޮށްލާ، އެ ަރއްޔިތުްނނަށް ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުން ޢިލްމީ ބޭފުޅުން. މިހެންވީމާ، އަޅުގަ 

 1885ގެނެސްދޭނެ އެތައް ކަންަތއްަތކެއް ައޅުަގނޑުމެން އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެނިފެސްޓޯަގއި ތަޢާރުފުކޮށްދީފައި 

ނާޑއި ވަިއގެ ަމގުންނާ،  21އޮންނާނެ. މިހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު  ދާއިރާ އަްށ ކަ
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ނޑުމެްނގެ ސިޔާސަތުތައް ވިްއކާފައި މި  އެގޮތް ިމގޮތުން ގޮސް ަރއްިޔތުންނަށް ވިސްނައިދީފައި މި އަންނަނީ އަުޅގަ

އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން އެއް ބުރުން ވިން ވާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙުތައް އަޅުަގނޑުމެްނ މި ބިލަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު هللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުޢި

ނޑުމެން ބޭނުންވާ ހަމައެކަނި އެންމެ ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި. އެްއގޮތަކަްށވެސް މި ބިލަކުން   1890ތާއީދުކުރީ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަމެއް ޭދކަށް ނޫން.  އަޅުަގނޑުމެން، އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެންމެ ވަުރގަދަ ސިޔާސަތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އީމާންެވގެންހުރި އެްއކައުްނވަންތަ...  ހިމާޔަތާއި އިނާޔަާތއި ރައްކާެތރިކަން ލިބިގެންދާނީ ރައްބުލްޢާލަމީން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަުތ މި އަރުވަނީ މާ  1895ފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. މިހާރު އަޅުގަ

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންަދވާ.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

އްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. `. ާއދެ، މި ހުށަހަޅާފައި ވާ `. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ. ޝުކުރި

 1900ހުށަހަޅުއްވާފައި މި هللا މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ާބރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ގަލޮޅު އުުތރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ނުޑ ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރަނީ ޢިއްަޒތްތެރި ރަ 8ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރަން.  8ވަނީ މި ޤާނޫނުގެ  އީސް އަުޅގަ

ަރއްޔިތުން މަޖިލީހުން  39ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުަރނީ މާލީ އިނާޔަތްތަކެްއ، % 8ކުރިންވެސް ދެންނެވިން. 

އަަހރު ވީމަ އެ މީހަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ އެބައި  55ވަިކވުމަށްފަހު ވެސް 

هللا ހުށަހެޅުއްވިއިރު ގަޮލޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު އުނިކުރަން. ދެން އުނިކުރަން

 1905ފާހަގަކުރަްއވަނީ ތިމަންނަ ބޭނުންވަނީ ރައްކާތެިރކަމޭ. މާނަ އަކީ ތިމަންނަމެން ބިރުަގނޭ މި ސަރުކާރު ދެކެ. މި 

ންނަށް. ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަރުކާރު ދެކެ ބިރުގަނެއޭ. މި ސަރުކާރުން އަނިޔާކޮށްފައޭ ވަނީ ދިވެހި ރައްިޔތު

ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ ވެރިކަމެްއ ބަޣާވާތަކުން ފުރޮޅައިލާަފއޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑު މި ދަންަނާވ ވާހަކަ އަކީ. އެހެންވީާމ، 

އެާއއެްއކޮށް ތިމަންނަމެން މާލީ އިނާޔަތެއް ބޭނުން؛ ރަްއކާެތރިކަމެއް، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުަގނޑުމެން ކުީރގައި 

މެން ަރއްކާތެރިކަެމްއ ބޭނުމެއް ނޫން. ކުރީަގއި އަަމންއަމާންކަން ޤާއިމުކުެރވިފައި އޮތީ ރާއްޭޖގަ. ރާއްޖެ ހަމަ އަޅުަގނޑު

 1910ޞުލްޙަވެރިކަމާެއކު އޮތީ. ެއހެންނަމަވެސް ބަޔަކު މީހުްނ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި މުޅި ޤައުމު އޮތީ ފަސާދަކޮށް، 

ވީމާ، މި ޤައުމުެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރައްކާތެރިކަން. މަޖިލިސް ބަޣާވާތްކޮށްފައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން

މެންބަރަކަށް ވެސް، ެއއްެވްސ ބަޔަކަށް ނެތް މި ޤައުމުގަިއ ރައްކާތެރިކަމެްއ، ސަލާމަތެއް. ކޮންމެއިރަކު ވެްސ، ކޮންމެ 

ލަފާނެ. ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ރައްޔިަތކަްށ ބަޔަކު ވެްސ، ގޭްނގެއް ނުވަަތ ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ކޮންމެެވސް ކުއްޖެއް މަރާ
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އަނިޔާކޮށްފާނެ. ުނވަތަ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަެރއް ވެސް ހަމަ ޝަހީދު ެވސް ކޮށްލަފާނެ. އެހެްނވީމާ، 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ މިހާހިސާބަށް ދިޔައިރު މި ވާންޖެހެނީ ކީްއވެގެންތޯ. އެއީ ާރއްޖޭެގ   1915ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

މަށް ިދވެހި ރަްއޔިތުން އިސްކޮށްަފއިާވ ޢަދުލުވެިރ ވެރި އެްއ، ބަާޣވާތަކުްނ ވެރިކޮްށ، އިސްލާމްދީނުގަިއ ވެރިކަ

ނޑު ުކރިންވެސް ދެންނެވިން ލަޔަްނ  ނަހީކޮށްފައިވާ ބޮޑު ބަާޣވާތެއް ހިންގައި ވެރިކަމުން ދުރުކޮށްަފއި އަރާ އެހެރީ އަުޅގަ

ނޑުހަިއވީމަ ކިންުގގެ ފިލްމުގައި ފެންނަ ސްކާ. ސްކާ އޭ ނޑުހައިެވއްޖެ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ބަ ަނގެ ހައިނާަތށް ބަ

ދައުލަތުގެ؛ ދެން އިތުރަށް ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ހުރިހާ ެއއްެޗއް ހުްސވީމާ އޭަނގެ ެވރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަަކިއ 

 1920ށް ކާންދިނުމަށް ޓަކައި، ފުލުހުންނާ؛ އޭނަގެ އެ އުޅޭ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ހައިާނގެ ބައިަގނޑަ

ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހާރު އިްއޔެ އެ ފާސްކުރީ، ިއއްޔެ އަނެއްކާ އެ ނިންމީ ކިޑުނީން ޓެކްސްނަގަން. އަުޅގަ

ސަމާސައަކަށް ދައްކާ ވާހަަކ އެއް ނޫން. ޑައިލިސިސް ހަދާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން އެބަ ނަގާ މިހާރު. ކުރިން 

ފަހަރު  3ރުފިޔާ ނަގަން ފެށީ. މާަނ އަކީ ހަފްތާައކު  1999ފިާޔ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ރު 499ދައްކަމުންދިޔައީ 

ނަޑކަށް އަހަަރކަށް  ހާސް ރުިފޔާ. ކޮންތާކުންތޯ؟ އާސަންދަ  59ލައްކަ  1ހަދަންޖެހޭ މީހާ، އެ މީހާ އަތުން ދާނެ ގާތްގަ

 1925ބަލިތައް ހުންނާނެ. ދެން އިތުރު އެއާ ގުިޅގެން  އަކީ އެހައި ގިނަ ލާރި؛ އަދި އޭނަ އަށް ކިޑުނީ މައްސަލަިއގެ އިތުރު

ހުރި ބަލިތަކަށް ކޮންތާކުންތޯ އޭނަ ފައިސާ ހޯދާނީ. މަރުވަންވީ ނޫންތޯ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މަރަނީ ނޫންތޯ 

ަބ ރައްޔިތުން. ދެން އަޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުރެވެީނ ޤައުމީ ޔުިނަވރސީޓީ ކުއްަޖކު ައޅުަގނޑަްށ މެސެޖެއް ފޮނުވާފަިއ އެ

ނޑު ، 219އޮތް. އެ ކުއްޖާ ފޮުނވާފަިއ އޮތް މެސެޖުަގއި % ފޮނުވާފައި އޮތް މެސެުޖ އޮތް ގޮތަށް އަުޅގަ

އިންްކރީސިން ލޯ ފެކަލްޓީ ކޯސް. ފީ އިންކްރީސިން އިން ެފކަލްޓީ އޮފް އާްޓސް، ދިވެހި  219ކިޔައިލާނަން. %

 1930ިކޔަވާ ކުއްޖާ ައތުން، ބަހުގެ ިޑގުރީ ހަދާ  ލޭންގުއޭޖު ިޑގުރީ ކޯސް. ދިވެހިބަސް ހިމާޔަތްކުރޭ. ިދވެހިބަސް

 199މި އޮތީ ަމތިކޮށްފަ. ދެން މި އޮތީ އޯލްސޯ ނާސިން ކޯސް ފީ އިންްކރީސްޑު؛ ޖުމްލަކޮށް % 219ކުއްޖެއް. %

ވަރު ބޮުޑެވއްޖެ. މިއީ ާރއްޖޭަގއި ޚިދުމަތްދޭން ތިބި ހޮސްޕިޓަލްތަކުެގ ނަރުހުން، ނަރުސްކަން އެ ކިަޔާވ  259އާއި %

ނަށް ނާސް ކޯްސ ފީ ެވސް މި އޮތީ އެހާ ބޮުޑކޮށްފަ. ދެން  ބެޗްލަރ އޮފް؛ ދެން ޮފނުވި އެީތަގއި އޮތީ ބެޗްލަރ ކުދިން

އަށް ބޮުޑކޮށްފައި  18999އިްނ  8999އޮފް ެއޑިުއކޭޝަން ޯކސް ފީ ފްރޮމް އެއިޓު ަތުއޒަން ޓު ެއއިޓީން ތަުއޒަން. 

 1935ތުން ނަަގއިގެން ވެސް މި ކާންދެނީ އެއް ބަޔަކަށް. ހައީނާތަކަށް ިމ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިފައިާސތައް ކިަޔވާކުދިން އަ

ނޑު ލޮލުން ދެކުނިން އީވާ ޢަބްދދު ފިރިމީހާއަށާ، ދިވެހި هللا ކާންދެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހައީނާތައް ފަހާދުވީ. އަޅުގަ

ތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި ވެރިމީހާ ހުރީ ރައްޔިތުންނާއި ހުރިހާ އެންމެނަށް އަނިޔާކުރިއިރު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ރައްޔިތުން އިން

ބައްލަވަންށޭ މަތީަގ. ެއ ހިާސބަށް ދިޔައިމަ އިސްތިޢުފާދިނީ. ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި ިއސްތިޢުފާދީފައި އެހެރީ 

ނޑު ފާހަަގކުރަން ސަބްޖެކެޓު ކޯސް ީފ  އަްށ ިމ  789އިްނ  389ނިކުމެވަަޑއިގެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 1940ނީ. އަދި އެހެން އެބަ އޮތް މެސެޖު. ހަމަ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ފޮނުވާފައި ހުރި މެސެޖުތަކޭ. ސްޓޫޑަންޓުން އޮންނަ
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ފޮނުވާފައި ހުރި، ޔުނިވަރިސޓީން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ ަޤއުމީ ޔުިނވަރސިޓީ ކުދިންނަށް 

ނޑުެމންގެ ވެރިކަެމއްަގއި ލޯ ސްކޫުލ އަޅުަގނޑުމެން ހާވަޑުން، ާހވަޑު ޔުިނވަރސިޓީން މި ލޯ  ދޭ މެސެޖެއް މީ. އަޅުގަ

ސްކޫލް ހެދޭނެ ގޮތެްއ އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ަރއީސަށް ދަންނަަވއިގެން ފުރުޞަތު ހޯދައިދާނަްނ ކުދިންނަށް. އެހެންނަމަވެްސ 

ނުޑ ފާހަގަކުރަން، ނިމުނީތޯ؟ އާ ދެ! ހިންގަމުންދާ ކޯހެއްގެ ފީ މިހާރު އެ ފެންވަރެއްގެ ތަނެްއ ނޫން ދެއްތޯ. އަދި އަޅުގަ

 1945އަގުޮބޑުކުރުމަކީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ަގާވއިދާ ޚިލާފުކަމެއް. ައންއެތިކަލް ެވސް އިނގޭތޯ. އަންއެތިކަލް ވެްސ، ސީދާ 

ކިެޔވުމުން މަޙްރޫމުކުރުވުމަށް ރާވަިއގެން ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާ އެއް. ކިަޔވާ ުކއްޖެއް. ފޮނުވާފައި ވަނީ ސްޫޓޑެންޓެްއ 

ނިވަރސިީޓގެ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް މިއީ ހާލަކީ. ބަލިމީހާގެ އަތުން މި ނަގަނީ، ކިޑުނީފެއިްލވެފައި އޮންނަ ޤައުމީ ޔު

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ސީރިއަސް ވާހަކަ ެއއް މި   މީހާ ދިވެހި ރައްޔިތާ އަތުން މި ނަގަނީ ކިޑުނީ ޓެކްސް. ައޅުގަ

ލަ އެއް. މި ރާއްޖޭގައި އެބަ އޮތްތޯ ސަރުކާރެއް؟ ކޮންތާކުތޯ ެއ ދައްކަނީ. ސީރިއަސް ވާހަކަ ެއއް. ސީރިއަސް މަްއސަ

 1950ސަރުކާރު އޮތީ؟ ސަުރކާރު ޮއތްތަނެއް ވިދާުޅވޭ؟ މިއަދު ެވސް، ިއއްޔެ ވެްސ، ޭއގެ ުކރީގައި މިދިޔަ އަހަރު ެވސް 

ޝަން. ފުޓުބޯޅަެއއްހެން ފޮނުވީ ހުރިހާ ބިލުތަކެއް އެޮކޅުން މި ކޮޅަށް. މިޮކޅުން ެއޮކޅަށް. އެ މީހުންެގ މެޖޯރިޓީ، ކޯލި

ބިލު އެކޮޅަށް ޖަހަނީ. ެއކޮޅުްނ ވަޙީދު މި ކޮޅަށްޖަހަނީ. ފުުޓބޯޅައެއްހެން ތަޅާތަާޅ އޮތީ ަޖލުތަކާއި ޕެރޯލާ ބެހޭ ބިލު. 

ދެން ފާސްނުކޮށް އެ ފޮނުވާިލ ބިލަކީ ކޮން ބިލެއްޯތ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް؟ ދައުލަުތގެ ޕޭ ކޮމިޝަނާއި އުޖޫރަތަކާ 

ނ އަކީ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު. އެ  89ަޑއެޅި ބިލު. ދައުލަތަށް ލިބޭ، ދައުލަތަށް މިހާރު ލިބޭ ފައިސާގެ %އެްއޗެހި ކަ

 1955 ދުވަހެއްަގއި ހިނގާ ކަންތައް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މުޙައްމަދު ރަޝީ

ވަަޑއިގެން ނެތް. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ޖެހެނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް 

 1960 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކަުތގައި ކުރިއަށްިދއުން ނޫން އެހެން ގޮތެްއ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައް

ނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދިަޔއީ މިއަދު މިއީ ޖޫންމަހުގެ  ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެްސ  4ނެތް. އަޅުގަ

 1965ުދވަސް ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގަިއ މަަސއްކަތްކުަރްއވާ މުަވއްޒަފުްނގެ މުސާރަކޮޅު، މުސާރަޮކޅު؛ އެ ބޭފުޅުން އެއް މަސް

ވެންދެން ކުރީމަ، ބުަރ މަަސއްކަތްކުރީމަ ލިބެންޖެހޭ އުޖޫަރ ސަރުކާރު ުމވަްއޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ އަދިވެްސ 

ނޑިޑޭަޓކާ ެއކީަގއި  ނުދެވި ހުރީމަ. ޗެުކގައި ޮސިއކުރަްއވާ ބޭފުޅަކު ހުންނެވީ ޮކންމެވެސް އެހެން ޕާޓީެއްއގެ ރިޔާސީ ކެ
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ެހންވީމާ، ޗެުކަގއި އޮތީ ސޮިއނުކުރެވި. ށ. އަތޮުޅގެ ެއްއވެސް، ހެލްތު ސެންޓަރުަގިއ ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކުގަ. އެ

މަސައްކަތްކުރާ ެއއްެވސް ހެލްތު ސެންޓަރެއްގައި މަސަްއކަްތކުރާ އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް މުސާރަ އެއް ނުލިބޭ އަދި. މިއީ 

 1970ގެ ގިނަ ުމވަްއޒަފުންތަކަކަށް މުސާރަ ނުލިިބގެން ެއ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ފެނަކަ ކޯަޕރޭޝަނުގަިއ މަސައްކަްތކުރާ ީޕ.ޕީ.އެމު

ވަނަ ދުވަްސ. ޓިއުޝަން ފީ ދައްކަންޖެހޭ.  4ޝަކުވާ ފަށްފަށުން، ފުލުފުލުން އެބަ އާދޭ. މިއަދު މިއީ ޖޫންމަހުގެ 

ންތައް އެހެނިހެން ފީތައް ދަްއކަންޖެހޭ. އެހެނިހެން ކަންތައްަތްއ ކުރަންޖެހޭ. އަމިއްަލ ޚަަރދުތައް، ޒަރޫރީ ބޭނު

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި އިނާޔަތް  ނަގާކަށް ބޭނުމެްއ  ފުއްދަންޖެހޭ. މިކަންކަން ނުވެ ހުއްޓާ އަޅުގަ

ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެއްެވސް މެންބަރަކު މި އިނާޔަތް ނަގާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، މި އިނާޔަތް 

ނޑާލަން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއި ނޑުމެން ައދިވެސް ތާއީދުކުރަމޭ. އަިދ ކަ  1975ރާގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ނޑުމެން ތާއީދުކުރުންމަތީގައި ދެމިހުންނާނަމޭ. އަޅުގަ ކުރިއަށް އޮތް ތާަގއި މިފަދަ އިޞްލާޙުތަކަށް އަުޅގަ

ފިޔާ ޚަރަދުޮކށްގެން ބޮޑުސިްނގާ ބަޖެޓެްއ ބިލިއަނަްށ ވުރެ ގިނަ ރު 16ކަންތައް ބޮުޑވަނީ މި އަހަުރގެ ތެރޭަގއި 

ބިލިައނަށް ވުރެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ފާސްކުރިއިުރގައި ާރއްޖޭގެ ެއިކ ކަންކޮޅުތަުކގައި ކުރަމުންދިަޔ  16ފާސްކުރިއިުރގަިއ، 

ރައީްސ. މަސައްކަތްތައް ހުއްަޓއިލާފައި، މަސައްކަތްތެރިން މިއަދު ވެސް ތިބީ ދޮޅީގައި އަތްވިދެަލއިގެން ޢިއްޒަތްތެރި 

 1980ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން، ަމސައްކަެތއް ކުރަން ދާނެ ތަނެއް ނެތް. ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފަިއ އެ އޮތީ. ފާސްކޮށްފައި އޮތް 

ހާްސ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު  39ބިލިއަން ރުފިޔާ،  39ބަޖެޓުން ކުރި ކަމެއް ނެތް. މި ދެ އަހަރު ތެރޭގައި 

ުދވަހާ  489ށް ޓަަކއި ފަށާފައި ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެްއ ހުއްޓާލައިފި. ފާސްކުރިއިުރގައި ާރއްޖޭގެ ަތރައްޤީ އަ

ގާތްިވއިުރގައި ުފވައްމުލަކު ެއއަރޕޯޓުގެ ަލއިޓުޖަހައިނުލެވުީނމާ އަދިވެސް ހަމަ ރަށްރަށަށް އަރާފައި ެއއަރޕޯުޓގަިއ 

ނޑަޖަހާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ފޮއްދޫ ަރއް ނޑަ. އެއަރޕޯޓު ައޅަން ކަ ޔިތުން ރެޔާއިދުވާުލ ދެ މަސްދުވަްސ ޖަހަން ކަ

 1985ވަންދެން އިހުތިޖާޖުކޮށްގެން ިމ މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހަޅައިގެން ބަޖެުޓގައި ޖަަހއިގެން ހޯދި ބަނދަރުގެ މަސައްކަްތ 

ލާފައި ފަށައިދޭނަމޭ ކިޔާފައި، ޔަޤީްނކަން ތަކުރާރުކޮށް ދެްއވަމުންެދއްވަމުން ގޮސް ަކއުންސިލްެގ މެންބަރުންނަށް އޮޅުވައި

އެ ރަށު ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖައްސައި ނިކަމެތިކޮށްފައި ާނއުއްމީދުކޮށްފައި އަދިވެސް ެއ ތިބީ. އަދިވެސް އެ އުޅެނީ 

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ  ހަމަ އެކަމުގަ. އެހެްނވީމާ، ިމ ހާލުގައި ޮއވެ މި ކަންތައްަތއް މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އަހައްމަދުބޭ ކަމަށް ވިޔަސް، ޢަބްދުއްރަޙްމާނުބޭ ކަމަށް  މިފަދަ އިނާޔަތްތައް ނަގާކަށް. އަޅުގަ

 1990ވިޔަްސ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް ވިަޔސް ހެލްތު އިންޝުއަރެްނސް އޮންނަންޖެހޭނީ އެއް 

ނެޑއްަގއޭ.  ިކޑުނީބަލީގެ މީހާ އަތުން، ަޑއިލިސިްސ ހަދާ މީހާ އަތުން އަޅުގަ ނުޑމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިންގަ

ރުފިޔާެގ ޓެކްސްނަގާ ނިޒާމެއް ކަމަކުނުދެއޭ. ޞިއްޙީ މަރުަކޒުަގއި އޮންނަ ވޭުނގައި ޓެްކީސ  699އެ ވިދާުޅވާ 

ޑްރަަވއިރެއް ލަިއގެން ޓެކްީސކުރާ ހައިސިއްޔަތުން އެ ބޭުނންކުރާ ސިސްޓަމެއް ކަމަކުނުދެއޭ. މި ކަންކަން ބަދަލުވާން 

ނޑުމެންނެކޭ އަިދ އެބަ ޖެހެއޭ ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެންެމ އާދައިގެ ަރއްޔިތު މީހާ އެޭކ، އަުޅގަ . އެހެންވީމާ އަުޅގަ
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 1995ވަޒީރުންނެކޭ މި ހުރިހާ ެއންމެނަށް، ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެސް އެ އޮްނނަންޖެހޭ އިންޝުއަރެންސް؛ 

ަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުމީހާ ސަލާމަތްކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް މަރުވާން ދޫކޮށްލަިއގެން ވާކަށް. އަޅު

ނުޑމެންގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރުން  އަޅުަގނޑުމެން ކޯލިޝަން ހަދައިގެން މި ތިީބ ރަްއޔިތުންނާ އެީކގަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެން މިގެންނަ ސި ނުޑމެން ގެންނާނަން. އަުޅގަ ޔާސަތަީކ އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްކުރުުމގެ ިސޔާސަތުތައް އަުޅގަ

ގަރުބަގަީތއްސުރެ ފެށީއްސުެރ ގޮސް ކަްށވަޅާ ހިސާބަށް ދާންދެން ބޭސްފަރުވާގެ ނިޒާަމކުން ފުލް އިންޝުއަރެންްސ 

 2000ތައް ދޫކޮށްލަން. މި އިނާޔަތްތަްއ  ޕެކޭޖެއް ލިބޭނެ ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންަވނީ މި އިނާޔަތް

ނޑުމެން މި ގެންނަނީ އެްއކަލަ ބަޔަށް. އެ ބަޔަށް އިތުުރކުރަން. ދިވެިހ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރަން. މި  ދޫކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ފައިސާ ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްފައި ރަްއިޔތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހޯދައިދެވޭނެ ނިޒާެމއް 

ނެ އިންތިާޒމެއް ހަމަޖެހިގެން ނޫނިއްޔާ ޤާއިމުކުރަން. މި ވަށާޖެހޭ ނިޒާމަކުން ދިވެހި ަރއްޔިތުްނނަށް ޚިދުމަތްލިބޭ

ނޑުމެން ދެމިތިބޭންވީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަލާމަތެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެ މަސަްއކަތުަގއި ައޅުގަ

 2005އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ ހެލްތު އިންޝުއަރެްނސްގެ ްސކީމުގެ އިތުރުން އަިދ އިތުރަށް އެހެނިހެން އިތުުރ 

ނޑި އަްށ، ފަޓްލޫނުގެ ފައިކުރި ފުޅާ ފަޓްލޫން ކޯލިޝަން ހަދައިގެްނ ސްކީމުތަ އް ތަޢާރަފުކޮށްގެން އަމިއްލަ އަންބޮ

ނޑިބަްތ  ނޑި އަށް އިތުުރވާ ސަރުކާރެއް އޮތީމަ ލިބެންޖެހޭ ލަނޑު މި ލިބެނީ. އެއް ތެލީގައި ހަތް ވައްތަރަށް ބޮ އަންބޮ

ނުޑ ކެއްކީމަ އެިކ ތަންތަނުަގއި ެއކި ކުލަ ހުންނާނީ.  މި އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނިޑއެްއގެ މިަޔ ދަށުވުމަްށ ވުރެ ވެސް ވޭން ހުންނާނޭ.  މި ދަންނަވަނީ ކިބުރުވެރި، ޮބޑާ ވެިރއެްއގެ އަތްދަށުނުަވއްޗޭ. ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެ ނެޑއް ލިބިފަ. އަުޅގަ  2010ންނަނީ ބާޒާރުގެ ައގުތައް ުދވަހެއް މިއަދު މި އޮތީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެކަހަލަ ލަ

ދުވަހެއް ބޮުޑވަމުން ދާތަން. ކުރިމަތީ މި އޮތީ ރަމަޟާން މަސް. ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ ރައީސް؟ އަދިވެސް މުސާރަކޮުޅ 

ނުޑމެންނަށް ބަލައިގަނެވޭކަށް.  ނުދެވިގެންނޭ މި އުޅެނީ. ެއހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ނެތެއްނޫންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޭބނުންވަނީ މި އިނާޔަތްތަްއ ދޫޮކށްލައިގެން ވިޔަްސ، މި ހިމާަޔތްތައް ދޫކޮށްލަިއގެން ިވޔަސް އެހެން ވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ބޭނުންވާ ިއންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖަކުން ިދވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 2015 ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޢާރިފުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވަިއކަރަ

ނޑު ެވސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދެތިން ވާހަކަ އެއް  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 2913/5ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެ ނިސްބަތްވަނީ މިތާ މިތިބަ  އިމްތިޔާޒުަތކާއި  2020 77ބާރުތަުކގެ ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ މައްޗަށް. ައޅުަގނޑު ެވސް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތ 
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ނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުެރވޭ. ތާއީދުކުރެވޭ ސަބަބުަތކެއް އެަބ ހުރި.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީގައި އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގައި މި އޮންނަނީ. އިނާޔަތްތައް  8އިނާޔަތްތަެކއް ލިބޭ ވާހަކަ ޤާނޫނު ނަންބަރު، މާފުކުރައްވާިތ! މި ބިލުގެ 

ނުޑމެން ޚިދުމަތް އަ ދާކުރަމުން އުނިކުރަން މި އޮތީ ހުށަހަޅާފަ. އަޅުަގނޑު ެއއަށް ތާއީުދކުރަން. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

 2025ދާއިރުަގއި ލިބެންޖެހޭ އެއްޗަާކއި ޚިދުމަތް އަދާކޮށް ނިމިގެން ނުވަތަ ރިޓަޔަރކުރުމަށްފަހު ނޫނިއްޔާ އަދާކުރަމުންދާ 

ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެހެްނ ރައްޔިތުންނެކޭ އެްއގޮތަކަްށ  ވަޒީާފއަކުން ދުރަށް ދިޔައިމަ ދެން ލިބެންވާނީ އަޅުގަ

ހަމަހަމަކަންމަތީގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާކަށް ނޫން. ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ވެްސ  މުޅިން ހުރިހާ ކަމެއް

ވާ ގޮތަކީ އެމީހަކު ވަޒީާފ އަދާކުރިއިުރގައި ދައުލަތަްށ ނުވަތަ ސިސްޓަމުގެ ތެރެއަށް ދޫކުރި އެްއޗެއް ނޫނީ 

އޮންނަނީކީ. އެހެންނަމަެވސް ދާދި އެކަށީގެްނވާ ެއއްެޗއް ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރި ވަރެއް އެނބުރި ފަހުން ލިބޭ އަދަދެއް ނޫން 

 2030ލިބޭނެ އެ މީހާ އަދާކުރާ ަވޒީފާ ާއއި އަާދކުރި ަވޒީފާ އާއި އެ މީހާ ސިސްޓަމަށް ކޮންޓްރިބިއުޓުކުރި ެއއްަޗކާ 

ނޑު ދަންަނވާލަން  އަޅާިކޔާއިރު ލިބޭ ުދވަސްވަުރަގއި ވެސް އެކަހަލަ ތަފާތެއް ުއޅޭނެ އެންމެ އާދަިއގެ މީހުންނާ. އަުޅގަ

 39ވަަނ މާއްދާގައި މި އޮންނަނީ އެްއދައުރު އަދާކޮށްފިްއޔާ % 8ބޭނުންވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މީަގއި މި އޮތީ 

 49ލިބެންޖެހޭނެ ވާހަކަ ވަޒީފާ ިނމިގެން ވެސް. ފަހުން އެ މީހަށް ލިބެންޖެހޭނެ ވާހަކަ. ދެ ދައުރު އަދާކޮށްިފއްޔާ %

ނޑަށް ނޭނގެ މިތާ ލިބެންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އަުޅގަ ނޑުމެންނަކަށް މިއަކަށް، އަުޅަގނޑެއް ވެްސ ތާއީދެްއ ނުކުަރން. އަުޅގަ

 2035ތިއްބެވި އެހެން ބޭފުޅުން ދެްއކެވީ މިއާ ބެހޭ ކޮން ވާހަަކއެްއ ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭ. އަުޅަގނޑު ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ މި 

ބަބުތަކުގެ ތެޭރގަިއ )ނ(ަގއި މި އޮންނަނީ މި މާއްާދެގ ބިލުގައި، މި މާއްދާ އަށް ތާީއދުނުކުރާ ވާހަކަ ަދއްކަންޖެހޭ ސަ

)ހ( އާއި )ށ(ަގއި ބަޔާންުކރެވިފަިއވާ މާލީ އިނާޔަތްތައް ލިބޭނީ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކިވުމަށްފަހު 

ނޑު ޤަބޫލު 55އަހަރު ފުރުމަށްފަހުގައޭ.  55އަދި އެ މެންބަރެްއގެ އުމުރުން  ކުރާ ގޮތުަގިއ އަހަރު ވަންދެން ައޅުގަ

ވަޒީފާ އަާދކުރާނެ. އަދި ޭއގެ ފަހުން ވެސް ަވޒީފާ ައދާކުރާނެ ދުނިޔޭގައި ގަދަވެ ސަލާމަތުން ތިބިއްޔާ. އަިދ 

 2040ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރިޓަޔަރމަންޓުގެ ވާހަކަ އަދި އަލަށް ކަންޭނނގެ މިހާރަކަށް އައިްސ ދަްއކަން ެވސް ފަށަިއގެން ިމ 

ވެސް އަެނއްހެން ދާ ބައެްއ ނޫން. ބޭސްފަރުވާ އަށް ދިެވހިން އަބަދުވެސް ޮގސްއުޅޭީނ  އުޅެނީ. ދިވެހިންނަކީ ޗުއްޓީ ައށް

އިރުގައި ވެސް. ިރޓަޔަރމަންޓަކީ ވެސް ކުރިން ދިވެހިން ދަންނަ ވާހަކަތަކެއް ވެސް ޢާއްމުކޮށް ރާއްޖެ އިްނ ބޭރަށް ދާ

ދިވެހިންނަށް އަސްލު ެއއީ ީކއްކުާރ، ، ނޫން. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާ އެކު ރިޓަޔަރމަންޓޭ ކިޔާ އެ ބަސް ވެސް

ނޑަްށ ހީވަނީ ކިރިޔާ އެނގެންފެށީ ވެސް. އަިދވެސް މުޅިައކުން  ކޮން މަފްހޫމެއްގައި އަންނަ ެއއްެޗއްކަން ެވސް އަުޅގަ

 2045އެނގޭހެން ހިއެއްުނވޭ. މިދެންނެވީ ޭއގެ މާނަ ނޭނގޭ ވާަހކަ އެއް ނޫން. އެްއވެސް ިދވެހި ރައްޔިަތކަށް ބަދުބަހެއް 

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ނުހިނގާ އުސޫލެއް ވީމަ، އާ އުސޫެލއް ވީަމ، ާއ ދަން ނަވާކަށް ވެސް ނޫން. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ގޮތްތަެކއް ވީމަ އެއަްށ އަހުުލވެރިނުވާ ވާހަކަ ދަންަނވަންެވގެން ައޅުަގނޑު ެދއްކި ވާހަަކ އެްއ މީ. މިހާރަކަށްއަިއސް 

އަހަރު  65ރިަޓޔަރމަންޓާ ދިމާލަށް ވިސްނަންޖެހޭކަމާ، އަދި  އަހަރު ވެއްެޖއްޔާ 55އެބަ ވިސްނާ ތިމަންނަ އަށް 
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ވެއްެޖއްޔާ މަޖުބޫރީ ގޮތުން ވެސް އެބަ ދުރަށް ދާންޖެހޭކަން ސިވިލް ސަރވަންޓެއް ވެއްެޖއްޔާ. މި މަފްހޫމުގެ ތެރެއިން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަިދވެސް ހަމަ މުޅިން މަސައްކަތްކުރުން ހު  2050އްޓާލަން ބޭނުންވާ ބަޔަކު ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

އަހަރުވެގެން ސިވިލް ސަރިވސްއާ ދުރަށް ދާންޖެހުނަސް އަދި މިތާ ތިބޭ މެންބަރުންގެ  65ނޫން ދިވެހިންނަކީ. އަދި 

ނޑު ަޤބޫލެއް ނުކުރަން  އަހަުރީވމަ އޭނަ ވެސް އިންނާނީ އޯްލޑު އޭޖު ޕެންޝަނަރްސ ތިބޭ  65ވާހަކަދަްއކާއިުރ އަުޅގަ

މަޑުމަުޑން އިންނާނެ ކަމަކަްށ އަުޅަގނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. ިދެވހިންގެ އާދަކާަދިއގައި ހުންަނ  ގެައކަށް ވަދެ، އެތާ

ގޮތެއް ނޫން. ދިވެހިންގެ ިދރިއުޅުމުަގއި ހުންނަ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ކޮންމެެވސް އަމިއްލަ މަސަްއކަތެްއ 

 2055އް ކުރާނެ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ. ދެން ޕްރައިވެްޓ ނަމަވެސް، ނޫނިްއޔާ ޕްރަިއެވޓް ސެކްޓަރގައި ނަމަެވސް މަސައްކަތެ

ނޑު ގެންުގޅެން ފަށައިފިއްޔާ، ނޫނިއްޔާ ގެންގުޅެންޏާ ަވޒީފާނުދީފާނެ.  65ސެކްޓަރަގއި ވެސް މިހާރު  އަހަރުގެ މިންގަ

ނޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން އަދި  ހަުރ އަ 65އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިންނަކީ އެހެން މަޑުންތިބޭ ބަޔަކަްށ ނުވާތީވެ އަުޅގަ

އަހަރުިވއެކޭ ިކޔާފައި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަކަށް މި  55ވިެއކޭ، މާފުކުރަްއވާތި! 

ނޑުމެންނަށް  ނަޑއެިޅގެން މިއަށް އިންާކރުކުރަން. އަުޅގަ ނުޑ ކަ ލިބޭ މީގައި މި ބުނާ އިނާޔަްތތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާ ކަންތައްތަުކގެ ޒިންމާދާރުކަމެްއ އޮންނަންޖެހޭނެ. ދެން މި އަދި މީތި ލިބޭ ވާހަކަދެއް  2060ކި ކަމަކު އަުޅގަ

ނުޑ މިއަުދ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުްނޭވ، ޕީ.ޕީ.އެމުން ވޯޓުދީގެން ާފސްކުރި ބިލެއް ނޫން. ވަރަށް  ބިލަކީ ހަމަ އަުޅގަ

ނަޑށް މި ފުރުޞަތުދެއްވީތީވެ.   ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އަުޅގަ
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 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ރު ުޙސަމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަ

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްިތޔާުޒގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން 

! މިހާަރކު ނެތް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭތީ އެްއގޮތަުކން ބަލާއިރު ހިތާމަކުރަން ެވސް އެބަ ޖެހޭ. އާދެ

މެންބަރެއް. މިހާރަކު ނެތް މި ބިލަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރެްއ. މިހާރަކު ނެތް މިއަށް ތާއީދުކުރެއްވި ޕާޓީ ެއއް ެވސް. 

ނޑަށް އުޅެުނވުނުއިުރގަިއ މަސައްކަތް ދިޔަ ގޮތް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން.   2070އެކަމަކު އެ ކޮމިީޓގައި އަުޅގަ

ކަތްކުީރ ހުށަހެޅިފައި ޮއތް ބިލާއި މި ތަނުަގއި މެންަބރުން ފާޅުކުރެްއވި ިޚޔާލުތައް ބޮޑު ލިސްޓެްއަގއި ލިެޔގެްނ މަސައް

އަދި ޔައުމިްއޔާތައް ގެންގޮްސގެން އެާއ، އިތުރަށް އެކި ަފރާތްފަރާތްތަކުން ހޯދި މަޢުލޫމާތުތަކާ އެއްކޮްށގެން. ދެން 

މިތަނުގެ މެންބަރުން ވޯޓުނުދީ މިއަދު މި އޮތީ ފާސްކޮށްފަ. ފާސްކޮށްގެްނ ފާސްކޮށްގެން މި ތަނަށް ވަްއދައިގެން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހަމަައށް ދިޔައިމަ ނަސީބެއްނޫންތޯ އަނބުރާ ފޮނުއްވައިލެްއވިަކން. މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

 2075ބުރާ ފޮނުއްަވއިލަްއވާފަ. ިމީއ ވޯޓުނުދެްއވަނީސް ރިާޔސަތުން ފާސްިވއްޔޭ ކިަޔއިގެްނ ފޮނުއްިވ ެއއްެޗއް މި އޮތީ އަނ
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މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތްތައް އަޅުަގނޑުމެން އުޅެން މި ޖެހޭ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިންތަްއ ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ ެވސް 

ނޑުމެން އެހެންވީމާ، ނުފެންނަ ޙަޤީޤަތްތަކެއް އެ މީހުންނަށް ފެނިގެން އެ މީހެްއގެ ޚިޔާީލ  ޙަޤީޤަތްތައް. އަުޅގަ

ގައި އެ މީހަކު ކުަރހާ ތަސްވީރުތަކެއްގެ މަްއޗަށް ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުން މި ދަނީ. އިމްތިޔާޒުގެ ބިލޭ ކިޔާ ދުނިޔެއެއް 

އެްއޗެއް އެބަ އޮތް. ހުށަހެޅި މީހެއް ނެތް. މިއަށް ތާއީދުކުރި މީހެއް ނެތް މަޖިލީހުގެ ފްލޯގަ. މިއަށް ވޯޓުދިން މީހެއް 

 2080ހިންނަށް ކުރެވޭނީ މި ރާއްޖޭގައި؟ ވިދާުޅވެދެްއވަބަްއލަވާ އިނގޭތޯ. އިމްތިާޔުޒގެ؛ ނެތް. ދެން ކޮބައިތޯ، ކޮންކަމެއްތޯ ދިވެ

ނޑު ހީކުރީ ތަޞްދީޤުނުކޮށް، ނޫން، ނޫން. މިހާރު  ނޑުމެންެގ ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއް. އަޅުގަ އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

އްެޗއް ކަމަށް. އާދެ! އިމްތިޔާުޒގެ ޤާނޫނު. އޮތީ ޤާނޫނަކަށް ވެފައި. ޮސރީ. އަޅުަގނޑު ހީކުރީ އަނުބރާ ފޮނުވާލި އެ

ނުޑ ހީކުރިވަރަށްވުރެ ެއއް ދަރަޖަ ކުރިއަށް ވެސް ޖެހިލާފަ. އާދެ! ވޯޓުނުދެނީސް،  މިހާރު މި އޮތީ އަޅުގަ

ފާސްނުކުރަނީސް މީތި މިތަނުން ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކުރެިވ، ޤާނޫނަކަށް ވެސް ވެފައި މި ޮއތީ. ކިހިނަކުންތޯ ފާސްވާނީ؟ 

ނޑަކަށް  އެްއވެސް  2085ޕާޓީައކުން ވެސް ާތއީދެއް ނުކުރޭ. މި ތަނުން އެއްވެސް މެންބަރެއް ތާއީެދއް ނުކުރޭ. ދެން އަޅުގަ

މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިތާގައި ވާހަކަަދއްކާނެ ގޮެތއް، ކަންކުރާނެ ގޮތެއް، ވޯޓުޭދނެ ގޮތެއް ނޭނގެ. ދެން މި 

އްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ވާހަކަދަންނަާވލުމަށް ފަހުގައި އަޅުަގނޑު ވާހަކަދަންނަވާލުމަށްފަހު ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ޢި

ނޑުެގ ޕާޓީ ވެސް، ކައިރީަގއި އިްނނެވި ބޭފުޅެއް އެބަ ވިދާޅުޭވ  ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު ވެސް އަދި އަުޅގަ

އްބުެރއް ނޫން. މިހާރު މި އެއްބުރުންނޭ. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އިމްިތޔާުޒގެ ޤާނޫނެއް އެއްބުރަކުން ސަލާމަތެއް ނުވި. އެ

 2090އުޅެނީ ތިންވަނަ ބުރު. ތިން ރައީސުންގެ ތިން ދައުުރގެ ިތންވަނަ ބުރު. މިހާރު އޭގެތެރެ އަށް ެއއްބުރު އިތުުރވެފައި މި 

ނޑުމެންނަްށ  އޮތީ މަޖިލީހުގެ ބުރު. މިހާރު އެންމެން ވެސް މި ބުނަނީ ކިހާ ބޮޑު ކަމެއް ހެްއޔޭ މި އޮތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ބާރުތަކެއް މި ތަނަށް އަިއސްގެން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމީއ ބޭނުންނުވާ އި ނާޔަތްަތކެއް، ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ  ނީޑގައި އިންނަވާ ހާލަތު. މިއަުދ މި ހާލަތު މި އޮތީ މަޖިލީހުގައި ވެސް. އަުޅގަ މަނިކުފާނު މިއަދު ތި ގޮ

ރޭގަ. ޚިޔާލީ ފޮލަެއްއގެ ތެޭރގައި މި އުެޅވެނީ. އަިމއްލަ ދިވެހިންގެ މުސްތަޤުބަލުަގއި ވެސް އޮތީ މި ހާލަތުގެ ތެ 

 2095ނަފްސަށް އޮޅުވާލުުމގެ ތެރޭގަ. ބޭނުން ެއއްެޗއް ބޭނުން ވަގުަތކު ހަނދާންކޮށްގެން، ބޭނުން އެއްެޗއް ބޭނުްނ 

ގަިއ ވަގުެތްއގައި ހަނދާންނައްތާލައިގެން. ބޭނުން ވަގުތަކު ބޭނުން ވާހަކަ އެއް ދައްަކއިގެން އުޅޭ ދުނިެޔއެއް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ. އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ާތއީދުކުރިން. އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި އޭެގ 

ޒާތުަގއި އެ ތަނަށް ބާރުތަކަކާިއ އިމްތިޔާޒުތަކަކާ ލިިބގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭެނ 

ރަސީ ދަމަހައްޓަންޏާ ކުރަންޖެހޭ ތަނެއް. އަދި ޑިމޮކްރަީސަގއި މުހިއްމު ދައުެރއް  އްކަތްތަްއ ޑިމޮކްތަނެއް. އަދި އެ މަސަ 

 2100އަދާކުރަންޖެހޭނެ ތަނެއް. ދެން ތެދެއް. މީގެތެޭރގައި ހުރި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ހުރި އިމްތިޔާޒުަތކަކީ ުނވަތަ، 

ނޑު މެން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއްެޗއް ެވއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑު މިއީ އެންމެ އިމްތިޔާޒުަތކެއް ނޫން. އިނާަޔތްތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑު މި ދައްކަނީކީ މާ ބޮޑު  ނޑު ވެސް ނޫޅެން، ޮކންމެހެން މި ވާހަކަ އަޅުގަ ފުރަތަމަ ވޯޓުދޭނެ މީހެއް. އަޅުގަ
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ނޑަށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ރާއްޖޭގައި އާދައި  ގެ މީހުން އުޅޭ ގޮތަށް އިނާޔަތްތަެކއް ބޭނުންވެގެެންއ ނޫން. އަޅުގަ

އުޅެވޭނެ. މިހާރުވެސް އަުޅަގނޑަީކ ހިނގާބިާގވެ އުޅޭ ީމހެއް. ހިނގާފައިނުެދވޭ ތަނަަކށް ެވއްޖެއްާޔ ޓެކްީސއަކަްށ 

 2105އަރަިއގެން މިއަދު ެވސް ދިަޔއީ. އެހެންވީާމ، މި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑަށް އަދިވެސް ެއޮގތަށް އުޅެވޭނެ. ހަމަ އާަދއިެގ 

އާދަިއގެ ެކުއން ކައިގެން ުއޅެވޭނޭ. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ތި ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅުންނާ އަދި ދިރިއުޅުމެްއގަިއ، 

ނުޑ  މި އިނާޔަތްތައް ޫދކުރުމަށް ވާހަކަދަްއކަވާ ބޭފުޅުންނަްށވުެރ ވެސް އާދަިއގެ، ސިމްޕަްލ ދިރިއުޅުމެއް އަުޅގަ

ތެރި ރައީސް، މަނިކުފާުނގެ ކުދިްނކޮޅުަގއި މި ުއޅޭ ެއއްބުުރގެ އުޅޭނަން. ައޅުަގނޑު މި ދަްނނަވާ ވާހަަކ ައކީ ޢިްއޒަތް

ރޯގާ މަނިކުފާނާ ހަމައަށް ނުާދނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު އުއްމީުދކުރަން އިނގޭތޯ. އެހެން ގޮްސ ބައެްއ ފަހަރަށް ރިޔާސަތުްނ 

 2110ހިސާބަށް ވެްސ މިކަްނ އެްއޗެހި އިޢުލާނުކުަރއްވަމުްނ އެއްބުރުްނ އިޢުލާނުކުރަނީޭއ ތިމަންނަ. މިހެން ވިދާޅުާވ 

ހިނގައިދާނެ އިނގޭތޯ. އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވައިލާ ވާހަކަ އަކީ މިހާރު މި އޮތީ؛ މަނިކުފާނުގެ ބޭފުޅުންކޮޅު މި ދައްކާ 

ވާހަކަތަކަށް އާދެ! ނޫން، ޫނން. އެކަމާ ކަންޮބޑުވެ ަވޑަިއނުގަންނަވާ! މަނިކުފާނުެގ ޭބފުޅުންކޮޅު އެހެން އުޅޭނެ. 

 .އެހެންނަމަވެސް..

 

 2115 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދައްކަވާ ެއްއވެސް ވާހަަކއަކަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލިސް ޖަލްސާ އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ މެންދުރު  ގަިއ ެއއީ 12:39ކަންބޮޑެއްުނވޭ. މިހާރު ައުޅގަ

މިނެޓުެގ  39ަވގުުތއަރުވާ ގަޑި. އެހެންކަުމން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުސް

 ަޖހާއިރު މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދާނެ.  1ހުސްވަގުުތކޮޅެްއއަުރވަން. 

 2120 

 ]އަށް  13:91އިްނ  12:39ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެ ކުރި هللا މަތީގައި މި ވަނީ ގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު`. އަުޅގަ

 2125ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުަތކާއި ބާރުތަުކގެ ޤާނޫނަށް  2913/5ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މެންބަރުންެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑު މިހާރު އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ 

ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ެދަވނަ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެްނފައިވާ ހޯރަފުށީ ދާއިާރގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ރަޝީދަށް.

 



80 

 

 2130 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕން ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިުލ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއް  ޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ފާސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގއި ޯވޓުދިނީ މި ބިލުން އިމްތިޔާުޒތަކާއި އިނާޔަތްތަެކއް ހޯދުމުެގ މަގުސަދަކު ނޫން. ބިލަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ވާހަކަދަްއކަވަމުން ގެންދިޔަ ަވރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން މިކަން އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅުދެއް  ެކީވމަ އަޅުގަ

ބޭނުން މި ބިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ވޯޓުދިނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުން، ޚާއްޞަކޮށް ޖުޑީޝަީރގެ ބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނިޑޔާރުން ޢަްއޔަންކުަރންޖެހޭ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޣައިުރ   2135ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނުތަާކ ޚިލާފަށް، އަދި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޯކޓުތަކަށް ފަ

ޤާނޫނީ ކޯޓުތައް އުފައްދައި، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހުރި މުއައްސަސާތައް ނަަހމަ، މުޅިން ޤާނޫނާ ޚިލާފު 

ނުޑގެ ތެރެއިން ގެންާދތީ އެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިއީ ޖަވާބުދާރީކުރުެވން އޮތް ފަރާތް. މި ފަރާތަށް  އޮނިގަ

ން ހަމައެކަނި މި ބޭނުމަށް ޓަކައި މި ބިލުގައި ޮއންނަ މާއްދާއަކުން ކުަޑކުޑަ އަންނަން، ހާޒިރުވާން އެންގުުމން ނައުމު

ބާރެއް އަަޅއިދޭ އެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުވުމަށް. ޖަވާބުދާރީވުމަށް. މިހެންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ އަށް ޓަކައި ހަމައެކަިނ 

ނޑުމެން ވޯޓުދިނީ. ހަމަެއގޮތަށް  2140ދައުލަުތގެ ފައިާސ ޚަަރދުކުރަމުން ގެންދިޔަ މި އޮްތ  އެ މާއްާދގެ ބޭނުމަށް ޓަކަިއ ައޅުގަ

ބާޣީ ސަރުކާރުން އަދިވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާއި ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް 

މަޖިލީހަށް  ފުރިހަމަނުކޮށްގެން މި ދަނީ. ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދަނީ. ރައްޔިތުންގެ

ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެންގީމާ ބުނަނީ ތިމަންނަމެން ދާކަށްނުޖެހެއޭ. ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހުޅުމާލެއޭ ކިޔާ ކޯޓެއް 

އުފެއްދެިވއިުރގައި އެ ކޯޓު އުފެއްދި މުއްދަތު ެވސް މިހާރު ވަނީ ފަހަނައަޅާ ޮގއްސަ. ކޯޓެްއގެ އިޚްތިޞާެޞްއގެ 

ނިޑޔާރަށް ކޯުޓެގ  ތެރޭގަިއ ހިމެނެނީ އިދާރީ ނުޑގެ ތެެރއިން އެ ޯކެޓއްެގ ދާއިާރގަިއ ހިމެނޭ އެންމެ އިްސ ފަ  2145ޮއނިގަ

ބެންޗް އެކުަލވައިލުން. ިމއާ ޚިލާފަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ކޯޓު މުޅިން ޤާނޫނާ 

ދާތީ. އަދި މީގެތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތަްއ ޚިލާފަށް އުފައްދަވަިއގެން، ާޤނޫނާ ޚިލާފު ޝަރީޢަތްތަކެއް ކުރަމުންގެން

ނޑުމެން  ނޑުމެން މިައށް ވޯޓުދިނީ. އަޅުގަ ބަޔަކަށް ޙުކުމްިއއްވަން ނިންމާފައިވާތީ ހަމައެކަނި މި ބޭނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ކުރިން ދެއްިކ ، ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނެތް ހިމާޔަތާއި އިނާޔަތެއް ލިބުން. އެހެންވީމާ

 2150ބޭފުޅުން މި ވާހަކަދެއްެކވީީތ އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ތަންކޮޅު ސާފުކޮށްލަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ހިސާބުން 

 އަޅުަގނޑު ނިންމާލަން. ޝުުކރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަރއްޔިތުްނގެ  2913/5ފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާهللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 2155މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުަތކާިއ ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލަށް ވާހަކަފުޅުަދްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ 

، ކަމުން މި ބިލުމެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުނީ. އެހެން
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މި ބިލުެގ ބަހުސް ނިމިފައި ވާތީ ދެން އޮތީ ފަހުބަސް ވިދާުޅވުމުެގ ފުރުޞަތު. އެ ފުރުޞަތު  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅުއްވަނީ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަށް. هللا އީވާ ޢަބްދު

 2160 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅޫ އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބަހުސްގައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވއްޖެ މި އިޞްލާޙަށް 

ޞްލާޙަށް ލިބުނު. އޭގެްނ އިންކާރުކުެރއްވި އެްއވެސް ޭބފުޅަކު ނެތް. ވާހަކަދެްއކެވި ުހރިހާ މެންބަރުންގެ ތާއީދު މި އި

ނޑުމެން ހަމަ ކުރިންވެްސ ދެއްކި ވާހަކަ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވެނީ ައޅުގަ

 2165ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެއްެވސް މެންބަރަކަށް އެ މީހެއްގެ އަމިއްލަ ރައްާކތެރިކަމާ މެދުގައި އެްއވެްސ 

ނޑުމެން ޔަޤީންކަމެއް ނެތް ކަމާ، އަިދ އެ ބިރުވެރިކަން ބޮޑަށް ރައްދުވަނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުންކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް މި  އެންމެންނަށް އެގިގެން ގޮއްިސ. އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މިއަދު މި އިޞްލާޙަށް އެކުރި ތާީއދުން ވެސް އަުޅގަ

އިތުރު އިާނޔަތްތަކަކަްށ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި  އެނގުނީ މެންބަރުން އެިދަވޑަިއގަންނަވަނީ ަރއްކާތެރިކަަމށް.

ނޑު ުޝކުރުދަންނަވަމުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ.  އިޞްލާޙަށް ތި ދެއްވި ާތއީދަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަ

 2170 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މި ހިސާބުން މި ނިމުނީ. 9.1ޝުކުރިއްާޔ. އެޖެންޑާ އައިޓަްމ 

އަށް. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ  9.2 ައއިޓަމުންޑާ އަޅުަގނޑު މި ދަނީ އެޖެ -9.2

ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުަތކާއި ބާރުތަުކގެ ޤާނޫނަށް  2913/5ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 2175ަގއި ޭބއްވުނު ިމއަހަރު 2913އޭޕްރީލް  17އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. ިމ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ިއއްވާަފއި ވަނީ 

ނޑު މިލަންދޫ ދާއިާރެގ  29ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  ވަަނ ޖަލްސާގަ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ

 2180ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކުގެ  2913/5ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ާމއްދާ ާއިއ  9ޤާނޫނަށް ...ވަނަ އިޞްލާުޙެގނައުމުގެ ބިލު ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅަނީ. މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ 

ނޑު 19 މިހެން މި ހުށަހަޅަން ޖެހުނީ އިމްތިޔާޒުެގ ބިލުގައި ހިމެނިފައި މި ވާ  ވަނަ މާއްދާ އެކުަގއި ުއާވލުމަށް. އަޅުގަ

ކަންތައްތަކާ މެދު މެންބަރުކަމުން ވަކިވުމަށްފަހު؛ މި ބިލުގެ މި މާއްދާގައި ބުނެފައި މި ާވ ކަންތައްތަކީ މެންބަރުކަމުން 
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ނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ ކަ ނުޑ ވަިކވުމަށްފަހު އަޅުގަ ންތައްތަކެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 2185 މި ބިލު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގޑިިއރު އެބަ އޮތް. ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް  3ޝުކުރިއްާޔ މި ބިލަށް ަބހުސްކުރެްއވުމަށް 

ނޑު ފުރުޞަުތއަރުަވމުން ގެންދާނަން. އެްއވެްސ މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަިއގަންނަ ވާ ތަރުތީބުްނ އަުޅގަ

ނޑު މިލަންދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް   2190އެދިަވޑާިއގެންފައިނުވާީތ މި ބިލުގެ ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަްށ އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ރިޟާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މިލަންދޫ ދާއިރާގެ

ނޑަަކށް ވެސް ޤަބޫެލއް ނުކުެރވޭ.  އާދެ! ދެން މީަގއި އިތުަރކަްށ ދައްކާނެ މާ ގިނަ ވާަހކަތަެކއް ހުރި ކަމަކަށް އަުޅގަ

 2195ވަނަ މާއްދާ އެީކގައި ުއާވލަން. އަޅުަގނޑު ފަހުބަސް  19ވަނަ މާއްދާ ާއއި  9އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވަނީ މި ބިލުގެ 

 މަށް އުއްމީދުކުރަުމން ނިންމާލަން. އިްއވިއްޖެ ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި ނިމުނީ.  2.9ވަރަށް ބޮށް ޝުކުރިްއޔާ. އެެޖންޑާ އައިޓަމު 

 2200ަގއި މި އޮތީ ހިތަޫދ 9.3އަށް ިދއުން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެޖެންޑާ އައިަޓމު  ..9 އަިއޓަމުޑާ ދެން އޮތީ އެޖެން -9.3

ެއއްގަުމެގ  2999/5ރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެ

ަގއި 2913އޭޕްރީލް  24ދަތރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު. މި ބިުލެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއ ވަނީ 

ނޑު ހިތަދޫ ދެކުނު ބޭއްވުނު މިއަހަރު ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ޖަލްސާގަ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހު ށަހަޅުއްވައިެދއްވުަމށް އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 2205 

 ފު ވާހަކަދެއްެކވުން:ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީހިތަދޫ ދެކު

ގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ އެއް  2999/5ވަބަަރކާުތހޫ. ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا `. ައއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު

ނޑުމެްނ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް  ނޑު މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ހަޤީަޤތުގައި ެވސް އަުޅގަ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

ނޑު ދާއިރާ އަށް ދިއުމުން  ނޑުމެން ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުާރއިުރ ބަލަންޖެހޭތީއާ އެއްކޮށް އަުޅގަ ރިޢާޔަތްކޮށް، އަުޅގަ

ނޑަްށ ހުށަހެޅި، ެއ ބޭފުޅުން ކަންބޮުޑާވ  ދާއިރާގެ ފަރާތުން  2210ހަމަ ަރއްޔިތުންެގ ފަރާތުން ގިނަ ބަޔަކު އަުޅގަ
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ނޑުގެ ާދއިރާާއ  ނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވޭ. އަދި އަުޅގަ ކަންތައްތަެކއް ހިމެނޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ ބިލެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނުޑ ވަރަށް ގުޅުންހުރި ބިލެއް ކަމުގަިއ ވެްސ ދަންނަވަންޖެހޭ. ާއދެ!  ނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ އެގޮތުން އަުޅގަ

މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުެގ 

ޖިސްޓްރީކުރާ ހިސާބުން ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އަިމއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ އުަޅނދުތައް ހުރެފައި، ެއ އުޅަނދު ރަ

 2215ފެށިގެން އަހަރީ ފީ ާއއި ރޯްޑވާދިނަސް އަށް ޮބޑު ެއއްެޗއް ހޭދަކުރަމުން، އިތުރަށް ތާޑް ާޕޓީ އިންޝުއަރެންސަށް ޮބޑު 

ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭކަމުެގ ކަްނބޮޑުވުން ފާުޅކުރާތީ ެއކަމަށް ަހއްލެއް ހޯަދއިދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް ކަމުގަ. 

އަރެންސަށް ަފއިސާ ދެއްކިޔަްސ ެއކްސިޑެންުޓވާ ހާލަތްތަކުގައި ލިބޭ ގެއްލުްނ މަރާމާތުކުރުމަށް، ނުވަތަ އިންޝު

ބަދަލުލިބުމުގެ ކަންތަކުަގއި ެވސް ޝަރީޢަތުން ނިމޭ ނިމުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ޢާއްމު ޮގތެއްަގއި އިންުޝއަރެންސަާށިއ 

ތެްއަގއި ެއ މީހުންގެ އަތުން ހޭދަވާ ފައިސާ އެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަުކ ރޯޑްވާދިނަސް އަށް ދައްކާ ފަިއސާ އަކީ ބޭކާރު ގޮ

 2220ޤަބޫލުކުރޭ. އެހެންކަމުން ޢާއްމު ދަތުރުފަތުރުގައި ޭބނުންކުރާ އުޅަނދުތައް ފިަޔވައި އެހެން އުޅަނދުަތއް 

ގެ ރައްކާތެިރކަމަށް އިންޝުއަރެންްސކުރުމާއި ރޯްޑވާދިނަސް ހެދުމަކީ އެ މީހެއްގެ ތަނަވަސްކަާމއި އެ މީހެްއގެ މުދަލު

ޓަކައި ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން އެ މީހަކު އަމިއްލަ އަށް ބޭނުންެވގެން ނަަގންޖެހޭ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތަްށ 

ވަަނ  13ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(، )ނ( އަދި )ރ( އާއި  9އޮތުން ރަނގަޅު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުެގ 

މާއްާދގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އަދި )ރ( އަށް މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން މަޖްބޫރީ  ވަނަ 66މާއްދާ އާއި 

 2225ގޮތެްއގައި ދާ ެއއްެޗްއގެ ިވސްނުން ބަދަލުވެ، ކުރަންނުޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހޭދަ އަމިއްލަ މުހިއްމު އެހެން 

އާދެ! މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެސް ައޅުަގނޑު  ބޭނުންތަކަށް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެ، އިޚްތިޔާރީ ކަމަށް ބަދަުލވެގެންދާނެ.

ޤަބޫލުކުރަން، ރޯްޑވާދިނަސް ަހދަންޖެހޭ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުުރކުރާ ެއއްެޗއްސަށް. އެހެންނަމަވެސް ަބއެްއ ހާލަތްތަކުަގއި 

ކާފަ. އެ ކަންތައްތައް ކުރަނީ ވަަރށް މަޖްބޫރީ ހާލަތެއްގައި ައހަރީ ފީ ދައްކާފައި، ރޯޑްާވދިނަސް އަށް ފީ ދައް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  އިންޝުއަރެންސަށް ފީދައްކާފަ. މި ހުރިހާ ކަންތައްތައް ކުާރއިރު މި އުސޫލަށް ދާއިރު އަުޅގަ

 2230ޙަޤީޤަތަކީ މިހާރު ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ރޯޑްވާދިނަސް ހަދަންނުޖެހޭ ކަމަށް އެއް ފަހަރު ކޯޓުތަކުން ނިންމަވައިފި. ެއއް 

ނަސް ހަދަންޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާ، ޢާއްމު ދަތުރުފަތުރުކުރާ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެިހ ފަހަރު ނިންމަވައިފި ރޯޑްވާދި 

ފިޔަވައި އެހެން އެްއޗެހި ކުަރންނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެއް ފަހަރު ނިންމަވައިފި. އަނެއް ފަހަރު ނިންމަވަނީ ނޫނޭ، ޢާއްމު 

ތައް ވެސް ރޯްޑވާދިނަްސ ހަދަންޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާ، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގައި ހިެމނޭ އެއްިޗއްާސއި އެ ނޫން ެއއްޗެހި

ނޑުމެންނަށް  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ. އަުޅގަ މީގައި އެބަ ހުރި ޤާނޫނީ ޮގތުން އަޅުގަ

 2235ންނެވި އޭަގއި ޮއޅުން ނާރާ ގޮތަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީއާ އަދި މި ދެ

އިޚްތިޔާރީ ކަމަކަށް އޮތުމަށް އެދޭ ގިނަ ފަރާތެްއގެ ޚިޔާލާއި ފިކުުރ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހަށް 

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ގެންދިއުމުެގ މަޤްޞަދުގައި އެ ކަންތައްަތއް ނިންމުން އެއީ ރަނގަުޅ 
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ނޑު ދަންނަވަން ކަމެއް ކަމަށް ވާނެތީ މި ދެންނެވި މާއްދާ ތަކަށް މި އިސްލާޙުތައް ހުށަހެޅީ. ދެން ދެވަނަ ކަމަށް އަޅުގަ

ނަޑކަށްވުރެ ބާރަށް އެއްގަުމއުޅަނދު ދުްއވުމަށް ހުއްދަދެވިފައި ވަނީ  ބޭނުންވަނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި މިންގަ

 2240ްސ ެއގޮތުްނ ހުއްދަދެވިފަިއވާ ތަންތަނާިއ ހެލްމެޓުއަޅަިއގެން ނުވަތަ ުދްއވުމުގެ ލިމިޓުަތއް ަކނަޑއަޅަިއގެން ކަމަށް ވިޔަ

އެނޫން މަގުތަކުަގއި ބޮޑެތި އެކްިސޑެންޓުތައް ހިނގަިއ، ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުންގެ ފުރާނަ ގޮސް، ގިނަ އަދަދަކަށް 

މީހުން ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުކުޅެދޭ ީމހުންނަށްވެ، ެއ މީހަކަށް ސަުރކާރުން ނުވަތަ އެ މީހެްއެގ 

އިލާ އިން ބޮޑެތި ހޭދަތަްއ ކުރަންޖެހި، ގިނަ އަދަދެްއގެ އުޅަނދުަތއް ވީރާާނވެ ނެތިގޮސް، އަދި އެ ތަކެީތގެ ޢާ

މަރާމާތަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހި، ބޮޑެތި ގެއްުލންތަކެއް ވަމުންދާތީ މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮތް ގޮތަށް ވުެރ 

 2245ާނއި ތާުރއަޅަިއގެން ހަދާފަިއވާ މަގުަތުކގައި ވެސް ސްޕީޑު ލިމިޓު ފުޅާކޮށް ރަނގަޅު ފެްނވަރެްއގައި ގާ އަަޅއިގެން

ނަޑއެޅުމުގެ އިތުރުން މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަދި )ރ ގައި ވާ ގޮތަށް ާޤނޫނު އިޞްލާޙުކުރުން ވަރަށް  7ކަ

ދުކުރެވި، އެހެނިހެން މުހިއްމު ކަމަށް ފެންނާތީ. އޭރުން ބޮޑެތި އެްކސިޑެންޓުަތއް ވެގެން ފުރާަނގެއްޭލ އަަދދު މަ

ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުަޑކުރެވޭނެކަން ކަަށވަރު. އަދި އެކްިސޑެންޓު ފްރީ ނިޝާންތައް ފަދަ ރަށްރަށުގައި އެފަދަ 

ނިޝާންތައް ޖެހުން ފަދަ ކަންތައްތައް ތަޢާރުފުކޮްށ، ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމާ ބެހޭ 

ނޑު މިނިސްޓްރީންނާއި ކައުންސި  2250ުލތަކުން ބާރުއެޅޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް މި ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރުން. ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާއިރު ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަ

ަބއެއް ރަށްތަުކަގިއ މަގު ރަނގަޅު ފެންވަރަށް  ޙަޤީޤަތްތަކެއް އެބަ ހުއްޓޭ. ިމހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ަބއެއް އަޮތޅުތަކުަގއި،

ހަދަމުންދާއިރު އެއްގޮތަކަްށވެްސ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ޓަކައި ބެލުމެއް ނެތި އެބަ ދޭ. ކުރީގައި ެވސް ހަދާފައި ހުރި 

ވަތަ ާގއަަޅއި މަގުތައް އެބަ ހުރި. މަުގގެ ސަލާމަތަށް ޓަކައި ވިސްނަންެޖހޭވަރަށް ނުވިސްނާ މަގު ހަމަ ތާރުއަޅަިއ، ނު

 2255ނިންމައިލާފައި ދޫކޮށްލަނީ. އޭގައި ސްީޕޑްބްރޭކަރެއް ނުހުޭރ. ނުވަތަ ލައިޓެއް ނުހުރޭ. އަދި އެހެންނޫނަސް މަގު 

ހުރަސްތަކާ ދޭތެރޭގައި ސަމާުލކަންދެވޭ ކަހަލަ ނިޝާންތަކެްއ ރަނގަޅަށް ފާހަގަކުެރވިފަ ެއއް ނެތް. ނިޝާންތައް ެއކަިނ 

ދޭނެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެގޮެތްއވިޔަސް އެ ބާރަށް ނުދުއްވޭެނ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެ ަމުގ ހުއްޓަސް އެ ވަރަކުން ނުފު

ނޑުގެ ހުށަހެުޅމަކީ މިނިސްޓްރީން އެކަން ަކށަވަރުކުރަންޖެހޭނޭ. އެ މަގުަތއް ހަދައި ނިންމުމަށްފަހު އެ  ހަދައި، އަުޅގަ

ރެވޭ ތަނެްއކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުަގއޭ މަގު މަގުތައް އެ އޮތީ ރަނގަޅަްށ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ޓަކައި ދޫކު

 2260ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަްނވާނީ. ެއނޫން ގޮތަކަށް އެ ދިާމވާ ގެއްލުންތަްއ ެއއީ ެއއްވެްސ ބަޔަކަށް ތަަހއްމަލުކުރެވޭެނ 

އޮތީ  ގެއްލުންތަެކއް ނޫން. އޭގެ ަވރަށް ރަނގަޅު މިސާލެއް ކަންނޭނގެ އަްއޑު އަތޮޅުން ފެނިެގން އެ ދަނީ. މިހާރު އެ

ރަށުގެ މެދުތެރޭގައި ޮބޑު މަެގއް ތާރުއަަޅިއގެން ހަދާފަ. އެްއވެސް ކަހަލަ ސަލާމަތީ ކަންަތއްތަކެްއ ފުރިހަމަކުރެވިފަ ެއްއ 

ރަށުެގ ބޮޑު މަގު އެ ދަނީ ހެދެމުން، ނިމެމުން. އަދި މިހާރު  3ނެތް. މިހާރު އޭގެއިތުރަށް ުގޅިފައިވާ ރަށްތަުކގެ 

ގާތްަގނޑަކަްށ، ައޅުަގނޑު ެއންމެ ފަހުން އައްޑު އަތޮޅުން އަިއއިރު އެ ަމގު އެ އޮތީ  ނިމެމުންދާއިރު ވެސް މިހާރު
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 2265މުޅިން ނިމުމަކާ ހަމައަށް ގޮއްސަ. އެްއވެސް ކަހަލަ މި ދެންނެވި ކަހަލަ ރައްކާތެރިކަމެްއ ނެތި. ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 

ރުކާރުން ޮބެޑތި ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހެނީ. ދެތިން މީހުން މާލެ ގެންނަންނުޖެހޭ އެންމެ ހަފްތާ އެއް ވެސް ނުދޭ. ސަ

ޢާއިލާތަކުން ެވސް ބޮޑެތި ޭހދަތައް ކުރަންޖެހެނީ. އެހެންީވމާ، އެ ސަބަބުަތކަށް ޓަަކއި އަޅުަގނުޑ މި އިސްލާޙު ިމ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަޅުަގނުޑގެ މި ހުށަހެޅުމުގައި ފަހަރެއްަގއި ވެާދނެ މިސާލަކަށް ރޯޑްވާ ދިނަސް ހުށަހެޅީ. އަޅުގަ

އެއީ ާޢއްމުކޮށް ހަދަންޖެހޭ އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ފެިނވަަޑއިގެންފާނެ. އެހެންވެއްެޖްއޔާ ދެން އިންުޝއަރެންސް 

 2270ކަންތައްތަުކގައި ވެސް ޮއވެދާނެ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް. މިސާަލކަށް ފަހަރެއްަގއި ޤަބޫލުކުެރިވދާނެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ވެްސ 

ނުޑގެ ހުަށހެޅުމަކީ ޢާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އިންޝުއަރެންްސކުރަންޖެހޭނޭ. އެކަ މަކު އަުޅގަ

އެްއޗެހިތައް ެއއީ ކޮންމެހެން އެކަން ކުރަންޖެހޭނޭ. ޢާއްމު ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަންތައްތައް ކުރަން 

ންޓެއް ވިަޔސް. އެ މީހާ މަޖްބޫރުކުރެއްވުމަކީ ެއއީ ެއ މީހުން އެދޭ ގޮތެކޭ. ޙަޤީޤަތަކީ، މިސާލަކަށް އެްކސިޑެ 

ނޑިަވޅުަގއި ރަށްރަށަށް އެަބ ދޭ ކުންފުނިތަކުން. އެކަން  ހުށަހެޅިކަމުގައި ވިޔަސް ގިނަ ފަހަރު އިންޝުއަރެންސްކުރާ ދަ

 2275ނިންމާލުމަށްފަހު އެއިން ކުންފުންޏެއްގެ ބަޔަކު ހޯދައި ނުފެނޭ. އެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮންތާކަށް ކަމެއް ވެސް 

ދި ވަކި އަދަދެްއގެ ފައިސާގެ ޚަރަދުނުދާ ކަމަށް ވެްއޖެއްޔާ އެ މީހުން ކުޑަ އެތިޮކެޅއް ދީފާނެ ފަހަރެއްގަ. އަިދ ނޭގޭ. އަ

ލިބޭނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތް. ަވކި ވަަރކަށްވުެރ ބޮުޑވެއްޖެްއާޔ ޝަރީޢަތަށް ދާންޖެހޭނީ. މިކަހަލަ ވަރަށް ބޮޑަްށ، އެީއ 

ުތގެ އިހުސާސް ގިަނ މީހުން ކުރަނީ. އޭގެ ބަދަލުގައި ސަުރކާރަށް ދޭ ެއއްެޗްއ ވަކި ބަަޔކަށް ހޯދައިދެވޭ އެްއޗެްއގެ ގޮ

ކަމަށް ެވއްޖެއްާޔ އެންމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރޭ އެ ީދގެން އެ ކަންަތއް ކުރަްނވީ. ދެން ފަހުން ސަރުކާރުން އެކަން 

ނުޑ މި ހުށަހެޅުން ރައްޔިތުްނގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ކޮށްދީފާނެ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ އިްހސާސްތައް ކުރެވޭތީ އަ  2280ުޅގަ

ނޑުގެ ޒިންމާއަކަށް ވާތީ ރަްއޔިތުންގެ ަކންބޮޑުވުން ގެަނއުމަކީ އަުޅަގނޑުގެ ޒިންމާއަކަށް ވާތީ މި  މަޖިލީހަށް، އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ އެއް  ކޮށް ބިލު ހުށަހެޅީ. އަޅުގަ

މަޖިލީހަށް މި ބިލު ބަލައިގަންނަ ގޮތަކަށް ހަމަޖައްަސަވއިދެްއވަިއ، މި ބިލާ ދޭތެޭރގަިއ ވަަރށް ތަނަވަސް، އިންސާުފވެިރ 

ނަޒަރަކުން ބައްަލަވއިދެްއވަިއ، މިއީ ހަމަ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ކަންބޮުޑވާ ކަންތައްތަެކއް އެ މީހުން ހުރި ކަމަށް 

ނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙެއް. އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ޤަބޫލުކުރާތީ މިއީ ރައްޔިތު  2285ންެގ އެދުމުގެ މަތިން އަޅުގަ

ނޑުގެ މި ބިލު  ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ނިންމަވަިއދެއްވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ހާލު އަޅުގަ

 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. ަވއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2290ގަިޑއިރުގެ ަވގުތެއް ަކނަޑއަާޅފައި އޮންނަނީ. ަވގުތު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮަތކީ އެމް.ޑީ.ޕީ  3މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް 

މިނެޓު. ޕީ.އޭ އަށް  11ޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މިނެ 35މިނެޓު. ީޑ.އާރު.ޕީ ައށް  46މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެަމށް  1:97އަށް 
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މިނެޓު  5މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ކޮްނމެ މެންބަރަކަށް  5މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  5

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޮތއްޑޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. އަުޅގަ

 ދަށް. ވަޙީ

 2295 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ވަޙީ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެ! މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ޤީއާ އެކު އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ވެސް އެއްބުރުން އައްޑު އަތޮުޅގެ ތަރައް 

ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. އެ ނޫން ޮގތަކަށް ފާޑުފާޑުގެ އިޞްލާޙުަލިއގެން ރައްޔިތުންނަށް މީގެ ފަިއދާހުރި މަންފާ އެއް ނުލިބޭ 

ނޑުމެންނަކަށް މާ ޮބޑު   2300ގޮތަކަށް މި މަޖިލީހަކުން މި ތަނަށް ޑީ.އާރު.ީޕގެ ެމންބަރުން ހާޒިރުނުވެ، އަުޅގަ

ނުޑމެން ވަރަށް އިޙްތިރާމުކުރާ، ޤަދަރުކުރާ، ވަރަށް ލޯބިކުރާ އެއްބާރުލުންދެޭވކަ ށް ނޯންނާނޭ. އެ މަނިކުފާނަކީ އަޅުގަ

ބޭފުޅެއް. ވަރަށް ގިނަ ދުވަްސ ވަންދެން އައްޑު އަތޮުޅގެ ކަތީބުކަން ކުރެްއވި ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް ދެން ހަމަ 

ނިންމިއިރު ދެން ހަމަ ބަލަހައްޓައިގެން އެހެން ހުންނެވީމާ، މަނިކުފާނު މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ވެސް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް 

ނޑަކަށް އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު.  ހަސަންބެ އެ ކަންތައް ކުރަްއވާ ގޮތް އަުޅގަ

ނޑު މިހިރީ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފަ. ހި  2305ތްހަމަނުޖެހުނީ ޝުކުރިއްާޔ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މައުޟޫޢުގައި އަުޅގަ

ނޑު ޮކއްޓި  މިއަދު ހަވީރު ނޫހުަގއި މި ޮއތީ ޒަކާތު ކޮމިޓީަގއި ޖޭ.އެްސ.ސީ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަަކށް އެްއކަލަ ބަ

ފަހުމީ ހަމަޖައްސައިފިއޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަރާން ކަްނތައްތައް މިހާރު މި ކުރަނީ ރޯމާދުވާލު ޖޭ.އެސް.ސީ. އެީއ 

 ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ކުރާކަށް ޯނންނާނެ. މި މަޖިލީހުން ވަކި އިޤާނޫނާ ޔަީޤން އިސްލާމްދީނުގައި ވެސް

މިހާރު  ޒިމާ ޝަކޫރާ އަދިން، އެއީ އުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢާދިވެހިރާްއޖޭގެ ދެ ބަންޑާރަ ނައިބު ،ގޮތަކަށް ފާސްކޮށް 

 2310ނިންމުން އެއީ ޞައްޙަ  ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެވިދާޅުވެަފއި އޮތީ ރައް ވެސް . ދެ ބޭފުޅުންހުންނެވި އުސްތާޛާ ބިޝާމު

 އްފުއްލެވޭނެ ކަމަށް. މަށް. ޤާނޫނީ ގޮތުން މަޤާމު ނޫނިންމުމެއް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދު. ބެހޭ މައްސަލަ އެއް،  ނިޒާމާ

 2315 

 މީ މައްސަލަ()ނިޒާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދުފުވައްމުލަކު މެދު 
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ގެ ޤާނޫނަށް ދަތުރުފަތުރުކުރުމު އޮތީ އެއްގަމު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހުށަހެޅިފައި މި

 2320ތަނުްނ   އަދި މި މެހެން ޒަާކތު ކޮމިޓީއާައކީ ކޮންއޮތީ. މި މި  ކަންނޭނގެ ހުށަހެޅިގެން އެ ބިލުއިޞްލާެޙއް  ކަންނޭނގެ

ނޑަށް ހީވަނީ. ެއކަމަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނޫންހެ  ނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނިންމާފައި އޮތް ން އަޅުގަ

 ން އެކަން ރަނަގުޅނުކުރައްވާތީ...ން ބޭރުގައި އުޅުްއވާީތ ރިޔާސަތުމައުޟޫޢު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2325ހަކަުފޅުނުދެއްެކވޭނެ ނިޒާމާ ބެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދައްކަވަމުގެންަދވާ ވާހަކަފުޅަްށ ރައްދުދެއްވުމަކަށް ވާ

 އްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ައޅުަގނޑު ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ ޢި .ެއއްގެ ދަށުންމައްސަލަ

 

 އްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު  ވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮ

ނޑު އުފާކުަރން އަޅުގަ    ައޅުަގނޑު... ނޑު ރަނަގޅަށް މަުގދައްކައިދިނީމަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

 2330 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދު. ، ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 2335 

 ވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދު  ވާހަކަދެއްކެވުން:ފު

 ދެއްވައި އެކަމަށް ފުރުޞަތު، ނަމަ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މެންބަރަކު ނަގައިފި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިޒާމާ

ނަޑއަޅައިމައްސަލައެ  ބެހޭ އެއީ ނިޒާމާ ނެ ކަމަށް ގަވާއިުދަގއި އެބަ އޮތް. އިޢުލާންކުރަންޖެހޭ ްއތޯ ނޫންތޯ ރިޔާސަތުން ކަ

ކަމެްއ ރިޔާަސތުން ވިދާުޅވާނުވާތީ އެކަްނ  ނޫން  ،ެއއް ކަމެއް ބެހޭ މައްސަލަ ިނޒާމާ އަޅުަގނުޑ ކުރިން ެނގީ

 2340 ސާފުކޮށްލަދެއްވުމަށް ދަންނަަވން. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު އެގޮތަްށ ދެންނެވިން. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއް !އާދެ ނުޑ ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢައަުޅގަ ލީ ވަޙީދަށް އަޅުގަ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 2345 
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 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު އިރުއިުރޮކޅާރައީސް ސާފުެވއްޖެތޯ މަނިކުފާނުގެ ތި ޖަވާބުދާރީވުން  ކޮޅަށްތެދުވެ އިށީނުން ެއއީ  ޕްރޮސެސް. އަުޅގަ

ނޑު. ޢިއްޒަނޫން ރަނގަޅު ކަމެއް ަދތުރުފަތުރާ ބެހޭ ކަންކަމުގައި  ދައްކަނީ ެއއްގަމު މި ވާހަކަ މި ްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ޒަކާތު ފަންޑު އިނގޭތޯ. ޒަކާތު ފަންޑުގެ ފައިާސ ބޭނުންކޮށްގެން ވަރަށް ގިނަ  ،ވެސް އިނގޭތޯ 

ނޑުމެްނގެ މި  މާގާ. ެއގޮތުން އަޅު އެބަ ހިން ތައްތަެކއްކަން  2350އަދި އެ  މާ،އިމާރާތްކުރު ޒަކާތު ފަންުޑގެ ލޭގައި ތަފާތަކީގަ

ވާހަަކ  ނުގުޅޭ ގޮތަކަށް ދަތުރުފަތުރާ . ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ެއްއގަމުހެދުމާ ސްލޮޓު ޕާކިން ތަނުަގއި އެ އިމާރާތްކުރާއިރު

ނުޑގެ އިޫޝއަކަށް މި ރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ަވނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ އެއް ދައްާކކަށް ނޫޅެން. އަުޅގަ

ދުސްތޫރީ ގޮުތން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން  ނާއިގޮތުން ިމ ނަގާ ވާހަކަތަކަށް ޤާނޫނީ  ތަނުގައި މިތަކުރާރުކޮށް 

 ތެއް މަށް މަލާމާކޮަބއިތޯ ޤާނޫނުހެދުމުގެ މަފްހޫ، ން ޖަވާބުދާރީނުވާތީ. އެހެންވީމާމޭޒުރީނުވާތީ. މަޖިލީހުގެ ލީގަލް ޖަވާބުދާ

ނޑު މި ވާހަކަމިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ  ކުރައްވަނީ.ޖިލީހުން ތި ނޫންތޯ ތި މަ  2355، . އެހެންވީމާދައްކަނީދެކޮޅަށް އަޅުގަ

ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ރަީއްސ  ސިވިލް ވޯޓުންލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސާފުސީދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

ނޑިޔާުރ  ކޯޓުގެ ަނވަިއގެން ހައިދެން އޭަނ އިން މާ،ލަފާ ައއިދެ އެކަމަށް ބަްނޑާރަ ނައިުބގެ  ،ްއވީމާވަކިކުރެ  ިއސް ފަ

ނޫންތޯ. އެއަށްުވރެ ބޮޑަށް ކިހިނެއްތޯ ގުޅޭނީ.  ގުުޅންހުރި ކަމެއް މައުޟޫޢާ އީ ދަތުރުފަތުރުގެލީމާ މިނިޒާމުން ގެއްުލވައި

ސްތޫރީ ހަމަތަކެއް ޤާނޫނީ ދުއި ހަމަކަމާހަމަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިާރއްޖޭަގއި ޢަދްލުއިންޞާފާއި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 

 2360ސްކުރުންަތއް ކޮން އިޞްާލހެއްތޯ ޤާނޫނަތަކަށް ލެވޭނީ. ފާސްކުރެވޭ ފާ ކޮން ދަތުރުފަތުރެއްތޯ އޮންނާނީ؟ ނެތި

ނުޑ ވާހަކަދަްއކަންވީ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހައިރާންވެ ޟޫޢަކޮން މައުދެން  ތަންފީޛުނުވަންޏާ ކަށްތޯ އަުޅގަ

ނޑު ގެ ިއސްތަށި ކޮޅަށްޖެހޭއަންތަރީސްާވވަުރވޭ. ބޮލު ވެސް މެދުަގއި  ވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަރުވޭ. ދެން އަޅުގަ

ނޑު ދައްކާ  ވާހަކަ ، ވަރު ތަންކޮޅެއް މަދު. އެހެންވީމާހުރި މަްއޗަށް ނާރަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަ

މެންބަރުން  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ނިކުމެ ރައްޔިތުން ޅުްއަވންޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާފިަޔވަޅުއަ  !އަުޑއައްަސވާ

 2365 ރަނގަެޅއްނުާވނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއިސް. ކަމާ ިތބޭ މީހުން ތަންތަނަށް ނެރުނީމާމަޤާމުތަކުން ވަކިކޮށްަފއި 

ނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައިގެން އިޞްލާޙަކަށް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މިއަދު  އުޭޅއިރު އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

ލުހުން  ނިކުމެ ހިފަހައްޓާނީ. މާ ފު ޚިލާފުވީ ކަންކަމުަގއި މީހުން ގަާވއިދާ ޤާނޫނާ ތޯ މާދަމާ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެކިހިނެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުީޑޝަލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުން ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ވަކިކޮށްފަިއ ތިބޭ މީހުން ވަށްދައިގެްނ 

 ަރށް ބާ ވުރެއަށް  25ސައިަކލު  ،ކުރާ މީހާވެހިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުތޯ ދި ދެން ކޮބައި ލެއްވީމާތަންތަނަށް މީހުން 

 2370ުއސޫލެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކިރާލެވޭނެ  ތަރާދަކުންނެ ގޮެތއް. ކޮބައިތޯ ޤާނޫީނ ދުއްވާ މީހާ ފުލުހުން ހުއްުޓވާ

ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިްސ މި މަޖިލީހުގައި  އްޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނާ،ތަކުރާރުކޮށް މި ވާހަކަދައްކާަނން ޢި

ހެންނޫނިއްޔާ ވިދާޅުޭވ މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދު އެބަ އުފުލަންޖެހޭ. އެ ންމަންދެން.މިކަމާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނި ވެރިން
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ުނ ހުުޅވާލި އިޢުލާމީއޭ. މި މަޖިލީހުން އިޢުލާނުކޮށްގެން ސަރވިްސ ކޮމިޝަންގެ ރަީއސަކީ ފަހު ސިވިލްރީއްޗަށް، 

 ނިޒާމާ އްވެގެންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ހަނީ ކީަސކަރާތްނުޖަްއސަވާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ބެލްޖަރައްވާ. ލުކުބާތި

 2375ގޮަތކަްށ  އެއް ނުޖެހޭނެ ތި ތި ބެލް މިނެޓު. އެ ނުލިބެންޏާ ން ބަރާބަރު ދިޔަ ދޮޅުބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ނަަގއިގެ 

 ކޮބައިތޯ ޤާނޫނެއް؟ ޤާނޫނެއް ކޮބައިތޯ؟ ފަހުމީ އަށް ޖެހޭނެނޫންތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ބެްލޖެހީމަ ހުއްޓާކަށް ނު

 އެބަ ޖެހޭ މީގެ މިހާރު  ކުރަންތޯ ބެލްޖެހީމަ ހުއްޓަންވީ! ނިކަން ވިދާުޅވެެދއްވާ!ންޏާ ކީއްގޮސް ޖޭ.އެސް.ީސަގއި އިނދެވެ 

 ބަްށ ޖެހިލަން އެބަ ޖެހޭ މިހާރުނެރޭ ހިސާ ސިފައިން ަވއްދަިއގެން  ތަނަށް ސިފައިން ޖެހެން. މި އެންމެ ކުރިއަްށ ގޮސް

ުޅަގނޑުގެ ސުވާަލކީ ޤާނޫނާިއ ނޫނޭ. އަ ނުލާ. އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ފަހުމީގެ ުސވާލެއްވާހަކަދެްއކުން ހުއްޓައި

 2380ތަނުން ވަިކކޮށްފައި  އެ ؛ތަނުަގއި ޤާނޫނީ ގޯސް. އެބަންޑާރަ ނައިބު  ންތައްަތއް ކުަރްއވާށޭ. ރުހުންނުދޭއިދުން ކަގަވާ 

ނިޑޔާރު މީ ލައިގެން ަހއިއިން ފަހު ތި ބޭފުޅުން ތޯ އިތިބެނީ ނިދާފަ ތަނުަގއި ތި ލީމާ މިނިޒާމު ެގއްލުަވއިކޯުޓގެ އިސްފަ

ނޑު ެދކެ. މިއީ  ފަހުމީ މީ ރުޅިއަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ ދެން ީކކޭތޯ ކިޔަްނވީ؟ މި ވާހަކަ ދެްއކީމަ ފަހު ންނާނީ އަޅުގަ

ނޑަކާ އޮތް މަ އާއި ޤާމުން މަރވިސް ކޮމިަޝނުގެ ރައީްސކަމުގެ ސަ . ިމއީ ސިވިލްްއސަލަ އެއް ނޫންއަުޅގަ

ވަކިކުަރްއވާފަިއވާ މީހަކު ޖޭ.އެސް.ީސގައި އިންނަަވއިގެްނ ޢަދުލުއިންޞާފަށް ނުފޫޒުފޯރަމުންގޮސް އަދި  މިއަދު 

 2385. އެާތ އިން މީހެއް ތަމްސީުލކުަރން އިނީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ޑަްށ ޖޭ.އެސް.ސީމާތްވެގެްނވާ ަޒކާތު ފަން

 އެ ލީ  ޖޭ.އެސް.ސީ ތަމްސީލުކުރަން ޒަކާތު ފަންޑަށް ލަްއވައިފިްއޔާ ީކއްތޯ ުކރަނީ؟ އެއް ޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ކޯފާއަ

ށް މީހަކު އިޢުލާންކުރަން ހޯދާފައި އޮތް މީހެއްގެ ވާހަކަ. ދެން ކައާ މަޤާމަވަކިކޮށް މަޤާމުން  މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

  އޮތީ؟ ގައި  ނަގަންކަމު އެްއތޯ މިލަބެހޭ މައްސަ ކޮން ނިޒާމާ

 

 2390 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

މެންބަރު . ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ 

އިގަންަނވާ! ތޮއްޑޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  މެންބަރު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ނުޑ ދަންނަވަން. މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް ހުޢިއްޒަތްތެރި  )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވަން. މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ތޮއްޑޫ ދާ  2395ހިތްތެވުމަށް އަުޅގަ

ނޑު ފުުރޞަތު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި  އަރުވަން. މެންބަރަށް އަޅުގަ

 

 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފް ވާހަކަދެއްެކުވން:



90 

 

ނަންބަރު  ޤާނޫނު . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް`. ޝުކުރިއްޔާ ޢި  

 2400ގޮތެއްގަިއ  ނޑު ޖުމްލަވާ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅުއްާވފައި މި ެއްއގަމު، 2999/95

އެްއ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި. އިޞްލާޙު ތެރޭގައި އަުޅަގނޑަށް ސުވާުލއުފެދޭ ބަ ިވޔަސް މި ކަުމގައިތާއީދުކުރި

ވާ އިޞްލާޙަކީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް.  މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިގޮތެއްަގއި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢާއްމު 

ނޑުމަުގެގ  ެއއްގަުމގެ ދަުތރުފަތުރާއަދި  ގުޭޅ ަގާވއިދުތައް ހަދައި، ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަމާ އަދި ކަ

ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަން ހިފެހެއްޓޭެނ  ގެހިނގާ ބޭފުޅުންދަތުރުެވރިންނާ އަދި މަގުވެސް  ގެދަތުރުފަތުރު

 2405ކަުމގަިއ ައޅުަގނުޑ  ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްވާއިދުަތއް ހަދަިއގެން ެއ ތަންފީޛުކަހަލަ ގޮތަކަްށ ޤާނޫނުތަކާިއ ގަ 

 ކަެމއް ައދި އެންމެ މުހިއްމު ،ނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް އަަޅއިގަތް ަގއި އަުޅގަޒަތްތެިރ މި އިޞްލާޙުދަންނަވަން. ޢިއް

ނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ ކަމާ ށް މީގަިއ  އަޅަންޖެހޭ ކަމަހަދަމުންދާއިރުގަިއ  ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަގުތައް ކަމުގައި އަުޅގަ

ފަރާތްތަާކ  ނގާމިއަދު މަގުހި، ރަީއސް ވެސް ޢިްއޒަތްތެރިިއ ހަޤީޤަތުގަ ވާހަަކ. ސަލާމަތީ ކަްނތައްތަުކގެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ވެރިރަށް ފައިވާ ކަެމއް. އަުޅަގނޑުމެން، ވެސް ވަރަށް ނުަރއްކާތެިރވެ  ދަްއވާ ފަރާތްތަަކށް އަދި ވެހިކަލް

 2410 ޅިހަދަމުންދާއިރު ނުވަތަ  ފެންހޮ ފަހަރުަގއި މަގުަތއް ަބއެއް ،މާލޭގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބަލައިލާއިުރގައި މަގުަތއް

އެްއވެސް އި ަފހަރު ވަޅުކޮނެފަ ަމސައްކަތްކުާރއިުރގައި ަބއެއް އެއް ވަޅުލުމަށް ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ަވއިެރއް ވަޅުލުމަށް

 ،ކަހަލަ އެއްވެސް ކަހަލަ ނިޝާނެއް ނުޖަހާ ހުއްޓާ ވާރޭވެހި ހުރިަކން ނުވަތަ ނެތްކަން ހާމަވާ ަގއި ވަެޅއްއެތާ ،ކަހަލަ

ކަމެއް އޮތްކަން ނުވަަތ އެނޫނަސް ނުރަްއކާތެރިނުވަތަ ގައި ަވޅުަގނޑެއް ާގ މީހުންނަށް އެތާހިނގާބި، މަގުަގއި ފެންބޮޑުވެ 

ގޮތުަގއި ިމ  އެކަހަލަ ނުރައްކާތެިރކަމަށް ހުށަހެޅެމުން އެބަ ދޭ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާތްތަކުގަިއ ނޭނގޭ ހާލަ ހުރިކަން

 2415 ނިންމުމުގެ ުކރާ މަސައްކަތް އެތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އިޞްލާޙު ތެރޭގައި އަޅުަގނުޑމެން ހިމަނަންވީ އެފަދަ މަސައްކަ

އަިދ ހިނގާ މީހުންނަށާއި ދުއްވާ  އި އެކަހަަލ ނިޝާންތައް ބަހައްޓައި،ވަންޏާމު މަގުތަކުގަ  ކަމަށް ކުރިން ހުއްޓާލަންޖެހޭ

 ނަންޖެހޭނެ ކަމަށް.އްޓާފައި ހުންނިޝާންތައް ބަހަ ކާތެރިކަެމއް ހުރިކަން ހާމަކޮށްދޭތަކެއްޗަށް ެއއީ ެއކަމުގެ ނުރައް

ރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމުގެ ޒިންމާ؛ އެ ފަ

ނުޑގެ ތެރެ ހުންނަ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ބަެއއް ހާލަތްތަުކގަިއ އެހެން ކޮނެަފއި ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  އަށް އަދި  ވަުޅގަ

ނުޑގެ ތެރެ ދުވާރުަގއި  2420ފައި އެަބ ނުހަނު ގިނަގުަނ ގެއްލުންަތއް ލިބިއަށް ހިނގާ ީމހުން ވެއްޓި،  ހުންނަ ބައެއް ވަުޅގަ

 ...ވޭ. ހަމަ އެާއއެީކގައި

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 19

 

 2425  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު މިޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ކަތަށް. މި ހުރި މަސައް ުނނިމި .19 ައއިޓަމުންޑާ ަދނީ އެޖެ . އަުޅގަ

ނޑު ކުރިއައިޓަުމގެ ދަށުން  . މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވައި ޤާނޫނުައސާސީެގ 6.3 އަށް ގެންދާނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމުއަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ)ހ(ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުވަނަ މާއްދާގެ  91

ފުރުޞަތަށް ން ވިސްެނވުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ަމއްސަލަ. ިމ މައްސަލަިއަގއި ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ބިލު އަލު 

 2430ސް މި ކޮށްލައްވާފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއ މައްސަލަިއގެ ބަހުމެންބަރުން ފުރުޞަތު ދޫއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ދެ 

ނޑު ބަލަން. އެ ހިސާބުން ނިމުނީ ނޑު ކުރިއަްށގެންދަން އޮތް ގެ ދަށުނ19ް ޖެންޑާ ައިއޓަމުކަމަށް އަޅުގަ  ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ގެ 1:39އެއީ ފަހު.  މަތީން ވޯޓަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާީނ ޢާއްމުކޮށް އަޅުގަ

 ވޯޓަށްފަހު. 

 

 2435 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިއަށް ައޅު 11 އައިޓަމުންޑާ މި ހިސާބުން ެއޖެ، އެހެންވީމާ  ދަނީ. ކޮމިޓީތަުކން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. އެ ގަ

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  12 އްކަެތއް ނެތް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމުއައިޓަުމގެ ދަށުން މަސަ

ނުޑ ވޯޓަށް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  2440ކުރިން  މިއަދު ވޯޓަށް ދެންނެވުމަށް ހުރި ކަންތައްތަކަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުމުގެ ،އަުޅގަ

ނޑު އަދި ކުރިއަްށގެންދާނެ ވާހަަކ . ެއީއ ޖަލުތަކ6.3ާ އިޓަމުއެޖެންޑާ އަ  އި ޕެރޯލް ބިލުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ އަުޅގަ

އެ ައއިޓަމުގެ ދަށުން. އެހެންވީމާ، އެއް ނެތް  ެއއީ ެއްއވެްސ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާީއދުލިބިފަ .ދަންނަވަން

 މާދަމާ ހުށަހަޅުއްަވއި އެ މަސައްަކތުގައިއަރުވަން ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ ފުރުޞަތު

ނޑު ، ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ ތާއީދުކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ  އިގެން ކުރިއަށްދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރި ވޯޓުތަކަމިއަދު އަުޅގަ

 2445ހުރިހާ މިހާރު  )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( .ކޮށްލެްއުވމަށް ދަންނަވަންނދެވަޑަިއގެްނ ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކު މެންބަރުން އިށީ

ނޑު  އެރުވުމަށްފަހު،ނދެވަަޑއިގެން ކާޑުޮކޅުަތއް ޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެްސ އިށީ އަުޅގަ

ާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިމިހާރު 

ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަްށ  އިރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒތަކާ 2913/5ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ މެދު ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއިޞްލާޙު

 2450 ްއވުމަށް.ވޯޓުދެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 2455  ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތޮއްޑޫ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 52 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 47 ވޯޓު ދެްއވީ:

 99      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 2460 93     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި

 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

. އެހެންކަމުން، ތޮއްޫޑ 47. ޖުމްލަ 24. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 47ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 2465ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  2913/5ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫން ނަންބަރު 

 ފާސްވުމާ އިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. ިމގޮތަށްގެނައުުމގެ ިބލު މަޖިލީހުން ބަލަނަށް އިޞްލާޙުބާރުތަުކގެ ާޤނޫ އިއިމްތިޔާޒުަތކާ

އަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން.   އެކު މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ

ތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނަ މާއްދާަގއި ވާ ޮގތުގެ މަ 91އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދެން، މި

ނޑު ޯވޓަށް ދަންނަވާނަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތުގެ މުސާރައިގެ ސިާޔސަތުެގ ބިލުއަނބުރާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ދައުލަ  . އަޅުގަ

 2470އްވާފަިއާވ ގޮތުގެ މަތިން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނު ަގއިވާ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 91

ބިލު އޮްތ ގޮތަށް ފާސްކުެރްއވުމަށް ކާށިޫދ  އެ ދައުލަތުގެ މުސާަރއިެގ ސިާޔސަތުގެ ބިލަށް އެްއވެްސ ބަދަލެއް ނުގެނެްސ 

ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތް، ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވައި هللا ބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

ދެްއވުމަްށ ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުއިވާ ހުށަހެޅުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެތާއީދުކުަރއްވާފަ  ރިޔާޟު

 ދަންނަވަން.

 2475 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ޖާބިރުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ ދާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 2480 މަދު ރިޔާޟު ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 52 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 25 ވޯޓު ދެްއވީ:

 18      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 2485 7     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންކަމުން،  .43. ޖުމްލަ 39. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 43ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިވި މެންބަުރންގެ އަދަދު 

 2490ރިއްޔާ އަނބުާރ ގަިއވާ ގޮތުގެ މަިތން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 91ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ

ަދއުލަތުގެ ުމސާރައިެގ ސިޔާސަުތގެ ބިލަްށ އެްއވެްސ ބަދަލެއް ުނގެނެސް އެ ބިލު އޮތް ގޮތަްށ  ފޮނުއްވާފަިއވާ

ނޑު ދެން ވޯޓަށް މިފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަ  ދަންނަވަނީ ހުށަހެޅިފައިާވ  ހެޅުން ފާހެއް ނުވި. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 91ނުއަސާސީގެ ވަނަ ގޮތަށް. )ވަގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ޤާނޫ ދެ

ލަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް މުސާރަިއގެ ސިޔާސަުތެގ ބި ަދުއލަތުގެ ރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވާަފއިވާމަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫ

 2495ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 91ނުއަސާީސެގ ޤާނޫ ނުގެނެސް؛

ކުރެްއވުމަށް ުތެގ މުސާރައިގެ ިސޔާސަތުގެ ިބލު އަލުން ދިރާސާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުާރ ފޮނުއްވާފައި އޮތް ދައުލަ

ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިްނ މަނިކު ހުށަހަޅުއްަވއި،  އަށް ފޮނުްއވުމަށް ިވލިމާފަންނު ކޮމިޓީ

ތާއީދުކުރައްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުފަރެސްމާ

 ދަންނަވަން. ދެއްވުމަށްނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުފެ

 2500 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 2505 ތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބުފަރެސްމާ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:
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 52 ދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަ

 26 ވޯޓު ދެްއވީ:

 18      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 2510 94     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންކަމުން، . 44. ޖުމްލަ 23. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 44ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިވި މެންބަުރންގެ އަދަދު 

 2515ތުގެ މަިތން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުާރ ގަިއވާ ގޮވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( 91ނުއަސާސީގެ ޤާނޫ

އަށް ފޮނުއްވުމަށް  ފޮނުއްވާފައި އޮތް ދައުލަތުެގ މުސާރައިގެ ސިޔާސަުތގެ ިބލު އަލުން ދިރާސާކުރެއްވުމަްށ ކޮމިޓީ

އަށް  އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއެކު މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ިބލު  ވެއްޖެ. ިމގޮތަށް ފާްސުވމާފާސް

ނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން. ދެން، އަޅުގަ

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކއި ބާރުތަުކެގ  2913/5ހުށަހަުޅއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا އީވާ ޢަބްދު

 2520ނިވަޑައިގަންަނވާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ގެނައުުމެގ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަުތމާޙުޤާނޫނަށް އިޞްލާ

 ދެްއވުމަށް.ގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2525 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  هللاާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 53 ރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަ

 46 ވޯޓު ދެްއވީ:

 2530 99      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 93     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2535. އެހެންކަމުން، ގަޮލުޅ 46. ޖުމްލަ 24. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 46ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ރައްޔިތުްނެގ  2913/5ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު هللا ތެިރ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. ާބރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު  މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކއި

އަށް މި ބިލު ފޮނުވިއްޖެ  އުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީއެކު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤަ މިގޮތުން ފާސްވުމާ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫުނ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ލަންދޫ ދާއިރާގެއޮތީ މި ދެން، މިކަމަށް ނިންމަން. 

 2540ޖިލީހުން ގެނައުމުެގ ބިލު މަށް އިޞްާލޙުރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުަތކާިއ ބާރުތަކުެގ ޤާނޫނަ 2913/5ނަންބަރު 

ނޑު ދަންނަވަން.ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ  ދެްއވުމަށް ައޅުގަ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2545 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާލަންމި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 53 އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ 

 41 ވޯޓު ދެްއވީ:

 2550 99      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 97     ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2555ލަންދޫ . އެހެންކަމުން، މ41ި. ޖުމްލަ 21. ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 41ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  2913/5ހުށަހަޅުްއވާަފއިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަލީ ރިޟާިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ދާއިރާގެ

ގެނައުުމެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަުތމަށް ފާސްވެއްޖެ. ިމގޮތުން އި ބާރުަތކުެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުއިމްތިޔާޒުަތކާ

 އަށް މި ބިލު ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް  ކޮމިޓީއެކު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ  ފާސްވުމާ

ނަޑއަޅަން.   ކަ

 2560 
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 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރިއަްށގެންދާނީ މި އައިޓަމުެގ ދަ ރު އެހެން މަސައްކަތްަތއް.އިތު ، 13 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ ށުން މިއަދު އަުޅގަ

 2565ޤާނޫުނ  ފު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ  9.3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ައޅުަގނުޑ  ތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު. މި ބިލުގެ ބަހުސަށްެއއްގަުމެގ ދަ 2999/5ނަންބަރު 

ިރޔާސަތަށް ވަަޑއިގެންދެްއވުމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަީއސްެގ  މަޖިލީހުގެ އަރުވަމުން ގެންދާނަން. މި ހިސާބުންފުރުޞަތު

ނޑު އެދެން. )ވަ އެދެން.  ރުން އިށީނދެވަަޑއިގެންދެްއވުންގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ިޢއްޒަތްތެރި މެންބައަރިހުން އަުޅގަ

ފު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީކުރިއަށް ގެންދަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

ނުޑ އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު ުތރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށްެއްއގަމުގެ ދަ 2999/5ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަްނބަރު   2570. އަުޅގަ

ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ވާހަކަފުޅު ދާއި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 ލެްއވުމަށް.ނިންމަވައި

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ފުމަދުޝަރީމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްތި

ނޑު ވޯުޓގެ ކުރިންޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޢި  `.  2575ގެ ކުރިްނ ހުއްޓާލުމު  ،އްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ލާނަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ބިލުަގިއ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންަތއްތަުކގެ ވާަހކައާ ގުުޅަވއިގެން ދަންނަަވއި ދައްކަމުންދިޔަ

ނޑަށް އިތުރަ ތައްތަކުެގ ތުރަށް ިވސްނަން ފެންނަ ކަންން ނުވަތަ އިްށ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިޞްާލޙުކުރަތެރޭގައި އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ،  ގައިއްާވ ތަކެތި ދުއްވުމުގެ މައްސަލައި އަޅައިގެން މި ދުތެރޭގައި މީަގއި )ނ(ަގއި ބުނާ ހެލްމެޓު

ްއ މުަގއި އުނދަގޫތަކެ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ މަގުތަުކަގިއ ދުއްވު އަޅަިއގެން ރާއްޖޭގަިއ މާލޭގައި މަގުތަކުަގއިހެލްމެޓު

 2580ގެ ވަކި ލިމިޓެްއ ދުްއވާ ތަކެތި ުދއްވުުމގެ ސްޕީޑު  ދަންނަވާ ސަބަބަކީ ާރއްޖޭގެ ަމގުތަކުަގއި މިހެން މި ދިމާވެދާނޭ.

މުޮކށް ބަލާއިރުަގއި މީހުންނަށް ޢާއްމު ިދރިއުޅުމުަގއި ުނވަތަ ޢާއްއެ ސްީޕޑަކީ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި  ،އޮވެަފއި

ޓަކައި ނުވަަތ  ބާރަށް ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ވާތީ އަދިސްޕީޑަކަށް ނުފަދަ ނުރައްކާތެރިވެދާނެ 

ޭއެގ ޒިންމާ ގަާވއިދުގެ ތެރޭން  އެީކގައި އާވާތީ ވަީސލަތަކަށްޓަކައި އެހެިނހެން ފަރާތްތަކުން އަޅާ  މާޔަތްކުރުމަށްހި

އިކަލް ުދއްވުން ުނވަތަ އެ ސަޅަިއގެން ންޖެހޭތީ އަުޅަގނޑަކަށް ހެލްމެޓުއަ މަލުކުރަމުންދާ ބަޔަކަށް އޭެގ ޒިންމާ އުފުލަޢަ

 2585އަދިެވްސ  ންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ވާހަކަ ދަ ލީ ަތކެތި ދުއްވުުމގަިއ ތާއީދުނުކުެރވޭީތ އެނޫންވެސް ދެ ފުރޮޅު

ނޑު  ށް ތަކުގެ ރައްކާތެރިކަާމއި ސަލާމަތަވާ މަގު މި  އިލާނީ މި އިޞްލާޙުގައި ހިމެނިފަދަްނނަވައިތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

ހިނގާ މީހުންނާ އަދި ދުއްވާ ތަކެީތގެ ދުްއާވ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި މަރުޙަލާގައި ވިސްނަަވިއގެން  ކޮމިޓީ އިތުރަށް
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ނޑު އުއްމީދުކުރާތީ އެ އިޞްލާޙުކުރެިވގެން ސަލާމަތްތެރިކަން ޔަޤީންވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މި ބިލު ދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

   ން. ޝުކުރިްއޔާ، ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވާލުމަށްފަހު ކުރުކޮށްލަވާހަކަ 

 2590 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެން އަނެްއކާެވސް . الرحين الرحون هللا بسن އީސް.ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ތްތެރި އިޞްާލޙު މި ގެނެވެނީ ޢިްއޒަ ޙު މި ގެެނވެނީ. އެހެންނަމަވެސްނުވަތަ ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާ ،ޤާނޫނެއް މި ހަދަނީ

އްޖަކަށް ައނިޔާތަކެއް ލިބުނީމަ އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް ކުއްެޖއް ޝަހީދުވެ ނުަވތަ ކޮންމެވެސް ކުރައީސް، އަެނއްާކވެސް 

 2595 ޔައީ ފުލުސް ކުއްޖަކު ޝަހީުދވެ ެއ ދި ،ކުއްޖަކު ގޮތަާކއި ދިމާކޮށް ބިލު ވެސް މި އަންނަނީ. މަގުމަތިން ެވސް ހަމަ 

ޖެހީނުން ހަމަ ޖެހި ގައިގައި ެގ ބާރަށް ދުްއވާފައި އައި ސައިކަެލއްަގއި އިން ކުއްޖެއް  ެއއްކޮށްދާދި ފަހުން. އަދި ހަމަ އެއާ

ކަންތަްއ  ވެސް ުކއްޖަކު ަމރާލީ. އޭނާެގ ޢަމަލުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މިހާރު އެ ގޮތަށް ޮގސް އަނެްއކާ  ވިއްަސިއގެން ދިޔަ

. ފުލުސް މީހާ ކުރި ކުށެއް ވެސް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ އޮތީ މުޅިން އެހެން އެކޮޅުކޮޅުންޖެހިފަވެސް 

ނޑުމެން ބިލެއް ހަދާފައި މިރާއްޖޭަގއި ކަންަތއްތައް ހުރި ގޮ އަށް ިކޔަނީ ޢިްއޒަތްތެިރ  ތް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަ

 2600އް. މި ކިޔަނީ ޤާނޫނުތަކެއް މިއަށް ކިޔަނީ. މި ދުސްތޫރުން މި ހަދަނީ ޤާނޫނުތަކެޤާނޫނުައސާސީ  ،ދުސްތޫރު ރައީސް،

ނަޑއަަޅއި މި ސަރުކާރުގައި ތިބޭ މީހުން އެބަ މި ޤާނޫނު  އެއަށް ޙުކޫމަތެކޭ. ދެން މި ޙުކޫމަތު ހަދައި ސަރުކާރަށް ކަ

މި ތިބެނީ  މި ހުރިހާ ެއއްެޗއް ހަދަިއގެން ތްތެރި ަރއީސް. މިިނސްޓްރީތަކާޢިއްޒަ ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ.އެ ހެދީމަ 

 މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއިވާ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ޤާނޫުނތަކެއް ހަދާފައި މި ބުނަނީ ،ަރއްޔިތުންހަވާލުވެފައި ތިބޭ 

ންނަމެން ކަލޭމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ، ތިމަންނަމެންނަކީ ރައްޔިތުންނޭ. ރައްޔިުތން މަޖިލީހަށް ތިމަ 

 2605ސަރުކާރަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހަދާނޭ  މެންބަރުންތަކެއް ލީމޭ، ވަރަށް ސާފުކޮށް ކިޔައިދޭންޖެހިއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ހުންނަ މީހަކަށް މަތިކޮށްފީމޭ އެ ޤާނޫނުތައް  ޤާނޫނުތަކެއް. ހެދީމަ އެ ޤާނޫނުތައް

ޛުކުރަން ބަލާއިރު މިއަދު މި ތަންފީޛުކުރަން ހުރި ތެިރ ރައީސް، ސުވާަލކީ މި ތަންފީތަންފީޛުކުރަން. ޢިއްޒަތް

ވަީނ މި ރައްދު . މި މިނިސްޓްރީ އަކީ ޮކންމެހެންވެސްމިނިސްޓްރީ ސަލާމަތުން ހުރިތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ުކރަނީ މީދާ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިްސޓްރީގަިއ މިއަދު ވެރިކަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އަށް. ޓްރާންސްޕޯޓް

 2610. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައި ތިބި ހުރިހާ ތިބީ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެޭރގަ މިނިސްޓްރީގައި ތިބި މުަވއްަޒފުން މިއަދު

 ތް. ޯބފެނެއް ނެތް. ފެނެއް ނެތް،ކަރަންޓެއް ނެ . ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގައިޓުކޮްށފަމުވަްއޒަފުން އޮތީ ެއޑްމި

ނޑަށް މިއަދު އިރާކޮޅު، މީގެ ކުރީަގިއ ، އެްއވެސް؛ އެހެްނވީމާ ސުވާަލކީ ކޮބައިތޯއޭ ތަންފީޛުކުރާނެ ބަޔަކީ. ދެން އަޅުގަ

ލާފަިއ އެ އޮންނަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރާ ފޮނުަވއިއްޗިހި އަނބުއެ  ޕޭ ކޮމިޝަނާ، ފޮނުވި ބިލުތައް ހަމަ ބިލުތަްއ ފާސްނުކޮށް

އޭނަގެ ވަޒީަރކަށް ވެސް  ވަޙީދަށްރައީސް، މިހާރު އޭނަގެ ަވީޒރަށް ވެސް އޭނަ އިތުބާރުނުުކރަނީއޭ. މިހާރު އެހެރަ 
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 2615ޝަން ިއ އިިމގްރޭފޮނުވާިލއިރު ސަބަބުތަުކގެ ތެޭރގަ ދި ހަމަ ެއާއއެްއކޮށް ބިުލތައްއިތުބާރުނުކުރެޭވކަން އެނގެނީ. އަ

ީއސް. މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ،ތޯދު. އިިމގްޭރޝަން ޤާނޫނަކީ ވަޙީށް ފުށުއަރާ ކަންތަކެއް އެބަ ހުރިޚިލާފަ ޤާނޫނާ

. އިމިގްރޭޝަްނގަިއ ރ ހަދައިގެން މި އުޅެނީ ކިހިނެއްތޯބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލަބަލަންވެއްޖެ އިމިގްރޭޝަން ތެރޭގައި ވަޙީދު  

ސްޕޯޓެއް ގެންގުޅޭތީ ެއކަން ފަޅާައރައިފާނެތީ އެްއވެސް މީހަކު ޑުވެލް ޕާ މީނައަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޝައްުކަވނީ 

އިން ބޭރުގައި މީނަ ދެ ޕާސްޕޯޓު  ރާއްޖެ ،ބެހޭ ހުރިާހ މަޢުލޫމާތެއް ށް ވަނަނުދޭން ުކރާ ކަމެކޭ. މީނައާރޭޝަނައިމިގް

 2620ުނވަތަ  ތާ ޓްރާންސްޕޯޓުފަޅާއަަރއި، އެމި ހުރިހާ ކަމެއް  ،ހުރިހާ އެްއޗެްއ އަަރއިގެން  ގެންގުޭޅ ކަންތަކާ 

ރާއްޖޭގެ އެތައް ބަިއަވރު ބިދޭސީން އެތެރެކުރަނީ.  އިމިގްރޭަޝނުންގޮަތށް ހަދާފައި އޮތީ.  ށް ނުވަެދވޭއިމިގްރޭޝަނަ

 ވެސް އެކަން ކުރީމަ ޅާށޭ، ނުހިންގާށޭ ިކޔާފައި ބާތލުނާ ޯބޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމު ހެން ގޮސްއަނެއްޮކޅުން މި

ނޑުމެން ކުރަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މިތަނުން ފާސްކޮށްފީމޭ ހެލްމެޓު ލޯ.  ރައީްސ، ކާކުތޯ މި ތަންފީޛުކުރަނީ. އަޅުގަ

ނޑުތަކާ މި ހުރިހާ އެއްަޗކާ، ހެލްމެޓުއަަޅިއގެން ދުްއވަންޖެހޭނެ ކަމާ، ، ބެލްޓާ. ޝީޓްމި ހުރިހާ ކަމެއް އިޖުތިމާޢީ މިންގަ

ނޑު   2625މީހުން ބެލެނިވެރިންނަށް އަދަބު  ވަންޏާ އެ ކަމަށް ަގއި ުއޅޭއަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން މަގުމަތީ 01ރޭގަ

ތަނަށް.  އަނެއްާކވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފާސްކޮށްފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކޭ މިއީ މިތަނުން ކަމާ،ޖެހޭނެދޭން

ސްކުރެވިފައި ހުރީ ކޮން ގޮތުން ކުރިން ފާ ބެހޭ  އިރު ވެސް އެބަ ޖެހޭ މި ޤާނޫނާމި ޤާނޫނުތައް އަންނަ، އެހެންވީމާ

ނޑު އިދާީރ މޭޒަށް އި .ތޯނެއްޤާނޫ ދަންނަވަްނ  ،ލްތިމާސްކުރަންން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ވެސް އި ލްތިމާސްކުރައަުޅގަ

ކުރީގެ ާތރީޚެއް ވެސް މީގެ ޤާނޫނެއް  ؛ވެސްހަމަ އިޞްލާޙު އަންނައިރު ެވސް ސަބަބު ، މި ޤާނޫނުތައް އަންނައިރު

 2630 ޖަދުވަލުތަކާއި ރިފަރެންސްަތކާ ވަނީ ޯކޗެއްތޯ ވެސް، މިބާތިލު  އް އޮތްތޯ ވެސް،އޮތްކަން ވެސް، ފުުށއަރާ ާޤނޫނެ

ނޑުމެން ބަހު ހަދާފައި ފޮނުވަން. ހަމަ ބިލެއް ފޮނުވީމަ މި ސްކުރޭ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ޖެހޭނެ ތަނުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްމި  ފުށުއަރާކަމާ، މި  މިއާއަށް ގުޅޭ ބިލެއް. މިކަމަށް މިއާ  ޮއތް މިވެނި އިެރއްަގއި އެބަ ފައިއަޅުގަ

ެއްއވެްސ  ެކއްހަމަ ބިލުތަެކއް ހަދައި، ބިލު ހަދާފަިއ، ެއއްވެްސ ހޯމްވޯޖެހޭނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ ހުރިހާ އެއްެޗއް އެނގެން

ެއްއ  ކުރާށޭ. ތަންފީުޛކުރާކަށް މިނިސްޓްރީތަނަށް ހުށަހަޅާފައި ތަންފީޛު އް ހަދާފައި މިނުހަދާ ބިލުތަކެ އެްއޗެއް 

 2635ނޫނޭ. އޭނަެގ  ނަ ަވޒީރަކަްށ ިއތުބާރުކުރަނީކީއޭ މީހާ ބަާޣވާތްކޮްށގެން ހުރި ،ނޫނޭ. މިހާރު އެހެރަ ރީކީތުން ހުސަލާމަ

 ަރއްޔިތުން  ،ދަށް އެބަ ދޭ ަދއުލަތަކަށް ލިބޭޚަރަިދވެހި ދައުލަތަށް ިރކަރަންޓު ، ވަޒީރަށް އެ އޮތީ ދިވެހިާރއްޖެ ދީފައި

 މި ހުރިހާ ެއއްެޗއް ަދއްަކއިގެން ލިބޭ ހުރިހާ ފަިއސާ ާއއި ެޓްކސްތަކާ.އެސް.ީޓ ޖީަރއްިޔތުންގެ  ކުރާ ބުރަ މަސަްއކަތް،

ށޭ ދަނީ. އެ ފުންގެ މުސާރައަށާއި އެހެިނހެން ކަންތައްތަކަދަނީ މުވަްއޒަ 89%އެއް ސަރުކާރު ހިންގަން ދީފައޭ އެހެރީ. 

ދާނެ ނަށޭ. ސެކިއުރިޓީ ގާަޑކަށް ޮއވެކި މީހުންންނަނީ އެިކ ފެންވަރު އެއޮ ެއއްޗިހި ަކނޑަެއޅިފައި މި ދާތީވެ މުސާރަތަކާ

 2640 ވިހި ހާސް. ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީއަކަށް، ޮޑކްޓަރަކަށް ޮއވެާދނެ ފަސް ހާސް. މިހެންގޮސް ތަރުތީބެއް ނެތި މުސާރަތަކާ 

ލަތް ފުންނާއި ދިވެހި ދައުޮކށްފައި ރާއްޖޭގައި ތިބި މުވަްއޒައެްއޗިހި އޮތީމަ އޭގެ ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ހަދައިގެން ދިރާސާ
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ނޑަައޅަން ހަދާފައި ފުންތޯ ބަލައި ަކނޑަައޅާފައި އެބޭނުންވަނީ ކިހާވަެރއްގެ ުމވަްއޒަހިންގަން   ،މީހުންނަށް އުޖޫރަ ކަ

އޮތީ ޓްރެފިކްލައިޓު،  މި .ތޯއެވެސް ފޮނުވާީލއޭ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ކިހިނެއްތޯ މީތި ތަންފީޛުކުރާނީ. ކިހިނެއް

މުހިންމު  ،ާއއި މަގު ހުރަސްކުރާނެ ގޮތާ ހަރުކޮށްފަ ލައިޓުޓްރެިފކް ގޮތާއި ކަރު ހަދާނެބްރޭއިތުރަށް ޖަހާފައި އޮތީ ސްޕީޑް 

 2645ެއއްޗިހި.  ސް. ޖަހަންވީޫނންތޯ ނިޝާންތަކާމު ނިާޝން ނުޖަހާށޭ ބުނީ ކާކުތޯ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީނިޝާންތަކާ؛ މުހިއް

ނަށް. މިއީތޯ ދައުލަތް ނަަގިއގެން ުފލުހުންެޓކްސް ނީ. ހަމަ ލިބޭ ހުރިހާ ލާރިއެްއ ކިޑުޮއތީއެ ސަރުކާރު ހަވާުލކޮށްފައި 

ރޭ މިހާރު. ނުކުަނގެ ވަޒީރުންނަށް ޭއނަ އިތުބާރުިމއީތޯ ޙުކޫމަތަކީ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އޭ ހިންގަންޖެހޭ ގޮތަކީ؟

ން. އޭނަ ނޫ ކަށް އޭނަ އިތުބާރެއް ކުރަނީކީވަޒީރަ  އޮތީ. ކޯލިޝަންަގިއ ތިބި ކާކޮށް މިނުރައް ކޯލިޝަން ހެދީމަ ހުރި

ތަނުން ފޮނުިވ  . މިހާރު އެނޫން ވަނީކީބި އެްއވެސް ީމހަކަށް ކިޔަމަނެއް މިތާ ތިއަކީ ރަްސކަލެކޭ މިހާރު އެްއގޮތް. 

 2650ފުޓްބޯޅައެއްހެން މިޮކޅުން ޖެހީ އެކޮޅުން ޖެހީ. މިކޮޅުން ަހމަ ދެން އޮްތ ބިލު ވެސް  ،ބެހޭ ބިލު ެވސް ޕެރޯލާއި ޖަލުތަކާ

 ...ޖެހީ. ކޮންކަމެއްތޯ މީ ންޖެހީ އެކޮޅުން ޖެހީ. މިކޮޅު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދު ރަޝީދު ރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްހޯ

ނޑު ޖުމްލަ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގޮތެއްަގއި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުގަ

 2655ލާޙުތަކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދުކރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞް  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުޢިއް

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ދަުތރުފަތުރުގެ ޤާނޫނަށް ކޮންކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެިޅގެންތޯ 

ޅިގެންތޯ ދަތުރުކުރާ ފަރާތް ކުރާ ޤާނޫނަށް ކޮންކަހަލަ އިޞްލާޙެްއ ހުށަހެތް، ނުވަތަ ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުދަތުރުކުރާ ފަރާ

. . ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ހެލްމެޓުއެޅިދާނެ ބޮލުގަސަލާމަތްކުރެވޭނީ ،ނުވަތަ މަގުމަތިން ހިނގާ ީމހާ ރައްކާތެރިކޮށް 

ނޑުެގ ދަށުަގިއ މި ނޑިއޮ ބޮލުގައި ނާިށގަ ނިޑ ހަލާކުންނަނީ އިންސާާނގެ ިސކު ކުރަނީ މި ޤައުުމގަިއ . އިންސާާނގެ ިސކު

 2660ރި ފަރާތްތަކުން. ދޭން އުފައްދާފައި ހުމުގެ އެ އިްނސާނާ އަށް ޚިދުމަތްމުއައްސަސާތަުކން. މި ޤައުހުރި ޤާނޫނީ 

ނޑި އަށް ކުދިކުދި ޚާއްޞަކޮށް ޖުޑީ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، އެ އިންސާާނގެ ސިކު

އެ އިންސާނާގެ ބޯ ޯގސްވެަފއި  ،ންވާ އަބަދު ހެރިމާއްދީ ވިހަ ެއކުލެިވގެ ،ވީ ށިތަެކއް އެަތއް ބަިއވަރު ދުނިޔައަފުނޯސްކަ

ިއ ވިަޔސް އެ އިންސާާނ އަށް އު ވެހިކަލެްއަގިއ އެ އިންސާނާ އިންކަމުގަ ންޏާ ކިތަންމެ ނިއު، ބްރޭންޑު ނިހުންނަ

ނުދެވޭ ތަނެއް ެވސް ނޭނގޭނެ. އެ އިންސާނާ ގޮްސ ޖެހެނީ ކޯޗެއްަގއި ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭނެ. ޢިްއޒަތްތެރި ދެވޭ

 2665ެއއް.  އެއް ނޫން. ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނެގ ބުއްދީގެ މައްސަލަ މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެހިކަލްގެ މަްއސަލަ، ރައީސް

ނޑުމެން އެ ބަ ޖެޭހ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށްވެ ތިބެ އަުޅގަ

އެންމެ ބޮުޑ ކަމަކީ ަޤއުމެްއގައި އިންސާނިްއޔަުތގެ  މުގައިަޤއު ފިކުރުކުރަން. މިއަދު މި  ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް ވިސްނައި 

އެ މާޙައުލެްއގެ ެތރޭގައި އިްނސާނީވަންތަކަުމގެ  ،ފު. ެއއީ އެ އިންސާނަކު ަރއްކާެތރިކޮށްތެރޭގައި ޢަދުލުއިންޞާ
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ޓަކައި ެއ  މަށްކުރުކަށް އުެޅވޭނެ މާޙައުލެްއ ޤާއިމުތިބެގެން އެ އިްނސާނަހަިއވާނީ އުސޫލުަތކުން ދުރުވެ، ތެރޭގައި 

 2670ހޯދައިގެން އެ އިންސާާނ  ަފއިސާ  ،އަީވަގއި، ވާރޭަގިއ ދާ އޮހޮރަިއގެން ން ބުރަ މަސައްކަްތކޮށްގެންއިންސާނު

ގެންާވ، އެްއކޮށް އެ ިއންސާނާ އަށް ލާމެހި އުަފއްދާ ސަރުކާރު ތެދުވެިރކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާދަްއކަިއގެން ޓެކްސް

ޖެހޭ. ޓަމެއް ެއ ސަރުާކރުން އެބަ ބިލްޑުކުރަންސިސް ޓަކައި ގުޑް ަގވަރނިން ވަށާޖެހިގެންވާ ަރއްކާތެިރކަމެްއ ދިނުމަށް

ދަނީ އެހެންތޯ މިއީ މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މިއަދު ކަން ހިނގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެހެންނަމަވެސް

ނޑީަގިއ ކޮށްލަން ޖެހޭ ސުވާލެްއ. އިްނސާ ނޑުން ހަދާފައި ހެލްމެޓެއް އެިޅޔަސް އެ އިންސާާނގެ ިސކު ނާގެ ބޮުލގައި ަދގަ

 2675، ނޑީަގއި ޭއނާގެ އަނބިދަރިންގެ މަޞްލަަޙތާ، އޭނާ ދިރިއުޅޭނެ ގޮތާއެ އިންސާނާގެ ިސކު، ކަންބޮުޑވުމާ ހާސްކަމާއި

ޞިއްޙީ ފަރުވާ އާއި މިފަދަ ، އަރެންސާތު އިންޝުއޭނާ އަށް ހެލް، ގޮތާ، އޭނާ ފާޚާނާކުރާނެ ގޮތާ އޭނާ ބޯފެން ބޯނެ 

ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ވެސް. އެ އިންސާާނގެ ބޯ ހާްސވެ، ކަންބޮޑުވެަފިއ އިންނަންޏާ އޭނާ ގޮސް ޖެހޭނެ މެދު  ކަންތައްތަކާ

 މީހާ އަށް ލިބޭ ކުޑަ އުޖޫރަ ފެލައިލުމަކުން އިންސާނިއްޔަތު އަހަރީ ފީ ނެގުމަކުން، ރައްޔިތު ދިނަސް ހެދުމަކުން،ރޯޑްވާ

ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުން އެ މަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކޮށް، ެއ 

 2680ތޯ ރެއިން އޮތް ކަންތައްތައް ކިހިނެއްމަޤާމަކުން ބޭފުޅުން ވަކިކުރުމަށް އޮންނަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެ

ދެްއވަިއގެން އެ ފަހުމީ ވޯޓުޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގަިއ ެއ އިންަނވަނީ. ސް ޖުޑީ ގޮމިއަދު ވީ. ެއ ފަހުމީ މިއަދު 

ނުދޭ ޤާނޫނީ ކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ ަބންޑާރަ ނައިބުގެ މަޤާމަށް އްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުން އިތުބާރުއަދި މި ޢި

ރުހުން  ބޭފުޅާ އަށް ޤާނޫނީ ްށ ކުެރވޭނީ އެބޭފުޅާ އަ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުިރޔަސް ޤާނޫނީ ކަމެްއ އެ

މެންބަރުން ތިބޭ ކޮމިޝަނަކުން އެންމެ  01ތޯ ވީ. ޖިލީހުން ދިނީމަ. އެހެންނަމަވެސް ކިިހނެއްމި ޢިއްޒަތްތެރި މަ

 2685. ބާރު ގަދަ މީހާ ބާރު ގަދަކަމަށް ދެކިގެން ރަްއޔިތުން އެގޮތަްށ ޓުން މިއަދު އެ އޮތީ ފުށުން ޖަހައިލާފަބޭފުޅެއްގެ ވޯ

މި ޤައުމު ދާނީ މިހެން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  އި، މަޖުބޫރުވެގެން ތިބޭާހ ދުވަހަކުލަތުގަހާ މަށް މަޖުބޫރީ ރުހިގެން ތިބު

އެްއ  އެއް ނޫން. ވާނުވާ ނޭނގި މި ޤައުމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެ ތިބީ ތަންދޮރު ނޭނގި

އްޔިތުންނަށް އެނޭގ ދަްއކާނެ ކަމެއް ނެތް. ރަސް ހަދައިގެން އާޓުހަދާ މަޖިލިވެސް ނޫން. ކޮންމެހެން މިތާކު ޤާނޫނު 

ބޭފުޅުންނަށް އެނގޭ  މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ރަށްތަކުަގއި ތިބި ރައްޔިތުން ވަރަށް ރީއްޗަްށ އެ ވަރަށް ސާފު.

ނޑުމެންނަށް ލަޙަތު އޮތް، ޮކން ބޭފުޅެއްގެ ކަމެއްކަން އޮީތ. މިއަދު ކިހިނެއްކަން ވަނީ. ކޮން ބޭފުޅެއްގެ މަޞް  2690އަޅުގަ

ދުްއވާ ރަްއޔިތުން ދުްއވާ ތަކެތި  ސްކުެރވިދާނެގެން މިތާގައި ބަހުއިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅައި  އެއްަމގު ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލަުކން

 މީހާ އަށް އެބަ މަތެއް ނުކުރެވޭނެ. އެ ރަްއޔިތުަރއްިޔތުން ސަލާއެ . ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ސަލާމަތްކުރާށޭ ކިަޔއިގެން

މީހާ އުޅެްނ އޮތް މުޖުތަމަޢުގައި އިންާސފުވެރިކަން ނެތިގެންދާ މަންަޒރު. ވަކި ބޭފުޅަކަށް ުޙކުމެއް އްޔިތުފެނޭ އެ ރަ

ނޑިޔާރުގެ ބެްނޗު ެވސް އިްއވަން ވީމަ ކޯޓު ވެްސ އުފައްދަނީ. ވަކި ބޭފުަޅަކށް ބޮޑު އަދަބެއް ދޭންވީަމ  ފަ

ނިޑޔާވަިކ ބޭފުޅަަކށް މަޤާމެއް ލަނީ. އެކުަލވައި  2695މަޤާމުަގއި އިންނަ މީހާ އޭނާ ޙުކުެމއް  ރުކަލޭގެފާުނގެދޭންވީމަ ފަ
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ލާގެ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާهللا ޖެހެނީ ނގޭ މީނާ މި ދުނިޔޭގައި ިއްއވަންވެސް ނޭްއވަނީ. މީނާއަކަށް ެއއްގޮަތކަށްއި

މިކަން އެަބ ކަމެއް.  އްވޭމާ އަމިއްލަ ބޭނުންވާ ުޙކުމެއް ނީކިާމގެ ޮގނީޑަގއި އިނެދގެން ތިޙުކުމްފުޅުތަކެއް ކަމެއް. ޙާ

ޖެހޭ އޭނާ އަށް މި ކުރެވެނީ ކީްއކަން، ތަޞަްއވަރު އެބަ ވާން، ވެއެނގެންޖެހޭ އޭނާ އަށް. ޭއނާ އަށް ފަހުމު

ފުން ކަންތައްތަްއ އެރިހާ ގޮތަކަްށ ބޭއިންސާއެދުްނވެިރކަމުގައި ހިތަށް ތްތެރި ރައީްސ. ތިމާ ދުނިޔޭގެ ލާލަުޗގަިއ، ޢިއްޒަ

 2700ރިކަެމއް އްގަިއ ދިރިއުޅޭ ަރއްޔިުތންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ވެްސ ނުލިބޭނެ. ރައްކާތެޢެއެ މުުޖތަމަ ންޏާމުން ގެންދަކުރަ

ނޑު ޮފއްޓެްއގެ ތެެރއަށް  އް ވެސް ނުލިބޭނެ. ވެހިކަލެްއަގ އެއް ކަމެވެސް ނުލިބޭނެ. އަމާން ލާފައި އޮތަްސ ނޫން ދަގަ

ށް ކުރެޭވ ނުކުރެޭވ ަކމެއް ނޭނގޭނެ. ޢިްއޒަތްތެރި އޭނާއަކަނުތަނަވަސްވެަފއި އިންނަންޏާ އޭނާގެ ުބއްދިހަމަނުޖެހި، ހިތް 

ޤާނޫނުތަކަކުން ނޫން. ެއ ކަމެްއަގއި ހަދާ  ރައީސް، ަޤއުމެްއގެ ރަްއޔިތުންނަކަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ލިބެނީ އެ

ހެޔޮ ބުއްދި ާއިއ  ޤައުމެްއގެ ރަްއޔިތުންނަށް ރަނގަޅު ވިސްނުމާއި ެހޔޮ ބުއްދި ލިބިގެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިބުނާ

ނޑުމެން ތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކިހިެނއްރަނގަޅު ިވސްނުން ލިބޭނެ ފުރުޞަތު މި ޤައުމެއްަގއި ނެ  2705ތޯ ލިބޭނީ. އަުޅގަ

ބޭބޭފުޅުން  ން ނުކުމެ މިއަދު ކީކޭތޯ ބުނަމުން ގެންދަނީ. އެއިސްލާމްދީނުގެ ޝައިޚު އެ ދީނެއް ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި

މި ދުނިޔޭގެ އިންސާނުން ނުވަަތ  ،ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މަތިވެރިކުރެްއވި ނަބިއްެޔއްهللا މާތްބުނަމުން އެ ގެންދަނީ 

ބޭފުޅުން އެ ނަބިއްޔެްއގެ އަބުރުފުަޅށް ހުތުރުއަރުވަން އުޅެފިއްޔާ  އަދި އެ އިންސާނުންގެ ބަޔަކު ވާަހަކދައްކައި

އިލްޔާސް ބުންޏަސް  ރާނު ބުންޏަސް، ޝައިޚްޝައިޚް ޢިމްހުތުރުވާނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ ނުވާނޭ ކަމެއް. 

 2710ގެ އަބުރުފުޅަކަށް ًسلن عليو هللا صلَ هحودކުރެްއވި ައޅުަގނޑުމެްނގެ ސާހިބާ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މަތިވެރިهللا މާތް

ނޑު މި  ވާ ބޭފުޅުން ެގ ނަމުގައި ތިއްބަދަންނަވަނީ މިބާވަތުގެ ވާހަކަ ަޝއިޚުން ހުތުރެއް ނާރާނެ. މިހެންކަމުން، އަުޅގަ

ފެށީމަ އިންސާނުންގެ ބުއްދި ޯގސްވީާމ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރާ ބޭފުޅުން ވެސް، އެްއގަމުަގިއ ނުކުމެ ދައްކަން

ސަލާމަތުން ނެތިއްޔާ  ހިނގާފައި ދާ ބޭފުޅުން ެވސް، ެއްއގަމުަގއި ނިދާފަިއ އޮންނަ ބޭފުޅާެގ ވެްސ ބުއްދި

  ...ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރިކަެމއް ނުލިބޭނޭ. ރައްކާތެރި

 2715 

  ވާހަކަެދއްެކުވން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާއި

 ގުޅޭ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރާ 2999/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.. الرحين الرحون هللا بسن

އަދި ހެދޭ  ޓުތަކާޑެތި އެކްސިޑެންގެންނަން މި ޖެހުނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދިމާވާ ބޮޤާނޫނެއް. މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

އަދި ެއކަމާ ގުިޅގެން  ޔަވަޅުތައް އެޅޭނެ ގޮެތއް ވުމާ،މަތީން ރައްކާތެިރ ފި މަގުތަކުަގއި ަގާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ

 2720ގޮތުން. ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން، އިޞްލާުޙ  ގުޅޭ ޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ެއޅުމާއަ

 ،ަތއް ގިަނވެށް އަްއޑު އަތޮަޅކީ އެކްސިޑެންޓުދަްއކަަވއިިފ. ޚާއްޞަކޮތަފްސީލުކޮށް ވާހަކަފުޅުވަރަށް  ހުށަހަޅުއްވަމުން

 ސަމާލުކަމަށް ަކންކަން ގެނެސް ިމކަމާ ުގޅޭ ްނވަމުންދާ އަތޮެޅއް. އެހެންވީމާ،ފުރާނަ ގިނަ އަދަެދއްެގ ބަެއްއގެ ގެއްލު
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ނޑުމެންނަށް އެޅެ  ހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އަަޅއި ކަންކުރާ ަފރާތްތަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ޖެންޖެހޭ ޤާނޫނަކުން އަޅަންގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ން ތަންފީޛުކުރުމަީކ ެއީއ ކުރަންކަންކަ ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަ

 2725ނުވެގެން މި އުޅެނީ. ކިތައް އަޅުަގނޑު ުސވާލަކީ މަެގއް ހަދާއިރު ޤާނޫނެއް ނެތިގެންތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންކަްނ 

ނޑުމެން އެ ޤާނޫުނތައް ތަންފީޛުނުކޮށް ތިމާ ައމިއްލަ އަށް ބޭ ނުްނވާ ގޮތަށް ޤާނޫނު ކިތައް ގޮތަށް އޮްއާވތޯ އަުޅގަ

 ކަންކަން އެބަ ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދަނީ. މިއީ އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. މިކަންކަން ކުރަމުން

ކަންކަން ބަދަލުކުރަމުން.  އަނެއް ަބޔަކު އަެނއް ގޮތަކަށް މި ދަނީ އެވާހަކަދައްާކއިރު،  ބަަޔކު ެއއްގޮަތކަށް  އަދި އެއް

އެ ބަޣާވާތުގެ ތެރެއިން މުޅި  ،ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް އޮތްރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮްށފައި  ރާއްޖޭގެމިއަދު ބަޣާވާތަކުން ދިވެހި

 2730. ގޮުތން ބަހެއް ބުނަން ނުކެރިފަ އަދު މި ޤައުމުގެ މުއައްސަސާތައް ތިބީ އެކަމާ ގުޅޭދާއިރުަގއި މިތް ލޫޓުވަމުންދައުލަ

ނަޑއެިޅގެން ތިމާމެންނަށް އެނގެން ހުރި ބޮޑެތި ކަންތައްތަ ކަންކަމާ  ދާއިރު ވެސް މިއް ތިމަންމެންގެ އަތުން ބީވެެގންކަ

ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނާމެންނަށް އެއް ރަށުން އަނެއް ބޭފުޅުން  ދޭތެރޭގައި ފިޔަަވޅެއް ނޭޅި ބިރުހީވެފައި އެބަ ތިބި. އެ

ގައި ނެތަތީވެ ެއކަން ހަމަ ބަލައިގެން މި ތިބިއްޔޭ. ޓެއް ގަންނާނެ ފައިސާ ވެސް ބަޖެޓުރަށަށް ދަތުރުކުރާނެ ޓިކެ

ހޭހެނެއް. ޖެކަން ބަލައިގެން ތިބެންކަން މި ،ނުކުރެވޭ މިނިވަން މުއައްސަސާެއްއެގ ގޮތުގައި ޮއވެ އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް

 2735ޢަދުލުއިންޞާފު ފެންނަނީ  އާދެ، ެއއީ މި މަޖިލީހުން ވެސް ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ޫނން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މި

ނޑުމެން ބަސްމުޅި ޤައުމު ހަލާކުވެ ވީރާނާވެ  ،ނުކުރެވި ޤާއިމު ބުނަމުން ދާއިރުގައި އަަވއްޓެރި ގެން ދާތަން. އަޅުގަ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ވެްސ  އޮތީ ކޮން ކަެމއްތޯ؟ ތީޖާއަކަށް މިއަުދ ވެަފއި މި ބުނުމުެގ ނަމުތަކަށް ބަސްޤައު

އިންޑިޔާ އަށް ފުރައްސާަރޮކށް އަޅުަގނޑުމެން ވާަހކަދެްއކި. އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަތީޖާއަކަށް ވީ 

ބޯުޓފަހަރަށް ނުވަދެވުނީ. ވަކި އިންޑިާޔގެ އަޅުަގނޑުމެން ިމ ހުރިހާ މުދަލެއް ގެންނަ ސޫތުކުޅި އަށް ިދވެހި 

ނުޑގެ ދަތުރުފަތުރު   2740ލައިސަންސެއް އޮެވގެން ަވިކ އުމުރެއްގެ ބޯޓުފަހަރަށް ަވދެވެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، ކަ

ނަޑކަށް ހުއްޓުނީ.  ރުފިޔާ އަށް ނުވަތަ  59ުނވަތަ  އަށް ރުފިޔާ 49އާެދ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގާްތގަ

ެވސް ދަލުެވެގން ދިޔައީ. ެއއްގޮަތކަށްއަށް ބަ 199އަށް،  89ބަސްތާ މިއަދު ލިބެން ހުރި ހިލަ ރުފިޔާ އަށް 36

އޮތް ހުޅުލޭ ެއއަރޕޯޓް ައޑިން ވެސް ފެން އަރަނީ. މަތިން  މި ލިބެނީ. ޖީ.އެމް.އާރު ބޭރުެވެގންދިޔައީ. ދިވެހިާރއްޖޭަގއިނު

ތީ ހަމަ. ބަޣާވާތަކުން ވެިރކަން ބަދަލުކޮށް އެއަރޯޕްޓ ދާލަތު ވެސް އޮނު. ޢަވެސް ވެހެނީ. އެއަރޕޯެޓއް ެވސް ނޭޅު

 2745ޖީ.އެމް.އާރު ބޭރުކޮށްފައި މިހާ ދުވަސްވީއިުރަގއި ވެސް ކުެރވުުނ އެއްެވސް މަސައްކަެތއް  ،ނަގައި ެއއްލައއިލާ

ނޑު ބުނާނަން ނާނާ ތިއީ ހާދަ މޮޅު ބަޔެކޭ. ތިމަންމެންނަށް ލޫޓުވެނީ ކޮންތާކަށްތޯ ތިމާމެންނަށް ، ދައްކައިފި ނަމަ އަުޅގަ

އި ދުވާުލ ކުުޓވުން ނޫން އެހެން ކަމެއް ރެޔާ ވަޙީދު ކައިރީ .ލިބެނީ ކޯޗެއްތޯ، ތިމާމެންނަށް ލިބެނީ ކޮން ވުޒާރާެއއްތޯ

ދޭތެރެއިން ކޮއްޓަމުން ރަށް މޮޅު. ކޮންމެއަކަްސ ދޭތެރެނެތޭ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފަހުން ތަސްމީނު ވާ ވަ

ނިޑ ކޮއްޓަމުން ޮގސް އޭނާ އަ ށް ިމ ހަމަޖެއްސީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި ހުރިހާ އޭނާ ޕާީޓގެ މެންބަރުންނަށް ގޮ
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 2750 ވަރަށް  ފަހުން މިހާރު ޢަދާލަތު ޕާޓީން އެކަމާ ގޮަތށް. އެންމެ ނުލެވޭކުރިމަތި އިތުރު ބަޔަަކށް އެއަށް .ގޮތަށް ހަމަޖެހޭ

ޖެހޭ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރާއި  ހަދައިފި. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމަކީ ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ބޮޑަށް ދެކޮޅު

ނޑުދަތުރުފަތުރާ، މިކަމާ ނޑުމެްނ އެބަހަމަޖެހެންގޮތުން ކަންތައްތަެކއް ރޭިވ،  ުގޅޭ ކަ ނޑުމެން  . އަޅުގަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ހަވީރު އެްއގޮތަށް ވާހަކަ މާދަމާ ތިމަންނާ އަނެއްާކވެސް ހެނދުނު ެއއްގޮތަްށ، ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގަިއ މިއަދު ދައްކާ 

 ްއޓާވެބަދަލުވެގެން ދާއިރުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި، ައޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރުގައި ތިބިއިުރގައި މިސާލަކަށް ތިމާ

 2755. ޖެނެރަލް ޝިޔާމު ދަނީރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހަލާކުެވގެނެއއީ ދިެވހި ސަރުކާރުން ެއއްެޗއް ބުނެފިއްޔާގޮތުން  ގުޅޭ

ގެ ހަރަކާތްތަުކގަިއ ޓެރަރިޒަމު !ބައްަލވާހިރާއްޖޭގެ ބަަޔކު، ނިކަްނ ވިސްނާަވޑަިއގެންދުވަހު ވިދާުޅވެއްޖެ ިދވެއިހަށް

ކަމަީކ، އޮތޭ. ކޮބައިތޯ ރަްއކާތެރި ނެ ކަމުގެ ބިރު އެބަރިޒަމުގެ ޢަމަލު ހިންަގފާަޤއުމުަގިއ ޓެރަ އަދި މި ބައިވެިރވެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ތޯ ތި ވިދާުޅވާ އެހެން ބޭފުޅުން؟އްޔާތައް، ކޮަބއިނުރަްއކާކަމަީކ، ކޮަބިއތޯ މަދަނީ ޖަމުޢިކޮބައިތޯ 

ވިސްނަން. އަނިޔާަތއް ލިބެނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ާއިއ  ކަންތަުކގަިއ ފުންކޮށް ގެދަތުރުފަތުރު ޖެހޭ މި އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

 2760ކުރެވޭނެ ޮގތަކަށް މިކަން ކުރަން. ެއީއ ސް މިކަންކަން އެންމެ ތަހައްމަލުނޫން ގޮތްގޮތުން ވެ މި އެކްިސޑެންޓުތަކާ

ނޑުމެން އެބަ  . މިައދުކުރަން ޖެހޭ ގަާވއިދަކުން ކަމުަގއި ިވަޔސް. ޤާނޫނަކުން ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް. އަުޅގަ

ރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަުކ ހައްޔަރުކުރަން ޖިނާޢީ ކޯޓަށް ސަ ދަނީ ޖުޑީޝަލް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑިއވިެގން މި

ނުޑ ހިފައިގެން ޢަބްދު ދުވަސް ެވއްޖޭ. އަިދވެސް އަމުރެއް ނުލިބެއޭ 3ކޯޓު އަމުރަކަްށ ފުލުހުން އެދިގެން  هللا . ތަްއގަ

ގޮތަކީ. ވަކި  އޮންނަންޖެހޭނެ ތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުރައީސް. މީޟީ އުޅެނީ ފިލައިގެންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ޤާ

 2765 ކުރަން އެީއ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. މިމީހަކަށް ކޯޓު ހަދައި، ވަކި ީމހަކަށް ބެންޗު ހަދައި، ވަކި މީހަކަށް ޝަރީޢަތް

ކަމެއް  ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން ބުނި ތި އަހަރު ވެރިކަްނ ބަދަލުކުރީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތން ނިކުމެ. އޭރުވެސް 39ޤައުމުަގއި 

، ރި މީހެކޭ މައުމޫނަކީ. ނުވޭތޯ އެކަްނ. ޚާއްޞަ މަޖިލިސް އޮތްއިރުގައި ުޒވާނުންނަށް ވޯޓުލުމާނުވާނޭ. ވަރަށް އަނިާޔވެ

 ކުރުމުަގއި ވެްސ ބަޔަކު ބުންޏޭ ޖަޒުބާތުގައި ދި އެނޫން މުއައްަސސާތަްއ ޤާއިމުކުރުމުގައި ވެސް މިާތ މުޒާހަރާކުރިއަ

 އަސާީސ ޙައްޤުތަކެއް. އެހެންވީާމ،ޖެހިގެންނޭ. ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެންނޭ ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ހޯދައިދިނީ 

 2770ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ ދިވެހި އެ ،އަތުގައި މިއަުދ ބާރެއް އޮވެ ގެތިމަންނާމެން

ވިދާޅުާވ  ގޮަތށް ދޫކުރާކަށް ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން ނުތިބޭނެ. އެ ނާނެ. މިރާއްޖެ އެންއަތުގަ. ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ނިކު

 ...މަދު މީހުންކޮޅު ފިލައި، ދުވެ އަޅުަގނޑުމެން ހީވަނީ ނެތިގެްނދާނެހެން. އެހެންވީމާ

 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠފަރެސްމާތޮޑާ ދާ

 2775السالم  .نا هحود ًعلَ آلو ًصحبو أجوعين سيدالصالة ًالسالم علَ  .العالوين رب هلل الحود .بسن هللا الرحون الرحين

ފު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހިތަޫދ ދެކުނު ޢިްއޒަ. عليكن
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އަތޮޅަށް މި ބިލުގެ  ކޮށް އަްއޑުކެން. ޚާއްޞަ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިލަކީ ބޭުނންތެރި ބިލެއް

ކުރެވޭެނ ގެންދާއިރުަގއި މި ބިލު ތަންފީޛުބޮޑެތި މަގުތައް ހެދި ރާއްޖެތެރޭގެ އިތުރު ރަށްރަށުގައި މުކަން ބޮޑު. އަދިމުހިއް

ނޑު ދެެކން.  މު ކަމެއް ބިލު ފާްސވެގެްނ ދިޔުމަކީ މުހިއް ގޮތްތަކަށް ރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅޭ ވަކި ސްޕީޑަކަށްފާހަގަކުރަ  2780ުވރެ ބާރަށް ދުއްވޭ ަމގުތަެކއް ފާހަގަކުރަްއވާފައި އޮތީ. އޭެގ  ްއވާފަިއވާ ފަދައިން ކަ

 39ވުެރ ބާރަށް ދުއްވޭެނ މަގުަތއް.  މީޓަރަށް ކިލޯ 25ގަިއ ހުރެ ޢާއްމުކޮްށ އަތޮޅު ިލންކު ރޯޑު  އަކީ އަްއޑު މާނަ

މާލޭަގިއ ދުއްޭވއިރުަގއި އެއަްށވުރެ  ކިލޯމީޓަރަށް 25، އްވޭނެ ަމގުތައް. އެހެންީވމާްށ ދުމީޓަރަކިލޯ 35މީޓަރަށް، ކިލޯ

މު ކަމެއް ކަމަށް އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ށް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހުންނަ މަގުތަކުަގއި ހެލްމެޓުއެުޅމަކީ މުހިއްބާރަ

މު އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް މީ މުހިއް ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއިދެކެވަަޑިއގެން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވީ. އަުޅގަ 

 2785ދީނީ ، ރާއްޖޭގައި ތިބި ޢިލްމުވެރިންނަށް ވަނީ މިއިޞްލާޙަށް ވާހަކަދަްއކަމުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު

 ކޮންމެ މީހަކާ ަރއީސް، މަރަކީ  ޢިލްމުވެރިންނަށް އިންޒާރުދެްއާވފައިވާތީ އެކަން ައޅުަގނޑު ުކށްވެރިކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި

 ކިތަންމެ އަމާން ،ވެސް ކުރިމަތިލާނެ އެއްެޗއް. އެ މަރު އައިސްޖެހުނީމާ ކިތަންމެ ރައްކާތެރި ތަނެއްަގއި އޮތަސް

ބައްދަލުކުރާނެ. މަރުވެގެންދާނެ.  މީހާއާ މަރު އެއަށް ގަސްތުކޮްށގެން ހުއްޓަސް،  މީހާ އަމިއްލަ ތަނެއްަގއި އެ

އްތަކާ ދޭތެރޭ މީހުން ނިންމާ ކަންތަ . ޢިލްމުވެރިން ތިބޭނީ އެން ތިބޭނީ ހަމައިގަ. ޢިލްމުެވރިޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 2790ނުޖެހޭނެ. އި ބަދަލުނުވާނެ. ހިތާމަކުރާކަށްއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ޢިލްމުވެރިން ނިންމާ ނިންމުމެއްގަهللا ރުވެރިވާނެ. ފަޚު

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން މިއަދު މިތާގައި ނޑަށް އަ  ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ ން ނިންމާފައި ޑުިއިވގެންދިޔަ ަޢދާލަތު ޕާޓީައޅުގަ

 ނެ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ. އަދި އަޙްމަދު ތަސްމީނުއޮންނާގެ ވާހަކަ. ަޢދާލަތު ޕާޓީން ކޯލިޝަންގައި ދެމިއޮތް ނިންމުމެއް

މެހައި ންމުންތަކަށް ކޯލިޝަންގެ އެންކޯލިޝަްނގެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނގެ ނިސް އަދި އެހެން ޭބފުޅަކު ިވޔަސް. ޢަލީ ވިޔަ

ރި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި އިންތިޙާބު ކާމިޔާބު ވެސް ކުރާނެ. ޢިްއޒަތްތެهللا ކުރާނެ. ޯކލިޝަން ބޭފުޅުން އިޙްތިރާމު

 2795ހަމަޖެހުމަކީ ސައިކަލް ަގނުޑމެން ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްދިޔުމުން އަޅުރައީސް. މި ޤާނޫނު ފާސްެވގެން

ހާެގ މީ އަޅާފައި ހުުރމުގެ ސަބަބުން އެޖެހޭިއއިރުަގއި ހެލްމެޓު ްއގައިއެކްިސޑެންޓެްއގައި ިވއްސަިއެގން ގޮސް ތަނެ

ނޑުމެންނަށް މިއަދުލުމުން ސަލާމަތްވާނެ. ހަމައެއާވާ މީހާގެ ބޮލަށް ލިބޭ ގެއްބޮލަށް، އެކްސިޑެންޓު   ެއކީަގިއ އަޅުގަ

ނިޑގެން ދިޔައި ނެގޭ ައގު މި ބިލުން ނޫން ބަެއއް ޚިދުމަތްތަކުން އަދި އެހަދަންޖެހިފައިވާ ރޯޑްވާދިނަްސއާ  މާ މިއަުދ ކެ

 ،ކުރުން ހުއްޓިަޚރަދެއް ކުރާރުފިޔާ ނޫނީ އެއަށްވުރެ ބޮޑު  159އަޅުަގނޑުމެން ރޯްޑވާދިނަްސ ހަދަން ގޮއްސަ 

ނޑުމެން  ރުފިޔާ ކަމަށް 669ޫނނީ  399ސައިކަުލގެ ފީ ައކީ   2800ރުިފޔާ  69ދައްކަންޖެހެނީ ދެން ވާަނމަ ދެން އަޅުގަ

ނޑައެިޅގެން މި ބިލަކީ.  ިމކަހަލަ ލުއިތަްއ ލިބޭ ރަނަގޅު ބިލެއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީދާނެ. ކަމަށް ކަ

ިދަޔ މެ ރަނގަޅަށް ބިލެއް ފާްސވެގެންކިތަންމެ ރަނގަޅު ބިލެއް ހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް އަދި ކިތަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑުމެން ެއއްޗެހި ނެ. ހަމައެކަނި ޤާނޫނު ސަމާލުވާްނޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ދުްއވާ މީހުން ވެސް މިނަމަވެސް އަުޅގަ
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ްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުން ގަިއ ޒިްނމާވާންޖެހޭ ބައެހުރިހާ ކަމެއް  ކުރަން ތިބޭ މީހުންނަކީ އެ ތަންފީޛު

 2805އްާޔ އަުޅަގނޑުމެން ޤައުުމގެ ެއްއވެސް ކަމެއް އިޞްލާޙެއް ުނވާނެ. އެއީ ޤާނޫނަކުްނ، ޤާނޫނުެގ ެވއްޖެ ހުރި ކަމަށް

ނޑުމެންގެ އަޚްރިހާ ކަމެއް ހު ނޑުމެްނގެ ރީތި ގޮތްތަެކއް  ލާޤެްއ ެވސް ހުންނަން އެބަނުހުންނާނެ. ައޅުގަ ޖެހޭ. ައުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ބަލަިއގަްނނަ ކަންތައްތަެކއް ވެސް ުހންނަންޖެހޭ. އަ ވެސް ހުންނަން އެބަ ނޑުމެން ޖެހޭ. އަުޅގަ ޅުގަ

ތަންތަނުގަިއ  ހިފާަކށެއް ނޫން. އެފާތީ ހަމައެކަނި ތުންދިގު ފުޅީގައި ހި މީހުން ތުންދިގު ފުޅީގައިބަލައިގަންނަނީ ދޮން

 އަޅުަގނޑުެމން އެ ޤައުމުތަކުން ވެސްޕާލާތައް ހަދާކަށެއް ނޫން. ންނާތީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސާޖުޕާލާ ހުމަސާޖު

ނޑުމެ ލާޤާއި އެބަލައިގަންނަންޖެހެނީ ރީތި އަޚް  2810ންގެ ތެޭރގަިއ މީހުން ެގންގުޅޭ ރީތި އުސޫލުތައް. އަުޅގަ

ެއކަންތަްއތަކަށް ބޭރުގެ ދޮންމީހުން ، މީުހން ބަލައިގަނެ އިސްލާމްދީނުގަިއ ހުރި ރީތި އުސޫލުތަްއ އެ

ލާޤު ާފސިދުވާ ގޮތަށް ކަންތަްއ ކުރީމާ ދުރަށް ގޮސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޚް ދާއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެން ެއއާމަލުކުރަމުންޢަ

ނޑުމެ ހުންނަނީކީ  ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މައްސަލަ މި ންނަށް ކުރެވޭ ކަމެއްއެީއކީ އެންމެ ރަނަގޅަށް ައޅުގަ

އިންސާނުން ެވސް ނޫން. މައްސަލަ ހުންނަނީ އިންސާނުންގެ.  ން. މައްސަަލ ހުންނަނީ ނިޒާމުގަ އެއް ެއއް ނޫ ޤާނޫނުގަ

 2815އްޔާ ކިތަންމެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ  ރެވިދާނެއަށް ތިމާ ބޭނުންވާ ޮކންމެ ކަމެއް ކު . އެ އިްނސާނާޤަބޫލުކުރާ ގޮތްތަުކގަ

ެމއް ކުރަން ކިތަންމެ ރަނގަޅު ބަޔަކު ތިއްބަސް އެކަނޫނު ތަންފީޛު އަދި އެޤާ ،ރަނގަޅު ޤާނޫނެއް ހުއްަޓސް 

ނޑު ތާއީދު ުނދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޮކންމެއައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ބިުލ  ،ކުރަމުންކަސް މި ބިލަށް އަުޅގަ

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދުއްވާ ެއްއޗެހި ދުއްަވއިގެްނ، ދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުަރން. އިޞްލާޙުެވގެން މިގޮތަށް

ނޑުމެން  ދުއްާވއިރުަގއި ކުެށއް ނުކުރާ ބައެއް މީހުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކުން ވެސް ސަލާަމތްވެގެންދާނެ. އަުޅގަ

 2820އި އެކްިސޑެންޓެްއަގއި ނިާޔެވގެން ދިޔަ ގދ. ތިަނދޫ ވަރަށް ޒުވާްނ އަންހެން ފަހުން މާލޭގަ ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭނެ ދާދި

ވާފައި ައއި ރުަގއި އެހެން މީހަކު ބާރަށް ދުއްޓީ ނިންމާފައި އަިއއިގެ ފިރިމީހާއާ އެީކގައި ިޑއުކުއްޖާ  ކުއްޖެއް. އެ

އި އަިއ މީހެއްގެ ަސއިކަލުން ޖެހިގެްނ ކުެށއް ނުކުރާ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ގަާވއިދުން ދުްއވާފަ ،ސައިކަެލއްަގއި ޖެހިގެން

މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަން، މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ، ެއހެންވީމާިދޔައީ. އަންހެން ކުއްޖާ ނިޔާވެގެން ސައިކަުލަގއި އިން އެ

. ންއްގެ ސަބަބުހުންނަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ އެހެން ބައެ ގިނަ ފަހަރަށް ދިމާވެފައި މި

 2825އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިުލ ، ޔާލިބިފަިއ ހުންނަނީ. އެހެންވީމާެއއްގޮތަށް އުޅޭ މީހުންނަށް އަނި ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ

ނޑުމެްނގެ މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނައި، ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސް އަދި މި ރު ދައުރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިދައު  ައުޅގަ

 ން ފާސްވެގެންދާނެ ކަމަށް. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ނިމުމުގެ ކުރިން މި މަޖިލީހު
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 2830ދެއްވި ގެަނުއމުގެ ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ެއއްގަމު ދަތުރުފަުތރުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު

ނޑު ވެސް ޝުކުުރދަންނަވަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓަކައި ޢާއްމުކޮށް އޮ  ކަމަށް ންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިްނ އަޅުގަ

އެ ، ގެ ތެރޭަގއި ގިނަ އަދަދަކަށް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައް ހުރެފައިދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު  އެްއގަމު

އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އިތުުރ  ީޓގެ އިންޝިއުރެންސާއުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރާ ިހސާބުން ފެށިގެން ތާޑް ޕާ

ވުމާއި ކަންބޮޑުާވ ހިސާބުަގިއ ކަންކަން ހުރީމާ، އަދި ިދެވހިރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑު  ،ފައިސާތައް ސަރުކާރަށް ަދއްަކންޖެހި

ނފެށީމަ އެކަން ހައްލުކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ހުށަހެުޅއްވި އިްޞލާޙެޝަކުވާ ާދއިމީކޮށް ލިބެން  2835ޑުމެން އް ކަމަށް އަުޅގަ

ވެސް  އަިދ ލިބޭ ގެއްލުންތަކަކީ ަފރާތްތަކުން ވާ ހާނިކަތަކާ ގައި ުދއްވާޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ އެއާއެީކަގިއ ބާރު ސްޕީޑު

 ބޮޑު މައްސަލައަކަށް  މިހެން ހުރިއިރުގައި ދިމާވާ އެންމެ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ކަން

ގިނަ މީހުންެގ ފައި  ގަެނގެން ެވސް ަވރަށްސަރަހައްދަްށ ފައިގަނބައި  އޮންނަނީ ތ. ުގރައިދޫަގއި އެ ވެފައި މި 

ވަތަ ަފހުން ގުރައިދޫ ާދއިރާ ނު ފަހަކުން ެފންމަތިވެއްޖެ. ެއއީ އެންމެ ެއއް މިހާރު ދާދި ތާށިވެގެން އުޭޅ މައްސަލަ

 2840ހިއްަކިއގެްނ ، ަގއި ތ. ގުަރއިދޫގެ ބިްނ އެަތއް ގުނައަކަށް ޮބޑުކޮށްެއކީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގަިއ ީވ ވަޢުދުތަކާ 

ސްޕީުޑގައި ުދްއވުމުގެ ބަދަލުަގއި ިހނގާ މީހުންނަށް ވެސް އެ  ،ގަންނާތީެވ ބިން ހަރުނުވާތީވެއެތަނަށް ފައިގަނަބއި 

ބު ބޭްއވިތާ އިންތިޚާ ކައިޓަ ކުރޭ. އެ ގުަރއިދޫގެ ބިން ިހއްކުމަށް އެރަުށގެ ަރއްޔިތުން ވެސް ޝަުކވާތަން  އުނދަޫގވާ

ނޑަޖަހައިފުރަ ަދއިެގ މަތިން، ބޯދާ އާދަަކއިދަިއގެ އާދަކާ، ތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގަިއ ޮގސް ސާޭވކޮށް އެތަން ބަލަިއ، ކަ

ނޑުމެން ދަންަނވާ ަކނޑަަތއް ޖަހައިގެން ުމޅި އެ ރަށް ވަށަިއގެން ޖެހި  ތެރޭގައި ޖަހާ ަކނޑަަތއް ެއއްކަލަ އަުޅގަ

ނޑަަތއް މިހާ  2845ބޮޑު  ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ހަރުނުވެގެން އެ ފަސްތައް އެ، ނަށް ފަސްއެޅިތަ އެ  ،ރު ފޮރުވިކަ

އާދޭ. މިވެސް ކަންޮބޑުވުެމއް ކަމަށް  ެވގެން އުޭޅކަމުެގ ޚަބަރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކި ގޮްތގޮތުން އެބަ  ތަކުލީފަކަށް

ބައިވަުރ  ގެ އެަތއްއި ތިބި ޕީ.ޕީ.އެމުފެނަކަ ކުންފުނީގަ ެއކީަގއިޤަބޫލުކުރާ ހާލުގަިއ؛ ހަމައެއާ އަޅުަގނޑުމެން

ްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދާ ެއކީ، ދޭ. އެ  ފެންމަިތވެގެން އެބަ ށް މުސާރަ ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާފުންނަކަމުވަްއޒަ

ގޮތްގޮތުން އިތުރު  އެހެނިހެން އަދި އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ އާއި ރަޖިސްޓްރީ އެކީ އަދި ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ދަތިކަމާއުޅަނދު

ނޑިނޭޅި އެކި  ފައިސާތައް ރައްޔިތުންނަށް ދައްަކއިދޭންޖެހޭއިރުގައި ބަލިހާލުގައި ތިބޭ މީހުންގެ އަތުން ވެސް މި  2850 ދަނީ ކެ

ފޮިށ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. ފަންޑު ވެސް އެީކގައި ަފއިސާ ނަގަމުން. މިގޮތްގޮތުން ފަންޑުފޮށި ބަހައްަޓއިގެންނާ 

ަވއްޓާލުން ނޫން އެހެން އެއްެވސް ގޮެތއް  ސަރުކާރު މާ ެދން އެަތއް ދިޔައިހިސާބަށް ަސރުކާރުގެ ކަންސަރުކާރު ކިޔާ 

އަވާމެންދުރު  ރަްއޔިުތން ހަނާވަނީ، ފަނާވަީނގައި ޖައްސަިއގެން، ނޯންނާނެ. ބަޣާވާތަކުން ސަުރކާރު އުަފއްދަިއގެން

އަށް އެރީމާ  ރުފިޔާ ސަތޭކަބަސްތާއެއްގެ ައގު  ދެއްކުމަށްފަހުގައި ސަރުކާުރ އުފައްދަިއގެން އައިސް ހިލަ

 2855އޮތް. ޖުމްލަކޮށް  ެއކީަގއި އެބަަކންބޮޑުވުން ވެސް ހަމަ މިއާ  ކުރާ މީހުންގެރަކްޝަން ާދއިރާަގިއ މަސައްކަތް ކޮންސްޓް

ދި ހެލްތު ރުންނެްއ ވެސް ނޫން. އަފަހަރެްއ ނޫން. އަދި ޑްރަިއވަނި އެްއަގމުގައި ދުްއވާ އުޅަނދުދަންނަވާނަމަ ހަމައެކަ
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ަގއި ތެރޭޤައުމުގެ ހުރިހާ ދިމާލެއް. އޭގެ މުޅި ،ވެސް ޫނން. މަސައްކަތްތެރިންނެއް ެވސް ނޫން އިންޝިއުރެންެސއް

އެީކގަިއ މުޅި ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ގަންނަ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުމާ ބައި ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކީމާ ގުރަިއދޫ ބިމަށް ފައިގަނ

އެކީަގއި އަލުން  ރަމަޟާން މަސް. ރަމަޟާން މަހާ  އޮތީ . ކުރިޔަށް މި އަށް އަރާފަ ދަރަޖަކަންބޮޑުވުން މިހިރީ އިންތިހާ

 2860 ކަންމަތީ ފިހާރައިެގ ދަރަނި ނުދެއްކިގެން މަހަކު ،ބާޒާރުގެ ައގުތައް އުފުލިގެން ގޮސް ރައްޔިތުން ހަނާވަމުންދާއިރުަގއި

ރުކާެރއްގެ ެދއުިޅ ރަކޮޅު ނުދެވޭ ހާލަތުގަިއވާ ސަހިސާބަށް އަރާއިރުަގއި މުސާ ތިނެއް، ހަތަރެއް، ފަހެއް، ދިހައަކާ

 ކަންބޮުޑުވން އޮތީކީ ހަމަެއކަނި މި، ސްވާ ހިސާބަްށ ޮގއްސަ. އެހެންވީމާއޮތީ ަކންތައް ގޯ  ުނވީމާ ދެން މިއެއް

ން ދާ . ކަންަތއް ބޮުޑވަމުން، ބޮޑުވަމުން، ޮބޑުވަމުއޮީތ ބޮޑުވެފަ ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް ވެސް މި ކަމެއްަގއި ނޫން. މި

ނޑުމެން މި  ގޮތަށް ގޮސް ެއއްބުރުން މިކަން ނިންމާ ހިސާބަށް ކަންތައް މި   އޮތީ ގޮއްސަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 2865ހުރި. ަވއްކަާމއި  އެީކަގއި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ތަފާތު އެތަްއ ކަންތައްަތެކއް އެބަ ހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި ހަމަ މިއާވާ

 ،އިރު ދީނަށް ތަބާވާ ދަރިއަކު ބަހައްޓަިއގެންގެން ޣައަދި ހަމަ ކަނޑައެޅި  ޓެކުމާ، ފަސާދަ އާއި ފޭރުމާއި ޚިޔާނަތާއި

ބޭފުެޅްއގެ ފަހަތުގައި  ޚުންނާއި ދަންނަބޭކަލުން ވެސް އެޤައުމުގެ ތިބި ދީނީ ޝައި އަދި ދަރިންތަކެއް ަބއިތިއްަބިއގެން މި

 ައއްޑު  ފެށިގެން ނުންިދވެހިރާއްޖޭެގ ހއ. ތުރާކު އޮތް ކަމެްއގެ ގޮުތގައި މި ގެން ބުރުޖެހުމަކީ ެވްސ ލަދުވެތިވަށައި 

މިކަހަލަ އެަތްއ  .ކަންބޮުޑވުން ހުރި ަކންތައްތައް ން ފާހަގަކުރޭ އެބަ. އެހެންވެ މީދޭތެރޭަގއި ތިބި ަރއްިޔތުއަތޮޅާ 

ނުޑ ެވސް ޖުމްލަކޮށް މި ބިލުގައި މިހުރި ކަންަތއްތަކަށް ހަމަ ފަށްފަށު ކަންބޮޑުވުމަކާ   2870ން ެއކީަގއި އަުޅގަ

އަދި އެ ، ގުަރއިޫދގެ ބިން އެހާ ބޮޑުކޮށް ހިއްކާަފއި އެީކަގއި ތ.ކުރަން. ހަމަެއއާ ޝުކުރުދަންނަވަން. އަދި ާތއީުދ ވެސް 

ގަންނާީތެވ އެވާ އުނަދގުލުން ލިބޭ ގަނބައި ލިބޭ ތަުކލީފު ފައި ނުވެގެން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެބިން ހަރު

ރަުށގެ ބިން ވީހާ ައވަހަކަށް މި ސަރުކާރު، ބާޣީ ސަުރކާރުން  އެ ،ން އެދިއެއް ލިބު ތަކުލީފަށް ވެސް އަަވސް ިޝފާ

ލާނަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ން އަުޅަގނޑުެގ ވާަހކަކޮުޅ ނިންމައިދަންނަވަމުސަރުކާރުަގިއ އާދޭސް ހަރުކޮށްދޭތޯ މި

 2875 ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ެމންބަރު ޢަބްދުލްތުރު ދާއިާރގެ ކުޅުދުއްފުށީ އު

ވާ އިޞްލާޙަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެްއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދަތުރުފަތުރު ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި މި

ނެޑއް ޤަބޫލެއް ނު ނޑުމެން ދިރާސާތަ ކުރަން. ސަބަބަކީ ދަތުރުފަތުރާކަމުގައި އަުޅގަ ކެްއ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ައޅުގަ

ނޑަށް ެވސް  ހޭނެ ކަމެއްބަދަލުުކރުމަކީ ކުރަންޖެ ކުރުމަށްފަހު ނޫނިއްޔާ މިހާރު ހުރި ކަންތައްތައް   2880ކަމަށް އަުޅގަ

 ވުރެ ބާރަށް މީޓަރަށްކިލޯ 39އެޅުން. ވަނީ ހެލްމެޓު އިޞްލާުޙގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާފައި މި މި ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ.

ލްމެޓަކީ ބާރަށް ހެ ޗެއްތޯ ހެްލމެޓަކީ؟ީކއްކުރަން އަޅާ އެއް ޅަންޖެހޭތޯ މީ ސުވާލެއް. އަނުދުއްވޭ ޤައުމެްއަގއި ހެލްމެޓު

އަޅަްނީވ ދުްއވެންޖެހޭނެ. އޭރުން ހެލްމެޓުޤަުއމުގައި ަސއިކަލު  މީޓަރު މިކިލޯ 69ައޅަންޏާ ދުއްާވއިރުަގއި؛ ހެލްމެޓު
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ނޑުމެން ބަލައިލާއިުރގަިއ ހެލްމެޓު ނޫން ީމގަިއ  ެއއް ދުްއވާ މީހާިޅޔަސް ސަިއކަލުނޭ، އެިޅޔަސްއިނގޭތޯ. ދެން އަުޅގަ

 2885މަގުމަތީގައި ހުރި  ލމީހާ . ަމގުމަތީަގިއ ހުންނަ މީހާ ގައިަގއި ަސއިަކލުގައި ދާ މީހާ ގޮސްޖެހިފައި އެވެފައި ހުރީކީނިޔާ

. ހުރީ ވެަފއިހާދިާސގައި ވެްސ ހަމަ އެގޮތަށް ދިމާ 3ދިޔަ ޤައުމުގައި ހިނަގއި  . އެންމެ ފަހުން މިމީހާ ނިޔާވެފައި ހުރީ

މާވެފައި އޮތީ އެހެން. އަދި ޖުމްހޫރީ ނިޔާވުމުގައި ެވސް ހަމަ އެކަން ދި ސިމުޤާ ހިލާލީގެ ކައިރިން އަލްމަރުޙޫމު

ޕޮލިސް ކުއްޖާ ެވސް ނިޔާވުުމގައި ވެްސ ހަމަ ސައިކަލު ުދއްވާަފއި ައއި މީާހ ހުއްޓުވަން އުޅުުމގެ ތެރޭަގއި  މައިދާނުން

މި ، ހުރީ. އެހެންވީމާ މަރުވެފައި އިކުއްާޖ ގައިަގއި ޖެހިފަ ަލއިގެން ޮގއްސަ އެސައިކަލު އަމާޒުން ނައްޓާ

 2890ޖެހޭ ވިސްނާލަން. މިކަމުން  އިޞްލާޙުތަކަކީ ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ އިްޞލާޙުތަކެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ެއބަ

ނޑުމެން ކިހާވަރެްއގެ ެގއްލުމެއްތޯ ކުރެވޭޯތ ކޮށްގެން އެކަން ކަށަވަރު  ނަށް މިކަންވަނީ. މި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ައޅުގަ

ހިނދަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ މީ ހަމަ  ހިނދުން މި  އެޅުމަކީ މިން އެބަޖެހޭ ވިްސނަން. އެހެންވީމާ، ހެލްމެޓުއަޅުަގނޑުމެ

އޮތް  ޅާފައި މިީނ. ދެން ހުށަހަކަމުގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަ އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލުކޮށްލުމަށްފަހު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ެއ ، މަގުމަތީގައި އެ ެވހިކަލްތަކުން އަރާ ދުމާވާދިނަްސ ހަދަންޖެހެނީ ކަ. ޯރޑްއަނެއް އިޞްލާޙަީކ ރޯްޑވާދިނަސްގެ ވާހަ

 2895ވާދިނަސް ހަދާފައި، ަޓކައި. ޕަބްލިކު ޓްރާންސްޕޯޓުަގއި ެއަކނި ރޯޑް ކުރުމަށްއް ހުންނަންޖެހޭ ހާލަތު ރަނގަޅުވެހިކަލްތަ

ްނ މިކަން ހައްލެއް ުނވާނެ. ވާދިނަސް ނުހެދުމަކުން ދުއްވާ ވެިހކަލްތަކުަގިއ ރޯޑްތަ އަމިއްލަ މީހުޕްރައިވެޓް ުނވަ

އެ މަގުސަދު ހާސިލްވޭ. ވާދިނަސް ނަހަދަންވީ. އޭުރން ހަމަ އެއްެވސް ެއއްެޗއްަގއި ޯރޑްވާދިނަސް ނަހަދަންޏާ ރޯޑް

ކުރޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ށްފަހު އެއާއެްއގޮތަށް ޢަމަލުހެުދމަ އަީކ ވެސް ޭއގެ ޒާތުަގއި އެ ވާދިނަސްއެހެންވީމާ، ރޯޑް 

ކަމުގައި ވިޔަސް އެއަރާ ދުުމެގ ން ކިަތންމެ ވަރަކަށް ދުން އެރިމަގުމަތީގައި ުދއްވާ ކާރަކުން، ލޮރީއަކުން، ޕިކަޕަކު

 2900. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނެްއ މިތާކު ނެތްމީހާެގ ވެހިކަްލ ހިފެހެއްޓޭނެ ެއއްވެްސ  އެ މީހާ ހުއްުޓވަިއ، ސަބަބުން އެ

ނޑުމެންނަށް ހާސިްލވަނީ ޮކންކަމެއްތޯ ެވސް އެބަޖެހޭ ބަަލން. އެީއ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ރޯޑް ވާދިނަސް ހަދަިއގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ނޑުމެން ބަލައި ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ އަުޅގަ ލާއިުރގަިއ ޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު އިތުރަށް ައޅުގަ

ެގ ހަކަ. އިންޝިއުރެންސް ޕޮލިސީ ނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ މި އިންިޝއުރެންސް ޕޮލިސީގެ ވާދެން އަޅުަގނޑުމެން

ނަހަދާ. ަރއްިޔތުން ބުނާ ވެސް އެްއޗަކީ މިލާރި ދިނުމަކަށް ރަްއޔިތުން ދެކޮޅެއްުރފިޔާ.  159ގޮތުަގއި މި ނަގަނީ 

 2905ްލ އެުކ ވެހިކަސީ ލިބެްނޖެހޭނޭ. ހަމައެއާޕޮލި ތިމަންނަމެން ރަށުގައި ތިބެެގން ތިމަންނާމެންނަށް އިންޝިއުރެންސް

 ކުެރވެން އެބަ ތިބެގެން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވީމަ ެއއަށް ލިބެންޖެހޭ ލާރި ވެސް ތިމަންނާމެން ރަށުގައި އެކްިސޑެންޓު

 ކޮށްފައި ަމގުމަތީަގއި ދުއްވާ އެހެންބަދަލުަގއި ހަމައެކަނި ޕަބްލިކު ޓްރާންސްޕޯޓް އިންޝިއުރެންސް ޖެހެއޭ. އޭގެ

 ނުުކރާ ކަލު ފަދަ ތަކެތި އިންޝިއުރެންސްއްޔާ ސައިދުއްވާ ކާރު ނޫނީ ޕިކަޕު ނޫނިޕްރައިވެޓް ނޫނީ އަމިއްލަ މީހުން 

ނުވޭ. މި ޤައުމެއް މި ޤައުމުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ދުނިޔޭގެ އެހެން މުން އެއްެވސް މަގުސަދެއް ހާސިލުގޮތަށް އޮތު

 2910. ރަނގަޅު ބައެއް ރައްޔިުތން ވަރަށް އުފާވާނެ މިކަހަލަ ލުަތއް އެކަަށެއޅިފަތަކާއި އުސޫޤައުމުތަކުަގއި ބޭނުންކުރާ އަާސސް
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ކަންތައްތަެކއް ޤާނޫނުން އުނިކޮށްފައި އެްއވެސް ހަމައެއް އުސޫލެއް ނެތް ގޮތެްއަގއި ަކންތައް ބޭއްވީމާ. ެއއީ ދެން 

ނަމަވެްސ މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންގެ ލިބޭނެ ވެސް ކަެމއް. އެހެންވަރަށް ރަނގަޅު ކަެމްއ. ކެމްޕޭންނުކޮށް ވޯޓުވޯޓަށް 

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ޮބޑަށް  ކަށް ވެްސ ވަރަށްހުރިހާ ކަމަ މަޖިލީހުން މިފަދަ ކަމެއް ނިންމާއިރުގައި އަުޅގަ

ޑް ޕާީޓ ތާތަނުގައި ވެސް ގައި ހަމަ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންރިޢާޔަތްކުރާއިރު އެކަންކަމަްށ  ކުރަން.ރިޢާޔަތް

 2915އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރީމަ  ނަ ޕޮލިސީތަކެއް. މި ޕޮލިސީތަކާބޭނުންކުރަމުން އަންއިންޝުއަރރެންސް ޕޮލިސީތަަކކީ ހަމަ 

ނޑު ންްސކުރީމާ، ެއ ރެއަށް ސަިއކަލް އިންޝުއަ ރުފިޔާ  159މެން ބަލަްނވީ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ ަފއިދާ ފެނޭ. އަުޅގަ

އެ ސައިކަލް ހެދުމަށް ޓަކައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ވީމާ ީކއްެވގެންތޯ އެ ސަިއކަލް ނުހެދެނީ. ސައިކަލް ެއކްސިޑެންޓު 

އް. ޭއާނ މަްއސަލަ އެ ެވގެން އަމިްއލަ ސައިކަލް ހަދަންޖެހުން އެއީ އަށް އެކްިސޑެންޓު އަޅަންޖެހެނީ. އެ މީހާ

ނޫނިއްޔާ ރަްއިޔތުންގެ ޝަކުާވއެއް މިައކު ހުން އެއީ މައްސަލަ އެއް. އެހެންރެންްސކުރަން މާލެ އަންނަންޖެއިންޝުއަ

 2920އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭަނގެ ސަިއކަލަްށ  1ރުފިޔާ ދެއްކީމާ  159ނެތް. ރައްޔިތުންނަށް ޔަޤީންކަން އޮންނަންވީ 

ރެންސް ކުންފުނިން އުފުއްލަންޖެހޭނެކަން. އެކަން ކުރުމަީކ މަ ޒިންމާ އިންޝުއަގެ ފުރިހަލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމެއް 

ދަނީ. މިއީ ބާޣީ ސަރުކާެރއް. މި  މި ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެކަން ނުކުެރވޭީތވެ މި ަޝކުވާަތއް އަންނަމުން

ިމއަދު ެވްސ  ަބއެްއ ނޫން ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އުޅޭ ްއ، އަސްލެއް ޮއވެެގންންނަކީ ޤާނޫނެއް، ުއސޫލެްއ، އަާސސެމީހު

ނޑަިއލާފައި، 7ހާސް  4އެހެރީ ހދ.ހަނިމާދޫގައި  . ބަޖެޓަކު ނެތް ލާރި ެއއް. ެއއް އަޅާށޯ މަދަރުސާ ސަޭތކަ ރުްއ ކަ

 2925 ހަނިމާދޫ އަކީ ؛ބުނެފައި ތަނުގެ ބިްނގާައޅާ މި ،އިތަުނގެ ބިްނގާއަޅަ  އެ ،އަަޅއިތަނުެގ ިބންގާ ހަމަ ގޮއްސަ މި

ނޑަނީ. އެހެން  ބާޣީ މިހިރަ ތިމަންނާގެ ރަށެކޭ ކަޅު ބޮޑު ވަޙީދު ބުނެފައި އެ ތަުނގައި ހުރި ުރްއަގސް ވެސް ކަ

 މައްސަލަ އެއް މިއީ. ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ އެއް. މިއުސޫލެއް އޮންނަނީކީ ނޫން.  ،އެއް  ވެސް ކުރަނީ. ހަމަކަންތައް 

ެއ ުރއް އޭނަ  4599ން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް. ރަުށގައި ހުރި މަންޓް މިނިސްޓްރީކަމަކީ ހަމަ ސީދާ އެންަވޔަރ

ނޑާފައި  ށޯ. ކޮން މަދަރުސާެއއްތޯ އެޅޭނީ. ބަޖެޓުަގއި ހުރި އެ ތަނުަގއި މަދަރުސާ އެއް އަޅާއައީ މީހުން ފޮނުވަިއގެން ކަ

 2930. އަބަދުވެސް ވަޙީދަްށ ރަދުކުރަމުން ވަޙީދު އެ ގެންަދނީގަިއގެން ލާދީނީ ކަންތައްތަކަށް ޚަހުރިހާ ލާރި އެއް ނަ

، ތަނުަގއި ކާންދީ، ޖާފަތް ާބއްަވއި ބޭނުންވަނީ ކޮންމެވެސް އެހެްނ ދީނެއްގެ ަބޔަކު އޭނަ ރުހޭ ދީނެއްގެ މީހުންނަށް މި

މިއީ ލާދީނީ ވަޙީދުގެ ފަހަތުގައި ތިބޭތީ. ނޑު ދެރަވަީނ ޢަދާލަތު މީހުން މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ކުރަން. އަޅުގަ ޕާޓީކޮށް، 

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މި ޤައުމުަގއި ިއސްާލމްދީން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަ ދެއްކޭ ސަބަބަކީ. އަޅުގަ 

ންމެންނަކީ ވެސް އިސްލާމްދީނަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ފަރާތުން ކުރާ ަމސައްކަތަީކ ކާމިޔާބު މަަސއްަކތަކަށް ވާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ އެ

 2935މުންދާ ބައެއް. އިސްލާމްދީނަށް ޓަަކއި ޖިހާދުކުރަ ،ތަރަހައިގެ ތެޭރގަިއ ތިބި ހިތައި، އިސްާލމްދީނުގެހުރުމަތްތެރިކޮށް

ނޑުމެންނަކީ ިއސްލާމުން. އަޅު އަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން އަބަދުވެސް އެހެން ދީނެއް ޤަބޫލެއްނުކުރާނަން. އަުޅގަ ގަ

ކާރު ވީހާ ައވަހަކަށް މި ަޤއުމުްނ ފުޅާެއކު މި އަިނޔާވެިރ ސަރުގެ ވާހިهللاނީ އިސްލާމްދީނަށް ޓަކާ. މާތް ކުރާމަސައްކަތް
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ނޑުމެންނަކަށް މި ޤައުމު  ފަނާވެދިއުމަކީ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެދުން. މި ،ނެތި ނޫން އެހެން ގޮތެއްގައި ައޅުގަ

ދަނީ ބޮޑެތި މާސިންގާ ަވއްކަންތަްއ. ބަިއވަރު ޞުލްޙައިގެ ބަނދަރަކަށް ނުެގންދެވޭނެ. ޤައުމުަގއި ކުރަމުްނ މި ގެން

 2940އަށް  ދާއިރާ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރީމާ ވެސް ހެލްތު ން ރުފިޔާގެބިލިއަ 4އެ ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރަމުން ކަންވައް 

 ...އަދު. އެހެން ރަށް ރަށުން ގެންދަނީސެންޓަރަށް މި ތޮއްޑޫން ެވސް ގެންދަނީ ކާށި ހެލްތު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު.ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު، ދާއިާރގެ ޢިއްަޒތްވެލީ މެްނބަރު. މަޑަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

 2945 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

ޤާނޫނަށް އެްއގަުމގެ ދަތުރުފަތިރުގެ ، 2999/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ތެޭރގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގެއިޞްލާޙުއަދި މި ޤާނޫނަްށ ހުށަހެޅޭ  ،ހުަށހެޅިގެންއިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް 

. އަދި ހެދުން އެބަ ޮއވޭދިަނސް މިްނވަރު. ހަމައެހެންމެ، ރޯްޑވާ ެއއީ ރައްކާތެރިކަުމގެ ދުވެީލގެ .ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ ވޭ 

 2950ހުށަހެޅިގެން މި އުޅެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ތިން ްޞލާޙު ީރކުރުން. މި ތިން ކަމަށް އިއެްއގަމު ުއޅަނދު ރަޖިސްޓް

 މީގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަ  .ހުރި ކަމަކީ ޭއގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު ަރނގަޅު ކަންތައްަތކެއް ވެސް ެއބަ

ނުޑ ހމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ހުރި. މި ންނަ މަގުތަކުގަިއ ވޭ ރަނަގޅު ފެންވަުރގައި ހެދިފައި ހު އެބަ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑައަުޅްއވައިފި ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ އެ ސްޕީޑުަގއި ދުއްވޭނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން  ބާރު ސްޕީޑެއްަގއި ސަރުކާުރން ކަ

ުޅ ގޮތުަގއި އެކަން ކުރުމަކީ ރަނގަ އެޅެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާސް ކަންކުރާ އުސޫލުން. ހެލްމެޓުތަންތަނުގައި ވެ 

ނުޑމެންނަށް ސާފުރަީއްސ. މިހާރުވެސް ތަފާސް ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި  2955ވޭ  އެބަ ހިސާބުތަކަށް ބެއްލެވީމާ އަުޅގަ

އްޖޭގެ އަށް ލިޭބ ެގއްލުންތަކުަގއި ރާ  ނާޅައިގެން އިްނސާނާ ފުރާނަ ގެއްިލގެން އެަބ ދޭ. ޮބލަށް އަދި ސިުކނޑިހެލްމެޓު

އި އާދަިއގެ ގޮތެްއގަިއ ތަަކކާ ެއކީގަ މުރަށް ގިނަ މީހުންގެ ބޮޑެތި ޒަޚަަތކުަގއި ވަވަރަށް ގިނަ ެއކްސިޑެންޓު

 ހުރި. އެހެންވީމާ، މި  ތަކުަގއި ފުރާނަ ގޮއްސަ އެބަނެ ގިނަ އެކްސިެޑންޓުިއގެން ދުއްވާ ނަމަ ފުރާނަނުދާއަޅަހެލްމެޓު

ނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ަސލާމަ ނޑުމެކަމަކީ އަުޅގަ ން ތްތެރިކަން އަޅުގަ

 2960ެއއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު  ަކން އިތުރުކުރުން. ހަމައެާއއެީކަގއިރަްއކާތެރި ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއިޤާނޫނު

ނޑަށް ެވސް އެަކމަށް މުޅިއަކުން އެއްބަހެްއ  ރީކުރުމުގެ މައްސަލަިއގައި އެބަރަޖިސްޓް ހުރި ތަފާތު ޚިޔާލުތައް. އަުޅގަ

ނޑު ތަފާތު ވިސްުނންތަކެއް އެބަވާ އެހެންމެ، ރޯޑް ނުވޭ. ހަމަ ހުރި. ދެންމެ  ދިނަސް ހެދުމުގެ މައްސަލައިަގއި އަުޅގަ

ނުޑ ތާއީދުކުރަން.  އެއީ ވަިކ އަޅުަގނޑު ކުީރގައި ވާހަކަދެްއކެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ނުކުތާ އަުޅގަ

 ނަގޅު ަކމެއް ނޫން. އަދި ޕަބްލިކުދިނަސް ހެދިފައި ަވކި ބަަޔކަށް ނުހެދޭ ުއސޫލު އޮތުމަކީ ރަރޯްޑވާބަޔަކަށް 
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 2965އަދި ޢާއްމުން  ،އަދި ކުްނފުނިތަކުގެ އުޅަނދުފަހަރު އެޮގތަށް ވެފައި ޓްރާންސްޕޯޓު ނުވަތަ ސަރުާކރުގެ އުޅަނދުފަހަރާ

ޢިްއޒަތްތެިރ  ކަަމކަށް ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އުސޫލެއްދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ެއގޮަތށް ނެތުމަކީ ެއއީީކ ހަމަޖެހޭ 

ޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ އެކީ އަޅުަގނޭވއިުރގައި މިއަދު ހަމަ ހިތާމަޔާ އަދި މި ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދެކެ ރައީސް، މަގުތަކާ

ީބ. ތި އްގަިއ ޖެހިފައި އެރަުށގައި ިމއަދު މަގުތައް ހަދަމުންދާ މީހުންނަށް ވަރަށް ދެރަ ނިކަމެތި ހާލެރާއްޖޭގެ ރަށް

ެއ ތަނުަގިއ  ބަަލއިނުގަނެފަ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ފެނަކަ ކުންފުންޏެކޭ ކިޔާ ތަނަކުން ގދ.ތިނަދޫގެ ަމގު ހަދާ ޔުނިޓު 

 2970 ކުރަމުންދާ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށްމަސައްކަތް ގަިއ ނުން އެބަ ކުރަްއވާ. އަިދ ތިނަދޫހުރިހާ ވެހިކަލެއް އެ ބޭފުޅުްނ ބޭ

އެ ތަނުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް  ރި ފެނަކަ އިން. އެހެންނަމަވެސްހު ަތއް ދޫކޮށްފައި އެބައެ ވެހިކަލް ވެސް

ލިބުނީ މަގުހަދާ ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި މަހު ވެސް ނުދޭ ވާހަކަ. އަދި އެ މި އަޅުަގނޑަށް ދެންމެ މަޢުލޫމާތު 

ަކމެއް ވެސް އެ މީހުންނަކަށް ގައި އޮތީ ކޮން ތަނެއް މީހުންގެ ވަޒީފާ މީހުން އެ ތިބީ މަގުމަތިވެފަ. ބިކަވެފަ. އަދި އެ

އަިދ ، ބެހޭ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ  ތައްތަުކގެ ވާހަަކ، ޓްރާންސްޕޯޓާއަދި މި ކަން ގޭ. އެހެންވީމާ، ަމގު ހަދާ ޔުނިޓުނޭނ

 2975ކެވެން. ްއ މި މަޖިލީހުގައި ދެއެ ރީކުރުމުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު މި ވަރަށް މުނާސަބު ވާހަކައުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓް

ުތވެިދަޔ ހަލަ ބޮޑެތި އާބާދީތަކުގައި ވޭއަދި ތިނަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ކަ ރާއްޖޭގެ ައއްޑު އަތޮޅާ އަދި ކުޅުދުއްފުްއޓާ

މަގު ވެސް ހަމަ ރަނގަޅު  ހުރިހުރި ރަނގަޅު މަސައްކަތްަތކެއް ފެށިފަ. އަދި އެ ތަނުގައި  ސަރުކާރުން އެބަ

އެްއވެސް ގޮތަކަށް މި  އަދި ،ން ހުއްޓި މި ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުން އެކަ ދާއިރުަގއި މިއަދުދެމުންފެންވަރަކަށް ހެ

އެއް. އެ ަތނުގައި ތިބި މުަވއްޒަފުންނަްށ  ވެްސ ބޮޑު ހިތާމަ އޮވެފައި އަިދ މި ދިމާވީ އެއަްށވުރެ ނުލިބިޚިދުމަތް

ނުޑމެން   2980ދެރަވެ ކަންބޮުޑވޭ. ައދި ސަރުކާރުން ބަޖެޓެއް މުސާރަކޮޅު ނުލިބިގެންދާ ާވހަކަ އަުޑިއވުނީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުވެސް ނުެދޭކ ފަދަ ބޮޑު  މި ދިެވހިރާއްޖެ ދުވަހަކުއޮތީ  ފާސްކޮށްފައި މި ން ބިަޔ ބަޖެޓެއް ައޅުގަ

ށް މަސް ވީއިުރގައި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް މި މަޖިލީހަ  4އަދި  ،ހުސްވެ ފާސްކޮށްދީފަ. އެހެންނަމަވެްސ ބަޖެޓު

ދިޔައީ. ިމއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިކަމުން އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް  މި އަންނަ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އިިވގެން

ނޑުމެން  ން ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ،ޖެހޭ. ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެ އެބަ ވިސްނަން ަސރުކާރުތަކުން އަުޅގަ

 2985ން ދިޔަީއ ޖެހޭ. މިއަދު ކުރީަގިއ ވާހަކަެދއްެކވެމު ހައްޓަން އެބަގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ހިފަ

ނޑާ  ބެހޭ ގޮތުން ފޮނުވި ބިލު ބަލައިނުގަނެ އަނެއްކާ އަނބުރާ މަޖިލީހަށް  ފޮނުވި ވާހަކަ. އެކަމުން މުސާރައިގެ އޮިނގަ

ނޑުމެންނަށް ެއނގިގެންދިަޔއީ ބާޣީ ވަޙީދުެގ އަތްމަތީގައި ކުންފު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ނޭޖުނިތަުކެގ މެވެސް އަުޅގަ

ދައުލަުތގެ ނުކޮށް ހިފެހެއްޓިގެން އުޅޭ ވާަހކަ. އަދި އެ ބިލު ަތޞްދީޤުގެއްިލގެން ހިނގައިދާނެީތވެ އެކަމާ ބިރުން 

ހިސާބުގައި މި ަވގުތު ޮއތީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ުއފެދޭވާއިުރ ބަންޑާރަ ނައިބަީކ ސުވާލު އް ބަންޑާރަ ނައިބު ލަފާދެ

 2990ައީކ  އޭނަ ޤާނޫނީ ހަިއސިއްޔަެތއް ެއ ލިބެނީ. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ނުލިބޭހާ ހިނދެއްގައި އޭނަފާސްވީމަ 

އެްއ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ޞައްޙަ ބަންޑާރަ ަނއިބަކަްށ ނުވާނެ. ޤާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއިން އޭނާ ޤާނޫނީ ލަފަ 
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ރޭ. މަޖިލިސް މާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެވސް މަސައްކަެތއް ނުކުބަލައިގަންނަން ދަތި. އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކުން އެކަ

ރަނަގޅު ޮގތަކީ ުގޑް ަގވަރނަންސަީކ ތްތެރި ގޮތެްއަގ. އެހެންނަމަވެސް ލަޗުއްީޓގަިއ ޮއއްާވ ެއކަން ކުެރއްވީ ވެސް ހީ

ހޭނީ. އަދި ަވޒީރު އާދެ، ރަނގަޅަށް ހިނގާ ސަުރކާރަކީ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާ ދައުރެްއގަިއ ަވޒީރުން ޢަްއަޔންކުރަންޖެ

 2995ޖެހޭނެ. އަދި މަޖިލީހުގައި އެކަން އެޖެންޑާ ންގެ މަޖިލީހުެގ ރުހުމަށް އެދެންޢައްޔަންކުރުމާ އެީކަގއި ލަސްނުކޮށް ރައްޔިތު

ންތޯ ނޫ ،އަދި އޭނާއަކީ ރަްއޔިތުންގެ ރުހުން އޮތް މީހެއްތޯ ،މައްސަލަ ނިމި، ވެސް ކުރެވެންޖެހޭނެ. އަދި އެޖެންޑާކޮށް

ބަށް ަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީން އަޅުަގނޑުެމން ނިންމަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ބަންޑާރަ ނައިނޫނުއަސާސީޤާނޫނާއި ޤާ

ނުޑ ވަރަްށ އިްޙތިރާމާ އެީކގައި އިލް ށޭ އެދުނަސް. ނުދެއްވާމި ކުރަނީ ކަމަނާ ތި ޤާނޫީނ ލަފާތިމާސް ވެސް އަުޅގަ

ުކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭެނ  ލިބެންދެން މަޑުކުރަްއވާށޭ. އޮފީުހގައިމަޖިލީހުގެ ރުހުން

 3000ނިޒާމެއް މި މަޖިލީހުން ބައްޓަންކޮށްލަދިނީމައޭ ކަމަނާގެ ައސްލު ޙަޤީޤީ ޤާނޫނީ ޒިންމާ ފުރިހަމަވެގެންދާނީ. ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ތިިބ ދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގެ. އާދެ! މިހާހިސާބުން މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުމެންބަރުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

 3005 ޢިއްޒަތްތެރި  ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު. ބިލު ހުށަހެޅުއްވިނިމުނީ. ދެން އޮތީ  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި

ންކަމާއެކު މި ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ އެކު އެ ފުރުޞަތު އެރުވޭކަށް ނެތް. އެހެ މި ވަގުތު ވަަޑއިެގން ނެތުމާ މެންބަރު 

ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މިހާހިސާބުން މި ނިމުނީ. ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ދެން މަޖިލިސް އޮންނަ ދުވަހެއްގައި ވޯޓަްށ 

ޒަތްތެރި ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާެގ ޢިއް  .9.4 ބަރުއެހުން އޮންނާނެ. ދެން އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަން

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ،ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު މެންބަރު

 3010 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު އެހެން ގެންދިޔައީ އިތުކުިރައށް 9.3އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އާދެ! އަުޅަގނޑު ީމގެ ކުިރން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ

 3015މަސައްކަތް ނިމުމާ ެއއްކޮށް ހުިރ  މިއަދު ޭރަގއިއެެހންވީމާ، އިތުރު އެހެން މަސަްއކަތްތަކުގެ ތެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެޭރގަ.

ވާ  2913ޖޫން  5އަޅުަގނޑު މިހާހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ މި ނިންމާލަނީ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ 

 ގައި. 9:99ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل ًالحود
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