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 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 24ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/2/2އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  4އަށް  2015/18/23އިން  2015/18/20 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު -3.2

 ހުރި ޔައުމިްއޔާތައް. މި  އަށްވަނަ ޖަލްސާ  23އިން ވަނަ ޖަލްސާ 20ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2015އެީއ، 

ޝާއިޢުކުރުމަށްފަުހ އެއްވެސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ  ގައިޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓު 

ން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުުކރާ ޔައުމިއްޔާަތކެއް ކަމަށް ގޮުތގެ މަތީ ގަާވއިދުަގިއވާ

 ނިންމައިފިން.

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގއި ަޤއުމީ ސަާލމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  11:15މިއަދު ކޮމިޓީަތކުެގ ބަްއދަލުވުންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތް.  -4.1

 ަގއި.  1

މެނިވަަޑއިގަންަނވާ ޓީގައި ހިބެހޭ ކޮމި  ލާނަން. ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް ދަންނަވައި -4.2

އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މާފަންނު ހުޅަނގު  މައްޗަންޮގޅީ

ޓީ ން ސިރީ ގްރޫޕުމެންޓްެދއްވުން އެދި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޕާލިއިމުޙައްމަދު ފަލާޙް ހަމަޖައްސަވަ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ން މަޖިލީހުގަިއ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުންއްފޮނު

ޖޫން  4ވާީނ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުްނ  މެންޓްރީ ގްރޫޕުތަކުެގ ީލޑަރުންނަށް އެކަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލި ހިމެނޭ

ން މާއްދާެގ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ . އެހެންކަުމން، ރައި އަންގާފަގަ 2015

އުތުުރ ދާއިާރގެ  މެނިވަަޑއިގަންަނވާ މައްޗަންޮގޅީކޮިމޓީގަިއ ހި ގެ އެކަން އެގޮތަްށ އިޢުލާންކުަރން. ޤައުމީ ސަލާމަތު

 ރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ނގު ދާއިމެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަްށ މާފަންނު ހުޅަ

މަޖިލީހުގެ  ،ވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންއްން ސިޓީ ފޮނުމެންޓްރީ ގްރޫޕުއެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިެދއްވުން އެދި އިހަމަޖައްސަވަ

ރީ މެންޓްއި ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިން މަޖިލީހުގަާމއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ  ވަނަ 107ގަާވއިދުެގ 

. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ ަގއި އަްނގާފަ 2015ޖޫން  4ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން

ން ެއކަން ެއގޮަތށް އިޢުލާންކުރަން. އަދިެވސް ގޮތުގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ޒަތްެތިރ ލާނަން. ސުލޫކު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އިއްކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް ދަންނަވައި

މް ޙަސަން އްޫޑ ދާއިާރގެ މެްނބަރު އިބްރާހީދީގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީައށް ތޮމެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު

މަޖިލީހުގެ  ،ން ލިބުމުންން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވޭ. އެ ލިޔުޕުމެންޓްރީ ގްރޫދެްއވުން އެދި ޖޭ.ޕީގެ ޕާލިއިހަމަޖައްސަ

މެންޓްރީ އި ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިން މަޖިލީހުގަގޮތުގެ މަތީ  ވަނަ ާމއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ 107ގަާވއިދުެގ 

ަގިއ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން،  2015ޖޫން  4ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން  ގްރޫޕުތަުކގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން

ން އެަކން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. ގޮތުގެ މަތީ ވާވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107ވާިއދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ 

ދޫ ަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހަނިމާކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަދަލުތަްއ އަދިވެްސ ދަންނަވައިލާނަން. ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ

ރު އި ެއ ކޮމިީޓއަށް ތިނަދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަީދގެ ބަދަލުގަ ޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިން ޝަހުދާއިރާގެ ިއއް

 ،ން ސިޓީ ފޮނުާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންޕުެމންޓްރީ ގްރޫޖޭ.ޕީގެ ޕާލިދެްއވުން އެދި އިއަޙްމަދު ހަމަޖައްސަهللا ޢަބްދު

ސީ ޕާޓީތަކުގެ އި ހިމެނޭ ސިޔާން މަޖިލީހުގަމާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015ޖޫން  4ވާނީ ެއސް.އެމް.އެްސއަކުްނ،  މެންޓްރީ ގްރޫޕުތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަންޕާލި
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ން އެކަން ެއގޮތަށް ޮގތުގެ މަތީ ވާަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 އިޢުލާންކުރަން.

 

 ސް.އިބްތިދާޢީ ބަހު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

، 2008/2ދުވާފަރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

ގަިއ  2015ޖޫން  4ވަނީ  ްއވިފައި . މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިނޫނަށް ިއްޞލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލުގާވަޒީާފއާ ބެހޭ 

ެދއްވާީނ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ަވނަ ޖަލްސާގައި. މިެއއް ވަނަ ދައުރުގެދެ ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ،ބޭއްވުނު

 ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޢަލީ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވާފަރުދު

އަށް ސަަލވާތާިއ موسل   عليه هللا ىصل  هللا އަށް ޙަމްދުކުަރން. އެކަނާލގެ ނަބިްއޔާ މުަޙއްމަދު ރަސޫލުއް `. هللا

ކުރަން. ލަވާތުގައި އެަކނލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި މިތުރު ސަހާބީން ޝާމިލްޞަކުރަން. މި ޢާދު ސަލާމް ލެއްވުން އެދި

. وبركاته هللا ورحمة عليكم المالس  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން، 

ރުންނާ ހަމަހަމަ ގީއްސަނދިންނާއި ފަވަނީ މު ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ފަރުޟުކުރަްއވާފައި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ސަނދިންނަށް އިހްސާސްކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ވޭތުވެިދޔަ ތަނުގަިއ ުރންގެ ހާލު މުއްގީގޮތެްއގައި ރޯދަހިފަން. ފަ

އާއި ކުޑަ މުސާރަ ލިބޭ މީހާ ހިފާ ރޯދަ ބޭ މީހާބޮޑު މުސާރަ ލި ،ފަތަކީ ގާމެްނގެ ތެރޭގައި އުެފދިފައިވާ ސައަޅުަގނޑު

ހޭ. ޖެ ފަތް ބަދަލުކުރަން އެބަގާމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ސަ .ފަތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގާދޭ ސަ ވައިކަން ދައްކުތަފާތު

ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހަމަހަމަ ރޯދަ އެަލވަންސް ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށްމެ  ،ައމުރު ވިދާޅުވަނީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަިލއްޔުލް 

މުން ހިފާ ރޯދަ ވާނީ އްވިްސނުންފުޅަކީ ބޮޑުން ހިފާ ރޯދައާއި އާ ޔާމީންގެ هللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޯއގާތެރި ރަީއސް ޢަބްދު

ނަޑއެޅިން ރެއް ކަމަށް. ެއއީ، ިއސްލާްއވައެ  .ންާވ ގޮތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްަބޔާންެވގެ ،ދީނުގައި ެވސް ެއަކން ކަ

މު އްވަޒީފާަތކުަގއި އުޅޭ އާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭން ުކަޑ މުސާރަ ލިބޭ މީހާ ނުވަތަ އޮފީސްތަުކގައި އެހެނިހެންވެސް 

ރުފިޔާ ލިބެމުންދިއުން.  ދިހަ ހާސްވެރިންނަށް  ،ރުފިޔާ ލިބިފައި ހާސް ދެގޮތުަގއި  ގެމުވަްއޒަފުންނަށް ރޯދަ އެލަވަްނސް

ބުއިމުން  އިދާންދެން ކެއުމާ އިރުޮއއްސުމަށް  ންސުރެއްއަލިކަން ފާޅުވީގެ ދިޤުޞާރޯދަައީކ ފަޖުރުއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެްނގެ، މަތީަގއި ހުރެގެން ހިފާ ރޯދައެއް. ީވއިރުއަުޅކަން ވެ،ދުރުހެލި ގެ ހުރިާހ ގްރޫޕު މެންޓްރީޕާލި ،ތެރޭަގއި އަުޅގަ
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ނޑު މި  .ނެ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްވާންޖެހޭޤުވަނީ ރޯދަ އެލަވަންސް ހަމަހަމަމެންބަރުން އިއްތިފާ މިއަދު އަުޅގަ

ފާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް. ަވޒީ 51ަވޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ، 2008/2އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮްނމެ ރަމަޟާން މަހެއް ފެށުމުގެ  ،ގޮތުަގއި ގެމުވަްއޒަފަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތެއް  ކުރާ ކޮންމެ މުސްލިމުއަދާ

ން އިނާޔަްތ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތގެ -. )ށ()ތިން ހާސް( ރުފިޔާ ދޭންވާނޭ 3000ކުރިން 

ނަޑއަާޅ ތުގެ މަތީނޫނުަގއިވާ ގޮގާއާއި ދިނުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ  ން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ކަ

ނޑައަޅާަފއި  .. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްންމެހައި ފަރާތްތައް ހިމަނަންވާނޭއެ  ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުަގިއ މި އަހަރަށް ކަ

ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމަށް  ަފއިއިތުރުކޮށްދެއްވާ މިލިއަން ރުފިޔާ 36މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް.  94ވަނީ 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ،އަޅުަގނުޑގެ އުއްމީދަކީ މި އިޞްލާޙު ފާސްވުމާއެކު .ދިލަްއވާތީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއެ

 ްއޔާ މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހިނިތުންވުން އިރާދަކުަރވިهللا މޫނުމަތިން ހިނިތުވުން ފެނިގެންދިއުން. 

 .وبركاته هللا ورحمة عليكم المالس  وން. ޤީޔަ މުންދާ ސަރުކާރެއްކަން ސްދެގެނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނު ގާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދުވާފަރު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ައލީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،

ބަހުސްގެ ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  ގެއިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ވަޒީާފާއ ބެހޭ ޤާނޫނަށް، 2008/2ނަންބަރު 

ގަިޑއިރު. ިސޔާީސ ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން.  3ދަންނަވައިލާނަން. ޖުމްލަ ަވގުތު 

 މިނެޓު  24ރީ ޕާޓީއަށް ިސކުންތު. ޖުމްހޫ 41 މިނެޓު 47އަްށ ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  4 ޓުމިނެ  27ގަޑި  1ށް .އެމަޕީ.ޕީ

. ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްުނާވ މިނެޓު 5ިސކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަށް  22 މިނެޓު 10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  53

. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަށް ދަންަނވަން. މިނެޓު 5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ުދވާ

ގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް، އަޅުަގނުޑ އި. ބިލުގެ ބަހުސަނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގާވަޒީާފއާ ބެހޭ ، 2008/2

 ށް.ބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަމެންއިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ވިލިމާލޭމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ނޑު ހަމަ ހިތުގެ ތްތެރި ތެރިކަާމއެކު ުދވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަޞްއިޚްލާ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ،ޝުކުރު ދަންނަވަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން އަށްމެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ކުިރއަށް ިމ  ނަށްއަުޅގަ

ވަަނ  51 ގާނޫުނގެ މި ދެންނެވި .ނޫނަށް ވަރަށް މުހިްއމު އިޞްލާޙެްއ ގެަނއުންގާަވޒީފާާއ ބެހޭ ، 2008/2ގެންދެވެނީ 

އަރިމަތީ  ،ވަނީ ފާނު ހުށަހަޅުްއވާފައި މިމާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ނަމުަގއި ެއ މަނިކު
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މުވައްޒަފަކަށް ަރމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތެއް  ަވޒީފާ އަދާކުރާ ކޮްނމެ މުސްލިމު  .ޚީގައި ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތްސުރު

. ދިވެހި ރުފިޔާ ދޭންވާނޭ ،)ތިން ހާސް( ރުިފޔާ 3000ން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިގޮތުަގއި ކޮންމެ އަހަެރއްގެ ަރމަޟާން 

ނޫނުަގއިާވ ގާ އިދިނުމުަގއި ޤާޫނނުއަސާސީއާ  ން އިނާޔަތްިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގ މަތީމި މާއްދާެގ )ހ(ގަ  -)ށ(

ނޑަައޅާ ެއންމެހައި ފަރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން މުސާރަ ންގޮތުެގ މަތީ ރާތްތައް ވެްސ އާއި އިނާޔަތްތަްއ ކަ

ފަދައިްނ ވިދާުޅވި އްވަމުން އްވަިއދެމަސަްއކަތްޕުޅު ދެންމެ ހުށަހަޅު . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ކުރެއްވިހިމަންނަންވާނޭ

 މުސްލިމު ވެ،ވާތީ  ާޚއްޞަކޮްށ ރަމަޟާން މަހަށް ދެވޭ ިއނާޔަތަކަށް ،ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައަށް އިޝާރަތްކުެރވި

ގެ އެހެން މަސައްކަެތއް ނޫނީ އޮފީހެއް ،މީހާައކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަމަެވސް ކޮންމެ ރައްޔިތަުކ ހިފާ ރޯދަައކީ އެ

 އާއި އެންމެ މަތީ ފަންތި ތަފާތެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއްހައިރާކީގެ އެންމެ ތިރީ ފަންތި ނުވަތަ  ،ކުރާ މީހަކު ނަމަވެސް

އްވާފަިއާވ ޟުކުރަރުފަ ތަފާތުވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ މީ އިމީގަ. ޚިލާފަށް އެހެނިހެން ކަންތައްތަކާ ،ނޫން

މަހުގެ  ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ނުކައި ރަމަޟާން ؛އެްނމެން އެއްހަމަވާންޖެހޭ ކަމަކަށް އިކަމެްއގަމުހިއްމު އަޅު

މި މުހިއްމު  އިކެތްތެރިކަމާ ،އަްނަގވާފަިއވާތީވެ  ،ދުވަސްތަުކގައި ތިބެންޖެހޭ ަސބަބަކީ ވެސް އެއީ ކަމުަގއި ަބޔާންކުރެވި 

މުގަިއ ޔުޞްލާޙު ފުރަތަމަ ހިމެނިގެންދިޔަދިށް މި އިނޫނަގާ ކުރިން މި  ،ވާތީ ސިފަތައް ހުރުމަށް ޖެހޭ ކަމަކަށް

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އޭރުަގއި ވެްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުހަނދާން އެ  ންނެތިފައިވާ ނުކުތާއެްއ ކަމަށް އަޅުގަ

 ްސ ހުރެދާނެ. ތިންރަނގަުޅ ނިޔަތެްއގަިއ ކަމަށް ވެދާނެ. އޭރުން ފަހަރުގަިއ ހަމަ ތަފާތުތަކެއް ވެ މަސައްކަތްޕުޅުކުެރްއވީ

ހާސް ކަމަށް  ވުރެ ުކޑަކޮށް ލިބޭ ފަރާތްތައް ހަމަ ދެ ހާސް ރުފިޔާއަށް ދެ ،ގެ ދަށްކޮށްއިއިކުޅަ ެއއްބައި ލިބޭ މުސާރަ ބަ

ވުރެ ގިަނއިން  އެއަްށވުރެ ގިަނއިން ދިހަ ހާސް ރުފިޔާއަށް އި،އަދި އެ ދޭތެރޭ މެދަށް ވަކި ގޮތެއް ޮއވެފަ، ނިންމަވާފައި

ބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ގަމަ، އަޅުަގނޑުމެން އިރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް ނިމިގެންދިޔަ ހާސް ންަނވާ ފަރާތްތަކަށް ދިހަ ލިބިވަޑަިއގަ

ހުރި. އެހެންވީމާ، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ފެއްޓެވި މަސައްކަތަކީ އެ މަނިކުފާނު  ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް އޭަގއި އެބަ

ބޫލުކުރަން. ގައްކަެތއް ކަުމަގއި ައޅުަގނޑު ކަކަށް ފަޚުުރވެރިވާނެ މަސަ ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ދާއިާރ ވެސް ޒަމާންތަ

 އިއޭގަ ީގޒުންގެ ައތްދަށުން މިނިވަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އުތީމު ބޮޑުތަކުރުާފނު ހިންގެވިއިުރގައި ދިވެހިރާއްޖެ ޕޯޗު

. ކަްނދިމާކުރި ގޮތުން މި މުހިއްމު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ދުވާފަރު ދަންޑަހެލު ައދާކުރި މުހިއްމު ދައުރު

 .މަސައްކަތްޕުޅަށް ވެސް ނުކުެމ ވަޑަިއގަތީ ހަމަ ދުވާފަރު ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްަވޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް

މި  ފުޅުކަމާއެކުފަސޭހަ ކުފާނުދެއްކުމުަގއި ބައިވެިރވަަޑއިުނެގންނެވި ނަމަވެސް އެ މަނިމުކޮށް ވާހަކަ އްމަޖިލީހުގައި އާ

އެ  ،ޕީޖީގެ ީލޑަރުެގ ހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް ުޝުކރުވެރިކަމާެއކު ބަލަިއގަނެހަމަ ެދްއވީތީވެ އަުޅަގނޑު ހުށަހަޅުއްވައި

މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި މަަސއްކަުތގައި އަޅުަގނޑުމެން އެދެން ހަމަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުަގިއ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބި، ެއއްބާރުލުން  ހާ މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއިހުރި ހިމެނަވަޑަިއގަންނަވާ އިްއޒަތްތެރި ހަމަ

މިއަދު  ،އަަވހަށް މި މަސައްކަތުގެ ބަހުްސ ނިންމާލުމަށްފަހު ،ވާނަމަ މިއަދަށް މި މަސައްކަތް ެފްއޓިއްޖެ ކަމުަގއި
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ުނވަތަ  އޮތް ެދ ދުވަހެްއގެ ތެޭރގައި ކޮމިޓީއަށް ގޮސް، ކޮމިޓީން ިމ މަސައްކަތް ނިިމގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ބާކީ މި

ރަމަޟާން މަހަށް މުސާރަ  ،ވާނަމަ މަސަްއކަތް ނިންމާލެއްިވއްޖެ ކަމުަގއި އެއް ުދވަހެއް، ދެ ދުވަެހއްެގ ތެރޭގައި

އަިދ މި މަސައްކަތަށް އެހެން ަފރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ަވގުުތގެ  ށްގެން ތިބި ބައެއް އޮފީސްތަކާތައްޔާރުކުރުމަށް މަުޑކޮ

ނޑުމެންނަްށ ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ ކަމަށް ދެކޭތީވެއެ ބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަށް ގެ ެމންމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާލި ،ހީތެރިކަން އަުޅގަ

ތާއީދުކުަރއްވާ ބޭފުޅުްނ  އިހުްސެގ ވަގުތުަތއް ކުރުކޮށްަލއްވަ ބަ ،ތެރިކަމާެއކު އަުޅަގނޑު އެދެންޞްއިޚްލާ

ވުމަށްފަހުަގއި މިއަުދ މި މަސައްކަްތ ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވާލެްއވުމުގެ އެހީތެރިކަާމިއ ުކރުކޮށްލެއް ،ތާއީދުކޮށްލެްއވުމަށްފަހުގައި 

ނޑުމެންނަްށ ދިނުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަުތގައި  ؛ުޝކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  އެއްބާރުލުން އަުޅގަ

ދިޔަ ކަމެއް ކަމުަގިއ އުފާ ލިބިގެން ނަށްވުރެ ބޮޑަށްއިންނަާވގެން އަދި މިފަދަ ބިލެއްގެ މަސަްއކަތް މިއަދު ފެށުމަކީ އިހު

 .عليكم المالس  وދަންނަވަމުން، ޝުކުރުއަދާކުަރމުން ވަކިވެލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙްމަދު ނާޝިދަށް. އަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ނުޑ ގާވަޒީާފއާ ބެހޭ  ،ނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާގާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި  ނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

 ،ޙެްއ ކަމުަގިއ ދެކެން. މުަވއްޒަފުންނަށްދެއްގަިއ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޞަޤްލުކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް މާތް މަބޫގަ

ހިތްވާ ގެ މެންބަރުން ދެން އެންމެ ކުރާހުދިނުމަކީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީ މު ރައްޔިތުންަނށް އެއްެޗއްއްނޫނިއްޔާ އާ 

ބޭފުޅުންނަށް؛ ހިތްވާ ަކމެއް އެއީ އެ ބޭފުޅުންގެ ުމސާރަފުޅާއި އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް ކުރާކަންތައް. އަބަުދވެސް އެ 

ނޫަނށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާާޙ ގާއިސިއްޔަުތން އެއްޗެހި ދިނުން. ރަްއޔިތުންެގ މަންދޫބުންގެ ހަ، އްޔިތުންނަށްރަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްާނލަން. އަޅުަގނޑު ވެސް އުޫސލެއްގެ ގޮތުން ރަްއޔިތުންނަށް  ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

 އޮްތ ތިން  މި ަގއިހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުަވޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަ ނިއްޔާނޫ ،ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ެއއްޗެހި ބެހުމަށް

ީމގައި  .އީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްހާސް ރުފިޔާ ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ގޮތުަގއި ބެހުމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ތާ

ނޑުެމން  ނޫނަށްގާޮއއްވާ ޑަންލާފައި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ ރަމަޟާން މަސް ބޯމަތިވެފައި   ެގންނަ ބަދަލަކުން އަޅުގަ

ރުފިާޔ  މިލިއަން 36ހާސް ރުފިޔާ ޭދން. އެކަމަުކ، ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން  މީހުންގެ މައްޗަށް މި ާލޒިމުުކރަނީ ތިން

އެކަން ކުެރވިދާނެ. ކުރީމަ ެގނެއްސަ ބަޖެޓަށް އިމްޕްލިމެންޓުއެ ކޮންމެވެސް ތަނަކުން  ،ކުރީމާއިމްޕްލިމެންޓު ބަޖެޓަށް

ނޑަެއޅިފައިވާ އިނާޔަތްތައް އެބަހުރި  ،މު ފަރާތްތަްއ މި އަހަރަށްއްުކ، އާއެކަމަ ރަމަޟާން މަހަށް ދިނުމަށް ކަ
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. ހަމަކޮށްފަ. އެހެންީވމާ، އެ މީހުންނަށް ކޮންތާކުންތޯ މިކަން ކުރާނީ؟ އަޅުަގނުޑމެންގެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ބަހައްޓާފަ

ން ތަންދީގެންނޭ އެކަ އިކުން ަކމެއް ކުރަންޏާ އެކަން ދުރާލަނޫނަ ގާނަރު ވެްސ ވިދާޅުވަނީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރު

ނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ އަްނގާީނ ގާ ކުރަންޖެހޭނީ. ކުއްލިައކަށް  ނޑުމެން މާަދމާ ބަދަލުކޮށްލާފައި އަުޅގަ ނޫނަކުން އަުޅގަ

ިއއްޒަތްތެރި ، މި މަހު ދޭށޭ. ދެން ހާސް ރުފިޔާ ކަލޭ 60މީހުންނަށް  20އަންހެންފުށި ހިންގާ ގަމީރާ ގެންގުޭޅ 

ނޑުމެން މީަގިއ ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން މި ރަމަޟާން މަހުެގ އިނާޔަުތގެ ގޮތުަގއި މި ދޭ  ރައީސް، އަުޅގަ

ގެއްލުންތޯ؟ ކިހާ ފައިސާެއްއގެ ވާހަކަތޯ މި ދައްކަީނ  ،ުމ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާތޯއްވަނީ އާ އެްއޗަކުން މި

އަދި އެހެނިހެން މީހުންނާ އަދި  ހުންނާމީހާސް  ރވިސްަގއި އުޅޭ ފަްނސަވީހަކަށްއަޅުަގނޑުމެން. ހިނގާ، ިސިވލް ސަ

ހާްސ  94އަދި  އި،ހާހެއްހާ މީހުން ކަމަށް ބަލާފަ އެއްކޮށް ާސޅީސް ފަސް މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ މީހުންނާ

ށް އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާ ލަްއކަ މީހުން ކަމަ މީހުންގެ ތެރޭގައި މުސްލިމުންގެ ގޮތުަގއި ުއޅޭ މީހުންނަކީ އެއް

މިލިއަްނ ރުފިޔާ. ތިްނ ސަތޭކަ ރުފިޔާައކީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ،  ހާސް ތިން ލަްއކަ ީމހުންނަށް އެއްބަްސވާން. އެއް 

ނޑުމެން އިޤްތިމިލިއަން ރުފިޔާ އަޅު  ތިން ސަތޭކަ ކުރީާމ ފްލޯއަށް އިންޖެކްޓު ދުގެ ތެރޭން ނަގާފައި ކޭޝް ޞާ ގަ

 10ފަތެއް ކޮޕީ. އިންތިހާއަށް ވަރުގަދަވޭ. މީގެ ނަތީޖާއަކީ ނީވަރ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެގެންދަޕައަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައިން

މި ހުރިހާ ެއއްޗެހީެގ ައގު ބޮުޑެވގެންދަނީ. އިންތިހާއަށް ބައިންަޕވަރ  ،އަނބެއް ިވއްސަަކށް ރުފިޔާއަށް ،ރުފިޔާއަށް

 ،ވުރެ ނުލިބޭ މީހުންނޭ ލަްއކަ މީހުންނަށް ނައީ. ެއއްބޮޑުެވގެންދަނީ. ވީމާ، ެއއްކަަލ އެލަވަންްސ ނުލިބޭ މީހުނޭ ގި

އަނެއް ދެ ލައްކަ ފަންސާްސ މީހުންނަކީ މި އިނާޔަތް ނުލިބޭ މީހުން. މި މީހުންނަށް މީގެ އުނދަގޫ އެބަ ދިމާވޭ. 

ރޯދަ ރުފިޔާއަށް ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާއަށް.  ފަސް ސަތޭކައްލަން ދާއިރުަގއި ވެސް ރެސްޓޯރަންޓަކުން ރޯދަވީއަސްލު 

 25 ،ިމލިއަން ރުފިޔާެގ ތެރޭން ތިން ސަތޭކަބޮުޑވެގެންދަނީ މި ބައިންޕަވަރ ޮބޑުވީމަ. އަުޅަގނޑުމެން މި  އްލުމެއް ވީ

ޭއގެ  .މިލިއަން ޑޮލަރު 25މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރަށް ދާްނ ހިފާނެ. ބޭރަށް ދާން ހިފާނެ  25 ؛މިލިއަން ރުފިޔާ ފުރަތަމަ

ގެންދާނެ. ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުެވގެންދާނެ. އި އަށް އަރަ 18، 17ރު އަގު ނަތީޖާއަކީ ރަމަޟާން އަނެއްކާ ޑޮލަ

ނޑު ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ  ދުގެ ތެެރއަށް މިަވރުގެ ކަެމއް ކުާރއިރުަގއިޞާއިޤްތި މެންއެހެންވީމާ، އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރުފިޔާ މި  ތިން ހާސްީކއްެވގެންތޯ  ؟ކަމަކާތޯއުޅެނީ ކޮން އަޅުަގނޑުމެން މި ދޭންޖެހެނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ ދުނިޔޭގެ ތެުލގެ އަާގއި މި އެްއޗެހީގެ ައގު ދަށްެވގެްނ  ތޯ؟އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ިދޔައީ  އަުޅގަ

ނުޑ ެއއްވެްސ ބުރަކަމެްއ ނެތް ިހތުގައި  ރުިފޔާ ތިން ހާސް  ،އިންފްލޭޝަން ހުރީ ހަމައެްއަގއި ހިފެހެއްޓިފަކަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާ .ތެރޭގައިދިނުމާ ދޭ ލަންޖެހޭ ކަމަކީ އިޤްތިޞާދާ ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ދޭންވީ. އެކަަމކު، އަުޅގަ

މި ރަމަޟާންމަހު ބައިންޕަވަރ  ަގއިމިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ މި ކޭޝްފްލޯރ ތިން ސަތޭކަ އިުރގަިއ މި ކުޅޭ

ޑުެވެގންދާނެ. މިހާ ގިނަ. މީގެތެޭރގަިއ އެބަ އުޭޅ ބަނގްލަދޭްޝ މިފަހަރު އަެނއްކާ ވެސް ވަރަށްބޮޑުތަން ބޮ . ބޮޑުވީމާ

ނޑަކަށް ނުވިސްނޭ ރަމަޟާން މަސް  150މީހުން.  ރުފިޔާ ބޭިސކު ސެލެރީގެ ގޮުތގައި ލިޭބ މީހާއަށް އަޅުގަ
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ަގނޑުމެން ރުފިޔާ ޭއނައަށް ދޭން އޭނަ ގެންގުޅޭ ަދނޑުވެިރކަންކުރާ މީހާއަށް މަޖުބޫރުކުރުވަން އަޅު  3000އަންނައިރަށް 

މާދަމާ ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން. އެހެންވީމާ، މިއީ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ވިސްނާލައްވާަފއި މިއާ ދޭތެރޭަގއި 

ނޑުމެްނގެ އިޤްތިޞާދަށް މިއިން ކުރާނީ ފައިދާތޯ، ގެްއލުންތޯ؟ އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ  އިމްޕްލިމެންޓުކުރާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެދވެން އޮިތއްޔާ ދޭްނވީ. ވަރަށް  5000ން، ރުިފޔާ ީކއްކުރަ 3000އަޅުަގނޑު ވެސް  ރުފިާޔ ވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ީހވަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މީގެ ނަންބަރުތަާކ  މަރުޙަބާކިޔާ ކަމެއް. އެކަމަުކ ވިސްނާލަްއވަންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

 ށް.އެްއކޮށް މަސައްކަްތކުރާނެ ކަްނނޭނގެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް. 

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ވެސް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު ވެްސ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާޙެކޭ. ައޅުަގނޑު އެހެން މި ދެންނެވި ސަބަބަކީ، 

ުތގަިއ އެްއޗެއް ބަހާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އެްއޗެްއ، ރަމަޟާްނ މަހުގެ އިނާޔަެތއްގެ ގޮ

ނޑު މިދެންނެވި ވާހަކަައީކ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ  އެ ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ. އެ އަޅުގަ

އިނާޔަތަކީ ކޮބައިކަން. އަުޅަގނޑުމެނަށް އާއްުމކޮށް އިނާަޔތް މާނަކުރެވިގެން މި ދަނީ ތަނަވަސްކަން ުކޑަ، ދަތިކޮްށ 

ނޑުމެނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ދިާމެވގެން ުއޅޭ މައްސަަލއަީކ، ދި ރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެްއޗެްއގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތައް ުކރުމުގައި ެއކަށީގެްނވާ ވަރަށް ތައްޔާރުނުެވ، ވަރަށް ކުއްިލކުްއލި ގޮތްތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް ކަންތައްތައް ނިންމާތީވެ. އަުޅގަ ހާސް ރުފިޔާގެ މުސާރަ ލިބޭ  60ގެ ސަގާފަތެްއގެ ޮގތުން އަޅުގަ

ރުފިާޔގެ މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކާ، މި ދެމެދުގައި ޙަޤީޤަތުގައި ިއސްކަންދޭ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ  2000ފަރާތްތަކާ އަދި 

އޮންނަނީ ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް  ބޮޑުކޮށް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ނުދެވި، ައޅުަގނޑުމެނަށް އަަބދުވެސް ބެލިފައި

ނުޑ  3000ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ކުަރން. އެހެންވީމާ، މިއަދު  ރުފިޔާ ިމގޮތަށް ހަމަހަމަވެގެންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވިސްނާލެވިދާނޭ އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނުޖެހޭ  ހާހުްނ  50ހާހުން  40ދަންނަވާލަން އޮތީ، އަުޅގަ

ނަޑއެޅިފަިއ  3000ފަރާތްތަކަށް މި މުސާރަ ލިބޭ  ރުފިޔާ ދޭކަށް. ޭއގެ ބަދަލުގައި ެއއީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭން ކަ

 3000ރުފިޔާ  2000އޮތް އެްއޗެއް ކަމަށް ވަންޏާ، އެ ދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެ ކުޑަ ުމސާރަ، 

ބޮޑޭ. އާދެ! ދެންމެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ ރުފިޔާގެ މުސާރަ ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން މާ ޙައްޤުަކން 
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ނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ،  ނާޝިދުގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ެވސް ވަރަށް މުހިއްމު ވާހަކަަތކެއް ފާހަަގކުރަްއަވއިފި. ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސަރުކާުރގެ ެވސް ވިްސނުމަކީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކު ާރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާވެްސ ވިސްނުމަކީ އަުޅގަ

ނަޑކަށް  ނޑުމެނަށް މި ގާނޫނުގަިއ، ގާްތގަ ގޮތުަގއި ދިވެހި ޤައުމުގެ އިްޤތިޞާދު ވަރުގަދަކުރަން ކަމަްށ ވަންޏާ އަޅުގަ

ނުވަދިހަވަރަކަށް މާއްާދގެ މި ގާނޫނުަގއި އެބަ ހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް. ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި 

ނޑުމެން ުކއްލިކުއްިލއަްށ އަޅުަގނޑުމެނަށް ކުެރވޭނެ. ައޅު ނޑުމެން ޖެހެނީ ވިސްނަިއގެން ކަންަތއްތައް ކުރަން. ައޅުގަ ގަ

މިގޮތަށް އިޞްލާުޙގެންނައިުރ ވިސްނާލަންޖެހޭނެ ދެން ބާކީ ހުރި ެއއްެޗއްސާ މެުދގައި ވެސް. އަުޅަގނޑުމެން 

ނޑަށް އަންނަ؛ ލިބޭ ބޭރު ފައިސާގެ ކިތައް މިލިއަން  ބަލައިލަމާހިނގާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ފަސްގަ

ނޑުމެނަށް  ނޑުމެން ައތުން ބީވެގެންދަނީ. ދިވެިހ ޤައުމުން ބޭރަށް ދަނީ. އިްއޔެވެސް އަުޅގަ ޑޮލަރުތޯ އަުޅގަ

ފެނިގެންދިޔަ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިޤްތިޞާދު ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ވަުރގަދަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކަމަށް ބުނެ 

ދަިއގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައް، ނުަވތަ ދަތުރުތަކުގެ ކަންތަްއ ެވްސ ހަމަޖެއްސީ. ައޅުަގނޑުމެން މޯލްޑިވިއަނަށް އާސަން

އުފާކުރަން، ައޅުަގނޑުމެން ަޤއުމީ އެއަރަލއިނަށް އެފަދަ ުކރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާތަން ފެންނާތީ. ނުވަތަ ފެނިގެންދާނެ 

ނޑު ދަން ނަވާލަން މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޚާއްޞަކޮްށ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނާތީ. އަޅުގަ

ހިންގާ ބޭރު ކުންފުނިތަާކއި ައދި ބޭރު މެނޭޖްމެންޓުގެ ރިޯސޓުތަކާއި، ފަިއވް ސްޓަރ ނުަވތަ އެއަްށވުރެ ވެްސ ހައި 

މުސާރަތައް ލިބޭ؛ ދެ ސްޓޭންޑަުޑގައި ހިްނގާ ތަންަތނުގެ ބައްަލވާށޭ މަތީ ފަންތީަގއި، އެްގޒެކެިޓވް ެލވެްލގައި ޮބޑެތި 

ހާހުން، ތިން ހާހުން، ހަތަރު ހާހުން ޑޮލަރުން މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތައް ކޮންބަެއއްތޯ ިތބީ. ދެ އަހަރު، ތިން އަހަރު 

އަހަރު ވެގެންާދިއރު ވެސް އެ ލެވެްލގައި އެ ިތބެނީ ކޮންބައެއްތޯ؟ ލަންކާ މީުހން، އިންިޑއާ މީހުން، ނުވަތަ  10ގޮސް، 

ހިސާބުެގ މީހުން. ކޮބައިތޯ އަުޅަގނޑުމެންގެ ިދވެހިން؟ އެްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުަގނޑުމެން އެއަްށވުރެ ދުރު 

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ިތބި ދިވެހިންނަކީ ކުޅަދާނަ . އިކުޑަ ަބއެއް ގޮުތގަ ަކންހީކޮށްގެންނުވާނެ މިއަުދ ައޅުގަ

 ުކރެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ކަންތައް އެ ފަރާތަށް  ކުޅަދާނަކަން އެބަހުރި. އެ ގެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ުޒާވނުން

ކަންތައްތަްއ އެނގިގެން. ެއ  ރިަޒމް ދާއިރާގެ ރަށްތަުކަގއި މި ަދންނަވަނީ ޚާއްޞަކޮްށ ޓޫ އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ މި

ނޑުމެން  އެ، ލެވެލްަގއި ތިބޭ ުމވަްއޒަފުންެގ ޝަުކވާތައް ވެްސ ލިބި ކަންަތއްތަްއ އެނގޭތީވެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޤްތިޞާދު ވަުރގަދަކުރާ ަކމަށް ވަންޏާ މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް މީ. އި

އްގެ ވާަހކަ ވެސް. ގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑެ ބެހޭ އޮތް މުސާރަ ދިނުމާ ނޫނުގައި އެބަޖެހޭ މި ގާ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ

ނުވަތަ ަވޒީފާތައް މުރާޖަޢާކޮށް، ކޮންބަޔަކަށްތޯ މި ލިބެނީ  ،ކޮށްއެްއޗެހި މުރާޖަޢާ އެހެންކަމަށްވަންޏާ މުސާރަތަކާ 

ނުޑމެންނަށް ދިވެހިންނަށް އަިދ  ،ޮއވޭ ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުލަޔަކަްށ ނުބަލައި ބަލާފައި؛ މީަގއި އެބަ ވާހަކަައކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަ އިތުރު ފުރުޞަތު ދޭ ޚާއްަޞކޮށް  ،ބޮޑަށް ށްވާހަކަ ވެސް. މިހިރަ ކަންތައްތަްއ ބަލާފައި އަޅުގަ

ކަންތައްތައް،  ބޮަޑށް އެދެން މި މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރ އަރިހުން ވެސް ވަރަށްަގނޑުމެްނގެ އަޚް، ޕީ.ޕީ.ެއމް ޕާލިއަޅު
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ނޑު ެވސް އިމާްއދާއަށް ވެްސ ބަލަ 90 ،ހުރިހާ އެއްެޗއް މި ބޫލުކުރަން ރަމަޟާން މަސް ގަ ލަމާ ހިނާގށޭ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޯމަތިވެފައި ގާތްަގނޑަކަްށ. އޮތްއިރު ައންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި މި !ފުކުރައްވާމަހު، މާ  އަންނަ  ،އޮތީ އަޅުގަ

ދަންނަވަނީ  ލެްއގަިއ އަޅުަގނޑު މިއުެޅނީ މި އިނާޔަތުގެ ކަންތަކާ. ެއހެންވީމާ، އެްއވެސް ހާ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން ބަލާށެކޭ  ފްތާގައި ނުވަތަ މިއަދު މިކަމަށްހަ މި ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަވަސް މުސްަތޤުބަލެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ދިވެހިންނަށް ދީ ނޑުމެންގެ ދިވެހިންނަށް ލިބެން  ،ބަލަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތުތައް އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނަަގއިނުލުމަށް. ދެން ހަމައޮންނަ ެއއްވެ  ނުޑ އެާއއެކު ިއއްަޒތްސް ފުރުޞަތެްއ އަުޅގަ ތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ދުވަސް ޮއވޭ މެޓާނިޓީ ލީްވގެ ގޮުތަގއި ދެ މަސް މާަބނޑު އަންހެނުން. ައޅުަގނޑުެމނަށް އެބަ ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ

ނޑުެމން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ ރަށުން ބޭރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުާރ  ،އޮންނަނީ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް. އޮންނައިރު މި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަބަދު ވެސް ޮޑކްޓަރުންެގ ފަރާތުން އިރުޝާދު ލިބިގެން ވެސް ވަރަށް ފަރާތްތައް ނުވަަތ ، ގިނަ. އަުޅގަ

ކަންތައްަތއް ކުރުމަށް.  ންތޯ؟ މިތޯ؟ ގާތުްނ ކިރުދިނުމަށް އެހެންނޫދެއްވަނީ ކީކޭ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް މިލަފާ 

ނޑު  ދުަވސް ކުރިއަށާއި ފަހަތަށް ލާފަ.  28އޮތް  ޫބލުކުރަން އެބަވެސް ގައެހެންނަމަވެސް އެ ފުރުޞަތެްއ ނެތް. އަޅުގަ

ޔުމެްއ އެހެންނަމަވެސް ެއ ހޯދުމަކީ އެއީ ފަސޭހަކަަމކަށް ނުވޭ. ޮކންމެވެސް ބަްއޔެއް ހުެރގެން ނޫނީ ޑޮކްޓަރުެގ ލި

ހަތަރުފަސް  އެކު އޮތީ. ޝަކުވާައކީ ކޮންމެހެން މުސާރައާ ގޮތަށް މި އެއީ މުސާރަ ނުލިބޭއޮެވގެން. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މަސް ދުވަސް ހޯދުމެއް ނޫން. ޝަކުާވއަކީ އެ ފުރުޞަތު ނެުތމުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދިރިއުޅޭ އެތައް ަބަޔކު އެކި ކައިރި ރަށްރަށަށް  ކުާރ؛ މާލޭގައިވަޒީފާޖެހޭ ބަލައިލަން. މާލޭގައި  މިކަމަށް ވެސް އެބަ

ކަމެްއ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ތިން ގަޑިްނ އައުމަކީ އެއީ ވާނެ، ްނމެ ދެ ގަޑިންކޮ ،ދޭ. ދާއިރު  ވެސް އެބަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ނޑުމެން ފުންކޮށް ިވސްނައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ ގިަނ  އެހެންވީމާ، މިހިރަ ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ހުރި. އެހެންވީމާ،  ގިނަ ކަންަތއްތައް އެބަ ވަރަށްމާއްދާެގ ތެރޭގައި  90ހުރި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ. މި  ކަންތައްތައް އެބަ

ނޑު ހަމަ އެްއވެސް ގޮތަކަށް  ،އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން ވެްސ ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ކަމެކޭ.  ؛އަުޅގަ

ނޑުމެން... ނޑުމެްނގެ މުސާރަތައް ވެސް އަުޅގަ  ހަމަހަމަ ކުރުމަކީ ތާއީދުކުރާ ކަމެކޭ. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:
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وعلى آله وصحبه  الم على أشرف األنبياء والمرسلين.الة والس  العالمين، والص   الحمد هلل رب   .حيمر  حمن البسم هللا الر  

އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ ބިލަކީ ުދވާފަުރ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .أجمعين

ކުރާ ހުރިހާ އެްނމެންނަށްމެ ރަމަޟާން މަހުގެ ަގިއ މަސައްކަތް ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭމުޙައްމަދު ޢަލީ ހުށަހަޅައިގެްނ އަުޅގަ

ނުަލއި ައޅުކަމަިއގެން ކުރިއަށް  ގެން، އިުތރު އެހެން ިވސްނުމަކާމީހާގެ ައޅުކަމައި  އެ  ،މީހާ ރޯދަ ހިފުމުގައި އެ

 ރުޞަތެއް ހޯދައިގެން މިިދއުމުެގ ފުގޮތެްއގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ޖާގަ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ މީހަކުމެ ހަމަހަމަ

ނަޑއަޅައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ،ދިޔައީ. އާދެ! މި ބިލުގެ ެވސް ކަ  މުސްލިމަކު އަޅުގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ލިބޭ އި މުސާރައިގެ ގޮތުަގއި މި ނާޔަތެއް ލިިބގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވާ ުނވަަތ ންނަތުަގއިވާ މީހުންނަކީ ެއއީ ޤުރުާއނާއި ސުއެ ގޮވާިލޮގވާލުމަށް ތަބާ، ލާހޯދަން ގޮަވއި ނޫން އެހެން އެްއޗެއް

ބޫލުކުރާ ބަެއއް ނޫނޭ. ޟުކުރަްއވާފަިއވާ ކަންތައްަތއް ގަޤުރުއާނާއި ސުންނަތުަގއި ާވޖިބުކުރައްވާަފއިވާ ނުވަތަ ަފރު

ހޭނީ ރަނގަޅު ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ތިިބ މުސްލިމުން ކަމުގައި ވާން ގޮތުަގއި ވާންޖެ ގެމުސްލިމުން ،އެހެންވީމާ، މުސްލިމުން

 އަޅުަގނޑުމެން މުސްލިމުން އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރުޟު ވާޖިބު، ފަރުޟު އަދާކުރުމަށް ޓަކައި  ،ންމަތީ ޖެހޭ. އެގޮތުގެ އެބަ

މަކަށްމެ ލިބިގެންދާނެ ިދއުމަީކ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެްސ ކޮންމެ މުސްލިއަޅުަގނޑުމެން ރޯދަމަހުަގއި މި އިނާޔަތް ލިބިގެން

ނޑު ދަންނަވާނީ ސަރުކާރުން ކަމުަގއި ްނ ނަމަެވސް، ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރުވީ ވަރަށް އުާފވެރި ހިނިތުންވުމެއް. އަުޅގަ

މީހާ އެހެން މީހަކަށް ދޭ އެއްަޗކީ ެއއީ ވަރަށް  ނުވަތަ އެ ،ދަޤާތްކުރާމީހާ ޞަ ވީނަމަވެސް ރޯދަމަުހގައި އެ ކަމުގައި

ެރއް ުނވަތަ ޕްަރއިވެްޓ ސެކްޓަަރކަށް ީމގައި ހެޔޮ ދަުރމައާއި ަސވާބު ޮބޑުެވގެންދާ ަކމެކޭ. ސަރުކާ ވަރަށް  ،ބޮޑު އަގު 

އަިދ އެ މީހާއަކީ އެއީ ކޮންމެ  ،ނަމަ ހިފާ މީހެއް ކަމުގައި ވަނީހޭ. ކޮންމެ މުސްލިމަކީ ވެސް ރޯދަނުޖެބަލާކަށް

ނަޑައޅައި ދޭންޖެހޭނެ. ޕް ވެސް އެވީނަމަ  ކަމުގައި ތަނެއްަގއި ވަޒީފާ އަާދކުރާ މީހެއް ރައިވެޓް މީހާއަށް އެކަން ކަ

ާނޔަތެްއ ރާބަރު. މުސާރަ ދޭންވީމަ ގޯސް. އިކުރަންވީމާ ބަމީހުން މަސަކަތް ކުރާ މީހުންނަކީ އެސެކްޓަރަގއި މަސަްއކަތް

އްވާ ހުރިހާ މީހުން ލަ އެ ،ކުުރވައި މީހުން ލައްވާ މަސަްއކަތް ދޭންވީމާ ގޯސް. އެްއޗެއް ުނލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ

ވީނަމަވެސް.  މީހުން ކަމުގައިރު. އެއީ ޭބރުަގއި އުޅޭ މީހުން ެވސް ވަރަށް ބަރާބަކުރަްނވީމާ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ ކަމެއް

ނާޔަތެއް ދޭންޖެހުނީމާ އެކަުމގެ ޝަުކވާތަްއ އިންތިހާއަށް ޮބޑުވޭ. ިމއެއް ނޫން އަޅުަގނުޑމެންގެ ގޮތަކަށް ވާންޖެހޭނީ. އި

ހުގަިއ ކުޑަ މުސާަރއެްއ ދީގެން ރަމަޟާން މަ ،މީހުން ގޮވަިއގެންަތކަށް ވާންޖެހޭނީ ތިމާ އެ ބޭރުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ގޮ

ނޑު ވެސް ވަަރށް ކަންބޮޑުވާ ފަރާތްތަކެްއ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދޭންވާ އި ާނޔަތް ދިނުމަށް ކަންބޮޑުވާ ފަރާތްތަކަކީ އަުޅގަ

ތަނެއްގެ ބޭރުން ވަށަިއގެން  ލަތުގައި ތިބޭ މީހުން ވެސް އެ ދޭ ހާ ތިހާއަށް ައގުބޮޑުކޮށް ނުކުޅެއިން ،އިންތިހާ ދަރަޖައަށް

އުޅެނީ މިކަމާ އިންކާރުކުރަްނ  ދޭ ފަރާތްތައް މިބޮޑުކޮްށ ޚިދުމަތް ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ އިންތިހާއަށް އަގު  ހިނގާލި

هللا މަީކ ކަމީހާގެ ދީލަތި ލަތަށް އައިސް. މި އިންތިހާއަށް ކަންބޮުޑވާ ަކމެއް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާީނ އެމަޖުބޫރުވާ ހާ

މީހާއަށް އެތައް ގުނަ  މީހާގެ ދީލަިތ ކަމަކީ އެ ދީލަިތކަމުގެ ބަދަުލގައި އެ . އެތަޢާލާ އެކަން ބައްަލވަިއވޮިޑެގންވާ ކަމެކޭ



12 

 

ނޑުމެން މުށް ބާރުވީ ވަރަކަށް އެ މީހާގެ ލިބުން އަންނަ އެްއޗެއް ވެސް ހަމަ ބާރުވެގެން  އިތުރުވާ ކަމެއް މީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދޭ. މީ  އެބަ ނޑުމެންނަށް ހަމަ ތަޖުރިބާކުރެވިފައި އަޅުގަ މިކަމުން ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. އަޅުގަ

ކަމަށް ބަަޔުކ  ދާނެނުވަަތ ޑޮލަރު އަގު ބޮޑުެވގެން، މިލިއަން ޑޮލަރު 25000ނުވަތަ  ،ޑޮލަރު 25000އެހެންވީމާ، 

ދެކެ ލޯިބވާ  ޖެހޭ މުވައްޒަފުން ކަމެއް ނުާދނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަނެން އެ ކަމުގައި ވީނަަމވެސް އެހެ މީހުން ހީކުރި

ނ ،ބަޔަކަށް ނޑުމެން އެ ،ނަމަ ކުުރވާ ކަމުގައި ވަނީޑުމެން މީުހން ލައްވާ މަަސއްކަތްއަުޅގަ ކިަބއިން  ގެންމީހު އަުޅގަ

މެދުގައި އަުޅގަނުމެން އެ ޚިދުމަތް އެ ލިބިގަންނަން ދޭ ފަރާތްތަކާ  ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ

އެއްެޗއް  މީހުންނަށް ދޭ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެ  ެއބަ އި ހަމްދަރުދީ އޮންނަންޖެހޭ. ރަހުމާ އޯގާތެިރވާން އެބަ 

އަތުން އެއްެޗްއ  ވެސް ތިމާ ޖެހޭ. މަޖްބޫރީ ހާލަތެއް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކީ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެބަ ބޮޑުކުރަން

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން  ކަމަށް ހީވެގެން މުއްބާރުުވމަކީ ވަތަ ދޭންޖެހިދާނެ އެއްޗެއް ނު، އިދާނެފައިބަިއގެން ހިނގަ

ނޑު ގަބޫލު ނުޑ ދަންނަވާީނ މުސްލިމުންގެ ކިބަިއަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުގަ ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ،ވެސް ވެސް އަދި ދިވެހި ސަުރކާރަށް ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަށް ާޚއްޞަ ޝުކުެރއް ދަންނަވަން. ރަމްޟާން މަހުގެ އިނާަޔްތ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ނޑު ދަންނަވާނީ އެކަމާއޮުތމަށް އެކަނިވެއެ ނިޔަތް އޮތް ، ދިނުމަށް ައޅުަގނުޑމެން ޝުކުރުވެރިވާންޖެހޭ.  ސް އަުޅގަ

ކުރުަމކީ ވަރަށް މި އިނާޔަތް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާ ކުރި ަކމުގައި ވީނަމަވެސް ައޅުަގނުޑމެންނަށްތާކު މަސައްކަތް ކޮންމެ

ނޑުމެންނަށް ހީވާ ކަހަލަ ދެރަ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެ ތިމާގެ ގަދަކަމުންނޭ  ،ތިމާމެން މޮޅުކަމުން ،ކަމެއް. އަުޅގަ

ސް ފަރާތެްއ ނެތް. ހޯދޭނެ އެްއވެ ތަޢާލާ ނުދެއްވާ އެްއެޗއް ގަަދކަމުން. هللا ލިބެނީ. އެހެނެއް ނޫން ތިމާއަށް ެއއްެޗއް މި

ތަޢާލާ ދެއްވި ެއއްެޗއް هللا ެވސް ނެތް. އަދި  ނެ ފަާރތެއްތަޢާލާ ނުދެއްާވ އެްއޗެްއ ހޯދައިގަެނވޭهللا  އަދި

އިސްލާން ދީނުގަިއ  ންސާނުން އުޅެްނވާ ގޮތްެވސް ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އި އަތުލަިއގަނެވޭނެ ފަރާތެއް

ނަޑއަަޅއި ބަޔާންކޮށްފައި  ނަޑއަަޅއި ދީނުގައި މިވެނި އިސްލާން، ހިނދު ވާކަ ފަިއވާ ބަޔާންކޮށް ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ކަ

ނޑުމެންނަށް ރަމްޟާންގޮތުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތް ނޑުމެން މި ދި މަހުގެ އިނާޔަތް ކޮްށގެން އަުޅގަ ނުމަށް އަޅުގަ

މީހާގެ ކަންތައްަތއް  އެ އިމީހާ އަމިއްލަ ިނޔަތާ  ެވސް އެއި ުރކުރާ ފަރާތަކީ ެއއީ ޙަޤީޤަތުގަ ޮގވާލުމަށް އިންކާގޮވާލާ 

ތަޢާލާއަށް އޮުޅާވލެވޭނެ ެއއްެވސް ފަރާތެއް ނުހުންނާނެ. ތިމާ ހިތުގައިވާ هللا ރަނގަޅަށް ވިސްނަންޖެހޭ ފަރާތެއް. 

ން އެހެންވީމާ، ތިމާގެ އަިމއްލަ އެދު އް ނޫން.ހެތާޢާލާ. އެހެން މީهللا ފަރާތަކީ ެއއީ  ިގވޮިޑގެްނވާނވެސް އެ އެްއޗެއް

ކަމެއް ކަެމއް ނޫން.  މީހަކަށް ެއއްެޗއް ދިނުމަށް އިންކާރުކުުރމަކީ އެއީ ތިމާގެ ހެޮޔކަން ިއތުރުވާ އިސްކޮށް އެހެން

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅު  މެންބަުރ  އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ގަ

 . އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:ރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމަ

ކުރާ ގަީރގެ ަވޒީފާ އަދާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމުގައި ތަފާތު ކެޓެ

ވަޒީާފ އަދާކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި  ،ދިނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި އިގެ އިނާޔަތްދޭފުންނަށް ތަފާތުކޮށް މުސާރަމުވަްއޒަ

ނުޑ މި ،ކަުމގައި ދަންަނވަންޖެހޭ. އެހެންަކމުންކަެމއް  އޮތް ވަްނދެން ޝަކުވާ ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަކެއް  ކަމަށް  އަުޅގަ

ދިއުމަކީ އެ ކުރިއަަރއި ަޤއުމެއް ،ވުމަކީނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ، ޤައުމެްއ ތަރައްޤީ ވަން. އާދެ! އެދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަތާއީ

އަދި ދައުލަތާިއ  ،ށްކަަރއްޔިތުންގެ އާމްދަނީ އިތުުރވާ މިންވަރަ ،ޤައުމެްއގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެިލ ކުރިއަށްދާ މިންވަރަކަށް 

 ވީހާެވސް ުކޑަކޮށް އޮންނަ ކަްށ ރައްޔިތުްނގެ މެދުަގއި ފަަރގު ންވަރަމަސައްކަތްކުާރ ކުންފުނިތަކުެގ އާމްދަނީ އިތުރުާވ މި

އެންެމ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. ތެދެއްމެ،  . ެއއީގޮތަކީ ގޮތަކަށް މުސާރަާއއި އިނާޔަތްަތއް ދިނުން އެއީ އެންމެ އިންސާފުވެރި

ނޑަކީގެ ގޮުތގައި ދޭ ގިނަ ައދަދެއްގެ ފަިއސާ މުަވއްޒަފުްނނަށް އިނާޔަތުނޫނު ފާސްވުމުން ގާ  ންޖެހޭނެ މީހެއް އަޅުގަ

ނޑަށް ދަިތވި ކަމަށް ވިޔަދަންނަވަ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު މިއަދު މި މަޖިލީހަށް މި ެއކަމަށް  ،ސް ނީ އަުޅގަ

ފުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ދޭ އިނާޔަތްތަާކއި މުސާރަ ހުރި ާވހަކަ. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެންގެ މުވަްއޒަ އަޅުަގނޑު ަތއްޔާރަށް

ނޑުމެންނަށް އެ  ،ކޮްށގެން މެނުވީރަނގަޅު ނޑުމެން ،މީހުންނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް އަުޅގަ ޤައުމަްށ  ގެއަޅުގަ

ނުކޮށްދެވޭނެ. ރާއްޖޭގެ މިހާރުވެސް ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަސާސީ މުސާރައެއް ަކނޑަނޭޅި ގިނަ ދުވަސްަތކެްއ 

ނޑުމެން ރައް ވަމުންދާތީ އެކަމުގެ ޝަުކވާައކީ ލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދާއިމީ ގޮތެްއަގއި ިއވެމުން ޔިތުްނގެ މަޖިއަުޅގަ

އްލެއް ަހއްލެއް ައއިސްފަެއއް ނުެވއޭ. ވެސް އަިދވެސް ޙަ ޖެހެނީ އެކަމަށް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންއަންނަ ޝަކުާވއެއް. 

 ،ަވޑަިއގަންނަވާނެ ގިނކަމުގައި ވީނަމަވެސް. ާއދެ! އެ މުސާރައާއި އިނާތްތަުކގެ ޮކމިޝަނެއް އުފެދިފައި އޮތް 

ވޭެނ ރައްޔިތުންނަށް އުޅެ، އެްއކިބާވެ  ހާސްކަމުން، އެކު ފިކުރުން އެއްިކބާވެ ޤަދަރުެވރިކަމާ ،އެކު އަބުރުވެިރކަމާ

ނޑުމެން މުރައެއް ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުމަކީ މުހިއްމުސާ ކުރަންޖެހޭނެ ވެސް ގަބޫލު އެންމެން ،ކަމެއް. އެ އަުޅގަ

ޒަރޫީރ  ،ވެސް މަޖްބޫރީ ވެސް އަދި ކިތަންމެ ކުޑަކޮށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް މެ މުއްސަނދި މީހާޙަޤީޤަތެއް. ކިތަން

ްސ ުއޅޭނީ އިލާތައް އަބަދުވެިވއްާޔ ޢާ ކަމަށް ވަނީ ޖެހިފައި ޮއވޭ. އެ ޚަރަދު ކުރާނެ މިންވަުރ ނުލިބޭޚަރަދުތަކެއް ކުރަން

ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް  ންވީާމ، މިކުރު ޮބޑުވުުމގެ ތެރޭަގއި. އެހެފި ހިތާމައެއްގެ ތެޭރގަިއ، ހާސްކަމެއްގެ ތެޭރގަިއ،

ކަމެއް. އަދި އެކަމަށް ކުއްލިއަށް ކަންކަން ނިންމުމަކީ ދަތިކުއްލި، ކުރަންޖެހޭނެ. ތެދުފުޅެއްއަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ރިޢާޔަތް

ކަމަށް  ލަންޖެހޭނެކިލާެއއް އުފުވެސް ވަެރއްގެ މުޝް މިކަމުން ކޮންމެ ވެ ތިބޭ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަށްނުތައްޔާރު

ނޑުމެން ކަމުގައި ިވއަސް އަުޅަގނޑުމެްނ އެބައަޅުަގނޑު ެވސް ގަބޫލުކުަރން. އެހެން އެކަން އޮތް  ގެޖެހޭ އަޅުގަ
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މުސާަރއަށް ބަދަލު ބަލައި، ވެސް ވާން. ތަެކތީގެ ައގު ޮބުޑވާ ނިސްބަތަްށ  ޓަކަިއ ޤުުރބާނީތަކެއް މުވަްއޒަފުންނަށް

 މުކަން އި ރިިވއުކުރުުމގެ މެކޭނިޒަމެްއ ޤާއިމުކުރުމުގެ މުހިއްތެްއގެ ތެރޭގަ ށް ނުވަތަ ަކނޑައެޅޭ ވަކި ުމއްދަރައަހަރުން އަހަ

ނޑުމެން ޖެހިފަ ވެސް މިއަދު މި ނޑުމެވަނީ އަޅުގަ ގުން ެއއްފަިއ ނތަރައްޤީގެ ރޮ ން ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ. އަޅުގަ

ކަންތަްއތަކަށް ވާހަކަަދއްކަމުންދާއިުރ ޙައްޤުތަްއ ހިމާޔަތްކުރަްނ  މިކަހަލަ ،މޮކްރަީސ ެގންނަންޑި، ހަމަކުރަން

އުލެްއަގއި އި އަމާން މާޙަލްޙަވެރިކަމާ މުހިއްމު ެއއް ޙައްޤަކީ ޞު ަރއްިޔތެއްގެ އެންމެ ،ދާއިރުވާހަކަދަްއކަމުން

ނުވަތަ  ،ޖޫރައަކުންއު ،މީހަކަށް ލިބޭ މުސާަރައކުން އެ ،ދިރިއުޅުވޭނެ ަމގު ތަަނވަްސވެފައި އޮތުމުެގ އިތުރުން

 އަށްމީހާ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް އެ ބަރަދު މަޖްބޫރު ޚަރަދު ،ބަރަދު މީހެއްގެ ިދރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރީ ޚަރަދު އާމްދަނީއަކުން އެ

ކަމެއް. ފުޅާ  އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްވެފައި އޮތުން. މިކަންކަމަީކ ފުންކޮށް މިއަދު އަޅުަގނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ

ނޑުމެން ޚިޔާުލފާޅުކުރުން ނުވަތަ އެ އަކީކަމެއް. ޑިމޮކްރަސީ ކުރަންޖެހޭެއއްަގއި ބަހުސްދާއިރާ މީހަކު  ހަމައެކަނި އަުޅގަ

އޮތުމެއް ނޫން. ެއއްެވއުޅުުމގެ މިނިވަންކަން އެކަންޏެއް ތަނެއްަގއި ބުނުމުގެ ފުރުަޞތު  އެރި ހިތަށް  އެރި އެްއޗެއްހިތަށް

ުއޅުމަށް ވުރެ މުހިްއމު ޙައްޤެއް ރައްޔިަތކަށް ލިބިގެނެއް ނުވާނެ. ޞުލްަޙވެރި  ވެސް ނޫން. އަބުރުވެރި ދިިރއުޅުމެއް

މާޙައުލެއްަގއި ދިރިުއޅެވޭެނ، އަމާންކަމާ އެކު ހަމަހިމޭންަކމުގައި ދިރިުއޅެވޭނެ މާަޙއުލެއް ޤާއިުމވެފައި އޮތުމަށްވުރެ 

ަގނޑުމެންނަށް އަިދވެސް ހާސިލުނުވާ ކަމުަގއި މުހިއްމު ޙައްޤެއް ރައްޔިތުންަނށް ލިބިފައެއް ނުވާނެ. މިކަންކަން އަޅު

ނޑު ަހމަ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް، މި ކަމުގައި  ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

. މިއީ ޝާމިލްވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް، މިއީ އެންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި ބިލެއް ނޫންކަން އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ

ސަރުކާރާއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ މެންބަރުންނާ އަދި މި ނޫންވެސް ފަރާތްތައް ގުިޅގެން ހުށަހަޅާފައި އޮްތ 

އެްއޗެްއކަން އެނގޭ. އެހެންީވމާ، ވަކި މީހަކަށް ތަޢުރީފުކުރުމަކީ ޙައްޤު ގޮތެއް ކަމުގަިއ ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، މިއީ 

މި ވާަހކަ ދެކެވިަފއި، ސަުރކާރުގެ ަފރާތުން މިކަން ހުށަހަޅާނެ ވާހަކަ އޭރު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި 

ނޑު ޝުކުުރ  ރައީސް ވިދާުޅވެފައި އޮތް ޕާލިމެންޓު ގުރޫޕުގެ ރައީސް. އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތަށް ވެސް އަުޅގަ

ްސ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދުގައި ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، ޮކންމެ ފަރާތަކުން މިކަން ކުރި ކަމަށް ވިޔަ

ވާހަކަދަްއކަިއގެން މިއީ ގެްނނަން ޖެހިފައި އޮތް އިސްލާޙެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ަދންނަވަން. މި ގެނައުން މާ 

ނޑު ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިތާމަކުރަނީ މިކަން އައިލެއް ލަްސކަން.  ލަސްވެފަިއވާ އިސްލާެޙއް ކަުމގައި އަުޅގަ

 ލައި ވިސްނަިއގެން މިކަން...ދުރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙިލްމީއަށް.   هللا ސަޢުދު
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 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ، 2008/2ކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝު

އިސްލާޙު ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވި ކަމަށް ޓަކައި ުދވާފަރު ދާއިާރގެ ދަންޑަހެލު؛ އާދެ! މާފުުކރައްވާތި! ުދވާފަރު ދާއިާރެގ 

ވަރަްށ ޚާއްަސ ޝުކުރެއް ދަންަނވަން. އާދެ! މި އިސްލާޙަީކ ައޅުަގނުޑ  މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީއަށް

ދަންނަވާނީ ވަރަށް މުހިއްމު އިސްލާޙެކޭ. ފާއިތުވި އެަތއް އަހަރުދުވަހެްއގެ ތެރޭގަިއ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް 

ސް އާއްމު ރަްއޔިތުންގެ މެދުގަިއ ތަފާތުވެފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް އަންނާތީވެ، އެއީ އުާފވެިރކަން ލިބޭ ކަމެއް. އޭރުވެ

ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެމުންޭދ ރަމަޟާން މަހު މި ހިފާ ރޯދައަކީ މިއީ އެކި މީހުންނަށް އެކި ގޮތަށް ހިފަންޖެހޭ 

ރޯދައެއްތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ފަރުޟު ކުރަްއވާފަިއ ޮއތް ރޯދަ، ރަފުޟުކުރަްއވާަފިއ 

އެްއގޮތެްއަގއި ެއއް ހަމައަކުން. އެހެންކަމުން، ރަމަާޟން މަހުގެ ރޯދައާ ގުޅިގެން ދޭންޖެހޭ އެއްޗެއް ދޭންވާނީ ވަނީ 

އެއް ގޮތަކަށް ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވިފައި ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް، ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައިގެން ަޘވާބު، 

ކުރަްއވާ ެއްއޗެްއ އެ މީހެްއގެ ރޯދައާ ގުިޅގެން. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ަޘވާބު ސުބްޙަނަހޫ ވަަތޢާލާ މިންވަރުهللا ޘަވާބަކީ 

އިތުރުވާ ކަމަށްޭވ. އަނެއްަބއި ބޭފުޅުންނަށް ޘަވާބު މަދުވާ ކަމަށްވޭ. އެހެންނަމަެވސް، އެއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ނުޑގެ ކަންބޮުޑވުމެއް މި އިންސާނުންނަށް އޭގެ ކަންތައްތައް އެނގޭ ކަމެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު  ގަ

ނޑަްށ  އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތަކުން ނެތް. މި އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ގޮުތގައި ެވއްޖެއްޔާ ނޫނީ އަުޅގަ

ޔަޤީންކުރެޭވ ގޮތުން ެވއްޖެއްާޔ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލޮބުވެތި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭނުންފުޅުާވ 

ނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަހިފާ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް އެްއވަރަކަށް އިނާޔަްތ އިޞްލާޙެއް. އެ މަ

ނުޑ  ދޭން. މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު، ވަރަށް ރަނގަުޅ ނިންމުމެއް ަކމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ހާރު މި ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އެހެން ޕޮއިންޓެއް އެބަ އޮތް. ެއއީ، މި

 3000ހިފާ ކޮންމެ މީހަކު، ނޫނިއްޔާ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް އަދި ރޯދަ ނުހިފި ކަމުގައި ިވޔަްސ ވެސް މި އިނާޔަްތ، 

ަވއި އަމިއްލަ ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ. މިހެންވުމުން ސަރުކާރުގެ މުަވއްޒަފުްނ ފިޔަވަިއ، ދައުލަުތގެ މުަވއްޒަފުން ފިޔަ

ނޑައެޅިަފއިނުާވ  ފަރާތްތަކުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ވެސް މިކަން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވުމުން، މިހާރު ކުރިން ކަ

އެްއޗެްއ، ވަރަށް ބޮޑު އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ދޭންޖެހުނީމަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތަކެއް ިދމާވެދާނެ. މިއީ ކުއްިލއަކަްށ 

އި ނޫނިއްާޔ އަދި އެއަްށވުރެ ވެސް ކުުރ މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ތަންީފޛުކުެރވޭ އެްއޗަކަށް ވުމުން، ުދވަސް ތެރޭގަ  15

ނޑު ފާަހަގކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ވަަރށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ދިމާާވނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ކަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެއް ޫނން. މި ތަނަށް ރައްޔިތުން މިތާގައި ތިބެނީ ހަމައެކަނި ަވކި އުސޫލަކަށް ވަކި ގޮތަ

އެ މީހެއްގެ ޝުޢޫރާއި ެއ  ،ެއކިވަުރގެ މީހުން. އެހެންކަމުން ،އެކި މަސަްއކަތްކުރާ ،ތިބި އެކި ފަންތީގެ ހޮވާފައި އެބަ



16 

 

މަލާމާތްކޮށް އަދި ، އެއްގޮަތށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ ެއއީ އަނެއް ފަރާކަތަކަށް ޖެއްުސންކޮށް މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތާ

މިތާަގއި ގާނޫނީ ަވކީލުން ވެސް  ނުދެކެން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަމަށް އަޅުަގނޑު ފުރައްސާރަކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް 

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނާ އަދި ނޫން ބައެއް ފަރާތަކުގެ ބޭފުޅުން ވެސް ތިބޭނެ. އަދި  ތިބޭނެ. މިތާގައި އަދި އެ

ކަމުން، އެ މީހުންެގ މަޢުލޫމާތާ އެްއގޮތަށް އެ ަދއްާކ ވެސް މީހުން ވެސް އުޅޭނެ. އެހެންނާ އަދި އެޫނންބޯޓުދުއްވާ މީހުން

ނޑު ހިތާމަކު ައކީ ެއއީ ރަނަގޅުވާހަކަ  ރާ ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ނޫން އެްއޗެއް ކަމަށް ވާހަކަދެްއުކމަކީ އަުޅގަ

އްލިއަށް ބޮުޑ އެއްެޗއް ދޭންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެ ދިމާވާ ދަތިތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މުަވއްަޒފުންނަށް ކުއްލިކު

ކެއް ނޭނގޭނެ. ދައުލަތުްނ ްއތައެނގޭނީ އެ މުަވްއޒަފުން ގެްނގުޅޭ ަބޔަކަށް. ުމވަްއޒަފުން ނުގެންގުޭޅ ބަޔަކަްށ އެ ކަންތަ

. އެހެންނަމަވެސް، އަމިއްަލ އްސަވާފަމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ހަމަޖަމި އިތުރަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހަމަޖެއްސޭނެ ގޮތް ރައީސުލްޖު

 2010ނޫނީ  ،ވަަނ އަހަރު ެވސް 2011 ނޯންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަރާތްތަކަށް މިކަން ކުރަން ުކރެވޭނެ ކަމެއް 

ވަނަ އަހަރު ވެސް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑެތި ަބދަލުތަކެއް މި ގަާވއިދުތަކަށް ގެނައުުމގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ 

އަދި  ،ތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެިތ ލުކުސާންތައް ލިިބގެންދިޔަ. އެކަުމގެ ސަބަބުން ކުންުފނިތައް ބަނގުރޫުޓވެފަރާތް

ލުގައި ެޖހިފައި އޮތީ. އެހެން ޮއއްާވ ހާލުަގއި ޖެފިފައި އޮތް. ނޫނީ ހާ އެހެން ކުންފުިނތައް ވެސް ވަރަށް ،ކުންފުނިތައް

ތުރަށް ބުރަެވގެންދާނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުްނ، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީ މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމަކީ އެ ކުންފުނިތަކަށް އި

ނޑު އެދޭ ކަމެއް ކަމަށް ދަންނަވަން. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ޔާގެ މި ނިންމެވުން، މަރުޙަލާގައި ވިސްނާލުމަކީ ައޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ވީހާ ައވަހަކަށް ތަންފީޛުެވގެންމި ުއއްމީދު  ނޫނިއްޔާ ކަ ެވސް ދަންނަވަން. ބޮޑަށް ެއދޭ ވާހަދިއުަމީކ އަުޅގަ

 . ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.   ޙުސައިން ޝަހުދީ

 

 ނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:ހަ

 ދާ  ސްކުރެވެމުން މިޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅި، ބަހުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނ ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންގެ  2008/2ބެހޭ ގާނޫނު  ވަޒީާފއާ ވެިހ ވަރަށް ގިނަ ދިއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު ހިތުން އަޅުގަ

ލާޙެއް. މިއަުދ އިންތިޒާރެއް ކުރަމުން އައި އިޞް ދިގުރައްޔިތުން މި އިޞްލާޙަކާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު، 

ނޑުމެން ބަހު އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަން މަަސއްކަތް މި ގަިއ ދާ ބަދަލަކީ ޙަޤީޤަތު ސްކުރަމުން މިކުރާ ބަދަލަކީ، އަުޅގަ

އުމުގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ދިވެހި ރަްއޔިތުން މި ބަދަލަކަށް ބޭނުންވެފައިވާތާ ގިނަ ވެހި ޤަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ދި
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ނޑު ަދންނަވަން. ޙަޤީ ނުޑގެ އިްސވެ ޝުޢޫދުވަސްތަެކއް ވެފަިއވާ ބަދަެލއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ ރު ޤަތުަގއި އަުޅގަ

މަރުޙަލާަގިއ މި ބިލު ައޅުަގނޑުމެން  ފާޅުކުރެްއވި ަބއެްއ މެންބަރުންގެ ޝުޢޫރުތަކަށް ބަާލއިުރ މި ކޮމިޓީ

ނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ބަެއްއ ކުންފުނިތަކަށް ކުއްިލއަކަށް  ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން ައޅުގަ މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްޖެހުނީމަ، މާ ބޮޑު އައަދަދެއް ދޭން މިފަދަ ން ބަލާއިރު. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެ ދަދެއް ނޫން ައުޅގަ

ދޭތެރޭގަިއ  ނޫނީ ިދމާވެދާނެ ކަންކަމާ، ކުންފުނިތަކަށް މިފަދަ އަދަދެއް ކުއްލި ގޮަތކަށް ދޭންޖެހުނީމަ ދިމާވެދާނެ ގޮތަކަށް

ނޑު ދެކެން. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ކުުރ ކީ ވަރަށް މުހިއްއަޅުަގނޑުމެން ފިކުރު ގެްނުގޅުމަ މު ކަމެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމުަގއި ވިަޔސް މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ަވރަށް ގިނަ ދިވެހި އަޚުންނާިއ  ދިޔަްއ ދިމާވެގެންއްަގއި މިފަދަ ކަމެމުއްދަތެ

އްެލއް ނިތަކުން ވެްސ މިކަމަށް ރަނގަުޅ ޙައުޚުތުންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަްށ ބޮޑު ލުަޔކަށް ވާތީެވ ައޅުަގނޑުމެން ކުންފު

ނެތި ރަނގަޅު ަޙއްލެއް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ އަދި ޝަުކވާެއއް ނެތި މާ ބޮޑު ަޝކުާވއެއް  ،ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް

ިދވެހި  ގެ އިާނޔަތެއްރުފިޔާ 3000މަހު ރަމަޟާން  ،ރުފިާޔގެ އިާނޔަތަކީ 3000އުއްމީދުކުރަން. އެހެން މިދެންނެވީ މި 

ނޑުެމންގެ ދިވެހިނަށް ދެޭވ ގޮތަްށ މަުގފަހިވެގެންަރއްޔިތުން ރައްޔިތުންނަށް، މުސްލިމު ގިނަ އަދަދެްއގެ  ދިއުމަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ވާހަކަ ުނދެއްކި ކަުމގަިއ ިވޔަސް ގިނަ  ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ވުމާއި އަދި ރަމަޟާން މަހަީކ އަުޅގަ

އް އިުތރުވެގެންދާ މަހަކަށް ވާތީ، ފަހަރަށް މުދަލުގެ އަގު ބޮުޑެވ، އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގޭީބސީއަށް ކުރާ ޚަރަދުތަ 

ްނ މިއަށްވުެރ ުކަޑ ލުެޔކޭ ައޅުަގނޑު މިދެންނެީވ މީގެ ކުރި ރައްޔިުތންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް؛ މިފަދަ ލުޔެއް ދިވެހި 

ރުިފޔާއަްށ  3000އޮންނަނީ. ނަމަވެސް،  މުކޮށް ލިބޭ ގޮަތކަށް ގިނަ އަދަެދއްގެ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް މިއަދަދެއް ާއއް

ނޑުމެން މި އަދަދު ބަދަލުވެގެން ނޑުމިދެންނެ ގެ،ދިއުަމކީ އަުޅގަ ދާއިރު މެންގެ ރަްއޔިތުން ރޯދަހިފަމުންވި އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ،ކުރަްނޖެހޭ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކަށް ުލޔެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަކަށް ވާތީ ،ގޭބީސީތަކަށް ދިާމވާ މި  އަުޅގަ

ކަމަށް ހަމަ މި އަހަރުން ފެށިގެން މި އިނާޔަތް މި އަދަދުން ދެވެން އެދޭ  ؛އަދި މި އަހަރު ،ލާޙަށް ތާއީދުކޮށްއިޞް

ނުޑ  ޓަކައި ސަރުކާރަށް ފަހަރު މި އިސްލާޙު ހުށަހެޅި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވަން. އަދިވެސް އެއް އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރު ދަންނަވަމުން  އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާ އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް.   

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:
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 ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙަކީ  ވަޒީފާއާ، 2008/2ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި 

ކުރާ މީހުން ވަރަށް އްޔިތުްނގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްރަ ރަްއޔިތުން، ދިވެހި ދިވެހިނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅުގަ 

ރުފިޔާައކުން  3000 ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަން. ހަމައެކަނި ގިނަ ދުވަހުގެ އިންތިޒާުރަގއި ތިބި އިޞްލާޙެއް

ނ ނިންމާލެވޭކަށް ނުޑމެންނަށް ބޮޑުކޮށްދެވެން ޮއތް  ޑު ގަބޫލުކުރާވެްސ ނެތް. ައޅުގަ  ގޮތުަގއި މިއަށްވުރެން ވެސް އަުޅގަ

 ،ގޮުތގައި ަކމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ކޮށްދިނުމަކީ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާބޮޑު، ނަމަ

ގައި މި އިޞްލާޙަީކ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެސް ލަ ގޮތެއްއިޞްލާޙެއް ގެންނައިުރަގއި ޖުމު ގާނޫނަށް ،ގާނޫނަށް ބަދަލެއް

މާދަމާއަށް ބަދަލެއް ގެނައުުމެގ  ންއެއް ދުވަހަކު ،ކުޅަދާނަ އިޞްލާޙަކަށް އެބަ ާވންޖެހޭ. ހަމައެކަނި އޯވަރ ނަިއޓެއްަގއި

ނޑުމެން ކުރަންވާނެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަ އެ ނިޔަުތގައި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ ،ވިސްނުމުަގއި

ސް ވެ ނުވޭ މި ސަރުކާރުން މި އިޞްލާޙު ކުއްލިައކަށް ެގނައީތީވެ. ކޮންމެ ކަމެއް ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު އަަޖއިބެއް

އަބަދުވެސް މާދަމާ ކުރަން އޮންނަ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ފެންނަނީ. މިއަދުތޯ  ،އަށްމި ސަރުކާރުން ފެންނަނީ މާދަމާ

ނޑުމެންނަށް މި އެނގުނީ މި ގުނީ މި ޤަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެނއަ އުމުގައި މުސްލިމުން ތިބޭކަން. މިއަދުތޯ އަޅުގަ

ަގނޑުމެންނަށް ނގޭ މާ ދުރާލައި. އަޅުއެ މަސްތެރޭ އެބަ ރަމަޟާން މަސް އަންނަކަން. އަޅުަގނުޑމެންނަށް އެބަ

ލާަފއި ތިބި ޭދންވެގެން ހިފައި ޓުތައް ކުްއޔަށްއަހަރަށް ރިސޯ 99ސް ތެރެިއން ތަޅާމަރައިގެން ފެނިއްޖެ މި މަޖިލި

ނޑިޔާރުންނަށް ބިުރދައްކަންެވގެން މި  ފެނުނު ތާތެރެއިްނ ާގނޫނުތަކަށް ގެންނަންހިފާލުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ފަ

ަގޑިިއރު ތިބެގެން ކަންތައްތައް ކުރަނިކޮށް. އެހެންވީމާ، މި  24މަރައިގެން އިޞްލާޙު މީގެ ކުރިން ހަމަ ތަޅާ

ނޑު ަގބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް  ކަކީ ވެސް ޙަޤީޤަުތގައި ދުރާލައި ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަންތައްތަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ އިދިކޮުޅ ޕާީޓގެ މެންބަރަކު މިތަނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ލައިފި ،ސަރުކާރުން  އެކަން ގަބޫލެއް  ،ނަމަ އަުޅގަ

ނޑިވަުޅަގއި ގެެނވޭކަށްނޑުމެންނަަކށް މިފަދަ އިޞްލާައޅުގަ ، ތި ބޭރުކޮށްލާނެ. އެހެންވީމާއޭ .ނުކުރާނެ މިތާުކ  ޙެއް މި ދަ

ްނތައްތައް މި އޮންނަ ގޮތަީކ ކަންތައްަތއް ކޮށްދެވެންއޮީތ ސަރުކާރަށް. ެއހެންނަމަވެސް ސަރުކާުރގެ ކަ އޮތީކީ ނޫން. މި

ބައިތިއްބަން. ިނކަމެތިކަންމަތީ  އި ސާފަޖައް އި މުކޮށް މި އޮންނަ ުއސޫުލން އަބަދުވެސް ަރއްޔިތުން ޭބނުންވަނީ ހާލުގައާއް

ނޑުމެންނަށްބައިތިއްބަ ނޑުމެންނަށް ދަނީ މިސާލަކަށް ނިމިގެންއެނިގގެންމި ން. އެކަން އަުޅގަ ދިޔަ ވޯުޓން ވެސް އަުޅގަ

ޮގސް ކޮންމެވެްސ ލާރިކޮޅެއް ީދގެން ވޯޓަްށ  ނޭގ. ހާލުގައި މީހުން ބޭތިއްބީމަ ފަހު ވަގުތުވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެ

ނުޑމެން ނިކަން ބަލަމާދަލުގެނެވޭނެކަބަ ލާއިުރަގއި ވެސް ފުދުންތެރި ހިސާބުތައް ބަލައި ހިނގާ ތަންކޮޅެއްން. އަުޅގަ

ނިކަން  !ފުރުޞަތެއް ނުދޭ ދެއްތޯ. ނިކަން މާލެ ބައްލަވާ ކަންތައްަތއް ކޮށްލާކަށް  ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން އެހެން ބޭނުންހާ 

ށް ނުފޫުޒ ނުވާ ސަބަބަީކ ަސރުކާރު މީ. ވޯޓަަރއްޤީ ގެންނަން ބޭނުންްއޑޫ ސިީޓ ބައްަލވާ! އެހެންވީމާ، ތައަ

ލަވާ ސަރުާކރުން މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ ނީ. ބައްނިކަމެތިކޮށް ބައިިތއްބޭތޯ ބަލަ ވެސް ރައްޔިތުން ފޯރުވަންެވގެން ހައްތަހާ

ރުކާރުން އެބަ ޚަރަދުކުރޭ ގިނަ ރުފިޔާ ސަ ިލއަނަށް ވުރެމި 100 .ކިޔަިއގެން ފަންސާހޭމިނިވަން  ކަންތައްތަްއ،
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ނޑުމެންނަށް މިނިވަންކަމެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ނުލިޭބ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ެވސް ފަންސާހޭ މިނިވަން  ކިޔަިއގެްނ. އަުޅގަ

ނޑުމެންްއތަކަންތަ  މި ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމެއް ނުލިބޭ. މިކަން ގަބޫލުކުަރއްވާނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރެާޔއި  ކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް  .ދަނީ ކާލާތުކުރަމުން މިވަ ދުވާލު ނޑުމެންނަށް  ،ނަމަ އެ މިނިވަންކަން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ހާލަކު ތިބޭކަށްމިއަށްވުރެން ބޮޑު ތަރައްޤީިލބޭނެ. އަ  އ50ާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިނިވަން ނުޖެހޭޅުގަ

ދޭ. އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން އުޅެީނ  ކުރަމުން އެބަފިޔާ ޚަރަދުއެތައް މިލިއަނު ރު ގުޭޅގޮތުން އެިކއެކި ތަންތަނަށް އެބަ

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާރަށް މި އެނގުނީ  މާދަމާ ރަމަޟާން  .ދުވަހަކުއިހަށްހާލުގައި ރަމަޟާން މަސް ައންނަކަން އަުޅގަ

ޖެހޭ ކަންތައްތައް. މީ އަޅުަގނޑުމެން ަކންބޮޑުވާން، މި ޤައުމުގެ މީހުން ރޯދަހިފާކަން. އެހެންވީމާ، މަސް އަންނަކަން

ނޑުމެން ރު ބޭނުންހާ ގޮތްގޮތް ދޫކޮށްލާފައި،ޖެހޭ ސަރުކާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރުން އެބަ ރައްޔިތުން  ގެައޅުގަ

ފޮަޅއިގެްނ ހަށް ގެނެސް އަޅުަގނޑުމެން ތަޅާތަނަށް ގެނެސްޭދން. މި މަޖިލީ ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ކުރީަބއިަގއި މި

ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް އަަވހަށް ނިންމާލުމުގެ ނިޔަތުގަިއ  ސަުރކާުރން، ތައްތަކަކީ ސަުރކާރުންނިންމާފަ ހުރި ހުރިހާ ކަން

އި މިތާ ތެރެއިން ގަގެ ޙައްޤުަގއި ރައްޔިތުްނގެ ދިފާޢުކޮށްފަހުރި ކަންތައް. އެންމެ ކަމެއްެވސް ނޯންނާނެ ރައްޔިތުން

ނޑުންނަމަވެްސ އާއްލާފަ. އެހެކަމެއް ކޮށްދީފައި ައވަސްައރުވައި ކުރިން  މުކޮށް ސަރުކާރުްނ ހަމަ އަޅުގަ

ކަމަށް  ަކންތައްތައް ހަމަޖެހޭނެ އިގޮތަްށ ވަގުތުޖެހުނީމަ ކޮންމެވެސް ކުޑަ އެްއޗެއް ދިްއކޮށްލާފަ ކުރިހެން ކުރާއިޝާރާތް

ނޑުމެން ާގނޫނެއް ހަ ކަމެއް ެވސް ކުރަމުްނ މި ހުރިހާ ނާެނ ދަށް އަންޞާތިދާއިރު އެބަ ބަލަންޖެހޭ އިޤްދަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ގާޫނނެއް ހަދާއިރު އެބަ ބަލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕްރަިއެވޓް ސެކްޓަރަށް ކޮންކަހަލަ  ބަދަލު. އަުޅގަ

ލަ ގޮތެއްަގއި ކޮންމެ ަރއްޔިަތކަށް ްއ ހަދާއިރު އެބަ ބަލަންޖެހޭ ޖުމުއަސަރުތަެކއްތޯ ކުރަނީ. އަުޅަގނޑުމެން ގާނޫނެ

ނޑުންވަރެްއގެ ފައިދާތަެކއް ަވމުންދޭެއްއ މި ،ެއްއވަރެްއގެ ،ލަމީގެން އެބަ ަފއިދާެއއް ވޭތޯ. އެްއކަހަ މެން އެބަ ތޯ އަޅުގަ

ސަރުކާރުން  ،މިފަދަ ކަންތައްަތއް މިހެން ޮއއްާވ ސަރުކާރުން ބޭކާރު ޚަރަުދކުުރމުގެ ބަދަލުަގއި، ބަލަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ

 ދާއިރުގައިތެރެއިން ާފސްކޮށް ނިންމާލަމުންތަކެއް މިތާރަްއިޔތުން ހާލުގައި ޖެހޭނެ އެތައް ގާނޫނު ،ސަރުކާރަށް ފައިދާހުރި

ނޑު ިމއަދުގެ ސަރުކާާރއި ންބަރުން ވަރަްށ ސަރުކާރަށް ިނސްބަތްވާ މެ މިފަދަ ގާނޫނުތައް ދުރާލައި ނައިސްއޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ބޮޑަށް އެކަމާ އަދިވެްސ  ކަމަށް އަޅުގަ

ރަްއޔިތަކަްށ ، ފައިދާވާ ކަެމއް ގެނެސްގެެނއް ތަނަށް ރައްޔިތަކަށް އެއްފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްލާނަން އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި

ޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނަކުން ފާސްކުރެޭވކަށް ނެތް. މިތަނުން އިޞްލާޙެއް ގާޫނނަކަށް ގެނެސްގެެނއް އަ  ފައިދާލިބޭނޭ

، ސް އޭތި ބޭރުކޮށްލާނެ. އެހެންވީމާހިސާބުން ވެ ނުން ފުރަތަމައިނުން ގެނެސް ލިޔެކިުޔން ލާނުގަންނާނެ. މިތަބަލައި

ކިބައިން އަޅުަގނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އެަކން ކުރެވެން ނެތީތީވެ ސަރުާކރަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންެގ 

ރައްޔިތުންނަށް  .ބަދަލުތައް ގެންނަން، ގެނެސްޞްލާޙުހުއްޓޭ އި މީެގ ބައިވަރު ގާނޫނަށް އެބަ ،އެއްކޮށް އެދެން އާދޭހާ

އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ ރައްޔިތުން މިތާ ތަމްސީލުކުރާށޭ. ރަްއޔިތުންނަށް  އިސަުރކާރު އެއްިކބާކޮށްލާފަ ،ފައިދާވާނެ
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ވަހަށް އެ . އަހުއްޓޭ އެބަ ާގނޫނުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެންަނން ބަިއވަރު .ހުްއޓޭ އް އެބަފައިދާވާނެ ބަިއވަރު ކަންަތއްތަ 

ެދްއވާށޭ. އަނެއްކާ މާދަން ކަމެއް ދިމާވުމުގެ ކުރިން ދުރާލައި އެ ކަންތައްތައް ކުރުން ކަންތައްތައް ގެނެސް

 ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  .ޮބޑަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ވި މަސްކަާމއި އެ ެލއްން ބާވައިހަކީ އެ މަހެއްގައި ކީރިތި ޤުރުއާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަމަޟާން މަ

هللا تبارك  ،ކަމުގައި އެންެގވި ނަށް ހިދާޔަތާއި ޙައްޤާިއ ބާތިލު ވަކިކޮށްދިނުމަށްން ބާވައިެލއްވުނީ މީްސތަކުންޤުރުއާ

ނޑުމެންެގ މި މުހިއްމު ބިލުގެ ބަހުސް ކުރަމުންމްދާއި ޝުކުުރކުރަންއަށް ޙަوتعالى   ؛މި ބިލު ،ދާ ހިނދު. އަދި އަުޅގަ

އިރާގެ މެންބަރު ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެެނވުނު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި ދުވާފަރު ދާ ގެ ވަީޒފާއާހިާރއްޖޭދިވެ، 2008/2

ާދއިރާގެ މެންބަރުންގެ ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑުގެ  ެއުކ ޝުކުރު ަގނުޑ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއަށް އަޅުމުޙައްމަދު ޢަލީ

ދަންނަވަން. އާދެ!  ގައި މި އުފާވެރި ވަގުުތަގއި ައޅުަގނުޑ ޝުކުރުއި އަދި ރާއްޭޖގެ ހުިރހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމު ނަމުގަޔާ

 ،އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ބިލުގެ ވާހަކަ ިމއަދު ދައްކާ ހިނދު މި ދައްކަނީ .ނެތް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ޝައްެކއް

ރަމަޟާން މަހެއްގެ ގެންގޮްސގެްނ އަންނަ  ިދހަ ހާސް ރުފިޔާއަެނއް ބަޔަކު  ،ގެން ދެ ހާސް ރުފިޔާ ެގންގޮސްއެއްބަަޔކު 

ެއއް އުސޫަލކުން.  އި،މެން ވެސް އެއް ހަަމެއއްގަ ައޅުަގނޑުމެން ރޯދަ މި ހިފަނީ އެންވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. 

ގުޅިގެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތަޤުާވވެިރކަމާިއ  މަަސއްކަތުން އަުޅަގނޑުމެންގެ ޢަމަލުތަކާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ

ފިޔާ ލިބޭ މީހާ ެވސް ދެ ާހސް ރު .މި އިންނަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އިފަ ވާުބ އިތުރުވެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ޘަ 

 10ޭގެގ ކަރަންޓު ބިލާއި ފެންބިލާ ދައްކާށޭ. ާބޒާރުން ކާބޯތަކެތި ަގންނާށޭ. މަސް ގަންނާށޭ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ 

ނޑު މި ދަންނަވަީނ ކަރަންޓު ބިލާިއ ފެންބި ލާއި ކުލި ދައްކާަފއި އަދި ބާޒާރުން ހާސް ރުފިޔާ ދޭ މީހާއަށް ެވސް އަުޅގަ

ގަންނަންހުރި އެްއޗެހި ގަނެފައި ރޯދަމަސް ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރިއަްށ ގެންދާށޭ. މީީކ ިއންސާފެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެިރ 

ރުފިޔާ މީހުން އެބަ ތިބި.  2000ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ރަްށފުށުގައި ދިރިުއޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުަގއި 

ރުފިޔާ ލިބޭ މީހުން އެބަ ތިބި. ރަމަޟާން މަހެއްގެ ތެރޭގައި ކަންަތއްތައް ވާ ގޮްތ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް  4000

ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ. މިއަުދ ވެސް ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ވެސް ައޅުަގނޑު މި ދައްކަީނ ވޯޓުގެ ވާހަކަ. ކޮން ވޯެޓއްެގ 

ނޑުމެން މި ަދއްކަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ނިކަެމތި ރައްޔިތުންނަށް ރަމަޟާން ވާހަކަތޯ ައޅުަގނޑުމެން މި ަދއްކަނީ؟ ައޅުގަ 
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ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ވަގުުތގެ ތެރޭަގއި ެވސް  ރުފިޔާ ދޭ ވާހަކަ. މި 3000މަހުގެ އިނާޔަތެްއގެ ގޮތުަގިއ  އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ށް ޓަކައި ވޯުޓގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ފަސާދަ އުފެއްދުމަފިތުނަ އެކަމަކު އަުޅގަ

ބިލިއަްނ  1.5އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރާކރުގެ ތެރޭަގއި  ،ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަީކ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން މިއަދު  ،ނަމަ ގައި ހުރިބިިލއަން ރުފިޔާ މިއަދު ބަޖެޓު 1.5ނުލައި ދިރުވާލި  ރުފިޔާ، ފެންފޮދަކާ  10އަުޅގަ

ނޑު ަގބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ އަށްހާސް ރުފިޔާ މިއަުދ  ،ވެސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދެވޭނެ. އެކަަމކު އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޤްތިޞާ ކަންތައްތަްއ ކުރަމުން މި ސަރުކާރުން މި ނޫނޭ.  ގޮތެއް ނޭނގިގެެނއް ދަށް ވާ އަންނަނީކީ އަުޅގަ

ނޑުމެ ނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ކޮށްލުމުގެންގެ ުމޅި ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓު ނޫނީ އަޅުގަ ، ނިޔަތުަގއި ައުޅގަ

، ދިރާާސކޮށް ދައްކަނީ. މީ ަރނގަޅަށް ބަލައި ނޫން މި ެއއްފުްނނަށް ދޭ އިނާޔަތެްއގެ ވާހަކައަޅުަގނޑުމެްނގެ މުަވއްޒަ

 !. ބައްލަވާުޅަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަަތްއ މި ދައްކަނީމީގެ ކިތާީބ ހެކިތައް ހުރެގެން އަ އިކިތާބާހިސާބު

މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާވެފަ. ބޭންުކ  400އޮތީ  އަހަރު އެ މި އަށްގޮތް. އެްސ.ޓީ.އޯ  ަގނޑުމެްނގެ ކުންފުނިތަކަށް ވާއަޅު

 23ށް ދަނިކޮުކންފުނި އުވެމުން، ޮއތީ. އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ ހަލާުކވެ ވެފައި އެބިިލައން ރުފިޔާ ފައިދާ 1އޮފް މޯލްޑިވްްސއަށް 

 ވާ . ކުންފުންޏަށްމިލިއަން ރުފިާޔެގ ފައިދާވެފަ 81ތީ އޮ އަށް އެތީ. އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވެަފިއ އެ އޮ

ކީ ސަމާސާ ވާހަކަަތކެއް . މީއޮތީ އިތުުރވެފަ ްށ މިއަދު އެރިާޒވަ މިިލއަން ރުފިޔާ ރަސްމީ 650ގޮތް މި ފެންނަނީ. 

މި ކުރަނީ. މި ނޑުެމން ކަންތައް ގޮތް ވެސް އެނގިގެން ައޅުގަ  އުމަށް ވާނޫން. އިޤްތިޞާދަށް ވާ ގޮތް ވެސް، ޤަ

ނޑިޔާ ގްރޫޕެްއ  1އުމަށް މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ވެގެން އަންނައިުރގައި ހަމައެކަނި ޤަ މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމައެކަނި ބަ

ނިކަމެތި  ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ ރަަމޟާން މަހުގައިވުރެ މާ ޚަރަދުކުރުމަށް  ގެނެސްގެން ަބނިޑޔާ ޖަހާލުމަށް

ނޑުމެން ކަމެއް ކޮށްދިިނއްޔާ ިއއްޒަތްތެރިރައްޔިތުންނަށް ޓަކަ  ރުފިޔާައކީ ެއއީ 3000ރައީސް.  އި ައުޅގަ

ގައި މި ވަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ރުގެ ައގުތަކަށްެވސް ކުޑަ އަދަދެއް ޙަޤީޤަތުަގއި. ބާޒާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު

ތި ވެސް ކާބޯތަކެ ގެކޮށް ައޅުަގނޑުމެންއަންނަނީ ެއސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރި މި ކުރަމުން ސަރުކާރުން މިއަދު މަސަްއަކތް

ގެ ވަޙީކުަރއްވާަފއިވާ އާޔަެތއް هللا ކުޑަައެގއްަގއި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރަނީ. ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި މާތް 

ނޑުމެން ނޑުެމންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެ އަުޅގަ ،މާނައިގައި ވަނީ ކުރާ ހޭދައަށް ޓަަކއި هللا ނގެމުންދަނީ އަޅުގަ

އެމް.ޑީ.ޕީ  ނީ ހެކިތައް. ިމއީއެތަްއ ގުަނއަކަށް އިުތރުވެގެންދާކަން. މީ ފެންނަ ،ގުނަ 7ންމެ ކަމެްއގަިއ ޭއގެ ކޮ

 25ލިއަން، މައިނަްސ މި 24ސަރުކާރުަގއި އެތަްއ މިލިއަްނ ރުފިޔާެއއް ގެއްލުްނވަމުންދިަޔ ކުންފުނިތައް. މައިނަްސ 

ކަންތައްަތއް އެނގި  މި، ަދއްކަނީ. އެހެންީވމާ ފައިދާވަމުންާދ ވާހަކަ މި މިއަދު މިލިއަން އަރަމުންދިޔަ ކުންުފނިތަކުން

ނޑުމެން މި ތިބެ ، ބެ. އެހެންވީމާދަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް އެނގިތި. މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދައްކަނީވާހަކަ އަޅުގަ

ވާނަމޭ އްޖަށް ވެސް ފޮނުގަިއ ޙައަހަރުގެ ތެރޭ ްއޖުވެރިން މިޙަ  142ވިދާުޅވީ  މިއަދު ވެސް އެ ،ވިދާުޅވީ ރައީސް އެ

ނޑުމެން މިޙަ 142އިނގޭތޯ. ސަުރކާރުން  ދީނީ  ،ކަންތައްތައް  އްޖުވެރިން ފޮނުވާނަމޭ. އަިދ ދީނަށް ޓަކައި އަުޅގަ
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ނޑުމެން ، ކަންތައްތައް ކުިރއެުރވުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭަގއި ކުިރއެރުވުމަށް ޓަަކއި ކުރަމުންދާ  ގެދީނީ ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންމަސައްކަ ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެއް ވެްސ  ދަނީ އެ މި ުތގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ

ތިބި އެތައް ބަޔަކަށް ެއ  ްއޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވެފައި ތަން. ޙަ ންދާތަނަވަސްެވގެ

ނޑުމެންގެ ަރއީސް މީހުންގެ ކޯޓާ  1000. ފުރުޞަތުތައް ތަަނވަސްކޮްށދީފަ ވަނީ އެ ފުރުޞަތު ގެއްލިފަިއ ތިއްބާ ައޅުގަ

ނޑުމެން ވަނީ އިތުރުކޮށްދީފައޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދު އެ ހާސް ރުފިޔާ  5އެ  ،ހާސް ރުފިޔާ ދީފައި 5. އަުޅގަ

އަުޅކަން އްޖުގެ މަތިވެރި ގޮސް ަޙއްޖުގެ މަތިވެރި އަުޅކަމާ ހަމައަށްދާއިރު ކޯޓާ ނެތިގެން ޙައާމްދަނީ އިތުރުވަމުން

ނޑުމެންނަށް ކަމެއް ކުެރވުނީއަދާނުކުރެވުނީމާ ެއއީ ައޅު  ނުޑމެންގެ ގަ ރައީްސގެ އަމިއްލަ ެއއް ނޫން. އަުޅގަ

ަގނޑުމެންގެ ތެެރއަށް ވަނީ އެ ފުރުޞަތު އަޅު ެއުކ މިއަދުމަިނކުފާނުގެ އިސްނެްނގެވުމާ  އެ ،އެކު ވިސްނުންފުޅާ 

އްމު ރައްޔިތުންނަށް، ހަމައަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އާ ޤައުމު ތަރައްޤީއާ މި، ހޯދައިދީފަ. އެހެންވީމާ

ވާހަކަެދއްކުމަކީ ފަދަ އިނާޔަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ދޭތެރޭގައި އިިދކޮޅުހަދައި ފުންނަްށ މިޚާއްޞަކޮށް މުަވއްޒަ

ނޑު ގަލަދު ނުޑމެންގެގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި  ބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ މިއަދު ވެސް އަޅުގަ

ނޑަށް އެނޭގ ގާނޫނުގައި އޮތް އެްއޗެއް ަބލައިގެން ނޫނޭ ދެނީ ކުންފުނިތަކުން ހަމައެކަނި މި  ކީ އިނާަޔތްތައް. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ޔުނިވާ  އަދި ، ފަދަ ކުންފުނިތައް އަދި ވިލާ  ،ފަދަ ކުންފުނިތައް ޗަމްޕާ ،ސަލް ަކހަލަ ކުންފުނިތައްކަ

ނުޑ ފާޚާއްޞަ ަދ ކުންފުނިތަކުން މި އެހީތަާކ އެްއޗެހި ރަްއޔިތުންނަށް، ޓްރެވަލް ފަ ހަަގކޮށްލަން ސަންކޮށް އަުޅގަ

ނޫން.  މާއްދާ ބަލައިގެންނެއް މި މި ގާނޫނުގެްއ، ގައިވާ ކަންތައްތަދަނީކީ މި ގާނޫނުފުންނަށް ދެމުންކޮށް މުަވއްޒަޚާއްޞަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަހަމަ މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙު  ،ނަމަ ނުކޮށްފިޢަމަލުގާޫނނުގައި  މި ، ން ބޭނުންވޭެވގެންދާއިރު އަުޅގަ

ށް ކަހާސް ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކީ މާލީ ގޮުތން ބަލާއިރު ކުންފުންޏަ 50މި  ހާސް ރުފިާޔެގ ޖޫރިމަނާ؛ 50ންނަ މިއޮ

 ...ކުންމީހުން ގެންގުޅޭ ކުންފުންޏަ 50ފައިސާ. ެއއީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރި އަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް. މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްމުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ށް ބެހޭ ގާނޫނަ ޒީފާތަކާވަ، 2008/2ނޑު ެވސް ގާނޫނު ނަންބަރު `. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

މިފަދަ  ،ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ވެސް ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވަނީމި ގެނައި އިޞްލާޙަށް ތާީއދު

ނޑިަވޅެްއގައި  ށް ވެސް ކުރާެނ އުމުން ދެން ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރަކުރު މުއްދަތެއްަގއި މިފަދަ އިޞްާލޙެއް ގެނަ  މިހާ ،ދަ
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ކޮށް ައޅުަގނޑު ާފހަގަކޮށްލާނަން ތިނަދޫ އުތުރު ޖެހޭ. ޚާއްޞަ ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަވެސް އަުޅގަ އަސަރުތަކަށް

ބޭފުާޅއަކީ ވެސް މިފަދަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރްއވާތީ  ޙިލްމީ ފާހަގަކުރެްއވި ކަްނކަން. އެهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ަސއުދު

ނޑުމެން ވެްސ އެްއވެސްބޭފުޅާގެ ޝުޢޫ އެ ނޫން.  ށް އެްއޗެއް ލިބެން ނޭދެނީކީަރއްޔިތަކަ ރު ފާހަަގުކރެއްވީ. އަުޅގަ

ރަމަޟާން  ދެ ހާހުން ނުވަތަ ތިން ހާހުން، ހަތަރު ހާހުން ފުންނަށްސަރވިސް ުމވަްއޒަ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސިވިލް

ނީ ފާހަަގކޮށްލަ ނެ. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑުބޮޑު ލޮޅުންތަކެއް ނާރާ ސަރުކާރަކަށް މާ ންސް ބޮުޑކޮށްލުމަކުންއެލަވަ

މަހެްއގަިއ  2ފާއިތުވި ފުން ޮގަވިއގެން ށް ރިސޯޓެއްގެ މަސަްއކަތަށް ފަސް ސަތޭކައެއްހާ މުަވއްޒަމިސާލަކަ ،ރިސޯޓެްއގެ

ގައި ނުހިމެނޭ ފުޅުން ޕްރޮޖެކްޓުބޭ ކަށް ގާތްަގނޑަކަށް އެއް އަރާ ގްޫރޕަމަހަށް މަސައްކަތްތަ ހަދާފައި ރޯދަ ޕްރޮޖެކްޓު

ނިޑވަޅެްއަގއި ުކއްލިައކަްށ މިކަހަލަ ކަންކަިއތުއެަބ މިލިއަން ރުފިާޔ  1.5 ން އައުމުްނ ރަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ. މިފަދަ ދަ

ނޑުމެްނ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ. އޭ.ޑީ.ކޭ ނާޝިދު، އަޙްމަދު ނާޝިުދ ޕްރައިވެްޓ ސެކްޓަރަ ްށ ކުރާނެ އަސަރަށް ވެސް އަުޅގަ

 އެްއޗެއް ނުދިނުމުގެ ިނޔަތުަގއެއް  ހެން ރައްޔިތުންނަށްޭބފުޅާ ވެސް ފާހަަގކުރެްއވީ ޮކންމެ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން އެ

 ..އިތުރަށް. ށް ކުރާނެ އަސަެރއް ިވސްނާލުމަށް. މިކަހަލަ ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރަނޫން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އޮންނަ ގޮތަށް ކުރިއަަގާވއިުދގައި އެހެން މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅު ވިދާޅުާވއިރުަގއި  . މަޖިލީހުގައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 

 ،އާދެ! ކޮމަންޑޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ެވސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ދަ ގޮތަކަށް ުކއްލިައކަށް ރަމަޟަން މަސް މިހާ ކައިރިވެަފއި ޮއްއވާ ެއގޮތަްށ ބޫލުކުރަްނ މިފަގައަޅުަގނޑު ވެސް 

ކަންކަން ދިޔުމަކީ ދަތި  ކުަޑކޮށް ވަގުުތކޮޅެއް ލިބިގެން ނޫން ގޮތަކަްށ މިވެސް ށް ކޮށްލުމުން ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރައިތުރު

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން؛ މިފަދަ ކަންކަން ބޭފުޅާ ވެސް ފާހަަގކުރެްއވިހެން އެ  ،ވާނެީތވެ ކަމަކަށް ެދ ަރއްޔިތުން  އަުޅގަ

ފައިާސ  ނޫން ގޮތަކަށް މި މު ކަމެއް. މިއިނާޔަތް ލިބުމަީކ ވަރަށް މުހިއް ރަމަޟަން ހަތަރު ހާހުން ނުވަތަ  ހާހުން

ނޑު މިކޮްނމެ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ގަ އަޅުަގނޑު ،ނަމަ ކުރަންޖެހޭޚަރަދު އްކަީނ ދަ  ރައްޔިތަކަށް ވަރަށް ދަތިާވނެ. އަުޅގަ

ނޑު މިސަރވިސް ުމވަްއޒަ ސަރުކާރުެގ ނުވަތަ ިސވިލް  ،ދަްއކަނީވާހަކަ ފުންގެ ިއނާޔަތުގެ ވާހަަކއެއް ނޫން. ައޅުގަ

ށް ނުވަތަ ފަޅުރަށެއްގަިއ އުޅެނީ ރިސޯޓަކަށް ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރަ  މި ކަންބޮުޑވުންއަޅުަގނުޑގެ 

ނޑުވެިރކަން ނޑު ފާހަގަކުރަން، ާވހަކަ. އެހެންވީމާ މީހަކަްށ ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކުގެ ކުރާދަ ނުޑ ، އަުޅގަ އަުޅގަ

ކޮމިޓީ ، ބޭފުޅުން ވާހަކަދެއްކި ފަދައިން ކުރިން ވާހަކަެދއްެކިވ އެންމެހައި ބޫލުކުރަން ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުގެގަ
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ނެ ކަމަށް. އިތުރަށް މިއަށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ިއޞްލާޙެއް އަންނާ އިތުރަށް ވިސްނައި،މަރުޙަލާގައި މި ބިލަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. ހީމް ދީދީއިބްރާ

 

 ވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެ

ބެހޭ ގާނޫނަށް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޭޖެގ ވަޒީފާތަކާ، 2008/2ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއް

ވެހި ދި ކަ ދަންނަވަން. މިއީކުރާ ވާހަށް އަޅުަގނުޑ ވެސް ވަރަށް ތާއީދުގެންނެވި އިޞްލާޙަ މިމުޙައްމަދު ޢަލީ މެންބަރު 

ވަންދެން މި ތަފާތުކުރުންތައް  ވަރަށް ގިނަ ޒަމާން ،ވަރަށް ބޭނުންތެރިވެފަިއވާ ކަމަށް ،މުއްރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހި

ނުޑވަިއ،  ،ކަމަކީ. އެހެންނަމަވެސް ިމކަން މިހާތަނަށް ނުވެ އޮވެ  ނައްތާލަދޭށޭ ރަްއޔިތުން އެދެމުންދާ ކަމެއް މި ކަ

ކޮށްދެްއިވ މަނިކުާފނު މިކަން ތަންފީޛު ުމގަިއ އެޔާމީން ވެރިކަهللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަުދގެ ަރއީސް، ަރއީްސ ޢަބްދު

ވަން. ދަންނަ އެކު ޝުކުރުރިްއޔާއަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިަކމާ ކަމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ

، މެންބަރުންނަށް ފާސްކުރުަމށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކޮށްެދއްާވ އެންމެހައި އެކު މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށް މިކަންއަދި ހަމައެއާ 

ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުންނަށާ އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަށް ވަރަށް 

ނޑު ޝުކުރު ކަމާއިޚުލާޞްތެރި ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދަންނަވަން  އެކު އަުޅގަ . އަޅުގަ

ކުރަްއވާ. އެހެންނަމަވެްސ ބައެއް މެންބަރުން ވަގުުތ މެންބަރުން މިއާ މެދު ތާއީދު އިރު ހަމަ ިގނަދަްއކަވާ ވާހަކަފުޅު

އަޅުަގނުޑ  ފެނޭ. އެކަމަށް ކުރާތަން ައޅުަގނޑަށް އެބަ ަފއި ޮއވެގެން މި ބިލު ހުށަހެޅީމާ އެކަމާ ޝަކުވާކުޑަތަންވެ

ކަމަކީ ަރއްޔިތުްނ  ލަެއއް ނެތޭ. މިރަނަގޅު ކަމަަކށް ަވގުތު ުކޑަވީަމ ެއކަމެްއ ކުރުމަކުން މަްއސަ، ދަންނަވާނީ

 ދިވެހި ދައުލަތުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން، ވަރަށް ަރއްިޔތުންނަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ބޭނުންވެފައި

ްނ ތިބީ. އަޅުަގނޑުމެން އެންެމންނަކީ ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވެގެން ހިނގާ ކަްނކަމި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން 

މައްސަަލއެއް ނެތް.  އެހެންވީމާ، ކަންކަން ައވަސްކުރުމަކުްނ އެޔަކުކުރަންޖެހޭ މީހުން. ކޮށްދޭން މަސައްކަތް  އަވަހަށް

ނޑުމެންނަކަށް ވަސް އަ ،އެހެންނަމަވެސް ގޯސް ކަމެްއ ތެޅިގެން އަުރވަިއެގން ކޮށްފިއްޔާ އެއީ މައްަސލައެއް. އަުޅގަ

. އެއީ ދިވެހި ދައުލަތަށާއި ތެރޭގައި ބަަޔކަށް ދޫކޮށްލީމަ ަގިޑއިރު 24 ރޕޯޓްއޮތް އެއަ ރާއްޖޭަގިއ މި ކަންބޮޑެއް ނުވޭ މި

ވެސް ކަންބޮުޑވި ކަމެއް. އެހެންނަމަ އެކަމާދިޔަ ަކމެއް. ދިވެހިން ބޮޑު ގެއްލުެމއް ެވގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް

ތަން. ެއީއ  އެކަްނ ކުރި ނެ ޮއއްވާ ިލއަކަށް އެަކން ނުކުރާށޭ ބުނެބުިދޔައީ ހަމަ ކުއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން



25 

 

އަުރވަިއގެން ޭދ މީ އަަވސް، ނުދެކެން. މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ެއއްެޗއް ދެވޭީތވެ  މެންމައްސަލަެއއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު

ނޑު ވަރަށް ަކންބޮޑުވާ ކަމެއް. މިކަމަކީ ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  ،އެްއޗެއް ކަމަށް ވިދާުޅވާއިރު  މީ އަޅުގަ

ކަން ނުކޮށް ެވސް ކުރަްނޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މި. މިކަްނ މީގެ ކުރިންގަޅު ވާަހކަެއއްރަނ

ތެރޭަގއި ަބއިވަުރ އެހެން ކަންަތއްތައް ޮކށްފިން. މި ގައުުމގައި ަބިއވަުރ އެހެން ކަންތަްއ ކުިރއަށް އަޅުަގނޑުމެން މިތާ

ނޑުމެން މިތިބީ ފަސްކުރެވިފަނަ ކަންތައްގި ވަރަށް ،މުހިނގައްޖެ. މިކަހަލަ ވަރަށް މުހިއް . އަޅުަގނޑު ތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ރައްޔިތުންނަށް  ،ކުރަމުންދަނީ މިގޮތަށް އަވަސް ހުރިހާ ކަމެއް މި ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން އަަވސްކުކަމެއް އެކަން ހަމައެަކނި މި .ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ނޑުމެންނަށް ދަނީ. ރަުމންޏެއް ނޫން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޙަ ދިވެހި ، ްއޖު ކޯޓާ ވެސް ހަމަ ވަރަށް އަވަހަށް ލިބިދާދި އިހަކަށްދުވަހު ފެނިގެންދިޔައީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ދިޔަވެްސ ައވަްސެވގެން ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޖަްށ ދިޔުުމގެ ންނަނީ ރާއްޖޭގެ ފެ ތަން. އަުޅގަ

ނުކުރެވި ހުރި މިސްކިތްތައް ރަމަޟާން މަހަށް ޓަކައި މަާރމާތު، ނުކުެރވިދުވަުހގެ ތެޭރގައި މަަސއްކަތްއަހަރު 5މިދިޔަ 

ތަން.  ކުރެވެމުންދާޮއއްާވ މަރާމާތު ވަރަށް ވަގުތު ުކޑަތަންވެަފއި ،ވަރަށް ައވަދިނެތި ،ވަރަށް ހަލުއި ސްޕީޑުަގއި

، ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން މި، އެހެންވީމާންޖެހޭނެ އަވަސްކޮްށގެން. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަކީ  ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއްނައްާތލަން އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދު ކުރުންތައް މި ތަފާތު ސަބަބަކީ އަުޅގަ

މުގަިއ، ޚާއްޞަކޮްށ އޮެވގެންނުވާނެ. ދީނީ ކަންކަކުރުން މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި މިކަހަލަ ތަފާތު ،މުސްލިމުންނަށް ވެފައި

އެންމެން ެއއް ތިބެނީ މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންނާ  އްޖަށް ޮގއްސަ ެވސް މިނެތް. އަުޅަގނޑުމެން ޙަ ކުރުންތައްތަފާތު

ނޑުމެން ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ އުޅެނީ. އަ ގޮަތކަށް މި ުކލައެްއގައި. އެންމެން އެއް ސަފެއްަގއި. އެންމެން ެއއް ހިފަނީ ުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން އެއްކޮްށ ކައި ނިންމަން އެބަ އްަގޑިެއްއގަިއ. ހަމަންމެން އެ ވެސް އެ ޖެހޭ.  ފަޖުރުވުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

އް ުނބޮވޭ. އަދި މެންދުރު ވެސް ނުކެވޭ. ައޅުަގނޑުމެން ރޯދަ އްސަންޖަކަްށ ވީތީވެ ހެނދުނު ސައެއޭގެ ފަހަކުން މު

ނޑުމެން ަވގުތެއް. އަދި ރޯދަ ވީ އެއް، ގަިޑއެއް  އޮންނަނީ އެންމެނަށް އެއް ވިއްލާ ގަޑި ވެސް މި އްލުމަށްފަހު އަުޅގަ

ރިބު ނަމާދަށް ދާއިރު ވެސް މުއްސަނދިން ކުރީ ސަފަށް ލާފައި، އިސް ސަފުަގއި މުއްސަނދިން ބައިތިއްބާކަށް މަޣު

، ސަފެއްަގއިމިސްކީނަކު ހުއްޓަްސ އެންމެން އެއް ،ފަގީރަކު ހުއްޓަސްހިގެން ނިކަމެތި މީހަކު ހުއްޓަސް، ނޯވޭ. ހަމަޖެ

ނޑުމެން އެބަ، ތިބެނީ. އެހެންވީމާ މި އެއް ލައިެންއގައި ެއްއ  ،ޖެހޭ އެންމެން އެއް ހަމައެްއަގއި މި އިނާޔަތްަތއް ައޅުގަ

ނޑު މިކަން މި އަދިވެސް ެއއް، އުސޫލަކުން ދޭން. އެހެންވީމާ މިކަމަށް  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއ، ފަހަރު އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ،ދެއްވާީތވެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށްލީހުގެ މެންބަރުން އެއްބާރުުލންޖިކަމަށް މަ މި ،ބަހުސްކޮށް

ނޑު ދަންނަާވނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ  ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ވެސް މީަގއި ޝާމިލުވާ ދަްނނަވަން. އަުޅގަ

 މިކަމުގެ ތެރޭން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ  ،މަތްދީގެންލާފައި ރަްއޔިތުންނަށް އަވަަހށް ޚިދުކުރުންތައް ނައްތައިމިހިރަ ތަފާތު

މު މީ ވަރަށް މުހިއްޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަންނަކަން ދައްކަން. 
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ނޑުމެން . ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަްއ، އަޅު ހަމަ މިކަން އެަކންޏެއް ނޫން ،ބޫލުކުރަންކަމެއް. ައޅުަގނޑު ވެސް ގަ  ގަ

ދަނީ  އެހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި، އިޞްލާޙުކުރަން، ރަނަގޅުކުަރން އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ

 هللاރައީސް ޢަބްދު ،ކަމުންރަނަގޅަށް ކުރަންޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތައް ިގނަ، ރަނގަޅު ްސޕީޑުަގއި ރަނގަޅުކުރަން،

ނޑުނގަޅުކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް ގިނަ ެނވިއިރު ރަހަވާުލެވވަަޑއިގެން ޔާމީން ވެރިކަމާ މެންނަށް ަވގުުތ ކަމުން އަުޅގަ

ައޅުަގނުޑ ، އެހެންވީމާދިމާވާ މައްސަލަައކީ.  ޖެހެނީ. އެއީ މި އަުރވަިއގެން ކަންތައްތައް ކުރަން މިނެތިގެން އަވަސް 

ނޑު ކުރިއަން. ދަންނަވަ ފަހަރު ޝުކުރު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ އަދިވެސް އެއް  ށް މިއަޅުގަ

ހުރިހާ  ،އިނާޔަތް މިގޮތަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަާދކުރާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް މި

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަަކއެއް  ަކމަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މުސްލިމުންނަށް ލިބުމަކީ އަޅުގަ

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއިްއޒަތްތެ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުރާ ޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުއި ތެރި ރަީއސް. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ވަނަ 2008ހުރި.  އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެްސ މި އިޞްލާޙުަގއި ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް އެބަ

ނޑަކަށް އްކަ އަހަރުއިޞްލާުޙ، މި އަށެ  ދޭތެރޭގައި މި ައހަރާ 2015އަހަރުން ފެށިގެން  ބަޖެޓަށް ެގ ތެޭރގަިއ ގާްތގަ

ނޑު ނުެދކެން. ެއއީ ތަކެީތގެ އަގަާށއި  30އިތުރަށް  މިލިއަން ރުފިާޔ އިތުރުވުން އެީއ މައްސަަލެއއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

މި އޮތީ.  ލުވެފައިށް ބަދަބިލިައނަ 24ބިލިއަނުން  12ހާރު އެކު ބަޖެޓް މިހެން ކަންކަމަށް މިއައި ބަދަލާ އަދި އެހެނި

 ،އެއާިއއެކު އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންއެހެންވީމާ، މިއަދަދަކީ ދައުަލތަށް ޚަރަދުކުރެވޭނެ އަދަދެއް. އަދި ހަމަ

ކަށް ބޮުޑ މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަ ވުރެ ހާހަށް 30ވުރެ ނޫނީ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ވެސް  ހާހަށް 30ދައުލަތުން 

ލިބޭ  ހަމަ އެއަްށވުެރން ދަށުން މުސާރަ ،ހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރަނގަޅުނުޖެރޯދަމަހުގެ އިނާޔަތް ދޭކަށް

ހާްސ  3ނާޔަތަކީ ނޫނީ އެންެމ މަދު އި ،އެންމެ މަދު މުސާރައަކީ ،ފަރާތްތަކަށް ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމަށްފަހު

ނޑަެއޅުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ރާއްޭޖަގއި އެބަ  ރުފިޔާ ކަމަށް ނޑަކަށް އުޭޅ ަވޒީފާ އަ ކަ ާދކުާރ ބޭރުގެ ހަމަ ގާްތގަ

ޤައުެމްއގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަ އުމެްއގައި ެވސް، . ޙަޤީޤަތުގައި ދުނިޭޔގެ ކޮންމެ ޤަހާސް މީހުން ސާޅީހަކަށް

ނުޖެހޭ. ތުންނަކަްށ ކޮންމެހެން ލިބޭކަށްއިނާޔަތްަތްއ ބޭރުގެ ރައްޔި އް ހުރޭ. އެހެްނނަމަވެސް އެއިނާޔަތްތަ

، ގޮތަށް ހިނގަމުންދަނީ. އެހެންވީމާއުމުތަކަށް ވިސްނާލިޔަސް އެކަން ހަމަ އެޤަކައިީރގައި މިހިރަ  ގެއަޅުަގނޑުމެން 
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ރޯދަ  މަހުގެ އިނާޔަތަކީ  ،ވިދާޅުވޭ ިގނަ ބޭފުޅުން އެބަ އެއާއިެއކު ވަރަށްޖެހޭ ފާހަގަކުަރން. ހަމަ އެކަން އެބަ

ތިބީ.  ފުން މިމުވަްއޒަ 47000ދައުލަތުގެ ަވޒީފާަގއި  ،ނަކީއެންމެނަށް ހަމަހަމަކޮށް އޮންނަންޖެހޭނެ އިނާޔަތެކޭ. އެންމެން 

އޮތް އިނގޭތޯ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަ ވަރަށް ިނކަމެތި  ަކިއރިކުރާ އަދަދަކަށް އާބާދީ އެބަަލއްަކއާ  4މި ޤައުމުގަިއ 

އެއްެޗއް ދިނުމަކީ ހަމަ  ފަރާތްތައް ވެސް ހަމަ ދައުލަތުން . އެމުން އަންަނ ފަރާތްތައް އެބަ ތިބިހާލުގައި ދިރިއުޅެ

ފަރާތްތަކަށް ވެސް އިތުުރ  އެ  ،ފަރާތްތަކުން ވެސް ހަމަ ރޯދަ ހިފަމުންދާއިރުގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ

ނޑުމެން ޞުލްަޙއަށް ޯލބި ކުރާ މުޖުތަމަޢެލުޔެ އްަގއި ހިނގަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. އް ލިބުމަީކ ހަމަ އަުޅގަ

ހާސް ރުފިޔާ ބޮުޑެވގެންދާިއރުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ެވސް ކޮންމެވެްސ އިނާޔަެތއް  3ނި އެހެންނަމަވެސް ހަމައެކަ

ތެރެިއން ގިނަ އަދަދެއް އަމިއްލަ  ވާ ކަމެއް. ހަމައެއާއިެއކު މީގެމިއަދު ކުރަންޖެހިފައި ކޮންމެހެން  ލިބުމަކީ

ލިބިގެންދާކަން އަޅުަގނޑު މިއަުދ  ތަކުގެ ތެރެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށްންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ކުންފުނިކު

ނޑުމެން މިދައްކަނީ ބޭރުޖެހޭފާހަގަކުރަން ޒީފާ ނުލިބޭ ވާހަކަ. މީހުންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭ ވާހަކަ. ދިވެހިންނަށް ވަ. އަޅުގަ

ކުރަންޖެހޭ  ޖެހޭތޯ މީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުތްތައް ބޭުރގެ ފަރާްތތަކަށް ދޭންއްޔާ ރޯދަ މަހުެގ އިނާޔައެހެންވެއްޖެ 

ގޮތްަތކެއް ނިންމުމަކީ  ހުށަހެޅުގެންދާއިރުގައި މިކަމާ މެދު ިވސްނައި، މިިއޞްލާޙު ކޮމިޓީއަށް، ވާލެއް. އެހެންވީމާސު

ޖެހޭ  ބޫލުކުރަން. ހަމައެއާިއއެުކ އަޅުަގނޑުމެން އެބަގޮތެްއ ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ެވްސ ގަހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު 

ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭއިރުގަިއ  ރުފިޔާ ދޮށީ އުމުުރގެ  5000 ،ހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި ކަމުގެ ވާބަލައިލަން ހެޔޮކަމާއި އިޚުލާްޞތެރި

ބޭ އިނާޔަތް އަދިވެސް ވަނީ އެހީައށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލި އަށް ބޭނުންވާ ިނކަމެތިންނަށާއި ޚާއްޞައެހީ ޚާއްޞަ

 އެ  ،ަބވާ އިނގޭތޯ. ިތއްަބވާއިރުފަރާްތތައް ެވސް މި ރޯދަ މަހުަގިއ ދުނިޔޭަގއި އެބަ ތިއް ނުކުރެވި. ހަމަ އެބޮޑު

ނޑު ހަމަ ގަފަރާތްތަކަށް ވެސް ހަމަ ކޮްނމެވެސް އިާނޔަތެއް ދޭ ، ބޫލުކުރަނީ. އެހެންކަމުންންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

އިނާަޔތްތައް ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން  ދާއިރާެއްއގަިއ ވިސްނާފަިއ އެންމެނަށް ަހމަހަމަ ގޮތެއްަގއި މި މިއަށްވުރެ ފުޅާ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރާ ވާހަކަ ސަރުކާރަށް  30އިރު ދޭނާޔަތެއް ފައިވާ ކަމެއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އިކުރަންޖެހި

ސަރުކާރު  ގިނަ ފައިސާ މިއަދު ރައްޔިުތންގެ އަތުން މި މާ އްަކމުންދާއިރުގައި ެއއަްށވުރެކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަތާއީދު

ބޮޑުކޮށްިފ  15އަށް %ޔުޓީ ލަ ގޮތެއްަގއި ކަސްޓަމްސް ޑިރަީއސް. ޖުމު ނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރިފަހުން އެބަ ނަަގއޭ އި އައި

. ހަމައެއާެއއްކޮށް ދެ ރުފިޔާ ބައި، ނުވަތަ ތިން ރުފިޔާ ނަގަމުން ރާއްޖެތެރޭގައި، އިނގޭތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކުޅުދުއްފުށީަގއި ހަތް ރުފިޔާ މިއަދު ފިހާރައަކުން ކަރަންޓު ޔުނިޓަކުން އެ ނަގަނީ އިނގޭތޯ

މާލޭގައި ތިން ރުފިޔާ ަބއި. ކޮބައިތޯ ހަމަހަމަކަން؟ މިައށް ކިޔާނީ ފޭރުން އިނގޭޯތ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ 

ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ ކަންތައްތަުކަގއި އެންމެންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަމަވާން އެބަ 

ކަން ނުގެނެސް، މިއަދު ރޯދަމަހަށް އެންމެ މަހަކަށް ޓަކައި އިނާޔަތަށް ކުޑަތަންކޮެޅއް އިތުުރކޮށްލާފައި ޖެހޭ. މި ހަމަހަމަ

ސަރުކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަޭމ ބުނާއިރުަގއި، އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުރެއްޖެއްޔާ ހަމަ މިަކން ވެސް ކޮށްލަންީވ ނޫންތޯ 
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ކަަރންޓު ބިލު ދައްކަނީކީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ނިކަމެިތ ރޯދަމަހަށް ޓަކައި. ފިހާރައިެގ ވެރިފަރާތަކުން ނޫނޭ 

ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ އެ ދައްކަނީ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ކަރަންޓު ވެސް އެބަ ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް 

ވެސް، ހަމަހަމަވާންޖެހޭ އިނގޭތޯ. ބޮޑު އަގު ނަގަންޏާ މާލެއިން ވެސް ނެގޭ އަގު، ކުޅުުދއްފުށީިއން ވެސް، އަްއޑޫން 

ތިނަދޫން ވެސް، ފުވައްމުލަުކން ވެސް ނެގެންޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ހަމަހަމަކަމަކީ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި 

ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާައީކ ގާނޫނުަގއި ބުނާ ގޮުތގެ މަީތން ހަމަހަމަކަމާ އެއްކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ 

ިރއަށް ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް ނުކޮްށ ފަހުން އެހެން ެއކަން ދޫކޮްށލާފައި ދެން އެހެން ކަމެްއ ކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާ، ކު

ކޮށްލާފައި ރަްއޔިތުންނަށް އިްޚލާޞްތެރިވިްއޔޭ ބުންޏަސް ެއަކމެއް ގަބޫެލއް ނުކުެރވޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ފިހާރަތަކުން 

އެ ފައިސާ އެބަ ދައްކާ ިއނގޭތޯ. މިއަދު ދިވެހި ކޮންމެ ނަގާ ފައިސާައކީ ރައްޔިތުްނެގ އެންމެ ނިކަމެތި މީހާ ވެސް 

ެޓކްސް ދަްއކަިއގެްނ މި ޤައުމުަގއި ދިރިުއޅެނީ އިނގޭތޯ. އެހެންެވއްޖެއްާޔ  36ރައްޔިތަުކ ދިރިއުޅުމަށް ަޓކަިއ %

ން ހޯދައިދިނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އިނާޔަތްތަާކއި ލުއިތަކެއް ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. ރޯދަމަހަށް ޓަކައި އިންޞާފާިއ ހަމަހަމަކަ

ވެސް ހަމަ ވަރަށް ޘަވާބު ލިބޭނެ ކަންތައްތައް. މި ޤައުމުަގއި އަނިާޔވެރި ގޮުތަގއި މަރާލެވިފަިއވާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްުޤ 

ނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ަކމެއް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ލިބުމަކީ ވެސް ހަމަ ރޯދަމަހަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ތައްަތއް ކުރީމަ ރަނގަޅު މަންފާއާއި ަފއިދާ ލިބިގެންދާނީ. ހަމައެކަނި ރޯދަމަހުގެ އިނާޔަތް ޮބޑުކުރުމަކުްނ ރަނގަޅު ކަން

މި ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަވެގެނެްއ ނުދޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިައށްވުރެ ފުންކޮށް ވިސްނަިއ، 

ރޭަގއި ކަންތައްތައް ކުރެޭވ ގޮތްަތކަކީ އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ބަލަިއ، ރައްޔިތުންެގ ހަމަހަމަކަމާއި ަރއްޔިތުންނާ ދޭތެ

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަން ދަސްކުރަން. ވާހަކަދައްކާލީމަ އަުޑއިވުނީމަ ހިތަށްައރާނެ އާނ، ސަރުކާރު ވަރަށް  އެގޮަތކަށް އަުޅގަ

ރީއޭ. ޭއގެ ަބދަލުގައި އަދި މި އިނާޔަތް އިޚްލާޞްތެރިއޭ. ިމއީ ރޯދަމަހަށް ޓަކައި މިހާރު ތިން ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮުޑކު

ނުލިބޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހަމަ ކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ ލިބިގެން، އަދި ެއއާެއއްކޮށް އިތުރު އެހެން ކަންތައްތަެކްއ 

ކަމަީކ ވެސް ކުރެިވގެން އަޅުަގނުޑމެން ތެރޭގައި ހަމަހަމަކަމާިއ އެއްަބިއވަންތަކަން އަންނަްނޖެހޭނީ. އެއްބަިއވަންތަ

އަޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެްސ ލޯބިކުރާ ކަމެއް. ެއއްަބއިވަންތަކަމާ އެްއކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އުެޅވެންޖެހޭނެ. 

 އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެއް ަޤއުމެއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ
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ނޑުމެން ކުރިމަށްޗަށް ހުށަހެޅިގެން މި އުޅޭ އިޞްލާޙަކީ ގާނޫނު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަދު އަޅުގަ

ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއް. އާދެ! މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން، ނޫނީ މިއަދު މި ، 2008/2ރު ނަންބަ

މަޖިލީސް ފްލޯތެރޭގައި މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރާއިރުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެުކނުގެ ކަންކޮޅުތަުކގައި މިކަން 

ތުން ތިބޭނީ ހަމަ ފިނިފެންމަލެއްހެން ހިނިތުންވެ ފޮޅިފަ. އެކަމާ ދޭތެރޭ ބައްލަވަމުންގެންަދވާ ދިވެހި އާއްމު ރަްއޔި

ނޑުމެން މި ގާޫނނުގެ ތެރެއިން ިމ އިޞްލާުޙ  އަޅުަގނުޑ ހަމަ ޝައްެކއް ެވސް ނުކުރަން. އާދެ! މިކަމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ ޚަބަރުތަކުން ވެއްޖެއް ޔާ މިކަމާ ވެސް މާ ރަނގަޅަށް ގެނެިވގެން ވަރަށް ގިނަ ޒަާމންވެއްޖެ އަުޅގަ

އަޅާލެވިަފއިނެތީމާ މިއަދު ކޮންމެ ގޮތެއް ވިަޔސް މި ވަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިކަން ވެސް ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކަިއ 

އޭގެ އެންމެ ލުއިފަސޭހަ، އެންމެ ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މިކަން ވެްސ ބައްޓަންކުރެިވ، ގާނޫނަށް 

އުމަށް ޓަކައި މި ވަނީ ިމއަދު މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަށް ހުށަހެޅި، އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުާރ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެ 

މަރުޙަލާއާ ހިސާބަށް އާދެވިފަ. އާދެ! މިކަމަކީ ދިވެހި ަރއްޔިުތން ވަރަށް ވެސް އުފާކުރާނެ ަކމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ދިފަިއ މި ވާ ސަުރކާރަކީ ިމއަދު ަރއީސް ޔާމީުނގެ ސަރުކާރުްނ މިއިން ކޮންމެ ކަމަީކ، އަދި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަުދ އުފެ

ބަޔަކު އިންކާުރކުރިޔަސް މިީއ  މިކަމާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި މި ކޮށްދެއްވާ ގިަނގުނަ ހެޔޮ ކަންތައްތަކަކީ 

ނުޑވެގެން   ކަމަކީ ވެސް ހަމަ ވަރަށް ންމެމިއިން ކޮ ންތައްތައް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް.ނުދާނެ ކަފުހެވިގެންނުދާނެ، ފަ

މަހުގެ އެލަވަންސް ިމގޮތަށް ބޮުޑކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަދި  ބޮޑު ޒިންމާެއއް. އަދި ފަހަރެްއގަިއ ވެްސ ރަމްޟާން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ  ،ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ ދިވެހި ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެއއީ ިމއަދުގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެ ހަމަޖެހިގެންދާ މުސްލިމަކަށް މިގޮތަށް މީތި  ދިޔުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުެމން ދަރަނިވެރިވެގެން ކުރަްނއުޅޭ ކަމެއް ގޮތެއް ނޑުމެން ދުށީމު ވިޔަސް އަުޅގަ  ،ނޫން. މީެގކުރީގައި އަުޅގަ

ރުފިޔާއަކަށް އެންމެ ތިން ޮގސް ނުވަދިހަ އެތައް ހާްސ  ގޮތަށް ޔައަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ހާލަތު ދި

ކަންކަން މިކުރަނީކީ  ތަން. ނަމަވެސް މިއަދު މި  އަތްނުފޯރާ ހިސާބަށް ދިޔަ ،ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަރަިއގެންގޮސް އަހަރު

ްއގައި ކަމަކަށް ައޅުަގނެޑއް ނުވެވޭ ހާލެދައުލަތް އެކަމަކުން މިންޖު، ކޮންމެހެން ދަރަނިވެރި ހާލަތެއްގައި ދަރަނިވެިރވެ

 ގޮުތގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް  ާނަޔތްތައް ވެްސ މީގެ އެންމެ ހެޔޮިމއަދު އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ އި ނުދެކެން. އެހެންވީމާ،

ދަނީ މިއަުދ  ދިނުމަށް ޓަކަިއ މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އަދި މިނިވަން ފަންސާސް ެވސް ފާހަގަކުރަމުން މިލިއްބައި

ދިވެހިންގެ ގޮުތގައި މިނިވަންކަންމަީތ  ،ވާތީ. އަދި ދިވެހިން ކަމަކަށް ެވސް ކުރުން އެއީ ލާޒިމު އި އެކަންދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ކަމެއް. މިއަދު ފަހަރެއްގައި ބައެްއ  އަބަދަށް އަޅުަގނޑުމެން ތިބެން ބޭނުންވުމަކީ އެއީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް އެދޭނެ

 ،އެީއ އަޅުވެތިކަެމއްަގއި ނެތި .ނޫނޭ މު އެއްެޗއްމުހިއް މަކީ އެއީކީ މާބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުވެލައްވަފާނެ މިނިވަންކަ

ަކމެއް. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާީނ  ެވސް ހީވުމަކީ އެކަީށގެންވާ  އަބަދު ތިޭބތީ ފަހަރެއްގަިއ މިގޮތަށްތާ މިނިވަންކަމުގައި 

ނޑުމެން ގާނޫނަކަށްވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަްށ މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ގާނޫނަށް  ،ވެ ަގއި ައޅުގަ
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މި  މަހުގެ ކުރިން އެކީަގއި މި ރަމްޟާން ގެ ރަޙްމަތާهللاހި ރައްޔިތުންނަށް މި އިޞްލާޙު ފާސްވެގެންގޮްސ މިކަން ދިވެ

ރައްޔިތުން މިއަުދ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ނާޔަތަކީ ވެސް ލިބިގެންދާެނ އެއްެޗކޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީއި

މި ކަންކޮޅުތަުކގަިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން މިކަމާ  ،އުފާކުރެއޭ. މިއަުދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް ންކަމާމިކަ

 ،ވެސް  ރައްޔިތުންެގ ކިަބއިން ،ެވސް ނޫންޯތއޭ ައޅުަގނޑުމެްނ ދަރިންގެ ކިަބއިން ހިނިތުންވެއޭ. އެހެްނވީމާ، ިމއެއް

 ކީަގއި އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާަލއި،އެ ނުންވާ ސިފައަކީ. ހިނިތުންވުމާބޭ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ދެކެން ވެރިންގެ ކިަބއިން

ނޑުމެްނ ތެރޭގައި އަށަގަންުނވަ މި ؛އޯގާތެރި  މު އަާސސެއް. ންވެަފއި އޮތް މުހިއްކަމުަގއި ދެމިތިބުމަކީ މިއަދު އަުޅގަ

ައޅުަގނޑު ހަމަ އެްއގޮތަކަްށެވްސ  ،އަޅުަގނޑުމެން ތެރޭަގއި ހިތާމައަކީ މިކަންކަން ިމގޮތަށް ބަދަލުވަމުންދާއިރު ވެސް 

ނޑަށް ހީވާކަމަށް ވެސް ވޯޓު އަދި އެްއވެސް ެއއްެވސް އުްއމީދެއް ނެތް މި  ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެން  ދޭންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ ؛ޕީ.ޕީ.އެމް  ،ރޫލިން ޕާޓީެގ ހަމައެކަނި މެންބަރުންކަން ެވސް ނޭނގޭ. ެއކަމަކުެވސް މި ކަަމށް އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވެްސ  ލިބޭ ކޮންމެ ަކމަކަށް އެ އި އި ލާބަޔާދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ެވްސ ރައްޔިތުންނަށް މިފަދަ ހެވާ

ނޑު ށް އިޖާބަެއކީަގއި ބަިއވެރިެވގެން މި ކަމަ އަޅުަގނޑުމެންނާ ުއްއމީދުކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ެދއްވާނެ ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވޯުޓ މަރުޙަލާއަށް އަންނައިުރގަިއ  ވާ ބިލުގެ  ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި  އިޞްލާޙަށް ިމ ކަމަށް އަުޅގަ

ތިއްބެވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ވެްސ ވެނޫނީ ހާޒިރު ،މެންބަރުން 85ސް ތެރޭގައި މި ތިއްބެވި އިރާދަފުޅުކުރެްއިވއްޔާ މި މަޖިލި

ަބއިދިނުމަށް ޓަކަިއ ނޫނީ ލިބިދިނުމަށް މަންފާ ލިއް ނަށް މި ލާބަޔާއިދިވެހި ރަްއޔިތުން ކަމަށް ސަޕޯޓުކުަރއްަވއިމި 

ޓަކައި ެއކަމާ އަތުކުރި އޮޅާަލއިގެން މަސައްކަްތކުރަްއވާނެ ބޭފުޅުން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު އާދޭހާ އެީކަގިއ 

ނުޑ ެއކަްއޗެއް ،ދަންނަވަނީ ނޑު  ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަދި އޭެގކުީރގަިއ އަުޅގަ  ތަށާ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާ އަުޅގަ

ނޑު މި ކަމަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ެއއަށް  ،އަދި ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  އޭގެ ނިހާޔަތަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް ކަމުގައި ެވސް ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި

 . والس الم عليكم

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ެދކުނު ހިތަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ނޑު ވެސް ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  އަށް މި  2008/2ގާނޫުނ ނަންބަރު ، 2008/2ލަ ގޮެތއްަގއި ޖުމު އަުޅގަ

ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުަރން. ރަމްޟާން މަސް ކުރިމަތިވެގެން އަންނައިރު ައޅުަގނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް 
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މުަގއި ައޅުަގނުޑ ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންދާނެ ލުޔެއް ކަނެ، ާޚއްަޞ ގޮތެްއގައި މަަސއްކަތްވެސް ލިބިގެންދާ

ނޑުމެން ލު ހުށަހެޅިގެން އައިިއރު އަވަސް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، މި ބި އަރުަވިއގެން މިކަން ކުރެއްވުަމކީ އަުޅގަ

ނޑަްށ ގަބޫލުކުރަނީ އަބަދުެވސް މި  ވެސް  ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް މެ. އެހެންނަމަވެސް، ިވްސނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ގޮތުގައި. ޖީބުން އެއްެޗއް ނަާގ  ގެކަމެއްނަގާ ސިޔާސަތެއްެގ ތެރެއިން ކުރާ  ންމެ ކަމަކީ ޖީބުންސަރުކާރުން ކުރާ ކޮ

ނެވިހެން ޖީބުން ނަގާ މި ދެން ،ވާއިރު  މީހެްއގެ ޖީބުން އެއްެޗއް ނަގާ ިދއްކޮށްލުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ދިއްކޮށްލުމަކީ އެ

ޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ. މި ިބލު ހުށަހެޅިގެން އަންނައިރު ގޮތުަގއި އަ  ގެކަމެއް  ތަުކގެ ތެރެއިން ކުެރވޭސިޔާސަތު

ކުާރ މީހުންނަށް ވެސް މި އެލަވަްނސް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް. މިހެން މަަސއްކަތް ވޭ ޕްަރއިވެްޓ ސެކްަޓރގައި އެބަ

ޓަރގެ ޮގތުން ޕްރައިވެޓް ސެކް  އޮތް ޕްަރއިވެޓް ެސްކޓަރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދު މި ،އޮންނައިރު

އިްއޒަތްތެިރ  ،ކަމަކަށް ނުވާނެ މިތާ ބަެއއް މެންބަރުން ވެސް ވިޔަފާީރގެ ނިސްބަތް ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ. ފަސޭހަ

 ،ަފއިސާ ަވގުތުން ދޭން. މި ދެންނެވި މުއްދަތު  ވެގެންނުދާޭނ އެ މެންބަރު ވެސް ފާހަަގކޮށްފި  ފަސޭހަކަމަކަށް

 ފައިާސ ދިނުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް އެ  ތަނަކުން ނަގައި  ރު ނެތް ރަމްޟާން މަސް މިހާ ކަިއރިވެފައި އޮންނައި

ނޑު ވެސް މި ބިލަށް ޮކމިޓީގައި މަްޝވަރާކުެރވޭއިރު މިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިއަްށ  ވެގެންނުދާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައް ،ރަނގަޅު ގޮތެއް  ޔިތުންނަށް ެވސް ައޅުަގނޑުެމން އެންމެންނަށް ވެސް ރަނަގޅު އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑުމެން ެއއްވެްސ  ރަނގަޅު ގޮތަށް މިކަން ވުމަްށ އަޅުަގނޑު ެވސް އެދެން. އަދި އަުޅގަ

 ،ކަމެއް ކުރާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައށް ޝުކުރު ދަންނަވަންޖެހޭ މެންބަރަކު ސަރުކާރު އޮެވގެްނ ސަރުކާރު މިފަދަ

ބުނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަށް  ،ކަމެކޭ ވިދާޅުވެ ކަމެކޭ މިއީ ތިމަންނަމެން މެންބަރުން ކުރި ވިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެއް 

ނޑުމެންގެ ؛ސަރުކާރު ،ނުކުރަން. މިކަންކަމަކީ މިއީ ސަރުކާރު އޮވެ ސަރުކާރުން ފައިސާ އަޅުަގނޑު ގަބޫލެއް  އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތު ފައިސާ މި ދައުލަތުގައި ހުންނާނީ. ންގެ ވެސް ފައިސާ. އެއީ ަވކި މީހެއްގެ އެްއޗެްއ އަޅުގަ

މިާތ ، ކަމެކޭ ވިދާުޅވެ ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ޝުކުރު ދަންނަވައިގެން މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުެރއްވި

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ ސިޔާސީދެްއކުމަކީ އަވާހަކަ  ،ން ކުުރމޭ. ރަމްޟާން މަސް އަންނައިރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުުޅގަ

ގޮުތަގއި  ގެ ނާޔަެތއްއި، ގޮތުަގއި ގެއެ ބޭފުޅުންނަްށ ދެވޭ އެލަވަންެސއް  .ތިބީ މުސްލިމު ރައްޔިތުން ާރއްޖޭަގއި މި

. އޮތީ ގޯްސވެފަ ކުރުމެއް ނޫން. އޭެގ ނިޔަތް އެ ނަަގިއގެން އެކަން ކޮންމެހެން އެއިން ކްެރޑިޓު، އެްއޗެއް ދިނުމަކީ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެން މިދަނީ،  އަޅުަގނޑަށް ައޑުިއިވގެން މި ދަނީ ތިމަންނަމެންގެ ސިޔާސަތޭ މިއީ.  އަޅުގަ

ކަެމކޭ. އަިދ އިދިޮކޅު ޕާީޓން މިއަށް ވޯެޓއް ނުދޭނޭ.  ކަމެކޭ މިީއ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެްއވި ތިމަންނަމެން ކުރި

ނޑުމެން ކީްއވެތޯ މިއަށް ވޯޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މިއަށް ވޯޓުއަ ންީވ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ެވސް ނުދޭޓުދޭން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް  ނޑުމެންނަށް  ،މުސްލިމުން. އަޅުގަ މުސްލިމު ރައްޔިތަކަށް ލިބޭ ލުޔަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެސް ހިތް އެދޭ ނޑުމެން ވެސް މިތިބީ ިމއަށް  ވެސް ލިބޭ ުލޔެއް. އަުޅގަ ގޮްތ އެީއ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ
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ނުޑ މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަމޭ. ވޯޓުދޭން. އަޅު ނޑު ެވސް ދެންނެވިން އަުޅގަ ަގނުޑ ފެށިިއރު ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދޭތެރޭަގއި ވާހަކަ ދައްކަން އެބަ ގޮތާ އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންތައްަތކަށް އަންނަ މި ސަރުކާރުގެ  ޖެހޭ. ައޅުގަ

ކަމެއް ގޯސްކޮްށ  ފަސްއި، ިތންހަތަރުކޮށްފަ ަކމެއް ގޯްސކޮށް ޖެހޭ. އެއް ދޭތެރޭަގއި ިވސްނަން އެބަ ސިޔާސަތުތަކާ

ނަޑއެިޅގެން މި އީކަމަކީ ވެްސ މި . މިކުރަނީ ކަެމްއ މި ކޮށްފައި ދެން ރަނގަޅު ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ މަސްރަޙަށް  ކަ

ދި މި އަ ،އަދި ޖަލަށް ލުމަށް ޕްލޭންކުރުމަށްފަހު މރާއްޖޭެގ އިދިޮކޅު ޕާޓީތަކުގެ ީލޑަރުން ޖަލަށް ލުމަށްފަހު ބަލާއިރު މި

އޮތް އިދިކޮޅު ިސޔާީސ  އްޖޭގެ މިރާ  ؛ރަމްޟާން މަސް ތެރޭގައި ެވސް މި ބޭފުޅުން ކުރާނެ މަޝްވަރާައކީ ރާއްޭޖގެ ަވކި

މިކަން މިހެން  ،ކުރަމުން ގޮތް. މިހެން މިކަން ފިކުރު ނައްތާލުމަށް ޓަަކއި މަޝްވަރާކުރުން. މިީއ ޙަޤީަޤތް އޮތް

ފަްސއަާޅ ފޮރުވުމަށް ޓަކައި މިކަހަލަ  ،ށް ޓަކައި މި ކަންކަްނ ފޮރުވުމަށް ޓަކައިކަންކަން ަކަވރުކުރުމަ މި ،އޮންނައިރު

އެ ބޭފުޅުން ކޮންމެހެން  މިއީ، ކުރަނީ. މިއީކީ އިންސާނިއްޔަތުކަެމއް ހުރެގެން ބިލުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މިކަން

އީ . އެހެންނަމަވެސް، މިގަބޫެލއް ނުކުރަން ޅުަގނޑުކަމެއް ގޮތުގައި އަ  ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ކޮށްޭދންޖެހިގެން ކުރާ

ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުމަށް އެދޭ  ،ލިބޭ އެއްޗެްއގެ ޮގތުގައި އޮތީތީ ައޅުަގނޑު ެވސް މިއަށް ތާއީދުކޮށް ކޮންމެހެން

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ފާހަގަކޮށްލަން މިކަން މިހެން މިހެން އޮންނައިރު މި ޙަޤީޤަތްތައް  ،އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ބޮުޑވީީކ  ؛ައއްޑޫ ިސޓީެގ ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވެގެން  ،އަްއޑޫ ސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ ަމއްސަލަިއގައި 

ދެން އައި މަހުގެ ބިލު އައިއިރު  ،މަހުގެ އެރި ބިލު ސަތޭކަ ރުފިޔާ ބިލަށް މާރިޗު ނޫން. ތިން ހާސް ފަސް ކުޑަކޮެށއް

ފައިސާ އެ  ނޫން. ިވޔަފާރިވެރިން ާއއްމު ރައްޔިތުން އަުތން ނަގާނެ އެ ކަމެއް ައއުަމކީ ކުޑަ އެގާރަ ހާސް ރުފިާޔއަށް

ތަނަްށ  ވީ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ިވޔަފާރިކުރަން ބޭނުންވާނެ. އެހެްނނަމަވެސް، މި .ބިލު ކަވަރުކުރުމަށް ަޓކައި

އެކަމުގެ ަޝކުާވ ކުރަމުން އަންނައިރު އަިދ  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަތޮުޅގެ ވިަޔފާރިވެރިން ވެސް އެކަމުގެ ިއހުތިޖާޖުކޮށް

ވަަޑިއގަންނަވާ މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވެއަދި މި  ،އަްއޑޫ ސިޓީގެ ކައުންސިލުްނ ވެސް ެއކަން ކުރަމުން ައންނައިރު

ވީ ތަނަށް ސަރުކާރުން އެްއވެސް ކަހަަލ  ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު އަދި މި މެންބަރުން ވެްސ މި ކަމާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ވަެޅއް މި ކަމަކަްށ އަާޅފައެއް ނެތް. ކޮބައިތޯ އިްޚލާޞްތެރިކަމަކީ؟ އެހެންވީާމ، މަޖިލީހަށް މިފަދަ ބިލެއް ފިޔަ

ތިމަންނަމެން ރައްޔިތުންނަށް މުސްލިމުންނަށް ވީތީ ތިން ހާސް ރުފިޔާ  ،ކަމެއް ކުރީމޭ ހުށަހަޅައިގެން ތިމަންނަމެން މޮޅު

 ،ކުރުަމީކ ކުރެވުނު އެތަްއ ގޯްސކަެމއް ަކވަރުކުރުމަށް ަޓކައި  ކަންައރުވާލަިއގެން މިނީމޭ ކިޔަިއގެން ައވަސް ދި

 ވީތީ  ކަމެއް ިމއީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ަރއްޔިުތންނަށް ލިބޭ އެްއޗެކަށް  ފަސްއެޅުމަށް ޓަަކއި ކޮށްގެްނ އުޅޭ

ނޑުމެން ޝަ  ދޭތެރޭގައި ޅުނު މި ސަބަބާއި މީގެ މަޤްސަދާމި ހުށަހެ މިއަށް ތާއީދުކުރިެއއްކަަމކު އްކުކުރަން. އަުޅގަ

ކަމެއް ިވޔަްސ  ނޫން. މިއީ އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުން ކުރެއްވި ކަމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެްއވިއެހެންވީމާ، މިއީ 

 ބުން ދޭންޖެހޭ ތަނަކަށް ނާންނާނޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޖީ މިއެއް މި ބުން ދޭންޖެހޭ އެއްެޗއް ނަމަ،އެ ބޭފުޅުންގެ ޖީ

ނޑު ނެތީމު އެްއޗެއް ނަމަ، ރާއްޖޭެގ  ،މި ބިލެއް މިތަނަށް އައިސްގެން ަރއްޔިުތންނަށް ދޭކަށް ނޯންނާނެ. އަޅުގަ
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ނޑުމެން  ނުޑމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެްއ މަދުވެގެން އަުޅގަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ުޝކުރު ދަންނަވާކަށް. އަުޅގަ

ނީ. އަޅުަގނޑުމެން ައބަދުވެސް ކުރާ ޝަކުާވއަީކ ވެސް ވަކާލާތުކުރާ ކުރަނީ. އަދި ފަހުން އަބަދުވެސް ަވކާލާތު މި

ނޑުމެންނަށް ދޭށޭ. އަޅުަގނޑު ކުރިްނވެސް ދޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ލިބޭ މިންވަރު މަ ލިބޭ މިންވަރު އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ައއްޑޫ ސިޓީ ރިފާހަގަކު އްޖޭގެ އަޮތޅުތަުކގެ އެހެން އާދެ! ރާ ؛ހެން އިޚްލާޞްތެރިަކމެއް ހުރިނަމަހީ އަޅުގަ

 ވެސް ކަރަންޓު ބިލުގެ ައގުބޮުޑވެގެން ވިޔަފާިރެވރިންނަށް... ތަންތަނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިިލނގިލީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 . ށްޙުސައިނަ ސަޢުދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

އަށް ދިވެހި ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ގެންނަ  2008/2` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންަބރު 

ތްތެރި މެންބަރު ދެްއވި ަކމަށް ޓަކައި ދުވާފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިއިޞްލާޙު ރަ

ނުޑ ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދިވެހި ތާ ޤްވާީމ ރީޚުަގއި މުިޅ ދުނިޔޭގެ ބައިނަްލއަމުޙައްމަދު ޢަލީއަށް އަުޅގަ

 ފެންވަރެްއގައި ހަމަހަމަކަމާ ެއކީަގއި ރަމްޟާން އެަލވަންްސ ދޭ ހަމައެކަނި ޤައުމު ކަމުަގއި ދިވެހިާރއްޖެ ެވގެން މި 

ވަނީ.  ޭޔގެ ވެްސ އިސްލާމީ ަޤއުމުތަކަށް ވެްސ ރިވެތި ނަމޫނާެއއް ކަމަށް މިއަދު ބަލަިއގެންފައި މި ދިޔުމަކީ މުޅި ދުނިދާ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންަނށް މިއަދު މި ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން އިޖުތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ގެނެވޭ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ސީދާ މިއަދު މި  ،ރައްކާތެރިކަން ކަަށވަރުކޮށްެދމުންދާ ހިނދު

ެގ ޖީބުތަްއ އެ މަނިުކފާނުގެ އިރުޝާުދގެ ތެރެިއން ރައްޔިތުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ބެއްެލވުމުގެ ދަށުން

، ސުފުރާމަތި ތަނަވަސްކޮށްެދވުމުގެ ގޮތުން  ،ރަމްޟާން އެލަވަންސްަގއި ދިވެިހ މޭޒުމަތި ،މަށްމުއްސަނދިކުރު

ވިސްނުމުަގއި ެގންނެވި އިޞްލާޙެއް ކަމަްށ  ގުޅުން ރަނގަުޅކުރުމުގެ ގޮތުން އެ މަނިކުާފނުގެ ދުރު އިލާތަކުގެޢާ

ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ ރައް ދިވެހި ސަރުާކރާއި، އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ ފާހަގަކޮށް

ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި އްޔާއަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ޚާއްޞަކޮށް ަރއީސުލްުޖމްހޫރި ؛ސީދާ އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް،

އި ދެއްގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެވާ މި ފެނިގެންދަނީ މިފަދަ މާތް މަޤްޞަައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު  ރައީސް.

ހެޅުނީމާ ކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން މިކުާރ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ަމޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަލާބައަށް މަސައްކަތް

އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަމޭ. އެެހންނަމަވެސް، މިހެންނަމަވެސް، މިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ކޮންމެވެސް ބަހަނާތަކެްއގެ ތެރެއިްނ 

މި ބިލަށް ފާޑުކިޔުުމގެ ތެޭރގަިއ ބަހުސްކުރަމުންދާ ތަން. އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކަށް މި ފެނިގެންދަނީ މިފަދަ ކާމިޔާބު 
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ހުށަހެޅުނީމާ ދެން އެ ބިލާ ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނގެ މެދުގައި ހިތް ަޝއްކުރުމުެގ  ރަނގަޅު ބިލެްއ މަޖިލީހަށް

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ތެރި ރައީްސ. ދޮގު ވާހަަކތައް ފަތުރައިގެން ކުރިއަށް ެގންދިޔުން. އިއްޒަތް ،މަސައްކަތްތަެކއް އަޅުގަ

ވަީނ މި އެލަވަންސް ދިނުމަށް  ޕާޓީން ބޮޑު އިދިކޮޅު ރަމްޟާން އެލަވަންސް ދިނުމަށް ޓަކައި އެންމެ .ބޭނުން

ރަމްޟާން އެލަވަންސް ދިނުމަށް ޓަކަިއ  އެ ބަޖެޓުގައި، އަހަރު ފާސްކުރި ބަޖެޓުަގއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި

ނުދެްއވާ. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތވާ ެއއްވެސް މެންބަރަކު ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރަމްޟާން ވޯޓު ފާސްކުރުމަށް

ނޑުމެން މި ،ދިނުމަށް ނޭދޭ ހާލު އެލަވަންސް ދަނީ އެކަމަށް ޓަަކއި ވަރަށް ިހތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  އަުޅގަ

ރަމްޟާން އެލަވަންސް ހަމަހަމަކަމާ އެީކގައި ަރއްޔިތުްނެގ  ،އެހެންނަމަވެސް، ރަމްޟާން އެލަވަންސް ދިނުމަށް ޓަަކއި

އެއާެއކީަގއި މަތީ މުސާރަ އުނިކުެރއްވުމަށްފަހު އަދި ހަމަ ރުފިޔާމަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ މުސާރައިން ހަތް ހާސް 

 އި ލިބޭ ބޭބޭފުޅުންގެ މުސާރައިން ބޮޑު އަދަދެއް އުނިކުެރްއވުމަށްފަހުގައި ހަމަހަމަކަމާ އެކީަގއި އެންމެ ނިކަމެތި މީހާއާ

ތުވުންތައް މި ޤައުުމގަިއ ަނސްލީ ތަފާ އިއެންެމ ކަޅު މީހާއާ އިއެންެމ ކުލަ ދޮން މީހާއާ އިއެންމެ މާތް މީހާއާ

ނޑުމެން މި ،ލާފައި ނައްތައި ދަނީ  މިއަދު ިމ ޤައުމަށް އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކަިއ އަުޅގަ

ޖެހޭ.  މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. މިއީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަެކއް. މި މަސައްކަތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުރު އަދާކުރަން އެބަ

ނޑުމެ ްނގެ ތެެރއިން ބައެްއ ބޭބޭފުޅުން ވަކާާލތުކުރަްއވަމުން ގެންދަވަނީ ޭފރެނީއޭ. ފޭރޭ ސިޔާސަތު މި މިއަދު އަުޅގަ

ޓެްކސްެގ ނިޒާަމކުން މި ޤައުމުގެ ަދއުލަތުެގ  ޤައުމަށް ތަންފީޛުކުރެްއވި ފުަރތަމަ ސަރުކާރަކީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރުކާރު.

ޤައުމަށް ތަޢާރުފުކުރުން. ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތައް ހަދައިގެން އާމްދަނީ ބައްޓަންކުރެްއވިކުެރްއވުމަކީ ފޭރޭ ނިޒާމު މި 

ކަރަންޓު ބިލު ައގުބޮުޑެވގެން އެކި ސަރަަހއްދުަގއި އެިކ ައުގތައް ތަންފީޛުކުެރއްވުުމގެ ަމސައްކަތް ެފއްެޓވީ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ާކރުން. އަމިއްލައަށް ކަންކަން ސަރުކާރުން. މިއަދު އެކަންކަްނ ހަމަމަގަށް އެޅުމުގެ މަސައްަކތް މި ކުރަނީ މިއަދުގެ ސަރު

ކޮށްފައި މި ޤައުމުަގއި ނޭދެވޭ ކަންތައްތަެކއް ތަޢާރުފުކޮށްފައި، އެކަންކަމުން އަަރއިުނގަނެިވެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ކުާރ 

ްށ މަސައްކަތަީކ އެކަްނކަން ޙަްއލުކުރުން. މިއަދު އިިދކޮޅު ަފރާތްތަކުން ހަމަ އެގޮުތަގއި ެއ ކަންކަން ކާިމޔާބުކުރުމަ

ޓަކައި، ެއގޮތުަގއި އެ ިސޔާަސތުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން މި ދަނީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި 

ޤައުމުގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރާނެ މި ސަރުކާރުން. ކުރައްވަމުން މި ގެންދަވަނީ. ރައްޔިތުން މިއަދު އެކަން ޙައްުޤ 

އެ ގެންދަވަނީ ތަންފީޛުުކރަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިފަ. މި ޤައުމުގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ  ގޮތުަގއި ޝުކުރުއަާދކުރަމުން

ހަރުދަނާވެ، ެއްއވެސް ކުއްޖަުކ ބާކީނުާވ ސިޔާސަުތގެ ތެެރިއން، މުޅި ޤައުުމ މި ދަނީ ފަޚުރުވެރިކަމާ އެީކގަިއ ތަޢުލީމު 

. ޤައުމުގެ އިޤްިތޞާދު މި ދަނީ ކުރިއަރަމުން. ހާސިލުކުރަމުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުމަށް މި ލިބެނީ އާރޯކަން

އިޤްތިޞާދު ކުރިއަމުންދާ ވަަރކަށް ރައްޔިތުްނގެ ޖީބުތައް ަތނަވަސްެވގެންދާނެ. މިއަދު ަރއީސް ޔާމީން މި ދެްއވަނީ 

ގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އުފާެވރި މެސެޖެއް. ރަމަޟާން އެލަވަންސް ބޮޑުެވގެންދާދިޔުމަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް 

މުވަްއޒަފުންގެ ވެސް މުސާަރ އިސާހިތަކު ބޮުޑެވގެންދާނެަކމުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހި 
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ސަރުކާރު މިއަދު ަރއްޔިތުންަނށް ޚިދުމަތްކުރަމުން މި ދަނީ ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި. އިސްލާީމ ޙަޟާރަތު ޤާއިމުކުެރއްވުމަށް 

ރެްއވުމަށް ޓަަކއި ިއސްލާމީ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން ެއންމެންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއްގެ ޓަކައި، ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުކު

ގޮތުަގއި ދިވެހި ގާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރެްއވުމުގެ ިސޔާަސތު މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މި ގެންދަވަނީ ކުރަްއވަމުން. 

ނޑުމެން މިތިބީ ކިތަންމެ އަވަްސއަުރވަިއގެން  އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުުރމުގައި ފަހަތަކަށްނުޖެހޭނަން. އަުޅގަ

ކުރަންޖެހުނަސް މި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޙަޟާރަތަށް ފައިދާކުރުވަނިިވ، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް އެންމެ ޙައްޤުކަން ބޮޑު 

ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެީކގަިއ ރަނަގޅު ޮކންމެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ މިތިބީ ތައްޔާރަށް ކިތަންމެ 

 ހަކަށް ކުރަންޖެހުނަސް.އަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް.

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ދުވާފަރު ދާއިރާގެ . عليكم مالالس  `. 

އަށް ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ  2008/2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާޫނނު؛ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ދަންނަވަން. ސައްތައިން ަސއްަތ އިޞްލާޙަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙެ އް ކަމުގައި އަުޅގަ

މުސްލިމު ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ޤައުމެްއގައި ރަމަޟާްނ މަހުގެ އިނާޔަތް ހަމަހަމަ ގޮތެއްަގއި ދެްއވަން ފެއްެޓވުމަށް 

މެދަކު އެއްވެްސ ޔާމީން ނިންމެވިނިންމެވުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އުފަލުން ފޮޅޭނެ ކަމެއްކަމާ هللا ރައީސް ޢަބްދު

ޝައްެކއް ނެތް. އާދެ، ިމ ބިލާ މެދު ވާހަކަދަްއަކަވމުން އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ބިލަށް 

ތާއީދުކުރަްއވާކަުމގެ ވާހަކަ ެދއްެކވި. އެހެންނަމަވެސް، އެހެން ހުރިހާ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ބިލުތަކެކޭ އެއްފަދައިން، 

ގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކި ކަހަލަ ބަހަނާދައްކަަވއިގެން ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތވެަވޑައި 

ގޯސް މަޤްޞަދުތަކެއް އޮތް ަކމަށް ދައްކަަވއިގެން ދަްއކަވާ ވާހަކަތަަކކީ ެއއީ މި މަޖިލީހަށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ާއ 

ށައިގެން ިދވެހި ރައްޔިުތންނަށް މަންފާއާއި ލާބަހުރި ވާހަކަތަެކއް ނޫން. ައޅުަގނުޑމެން މި އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ ފަ

އެިކއެކި ބިލުތައް ސަރުކާާރ ގުިޅގެން މި ދަނީ ފާސްކުރަމުން، މި ތަނުގައި ަބހުސްކުރަމުން. އޭގެތެޭރގަިއ 

ީޙ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް ގެނެވުނު ިއޞްލާޙާއި ޖަލުތަކާިއ ޕެރޯލްެގ ގާނޫނާއި އިސްލާމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ގާނޫނާ އަިދ ޞިއް

ނޑައެޅުނު ޤައުމީ ބަޖެޓު ވެްސ  ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނާއި، މީގެއިތުރުން މި އަހަރަށް ކަ

ހިމެނޭ. މިއިން އެއްވެސް ެއއްވެސް ބިލަކަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރަކު ވޯޓުދެއްވާަފއި އަިދ ތާއީދުކުރަްއވާފަެއއް ނުވޭ. 
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ން އުޅޭ އިޞްލާޙާ މެދުަގއި ވެސް އެ ބޭފުޅުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރިޔަްސ އެހެންވީމާ، މިހާރު މި ހުށަހެޅިގެ

ނޑުމެން ކަންޮބޑެްއ ނުވެއޭ. ިދވެހި ސަރުކާުރން، ޢަބްދު ޔާމީންގެ ިމ هللا ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެމިތިބޭނަން. އާދެ، ސަރުކާރުން ޤައުމަށް ޓަކައި ކުރަްއވާ ހެޔޮ ކަންތައްތަކުަގިއ ތާއީދުކުރުންމަތީގައި އަ ުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ. މި ގެެނވޭ ިއޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ހަމަހަމަކަމާއި މުސްލިމު 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ޤާއިމުވެގެންދާނެ. ައޅުަގނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ނިކަމެތިންެގ  އަޚުންނާއި އުޚުތުްނގެ ހަމަހަމަކަން އަުޅގަ

ގޮތުަގއި މި ތިބޭ ބަޔަކު ކަމަށް ވިޔަސް، މުއްސަނދިން ކަމަށް ވިޔަސް، އަދި މުސްުކޅިންނާއި ކުޑަކުދިން ކަމަށް 

ވިޔަްސ، ހުރިހާ އެންމެންނަށް ރޯދައިގެ އިނާޔަތްތަާކ ެއއްޗެިހ ހަމަހަމަކޮށްދިނުމުން މިއިން މި ދޭހަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ތަންމެ މުއްސަންޖެއް ަކމަށް ވިޔަްސ، ފަގީެރއް ކަމަްށ ވިޔަްސ މަތީ ޢާއިލާެއއްގެ ހުރިހާ އެންމެން ހަމަހަމަކޮށް؛ އެއީ ކި

 ާޔމީން އެ ހުރިހާ އެންމެންނާ هللا މީހެއް ކަމަށް ވިޔަްސ، ނިކަެމތި ޢާއިލާއެްއގެ މީހެއް ކަމަށް ވިޔަްސ، ރައީސް ޢަބްދު 

ވަނަ މާއްދާގައި އަާސސީ  17ސީގެ ނޫނުއަސާސޫލަކުން ކަންތައް ކުރަްއވަމުންގެންަދާވކަން. ޤާމެދު ހަމަހަމަ އު

ނުމުގަިއ އެ މީހެްއގެ މުއްސަނދިކަމާއި ޙައްޤުތަުކގެ ގޮުތަގއި މި ޮއންނަ ކަންތައްތަްއ ވެްސ ަދއުލަތުން ފޯރުަވއިދި

ގޮތަކަްށ ބަލާކަށެްއ ނުޖެހޭ. ހަމަ އެގޮތަށް މި  ިސޔާސީ ިފކުރު ހުރި ،ުއފަންވި ރަށަކަށް ،ކުލަަޔކަށް ،ރުކަމަކަށްފަގީ

ން މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ހަމަޖެހިގެން މި ދަނީ އިޚްލާޞްތެރި ވެރިއެްއގެ ޒަޢާމަތުގެ ދަށުން، އުސޫލު

ނޑު ވަަރށް ފަޚުރުވެރިކަމާއިޚްލާޞްތެރިކަންމަތީ މަސަްއކަތްކުރާ ވެރިންތަެކްއގެ ސަބަބުން ކަމަ އެީކގަިއ  ށް އަޅުގަ

އިންތިޚާބުތަކުަގިއ  ވެދިޔަޑުމެން ވޭތު ަގނދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ައޅު

ވަންޓުްނގެ ޮގތުގައި ތިބި ވަރަށް ގިނަ ތެރޭަގއި، ޚާްއޞަކޮްށ ސިވިލް ސާ އިރުަގއި ރަްއިޔތުންގެމަސައްކަތްކުރި 

ނޑުމެންނަށް. މީގެތެރޭަގއި އެ ހުގެ އަޑުތަަކކަށް މިހާރު ޝިާކޔަމުވަްއޒަފުންތަކެްއގެ އާދޭ ުތ ލިބިގެން މި ދަނީ އަުޅގަ

ރިާހ ނާޔަތުެގ ފައިސާ ހުކަމެއް މިއީ، ރަމަޟާންމަހު ދޭ އި ން ހުށަހެޅުއްވި ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަެކއްގެ ތެޭރގައިބޭފުޅު

ކުރާ މީހަކަށް، މުއްސަނޖަކަށް އެްއވެސް ތަފާތެއް ނެތި، މަތީ މަގާމު އަދާ ،ރަކަށްއެންމެންނަށް ހަމަހަމަކޮށްދިނުން. ފަގީ

ނޑު ދަންނަވާނީ ބައެްއ މު އަދާކުރާ މީހަދަށު ފަންތީގެ މަޤާ ކަށް ތަފާތެއް ނެތި. މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ެއކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ޙަޤީޤަތުގައި މި ގެނެޭވ 

ޒަފުންނަށް ވަީނ ތުގެ މުަވއްއިން ފެިށގެން މަތީގެ މުސާރަ ލިބޭ ހުރިހާ ދަުއލަހާސް ރުފިޔާ 9ޞްލާޙުގެ ސަބަބުން އި

ވަންޓުންގެ ތެރޭަގއި ތިބި ހުން އެކަންޏެއް ނޫން. ސިވިްލ ސާމުގައި ތިބި މީގެއްލުން. ޭއގެތެޭރގައި ވަކި ސިޔާސީ މަޤާ

ނާޔަތް ލިބޭ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަނީ ގެއްލުން. ެއީއ ހާސް ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތީ އި 9ގެ ތެރެއިން ވެސް މީހުން

ވަންަޓކަށް ސިވިްލ ސާ، ވަންޓަކަށް ނަމަރުިފޔާެގ މުސާަރ ލިބޭ ސިވިްލ ސާ  ހާސް 10 ،ވާ ެއއްޗަކީ މިހެން މި ދަންނަ

ނުޑ މި ދަންނަާވ  33ސަތޭކަ  3ހާސް  3ލިބޭ  ،ވެސް މި އިޞްލާޙު ުނގެނަިއ ނަމަ ރުފިޔާ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އޭގެ ދަށުން މުސާރަ ލިބޭ  ހާސް ރުފިޔާގެ މަތީގެ އިނާޔަތް ލިބޭ ހުރިހާ މީހުންނަށް ވަނީ؛ 9ްއޗަކީ އެ
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ތެރެއިން ވަނީ މަންފާ. އެެހންނަމަވެސް، ސަރުކާުރގެ ިވސްނުންފުޅަކީ ރައްޔިތުންނަްށ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް މީގެ

ރި އަޅުކަމަާކ އަށް ަޓކަިއ ކުރެވޭ މަިތވެهللا ުގޅިގެން،  މަާޟން މަހުގެ ޚާއްޞަ މުނާސަާބައކާޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ރަ

ނާޔަތެއް ކަމަށް ވާީތވެ، މި ކަންތައްތައް އޮންނަންޖެހޭނީ ހަމަހަމަކޮށް ކަމަށް. ގެން އެ މީހުންނަށް ދެވޭ އިގުޅި 

ނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް އެހެންވީމާ، މިކަން ިމގޮތަްށ މިހެން ކުރެއްވުުމގައި ަސރުކާރުން  މި ނެގި ސްޓޭްނުޑ އަުޅގަ

ނޑަައޅާފަިއވާވާ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނޑަައޅާފައި ބޫލުކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި މި އަހަރަށް ކަގަ ފައިާސގެ  ނާޔަތުެގ ކަ

ން އޭގެ ތިރީހަކަށް މިލިއަ، މިއިން ނުފުދުނު ބައި  ،ހާސް ރުފިޔާ މީހަކަށް ހަމަޖެއްސިއިރު 3އިން ތެރޭގައި ހުރި ފައިސާ

ގައި ސަުރކާރުން މި ކުަރއްަވިއގެން ނަމަވެސް މި ކަންތައްަތއް ހަމަޖެއްސެވުމު ޔާ ސަރުކާރުން އިތުރަްށ އެލޮކޭޓުރުފި

ކުރާނެ ކަމެއް ކަމުަގިއ ރައްޔިތުން ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުގެންނެވި، މި ނެންެގވި ސްޭޓންޑަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަަލއިަގނެ، 

ނޑު ރައްޔިތުންނަްށ ދަންނަވާލަ ވަނީ ން ބޭނުންއަޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި ުކރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެްސ އަޅުގަ

ކުރާށޭ. ރަްއޔިތުންެގ އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މަސައްކަތްހުރިހާ ކަމެއްގައި ސަރުކާރާ ެއކު  ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި

ނޑުމެން ފަހަތަކަށްމަޖިލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ކޮންމެ ވާހަކަދެއް ނުޖެހޭނަމޭ. ިކޔަސް އަުޅގަ

ރިހާ ކަމެއް އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ކުިރއަށް ގެންގޮްސގެްނ ހުރި ހުތިބެގެން ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާ އަޅުަގނޑުމެން މިގޮުތގައި 

ނިންމައިދޭނަމޭ. ހުރިހާ މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުން ހިތްވަާރ އެކު ސަރުކާރާ އެކު  ހުރިހާ ކަމެއް

 ކުަރއްވާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.މަސައްކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު . އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް.

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ަވޒީފާއާ ބެޭހ ، 2008/2ދާ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު އަޅުަގނޑުެމންގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިގެން މި

ނޑު ެވސް ގަ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައި މު އިޞްލާޙެއް. ގޮތުަގއި ަވރަށް މުހިއް ބޫލުކުރާާވ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

އަތޮޅަށް ނިސްބަތްާވ  ގެއަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑު

ދަންަނވަން.  އެކު ޝުކުރު ތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީއަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިްއޒަ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ

ޭޖގަިއ ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް މި އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިތާގައި 

ވަރަްށ  ަހމައެއާެއކު ިދވެހިރާއްޖޭެގ ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުންނަށް އަދި ،ުހރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުސްލިމު

ނުޑ ވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ ންނަމަވެްސ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ދާނެ ިއޞްލާޙެއް. އެހެއުފާވެރިކަެމއް ލިބިގެން  ،އަުޅގަ
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 ޒަތްތެރި ރަީއސް.. ސަބަަބކީ، އިއް އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް މި އިޞްާލޙުގައި އެބަ ހުްއޓޭ

އަދާކުާރ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރަިއވެޓް ިގނަ ކުންފުނިތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭރުގެ މުވަްއޒަފުން ވަޒީފާ

ނޑުމެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮުޅތަކަށް ގޮސް، ދުނިޭޔގެ ެއކި ޤައުމުތަކަށް ދާއިރުަގިއ  ކުންފުނިތަކެއް. އަުޅގަ

ބޭުރ  ނާޔަތާއި ކަންތައްތަކަކީ އެ ޤައުމުތަކުންން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ އިއެހެއަޅުަގނޑުމެން އެ ޤައުމުތަުކެގ 

ވަކިްނ  ،ދިވެހި ސަރުކާރުން ތަކެްއ ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ނާޔަތާއި ކަންަތއްއެހެން ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އި 

ވެހިރާއްޭޖގަިއ ދިރިއުޅޭ ގެ ގޮުތަގއި ދިނާޔަތުމިކަން ކޮށްދެްއވުމަށް، ރަމަޟާން އިރިއްޔާ ަރއީސުލްޖުމްހޫ ޚާއްޞަކޮށް

ވަޒީފާ އަާދކުރާ ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް މިކަން ކޮށްދެްއވުމުަގއި އެ މަނިކުފާނުގެ ަދއުުރ  ،ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް މުސްލިމު

ނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ބަެއއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރި ގޮުތގައި މި ނެތް. ވަރަށް ބޮޑު. ެއއްެވސް ޝަްއކެއް އަުދެގ އަުޅގަ

ނެތް. ރައްޔިތުންނަށް  ސަރުކާރަކީ ވަރަށް ައވަސްއަުރވާލަިއގެން ުކއްލިއަކަށް ކަންަތއްތައް ކުރާ ސަރުކާރެްއ. ަޝއްެކއް

ދިނުމުގައި މި ސަރުާކރަކީ ހަމަ ކެތްމަދުވެފައި އޮްތ ސަރުކާރެއް. މި ސަުރކާރުްނ ރައްޔިތުންނަށް، ަރއްޔިތަކަށް ޚިދުމަތް

ގަިޑއިރު ތެރޭަގއި ވެްސ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށް  1 ،ގަިޑއިރެއް ނޫން 24މުގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ދިނު

މެންބަރުން  ނިންމާލަފާނެ. އެއީ ޝަްއކެްއ އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ތަނުން ަބެއއް ިއްއޒަތްތެރި

ފަށް ވަގުތު ނިހާޔަތަށް މާ މި ގައި ިމ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ވަަޑއިެގންނެވި ރައީސް ނަޝީދު، 2008ފާހަގަކުރެްއވި، 

ަރއީސް  އިލާފައި ހުްނނެވިޔަސް. އޭރުގަ ވަގުތު ަކނަޑއި މި ،އެދެން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް ހުންނެވީ އެ ޕާޓީަގއި

ބޫލުކުާރ ކުފާނަށް ދޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ގަްއޒަތާއި ަލއްޒަތު އެ މަނިްއވި ކޮންމެ ކަެމއްގެ ޝަރަފާއި އިނަޝީދު ކުރެ

ެއ  ،އެ މަިނކުފާނު އިސްތިޢުފާދެއްވުމާ ހަމައަށް ކުރިކަުމގައި ވާނަމަ އިން 2008އްޖޭަގއި ކޮންެމ ކަމެއް މި ރާގޮތުަގއި 

މިއަދުެގ ސަރުކާރުްނ ، ނޫނީ ޖީބުން، ނޫނިއްޔާ އުނގުން. އެހެންނަމަވެސް ،ކަމެއް ކޮށްެދްއވީ ެއ މަނިކުާފނުގެ އަތުން 

ކޮށްދެްއވަުމން މި ގެންދާ ހުރިހާ ކަމެއް އެ މަނިކުފާނުގެ ސަުރކާރުން  ޔާމީން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށްهللا ދުރައީސް ޢަބް

އަށް ކުޑަމިނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެންދާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ކޮށްދޭއިރުަގއި އެންމެ މި ކޮށްދެމުން  ރައްޔިތުންނަށް

އީސް. ޝަްއކެްއ ިއްއޒަތްތެރި ރަ މެއް ނޫން. ކޮބައިތޯ އިންޞާފަކީ؟ކަ ޝުކުރުދަންނަވާލުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ރުހޭ

ނޑު ގަ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހުރިހާ ވަޒީާފއަދާުކރާ މުސްލިމު ރައްޔިތުްނ ނެތް. ރަމްޟާން އިނާޔަތަީކ އަުޅގަ

ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެ އެއްެޗއް. ެއހެންނަމަވެސް، ކުރިން ފާހަގަުކރެއްވި ގޮތަށް ބައެއް ކުންފުިނތަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ފަށާފާނެ.  ވެސް ބޭރުގެ މީހަކު އަިއްސ ވަޒީާފއަދާކުރަންދުވަހަށް ވެފައި އޮްއވާ  ށް އެންމެ ތިންރަމްޟާން މަހަ

ނުޑ ގަ ފަދަ  ގްލަދޭޝްވަކިން ާޚްއޞަކޮށް ބަނ، ގޮތުަގއި ބަެއއް ފަރާތްތަކުން ބޫލުކުރާހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ަބއެއް ފަރާތްތަކުން.  ނަންކިޔަިއގެން ވެސް ޤައުމުތަކުން އެބަ އާދޭ ާރްއޖޭގައި އުޅެން ފަސޭހަައކަްށ މުސްލިމު

ނޑު ގަ މިއީ ކޮމިޓީ މަުރހަލާގައި، އެހެންވީމާ ަނވަންޖެހޭނެ ގޮތުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނާވަަޑއިގަން ބޫުލކުރާ އަުޅގަ

ނުޑ ދިވެހި ސަރުކާ، ކަމެއް. އެހެްނވީމާ ނޑު މާދިގު ވާަހކަތަކެްއ ނުދައްކާ އަުޅގަ  ،ރަށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ
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ކޮމިޓީ  ،ދަންނަވަމުން ކޮށް ިމ ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރުއަދި ވަކިން ާޚއްޞަ

މި ބިލު ވީ އެންމެ  ،މަރުޙަލާގައި މީެގ ސަބަބުން ަމއްސަލަތަެކއް ނުއުފެދޭނެ ގޮތަަކށް ހުރިހާ ގޮތަކަށް ވިސްނާަވަޑއިގެން 

ނޑުމެން ފާސްކޮށް ނޑުއަވަހަކަށް އަުޅގަ  ދެްއވައި އަދި ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލު ތަޞްދީޤުކޮށްދެއްވުަމކީ އަުޅގަ

އަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަުމން މި ބިލަށް ފުރިހަމަކަމުގައި ވާހަކަ  ކަމެއް  ވެސް ނިހާޔަތަށް އެދޭ

 ޑަށް ޝުކުިރއްާޔ. ލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާދަންނަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއިލާނަން. ޖަލްސާގެ ދެން އޮތް ބަިއ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާހިސާބުން ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަ

ރޫޕުގެ ރީ ގްަގއި. ލިސްޓު ވަރަށް ިދގު. އިްއޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން، ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓ11:00ްކުރިއަށް ގެންދާނީ 

ބައިވެިރވަަޑިއގެންނެވޭ ގޮތަްށ  އިސްގަބަހު އެދިވަަޑއިގެންަފއި ތިއްެބވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލީޑަރުންނަށް ދަންނަވަން.

ށް. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ގަޑިއަށް ހާިޒރުވެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ އިއިޝާރާތްކޮށްލަްއަވއި ކުރިއަްށ އޮތް ދަންފަޅީގަ

ނޑައިލާނަންމިހާހިސާބުން މެ  . ޝުކުރިއްޔާ.ދުކަ

 

 ]އަށް  11:05އިްނ  10:32ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޑާ ައއިޓަމު ށް މި ގެންދަނީ އެޖެންިއގެން ކުިރއަށްދާނަން. އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއައްކަތަ`. ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސަ

، 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ުދވާފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 5.1

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތް ހުއްޓާިލއިރު  ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. ައޅުގަ

 އި ެއާއއެީކގަދަންނަވަން. އަދި ހަމަ ނަ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވިަފއިާވ ވާހަކަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންނެިވ ގި

ގަިއ ރިޔާސަތަށް ެދއްަވމުންގެންދަވާ ެއއްބާރުލުމަށް ދިއުމުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަްށ ގެން 

ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިާރެގ ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފު ޝުކުރު އިއެީކގަ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް. 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ދޭން ހަމަކޮށް ނާޔަތްަތއް ެއންމެނަށް ހަމަމަހުގެ އި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ބަރަކާތްތެިރ ރަމްޟާން

އަދާކުރަން. އާދެ!  ެވސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ނިންމުމަށް އަޅުަގނޑުސަރުކާރުން ނިންމި

ނާޔަތްތައް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެއް އުސޫލަކުން ެއއްގޮަތކަށް ދޭން ނިންމުމަކީ މަހުގެ އި ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާން

 ނާޔަތްތައް ހަމަެއކަނި ދޭންވީކީ ސަރުކާރު ވެސް ގަބޫުލކުރަން. އި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ރަނގަޅު ނިންމުމެއް

ފުންނަށް ޫނނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގަިއ މުަވއްޒަގަިއ ތިއްބެވި ތަކު މަޤާމުސަރވިސްގެ  ފުންނަށް ނުވަތަ ސިިވލްމުވަްއޒަ

އަހަރުން މަތީ  65 ދުވަްސވީ ގޮުތގައި އުމުރުން ޫބލުކުރާކު ނޫން. އަޅުަގނޑު ގަތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ެއކަންޏަ

ނޑު މީހުންނަށް ވެސް މި އިނާޔަްތތައް އެާއއެކު ވެިރ މައިންނަށާއި ހަމައެއާެއކު، އެކަނި ގަބޫުލުކރަން. ހަމަ ދޭން އަުޅގަ

ބޫލުކުރަން ދުކުަރން. އަޅުަގނޑު ގަދޭން އަޅުަގނޑު ާތއީ ވެސް މި އިނާޔަތް  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް

 ،ވެްސ މި އިނާޔަތްތައް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ،މިކަމަށް ވިސްނައި  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ުއސޫލުތައް ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް. ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ެއއްެޗއް 

މަތީން  ގޮތެއްގެ ވެްސ ހަމަހަމަވާ ހާ ރައްޔިތުންނަށްަރއްޔިތުންނަށް ދޭ އިނާޔަތެއް ވެއްެޖއްޔާމު ހުރި ޔާ،ވެއްެޖއް

މުސާރަދެނީކީ ސަރުކާުރގެ ވަރަށް މުހިއްމު ކަެމއް. މިއަދު ހަމައެކަނި ސަރުކާރުްނ  ،ދިނުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި

ެއއް ިމ ވެސް. ދައުލަތުން މުސާރަ އެކަިނވެރި މައިންނަށް ،އެއް މި ދެނީމުސާރަށް ނޫން. ދަުއލަތުން ކަފުންނަމުވަްއޒަ

އެްއ މި ދެނީ ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން ުމސާރަ ދެނީ އުމުރުން ދުވަްސވީ ފަާރތްތަކަށް ވެްސ.

، މަކީރުމަހުގެ އިނާޔަުތަގއި ހުރިހާ ފަރާތެއް ބަިއވެރިކު މި ިއނާޔަތުގަިއ، ރަމްޟާން، އެހެންވީމާވެސް. 

ނޑު ވަރަްށ ކޮށްދިނުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިބައިވެރި  ނުޑގެ ސަރުކާރަށް އަުޅގަ ކަމެއް. ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަުޅގަ

ތާއީދުކުރަން، ވަރަށް ބޮޑަށް ގޮވާލަން މިކަމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އިނާޔަތްތައް ހަމަހަމަކޮށް ލިބޭނެ  ބޮޑަށް

ފާވެިރކަން ެގނެސްދިނުން މި ބަރަކާތްތެރި އުސޫލުތަެކއް ޤާއިމުކޮށްދީ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދީ، އު

ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތްތައް އެއްމެންނަށް ހަމަހަމަވާ ގޮެތއްގެ މަތީން ކަންަތއްތައް ކޮށްދިނުމަށް. އާދެ! 

ސަރުކާރުންކޮށްދޭ ރަނގަޅު ަކންތައްތަކަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް މަރުޙަބާކިޔާނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ 

ވެރިކަާމއި ހިތްހަމަޖެހުން. އެ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިަކން ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކަިއ ަސރުކާރުން ކުރާ ކަންަތއްތަކަށް އުފާ

ނޑުމެްނގެ ދާއިރާަގއި މިއަދު ދިމާވެފައިާވ  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއި ލޯބި އަބަދުވެސް ޮއންނާނެ. އަޅުގަ

ހުރި. ކަރަންޓުގެ މައްސަަލއަކީ ވަރަށް ޮބޑު މައްސަލަެއްއ. ހަމައެކަނި މާލެއަށް ތަފާތު އެހެން މައްސަލަތަކެއް ވެސް އެބަ

ނޑުމެންެގ އަތޮޅަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް އޮުތމަކީ މި ރަމަޟާން މަހުގައި  ގޮތަކަށް، ައއްޫޑއަށް ތަފާތު ޮގތަކަށް، އަދި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަްނ. ހަމަ މި އިނާޔަތްތައް ދޭ އަނެއްާކވެސް އިތުރު ތަކުލީފުަތކެއް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމު ގައި އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަީނ ކަރަންޓުގެ ކަންތައް ެވސް  ނަޑއަޅާ ފަދައިްނ އަޅުގަ ފަދައިން، މި ދޭ އުސޫލުތައް ކަ

ނޑުމެްނގެ ދާއި ާރެގ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ހަމަ އެްއ އުސޫލަކުން، ެއއްގޮަތކަށް، ސަރުކާރަށް އަުޅަގނޑު ގޮވާަލން. އަުޅގަ
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ނޑު ުއސޫލެްއގެ ގޮތުްނ  ރައްޔިތުންެގ ކަންބޮުޑވުން ެއބަހުރި މިއަދު ކަރަންޓުގެ ަމއްސަލަިއގަިއ އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

އެންމެންނަށް، އެްއ ހަމައަކުްނ، ެއއްގޮަތކަށް މި ކަންތައްަތއް ެވސް ކޮށްދިނުމަށް. ހަމަ އެާއއިެއކު ރަމަޟާން މަހުެގ 

ނޑުމެން ބަލިވީމަ ބޭސްފަރުވާ ވެސް ހުރިހާ އެންމެންނަށް އިނާޔަތް ހަމައެކަނި ދީގެން ނިންމާ ލުމަކުން ނުފުދޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޮޑެިތ މީހުންނަށް ބޮޑުކޮށް، ކުޑަ  ނޑު ޮގވާލަން. އަުޅގަ އެއް އުސޫލަކުން ދޭ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އަޅުގަ

ނޑައިލާފައި އަޅުަގނޑުމެން މަޖި ލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށޭ، އަދި މީހުންނަށް ކުޑަކޮށް ދޭ އުސޫލު؛ އެ ގޮތް ކަ

އެހެން މަޤާމުތަކުގަިއ، ސިާޔސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ުހރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ެއއް އުސޫަލކުން ބަލިވީމަ 

ބޭސްފަރުވާކުެރވޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް. ހަމައެކަނި އާސަންދަ ލިބެނީ ވަކި ބަޔަކަށް، ނުވަތަ އެންސްާޕެގ 

ވަކި ަބޔަކަްށ، ނުވަތަ އޭިޝާޔގެ ޤައުމުަތކުން ނުވަތަ އާޝިޔާްނގެ ޤައުމުތަކުން ވެްސ ލިބެނީ  އެހީ ލިބެނީ

ނޑާަލއި ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެއް ހަމައަކުން، ެއްއ  ބޭސްފަރުވާކުރަން ެއއް ބަޔަަކށް. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުެވސް ކަ

ނު ބޮޑަށް ބޭނުންތެރި ލޯބިވާނެ، ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ކަމަށް އުސޫލަކުން އެ ކަންތައް ކޮށްިދނުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުހަ 

ނުޑ އެދެނީ ބަަރކާތްތެރި  އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ހުިރހާ ކަމަށް ވިސްނާފަިއ ައުޅގަ

އަެނއްާކވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ރަްއިޔތުންނަށް ފޮނުވާއިރު، މި އުފާވެރި ދުވަހު 

އިތުރަށް އުާފވެރިކަެމއް ގެނެްސދިނުމުގެ ގޮތުން ބަަރކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަެތއް ދޭއިރު ައޅުަގނޑު ކުރިން މި 

އަހަުރވީ ފަރާތްތަކަށާއި ނުކުޅެދުންެތރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށާއި އެކަނިވެރި މައިންނަށް މި  65ދެންނެވި އުމުރުން 

ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަމަށް ވިސްނައި އަޅުަގނުޑގެ ޕާޓީން މިއަށް  އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން. ެދއްވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ތާއީދުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ންނޮިޅވަރަރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޢަރީފަ ޙުސައިން މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ ންނޮޅިވަރަ

ނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ މި އިޞްލާަޙކީ ހީލަތްތެރި ކަމާ އެީކގަިއ ` ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާތަކެއް ޖަމާކޮށްލަންވެގެން މުވަްއޒަފުންގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަުތގެ މެޑަލްޖަހަިއ 

މިކަމުގައި ވެްސ ރަްއޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަން ކުރާ ކަމެްއގެ ޮގތުގައި. ޙަޤީޤީ މާނަިއގައި ރަަމޟާން މަހުގެ އިނާޔަްތ ތިން 

ޖައްސައި މި ދެނީ ކުރިން އިނާޔަތް ގިނައިން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހާސް ރުފިޔާއަށް ހަމަ

އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ކަމުގައި ސަުރކާރު ހެޔޮ ނިޔަެތއް އޮތް ނަމަ، ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ނަމަވެސް ަވޒީފާގެ އެންމެ 
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ނިންމުން. މިނިމަމް ވޭޖެއް ަކނޑަނާަޅއި  ދަށް މުސާރަ، ނުވަތަ މިިނމަމް ވޭޖެއް ަކނަޑއަަޅއި ެއކަން ައވަހަށް

މަކަރުވެރި ރޭވުަމކުން ސަރުާކރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ސަލާމަތްވާ ގޮތަށް ރަމަޟާން މަހުެގ އިނާޔަތުގެ ނަުމގައި އެޭޅ 

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަމަޟާން އިނާޔަތަކީ އަހަރަކު ެއއް  ފިޔަވަަޅކަށް މިކަން ވާތީ ައުޅގަ

ވަނަ އަހަރުން ފެިށގެން ސަރުކާރު ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ އަދި ބޮޑެްއ ނުކުރޭ.  2009ހަރު ލިބޭ އެއްެޗއް. ޙަޤީޤަަތކީ ފަ

ސަރުކާރު މުވަްއޒަފުންގެ ެތރޭގައި އެތައް ސަތޭކަ ުމަވއްޒަފުންނެއް އެބަ ތިބި މުސާރައާއި އިނާޔަތާއި އެިކއެކި 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ރުފިޔާ  5000ނަންނަމުގައި ލިބޭ އެތިކޮޅުން  ވެސް ެގައށް ގެންދަން ނުލިބޭ. މީ އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުަރނީ މިއަށްވުރެން މާ ރަނގަޅުވާނޭ އެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ އަވަހަށް ބޮޑުކުރަން  ކަމެއް. އަުޅގަ

އް ނުނަގާ އެތަްއ އުޅުނިްއޔާ. މިހާރު ކަން ހިނގާ މަގަކީ، ކުރިން ޖީ.އެސް.ޓީއާއި ިޑއުޓީާއއި އެހެނިހެން ޓެކްސްތަ

އައިޓަމުތަަކކުން މިހާރު މި ވަނީ ޑިއުީޓއާއި ޖީ.އެސް.ީޓ ނަގަން ފެށިފަ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު މި 

ނޑުވެރިންނާއި ެއހެނިހެން ބޭބޭފުޅުން ތިއްބެވި  ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ގިނަ މަސްެވރިންނާއި ދަ

ގައި ެއްއވެސް އިނާޔަތެއް ެއ ވެރިންނަށް ނުލިބޭ ހިނދު، މަސްވެރިންނަށް ދިހަ ހާސް ހިނދުގައި މި ރަމަޟާން މަހު 

ނުޑވެރިންނަށް އެ ވިދާޅުާވ އަްށ ހާސް ރުިފޔާ މި ރޯދަމަސް ފެށުމުގެ ުކރިން ލިބޭނެ ގޮތް އަވަހަށް  ރުފިޔާއާިއ ދަ

ވުން. ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުަގއި މިތަނުން ނިންމަވައި، އެ ފަާރތްތަކަށް ެއވެސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެއް 

ފާހަގަކޮށްލަން، މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަސް 

ރޯދަމަހާ  ހާހެއްހާ ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް މިތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު، ޮކމިޓީ މަރުހަލާގައި ހިރަފުސްއަރަން ނުބާއްވާ، މި

ދިމާކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ވެސް ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް އަވަަހށް ނިންމަވައި މި ތަނުން 

އި އުނގުޅާާލ ލާން ގެންގުޅޭ ގަިއގަ ؛ފާސްކޮށްދެއްވުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުރިން ޑިއުޓީ ނުނަގާ އެތައް މުދަލަކުން

ނޑުމަހާއި ވަ ންދެން މިއަދު މިސައިބޯނިބުރިއަށް ދާ ނީ ޑިއުޓީ ނަގަން ފަށާފަ. ތެލުން ޑިއުޓީ ނަގަން ފެށީމާ ކަ

 ވަނީ ބޮޑުވެފަ. އަތޮޅުތެރޭ ފިހާރަތަކުން ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްީލމާ ވިއްކާ މުދަލުގެ އަގުަތއް ފަރުމަހާއި ނާލުގެ އަގު

 ،އިރުތަެއއްހާ ޑޮލަރު ދެމުންދާދުއިސައްމީހާއަށް  ސީވަނީ ބޮޑުވެފަ. އަނެްއކާ ކަންމަތީ ފިހާރައިގައި އުޅޭ ިބދޭ

ނޑަްށ ތިން ހާސް ރުފިޔާ އެ ފަރާތަށް ދޭންޖެހުނީމާ މި މާތް މައްސަރާ ދިމާކޮށް އަނެއްކާ ކުއްލިައކަށް  ވެސް އަުޅގަ

ޖީ.އެސް.ީޓގެ ގޮތުަގއި  ނޑަށް ެވސް އެނގޭ ތަކެީތގެ ައގު ޮބޑުވީމާދާތަން. އަުޅގަންނަނީ ތަކެތީގެ އަުގ ބޮުޑެވގެންފެ

ނޑުމެން ސަރުކާރަށް  ލިބޭ ބައި ޮބޑުާވނެކަން. ނަމަވެސް ަރއްޔިތުްނ އުޅެނީ އަނަގޔާއި އަތާ ިދމާނުވެގެންކަން އަުޅގަ

 ށް ނިހާޔަތަށް ުޝކުރު ފުރުޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސަ މިކަހަލަ ވަގުތުަތކުަގއި އެަބ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ދެއްވި 

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .ށްޝިޔާމަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ނައިފަރު

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ، 2008/2ވާ ގާނޫނު ނަންބަރު ހެޅިފައިއަދު މި ތަޅުމަށް ހުށަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި

ނުޑގެ އަޚް، ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާެޙއް  ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މި ގާނޫނަށް އަުޅގަ

 އެކު މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެިރ ރަމަޟާން މަސް ދިވެހި  އިރާދަފުޅާهللا ސަބަބުން ހުށަހަޅުއްވާފަ. މި އިޞްލާޙުެގ 

މި އިޞްލާޙުން މި  ،ކުރަނީ އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ހާލު. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުންޔިތުންނާ މި ބައްދަލުރައް

ކުރަްއވާކަމުގެ ހެްއކެއް.  ދޭތެރޭގައި އިންސާފުން ކަންތައްަތއް ރައްޔިތުންނާ ދިވެހި ،އެނގެނީ މިއަދުގެ މި ސަރުާކރު

 އެހާ މާތް  .ރޯދަ މަހަކީ ންމެ އިންތިޒާރުކުރާ ަމއްަސރެއްިދވެހި ހުރިހާ ރައްިޔތުރޯދައަކީ  ،އާދެ! އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ކީ އަދި ދިއުމަށް ދެވޭ އިނާޔަތްަތކެއް ލިބިގެންރައްޔިތުންނަ ން ދިވެހިމައްސަރެްއގައި މިފަދަ ހަމަހަމަކަމެއްގެ މަތީ

ގަިއ މި ތަޅުމު އް ިމ މަޖިލީހުގެޙެއް، އެތައް ގާނޫނެބޮޑު އުފަލެއް. އާދެ! މިފަދަ އެތަްއ އިްޞލާ އެއަްށވުރެ

ނުވަތަ ވޯޓުތައް ނިންމައިފިން. މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި  ،ެވސް އިޞްލާޙުކޮށްއަޅުަގނޑުމެން މީގެ ކުރިން

ދެން ، މި ވިދާޅުވަނީ  އިވިދާޅުވަނީ މި އިޞްލާޙު ކިަތންމެހާ ވެސް ރަނގަޅޭ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެްސ އެހެން ވިާދުޅވެފަ

ނީ ެއ ބޭފުޅުންނަކަށް މިއަދު މި އޭ ިކޔައި ކޮންމެވެސް ހާސަރެއް މި ދަންމަވަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާވެސްނަމައެހެން

މު މުހިއް . ހަމަ މިހާނުދާނޭއި މަންފާއަށް ކޮށްދެއްވާ އެްއވެސް ކަމެއް ކަމަކު ކާރުން ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ލާބަޔާސަރު

ނޑުއިސްލާޙުތަެކއް ނުވަތަ ބިލުތަކެއްގަ  ހިސާބަށް.  ފެށުނީއްސުރެ މިއަދާ މި މަޖިލިސް  މެން މަސައްކަތްކުރިންއި އަުޅގަ

ނެޑއް ހިއްަޕވަިއގެނެއް ނޫން އުޅުްއވަނީ.  އަޅުަގނޑު މިއަދު އުފާކުރަން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު މިއަދު ދުންމާރިއެއް، ކަިށގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ފުޅުްނ ދެއްވީ؟މީެގ ކުރިން އެ ބޭ ކޮން ވަގުެތއްތޯ ،ވަގުެތއް ނެތޭ މި ބިުލ ގެންާނކަށް ވިދާުޅާވއިރު

ނޑުމެން މިކަހަލަ ބައިވަރު ބިލުތަްއ، ބަިއވަރު އިސް ދިަޔއިރު ވޯޓުނަގަމުން ދިަޔއިރު،ލާޙުތައް ފާސްކުރަމުންފެނުނީ އަޅުގަ

ޅުން ބޭފު 6ބޭފުުޅން ތިއްބަވާ. ދެ ފަރާތުން ކޮްނމެ ފަރާތެއްަގއި  6މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސގެ އިސްތަށިފުޅުމަތީ 

ނޑާ ނޑުމެން  އެބަ ތިއްަބވާ ދުންމާރިއާއި ަކށިގަ ިމގޮތަށް ހިއްޕަަވިއެގން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދުވަސް ެވސް އަުޅގަ

 ނުކުރެވޭ. ށް ގަބޫލެއްކައަޅުަގނުޑމެންނަ ދާޅުވާ ަވގުތެްއ ނެތޭ ވިދާޅުވީމާ،ތަޙައްމަލްކޮށްފީމު. މިއަދު އެ ބޭފުޅުން އެ ވި

ޅުަގނޑުމެން ރުކޮށްގެން މިފަދަ ރަނަގުޅ ބިލުތަކުަގއި އަ . މި މަޖިލިސް ިހސޯނުދެއްވާުގތުމީގެ ކުރިން އެ ބޭފުޅުން ވަ

ރުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ވީ އެ ބޭފުޅުން މި މަޖިލިސް ހިސޯ ދިަޔއިރު މަސައްކަތްކުެރއްމަސައްކަތްކުރަމުން

އް މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ކޮށްދެްއވަްނ އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުްނ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމެ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީންކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ުޅަގނޑުމެން އޮންނާނީ ކޮށްދީފައޮތް ކަމެއް ވެއްެޖއްޔާ އަ . އަދި އަޅުގަ
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ތަނުން އަޅުަގނޑުމެްނ  ުގޅުންހުރި އިްސލާޙެއް، ބިލެްއގެ މަަސއްކަތް މި އަރުވަން، ދެންވެސް މިފަދަ ރައްޔިތުންނާ

ރުފިާޔ  3000މިހެން ކަފުޅުދަްއަކވަމުން ވިދާުޅވެއްޖެ، ތަނުގައި ަބއެްއ ބޭފުޅުން ވާހަ ނީ ވަރަށް ކެރިގެން. އާދެ! މިކުރާ

ނޑު  އޭ، ނޫނީ ސްޕެންޑިން ަޕވަރ ވަުރގަދަވަނީ ބޮޑުކޮށްލީމަ ބައިން ޕަވަރ ަހއިެވގެން ަތކެތީެގ އަުގ ބޮޑޭ ވާނީ. އަުޅގަ

ސަމާލުކަމެއް  ފާރިވެރިން ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞައުމުތަކުގައި ވެްސ ވިޔަޤަވާނީ ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ އެހެން ދަންނަ

އުމުތަކުަގއި ދިރިއުުޅއްާވ ޓަކައި މުސްލިމުންނަށް، މުސްލިމު ޤަދެއްަވއޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ ވިޔަާފރިން ރަމަޟާން މަހަށް 

ނ ،ރައްޔިތުންނަށް ތަން.  އުމުތަކުަގއި ހެޔޮކުރަްއވާޤަ ޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެހެންއެ ބޭފުޅުންެގ ވިޔަފާރި އަުޅގަ

ޓަކައި ވިޔަފާރިަތކުން  ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ މުސްލިމު، ޓަކައި ފަސޭހަ ގޮތްތަެކްއ ރައްޔިތުންނަށްނުވަތަ ލުއި

އުމެއް. ކީްއެވގެންތޯ ރަމަޟާން މަހަށް، ކޮންމެ ޤަ މުސްލިމު 100މު ވެސް މިއީ ހަމަ %އުތަން. މި ޤަ ހުޅުވާލަދެްއވާ

ބޮުޑކޮށްގެްނ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ިވއްަކންވީ ސަބަބެއް ައޅުަގނަޑކަށް  ައގު މަހެއްގައި މިގޮތަްށ އެްއޗިހީގެ ންރަމަޟާ

ެއއްޗެހި ިވޔަފާރިތަކުން ؛ ޮބޑު  އަގު ެއއްޗެީހގެކަމަކު ޭއގެ މާނައަކީ  ރުިފޔާ ބޮޑުކުިރއެއް  3000ނުވިސްނޭ. އަދި 

ނޑުމެންނަ ހުރި ގިނަ ސަރުކާރުން ހަމަ ރައްޔިތުންނާ ުގޅުން ފެންނަނީ މި ށް މިއަގުޮބޑުކުރާށެކޭ ނޫން. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން ވެސް މި ބިުލ ހުށަހެޅުްއވި ކަންތައްތަެކއް ކޮށްެދއްވާ  ޓަަކއި ދުވާފަރު  ކަމަށް ތަްނ. އަުޅގަ

އިރާގެ ަރއްޔިތުންނަާށިއ ދާ ެއ މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ، އަށްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ

ލަކޮށް މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބައަްށ މަސައްކަތްކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް. އެ މަނިކުފާނު މި ބިލު، އެ ޖުމު

އި އަުޅަގނުޑގެ ރި ޝުކުރެއް ައޅުަގނުޑގެ ނަމުގަޔާ ޓަކައި ވަރަށް އިޚްާލޞްތެ ބޭފުޅާ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް

 އަްށ އަރިސްކޮށްލަން. ޝުކުިރއްާޔ ވަރަށް ބޮޑަށް. އެ ބޭފުޅާ ނަމުަގއި  ދާއިރާގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު މުބީނަށް.

 

 އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެްނެގ  ަވޒީފާއާ، 2008/2ންބަރު ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަ ބެހޭ ގާނޫަނށް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ނިހާޔަަތށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ! މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ުދވާފަރު  ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ިއސްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެުކ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީިއއްޒަދާއިރާގެ  އަށް އަޅުގަ

ދިމާކޮށް މި ދެވޭ އިނާޔަތުެގ  ނީ މީގެ ކުރީގަިއ، ރަމަޟާން މަހާއަންނަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދުެވްސ އިވެމުން މި

ނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިން ފެނިގެން ޮބޑުވުންތަެކއް ހުރިތަފާތުކުރުންތަކެއް ހުރެގެން ރައްޔިތުންގެ ކަން  ގޮއްސަތަން އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި މި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުގެ އިސްެނގުމުގެ  ދަނީ  މަތީން މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެ ނަ ވަރަށް މަތިވެރި އަުޅކަމަކާއަޅުަގނޑުމެން ަތއްޔާުރވަމުން މިއަން ރިާހ ންނަށް ދެވޭ އިނާޔަެތއް ހުުގޅިގެން އަުޅގަ

ޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ މަތީގައި ދިނުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާުރވަމުންދާ މަންޒަރު. ާއދެ! އަފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަކަން

 ނުން ވެސް ިދެވހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާަތއް އަާދކުަރމުންދާ އެންމެހައި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންނަށް ވަރަށް އުާފވެރިމިއީ ހަމަ ޔަޤީ

ނޑަށް ވެްސ މިއަދު އެބަ އިހްސާސްކުެރޭވ. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދު މި  ޚަބަރަކަށް ވެގެންދާނޭ. އެ ުއފާވެރިކަން އަުޅގަ

 ންހުރި ބިލުތަކާގުޅު ރަްއޔިތުންގެ މަްޞލަޙަތާ، ޭދތެރޭގައި  ތްތަކުްނ ވެސް މިފަދަ ބިލުތަކާކުރަނީ އިދިކޮޅު ފަރާ

ރަްއޔިތުންނަށް މަންފާކުރަނިވި ކަންތައްތަްއ ކޮށްދިނުމަށް. ޙަޤީޤަތުގަިއ  ގައި މާ ގިނަ ބަހަނާތައް ނުދައްަކއި،ދޭތެރޭ

ނޑުމެންނަްށ އަބަދުވެސް ިއވެމުން މި  އަޅުަގނޑުމެން މި  ތަނުގައި ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ވެސް އެއީ. އާދެ! އަުޅގަ

ކުރުންތައް ބޮޑުެވގެންޮގްސ އަންނަނީ ތަފާތުކުރުންތަކެއް ހުންނަ ވާހަކަ. އެއްބަޔަުކ އަނެއް ބަޔަކަށް މި ތަފާތު

ސަބަބުން  މިފަދަ ބިލުތަކުގެ ،އުޅެނީ. މިއަށް ސްތަެކއް ުއފެދިގެން މިޔާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ަވރަށް ބޮޑެތި ލޭ

ާލޙެއް އަންނާނޭ ވަރަށް ބޮޑެިތ ނާނޭ، ވަރަށް ބޮޑެތި އިޞްހިްތވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ނިމުންތަެކއް ައންއަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ

މަހެއްގައި  ދަލުތަކެއް އަންނާނޭ މިފަދަ ކޮންމެ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން. އާދެ! ރަމަޟާން މަހަކީ ރަމަޟާންހެޔޮ ބަ

، ބޮުޑވެވަކި މަތީ މަޤާމެްއަގއި ހުރެގެން ޚަރަދު، ެވގެން ާއއި ކުާރ ޚަރަދަކީ ަވކި ފަރާތެއްގެްއގަިއ ކުރާ ހޭދަ

ނުކުރޭ. މިއީ  ށް އަޅުަގނޑުމެން އެްއގޮތަކަްށވެސް ގަބޫެލއްކުޑަވެ އެކަންކަން ެވެގން އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަޚަރަދު

، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ަރއްޔިތުންެގ ވިންާދއި ޝުޫޢރު ހުރި ގޮތަކީ،

ނުޑ ުޅގައަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާ ދުވަސްވަންދެން މިކަން މިހާ ބޮޑަށް ތަފާތުކުރުމެއްގެ ތެޭރަގއި ބޭްއވެވުމަކީ އަ

 ވެސް ދިވެހިންގެ ގިނަ ަބޔަކު ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ. ރަނަގޅު! މަތީ ވަޒީފާތަުކގައި ިތއްބެވި ދަންނަވާނީ އެްއގޮތަކަށް 

ނޑުމެން ފަރާތްތަކުން ވަރަށް އުފާކުރާނެ. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވެސް ފާއިތުވި  ،އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެމުން އައި. ގިނަ ބޭފުޅުން އުފާ ވެސް ކޮށްފާނެ ކަންނޭނގެ. ރުފިޔާ އަ 10000ދުވަސްތަުކގައި 

ނޑު ގަބޫލުކުރާހިތްއެހެން ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ެވސް ިއސްލާމަކަށް ވީހިނދުނަމަވެސް، އަުޅގަ އެަކުކ  ،އޮތީ އަުޅގަ

ކަމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ވީހިނދު، ހިނދު، އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ އަނެކަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ

ުކރެވޭތޯ މިފަދަ ކަންތައްތައް ގެ ތެރޭގައި ާއއްމުއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ މިފަދަ ކަންކަން މި މުޖުތަމަޢު

. ގެން މަސައްކަތްކުރަން އެބަ ޖެހެއޭއަޅުަގނޑުމެްނގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަންމަތީ ގެންދެވޭތޯ ހުރިހާ މެންބަރުން ގުޅި

ނުޑ މި ދަންނަވާލަނީ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަުކން ވެސް މިހެން މި ހުށަހެޅޭ ރައްޔިތުން އެހެންވެ އަ މަސްލަޙަތުތަާކ ުޅގަ

ނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ އެންމެން އެަކއްެޗއް ކިަޔއިގެްނ، ހެާވއި ލާަބއަށްގުޅުން ހުރި މުހިއް ިމ  މު ބިލުތަުކގަިއ އަުޅގަ

. އާދެ! ކުރިއަށް ގެން މަސައްކަްތކުރަން އެބަ ޖެހެއޭއެންމެްނ ގުޅި  އުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް މަންފާކުރަނިވި ކަްނކަމުަގއިޤަ

މަޟާން މަސް ފެށެން ވެފަިއ އޮްއވާ މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް ހުށަހެޅުނު ހިނދު، ބައެްއ އޮތީ ރަމަޟާން މަސް. ރަ މި
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އަރައިފި ކަމުަގއި ވާނަމަ، ފަރާތްތަކުން ޢުޒުރެްއގެ ގޮތުަގއި މި ދަްއކަނީ ރަްއޔިތުންގެ އަތްމައްޗަްށ މާ ގިނަ ަފއިާސ 

އެބަ ދެއޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ކާޯބތަކެތީގެ އަގު ޮބޑުެވގެން. އެްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުަގނޑު ގަޫބލުކުރާހިތްވާ ވާހަަކެއއް ނޫން 

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިެގންދަނީ ހަމަ މީހަކަށް އިތުރަށް ލާރިއެއް ލިބޭ ހިނދު، ެއ  އެީއކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އަުޅގަ

 ސް ކަހަލަ ހުއްޖަތެއް ދައްކާ ތަންށް ކާބޯތަކެތީގެ އަގުޮބޑުވާނެކަާމއި މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ކޮންމެވެހިސާބަ

ނޫން  ކަމެއް ނެރައްޔިތުން މިއަުދ ބަލައިގަންނާ ދަނީ. މިއީ އެއްގޮަތކަށްެވސް ދިވެހި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ނޑުމެންެގ  ިހތްއޮތީ މިހެން މިކުރާލުބޫރައީސް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ގަ އިްއޒަތްތެރި ހުށަހެޅޭ ކަންކަމުަގއި އަުޅގަ

ކި ޖެހޭ. މިއީކީ ވަ ޓަކައި ހުރިހާ ފަރާތްތަުކން އެބަ ކުރުންތައް ނައްތާުލމަށްޮއންނަ ތަފާތު ތެރޭގައި ީމގެ ކުީރގަިއ މި

ށް ެވގެެނއް ނޫން މިަކން ކަތަލިްއޔަން. ުނވަަތ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް ނޫސަރުކާރު ހިންގާ ޕާީޓގެ މަސްއޫ

ނުދާނެ. ެވގެން ވެސް މިކަން ކަމަކު ލިއްޔަތަކަށްވެގެން މި އުޅެނީ. ނޫނިއްާޔ ހަމައެކަނި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މަސްއޫ

އްޖޭގެ ލޮުބވެތި ވާީނ ދިވެހި ރާނޑު އަާމޒަކަށް ެވގެން އަންނަންވެސް މަިއގަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ޕާޓީެއއްގެ

ރައްޔިތުްނގެ  ަރއްޔިތުންނަށް ުއފާފާގަތިކަން،، މަތްކުރުން. ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ތަރައްޤީއަށްދުރައްޔިތުންނަށް ޚި

ނޑުމެން އެންމެން އެބަ، ކުރިއެރުމަށް ހުރި ކޮންމެ ބިލެއްަގއި ޖެހޭ އާެއކޭ ބުނަން.  ކޮންމެ ކަމެްއގަިއ އަުޅގަ

ގެ ދައުރު ނިންމާލައިގެން ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ހަނގުރާމައިަގއި ތިބެގެން އަުޅަގނޑުމެން

ނޑު ހުރިހާ ފަރާތްކަށް ވެސް ޮގވާލަންކަށް އަުޅަގނުޑ ގަކަމަ ކަމަކުދާނެ މިހާރު  ،ބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

އޮްތ  ްށ މިދެއްވާށޭ. ކުރިއަގޮތަށް ފާސްކޮށް  އޮތް މި ިބލު މި ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިަމއްޗަްށ ހުށަހެޅިގެންވާ ބިލު 

ވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ިލއްޔަުތގައި ުއޅުއްވަޒީފާގެ މަސްއޫ، ރަމްޟާން މަހުގައި ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް

ދެއްވާށޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ އެއްކޮށް މި އިނާޔަތް ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށް ކަމާހަމަހަމަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ރު ާދއިރާެގ މެންބަރު އަރުވަީނ ފުަވއްމުލަކު އުތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޢަލީ ޝާހަ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ާވ  ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައި މި 51ޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަ 

ނޑު އޮތީ ަބރަކާތްތެރި ރަމްޟާން މަސް.  ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! ކުރިއަށް މިވެސް ތާއީދު އިސްލާޙަށް އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ެވސް އުފާކުރަންެޖހެނީ ރަމްޟާން މަސް އަންނައިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން
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ޓަކައި ަވޒީފާތަކުަގއި ތިއްެބވި ދިވެހި  ކުރުމަށް. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި ަޤއުމު ބިނާއުފާވެރި ޚަބަރުތަެކއް ލިބިގެްނދާތީ

ވެްސ  ތިބި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަަތ ދިވެހި ދައުލަތުަގއި، ފުންނަށްރަށް ނިސްބަތްވާ ހުިރހާ މުވައްޒަސަރުކާ

ނޑު ހިުތން އަޅުަގނޑުއިނާޔަތް ލިބިއި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަ ތްދޫ ދާއިރާގެ މެން އުފާކުރަންެޖހޭ ކަމެއް. ބިލެގެންދާކަމީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑެވގެން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދަިއން  ނުވާނެ ައޅުަގނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް ތަނަވަސްކަން  އެ  ،ބޭފުޅުންގެ ޖީބުންތައް ތަނަވަސްވެ  ށް އެމު ފަރުދުންނަމުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ތިބޭ އާއް

ނޑުމެން ކަންޮބޑުވުން ފާުޅކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ހިތުން މި  އިްއޒަތްތެރި ަރއްޔިތުްނގެ  ލިބުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަ ،ނަމަ ކަަމށް ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާ ށް ހޮއްެވިވ ރައްޔިތުްނ ދެވަނަ ފަހަރަށް ެއއީ އަުޅގަ

ޚިޔާލުތަްއ ތަފާތުވާނެ. އެއް ެގއެްއެގ  ސިާޔސީތަކަކީ ތަފާރތު ވިސްުނންތަކެއް. ކަމެއް. ސިޔާސީ ިވސްނުން ވިސްނާނެ

ޓަކަިއ  ގެ ލާަބއަށްެވސް ވިސްނުންަތއް ތަފާތު. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންއި އިލާަތކުެގ ތެރޭގަޢާ، ވެސްއި ތެރޭގަ

ިއ ތިބެން. ޖެހޭ ެއއް ވިްސނުމެއްގެ ތެޭރގަ ަގނޑުމެން ކުރާ މަސަްއކަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެްނމެން އެބައަޅު

ިބލު ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ދުާވފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޑު ހަމަ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީއަށް މި ފުރުޞަތުގައި އަޅު  ދުވާފަރު  މަނިކުފާނަކީ ހަމަ ގަ

އަުޅަގނޑު  ަގކޮށްކަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ފުރުޞަތުގައި ފާހަ ދަންޑަހެލު ކަހަލަ ހީވާގި ބޭފުޅެއްކަން ައޅުަގނޑު މި

ށް ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުިޅގެްނ ޞިްއޔަތަވަވާަފއި ތިްއބެވި ހަރުދަނާ ޝަޚްދަންނަވާނީ އެފަދަ ދާއިރާތަުކެގ މެންބަރުން ހޮއް

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް  އެއާއެކު ވަޒީާފއާ ބެހޭޖެހޭ ފާހަގަކުަރން. ހަމަ އް އަުޅަގނޑުމެން އެބަމަސައްކަތްތަ ކުރާ މި

ނޑުެމން އެބަގެނެވިދެން ނޑުމެން ބިނާކުރަމުން މިާޚއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑު، ޖެހޭ ދާއިުރ އަުޅގަ  މެން މި ަޤއުމު ައޅުގަ

ގައި ލިބޭ ެއއްަޗކުން. އެހެންވީމާ، ފަުތެވރިކަމުގެ އިްނޑަސްޓްރީ  ރުވެރިކަމުގެ އިްނަޑސްޓްރީގެ ތެރެއިންދަނީ ފަތު

ނޑައެޅެން ޖެހޭ ޚާއްޞަކޮށް މިނިމަމް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ.  ކުެރވެން އެބަ. އަދި ވަޒީފާތައް ގެެޓގަރަިއޒްވޭޖެއް ކަ

ގޮތަށް އެ  އްމިއްަޔތުކަމެއް ދެވޭޔަތްތަކަކާއި ާޚއްޞަ އަހަ ށް ިދވެހި މުވަްއަޒފުންނަށް ޚާޢްޞަ އިނާކާއްޞަކޮ

ރުން މިކަމާ ސް އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ދިވެހި ސަރުކާމިވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދައްާކއިުރ ވެމަސައްކަތްކުރަން އެ ބަޖެހޭ. 

ސައްކަތްތަކެްއ ވެސް މަ ޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު މަށްދޭތެރޭގައި ވިސްަނވަިއ، މިކަމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައު

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގަ ކުރަމުން އެބަ ރުިފޔާ  3000ރިއްޔާ ަރއީސް ޔާމީން އި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫދޭ. އަުޅގަ

 ގެ ިވސްނުންފުޅުގައި މި މަޖިލީހަށްހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިާހ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވުމު 

ނޑުގެ ވާހަކަައކީ ވެސް ޝުކުރު އަދާކުަރން ައށްޓަކައި ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ  ށްކަމަ މިއިޞްލާޙު ފޮނުވި . އަޅުގަ

ޖެހޭ  ކުރާ މީހުން އެބަމީހުން ބޮޑު އާމްދަނީއެްއ ހިއްސާނޑުމެން މިއަދު ިދވެހި ދައުލަތުން ބޮޑު ސްޕެންެޑއް ުކރާ އަޅުގަ 

ނޑުމެން އަތުން ެއްއޗެ އެހެނިހެން ރައްޔިތުންނަށް އް ދިްއކޮށްލަންޖެހޭ ހިނދުގައި އެކަންކަމަށް ކޮންމެވެްސ ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކީއްޯތއޭ ވާނީ މި  ރުފިޔާ ނުަނގާ ގޮތަށް، މި ިދވެހިރާއްޖޭެގ  3000ވަރަކަށް ުލއިތަެކއް ދޭން. ައޅުގަ
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ނޑުމެންނަ ކީ ދައުލަތުން އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިންމެވިއްާޔ. ރީތި ނަމޫނާއެއް ނޫންތޯ. އަޅުގަ

ގާ ގޮތަށް މި ބިލު ުރފިޔާ ނުނަ 3000ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި އެއްބަަޔކު. އެހެންކަމަށްވާ ދޭ އެންމެ ބޮޑު މުސާރައެއް

ނޑު ހިތުން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ދާއިުރގަިއ ެއގޮަތށް ނިންމެވުނަކީފަރުމާވެގެން ކަމެްއ.  ވެސް ައޅުގަ

ފަރާތްތަކުން މި ބަދަލު އަދާކުރާ ުހރިހާ ވަނީ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަވޒީފާ ކުޑަތަންވެަފއި މިއެހެންނަމަވެސް ަވގުތު ވަރަްށ 

ނޑަށްގެންނަން ދަތިތަެކްއ ހުންނާނެކަން. އުނދަގޫތަެކްއ ހުންނާނެކަން. އެހެންވީމާ،  ވެސް އެނގޭ މީަގއި ޖެހޭއިރު އަުޅގަ

ހޭ ވިސްނާވަަޑއިގަންަނަވން. އަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ ޖެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަމާ ޭދތެރޭގައި ވަރަށް ފުންކޮށް ެއބަ

ޚާއްޞަކޮށް ދީނީ އަުޅަކން އަދާކުރުމުަގއި ހަމަހަމަ ހަމަހަމަކޮށް،  ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއިޔތުންނަކީ

ދައުލަތުން  އި ދިވެހިޓަކަ އެ ޤާބިލުކަން ުހރި ފާރަތްތަކެއް ކަމަށް ހެދުމަށް ،ކުރެވޭނެ ސްނުމެްއގެ ތެރެއިން މަސަްއކަތްވި

ނޑުމެންަނށް ފެނިގެން އެމަސައްކަތް ޓަކައި  ކުރުމަށް. ޙައްޖު ކޯޓާ އިތުރުދިޔައީ ކުރުން. ެއކަމުގެ ރީތި މިސާލެއް އަޅުގަ

ތިއްެބިވ  ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދިވެހިރާއްޖޭގައިމިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރެްއވި މަސައްކަތް. ޚާއްޞަކޮށް ރޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ިރ ނާ ބައްދަލުޮކށްފައި ދެއްެކވި ވާހަަކއަކީ އަޅުަގނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ވާހަކަތަެކއް. ިއއްޒަތްތެރަްށވެހިން އިސް

ނުޑމެންގެ ތެރެއަށް މިރައީސް. އެހެްނވީމާ، މިއީ ުއއް އަންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގިއ  މީދީ ބަދަލުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ޝަމްސުއްދީން ރަދުންގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން ނުވަތަ ރަސް ަރސްކަލުންގެ ޒަމާނުން ފެށިގެްނ އަުޅގަ

ޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާުރން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން  އޮތް ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާުލމަށް

ވަތަ ރޯދަ މަހާ ދޭތެރޭގައި ދެްނ ރަމްޟާން މަހާ ދޭތެރޭގައި ނު ،އް އަބަދުވެސް ދެެކވޭ. ތެދެއްމެވާހަކަތަ ދަނީ. މި މި

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ހަތަރުފަސް ވާހަކައަކީ މީގެ  ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއް. އެހެންނަމަވެސް މި އަހަރު ކުރިންވެސް އަޅުގަ

ނޫނެއް އަތްލާން ނުކެރުނު ގާ، ދެކެވެމުން އައި ވާހަަކއެއް. ިމއަދާ ހަމައަށް އެްއވެސް މީހަަކށް ކުރަން ނުކެރުނު ކަމެއް

 . ފަކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގއި މިކަން ކުރަްއވާ ވަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ އީސް މިމިއަދުގެ ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަރު މި އަުރވަނީ ަގއްދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ފާހަކަދެއްކެވުން:ގައްދޫ ދާއިރާ 

ވަނަ  51ވަޒީާފގެ ގާނޫނަށް މިައދު ހުށަހެޅިފައިވާ ، 2008/2`. ޝުކުިރއްޔާ ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ކުރާތީ ެއއަށް ެއއްެޗއް ދަންަނވާލުމަށްއިްޞލާޙަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ާތއީދު މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިާވ   ޓަކަިއ އަުޅގަ

ވެސް އިޞްލާަޙީކ ވަރަށް އެކަށީގެްނވާ ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް. މިީއ އި ފުރުޞަތަކަށް އެދުވީ. ޙަޤީޤަތުގަ ވެސް
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ނަ ބައެްއގެ ޝަުކވާަތކެއް އަންނަމުން ައއި އިޞްާލޙެއް. ެއއީ ތަފާތުކުރުންތަކެްއ ެވއްޖެ ަވރަށް ގި ވަރަށް ޒަމާމްތަކެއް

ބައެއްގެ  މަދު  ،ތްހަމަ ނުޖެހުންތަކެއް މީގައި އޮތަތީެވ. ތެދެއްމެބޮޑުެވގެން އައިސްަފއި ވަަރށް މީހުންގެ ހި 

މަވެސް ގިަނ ނަނުޖެހުމެއް މިހާރުވެސް އޮންނާނެ. އެއީ ބޮޑު އަދަދުތަކެއް ލިބެމުން ދިޔަ މަދު ބަޔަކު. އެހެންހިތްހަމަ

ކަމަށް  ދާނެހުން ލިބިގެންއެްއގެ ހިތްހަމަޖެވެސް ގިނަ ބަ މަ އެންމެންނަށްހުންނަށް ހަމަހަމައަށް ބެހިގެންދިޔައިމީ

 ވެސް އެ ބޭފުޅުން އެހެން ،ފަަދއިން ވިދާުޅވި ީކ މީގެ ުކރިން އެފާކުރަން. ޙަޤީަޤތަކީ މި އިޞްލާޙައަޅުަގނޑު އު

ކަމެއް. ދެްނ  ން ލަސްވެފައި އޮތްކަމެއް މި ކަމަކީ. ކުރަ ެކވި ކުރަން ނުކުރެވިފައި އޮތްއްވާަހކަދެ ،ދައިންވިދާޅުވި ފަ

އޮްއވާ ިމކަހަލަ  ިއއްޒަތްތެރިްނ ވިދާުޅވަމުންދިޔަ ވަގުުތކުަޑތަންވެފައި، ކަދެްއކެިވ ބަެއއް ބޭފުޅުންކުރީަގއި ވާހަ

ނޑުމެން މި މަޖިލިސް ފެށުނީއްސުރެ ހުރިހާ ކަމެއް  ކަމެއް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅީތީ އެއީ ަވރަށް ކަންބޮޑުވާ  ކަމަށް. އަޅުގަ

ްއކަން ޖެހިފައި ޮއތީ ެވސް ވާހަކަދަ ތަން. ސަބަބަކީ ހުރިހާ ބިލަކަށް ދާަވގުތު ކުޑަަތންވެގެން ކުރަމުން ދަނީ ވެސް މި

ގެ ފާޑަކަްށ ރުމެްއގެ ތެޭރގައި. އަދި މަޖިލީހުމެްއގެ ތެޭރގައި. އަުޑގަދަކުްނވުރުބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭަގިއ. އަރައި

ނޑު ހުރިހާ ބިލު ދެ ،ހިސާރުކުރެވިފައި އިނދެ ދިަޔއީ. ވެސް ވާަހކަދައްކަމުން ތަކަކަށްފަރާތުން ދުންމާރި ފުމެމުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަހިމޭންކަމާ ނޑުމެން  ،ކެވިވާހަކަދެއެކު މި ބިލަށް  އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން މިއަދު އަުޅގަ އަުޅގަ

ީތވެ. އީދިޔަންނަށް އަމާްނކަމާއެކު ލިިބގެންފުރުަޞތު އަޅުަގނޑުމެ ދާއިުރގައި މިޓަަކއި ވާހަކަަދއްކަމުން ރައްޔިތުންނަށް

ނޫނީ ބޮޑެތި ކުންފުިނތަކުގެ ކޮންމެވެސް ވަެރއްެގ  ،ފާރިެވރިންގެ ސަބަުބން ބައެއް އަމިއްލަ ިވޔަޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލު

ނުޑ ެއއްެޗއް ބޮުޑެވގެންދާނެ. އެހެންނަ މީހުންގެ އަތުްނ މިހާރު ދާ ކަންބޮޑުވުެމއް ޮއވެދާނެ. ސަަބބަކީ އެ  މަވެސް އަުޅގަ

ކަމާއި  ކަމަީކ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް ކުރެވޭނެ މިވެސް މިކަން ރަނގަޅަށް އިހުސާސާ ްނނަށްބޭފުޅު އޮތީ އެގަބޫލުކުރާހިތް

ކުރަްއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ ދާއިާރގަިއ ެވސް މަސައްކަތް  އެކީގަިއ އެ ެވސް ހިތްހަމަޖެހުމާ ޒަފުންއް އަދި ހުރިހާ މުވަ

 ދާނެެގ ތަނަަވސްކަން ފުރިހަމަވެގެންކުރުމުމަސަްއކަތް އެކު ރަނަގޅު މާޙައުެލްއގައި  ހިތްހަމަޖެހުމާ ވެސް  މުވަްއޒަފުންނަށް

އިަގނުޑ އެހެންނަމަވެސް މައް. ކުދި ކަންތައްތަކެއި ވެސް ުއޅޭނެ ބައެއް ަކހަލަ ކުދިޓަކައި. ކޮންމެ ކަމެްއގަ ކަމަށް

ނޑު ގަބޫުލކުރާހިތްއޮތީ ހިތްހަމަ ހިތްހަމަޖެހުން ވުރެ ިގނަ ބައެއްގެ  ނުޖެހިގެންދާ މަދު ބަޔަކަށްގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ގަކަމަކީ ރަނގަޅު  ބޮޑުެވގެންދާނެތީ މި ބޫލުކުރާތީ ިމއަށް ތާއީދުކުރުުމގެ ގޮތުން. ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ސަުރާކރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ ދުވާފަރު ާދއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް މާޢަލީއަށް ވަރަށް ޝުކު ދައްާކކަށް ދިގުކޮށް ވާހަކަ ރު އަދާުކރަން މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވާހަކަ ނިންމާލަން.  ގެނެތިން މި ބިލަކަށް. އަޅުަގނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުން އަުޅަގނޑު

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ ޒަތްތެރި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއް ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޠަފާއަށް.މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ 

ވެސް މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ބިލަށް `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑު 

ގޮތެްއަގއި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް  ނާޔަތް ހަމަހަމަން. ޚާއްޞަކޮށް ރަމަޟާން މަހުެގ އިބޮޑަށް ާތއީދުކުރަ ވަރަށް

ދަންނަވަން. އަދި މަރުޙަބާ  .ބޮޑަށް ތަޢުރީފުކުރަން ދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވި ހިްތވަރަށް ައޅުަގނޑު ވަރަށް

ދުިނޭޔގެ ެއްއވެސް ތަނެްއގައި ުނތިބޭނެ ތަމަޅަ މުސްލިމުން، ބަނގްލަދޭޝް މުސްލިމުން،  ތެރި ރައީސް.އިްއޒަތް

ސިންގަޅަ މުސްލިމުން ިކާޔ މުސްލިމުންނެއް. މުސްލިމުންނަކީ މުސްލިމުން ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ތަނެއްގަިއ ވެސް. 

ނޑު ދެކޭގޮ  މީހުންނަށް ވެސް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވެސް ބޭރު ތުގައި މި ރާއްޖޭަގއި މަސައްަކތްކުރާއެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނ ނޑަށް އެ އިސަރުކާރުން މި ކަ ނާޔަތް ލިބެންޖެހޭނެ. ސަބަބަކީ ބައެއް ކުންފުނިތަކުަގިއ ޑައަޅާަފއި އޮތް މިންގަ

ރުގެ ދެ އަހަ، އަހަރު ،ކުރަމުންދަނީ ޗުއްޓީއެއް ުނލިބިޖޭން ބޭރު ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރޭ ރާއް މަސައްކަތް އެބަ

ންނަށް ދޭން ބޮޑުވެގެްނ ކުރާ މުސްިލމުރުފިާޔ މި ރާްއޖޭގައި މަަސއްކަތް  3000. އެހެްނވީމާ، މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ

ނޑު ޮގވާލަން ރާއްޖޭެގ އެކަމާ ކަންބޮޑުެވގެން ވާހަކަެދއްކުމަކީ ެއއީ ގަ ބޫލުކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އިސްލާމުންނަށް ކުާރ ހުރިހާ ގައި މަަސއްކަތް މި ރާއްޖޭ ،ސް ހިތްބަރުކަމެއް ނެތިެއްއވެ ،އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް

 250ޖެހެނީ އޭރުން  ރުފިާޔ ދިނުމަށް. ެއއީ ބޮޑު ެއއްެޗއް ނޫން. މަހަކަްށ މި 3000ނާޔަްތ ރަމަޟާން މަހުގެ އި

އި، ޚާއްަޞކޮށް ރަމަޟާން އެނގޭ ރަމަޟާން މަހުގަ ރުފިޔާ. ައޅުަގނޑަށް އެބަ 250ޖެހެނީ  ރުފިޔާ. އަހަރަކަށް މި

 ؛ގޮތަކީ ސަރުކާރުން  ދަނީ ަވކި ހަްއދެއް ޮއވެގެެނއް ނޫން. އެހެންީވމާ، ވާއްޖޭގެ ަތކެތީގެ އަގު އަރަިއގެންމަހުގައި މި ރާ

އެއް ނެތް. ށް އެްއވެްސ ފިޔަވަޅެއް ައޅާފައަގު ކޮންޓްރޯލުކުރުމަ ސަރުކާަރކުންނެއް ނެތް މި ތަކެތީގެ މިހާތަނަށް އެއްވެސް

މީހުންނަށް ބޭނުންކުރެޭވނީ ސަރުކާރުން މިކަން ވެސް  ގޮުތަގއި އެ ނާޔަްތ ހެޔޮަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންނަްށ މި ދޭ އިޅުއަ

ވިްއކާ ތަކެީތގެ ައގު ކޮންޓްރޯލްކުެރވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްަފއި އޮވޭ.  ސްދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ަތނެއްަގއި ވެ ކޮށްގެން.

ރާއްޖޭގައި އެކަމެއް ނެތް. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ އިންޑިާއގެ ނަފަޑުން ފިޔާ ކުެރވޭ ނިޒާމެއް ޮއވޭ. މި ބަލައި ޗެކު

ރުިފޔާ ފިޔާ  200 ،ލީމާ ޓެކްސްަތއް ޑޮލަރާ ދޭތެރެައށް. ޑިއުޓީ ދެްއކީމާ 500ޮޑލަރާއި  400ްއކަނީ ޓަނެއް މި ވި

، 40ރުފިާޔއަށް.  1000ފިާޔައށް. ރު 900ފަހަރު އެބަ ވިްއކާ  ަބއެއް ހޭ. އެކަމަުކ ފިޔާ ބަސްތާެއއް ބަސްތާއަކަށް ނުޖެ

ދޭ. އެއީ އެއްވެސް ޮކންޓްރޯލެއް ނެތީމަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން މި  ރުފިާޔއަށް ކިލޯ ޖެހިގެން އެބަ 50

ދެން  ޖެހޭ އަގަށްވުރެ ސީ.އެން.އެފް ރޭޓުން އަގު ހަދާފައި ދައްކަްނޖެހޭ ޑިއުޓީއާއި ޓެްކސްތައް ާލފައި އެ ،ފުރުޞަތުގައި

އަސްލުަގއި ކާން ބޭނުންކުރާ  ،ރެ މައްޗަށް ނުދާނެ ގޮތަކަްށ މި ރާއްޖޭގެ މިފަދަ ބޭސިކުއަްށވު 50ހޭ ކޮސްޓުގެ %އެ ޖެ
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ކުެރވޭެނ ކަށް ސަރުކާުރން އަުގ ކޮންޓްރޯލްރެން ޮބޑު ައެގއް ނުލެވޭނެ ގޮތަ ހަލަ ބޭސިކު ެއްއޗެއްސަްށ އެއަްށވުމިކަ

ނޑު މި ފުރުޞަތު ނަޑއެޅުމަށް އަުޅގަ ނޑުމެން ބަލަންވީ  ޮގވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގައިނިޒާމެއް ކަ އަޅުގަ

ތަފާތުތަްއ  ގިނަ ބޮޑެތި ގިނަ ތަފާތުތަްއ، އެކި ފަރާތްަތކުން ހުރީ ަވރަށް ވޭތުވެިދޔަ ތާރީޚުަގއި މި ރާްއޖޭގައި ވަރަށް

ސަރުކާރުްނ  ގެމިއަދުމިއީ  ހަމަހަމަކުރުން  މެދު ގެނެއްސަ ހުރީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ސަރުކާރުން މިހުރީ ރައްޔިތުންނާ 

ބޫލުކުެރވޭނީ ރަްއޔިުތންނަށް ސަރުކާރުން މިފަދަ ޮގތުގައި ގަ ކަެމއް. ހަމަ އެ ހެޔޮކަން ހެޔޮ ކުރެްއވި ވަރަްށ ހެޔޮ

ނޑުމެން ނުޖެހޭ ބޫމިން ބޫތުރާއެއް  ބާއްާވކަށެއް. މި ާރއްޖޭަގއި ފިޔަވަޅުަތއް ެވސް އަަޅިއގެން. މި ރާއްޖޭގައި އަުޅގަ

ެއްއ  ،ވެގެންެއްއ ދީނަކަށް ތަބާ، ރާއެއް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ެއއް ބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ ބޫމިން ބޫތު

ނޑު ބޫމިން ބޫތުރާއަީކ  ގެ މަޒުހަބެއްަގއި ެއއް ަބއެއް  ގޮތުަގއި ދިިރއުޅެމުން ައއި ބަެއއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އިގަރާއެއް އޮންނާކަށްނުޖެހޭ މިތާބޫމިން ބޫތު، މެލޭޝިއާަގއި އޮންނަ ބޫމިން ބޫތުރާ. އެހެންވީމާ

ަގއި އޮންަނ ބޫމިން ބޫތުރާ މިތާގައި އިޒުރޭލު ހަމަކަމެއް މި ރާއްޖޭގައި ޮއންނަން.އެހެންވީމާ ހަމަ ،ބުނަނީ މި

 މީހަކު ތިމަންނައާ ާހފައި ވަކިނުޖެހޭ. އަޅުަގނޑުެމންނަކީ އެއް ނަސްލެްއގެ ަބއެްއ. މި ޤައުމުގައި ނޫޅޭ ފިޔަޖައޮންނާކަށް

ނެތް.  އެ ބަހުުރވައިްނނޭ ވާހަކަދައްކާނީ ބުނާ ަހމަ އެކަކު ވެސް ،ވާނީ ބަހުރުވައިންނޭ ވާހަކަަދއްކަން މި

ގެނައި ހަމަހަމަކަމަށް  މިަތނުން އަރައި އުފެދިފައި ތިބި ބައެއް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާުރން މިއަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެަތއް

 ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ.  ދުުކރަން. ވަރަށްއަޅުަގނޑު ފަށްފަށުން ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް. 

 

 ން:މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވު

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން މި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ  ދަނީ ަވޒީފާއާ ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. އާދެ! ިމއަދު އަުޅގަ

ރުފިޔާއަށް ހުރިހާ އެންމެނަށް ހަމަހަމަކޮށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް. ޙަޤީޤަތުގައި މި ބަދަލަކީ  3000އެލަވަންސް 

 ބޮޑަށް ބޭނުންވެގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮނުވާފަިއވާ ބިލެއް. މި ބިލު ހުށަހެޅި  ާޔ ވަރަށްމިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ކަމަށް ޓަކައި ުދވާފަރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ާޚއްޞަ ޝުކުެރއް އަާދކުރަން. އާދެ! ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ 

އޮންނަ ބޫމިން ބޫތުރާެގ ސިސްޓަމު ނުވަތަ ނަސްީލ  މި ފަަދއިން މެލޭޝިާއގައި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާަހގަކުރި

ނުން ޚާއްަޞ ައހައްމިއްޔަތުކަެމއް ދޭދިވީމާ  ވަިކ ރަށެްއގެ ރަްށެވހިންނަށް ،ތަފާތުކުރުން ނުވަތަ އެ ަރށުގެ

ނޑުެމންނަކީ ވެސް އަޮތޅުތެރޭން ިއންތިޚާބުކޮށްގެން ައއިސް އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމުން އެބަ ތިބި  ޖެހޭ ނިންމާލަން. އަޅުގަ
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ނޑުމެންެގ ދާއިރާތަކުގައި މެންބަރުން ޖެހޭ.  ހުރި މައްސަލަތައް މި ދެންނެވި ގޮތްގޮަތށް ޙައްލުކުރަން އެބަ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ބަދަލު ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތަށް އަންނައިރު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަތކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ އެދެނީ މި އަންނަ  ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ ތަކްލީފުތަކެްއ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ވިޔަފާިރވެރިން އުފުލަންޖެހުނު ކަމުަގއި ިވޔަސް އެ ުމވަްއޒަފުންނަށް މި ރަމްޟާން މަހު ލިބޭ އެލަވަންސް 

އިތުރަްށ  އުފުއްލައިެދއްވާށޭ. އޭރުން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެ ކޮމްޕެީނތަކުގެ ނުވަތަ އެ ިވޔަފާރިތަކުގެ މަޤްޞަދުތައް

ނޑުމެން ނޑުމެން ޕީ.ޖީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަުރ އެބަ މަަސއްކަްތކޮްށދެއްވާ އަުޅގަ މި  ގެހާސިލުވަމުންދާނެ. މީގެއިތުރުްނ އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ ރަމްޟާން އިރަށްރަށުގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކުެގ މައްސަލައިގަ  އެްއގޮތަްށ  މަހުގެ އެލަވަންސާ ެވސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު ކަރަންޓު ބިލުތައް ހުރިހާ އެ ންމެން ހަމަހަމަވާނެ ގޮތެއް ނިމިގެންދިއުން. އެ މަސައްކަތް ައޅުގަ

ބައެްއ ރި ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑުެމން ޤައުމުގަިއ ހު އަށް ވެސް ުޝކުރުގެންދާ ކަމަށް ަޓކައި އެ ބޭފުޅާކޮށްދެއްވަމުން 

ނޑުމެން އެއްބަހަކުން ުހންނަ ތަފާތުތައް ޙަޤީޤަތުގައި  ،ނަކަށް އުޅެމުންދާއިރުއެްއ ދީ ،މައްސަލަތައް އެބަ ހުރި. ައުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ސިސްޓަމުގެވެސް އެބަ ޖެހޭ ނިންމާލަން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ  ތެރެއިން ގެނެވެން ހުރި ބަދަލު  . އެއީ އަުޅގަ

ލުތަކާ އެކު ިމ ތެރެއިން ެއކަން ކޮށްދޭން. އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ މި ބަދަ މެން މި ތިބީ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެއަޅުަގނޑު

ނޑުމެން  2018ޤައުމު ރައީސް ޔާމީނާ ެއުކ ދާނީ ކުރިއަށް. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ  ވަނަ އަހަރުެގ އިންތިޚާބު އަުޅގަ

 ކާމިޔާބުކުރާނަން ވަރަށް ފަސޭަހކަމާ އެކު. ުޝކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފު ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަމު ދާއިރާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ިއސްމާޢީލް.  ފައްޔާޟް

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި ތަފާތުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބިލެއް ހުށަހެޅުްއވީތީވެ އެކަމަށް އަުޅގަ

އިރު އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ މީގެން ކަންކަްނ މިގޮތަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކުރުވެސް ޝު

އުުމގެ ކަްނކަން ޤަ، ކުރާނެ އަސަރުަތކާ މެދު. އިޤްތިޞާދީ މާހިރަކު ކަމަށް ވިދާޅުވެ  މުޅި މެކްރޯ އިކޮނޮމިކު ެލވެްލގައި

ކަހަލަ ބިލެއް ގޮތަކަށް މި ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަން މީގެ ކުއްލިއަކަްށ، މިހާ ކުއްލިބައްޓަންކުރުވަމުންދާއިރު އަުޅަގނޑު ވަރަށް 

ގޮސް ބަޔަކަށް ަމޖްބޫރުވީމަ ދެން ނިކުންނާނެ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނާފައި ނެތުން. އާދެ! ހުށަހެޅިގެން

ޤު ހިމާޔަތްކުރާ ވާަހކަ. ެއ ުމވަްއޒަފުންގެ ަޙއް ، އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބެ ވަރަށް ފަސޭހައިން އެބަ ުބނެލެވޭ

ން. އެ ރިަތއް ކުރާ މީުހން ހިމާޔަތްވެގެންދިޔުމާޔަްތކުރުމުގެ ތެޭރގަިއ އެބަ ހިމެޭނ އެ ވިޔަފާމުވަްއޒަފުންގެ ަޙއްޤު ހި
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ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ހިމާޔަތްކުރަން ފުން މުަވއްޒައެ ވިޔަފާރިތައް ކުިރއެުރވުމަކީ އެ  ،ވިޔަފާރިތައް ފައިަމއްޗަށް ތެުދވެ

ރު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އެބަ ތިބި ކުދިކުދި ގޮތަކަށް މި ހުށަހެޅިގެންދިޔައިމަ ބަިއވަ ހިއްމު އެއް ކަންތައް. މިގޮަތށް ކުއްލިމު

ކަމުަގިއ ވިޔަްސ އެ މީހުންނަށް އެ  ނުކުެރވޭނެ ބަިއވަރު މީހުން. މަޖްބޫރުވީމަ ކުރަންޖެހުނުވިޔަފާރިތައް މި ފުލްފިލް

ާރއްޖޭަގއި އެބަ ތިބި. ފުލްފިލްނުކުރެވޭނެ އެތަްއ ބައިވަުރ ކުދިކުދި ވިޔަފާރިަތކެއް  އެ ވަންޏާ ކަމަށް ފައިސާ ނުލިބޭ

ވެސް ައޅުަގނޑު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިއއްޒަތްތެރި  އިތަނުގަ އޮތް  މިފަދަ ކަމެއް ކުރާއިުރގައި ކުިރއަށް، އެހެންވީމާ

މި  އިލާފަ  ން، ކުިރއަށް ތަންކޮޅެއް ުދވަސްވެްސ ފަރާތުން އަޅުަގނުޑ އެދެ ބަރުންނަށް އަދި އިކޮނޮމިުކ މާހިރުންގެމެން

ކަންތައްތައް ކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި މިކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ މި އަންނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ވާއިރަށް މިހާރު މި ބިލު 

ެމ ރުފިޔާ ކޮން 1000ޮއއްާވ،  ފާސްކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ގާތްަގނޑަކަށް ވިއްަސކަށް ދުވަހަށް ވެފައި

ނިކުެމގެން މި ދަނީ.  ގޮތަީކ ެއ ނުދެިވެގން ބައިވަުރ އިތުރު ަމއްސަަލތަކެއް ފަކަށް ދޭން އިތުރުވީާމ މި ވާމުވަްއޒަ

ކަންކަން  ރަްއޔިތުންނަށް ދަޅަދެއްކުމުގެ ބަދަލުަގިއ ޙަޤީޤަތުގައި މި ކަށް ވިސްނަިއ،މިފަދަ ކަންތައްތަ ، އެހެންވީމާ

 ރަްނ އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ މިކަންކަން ތަންކޮޅެއް ފުންކޮށް ވިސްނަިއގެން ކު ވަންޏާ ކަމަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރާ

އަށް. އަަރިއގެންގޮސް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑެތި ެގއްުލންތަކެއް ޙަޤީޤަތުގައި ފަހުން ލޮޅުން މި އަރަނީ މުޅި އިކޮނޮމީ މީގެ

މިކަންކަމާ  ދޭތެރޭ އެބަ ޖެހޭ ފުންކޮށް ، ހެންވީމާއަދި ސަރުކާރަށް ވެސް. އެ ،އައިސް މި ޖެހެނީ ރައްޔިތުްނނަށް ވެސް

ނޑު ހިތަ ވިސްނަން. އާދެ! މިކަން ށްއަތަީނ ވެސް ހަމަ ބޭނުންވީމަ ކުއްލިއަކަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ. އަުޅގަ

އް މަ ބިލެވޭޖަށް ހަ އުޅެނީ. ކީްއެވގެންބާއޭ މިނިމަމް ވޭޖުެގ ކަންތައް ނިމިގެން ނުޮގސްެގން މި ކީްއވެގެންާބއޭ މިނިމަމް

ނޑުވެރިންނަށް ދޭްނ  ޢާއްމު ރިވެތި އުޅުމެްއ އުެޅވޭވަުރ ކޮށްނުދެިވގެން މި ،ހުށަހަޅައިގެން ތަފާތު ުކޑަކޮށް ުއެޅނީ. ދަ

ވަނީ  ގޮތް މި ރުފިޔާ ދާ  1000މީހުންގެ އަތުން އިތުރު  އަނެއްކާ އެ ،ރުފިޔާ ނުދީ 8000މި ބުނެގެން އުޅޭ 

ންކަން ކުރަން ރަނގަޅު ކަ އި ްއގަިއކޮނޮމިކު ލެވަލެ ކަނުދައްަކަވއި،ނުވާ ވާހައްކީްއވެގެންާބއޭ. އެހެންވީމާ، ދެއުޅިއެ 

ކަމަކަށް ވާނެ.  ތަންކޮޅެއް ިވސްނުންތެރިކަމާ އެކު ޕްލޭންކޮށްގެން ކަންތައްތައް ކުެރއްވުަމކީ މުހިއްމު ބޭނުންފުޅުވަންޏާ

ނޑު ރައްޔިތަަކށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް ! މި ބިލުގައިއާދެ އެކަަމކާ އިދިޮކޅެއް ނަހަދަން. އެކަމަކު މީގެ  ސްވެ ވާތީ ައުޅގަ

 1000މި  ،ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން ވެވާތީ ކަމަކަށް ވެގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ގާތް ށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ިއކޮޮނމީއަށްވަރަ

 ނަށް ދެވޭމިފަހަރު ރައްޔިތުންކޮށް ލޯނު ލިބިގެން ނަމަވެސް ރުފިޔާ ނުދެއްކޭނެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ސަރުކާރު މެދުވެރި

ޖީ.އެސްޓީ  ނަދގޫވާެނތީވެ. ނޫނިއްޔާގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން. ެއީއ ކުއްލިައކަށް ދައްކަންޖެހޭތީ އެ ިވޔަފާރިތަކަށް އު

ގޮތެްއ  މީހުންނަށް އެ ދެއްކޭނެ ފަސޭހަ ދައްކަންޖެހޭ ބައި އުނިކޮށްލާފައި، އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ުއނިކޮށްލާފައި އެ

 ށް ޝުކުރިްއޔާ. ސްނާވަަޑއިގަންަނވަން. ވަރަށް ބޮޑަދިރާސާކުރަްއވާއިރު އެކަމަށް ވި  މި ބިލުހަމަޖައްސައިދިނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

 ޢަލީ ސަލީމަށް.

 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއް 

ވަރަށް  `. ޝުކުިރއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައިސް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ

ސަށް  އަސްުލ  ހުށަހެޅިެގންދިޔައީ ާރއްޖޭގެ ިމއަދުެގ މުހިއްމު ކަމެއްަގއި ބަހުްސުކރަމުންދާއިރުގަިއ މި ބަހު

އަދި މުޅި އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ ޯއގާތެރި ރައީސް،  އި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާުޒވާނުންނާ އިންނާރައްޔިތު

ފުން އްޔިުތންނަށް ޓަކައި ސަރުކާރުަގިއ ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒައާދެ! ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން ރަ ؛ރައީސް ޔާމީން

ފުިރހަމަކަމަކާއި އިތުރު ހަމަހަމަކަމެއް ގެނެސްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ނާޔަތަާކއި އިތުރު ިއތުރު އި މެދުވެރިކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް

ބިލެއްގެ ސަބަބުން. މި ބިުލ ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ދުވާަފރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު. އާދެ! އެ 

ދަންނަވަން.  ޓަކައި ުޝކުރު މަނިކުފާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ހުށަހެޅުއްވި ބިލު މި ހިސާބަށް ގެނެސްދެްއވި ކަމަށް 

ކަމަށް ޓަކައި ެވސް ފަށްފަށުން ރައީސް ޔާމީނަށް  އަދި ސަރުކާރަށް ވެސް މިފަދަ ކަމެއް އިސްނަންގަަވއި ުކރެއްވި

މަހު  ަމސް ައއި. ރަމްޟާން ވެްސ ރަމްޟާން އި ދަންނަވަން. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީން ވެރިކަްނކުރިިއރުގަ ޝުކުރު

ނުހާ ވެސް ކަމަކީ މިތާ އުޭޅ ފަރަންޖީންނަށް ކެއިންބުއިމުގެ ކަންތައް  ހަމަޖައްސަްނ އަށް ކުރަން އެނގު .ޑީ.ޕީއެމް

މަހާ  ވެސް. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީން ތަޢާރުފުކުރަން ރަމްޟާން  ލާފައި ބެހެއްޓުން ދުާވލުސްޓޯރަންޓުތައް ތަންމިނަށް ހުޅުވައިރެ

. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިވަންދެން ވެރިކަންކުިރިއރުގަ ދުވަސްއަހަރު ގުިޅގެން އެންމެން ރަނގަޅަށް އެނގުނު ކަަމކީ ތިން

މަހަކީ އިތުުރ  ރަމްޟާން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ހެކިެވަވޑަިއގަންނަވާނެ މިކަމަށް. އަނެއްކާ އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް ނޭނގުނު 

ޚިލާފަށް އުޅެންޖެހޭ  ށް މިއުޭޅ އުސޫލާއްުމކޮގެ ތެރޭގައި ަސރުކާރުގެ މުަވއްޒަފުން މަސްޫއލުވެ އުޅެން އާއަޅުކަންަތއްތަކު 

ރައީސް ޔާމީން އެ ބަދަލު  ވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނާކަށް. މިއަދު މަސަްއކަތުގެ ަވގުތަށް ،ކަމަށް ވާތީވެ މަހެއް

ވެސް  ަތއް ލުިއކަމެއް ގެނެސްީދނީމަ މިއަދު އެކަންމަކުނުދޭ. މަސައްކަްތކުރާ ވަގުވެސް ކަ މަ އެ ބަދަލުގެނައި

ތޯ މެދުަގިއ ފިތުނަފަސާދަ އުފެއްދޭ ެވސް ރައްޔިތުންގެއި އެކަމާ ދޭތެރޭގަ އި ކަމުނުގޮްސގެން ތަންތަނުގަ

ފުްނގެ ށް ޓަކައި މި ކުރެއްވި ކަމަކީ މުަވއްޒަމަހަ މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ. ދެން ރައީސް ޔާމީން ހަމަ ރަމްޟާން

ގާނޫނީ  ،ްއކަތްުކރާ މީހުންގެ އިނާޔަތްމަސަ އިހުރިހާ ކުންފުނިތަކަކާއި ހުރިހާ ތަންތަނެއްގަ ،މަހުގެ އިނާޔަތް ރަމްޟާން

މިއަދު ސަރުކާރުން  ،ކުރަން. އެމް.ޑީ.ޕީން އެކަން ުނކޮްށ ތިބެނަށް ަބދަލުގެނެސްގެން ހަމަހަމައިމުގެ ތެެރއަށް ގާނޫ

 މަ އިމުކުރުމަށް ޓަަކއި މިކަން ކުރަން ފެށީ ންޞާފުވެިރކަމާއި ޯއގާތެރިކަން ޤާރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ހަމަހަމަކަމާއި އި

ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  އިތަނުގަ ވެސް ރަނގަުޅ ކަމަކަށް ނުވި. އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން މި ވެސް މިކަން

 އިތަނުގަ ޖަހައިގެން ތަކެތި އަގުބޮުޑުކރުމަށް ޓަކައި މިނިކުމެ ވިޔަފާރިންގެ ބޮލަށް ޗިޕު ގޮތުަގއި ތިބި ވިޔަފާރިވެރިން
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ނޑު ކުށުފެމިހާރު މަސައްކަތްކުރަން ފެށި ނޑުމެންނަށް މި ން އަޅުގަ ށްވެިރކުަރން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިހާރު އަޅުގަ

ވެސް އަގުބޮޑުކުރާެނ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ނޫންތޯ  ޚިދުމަތް ތިމާ ހިންގާ ކުންފުނިން ދޭ ޞިއްޙީ އިޝާރާތް މި ލިބެނީ 

ނޑާ ޖެހިގެން. ހަމަ އެ ދީފަިއ  އިޔިތުން ވަރަްށ ކުޑަކުޑަ އަެގްއގަަރއް އިތަނުގަ މިތާ އިންނަވަިއގެން އެ ދެއްީވ، އަުޅގަ

ކަުމެގ ުރފިޔާއަށް ބަދަލުކުރާނެ 10އިން ރުފިޔާ  5ވެސް މިއަުދ ހުރި  ހުރި ރެސްޓޯރަންޓަކުން ިވއްާކ ގުަޅއިެގ ައގު

 އެ ދެްއވީ. ދެން މިއާ ގުިޅެގން އެހެން ވިޔަާފވެރިން ވެްސ މިގޮތަށް ހަދާށޭ ނޫންތޯ މި އިޝާރާތެއް މިތާ އިންނަވާފަިއ 

ާލކޯ! ސަރުާކރުން ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ދިނީމާ ރައްޔިތުންނަށް އިނާޔަތްތައް ދީނީމާ އޭގެ ބަދަލުަގިއ ޅުވަނީ. މާތްކަވިދާ

ކޮށް މި މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ހިފުމަކީ އެ ލާރި ފެލާލަން ހިފުމަކީ ޚާއްޞަ ވިޔަާފވެރިން ނިކުމެ ރައްޔިުތން އަތުން

ކުރުމަކީ ެއއީ ހިތާމަހުރި ަކމެއް. ސަރުކާރުން އެފަދަ ީމހުންނާ ދޭތެރޭގައި ެދވަނަ އެގޮތަށް ަމގުފަހިކޮށް ވަކާލާތު 

ކަމެއް އެއީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމެއް އެއީ  ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހޭނެ

ނޑު މި އިނީ މި ބަހުއިްއޒަތްތެރި  އެ ފެށީ ތަންތަނުގެ ކުލި އަގުބޮުޑކުރަން.  ސް އަޑުއަހަން. މިހާރުރައީސް. އަުޅގަ

އަށް ރުފިޔާ  15ރުފިޔާއަށް ހުރި  5ރަށް ގޮސް ގަންނަ އަނބު ހިތްވަރުދިނުމުގެ މަސައްކަތް. މިހާރު އެ ފެށީ ބާޒާ

 އަްށ ހަދާށޭ މިއަދު ފިޔާރު 30އަށް ހުރި ޓޮމާޯޓ ކިލޯ ރުފިޔާ 20ޓޯމާޓޯ ކިލޯެއއް ، ހެދުމުގެ މަސައްކަތް. މިހާރު އެ ހެދީ

ރުފިޔާ ދޭްނ  3000އަށް ސަރުކާރުން އެ ދަނީ. ރައްޔިތު ނިކަމެތި މީހާގޮތުން ވަކާލާތުކުރަމުން  ނުސީދާ އިތަނުގަ މި

މާދަމާ ނިކުމެ އެކަމަކު  ؛ނިންމީމަ. މިވަރު ދެން ތަންކޮޅެއް ބޮެޑއް ނޫންތޯ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއީ ަރއްޔިތުންަނށް

ނޫން  އެދުމެއް ށް އެންމެ ހެޔޮއެދޭ މީހާއޭ. އެއީކީ ރައްޔިތުްނނަށް ހެޔޮބުނާނެ، ތިމަންނަމެންނަކީ ރައްޔިތުންނަ

ގެނެސްދޭ ލުއިަތކާ ެއކުަގިއ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ސަުރކާރުން ެގންނަ ބަދަލުތަކާއި ސަރުކާރުްނ 

 ިދއުމަށް ޓަކައި  ؛ދެއްކުމަކީށް މަގު ތެޭރގައި ޝާމިުލވެގެން ިވޔަފާރިވެރި މީހާ ވެސް ދިއުަމށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކޮއޭގެ

ެދއްކުަމކީ ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވުަމީކ. އެީއ ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަތްކޮްށ، މަގު

ގެންނައިރަށް އެއްެވސް އިންސާފެއް ނެތި މީހުންގެ މުސާރައަށް ހަމަ ބަދަލުއިޚްލާޞްތެރިވުމަކީ. ސަުރކާުރން މިސާލަކަށް 

މެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރީަގއި ެއއްޗެހިަތއް އަގުޮބޑުކޮށްލުމަކީ ެއީއ އިންސާފުވެރި ކަކުރާ ވިޔަފާ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ލީޑަރު އެބަ މަސަްއކަތްުކރައްވާ އިންޝުއަގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕު  ރެންްސ ވެްސ، އަުޅގަ

ރެންސެއް އޮންނަނީ. ެއކަމަކު އޮފީސްތަުކގައި އުޭޅ އަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އިންޝު

އޮންނަނީ އާސަންދައިގެ  މަސައްކަތުމީހާ، އެންމެ ައވަހަށް ބަލިވާ މީހާ، އެންމެ ގިނައިން ބަލިވާ މީހާއަށް

ނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އެބަ ވިސްނަވާރެންސް. އެހެްނވީމާ، މިހާއިންޝުއަ ައޅުަގނޑުމެންެގ  ރު އަޅުގަ

އެއް ފެންވަރަށް ގެނައުުމގެ ކަންތައް. އެވެސް ައޅުަގނުޑ  ޝުއަރެންސް ވެސް ާއއްުމ މީހުންގެ އިންޝުއަރެންސާއިން

ނޑުމެްނެގ އިްއޒަ ެވއްޖެ ކަމެްއ ހަމަހަމަކުރަން. މިކަމަށް ޓަކައި ތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ކުރަންދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

 ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. ންނަވަމުންއަޅުަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ދަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެްނވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް.

 

 މަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައް

ތް އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނުޑ ހުށަހެޅިފައި އޮ  އަށް 2008/2ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ުލ އަކީ ޙަޤީޤަުތގައި މިހާރަށް ބަލާއިރުގައި ވެސް އަސްހާސް ރުފިޔާ 3ހެޅިފައި މި އޮތް ކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ހުށަތާއީދު

ނޑު ގަ ކުޑަ އަ އަށް ހާސް ރުފިޔާ  5ހާސް ރުފިާޔއިން  3ލާަގިއ މި އަދަދު ބޫލުކުރަނީ ކޮމިޓީ މަރުޙަދަދެއް. އަުޅގަ

ނޑު މި ދަންނަވާ ބޮޑުކޮށްގެންދާނެ އަށް ބަދަލުކުރިއިރުަގއި ހާސް ރުފިޔާ 3ސަބަބަކީ، މިހާރު  ކަމަށް. އެހެން އަޅުގަ

ސަތޭކަ  5ހާސް  42ހާސް ރުފިޔާާއއި  9ުފންގެ މެދުގައި ޒަހާސް މުވައް 47ދިވެހި ދައުލަތުގައި މަސަްއަކތްކުރާ 

 ސަތޭަކ ރުފިޔާއާ  5ހާސް  42ހާސް ރުިފޔާާއއި  9ރަ ހުރި ފަރާތްތަކުގެ މުސާރަތަްއ؛ ދެމެދުަގއި މުސާ ރުފިޔާއާ

. މިހާވަރު ެވސް ބޮުޑވޭ އަށް ުވރެހާސް ރުފިޔާ  3ރި ފަރާތްތަކުގެ މުސާަރ ެއވްރެޖުހަދާލީމަ ދޭތެރޭގައި މުސާަރ ހު

ގައި ހުރި ރު ަފއިސާެއއް ނުލާ މިހާރު ބަޖެޓުލަތްތެރި ރޭވުމެްއގެ ދަށުން ެއއްވެްސ އިތުއެހެންވީމާ، ސަުރކާރުން ހީ

ޤީޤަތުގައި މީގެ ބުރަ ބޮޑުވެގެންދާނީ އާއްމު ހުރި ފައިސާގެ ެތރެއިން މި ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ދެވޭނެ. ޙަ ކުރެވިފައި

އްމު ވިޔަފާިރވެރިންނަށް. އެހެންވީމާ، ިމކަމުގަިއ އަޅުަގނުޑ އެދެނީ ވީ އެންމެ މު ަރއްޔިުތންނަށް. އާއްފަރުދުންނަށް، އާ

ެގ ބޮޑުކޮށްފައި ހަމަ މި އަހަރު އަށްހާސް ރުިފޔާ 5އިން ހާްސ ރުފިޔާ 3ވަހަކަށް ހަމަ މި އަވަހަކަްށ، ވީ އެންމެ އަ 

ނޑުމެން ވިސްނާލަރޯދަމަހު އި ކަމެއް އެބައުޅޭ ބިދޭސީންނަށް  ންޖެހޭނާޔަތް ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް. ނަމަވެސް، އަޅުގަ

ހަމަ މުސްލިމުންގެ ނަމުގައި ތިބި  ،ކަންތައް ކުރާ ސީންގެ ތެރޭަގއި އެބައުޅޭ ނަމާދުނުކޮށް، ހަރާން. ބިދޭއިދޭއިރުގަ 

ޅަށް ދޭތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ތަންކޮެޅއް ރަނގަ  ބި. އެހެްނވީމާ، އެ ފަރާތްތަކާފަރާތްތަކެއް އެބަ ތި

ުނވަތަ  ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓު ބޫލުކުރަން. ޙަޤީޤަތުގައި މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ، ހުރިހާވިސްނާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ގަ

ެދކޮޅަށް މަަސްއކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް.  ކަން ނުވަތަ ޝުކުުރ ޙައްޤުެވގެްނވަނީ މިއަދު ައނިޔާވެރިކަމާފޮނިމީރު

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް  ނުޑމެންނަށް މި ސާބިތުމިއަމިއަދު އަޅުގަ ވަނީ އަދި އެއް ިގޔަރު ކުރިއަްށ ދު އަުޅގަ

ކަން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޫޖންގައި ނިކުންނަންޖެހޭ 12މޭޑޭއަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް  ޖައްސާލަންޖެހޭ ކަމަށް.

ނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ ނުސިޔާނު ގޮތަކަ ށް ނަމަވެސް އެހެން ފާހަގަވަނީ. ސަބަބަކީ، މިއަުދ އަޅުގަ

ބަޔަކަށް އެބަ ކުރޭ. ސަުރކާރަްށ އެބަ މަޖުބޫރުވޭ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މި ކަހަލަ ވަރަށް ބަިއވަރު ކަންތައްަތއް 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި  ކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އެދެނީ އަދި ކުރިއަްށ އޮތް ތަނުގައި ވެސް ައޅުގަ
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މި ުކރާ މަސައްކަތުގެ ހުރިހާ ބަިއވެރިން ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަްށ ނިކުމެ މަސައްކަތްކުރުމަްށ  ދެކޮޅަށް އަނިާޔވެރިކަމާ

ހާސް ރުފިޔާ ކޮންމެ ކޮންމެ  5އެކަމުގެ ބަދަލެްއެގ ގޮތުގައި މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް  ؛ޓަކައި

ނ މުވަްއޒަފަކަށް ލިބިގެންދާނެކަމީ ޝައްކެއް  ސްާނލަންޖެހޭ ކުދި ވިޔަފާރިތަކާ ޑުމެން ވިނެތް ކަމެއް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ރުކާރުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާދޭތެރޭަގއި ިމ ސަ ކުދި އަދި ބޮޑު ިވޔަފާރިތަކާ  ދޭތެރޭގައި، އަދި ދޭތެރޭ އަުޅގަ

ލަމުން އެ ތޯ މި ސަރުކާރުން އުވާޓްރެކްޓުެވގެން އެ ދަނީ. ކިތައް ކޮންނާލަންޖެހޭ. ކިތައް ކުންފުނިތައްތޯ ބަނގުރޫޓުވިސް

ތޯ ކޮލެޖެއް ކިަޔަވއިދީދީހުއްޓާ ފުލުހުން ފޮނުވަިއގެން ބަންދުކުރީއެ. ކިަތއްކިަތްއ މިދާކަށްދުވަހަކު ނޫން ދަނީ. ދާދި

ނޑާލަީނ. ކިތައް ޓެކްސް ޖެހެނީ. ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް ގުނައަށް މި ދައްކަން ތޯ ކިަތއް ތިންވިޔަފާިރވެރިންތޯ އެ ފު

އިންތިހާއަށް ބޮޑުކޮށްފި. ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ. މި ހުރިހާ ކަމެއްގައި އަބަުދވެްސ ދައްކަންޖެހޭ. ޑިއުޓީ 

ގޭދޮރުަގއި ނުވަތަ ފިހާރައިގެ ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާލަން އެބަ ތިބޭ ކޮންމެވެސް މުއައްސަސާައކުން ބަޔަކު އަިއއްސަ މިވެިނ 

ލަތުގައި މިވަރު ބަދަލުތަްއ އް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، މި ހާއް ދަްއކާފައެފައިސާެއއް ދައްކާފަެއއް ނެތޭ. މިވެނި ފައިސާއެ

ެލްއ ވިަޔފާރިވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާ ެއކު ިވޔަފާރިކުރުމުެގ މާޙައު، ޖެހޭ ވިަޔފާރިވެރިންނާ ދޭތެރޭގައި  ގެންނައިުރގަިއ އެބަ

އެްއގޮތަށް މިހާރު  ލާޙާމިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ އިޞް ޖެހޭ. އަދި ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އެބަ ޤާއިމުކޮށްދޭން

ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެނިފެސްޓޯަގއި ހިމަނާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ވެސް ހަމަ ވަރަށް އަވަހަށް  ،ކުރަން ހުރި ކަންތައްތަުކގައި 

ނޑު ަވރަށް ބޮޑު އެދޭ ކަމެއް. ާޚްއޞަކޮށް މިހާރުވެސް މި މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅިފައި އެބަ އޮތް  ފުއްދައިދިނުމަކީ އަުޅގަ

ލު އޮތީ ހާސް ރުފިޔާ ދިނުމުގެ ބިލެއް. އެ ބި 5ހާސް ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި  2ދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ނުކުޅެ

 8ނުވާތީވެ. ހަމަެއާއއެްއކޮށް، ަދނޑުވެރިންނަށް ދޭން ބުނި ށްާލފަ. އެއީ މި ބޭފުޅުން ބޭނުން ކޮކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ާޕކު

ހާސް ރުފިާޔ  3ހާްސ ރުފިޔާގެ ބަދަލުަގއި އެ ބޭފުޅުްނނަށް ވާ  8ެއ  ރުފިޔާ ދީފައެއް ނެތް. ނަމަވެސް ހާސް

ނޑުވެރިންނަށް މި ފަހަރު ދޭނެތޯ، ނުވަތަ  ހާްސ  10ހާސް ރުފިާޔ ދޭނެތޯ. މަސްވެރިންނަށް ދޭން ބުނެފައި އޮތް  5ދަ

ވަންސް މަހުގެ އެލަ ވެސް ަހމަ ރޯދައޭަގއި  ކަމަކު އެްއެޗއް ހަމަ ސަރުކާރުން ދޭއީ ރުފިޔާގެ ޕެންޝަން. އެ 

ނުޑ ހި ރުފިޔާ އަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ހާސް 5އޮންނަންޖެހޭނެ. ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ދޭ  މަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ނިންމާލަމުން ެވސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންގަބޫލުކުރަނީ. ޖުމު ނޑުގެ މި ހުށަހެޅުމަށް ،ލަ ގޮތެްއަގިއ އަުޅގަ ؛ ައޅުގަ

ައށް ރޯދަ މަހުގެ އެަލވަންސް، ހާސް ރުފިޔާ  5ޔާއަށް ކޮމިީޓގެ އެލަވަްނސް ބޮޑު؛ ހާްސ ރުފި 5ހާސް ރުފިާޔއިން  3

ނުޑ ފާހަ ނުޑގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން ބޭނުން. އަުޅގަ ގަކޮށްލަްނ ރަމަޟާން މަހުގެ އެލަވަންްސ ބޮޑުކުރުމަށް އަުޅގަ

ތްތަކުގެ މުސާރަ ކޮމްޕްރޮމައިޒްކޮްށގެން އަްށ މުސާރަ ލިބޭ ފަރާސަތޭކަ ރުފިޔާ 5ހާސް  42އިން ހާސް ރުފިޔާ 9ބޭނުން 

އްމު ރައްޔިތުންނަށް. ނަމަވެސް، މުގެ ހުރިހާ ބުރައެއް އަންނާނީ އާ މިއަދު ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފުްނނަށް އެ ދެނީ. މިކަ

 ދާން ތަްއޔާރަށް. ޝުކުރިްއޔާ.ކަމުގައި ކުިރއަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަ މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އޭދަފުށީ

ބެހޭ ގޮތުން  ހަމަހަމަކުރުމުގެ ބިލަކާމިފަދަ `. އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ވެސް 

ނޑު ވެސް ެއއްެޗއް މު ކަމަކަށް ވާީތވެ، ކީ ދާއިާރގެ ހައިިސއްޔަތުްނ މުހިއްކޮންމެވެސް ެއްއޗެއް ބުނެލުމަ  އަުޅގަ

ނޑު ރަދަންނަވައި ަމޟާން މަހުގެ އިނާޔަތު ފައިސާ ލާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އަުޅގަ

ނުވާ ާވހަކަ. އަޅުަގނުޑގެ ފައިާސ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ ސް މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބޭނުންމަޖިލި

ނޑުށް ެއ ފައިސާ ގެންދެވީމަ ރަނގަޅުފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަ ނޑު އެދެން.  ގެާވނެ. އަޅުގަ ފައިސާ އުިނކޮށްލަން އަޅުގަ

ނަޑކީ ނޑަށް އުެޅވިދާެނ އެޔާ ނުލައި ؛ ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ހާސް 3 ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް، އެ ދެން، އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ގައިދޫކޮށްލީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނުޑމެން ހަމަހަމަކުރުމޭ މި ދައްކާ ވާހަކައި  ވާތީ އެ މީހަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހުރިހާ ަކމެއްގެ ވެ ސް ހަމަހަމަކަްނ ވަރަށް ރަނަގޅު ވާހަކަެއއް ހަމަހަމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތަކީ. އަުޅގަ

ނޑުެމން މި އޮތީ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ހަމަހަމަކޮށްފަ.  އަޅުަގނޑުމެން ގެްނގުޅެންޖެހޭނެ. މި ގޮތުން އަޅުގަ

ވެގެންދާނެ.  އެހެންވީމާ، މިގޮތުން މި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ާޚއްޞަކޮްށ ނިކަމެތިންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް

އެ އުނިވީމާ އެ މީހުންނަށް އެ ލިބޭ ނިކަމެތިކަން ވެސް ެއ  ،އް ލިބެމުން އައި މީހުންއެހެންނަމަވެސް، ގިަނއިން އެްއޗެ

ނޑުމެން އެކަާމ ގަބޫލުކުރަން. ހަމަގަމީހުންނަށް ހަމަ އަންނާނެ. އެވެސް އަ ނަޑކީ ެއއްވެުޅގަ ްސ އިމުެވސް، އަުޅގަ

 ނޫން. އެއާ ިޚލާފަށް އެއްެޗއް އިތުރުވަންޏާ  އެންމެ ލާރިއެއް ވެސް އުނިަވން އެދޭ މީހެއް މީހަކަށް ލިބޭ އެއްެޗއް އެއިން

ވަންޏާ. އެ އިތުރުކޮށްލުމަީކ އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ބޮުޑ  މީހަކަށް އެއްެޗއް ލިބޭ ކަަމށް އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހެއް،

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާ ލިބޭ ކަމެއް . އަދި ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އިތުރުކުރުމަީކ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  ގެ ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލަކީ ެވސް އެީއ، އަުޅގަ

 ،އޭގެ އުސޫލުތަެކއް ،ހުރޭ ދަރަޖަތަކެއް އަބަދުވެސް ކޮންމެ ކަމެްއގައި ވެސް އެބަ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ،

ނޑުތަކެއް  މިސާލަކަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނައިބު ރައީސްކަުމެގ ؛ ކަތްތަެކއްކޮްށގެން މީހަކުބުރަ މަސައް .ވަކި މިންގަ

މަށް ތި ވަޑައިގެންނެވީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކަކާ ެއކީަގއި. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމާ މަޤާ

ނޫން.  ލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަްށވީކީރައީސު  އިހުރެފަ ެވސް ުބރަ މަސައްކަތްޕުޅުަތކަކާ އެީކގައި. ހަމަ ހަމައަށް ވަަޑިއގަތީ

ނޑުމެންނަށް ެއހެން އާދައިގެ މީހަކަށް އެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ދެވޭ ޤަދަރާއި ިއްއޒަ އެހެންވީމާ، ތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކަމެއް ނުގެނެވޭނެ. މިނެ. ނުެވސް ދެވޭނެ. އެ ހަމަހަމައިްއޒަތްތެއް ނުދެވޭ  ޤީޤީ ޙަެއއް ނޫން އަޅުގަ
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ނޑުެމން ބަލައިހަމަހަމަކަމަ  ލާއިރުގައި ވެސް،ުސވަރުެގައށް ބަލައިލާއިރުގައި ކީ. އެކި މީހުންގެ ލެވަލް ތަފާތުވާނެ. އަޅުގަ

ދަށު  ލާއިރު ެވްސ އެ ހާލަތު ހަމަ ތަފާތު. ސުވަުރގެ ދަރަޖަ މަތި މީހުންނަށް ދަރަޖަ މަތިވާނެ.ނަރަކައަށް ބަލައި

ތަޤުާވވެރިކަން ޮބޑެތި މީހުންނަށް  އި ތެުދވެރިކަމާ ތިވީ؟ އިޚްލާސްެތރިކަމާއިތޯ ެއ މަކިހިނެއް މީހުންނަށް މަތިވާނެ. އެ

ރަޖަ ދަށް މީހުންނަށް އެތަނުަގއި ެވސް އެ ާޖގަ ބޮުޑވެގެންދާނެ. ުސވަުރގެއިން ލިޭބ އިނާޔަތްތަްއ ބޮުޑވެގެންދާނެ. އެ ދަ

ެގ ހާލަތަކީ ވެސް އެ. ގެންދާނެ. ހަމަ ނަރަކައިލިބި  ުސވަރުެގިއން ޖާގަ އެކަީށގެންާވ ދަރަޖައެްއ އެ މީހަކަށް  އެ މީހަކާ

ޒާބު ތަންކޮޅެއް ުކޑަވާނެ. ަގއި އެއަްށވުރެން ދަށު ބައެއް. ޢައެންމެ އަޑީަގއި މުނާފިޤުން ތިބޭނެ. އެއަށްވުރެ މަތީ

ހަލަ . އެކަަބއެއް  ެއއަްށވުރެ ކުޑަ އެއަްށވުރެ މަްއޗަށް އަނެްއކާ އެއަްށވުރެ ުކޑަ ބަެއއް. ެއއަްށވުރެ މައްޗަށް އަނެްއކާ

އޮންނަ ގޮަތީކ މީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތުން  އިއިލާހީ ޤާނޫނުަގއި ވެސް ަކން ހިނގާފަ ގޮތަކަށް އިންސާނީ ތަބީޢަތް،

ކީ. ެއއްވެްސ މީހަކަށް ދެވޭ އެއްެޗއް ތަފާތުވުމަކީ އަދި އެްއވެސް ހާލެްއގައި މީސްތަކުން ތަފާތުކުރުމެއް ނޫން އެއީ

މަހުގެ އަޅުކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދޭ އިނާޔަްތ ޫނން. އެހެންނަމަވެސް، މި ރަމަޟާން  ކުރުމެއްހާލެއްގަިއ ތަފާތު

ހައިސިއްޔަތުން މި އިނާޔަްތ ވިޔަފާިރވެރިންެގ ރާ ކަމެއް. ައޅުަގނޑަކީ ެވސް ހަމަކުރުމަކީ ައޅުަގނޑު ެވސް ގަބޫލުކުއެއް

ނުޑ ހަމަ ތައްޔާރަށް މިހިރީ އިނާޔަތް ދޭން ދޭން. މީގައި ައޅުަގނޑުމެްނ  ފިޔާ މީހަކަށްރު 3000ޖެހޭނެ މީހެއް. އަުޅގަ

ގެންދާ ވާހަކަ. ތަކެތީގެ އަގު ބޮުޑވެ  ރަމަޟާން މަހުގައި، ވިސްނާލަންޖެހޭ؛ މިތަނުން ކޮންމެވެސް އެއް ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވި

ނޑު ޙަޤީ އިމުވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ތަކެތީގެ އަގު ލުކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ހަމަގަތުަގިއ ގަބޫޤަމީ އަޅުގަ

ހެޔޮ އަގު. އެހެން މަސްމަހަށްވުރެ ޚިލާފަށް ހެޔޮވާނެ. ރާއްޖޭަގއި  ވާނީ ަގނޑުމެްނގެ ފިހާރަތަކަކުްނ ހުރިހާ އެއްޗެހިއަޅު

ޖެހިގެން އުޅޭ ަމއްސަލަައކީ ިބސް، ފިޔާ، އަުލީވގެ މައްސަަލ. މީ ޖެހިގެން އުޭޅ މައްސަަލއަކީ. މި ަމއްސަލަ ޖެހިގެްނ 

މައްސަަލއެއް ނޫން. މީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މަްއސަލައެއް ނޫން. މީ ރާއްޖޭގެ  މި އުޅެނީކީ މިއެކީ ވިޔަފާިރވެރިންގެ

ވެސް ރާއްެޖއަށް ފިޔާ، ިބސް، އަުލވިކޮެޅއް މި ގެެނވެނީ ކާރުގެ މަްއސަލަެއއް މީ. މިހާރުފެށުނީއްސުރެއް ރާއްޭޖގެ ސަރު 

ހުންނަ ީމހަކު ފޮނުވާތީ ބިްސ، ފިާޔ،  އިންޑިާއ މީހަކު ފޮނުވާތީ. ިއންޑިޔާަގއި ހުންނަ އިންޑިާޔ ޓްރަވެންޑްރަމުަގއި

ޓަކައި އެކަްނ  އިން ގެންނާތީ ަރމަޟާން މަހަށްންމެ ރަމަޟާން މަހަކު އެސް.ޓީ.އޯއަލުިވކޮޅެއް މި ގެެނވެނީ. ދެން، ކޮ

ނޑުމެންގެ ނެތޭ އިނގޭތޯ މި  ނޑެއް؛ ކުރެވެނީ. އަުޅގަ ހަމައެކަނި އެމް.އެސް.އެްލ އިންޑިޔާއިން މާލެއާ ހަމައަށް ބޯޓުގަ

އަދި  .ިއން އެތިކޮެޅއް ގެނެވޭނެ ހަމަ އެްއވެސް ަމގެއް ނެތްއިރު އޮތް ކަންނޭނގެ. ެދން، އޭުރގައި ވެސް އިންިޑޔާތްއޮ

ބިސް،  ޏާ ިވޔަފާރިެވރިން ފިޔާ ގެންނާނެ.ންވަ ވެސް. އިްނޑިާޔއިން ބިސް، ިފޔާ، އަުލވި ގެެނވެނެ މަެގއް އޮތް ކަމަށް

ތު ވެސް ޞައަިދ އިންތިހާއަށް އަގު ހެޔޮކޮށް ވިްއކުމުގެ ފުރު ،އަގުބޮޑުުނވާވެސް  ފިޔާ، އަލުވި ގެނެްސގެން ދުަވހަކު

ްއޔާ އޭީތގެ ައގު މައްޗަށް އަރާނެ. ބިސް، ފިާޔ، އަލުވި ެވގެން އުޅޭ ގޮތަކީ . ބާޒާރުަގއި އެްއެޗއް މަދުވެއްޖެލިބިގެންދާނެ

ބަސްތާ.  25 ޖަހައިފިއްޔާ ފޮނުވާނީ ތާބަސް 100ނުކުރެވޭތީ ކުެރވޭނެ ޮގތެއް ނެތީމަ. ބިސް، ފިޔާ، އަލުވި އިމްޕޯޓު

ނޑުމެންނަކަށް ނެތް ެއ  މިކަހަލަ ގޮތަކަށް އިންޑިާޔގަިއ މީހަކު ހުރެގެން މި ފޮނުވަނީ. ދެން، އެހެންވީމާ، އަޅުގަ
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ކުދި  އިން ކީއްޯތވީގެނެވޭނެ ެއއްެވސް ނިޒާމެއް. ނެތީމަ މި މައްޗަށް ދަނީ. އެކަމަކު، އެ ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ެއސް.ޓީ.އޯ 

ެގން އެ ބޯޓުގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ ލެއާ ދޭތެރޭގައި ބޯޓެއް ބާއްަވއިާއއި މާއިންިޑޔާޔަފާީރގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ބަދަލުގައި ވި

ބޭުރ  ،ބިސް، ފިާޔ، އަުލވި އެތެެރކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް ހަމަޖެއްިސއްޔާ. ިމ އުޅެީނ ބޭރުން ައންނަ ކުންފުނިތަކުން

ނ އަންނަ ކުންފުނިތަކުން ރީލަންކާަގއި އެބަހުރޭ އެްއ ސިްނ މަހަށް އަންނަ ކޮންޓޭނާ ޑުމެން ރަމަޟާކޮންޭޓނާ އަުޅގަ

 ގައި...އެބަހުރޭ ޕޯޓުދުވަސްވަންދެން މަސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުސަތު މި އަރުވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް  ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .ޔާމިނަށްهللا ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ހަމަހަމަކުރުމުގެ ބިލެއް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ،އާދެ! ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމުގެ ބިލެއް

ނޑު ހަމަ ހުށަހެޅުއްވީތީ، ސަުރކަރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވީތީ ެއ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން . އަުޅގަ

ޓަކައި ކަންަތއްތަކެއް ކޮށްދެވޭތޯ މަސަްއކަތްތަެކއް  މި ސަުރކާރުން ރަްއޔިުތންނަށް ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ނުކުާތއަކީ

ސަރުކާުރެގ  ،ދަނީ. ސަބަބަކީ ގޮުތަގއި މިއަދު މިކަން ފާހަގަކުރެިވގެން މިއްކެްއގެ ކުރާކަމުގެ ވަރަށް ައގުހުރި ހެ

ދި މިފަދަ ގޮތަކަށް އަދި ހަމައެއާއެްއކޮށް، ަވޒީފާ ައދާކުރަމުންދާ އެންމެހައި ފަރާތްތައް އަ ،ޒަފުންއެންމެހައި މުވައް

 ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އިސްނަންގަަވިއެގން ހެދުމުގެ ވިސްނުންފުޅު އެއްކޮށް މި އިނާޔަތް ލިބޭނެ ގޮތެއް  ކަމާހަމަހަމަ

ރުކާރުގެ ޯއގާތެރިކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމެއް. އާދެ! މީގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުން ގެންގުުޅްއވުމަކީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެ ސަ

ތްތަކަކީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް ހިތްވަރުތަެކއް ލިބިގެންދާނެ. އަިދ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަަކށް އެ ފަރާ

 ގޮތުަގއި ގެކުރާ ފަރާތްތަކެއް މި ޤައުމަށް ޚިދުމަތް  ،އެއްކޮށް މި ަދއުލަތަށް ގެން ހަމަހަމަކަމާރަމަޟާން މަހު ރޯދަ ހިފައި

 ސާސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެގެންދާނެ. ރަްއޔިތުންނަށް ކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުރުމަށްވެގެންދާނެ. އަދި ހަމަ އޭގެ އިހު

ދޭ. އެ ފަރާތްތަކުްނ ެއކަންކަްނ ިކޔަމުންވެްސ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ފާޑުއަބަދު ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަންކަމަށް ޓަކައި

ދަނީ. އެއީ، ކޮންމެހެން އެކަންކަން ގޯސްެވގެނެއް ނޫން.  ހިނދު، އެ ފާޑުކިޔުންތައް ރައްދުކުރަމުން އެލުކުރާ ގަބޫ

ޓަަކިއ  ސިޔާީސ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ،ޓަކައި ނޫން. ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދުމަށް  މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެނެއް އެކަންކަމާ

ވީމާ، މީގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ ައސަރު ސަރުކާރަށް ފަހަރުަގިއ ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަެކއް ެއ ކަންކަމަކީ. އެހެން

ނުކޮށްފާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަްށ ކަންކަން ޮއޅި، ަރއްޔިތުންަނށް އޭގެ ނޭެދވޭ އަސަރުތަެކއް 

ހަކަަތކާއި ނުަދއްކާނެ ޓަކައި ވެސް ަދްއކާނެ ވާ ސިޔާީސ މަންފާ ހޯދުމަށް، ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ ކުރުމަކީ
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ކާރުން ވާހަކަތައް ހުންނަންޖެހޭނެ. މިއަދު ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާަޔތް ހަމަހަމަކޮށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ސަރު

ށް މި ރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދަށް އަސަރުކުރާ ގޮތަ ،ެގން ދެން މި ދައުލަތުގެ އިްޤތިޞާދަށްނިންމީތީވެ އެކަމާ ިވއްދައި 

ން އެ ރޫހުަގއި އެ ފަާރތްތަކަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ިވޔަފާރިވެރީަކއި، އަދި ދައްތަކުން ވާަހކައިދިކޮޅު ފަރާތް

މިކަންކަމުން ދުުރެވ ، ނަށް ފޯރާނެ ކަންކަން. އެެހންވީމާޤީޤަުތގަިއ ރަްއޔިތުންމަސައްކަތްކުރުމަީކ ޭއގެ ނޭދެޭވ އަސަރު ޙަ

ރަްއޔިތުންނަށް ދި މި ސަރުކާރުގެ އަ ،ތައްތައްކޮށްދޭ ކަން ޓަކައި މި އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ރަްއިޔތުންނަށް

ޖެހޭ. އިދިޮކޅުވުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ކަމަާކ  ފައިދާކުރަނިވި ވިސްނުމަށް ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ެވސް ާތއީދުކުރަން އެބަ

 އިދިޮކޅަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ކުޅުމަީކ ސަރުކާރުން ކުރާ ރަނގަޅު ؛އިދިކޮުޅވުމެއް ނޫން. އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން

އެަކންކަމަށް ވެސް ތާއީދުކުރުން. އެހެންނަމަވެސް، މި ރާއްޖޭގައި ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި ިމ  ،ކަންތައްތައް ބަލަިއގަނެ

ތަެނއް ނުފެނޭ.  ރަކާތްތެރިވާ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން އެ ރޫހުަގއި މަަސއްކަތްކުރާހަރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ތެރޭަގއި 

އެގޮތަށް ރައްިޔތުންނަކަށް އެއްވެސް ކަމަކަްށ ، އެހެންވީމާވެސް އިދިކޮޅު.  ކަމަކާއްޔާ ދެން ހަމަ ކޮންމެ އިދިކޮުޅވެއްޖެ 

ޓަކައި މިފަދަ ހެޔޮ  ޖެހޭ ރައްޔިުތންނަށްމެން އެބަ މަސައްކަތްކުރަންމީގައި ައޅުަގނޑު، ޙައްލެއް ނުހޯދޭނެ. އެހެންވީމާ

ޖެހޭ. އެކަްނކަމަށް ސަރުކާރަށް ހިތްވަރު ގަންނަން ރު އެކަންކަން ައޅުަގނޑުމެން ބަލައި ވެސްކަންތައްތަެކއް ކުރަމުންދާއި

މި ރާއްޖެ ދާނެ މިސްރާބެްއ  ،ވާނަމަ އެ މަގަްށ މަސަްއަކތްނުކުރެވޭ ކަމުަގއި، ޖެހޭ. އެހެންވީމާ ވެސް ދޭން އެބަ

ކަންތައްތަުކގަިއ  ވިނިނޑުެމން އެީކގަިއ މިފަދަ ފައިދާކުރައަުޅގަ، ނަޑކަށް ސާފެްއ ނުޭވ. އެހެންވީމާއަޅުގަ 

ުރ ޖެހޭ. އަދި ހަމަ އެއާއެްއކޮށް، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ ވަރަށް ގިނައިން މިހާ ސައްކަތްކުރަން އެބަމަ

 ންގެ ކަންޮބޑުވުެމއްވެރިފި. ވިަޔފާރިންބަރުން ވެސް މި ސުވާލު އުަފއްދައިަވރަށް ގިނަ މެ އުފައްދާ ުސވާލެްއ، ދެންމެ

ކަންޮބޑުވުެމއް ނުހުންނާނެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާ ެއްއވެސް ކަމަކަށް. . ވިޔަާފރިވެރީންގެ މިއާއެްއކޮށް ހުރެދާނޭ

 އަށްވިޔަފާިރވެރީން ވެސް ބޭނުންާވނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ލިބޭ އެއްަޗކުން ކޮންމެ ވެސް އެްއޗެއް ރަްއޔިތު މީހާ

ނޑުމެންނަށް  ވެސް ދިނުން. އެހެންވީމާ، މީގައި ވިޔަފާިރވެރިންގެ މާ ބޮޑު ކަންބޮުޑވުންތަކެއް އޮތް  ކަމަކަށް އަުޅގަ

ޔިތުންގެ ގެނެވޭ އިޞްލާާޙއެުކއެީކގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރައް ވަޒީާފގެ ޤާނޫނަށް މިއެއް  ނުކުރެވޭ. އެހެްނވީމާ، ފާހަގަ

ނޑުމެއާމްދަނީއަށް އަދި ހަމަ ގެްނ އަދި ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ ން ވެސް ހަމަ ބައިތަކެއް ދޫކޮށްލައި އެާއއެްއކޮށް، އަުޅގަ

ނުޑ ން ވެސް ހަމަ ބައިތަކެއް ދޫކޮށްލައި ން ފަރާތްތަކުއެހެނިހެ ެގން މި ހަމަހަމަ ކުރުމުގެ ިވސްނުން ހުރީތީވެ، އަުޅގަ

ތަނުގެ  ހަމަ އެ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދު މިކަންކަމަށް ކަންބޮޑުެވގެން އެ ަފރާތްތަކުން ނޫނީ މި

ނަޑކަށްވާހަކަޗެމްބަރުގައި ިތއްބެވި އެްއވެްސ މެންބަރަކު  މީެގ ، ފާހަގަެއްއ ނުކުރެވޭ. އެހެންވީމާ ދެއްެކވި ތަނެއް އަުޅގަ

ނަށް ޔާމީهللا އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުޓަކައި ރަ ނާތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅު. މީ ހެޔޮ ނިންމުމެއް. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް

 އްވީީތވެ ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އަދާކުރަން. އަދި ހަމަ އެއާެއއްކޮށް، މި ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅު ޝުކުރު

 ދަްނނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. އެކު ޝުކުރު ތެރިކަމާމެންބަރަށް ވެސް ވަރަށް އިޚްާލޞް
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މުލަކު ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޞީރަނަ އިބްރާހީމް

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ނަޞީރު އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

އިޞްލާޙަށް ތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި `. ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ، އިއްޒަ

ވިަޔސް  ކެެވނީ ވަޒީފާކަމުަގއިމި ޤައުމުަގއި އަބަދުވެސް މި ދެ އީދުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑު ެވސް ތާ

އަދި އެހެން ކަމަކަށް ބެިލޔަްސ އެކި މީހުން ތަފާތުކުރާ ކަްނތައްތަުކގެ ވާހަަކ. ނަމަވެސް، މި ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް 

ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަކީ އަޅުަގނޑު އެ ިއޞްލާޙަކަްށ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާނެ 

ނޑުމެންނަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭން ަބއެއް ޕްަރއިވެްޓ ސެކްޓަރގަިއ އުުޅްއާވ އިޞްލާޙެއް  ކަމުަގއި ދަންނަަވން. އަުޅގަ

ރުފިާޔއަށް މި  3000ގޮުތގަިއ މި މީގައި ހުރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ދެކޭ ބޭފުޅުންނަށް ކަންބޮޑުވުންތަެކްއ 

ހާސް ރުފިޔާ.  ލާއިުރަގިއ އެންމެ ެއއްގެ ޤާނޫުނަގއި އޮތް ގޮތާ އަޅާބަނީ ކުރީ އިނާޔަތް ބޮުޑކުރުމުން މި އިުތރުވެގެންދަ

ޓަކައި އަދި ެއ އަޅުކަެމއްަގއި އެތައް ބަަރާކތެއް ލެްއވިގެްނވާ މަހެްއގަިއ  ހާސް ރުިފޔާައކުން ރަމަޟާން މަހަށް އެއް

ނުޑ ދެަޓކަިއ މިފަދަ އިނާޔަތެްއ އިތު އަދާކުރުމަށް އަޅުކަން ގޮތުަގިއ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމެއް. ެއ ކޭ ުރވެގެންިދއުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ هللا ވާބު އި ޘަބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެ ރަމަޟާން މަހުގެ ދަރުމައާ މިންވަރުކުރަްއވާނެ ކަމެއް. ހަމައެއާއެްއކޮށް، އަުޅގަ

ތައް އިދާރާއަކުން އަެނއް އިދާރާއަކަށް ފާޑުިކޔުން އްއަިދ އެ ،ބަޔަކަށް  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ އެްއބަޔަކު އަނެއް

ނުޑ ހަމަ ޖުމުރައްދުކުރަންވާނީ ބިނާކުރަނިިވ ފާޑު  ތެއްަގއި މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލައި ލަ ގޮކިޔުންތައް. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ުނފެނުނު ރުިފޔާ ސަރުކާރުން މި އިނާޔަތްަތއް އިތުުރކުރުމަކުން ެއްއވެްސ  3000މިގޮތަށް  ،ވިސްނާއިުރ އަުޅގަ

ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ދެްއވި ފުރިހަމައަށް މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ  މައްސަލަެއއް އޮތް ކަމަކަށް. އަޅުަގނޑު

 ދަންނަވަމުން އިށީނދެލަން. ޝުކުރިއްާޔ. ތަށް ޝުކުރުފުރުޞަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  ތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިމެްނބަރު. އަުޅގަ

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ،މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް

 

 :ވާަހކަދެއްެކވުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ
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ނަން. އާދެ! ވެްސ ފުރިހަމަކޮށްލާައޅުަގނޑުެގ ވާހަަކ އަެނއްކާ  އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ!

ންތައްަތްއ ބޮޑުެވގެން ުއޅޭ ކަމަށް މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ަބއެއް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލާ ކައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެކަމަށް ހުރަސްއެޅުުމގެ  ،ގޮުތަގއި ދެްއާވތީ އެކަމާ ކަންބޮުޑވުން ފާޅުޮކށް ގެރުފިޔާ އިނަޔާތެއް  ތިން ހާސްދޭތެރޭގައި 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީމެދު  ވާހަކަތަެކއް މި ދައްކަމުްނގެންދާ ފަރާތްތަކާ ހުރި ކަމެއް. މި ަވރަށް ހިތާމަ، އަޅުގަ

ގެންދާއިރުގައި މި ރަްއޔިތުން އިދިކޮޅު ހަދަމުންސީދާ މިކަމަށް  އޭ ނުވަތަ ައނެއް ވާހަަކއެކޭ ިކޔަިއ،ބޭފުޅުން އަނިޔާ

އެއިްނ  އިާވ އެއްެވސް ކަމަކަށްރައްވާފަ ކުދާއިރާއަށް ޮކށްދިނުމަށް ބަޖެޓު ހޮވާފައި ތިބި މެންބަރުން، އެ މެންބަރެއްގެ

ކަމީ މި މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގެ ތެރޭން ފެންނަން އޮތް ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ އެްއވެސް ވޯެޓއް ދެއްވާަފއިނުވާ  ބޭފުޅަކު

އްޔާ އެ ފާހަގަކުަރއްާވކަްނ ރަނގަޅު ކަމެއް ފާހަގަކުެރވިއްޖެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ެވސް މިކަހަލަ

ދިޔައީ. ގޮތްދޫނުކުރުމުގެ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން  މެންނަށް ދެންމެގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަުކރެވިގެން އެއަޅުަގނޑު

ަބއެއް ފަރާްތތަކުން ވަކާލަުތކުރުމަކީ ެއީއ  ،ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ެއއީ އަިނޔާެއއް ަކމަށް ދެކިގެން

ނަޑއެޅި  ރާމުކުރާީތ އޮްތ ޤާނޫނުތަކަށް އިޙްތި ކުރާތީވެ ެއއީ އަނިޔާެއއް. ހަދާފައި ގެން އަިނޔާެއއް. ާޤނޫނު ތަންފީޛުކަ

ައނިޔާއެއް. ރަމަޟާން މަހުގެ  ނިޔާއެއް. ބުރިޖުައޅާތީ އެއީއަ  ޟާން މަހުގެ އިނާޔާތް ދޭތީ އެއީއެީއ، އަނިާޔއެއް. ރަމަ

އި ކުރާ ޓަކަ ސުނަންތް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ދީނާއި ޤުރުއާނާއިއިސްލާްނ ، އިމުކުރާތީޔަތާއި އެހެނިހެން ވަސީަލތްތައް ޤާއިނާ

. މި ޤައުމުަގއި އެބަ ދެކޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ެދކޭ.، ައނިޔާއެއް ކަމަށް އެ ފަރާތްތަުކން ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ެއއީ

އް ކަމަށް އަނިާޔއެ ވެސް އެއީމިފަދަ ޒާތުގެ ކަންތައްތަްއ ކުރުމަކީ  ،އެޅުމާނަރުދަމާ، އިބިން ހިއްކުމާ ބަނދަރު ހެދުމާއި

ޔަމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބަޖެޓުަގިއ هللا ރަީއސް ޢަބްދު ާދއިރާައކަށް ނިސްބަތްާވ ދާއިާރއިންއެ  . ސީދާ ޚުދުދެކޭ އެބަ

ށް ހުށަހެޅުނުއިރުގަިއ ާރއަށް ހުށަހެޅިގެން ިމ މަޖިލީހަޓަކައި އެ ދާއި ގެން އެ ާދއިރާތަކަކަްށ އެކަން ކޮށްދިނުމަށްހިމަނައި

 ތޯ ދާއިރާ ދެކެ ލޯބިންވީމާ، ޮކބައިމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރު ވޯޓެއް ނުދޭ. އެހެންވެސް އެ ާދއިާރގެ އެ

އެހެންވީާމ، މިތާ  ކުާރ މަސައްކަތްތަކަކީ؟ ދައްަކަވިއބައްލަވާ!ޓަކައި  ރައްޔިތުންނަށް ކޮބައިތޯ ދާއިާރގެ ދެެކވިފަ؟ވާހަކަ

ރާ ގެން މިކުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މޭޒުކޮޅު ވަށާަލއި  ފެންފުރުން ފަދަ ގޮތަކަށް މިތާތެރޭގައި ފޫނެތް ފަޔަކަށް

ޅުަގނޑުމެންނެްއ އަ ، ވީމާަޓކައި؟ ެއހެން ތޯ؟ ކޮން ވޯެޓއްތޯ ދެްއީވ ރައްޔިތުންނަށްމަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއަީކ ކޮަބއި

އެއް ކަމަށް މި ވީނަަމވެސް. އާދެ! އެ ޭބފުޅުން އަނިޔާ  ކަމުަގއި ހެދިބޭފުޅުްނ މިކަމަށް އިދިކޮޅުހައިރާނެއް ނުޭވ އެ 

ނޑުމެން ރަީއސުލްޖުމްހޫ އެމް.ޑީ.ީޕ  ،ެއއް ރައީސަކު ޮގވާލީ ާޔމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު؛هللا ރިއްޔާ ޢަބްދުދެކެނީ އަުޅގަ

ނިސްބަތްވާ ރައީސަކު ގޮވާލީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ބޭރު ދުނިޔޭގައި. އެހެންނަމަވެސް، 

ވަރަށް ސާފު ގޮެތއްަގއި  ޤައްޔޫމް ޮގވާލީ ިއސްލާން ދީން ހިމާޔަތްކޮށް، އދ.ަގއި ބްދުލްޔާމީން ޢަهللا ޢަބްދު

އޮީތ  އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައި މި ،އޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެަފއި މި

ނޑުމެްނގެ ޤަުއމުގައި އޮންނާނީ %އިސްލާން  ޤައުމެއްގެ ގޮުތގައޭ.  މުސްލިމު 100ދީން ހިމާޔަތްކުރާނަމޭ. އަޅުގަ
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ގޮުތގަިއ އޮތަނުދީ ރަމަޟާން މަހު  ގެޤައުމެއް މުސްލިމު 100އެހެންނަމަވެސް، އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވަނީ %

ނޑުމެންނަށް  .އުެޅވޭނެ މަގު ތަނަވަސްުކރުންބޮއި ުއޅޭ ެއހެނިހެން އެއްޗެހިތައް ވެސްވެސް ކައިޮބއި ދުވާލު މީ އަޅުގަ

ކުރަުމން އައިްސ އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ޒާުތެގ ކަންތައްަތއް ކުރަމުން، ތް ޙަޤީޤަތަކީ ެވސް. އެހެންވީމާއޮ ފެންނަން

ޓަކައި މި ޒާުތގެ ކަންތައް  ހުރިހާ ަތރައްޤީއަކަށް ހުރަްސއެޅުމަށް ،ޤައުމަށް ލިބެމުން އަންނަ މިހާރު އުފާތަކަކަށް

މީހުން  ޓަކައި ޒުވާނުން މަގުވެިތވެފައި ތިއްބާ ޒުވާނުން އެ ކުރުމަކީ ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެްއ ނޫން. ޒުވާނުންނަށް

ވެސް އަިނޔާެއއް އީ މި ޒާުތގެ ކަންތައް ކުރަން ފެށީމަ ވެސް އެ އަހުލުވެރިކުުރވަިއ، ަވޒީފާތަކަްށ އަހުލުވެރިކުރުަވއި،

ެއވެސް އަނިާޔއެްއ  ،ހާސް ރުފިޔާ ބޮޑުކުރީތީވެ ކަމަށް ދެކިއްޖެ. މުސްކުޅިންަނށް ނުވަތަ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފަސް

 ހަނދާތީވެ އެވެސް އަނިާޔއެއް ކަުމަގއި ދެކިއްޖެ. ބަނދަރު އަޅާތީ އެވެސް އަނިާޔއެއް ކަުމގައި ކަމުގައި ދެިކއްޖެ. ބްރިޖު

އް ކަުމގައި ދެިކއްޖެ. އަޅާތީ އެވެސް ައނިޔާއެެއއް ކަމުގައި ދެިކއްެޖ. ނަރުދަމާހިއްކާތީ އެެވްސ އަނިޔާދެކިއްޖެ. ބިން

ޤީޤަތުަގިއ ނުލާ މަޖާކުރުން އެއީތޯ ައސްލު ޙަހުރި ގޮތަކީ؟ އަބަދު ބިރަކާއިތޯ މި ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ފައިދާދެން، ކޮބަ

މި  ކަންތައްތަަކކީ އަސްުލަގއި ބިާނކުރަނިވި އީބިނާކުރަނިވި ކަންަތކަކީ. ޤާޫނނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަްއ ުކރުންތޯ މި

 ާލ ކޮންމެ ގޮވާލުެމއްަގއ އެބަފަދަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގޮަވއިވާނީ މިއަނިާޔވެރިކަމަށް ނުވާ ކަަމކީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަ

ނޑުމެންގެ އިްސލާން ދީނާ ނޑުމެްނ  އްލުކުަރން އެބަޙަ  ފުށުއަރާ އެތައް ަކމެއް. އެކަންަތއްތައް ހުއްޓޭ އަުޅގަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑު .އަުޅަގނޑު ޮގވާލަން ުމޅި ދުނިޔޭަގއި ވެސް  .ބާރާތުން މި ދަންނަވަނީއިމި ދަންނަވަނީ ވަރަްށ ސާފު  މެންގެ އަުޅގަ

ނޑުެމން ޖާގައެއް ނުދޭނަން. މި  މި ޤައުމުގައި، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާން ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ވިޔަސް، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާން ދީން 

ނޑުމެންނަށް އެއް ވިޔަފާިރވެރިެއްއެގ ނޫން ދީ ނޑުމެން މިއަދު އަުޅގަ ނޑުމެްނ ޖާގަެއއް ނުދޭނަން. އަުޅގަ ނަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ފަރާތުން މިދިޔައީ މީ ވަގުުތ ނެތިގެންދާ ކަމެކޭ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ރަމަޟާްނ މަސް އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެންނަށް ފަރުޟުުކރެވިގެންދިޔަތާ ކިތައް ސަތޭކަ ފަރުޟުކުރެިވގެންދިޔަތާ، ރަަމޟާން މަހު ރޯދަ ހިފުމަށް އަ

ނޑުމެްނގެ މެންބަރު އެންމެ ވަުރގަދަ ެއއް ވިޔަާފރިވެރިޔާ، ރެްޑވޭްވ ސަލީމު  އަހަރުތޯ ެވގެން މި ދިަޔއީ. އަުޅގަ

ސަލީމު އެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޝްހޫރު ނަމުން ދަންނަވައިލާނަން. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު

ވިދާޅުީވ ވަރަށް ރަނގަޅު ާވހަކައެއް. ލިބޭ ެއއްެޗއް ހޭދަކޮށްގެން އޭަގއި ދެ ދުނިޭޔެގ ދަރުމައާއި ފައިދާ ހޯދަން 

މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅެއް ެއއީ. އެއީ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި ެވއްޖެްއާޔ 

ހަމަެއކަނި ދުނިޔަވީ ފައިދާއަށް ަމސައްކަތްކުރާ މީހުން ެއއީ ައސްލު އަނިޔާވެރިން. އެހެންވީާމ،  އާޚިރަތް ިވއްކައިލާަފއި

ކައިީރގައި އުޅޭ މުަވއްޒަފުންަނކަށް ވެސް ެއްއޗެއް ދޭކަށް ގަބޫލެއް ނުވާނެ. ކައިީރގައި އުޅޭ މީހުންނަކަށް އިނާޔަތެްއ 

ނޑުމެން ގަބޫލުކުާރ  ދޭކަށް ވެްސ ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، މި ޒާުތގެ ކަްނަކން ކުރުމަށް ޖާގަދިނުމަކީ އެީއ އަުޅގަ

ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާިއ هللا ގޮތުަގއި ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަްނކަން ކުރިކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަްތ 
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ގޮތަށް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އެިދވަަޑއިގަންަނާވ هللا މިންވަރުފުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރާަނން. ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ ކޮންމެ ކުރިއެރުމަކީ އެީއ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާ 

ކުރިއެރުމެއް. ދަރިްނގެ ދަރިްނނަށް ކުރިއެރުމެއް ލިިބގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުްނ އަސްލުަގއި އެ ބޭފުޅުން މި 

ތިބި މީހުންނަށް ވަޒީފާެގ މުސާރައިްނ  ަގއިަރއްޔިތުންނަށް ެއކިއެިކ އޮުޅވާލުންތަްއ އޮުޅވާަލއިގެން ވަޒީފާ ޤައުމަށާއި 

ނަޑއި  .ކަންތައް ކޮްށ މިނިސްޓަރުކަމާ ހަވާލު؛ ޝުކުރިއްޔާ އެހެން ،ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ  މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަހަުރވީ  8މެޖޯރިޓީ އޮންނަތާ މިހާރު  އޮތް ސަރުކާރަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި މަޖިލީހުގައި މިހާރުގެ މި

ނޑުމެން މިދައްކަނީ ރަނގަުޅ ކަމެކޭ މި ނޫނިްއޔާ ރޯދަމަހެއް ނާދޭތޯ؟ އިނގޭތޯ. ީކއްވެތަ ގެ ހަމަ ރޯދަމަހު ،އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް މިރަނގަޅު އި ދައްކާ ވާހަަކއަީކ. އެހެންނަމަވެސް މީަގިއ  ާނޔަތް ދޭންޖެހެނޭ. އެއީ ނޫންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއިަގއި ވެސް އެބަ ވިްސނާލަންދަްއކާ ާވހަކަ މެން މިއަޅުަގނޑު  ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް. ަހމައެކަނި އަުޅގަ

ބައްދަުލވާ ަގިޑ  ޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެްޑވަިއޒަރާނޫނޭ މިކަން ކުރަންޖެހެނީކީ. އަ ނީ މިހާ ވަގުތު ުކޑަަތންވެފައެއްދަންނަވަ

އޮންނަނީ.  ކަންކަން ައންނަ އުސޫލެއް މި ގެ މި ކަންަކން ބޯމަތިވީމަ މިކަންނޭނ ތަފާތުވަނީ ކަންނޭނގެ. އެހެންވެގެން

ނުޑެވރިންނަށް ަދއްކަނީ ިމ ސަރުކާރުެގ ވަޢު އަޅުަގނޑުމެން މި  10000ރުފިޔާ ދިނުްނ. މަސްވެރިންނަށް  8000ދެޭކ ދަ

އެހެންނަމަވެސް އެ  .ދެއޭ ޖެހެއޭ ދޭން. ބަޖެޓުގައި އެ ފައިސާ އުނިވަމުން އެބަ  ރުފިޔާ ދިނުން. އެ ލާރި ެއބަ

ނޑުމެން މި ދޭ ރައްޔިތުންނަށް. . މީ ސަރުކާރުން ވެފައި ހުރި ވަޢުދައްކަނީ މީހުންނަށް އެ ފައިސާ ނުލިބޭ ވާހަކަ އަުޅގަ

ފެނާއި ނަރުދަމާާއއި އެއްކޮށް ބޯ ބުެނޭއ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާ ދަްއކަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެބަ އަޅުަގނޑުމެން މި

މި ސަރުކާރަުކން. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންެގ  ޖެހޭނެ. އެކަމަކު އެކަމެއް ނުކުރެއޭޚިދުމަތް ދޭން އްޙީކަރަންޓާއި ޞި

 ވާ މެންބަރުން ސަނާކިޔަން ހެދީމާ ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްލަދީފައި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތް 1000ފައިސާއިން ކުޑަ ލާރިކޮެޅއް، 

އިްއޒަތްތެރި  ،ކާރުގެ ހެޔޮފުޅުކަމުން ކޮށްޭދ ކަމެއް ނޫންއެއީ މި ގޯްސވާ ކަމަކީ. މީ ރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ. މީ ސަރު

ރުފިޔާވަރު އިތުރުކޮށްލަދީަފއި ދެން މިވަރު ސަރުކާރެއް  1000ން ގެ ފައިސާ. ރައްޔިތުންނަށް އޭގެރައީސް. ރައްޔިތުން 

 ކިޔެނީ؟ ތޯ މިނެތިގެން ސަރުކާރުގެ ހެޔޮފުުޅކަމުގެ ވާހަކަ މި ބޭފުޅުން ދައްކަާވއިުރގައި އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކީކޭ

އެކޭ ެއއްވަުރވާން. އެީއ ައއްޑޫ ، ކުޅުުދއްފުށްޓެކޭ ،ދަންނަވަނީ ކަރަންޓު އެބަޖެހެއޭ މާލެއެކޭ އަޅުަގނޑުމެން މި
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 12ދަްއކާ ވާހަކައަކީ. ީކއްެވގެންތޯ އެކަން ނުކުރެވެނީ. މި ދަްއކަނީ އަަހރެއްގެ ތެޭރަގއި އަންނަ  އަޅުަގނޑުމެން މި

ދޭންޖެހޭ  މަހުަގއި 12މަހުން  12ްއގެ އަންނަ ްއަގއި ދޭންޖެހޭ ެއއްެޗއްެގ ވާަހަކ. އަހަރެމަހުގެ ތެރޭން އެންމެ މަހެ

އެއީ ައޅުަގނޑުމެން  ބޮޑުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ވީ ވަޢުދު؟ އެްއޗެްއގެ ވާހަކަ ަދއްކަބަލަ! ކޮބައިތޯ ޓީޗަރުްނގެ މުސާރަ

ގެން ރައްޔިތުްނ ބޫލުކޮށް ްއ ގަދުތަނެ އެއްެޗއް. އެ ވަޢުފުއްދަްނޖެހޭ ދުތަަކކީކާ ވާހަަކއަީކ. ސަރުާކރުން ވާ ވަޢުދައް މި

ދައްކާ ާވހަކައަކީ. އެއީ ސަުރކާރުގެ ިއޚްލާޞްތެރިކަން ހުންނަންޖެހޭ  ދެނީ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން މިސަރުކާރަށް ވޯޓު

ޓުގެ އަުގ ބޮޑަށް ހިނގާނެ އެއްކަމެއް ވެސް ނެތް ކަރަން މެދުގައި ނަހަމަކަން އެއަށްވުރެހިސާބަކީ. ރައްޔިތުންގެ 

ރުފިޔާ ބަޔަށް  2ރުިފޔާ ބަޔަށް،  3ރުފިޔާ ޔުނިެޓއް ކަރަންޓުްނ ޗާޖުކޮށްފައި މާލޭަގއި  7ތަފާތުކުރީމަ. ކުޅުދުއްފުށީަގއި 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެކަން ސަުރކާރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމެްއ ހުރެއްޖެއްާޔ މިއަދު ވެސް ހަަމ  ނެގީމަ އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ކޮށްލީމަ އެކަން ނިމުނީއޭ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ކީްއެވގެންތޯ ނުުކރެވޭންވީ؟ ޤާނޫނުައސާީސގައި ސަރުކާރުން އިޢުލާނު

ްށ ދޭންޖެހޭނޭ. މި އަސާީސ ޚިދުމަތްތައް ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެއްކޮ ،އެހެރީ ވަރަްށ ސާފުކޮށް ިލޔެފައި

ެއއް ފެންވަރަްށ  ސްޕިޓަުލގެ ފެންވަުރ މާލެއާެތރޭގައި ހޮ ގެއަހަރު 1ުދވީ ކުޅުުދްއފުށީގައި މި ސަރުކާރުން ވަޢު

ނޑާލަދޭްނ ބުނި ފީ؟ ޕްރީކޮަބއިތޯ މަދަރުސާ ކޮބައިތޯ އަޅަން ބުނި އެއަރޕޯޓު؟ ކަމަށް. ގެނެސްދޭނެ ސްކޫލުތަކުެގ ގެ ކަ

ނޑާލަދޭން ބުނެފައި ވީމާ، ދައްކަނީ. އެހެން އެ ވާހަކަ ައޅުަގނޑުެމން މި ވަނީ. ކީއްެވގެންތޯ އެކަން ނުކުެރވުނީ؟ ފީ ކަ

ގޮތަށް  ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ކޮށްދޭ ދުތައް ނުފުއްދާ ދެން ރައްޔިތުންނަށް މާވަޢު މި ސަރުކާރުން ވެފައި ހުރި 

ނޑުެމން އެމް.ޑީ.ޕީން ފުރިހަމައަށް  ާވހަކަ މި ާވހަކަދައްކާތީ ައޅުަގނޑުމެން ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ ދައްކަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މީހަކަށް ރޯދަމަހުގެ އިނާޔަތް ޔާ ޮކންމެހާސް ރުފި 3ވޯޓުދޭނަން   ދޭން. ވަރަށް ސާފުކަމެއް. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނުޑވެރިންނަށް ޭދންޖެހޭ ލާރިއާއި ދައްކަނީ ޮބޑު ތަފާތާއި  އޮތް ކަރަްނޓުގެ މި ސްވެރިންަނށް ދޭންޖެހޭ ލާރިއާއިމަ ދަ

ކަން ނުކުރެވެނީ ކީްއވެގެންހެްއޔޭ؟ އެކަަމީކ ޖެހޭ. އެ އްޙީ ޚިދުމަތުގެ މިހިރަ ބޮޑެތި ތަފާތު އެއްގޮތްކުރަން ެއބަޞި

ހަމައެއްަގއި ހަމަޖެއްސުމަކުްނ ސަރުކާރަށް ވާނެ ެއްއވެސް ުކރެވޭނެ ކަމެކޭ. ކަރަންޓު އެއް  މިއަދު ވެސް ސަރުކާރުން

ރިހާ ތަކަކީ ރާއްޭޖގެ ހުމިހިރަ ހުރިހާ އިންވެސްުޓމެންޓު ގެއްލުމެްއ ނޯންނާނެ. ސަރުާކރުން މާލެއަތޮޅުަގއި ކޮށްަފއި 

ފައިސާއިން ކޮށްފައި ހުިރ ޚިދުމަތްތައް. ރާއްޭޖގެ ުހރިހާ ރައްޔިތުންެގ ފައިާސިއން އެކަން ކޮށްފައި ހުރީ. 

 7އަތޮޅު މީހުން  އަްއޑު ،ރުފިޔާ ދައްކާަފއި 3މާލޭ މީހުން  ،ރުފިޔާ ދަްއކާފައި 7އެހެންވެއްެޖއްޔާ ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން 

އިޚްލާޞްތެިރކަްނ،  އްެޗއް. އެހެންވީމާ،މީ ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އެ  ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހުނީމަ މީ ތަފާތަކީ.

ބުނަނީ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާނޭ އެ ވާހަކަތައް. ދައްކަންޖެޭހ  މިފެންވަރަށް ގެންދާށޭ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން އެ ވާހަކަތައް މި ނޑުމެން މިދައްކަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކަަތއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ދަންނަވަނީ  . ައޅުގަ

ނޑުވެރިްނނަށާއި މަސްވެރިންނަށް ހުރި ފައިސާ އެބަ އުނިވެއޭ. ީކއްވެެހއްޔޭ އެ މީހުންނަށް އެ  ބަޖެޓުގައި ހުރި ދަ

ޖެހޭ ޖަވާބުދާރީވާން. އެއީ  ދައްކާ ވާހަކަައީކ. މިކަމަށް ސަރުކާރުން އެބަ ފައިސާ ނުލިބެނީ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން މި
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ން ދަްއކާ ވާހަަކއަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑމެން ބުނަނީ ސަރުކާރުގެ ިއޚްލާޞްތެރިކަމެއް ހުރެއްޖެއްާޔ އަޅުަގނޑުމެ

މިކަންކަން ވެސް ކުރާށޭ! އެަކންކަން ކޮށްގެނޭ ަރއްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަން ގެނެވޭނީ. ހަމަހަމަކަމަކީ އެންމެންނަށް ެވްސ 

 ލުގައި އުޅޭނެ މީހުން ދަތިހާ ންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. މަދު އާމްދަނީ ލިބޭއެއްކޮށް އެ ހަމަހަމަކަން ލިބެ ހަމަހަމަކަމާ

ދަންނަވަނީ ކަސްޓަމު  ގެްނދިޔައިމަ ކަމަކުނުދާނެ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުެމން މިގޮތަކަށް ނިޒާމު ރާވަމުން

 ޖެހެއޭ އެހެން ޓެްކސްތަކާ  ބަޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ އެްއޗަުކން. އޭެގއިތުރަށް އިތުރަށް އެ  15ޑިއުޓީ އިތުރުކޮށްިފއޭ %

އެްއޗެހި ދައްކަން. ަދއްކަންެޖހޭއިރުަގއި ރަްއޔިތުން ދިރިުއޅުމަކަށް އިތުރު ކުިރއެރުމެްއ ނާދޭ. އައިތޯ ވޭތުވެިދޔަ 

އެއީ  ޤައުމުަގއި ފަސޭހައެްއވިތޯ؟ ނުވޭ.ދޮޅުއަހަރެއްހާ ދުވަހު ތެޭރަގއި ެއއްެވސް ރަްއޔިތަކަށް ދިރިއުޅެން މި 

ހާސް  90އް އިތުރުކުރަންޖެހޭ. ގޮތްތަކާއި ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަ ނެ ކަމަކީ. ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެކޮށްދޭންޖެހޭ

ނޑުމެން މިކޮބައިތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟  މީހުންގެ ވަޒީފާ ދައްކާ ވާހަަކއަކީ. ހަމައެކަނި ރޯދަމަހަށް  އެއީ އަުޅގަ

.ޕީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމައެއް ނުވެއޭ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެމް.ޑީ ހުރިހާ  ރުފިޔާ އިތުރުކޮށްދިނުމަކުންނެއް މި 1000

ކަމެއް. ިދވެހި  ވަރަށް ާސފުކޮށް އޮތް މި ހުށަހެޅުނު ިއޞްލާޙަށް. އެއީެދްއވާނެ މިއަދުގެ ބޭފުޅުން ވެސް ވޯޓު

ތްތެރިވާނެ. ެއއީ ރަކާމް.ޑީ.ޕީ އެކަެމއްަގއި އިސްޮކށް ހަރައްޔިތުންނަށް ފައިދާެއްއާވ ކޮންމެ ކަމެްއގައި އެ

ރަްއޔިތެްއގެ އެްއޗެްއ ިލބުނިއްޔާ ލިބިފަިއ އޮންނާނީ  ކަެމއް ނޫން. މި ަޤއުމުގައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮޅިފަިއ އޮތް

ނޑުމެން މި  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބުރަ މަސަްއކަތުްނ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހިތްވަާރއި މިންނަތުން ލިބިފައި އޮންނާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ އުއްމީދުކުރަން ަދނުޑވެރިންގެ ލާރި ވެސް ސަުރކާރުން ދައް  ވާހަކަ މި ކަނީ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

 ކަމަށް... އަދި ކަަރންޓުގެ ހަމަހަމަކަން ވެސް ދެްއވާނެ ،ދެއްވާނެ ކަމަށް. އަދި މަްސެވރިންގެ ލާރި ވެސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގުޭޅގޮތުން ވަރަށް . މި ބިލާކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝު

ނޑަެއޅުނު ޖުމްލަ ޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުގިނަ ިއއް  ަދއްަކވަމުން ގެްނދަވާކަން ފާހަަގކުރަން. ޕާޓީަތކަށް ކަ

ނަޑއެިޅގެންދިޔަ. ޕާޓީަތުކން އެދިަވޑަިއގެންނެ 3ބަހުސްގެ ަވގުތު  ގޮތަށް ވަގުުތ ދެމުންދިޔައީ. މިހާރު  ވިގަިޑއިރަްށ ކަ

ބަހުސްކުރެވުމުގަިއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ލާނަން. ޕާޓީތަކުގެގޮތް ދަންނަވައި ހިސާބުން ބާކީ ވަގުތު ހުރި މި

ީކ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ބާސިކުންތު.  28ޓު މިނެ 4.އެމަށް މިހާރު ބާކީ އޮތީ ގޮތް ދެންނެުވމަށް ޓަކައި. ޕީ.ޕީ ފުރުޞަތު އޮތް

ސިކުންތު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ  11ޓު މިނެ 13އަށް ބާކީ އޮތީ ސިކުްނތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 57ޓު މިނެ 10އޮތީ 

ލިސްޓު ވަރަށް ިދގު. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ މަުޢލޫމާތަށް ޓަކައި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލީ. 

ދެވަނަ ، ސަލީމަށް ދަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދުއަރުވަނީ އޭ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ފުރުޞަތު.
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 އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ދެން އޮތް ނުލެވި އޮތީ. ައޅުގަ ރައީސް. ައޅުަގނޑު ވާހަކަ ނިންމައި އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

ސް ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ވެސް ައޅުަގނޑުގެ ވާހަކަެއއް ނިންމަެއްއ ނުލެވޭނެ. އެހެންނަމަވެ ޓަކުން މިނެ

ނުޑގެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލާނަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.  ހަމަހަމަކުރުމުގެ އުސޫލަކީ އަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ އަުޅގަ

ވެސް ބަެއއް ަކންތައްތަކުަގއި ހަމަހަމަނުވާނެ. ހެންނަމައަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިެހން ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެ

ކީ ނޫން. ހުރިހާ ންސާނިއްޔަުތގެ ގޮތުން ހަމަހަމަނުވަނީއި ،ލެއްަގއި އެއީ މީހުންގެ ހަމަނުވާ ގޮތަކީ އެއީ އެްއވެސް ހާހަމަ

އެިކ  ތިބޭނެ. ން އެކި ފެންވަުރގެ މަޤާމުތަކުގައިއިންސާނުންނަކީ ެވސް ެއްއބައެއް. އެހެންނަމަވެސް އެިކ މީހު

ނޑުމެން ރަށްފުށުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރުގަިއ ތު. މިބޭނެ. މީ އިންސާނީ ޠަބީޢަތި ފެންވަރުން އެކި ދަރަޖަިއގައި ހާރު އަޅުގަ

ނޫން. ީމ  ކަމެއް އެއް ފެްނވަރަށް ރަށްފުށް އަދި ނުގޮްއސާނެ. އެހެންީވމާ، އެއީ ހަމަ ަވކި މި ޤައުުމގައި އޮތް މާލެއާ

ނޑުމެްނގެ އަ ތް ހާދުނިޔޭގައި ވެސް އޮ ނުޑގެ ލަތު. މިއޮތް ކައިރި އަުޅގަ  ވަްއޓެރި އިންިޑއާއަށް ަބލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހަތަރު ،ނަމަ ނުވާ މަޢުލޫމާތު ކުށްކަމުގައި ތިބި އަދިވެސް ކަރަންޓު  ސަތޭކަެއއްހާ މިލިއަން މީހުން އެބަ ގާތްގަ

 އިތަެނއްގަ  . އެހެްނވީމާ، މީގެ މާަނއަީކ، އެ އެްއވެސްއިތެޭރގަ ބިލިއަން މީހުންގެ  1.2ގާތްަގނަޑކަށް  އީނުލިބޭ. އެ

. އިއެއް އިނގޭތޯ. ެއއްެވސް ތަނެއްގަ ތަކުަގއި ެވސް އެްނމެން ހަމަހަމަކުރެވިފަނެތޭ ދުނިޔޭގެ މުއްސަނދި ބޮޑެތި ޤައުމު

ނޑުމެން މި ވުރެ  ކެޕިޓަލް ސިޓީއަށް ރިހާ ޤައުމެއްގެ ތެޭރގައި ެވސްދާ ހު  ރަށްފުށުގައި ުއޅޭ މީހުންނަކީ ހަމަ އަޅުގަ

ހުރިހާ އިންތިާޒމުތަކެއް ެވސް ހުންނަ ތަންތަން. އެއީ ުނކުރަންެވގެނެއް ޫނން. އެ ދައުލަެތއްގެ ތަންޭދ ހަމަ ދަށުގައި 

ލަތަކީ ވެސް ހަމަ އެއީ. އެ ފެންވަރަކަްށ އެއީ. އެހެްނވީމާ، މި ޤައުމުގެ ހާ މިންވަރުން އެކަންކަން ހުރި މިންވަރު

ވޭނެ. އެކަން އްދެއް އެކަމެއް ނުކުރެ ހާ ސަރަހައެއް ފެްނވަރަކަށް ާރއްޖޭގެ ހުރި ވޭނެ. ހަމަ މާލެއާދިެއއް ނުގެނެ އަ

ކުރަންޖެހޭ ންމެ ސަރުކާރުްނ ވެސް މަސަްއކަތްކުރޭ. ައދި އަންނަ ކޮ ސަރުކާުރން މަސައްކަތް އެބަ ކުރެވޭނެ ދުވަަހކަށް

ގެންދިއުން އެީއ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ މިހާތަނަށް  ކަމެއް ެއއީ ވީާހވެސް ބޮަޑށް ތަރައްޤީ ހުރިހާ ދިމާއަކަށް

ލަތްތައް ކަލާނގެ އެކި މީސްމީހުންނަށް ވަސީކަެމއް ނޫން ދުނިޔެ ފެށުނުއިރުގައި ެވސް. އެއީ މާތް ވާޞިލުވެަފއި އޮތް

 އެއް ނޫން. ެއއް ބަޔަކަށް ބީ ވެސް އެންމެން މުއްސަނދިވެފަދެއްވަނީ ެވސް އެކި މިންަވރަށް. މުއްސަނދިން ތި

ތިމަންސުވާމީްނގެ  ،އޮތީ ބަސްފުުޅގައި ވެްސ އެއެ ސުާވމީންގެ ވަޙީ މުއްސަނދިކަން ދެއްވަނީ. އަެނއް ބަޔަކު ނިކަމެތީ.

އިރާދަކުރެްއވި އަޅަކު ނިކަމެތިކުަރްއވަމޭ.  އިރާދަކުރެްއވި އަަޅކަށް މުްއސަނދިކަން ދެއްވަމޭ. އަދި ތިމަންސުވާމީންގެ

ނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ އިމްތިހާނެއްކަން. އެ ،ދަރަޖައިގެ ގޮތުންއެހެންވީމާ،  އީ މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ ވެސް އަުޅގަ

މީހާ ދެނެގަންނަންވީ ތިމާއަކީ މީ  ކުރެްއވީ ެވސް އިމްތިހާނެއް. ދެން އެސް ެއއީ އިމްތިާހނެއް. މުއްސަނދިނިކަމެތިވީ ވެ

ނޑުމެން ވިކާކުކަން. ތިމާ މިހިރީ ކޮންފަދަ ހާ  މަހަކީ ޚާއްޞަ  ސްނަންޖެހޭނެ ރަމަޟާންލަތެއްގައިކަން. ދެން ައޅުގަ
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 އެކަޭލގެފާނު صلى هللا عليه وسلمގޮތެްއގައި ައޅުަގނޑުމެން ޞަދަޤާތްތައް އިތުރުކުރަންޖެހޭ މަހެއް. ކީރިތި ރަސޫލު 

ޚާއްޞަކޮށް ިމ ، ދިމާކޮށް ރުކުރެއްވި. އެހެންވީމާ، މި މަހާޚިލާފަށް ޞަދަޤާތް އިތު އެހެން މަސްތަކަށްވުރެ އާދަޔާ 

ނޑުމެން ކުއި، ޔަތްތައް ބޮުޑކޮށްނާއި ރަންޖެހޭ ކަމެއް މީ. އެ ނާަޔތްތައް އިތުރުކުރުމަކީ މީ މުހިއްމު ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެއްކޭކަށް ނެތް. އެކަްނ ކޮންމެ ހާ ލަތެއްގައި ނަމަވެްސ، ދެން ވަގުތާއި މިދިޔަ ދުވަްސތަކުގެ ވާަހކަ އަުޅގަ

މަވެސް މިއަދު ކުރެވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަްށ އޮތީ އޭުރގައި ނުކުެރވިފަ. އެހެންނަ އެ

 އުޅޭ މަްއސަލައަކީ، ކަންބޮޑުެވގެން މި ޝުކުރު އަދާކުރަންޖެހޭ. މީގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ކަންބޮޑުެވގެން މި

މަޟާން މަސް އައިމަ ތަކެތީގެ ައގު ރަ ،އުޅޭ މައްސަަލއަކީ ފަހަރެްއގަިއ ވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ހީވާކަހަލަ

ނޑު ަތުކރާރުކޮށް ދަންނަވައި ވެސްވާހަކަ އަނެއްކާ  މައްޗަށް ދާކަން. އެ ލާނަން. ެއއްގޮަތކަށް ވެސް ކާބޯަތކެތީގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ކޮްނޓްރޯލެއް ނެތް. އެއީ މިކަްނ  އަގު މަްއޗަކަށް ނުދާނެ. ހަމައެކަނި ބިސް، ފިާޔ، އަުލވީަގއި އަުޅގަ

ނެޑއް މި ދޭކު ވެސް ހަމަޖައްސައިދީިފއްޔާ ބިސް، ފިާޔ، ތެރޭގައި މިހާރުރެވޭނެ މަގު ނެތީ. އެންމެ ކުޑަެވގެން ބޯުޓގަ

ތްތައް ނެތީ. ލަނެވޭނެ، އެ އިމްޕޯޓުުކރެވޭނެ ވަސީނުދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ގެއްަޗކަށް ނުދާނެ. އެއީ ގެރެންޓީ، އަލުވި މަ

ނެޑއް އޮންނަނިކޮށް އެކަން ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، ކީ ވެސް ނޫން. މިދޭތެއެއީ ފައިސާ ނެތީ ރޭގައި ހަމައެކަނި ބޯޓުގަ

މި ދޭތެރޭގައި ބޯެޓއް ބާްއަވއިގެްނ  ދޭންވާ ަކމަކީ، ޓްރިވެްނޑްރަމާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އެހެންީވމާ ސަރުކާރުން ކޮށް

ިބސް، ފިޔާ، އަުލވި ގެންނާނެ.  ވެރިންދޭްނވީ. އޭރުން ިވޔަފާރިބިސް، ފިޔާ، އަުލވި ގެެނވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ، ޔޮ އަުގަގއި ިވއްކާނެ. އެހެންވީމާގެނެސްގެން ހެ ދެން އަޅުގަ

ގޮތުަގއި ކަންތައްަތްއ  ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވިަޔސް ެއ ތަނެއްގައި ހުންނަ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ަރއްޔިތުންނަށް ހެޔޮ

ކުރަންެވގެން ލާފައި ހުންނަ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ިއްއޒަތްތެރި 

 ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ުހންނަ ބޭފުޅަކު ޖެހޭނެ އެަކންކަން ކޮށްދެްއވަން. މިސާަލކަށް ޢުމަރު ބުނުލްޚައްޠާބު

ކުަޑކުއްަޖުކ  ގެފާނު ބޭރަށް ވަޑަިއގެންނެވި. ވަަޑިއގެންނެިވއިރުަގއިކު އެކަލޭ ގެފާނުގެ ދުވަްސވަުރގަިއ އެއް ރެޔަ އެކަލޭ 

ކުއްޖާ  ކާެއއްެޗއް ެނތިގެން އަސްުލަގއި އެއެީކގައި މި ކިހިނެއްތޯ ވަނީ ބަލައިލާއިުރގައި ޯރއަުޑ ިއވުމާ ރޯއަޑު އިވެނީ. 

ކަލަ ަކްއކާ ައޑު ިއވުނީމާ ެއއްކަަލ ގޮތަކީ ުކއްޖޭ ހޭލީމަ ކައްކަން ފަށަނީ. ފަށާފައި އެއް  ހަދާ ރޮނީ. މަންމަ މި މި

ކުއްޖާއަށް މި އެްއޗެއް ތަްއޔާރުކުރަނީއޭ ދަރިފުޅާޭއ، ކިާޔ ބަހައްޓާފައި އެއްކަލަ ުކްއޖާ ނިދިޖެހޭއިރަށް އުނދުން 

ރު ވެްސ ހަމަ އެގޮތަށް އަެނއްާކވެސް ކުއްޖާ ނިދީމަ ހުއްޓައިލާަފއި ވެސް އަނެއްފަހައްވާލަނީ. ނިްއވާލާފަިއ އަެނއްކާ ނި

ވެސް ހޭލީމަ ކައްަކން ފަށަނީ. މިގޮތަށް ޢުމަރުގެފާނު ބައްލަވާފައި ގެ ައށް ވަޑަިއގެން އެކަޭލގެފާނު އަނެއްކާ 

އަމިއްލަފުޅަށް ެއއްޗެހި ގެންނަވައި ކާންދެއްވާަފއި އޭނަ ަކއިރީަގއި ބުނީ މާދަމާ ދާށޭ ޚަލީފާ ކައިރިއަށް. ީކްއވެޭހ 

 ،ވިަޔސް އިުތރު ބަހެއް ވެސް ބުނެވުނުން ޚަލީފާއަށް ކޮންމެ ގޮތެއް މަ ދެބުނީ ޚަލީފާއަށް ތި ވާހަކަ ނުދެންނެވީ؟

އެއްކަލަ ދުވަުހ  ިއންނެވީ ހަމަ ކަހަލަ ބައެއް ވެސް. އަނެއް ދުވަހު ޚަލީފާ އަރިހަށް ވަޑަިއގެންނެިވއިުރގައި މި ނިކަމެތި
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އަކަށް ހުންނަ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ންވީމާ، މީޢުމަރުގެފާނު. އެހެ ،ކާެއއްޗެހި ހިފައިގެން އައި ޭބކަލަކު. މީ ޚަލީފާ

 ނަށް އެހީތެރިވާން...ންލަތު ބަލަންޖެހޭ. ބަލާފައި އެ މީހުުހންނަ މީހަކަށް ރައްޔިތުންގެ ހާ މީހަކު، ޤައުމުގެ ވެރިޔަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި އޮާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާޝުކުރިއް ހުސްވެފައި އޮތް ވާހަަކ  ްތ ަވުގތުހިސާބުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ދަންނަވާލަ  އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުއަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ން. އަޅުގަ

 ފަހުމީއަށް.

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

 3ދިމާކޮށް ވަޒީފާތައް އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް  . ރަމަޟާންމަހާالم عليكمالس  ރައީސް. އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި 

ނޑު ވެސް ވަރަށް އުފާކުރާނެ ކަމެއް. އަދި ެއއަށްވުެރ ވެސް ގިނަެވއްޖެްއޔާ އަިދ  ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތް ވުަމީކ އަުޅގަ

ނޑުެމން ވަރަ ނޑު އުފާކުރާނެ. އަުޅގަ ރުުނ ވަނަ ގަ 21ލައި މި ޤައުމު ށް ދުރާއެއަްށވުރެ ބޮޑަށް އަުޅގަ

ވަަނ ޤަރުނުގައި ބައިތިއްަބއިގެްނ ތިއްބާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ބައިތިއްބާފައި ތިއްާބ  18ދެކެމުންދާއިރުގައި 

އަޅުަގނޑުމެން ނެތުމުގެ ތެޭރން ފިކުރެއް ނެރުނީ ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ތަޢާރަފުކުރުން. ޓެކްސްގެ 

ތެރޭން ދައުލަތް ިހންގޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްަސއިދިނުން. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު ވުޫޖދަށް އަިއއިރުަގއި ދައުލަތަށް ނިޒާމުގެ 

ނޑުމެން ނެތުމުގެ ތެރޭން ގެނައި ފިކުރެއްގެ ސަބަބުން މިއަދު  7ލިބެނީ  ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަ

އޮތް ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ  ހަމަޖެހިގެން އެ  ބިިލއަން ދައުލަތުެގ އާމްަދނީގެ ގޮުތގައި 24

ނޑު ހަމަ އެދޭ 3  ހާސް ރުފިާޔއެްއ ެވސް ޫނން ލިބެންޖެހޭނީކީ. އެއަްށވުެރ ވެސް ގިނަ ރުފިާޔ ލިބިގެްނދިއުން އަުޅގަ

ރަނީ އެކަން ކަންކަން ކު ކާރުން މިގޮތަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒީާފ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރު

ނޑު ދެޭކ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. މިސާލެއް  ޚިލާފަށް ކުރަން އޮންނަ ގޮތާ  ސަރުކާރުްނ ވަރަށް ، ޮގތުގައި  ގެކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑވެރިްނނަށް  . ިމއަދު މިސަރުކާރުން މިކުރާ ކަމަކީ، ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހާސް ރުފިޔާ ދޭނެ 8ބޮޑު ވައުެދްއވީ ދަ

ނޑުވެރިން ނޑުވެރިންނަށް މާލޭގައި 8ނަށް ދަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ތިޭބ، މި  ހާސް ުރފިޔާ ނުދީ ބައިތިއްބާފައި ދަ

 ހާސް ރުފިޔާ ދޭށޭ. ޤާނޫނެއް ހަދާފައި މަޖުބޫރު މި 3އަށް ނޑުވެރިޔާ ގެންުގޅޭ ބިދޭސީ މީހާ ކުރަނީ ދަ ތިބެ މަޖުބޫރު މި

ނޑުވެިރޔާކަމަށް ައޅުަގނޑުމެނަ ބަ އުިނވާ ކުރަނީ. އިންޞާެފއް ނެތް. ަބޖެޓުން ވެސް އަދި އެ އަްށ ށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ދަ

ނޑަެއޅި ފައިސާ އެބަ  ނޑުވެިރޔާއަްށ އެހެންނަމަވެސް ނުދޭކަން. އުނިވަމުންދާކަން. އެހެ .އޮތްކަން ދޭން ކަ ންވީމާ، ދަ

ނުޑވެރިާޔއަށް މަުޖބޫރު މި ،ހާސް ރުފިާޔ ނުދީ 8ދުވި ދޭން ވަޢު ނުޑވެރިާޔ ގެ ދަ  3ންގުޭޅ ބިދޭސީ މީާއއަށް ކުރަނީ ދަ

ނަޑއަޅަނީ. އިންޞާފެ ނޑު ހިހާސް ރުފިޔާ ދޭށޭ ޤާނޫނަކުން ކަ އްސާކޮށްލަނީ. ސަރުކާރުްނ އް ނެތީމަ މި ވާހަކަ އަޅުގަ
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ިވަޔފާރިތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަްށ  ،ކުރާ ކަންތައްަތއް ކުރަނީ ވަަރށް ވެސް ާރއްޖޭެގ ަވޒީފާ އަާދކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް

ނޑު  ގޮތުަގއި ވަރަށް ދާދި ގެލުމެއް ނެތި. މިސާލެއް ވެސް ވަރަކަށް ަބލައިއެއް ، ވެސް  7ފަހަކުންނެއް ނޫންތޯ ރޭގަ

 12ރޭ  ޖަހާއިރު ހުރިހާ ފިހާރަތަކެއް ލައްޕަންޖެހޭނޭ. މި 10ރޭ  ބުނަނީ މިމި ޖެހިއިރުގައި ނިންމުމެއް ނިންމާފައި 

އް، ެއއްވެްސ ވަރަކަށް ވިޔަފާީރގައި އުޭޅ . ެއއްެވސް މަޝްވަރާއެ ތަކެއް ބަންދުކުރަންޖެހޭނޭޖަހާއިރުގައި ހުރިހާ ަސއިހޮޓާ

އްލުންތައްތޯ ިވޔަފާރިތަކަްށ އަންނަނީ. ކިހާބޮޑެތި ގެ އްސާކޮށްލުމެއް ނެތް. ވަގުތުން އަމުރު މިމީހުންނަކަށް ހި

ފަ. ތަފާތުކޮށްލާ އާްއޑޫ ސިީޓގައި ތިްނގުނަ މާލެއަންޓުގެ ސަބްސިޑީ ނުދީ ަކނޑާލައި، ދަނީ. ހަމައެހެންމެ ކަރަވަމުން

ވެސް ތިންގުނަ ތަފާތުކޮށްލާފަ. ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް. މި ހުރިހާ ކަމަކުން ގެއްލުންވަނީ ހަމަ  އަދި ކުޅުދުއްފުށީަގއި

މީން ވިދާޅުެވއްޖެޯއ ޖީބުންދާ ފައިސާ މި އުނިވެގެންދަނީ. ކުރީ ރޭަގއި ރައީސް ޔާ ،ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ އަތުން

ޑަށް ެގންގޮސްފައި ހުިރއްޔާހުރި ަސއިކަލުތަެކއް، ސްޓިކާ ޖަހަުމންޖަހަމުން މިލިއަންމިލިއަން ސައިކަލުތަކުްނ، ޓޯޔާ 

ދައުލަތަށް ނަގަމުން، ލޭބޮމުން، ޒުވާނުްނގެ ލޭ ބޮމުންބޮމުންބޮމުން ގޮސް ހުސްކޮށްފައި މި ބުންނަނީ މާފްކުރީއޭ، 

އި ހުްސކޮށްފައި ދެން ުބނަނީ މާފުކުރަނީއޭ. ތިމަންނަ ހަވާއަުރވަނީއޭ، ވަޢުދު ުފއްދަނީއޭ. އަިމއްލައަކަްށ ލޭ ބޮއިޮބއިބޮ

ސައިކަލުތަުކަގއި ހުރިހާ ުޒާވނުން ދެން ބުރުޖަހާށޭ. ކޮން ބައެއްތޯ މިކަން ކުރަނީ ެވސް. މިބައި މީހުން މި ކަންތައް 

ހަލަ ހީލަތްތެރި ކޮށްފައި އަނދުން އަުޅަވއިލާފައި، ޯއކޭ، ތިމަންނަމެން ހަވާއަރުވަީނއޭ، ވަޢުދެއް ފުއްދުިނއްޔޭ. މިކަ

ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ތަން އަޅުަގނޑުމެން މިފެންނަނީ. ޑަބަލް ޓެކްސް ވެސް ަނގަމުންދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރައްޔިތުންެގ ޖީބަށް މިކަމުގެ ބާރު ފޯރައިގެންދަނީ. ިޑޔުޓީ ނަގަމުންދަނީ މިދެންނެވިހެން. ތަކެތީގެ އަގު ޮބުޑވަމުންދަނީ. 

ރުފިޔާ ދިީނމާ މިއީ މާ ބޮޑު ހެޮޔ ކަމެްއ  3000ތުްނގެ ީޖބަށް މި ހުރިހާ ބާރެއް މި ކުަރނީ. ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔި

ކޮށްގެން އުޅޭ ގޮތް ދަްއކަިއެގން މިއީ ކޮން ކަމެއްތޯ މި ކުރަނީ؟ ކޮންކަހަލަ އަނދުނެއް، ކޮންކަހަލަ ހީލަތްތެރި، 

ތެރިކަމާއެކު ކޮންމެ ފިޔަވަެޅއް އަޅަނީ. ހީލަތްތެރި، ހީލަތްތެރި ވިސްނުން ނޫން ކަމެއް މި ސަރުކާރުގެ ނެތް. ހީލަތް

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި ހަމައެއާެއކުަގއި ބިދޭސީންެގ  ނީޑގައި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަންތައްތައް އަުޅގަ ސިނކު

ނަށް ދޭ. އަްށ ބޮޑުކޮށްފަިއވާ ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ، ބިދޭސީން 5500އިންޝުއަރެންސް 

ހައްތަހާވެސް ބޮުޑވަމުންދަނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ެވސް ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ ޖީބަށް ކުރާ. އިްނކަމް ޓެކްްސ 

ތަޢާރަފްނުކޮށްގެން މި އުޅެނީ ކީްއވެގެންތޯ؟ ާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަށް ލުއިކުރާ ކަމަށް ވަީނ ނަމަ، އާއްމު ަރއްޔިތުްނ 

ރަޤު ކުޑަކުރާ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ކީްއވެތޯ އިްނކަމް ޓެްކސް ތަޢާރަފުނުކުރެވިގެން މި މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންގެ ފަ

ނޑަޭނޅިގެން މި އުޅެނީ  ނޑަޭނޅިގެްނ މި އުޅެނީ؟ މިނިމަމް ވޭުޖ ކަ އުޅެނީ؟ ކިހިނެްއެވގެންތޯ ިމނިމަމް ވޭޖު ކަ

ކަމަށް ަވޢުދުވި. އެ ހިއްސާ ކޮބައިތޯ؟  ކީްއވެގެންތޯ؟ ހަމަެއއާެއކުަގިއ ރިސޯޓްތަކުން ހިއްސާ މުަވއްޒަފުންނަށް ދޭނެ

ރިސޯޓުތަކުަގއި ތިބޭ އެްއވެްސ މުވަްއޒަފަކަށް މި ހިއްސާ ިލބިގެންދޭތޯ؟ ހީލަތްތެރި ސަރުކާރެއް މިއީ. ަރއްޔިތުްނގެ ޭލ 

 ބޮއިގެން، ރަްއޔިތުންނަށް ޖާދޫހަދައިގެން، ހީލަތްތެރިކަމާ އެކުަގއި ކަން ކޮށްފައި، ހަވާއަރުވާފައި މި ދައްަކނީ 
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ތިމަންނަމެން ހީލަތެއް ހަދައިފީމޭ. ޖާދޫއެއް ހަދައިފީމޭ. އެެހންވީމާ، މިގޮތަށް ހިނާގ ސަުރކާރުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންނަށް ދެންމެގައި ވެްސ ފާހަގަކުރެވުނު، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މި ފެންނަމުންދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިތަނުަގއި ތިބެގެން މިގޮތަށް ވާހަކަުނދައްކާށޭ. ވާހަކަދެްއކީމަ ވަރަްށ  ވިދާޅުެވއްޖެ، އަުޅގަ

ގޯހޭ. ޢަމަލު ގޯހީ އިނގޭތޯ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނ، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ވޯޓުދީގެްނ ހޮވީމަ ދޮގު ވަޢުދުތަކެއް އެ 

 ބޭފުޅާ ވެގެން މިހާރު އެ އޮތީ އަނބުރާ ކުލަ ބަދަލުކޮށްފަ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙަށް. 

 

 މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް ހަމަ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތްތަކުގެ ފަރަގު ކުަޑކުރުމަށް މި ޝުކުރިއްާޔ، އި  އްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުށަހެޅުމަްށ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށް އެއަށް ވޯޓުދޭނެ ވާަހކަ ަދންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، 

. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބަޔަކު ފަގީރުންގެ ބަޔަުކ، އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި

ނޫނީ ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުރި ބަޔަކު، ނޫނީ އެކަިނވެރި ަމއިންތަކެްއ، ނޫނީ ދުަވސްވީ ީމހުންތަކެއް ތިބިކަން ދެނެހުރެ 

ނާޔަތްތައް ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީން ތަޢާރަފުކުރީ އެކަނިވެރި މައިންަނށާއި ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދެމުންދާ އި

ނޑު ދަންނަވާލަން  ނިޑގެންދާ ަވގުތެްއަގއި މިކަހަލަ ިއޞްލާޙެއް ގެެނސްގެން ބަހުސްކުެރވެމުންދާއިުރ އަުޅގަ މިހާރު ކެ

ނޑާލަމުންގެންދާ ވާހަަކއާިއ  ބޭނުން، އެކަނިވެރި މައިންެގ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ދެމުންގެންދިޔަ ފައިސާ މިހާރު ކަ

މުންގެންދާ ފައިސާގެ ތެެރއިން ބަެއްއ މީހުންނަށް އެ ފައިސާ ނުލިބި، މިކަހަލަ ޖާދޫ ދެއްކުމަށް ދުވަސްީވ މީހުންނަށް ދެ

ޓަކައި މިކަހަލަ ހީލަތްތެރި ރޭވުމުގެ ތެެރއިން މިކަހަލަ ބިލުތައް މަޖިލީހަށް ގެނެސްެގން ބަހުސްކުރަމުންދާއިރުގަިއ 

ގައި މި ފަރަގު، ރަމަޟާްނ މަހުގެ އިނާޔަތްތައް ފަރަުގ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނން، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ދާއިރު

ރުިފޔާއަްށ ބަދަލުކުރުމަށް ވިސްާނވަަޑއިގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ  5000ރުފިޔާ  3000ކުޑަކުރުމަށް ދޭ 

 5000 މަސައްކަތްކުެރއްވުަމކީ އަުޅަގނޑު އެދޭއެދުެމއް ކަމަށް ދަންނަވާލަން. އަދި އޭެގއިތުރުން ދުަވސްވީ މީހުންނަށް ދޭ

ރުފިޔާއަކީ އެ މީހުންނަށް ދިރިއުޅުމަށް ޓަކައި ދޭ މުާސރައެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި 

ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތްަތްއ ދެވެމުންދާއިުރގައި ުދވަްސީވ މީހުންނަށް އެ ފައިާސގެ ެތރޭގަިއ އަދި އިތުރަށް ހަމަ 

މަ ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. މިކަން ވެސް ކޮމިީޓ ރުފިޔާ ދެއްވުން އެއީ އަޅުަގނޑު ހަ 5000

ނޑު އެދޭއެދުމެްއ. ދެން އެކަނިވެރި މައިންނަށް ދޭ، އަޅުަގނޑަށް އެނގިފަިއާވ  މަރުޙަލާގައި ވިސްާނވަަޑިއގަތުމަކީ އަުޅގަ
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ނޑައިލާފަވަރަކަށް އެކަިނެވރި މައިންނަށް ދެ  80ގޮތުަގއި މި މާލޭން ވެސް މިހާތަނަށް  މި . މުންދިޔަ ފައިސާ ވަނީ ކަ

މީހުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް  އެ ފައިސާ އެ، މަހަކު، މި ވޭތުވެިދޔަ މަހުަގޔާއި މި މަހުަގއި ލިބެމުންނުދޭ. އެހެންވީމާ

ގެންދާއިރުަގއި އިުތރަށް އެކަނިވެރި މައިންނަށް ވެސް މި ރަމަޟާން މަހަށް ހައްދަވައި އަދި އެ އިނާޔަތްަތއް ދެމުން

ނޑު މި ވާހަަކ ފިޔާ ދެއްުވމަކީ އަޅުަގނޑު އެދޭރު 5000އި ޓަކަ އެދުމެްއ ކަމުގައި ދަންނަވާލަން. ަހމަ އަޅުގަ

ޓަކައި މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. މިއީ ރަމަޟާން މަހަށް ޓަކައި، ކުިރއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް  ދަންނަވާލުމަށް

ުދވަސްީވ  ،ރަށް ާޚއްޞަ އިނާޔަެތްއ ކަމަށް ވާތީ ޓަކައި ިދވެހި މުސްލިމުންނަށް ރާއްޖޭެގ ސަރުކާރުން ޭދ ވަ

 ގެްނދާއިރުަގއި މަސްވެރިންނަށްދެން އަދި ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދެމުން އެކަނިވެރި ަމިއންނަށާ މީހުންނަށާއި

ބަިއ އުިނވަމުންދާއިރުަގިއ އެ ދަނީ ކޮންާތކަށްކަން  ުރފިޔާގެ ބަދަލުަގއި ބަޖެޓުން އެ 10000ދެއްވަން ބުނި 

ނޑަށް ީހވަީނ މަސްވެރިންނަށް ވެސް އެ އެއް  ގޮތަކަްށވެސް ނޭނގޭ. އެެހންނަމަވެސް، ރަމަޟާން މަހަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުވެރިންނަށް އެ ވިދާޅުިވ ދެްއވަން ރުފިާޔ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަެތްއގެ ގޮތުަގއި 10000ދެއްވަން ބުނި  ޖެހޭނެ. ދަ

ނޑަށް ވަންޖެހޭ. މިވަރު ކޮށްލަެދއްވަންއި އެަބ ދެއްރުފިޔާ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަެތްއގެ ގޮުތގަ 8000 ޖެހޭހެން އަުޅގަ

ނޑުވެރިންނަާށއި މަސްވެރިންނަށް ވެފަިއވާ ވަޢުދެއް ެއއީ. މިވަރު ކޮށްެލވުނީމަ  ހީވަނީ ސަރުކާރުން. ެއއީ ަސރުކާރުން ދަ

މިކަން އެބަ ، އެހެންވީމާ ހެން ރައްޔިތުންނަށް.އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ ސަުރާކރުގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން ފެިނގެންދާނެ

ނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުން، ކޮށްލައްވަންޖެހޭހެން. ރައީްސ ޔާމީނަށް . އެކަިނވެިރ މިކަން ކޮށްލަދެއްވަހަރޭ އަުޅގަ

ހުންނަށް ވެސް އެ ފައިސާ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް. ދުވަްސވީ މީ ންނަށް ވެސް އެ ފައިސާ ދެއްވަހަރޭމައި

 ފުރުޞަތަށް.  . ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ދެއްވަހަރޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޝާހިދަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވާ  ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި ބެހޭ އީސް. ރަމަޟާން މަހުގެ ިއނާޔަތާރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރަ ޝުކު

ނޑު ގެންނަން ބޭނުންވަނީ  ބިލަށް ތާއީދުކޮށް އަޅުަގނޑު އެްއޗެއް ދެންނެވުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަ

 ތަފާތުކުރުމުގެ ވާހަކަ ެގންނަވާފައި ވާތީ އެކަމާ ބެހޭ ކުރުމާއި ފަރަގުެއންމެން ހަމަހަމަމި ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމުގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާ ގޮތް އެީއ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ  ގޮތުން މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ވިސްނުންފުޅު އަުޅގަ

އިން ވަިކކުރެވިަފއިާވ ފާދިމާކޮށް ވަޒީ ތަކަށް ހުރުމުން ރަމަޟާން މަހާކަމެއްގެ ގޮުތގައި. ިސޔާސީ ފިކުރު ވަކި ގޮ
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ނޑާ ދޭތެރޭގައި މިއަދުގެ ސަރުކާރު ގެްނގުުޅއްވާ ވިސް މީހުންނާ އިްއޔެ ބައްދަލުކުރި ވަރަްށ  ުނންފުޅަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަުޅގަ

މު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްަތއް ރުމަްށ، ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށް، ާއއް ނިކަމެތި އަންހެނަކު. ދެމަފިރިން ވެގެން ކުދިން ބޮޑުކު

 ކަނި ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވުމާ ވަންދެން މަސައްކަްތކުރަމުން އަންނަނިކޮށް ހަމައެ ޖެއްސުމަށް އެތައް ޒަމާނެއްހަމަ

ނޑާ ެރއަށް ދޫކޮށްލާފަިއވާ ނިކަމެތި ރަށުތެ ،ގުިޅގެން ެއއްވެސް ކަހަލަ ިއތުރު ސަބަބެއް މެދުވެރިނުކޮްށ ވަޒީާފއިން ކަ

ކޮބައިތޯ  ،ރުިފާޔގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު 3000 ،ކުރިމަތިވެެގން އަންނައިރު އިލާއެްއގެ އަންހެނަކު. މި ރަމަޟާން މަސްޢާ

މިނެޓު  1އަޅުަގނޑުމެން މިކަމުގައި ެގންގުޅެން ޖެހޭ ވިސްނުމަކީ؟ ދެންމެ އެ އިވުނީ ރަނަގބީލުގެ އަޑުތޯ؟ 

އަނެއް އަތުން  ދުގެ ސަރުކާރަކީ ެއއް އަުތން ޖަހައި،އަޅުަގނޑަށް ބާކީ އޮތީ. ުކރުކޮށްލާފައި ދަންނަވާނީ މިއަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިާޔވެރި ސަރުކާރެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ އިފިރުމަމުންދާ ސަރުކާރެކޭ. މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ އަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރިންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ ، ުގތު ހުރި ގޮތް. އެހެންވީމާެވްސ ދެންނެވިން ޕާޓީތަކަށް ވަރި މެންބަރު. އަޅުގަ

އަްށ އެުރވިފަިއވާ ވަގުުތ ހަމަވެފަިއވާ ވާހަަކ މިހާހިސާބުން އެމް.ޑީ.ޕީފަިއވާނެ. ަވގުތު ހުރި ގޮތް ދަންނަވާލެވި ތަކުގެޕާޓީ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިގެންފަިއ އޮތް ކެންޫދ ހޫރީ ޕާޓީން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަ އަުރވަނީ، ުޖމް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ށް.ލީ ޙުސައިނަޢަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ ދިނުމަށް ންޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮުތގައި ދޭ

ނަޑއަޅާފަިއވާ ފައިސާ ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ބުނެ، ބެހުމަށް ކަމަށް ބު  މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ ، ނެކަ

ވެސް އަދި ތާއީދުނުކުރުމުގެ ކުރިން ، ވެސް ސްލާޙަށް ތާއީދުުކރުމުގެ ކުރިންއަދި އި ،މެދު ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުރިން

ކަންތައްތަެކއް ހަނދާންކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މި ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި ނުވަތަ ނޑުމެން އަޅުގަ 

ނޑުމެންނަްށ ވަޒީ ފާ އަދާކުރާ މީހުންެގ މެދުގަިއ ހަމަހަމަކުރުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ބަލައިލި ކޮންމެ ިދމާލަކުން އަުޅގަ

ތަން. ވަޒީފާ  ފެންނަނީ މި ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން ރައްޔިތުންެގ މެދުަގިއ އެތަެކއް މިންވަަރކަށް ތަާފތުކުރަމުންދާ

ނޑުމުަގއި މި ސަރުކާރުދިނުމުގަޔާ ނ ން ތަފާތުކުރަމުންދާއި ަވޒީފާ ކެ ، ޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާތަން އަޅުގަ

ކުރުމުގެ ވާހަަކދައްކާއިުރ ައޅުަގނޑުމެންެގ ހަނދާންކުރަން އެބަ ޖެހޭ ކުރާ މީހުންެގ މެދުގައި ހަމަހަމަވަޒީފާ އަދާ

 100ންމެހައި ރައްޔިތުންނަކީ %ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި ރައްޔިތުންގެ މަތީން. މި ރާއްޖޭގައި ދިރިުއޅޭ އެ

ކޮންމެ ރަްއޔިތަކީ ވެްސ ހަމަ ރޯދަހިފާނެ މީހެއް. ވަޒީާފގަިއ އުޭޅ މީހުންނަށް ވުެރ  ،މުސްލިމުން ކަމުގައި ާވއިރު

ލު ދެރަ، ނިކަމެތި. އެހެންަކމުން، މިގޮތަށް ހަމަހަމަކުރުމުގެ ވާހަކަަދއްާކއިުރގައި އަދި ާފގައި ނޫޅޭ މީހުންގެ ހާ ވަޒީ
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ގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު އަޅުަގނުޑގެ ހިތަށް އަންނަނީ އަދި ައޅުަގނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންވަނީ ވަޒީާފއެްއ އަޅާލުމު

ނޑުމެން ގަބޫލުކުާރ ތަކަށް ފަރުމާކުރުމޭ، އެީއއޭ އަދާނުކުރާ މީހުންނަށް ވެސް މި އިނާޔަތް ލިބޭނެ ގޮ ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ނުވަތަ ފެބްރިކޭޓެޑް ގޮަތކަށް ހަމަހަމަކުރުމަށް މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ  ހަމަހަމަކަމަކީ. މިގޮތަށް ހަމައެކަނި އާޓިފިޝަލް

ލާ ދަވާދަކުން މިހާރަކު ޖެއްސޭނެ ކުލައެއް އަިދ ލާ ދަވާދެކޭ. އެއީ، ބޭރުންއަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމައެކަނި ބޭރުން

ގެ މެދުަގިއ ވަޒީާފ އަދާކުރާ މީހުންދެންނެވީ ރައްިޔތުންގެ މެދުގަިއ ނުވަތަ  ޖެއްސޭނެ ވަންނިެއއް ނޯންނާނެ. މިހެން މި

ހަމަހަމަކުރުމަކީ އެއީ ދަށް މުސާރަ ލިބޭ މީހުންނަށް ރަނގަޅު އެްއޗެއް ދިނުން. ކޮންމެހެން އެއް އަދަދެްއގެ މިންވަރެްއ 

އެންމެ މަތީ މުސާރަ ލިބޭ މީހުންނަށާއި އެންމެ ދަށް މުސާރަ ލިބޭ މީހުންނަށް ދިނުމަކީ އެއީ ހަމަހަމަކުރުމެއް ނޫން. 

އަޅުަގނޑު އަބަދުވެސް ަދއްާކވާހަކަެއއް ެއއީ، އިންސާފުެވރި އުސޫލަކީ މަދުން ފައިާސ ލިބޭ މީހުންނަށް ނުވަތަ 

މުޖުތަމަޢުގައި ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ގިނައިްނ ފައިސާ ދިނުމޭ. އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ފޯރާ މީހުންނަށް 

ފާަގއި ެވސް ގިނައިން މުސާރަ ލިބޭ މީހުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ނުވަތަ ވަޒީާފގެ އުސޫލުން ބަލާއިރު ވެސް ަވޒީ

އިނާޔަތުގެ ގޮުތގައި މަދުްނ ފައިސާ ލިބުމޭ އެއީ ެއންމެ އިންސާފުވެރި ގޮަތކީ. އަދި ެއއަށްވުރެން ވެސް 

ދާުނކުރާ މީހުން އިންސާފުވެިރގޮތެއް ކަމުަގއި ާވނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެންމެހަިއ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް، ައދި ވަޒީފާ އަ

ނޑު  ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން މި އިނާޔަތް ބެހިގެންދިއުން. އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ، އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ މި ބިލުން ޙަޤީޤަތުގައި ގެންނަށް މި އުޅޭ ަތފާތުނުކުރުން ނުވަތަ ހަމަހަމަކަމުގެ އުސޫލު ދެމެހެއްޓޭނެ 

ނެޑއް ގަބޫެލއް ނޑު ތަކުާރރުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް  ކަމަކަށް އަުޅގަ ނުކުރަން. ހަމަ މި ނޭވާަގއި އަުޅގަ

 .ހުއްޓޭ  ދުތަކެއް ވެފައި އެބަޢުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަފާތު ވަ ހަނދުމަކޮށްލަދޭން ބޭނުން މި ،ހަނދާންކޮށްލަދޭން ބޭނުން

ނޑުމެްނ ހަނދާންކުރަން އެބަ ކަމަށް  ހޭ މަސްވެރިންނަށް ދޭނެޖެ  ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ާވހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ެއ  ޖެހޭ ދޭން. ކޮން ިއރަކުންތޯ މި ހާސް ރުފިޔާ އެބަ 10އެ  ؛ހާްސ ރުފިޔާ 10ޅުިވ ބުނެފައިވާ ވިދާ

ނޑުވެިރންނަށް ދެއްވަން ވަ؟ ފައިސާ ދެއްވާނީ ނއިރަކުންތޯހާސް ރުފިޔާ ކޮން 8ޢުދުވި ދަ ޑުވެރިންނަށް މި ފައިާސ ޭއ ދަ

ދޭންޖެހޭ އިނާޔަްތ ކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އިނާޔަތްޅެދުްނތެރިކުލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ެވއްޖެ ނުޖިމި މަ ؟ދެއްވާނީ

ވެސް އެހެންނަމަ .ެވސް ނޭނގޭ ވީ ހިސާބެއް  .ގޭނ. ވީ ތަެނއް ެވސް ނޭއްޖެބެހޭ ބިލެއް ހުަށހެޅިފައިވެ  ކުރުމާއިތުރު

 .ތަން ިދޔަގާނޫނުަތއް ފާސްކުެރވިގެން އެއް ން ވެސް ބަ ުދވަހުބައި، ިހނގައްޖެ އެއް ުދވަހުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ނުވަަތ ، ސަރުކާރެއް ކަމުަގއި ވާނަމަ އިލާތިބި ދެރަ ނިކަމެތިންނަށް އަޅަ ށް އަޅާލައި ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގައިމުޖުތަމަޢަ

އި އެ ނާހުރި ކުދިންމި ދެންނެވި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ،ކަުމގައި ާވނަމަ ކުރަން ބޭނުންވާ ސަރުކާރެއްއިމުޤާކަން ހަމަހަމަ

ނޑު  ،ބެހޭ ބިލު މި މަޖިލީހަށް އައިްސ މިހާރު އޮންނާނީ ފާސްވެފަ. އެހެންކަމުން ލިބިދޭ އިނާޔަތް ލިބުމާ އަުޅގަ

ޓަކަިއ  ދެއްކުމަށްަރއްޔިތުންނަށް ބޭރު ފުށުން ދަޅަޓަކައި  ގޮތުަގއި މީ ހަމައެަކނި ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުމަށް ގަބޫލުކުރާ

މި އިޞްލާުޙގެ ަސބަބުން ރައްޔިތުންެގ މެދުގަިއ އަދި ަވޒީފާ އަާދކުރާ މީހުންގެ ، ޞްލާޙެއް. ެއހެންވީމާހުށަހަޅާފައިވާ އި 
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 ،ިއމުކުރެވޭނެ ހަމަހަމަކަމެއް ނޯންނާނެ. އޭގެ ބަދަލުަގއި މި ަސރުކާރުން ކުރަްއވަންވީ ކަމަކީޤާ މެދުގައި އުފެދޭނެ ނުވަތަ 

އި މުސްލިމުންނަށް ންމެހަސާ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އެެދވޭ ފައި  މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮުތގައި މިގޮތަށް ރަމަޟާން

ނޑައެޅުންންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ބެިހގެންއެ ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް  ދެްއވި ފުުރޞަތަށް  الم عليكمالس  و. ދާނެ ގޮތެއް ކަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫނު ރު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ދުވާފަ

ބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ  ަވޒީފާއާ ، 2008/2ނަންބަރު 

ޚުގައި މިއަދަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނިމުނީ. މަޖިލީހުގެ މި ފަހުގެ ތާރީ އިއަރުވަ ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއިްއޒަ

އްަގއި އްުޤަގިއ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެޙައެކީަގއި ރައްޔިތުންގެ  ންބަރުން ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާދުވަހެއް. އިްއޒަތްތެރި މެ

 ރު ޝުކު އި އެީކގަ ކަމާށް އިޚުާލޞްތެރިބާރުލުމަށް ވަރަމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ދެއްވި އެއް އި،މި ބިލަށް ބަހުސްކުރައްވަ 

ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނީ މި  ދަންނަވަން. މުސްތަޤުބަލުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ދިވެހި

ނޑަ  މަންޒަރުތައްކަން ައޅުަގނޑު ިހތުގެ ައޑިން ގަބޫލުކުރާ ހާލު، މި  5އިާލނަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ވަގުތަށް މެދު ކަ

ގެ  6.1 .ަގއި 1:30އެީއ . 6ެގންދެވޭނީ އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  ން ކުރިއަށްހިސާބުން ނިމުނީ. ދެތިދާޢީ ބަހުސް މިހާއިބް

ހިސާބުން ސް މިހާމަޖިލި ،ވާހަކަ ދަންނަވަމުންދާނެ ދަށުން ވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ކުރިައށް 

ނޑަމެދު  ނަން ވަރަށް ޮބަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.ލާއިކަ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  12:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުނައިބު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް ، 6ދިއުމަށް ފަށާނަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު ކުރިއަށް ިއގެން ލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތަ` މަޖި

ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޯވޓަށް  ުމގެ ކުީރގައިަމށް ވޯޓަށް އެހުހުރި ކަންކަ ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓަށް އެހުމަށް

ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް އިްއޒަތްތެ  ންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ދެްއވުމަށް އިދާީރ މޭޒުަގއި ދައިޖައްސަވަ 
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 ކޮށްލެްއވުމަށް ދަންނަވަން.ރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ރަނަގޅަށް ެޗކުކޮށްެލއްވުމަށް ދަންނަވަން. ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަޗެކު

  ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު()

ށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމަށް ޯވޓަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެިއން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަ، 6.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -6.1

ކޮށްލުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް ސް އެއްފަހަރު ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުނަށް އަދިވެއެހުން ދެން އޮތީ. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން

 އާ ޒީފާވަ ، 2008/2ޤާނޫނު  ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާދަންނަވަން. ދުވާފަރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ޢަލީ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ  ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު  ނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެނޫގާ ބެހޭ

 އެދެން.  ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެން

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަވޒީފާއާ ބެހޭ، 2008/2ނަންބަރު  ގާނޫނު ،ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ދެްއވި ގޮުތގެ ނަތީޖާ ދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެ

. 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ބިަވޑަިއގެން ތި. ހާޒިރުވެ 85 ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛މަޖިލީހުގެ ޖުމްލާނަން. އިވަދަންނަ
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. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮަތކަށް 61ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 61އި ބަިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ވެްސ ނެތް. ވޯޓުގަ

 އާަގއި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މިއާ އެކީ. މި ވޯުޓެގ ނަތީޖ61ާ. ޖުމްލަ؛ 31ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ަދންނަވަން. ޮކމިޓީ އެީކގައި މި ބިލު އިޖުތިމާޢީ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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