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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )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

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 25ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/12އޖ/ރު އެޖެންޑާ ނަންބަ -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިްއޔާ.  4އަްށ،  2015/18/58އިން  2015/18/55ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުރި ޔައުމިއްޔާަތއް. މި  7ވަނަ ޖަލްސާއިން  4ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  2015އެއީ 

އިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށް ފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާީތ ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސަ

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުުކރާ ޔައުމިއްޔާަތކެއް ކަމަށް 

 ނިންމައިފިން.

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ގަިއ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު  9:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 1 ަގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި 11:00. 1އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

އަޙްމަދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެގައްދޫ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  އްމުއާ ކޮމިޓީއަކަށް ައއި ބަދަލެއް.  -4.2

 މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދުދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މަަޑވެލީބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިޓީއަށް  ރަޝީދުގެ

 ،ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންޕީ.ޕީ.އެމްގެން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑައި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ.  2015ަބރު ވެންނޮ 8ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް  107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 އިޢުލާންކުރަން. 

 

 .ޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު މަ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތަޢާރާފްކުރަންޖެހޭ ބިލު ޖިލީހަށްމަ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

 2013/4މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު   -5.1

 2013/4)ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫނު( ައށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު.)ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު( 

 

 .. އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް،، 6 ޑާ ައއިޓަމުއެޖެން

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަުރ  -6.1

ތަެކްއޗާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއި )މަސްތުވާ 2011/17

ވަނަ ައހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ އަްށވަނަ ޖްލަސާގައި. މި ބިލު  2015ަގއި ބޭއްވުުނ،  2015ނޮވެންބަރު  2 ވަނީ
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މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ ހޮޅުދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަްތތެރި

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިމއަދު ައޅުަގނުޑމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި އޮތް  .الّسالم عليكم`. 

ނޑު  ިމ )މަ 2011/17ގާނޫނު ނަންބަރު  ސްތުވާތަެކއްާޗ ބެހޭ ާގނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު އަުޅގަ

ހުށަހަޅަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ މި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި، ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ 

ނޑުމެންނަށް ޚަބަރުތައް ައދި ހަމައެހެންމެ މިހާރު އަ؛ ޒުވާނުްނގެ މެދުގަިއ، ވަރަްށ ގިނަ ޒުވާނުންތަެކއް ޅުގަ

 ވެްސ ޝާމިލުވާ ގޮތަްށ މަސްތުވާަތކެތީގެ ަމއްސަލަތައް ހިނގަން ނޫސްތަކުން ފެންނަމުންދަނީ ކުޑަކުދިން ،ލިބެމުންދަނީ

އުޅޭކަން. އެހެންކަމުން، އާބާީދގެ ބޮޑު ަބއެއް ީމގެތެރޭަގއި މިހާ ސީރިއަސްކޮށް އުޅޭ މަްއސަލައަކަށް ވާތީ ޙަޤީޤަތުަގިއ 

އެކަން ޮކންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރަންޖެހުނު  ،މިއީ ވަރަށް ޮބޑަށް ފުންކޮށް ވިސްަނއި ވެސް

ނޑު ެދކެން. ހަމައެހެންމެ، ސަރުކާރުން މަސްތުވާތަކެްއޗާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ވަުގތު ގޮތުްނ  ކަމަށް އަުޅގަ

ސްތުވާތަކެިތ އެތެރެކުރުމަށް ބަންދުކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރަމުންދޭ. މަ

ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅަށް ފަރުވާދީ މުޖްތަމަޢަށް  އިގަ އިއަދި ހަމައެހެންމެ މިހާރު އެ ވަބަ ،ބަންދުކުރުމާއި

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ރަނގަޅު ކުދިންގެ ޮގތުގައި  ،ގެނެސް ުއޅެވޭނެ ގޮތަށް ެއ މީހުންގެ މީހުންގެ ގޮތުަގއި  ،އަުޅގަ

ޭއގެ ހެްއކެްއ  ،ކަންތައްތައް ބަހައްަޓިއގެން ެގނައުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވެމުންދަނީ. އެގޮތުން

ނޑުމެން މީެގކުރިން ފާހަގަކުރި ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރެވިަފއިވާ މަްސތުވާތަކެީތގެ ގާނޫނަށް މިއަދު  2011 ،ގޮތުން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ިމއީ މި އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުމަްށ  ،ކީކައަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަްއޗަށް މި ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙުތަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް މުނާސިބު ނޑު ދަންނަވަން.  ،ޓަކައި ހަމަ އަުޅގަ ވަަރށް ބޭނުންތެރި ވަގުތެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމަްއޗަށް މި ހުށަހަޅާ ޮގތުން އިތު އަޅުަގނުޑ މި ބިލާ ބެހޭ ރަށް ވާހަކަދަްއކާިއރުގަިއ މިހާރު އަުޅގަ

މަސްުތވާަތކެްއޗާ ބެހޭ ގާނޫުނގެ ދަުށން ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އެިކއެކި  ،އިޞްލާޙުތައް މި ހުށަހެިޅެގންދާ ސަބަބަކީ

އަދި ހަމައެހެންމެ  .ކަށްއްޗަރަށް ބޮޑު ދަމަރުކަޒުތަކަކީ ަވކިަވކިން ޤާިއމުކުރަންޖެހޭ މަރުކަޒުތަކަށް ުވމާ އެއްކޮށް ވަނީ ވަ

ފުރާޅެއްގެ ދަށުން މި ހުރިހާ  އެއް ؛އެއް މަރުކަެޒއްެގ ތެރޭގައި މި ހުރިހާ ،އެހާ ބޮޑު ޚަރަދަކަށް ވެފަ. އެހެންކަމުން

ބަދަލުަގިއ ގޮތުަގއި އޮތުމުގެ  ގެއަދި ހަމައެހެންމެ ހުސްއެކަނި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމެއް ،ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ވުމާ

 ،ގޮެތއްަގއި ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރައިވެޓު ެސކްޓަރަށް ވެސް ހުޅުވާލަިއގެން ައއުޓުސޯސްކޮްށގެން މިކަން ރަނގަޅު

އެ ޚިުދމަތްތައް ރަނގަޅަށް ގެންދިުއމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިަނ  ،ފުރިހަމަ ސްޓޭންޑަޑަކަށް ެގންދިއުމަށް ޓަކައި

ހާރު މި  ގެެނވޭ އިޞްލާޙުތައް ގެެނވިގެންދަނީ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް މިީއ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމުގެ ޮގތުން މި
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ޖެހިފައިާވ  އިނޫނިްއޔާ އޭގެ ދަލުގަ  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ފެުތރިގެން މި ދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ހުއްޓުވުމަކަށް

ކަުމގަިއ ެކއް ހިއްމު އިޞްލާޙުތަފަރާތްތައް ދަލުން ނެރުމަށް ޓަކައި ގެނެވޭ ވަަރށް ފުރިހަމަ ވަރަށް މު ،ކުދިން

ނަޑކަށް  އަޅުަގނޑު ެދކެން. އާދެ! މިާހރުން މިހާރަށް ބަލައިލި ކަމުގައި ވީނަަމވެސް ފަރުވާ ލިބެުމން އެބަ ދޭ ގާްތގަ

ރުވާދިނުމަށް ޓަކައި މަޑުކޮށްގެން މިކަމުގައި ފަ ،ެއއްހާ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާލިބެމުން އެބަ ދޭ. ހަމައެހެންމެއަށް ސަތޭކަ

ެއއްހާ ފަރާތް އެބަ ތިބި. އެހެންކަމުން، މި ފަރާްތތަކަށް ވީާހވެސް އަވަަހކަށް ފަނަރަ ސަތޭކައެބަ ތިބި ގާތްަގނޑަކަްށ 

ނޑުމެން އެންމެން  ،ފުރުޞަތުދީ ނުޑމެންގެ ތެރެއަށް ނެރުމަކީ މިއީ އަުޅގަ  އެ ފަރާތްތައް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން. މިހާ ކުޑަ އަދަދަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ ކަންަތއްތައް ކަމުގައި މަދު އަދަދަކަށް ފަރުވާދެވެމުންދަީނ  ،އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މިދެންނެވީ އެ މަުރކަޒުތަުކަގއި ދަތިތަކެްއ ހުރުމާ އެްއކޮށް. އެހެންކަމުން، މި  ،ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

އަދި  ،ދޭ ފަރާތްތަާކއި އި،ފަުރވާދޭ ފަރާތްތަކާ ނީ ލިބޭ ފުރުަޞތުތަކާއި އަދިންނަވާއިޞްލާޙުތަކާ ެއއްކޮށް އަުޅަގނޑު ދަ

ުޤވެިރ އުއަދި އަެނއްކަ މިކަމުން ެދވަނަ ފަހަރަށް މި ކަމަށް ޝު ،މިކަމުން ދުރުހެލިވުމަށް ޓަަކއި ،ހަމައެހެންމެ

ނޑު ދެކެން. މިގޮތުން ފުރަތަމަ އަ ނޑު ނުވުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިންިގގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ ޅުގަ

 ،ޞްލާޙަކަށް މި އޮންނަނީޖެހިލާނަން މިހާރު މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަށް. އިޞްލާޙުތަަކށް ބަލައިލާއިރުަގއި ފުރަތަމަ އި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ، އިންޑިޭކިޓވް ެއސެސްމެންޓަކީ ެއއީ ަމސްތުވާތަެކއްޗަށް ެދވިހިފާފައި  މިހާރު އިޞްލާޙަކަށް އަުޅގަ

ކޯޓުެގ  ށް ޓަކައި ކުރާ ޓެސްޓެއް. މި އެސެސްމެންޓު ކުރިން މި ހަދަމުންގެންދަނީ ޑްރަގުހުންނަ ނިސްބަތް ދެނެގަތުމަ

އެންެގވުމަކަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ފަރުވާދެމުންދާ މަރުކަޒުތަކުން މި ޓެސްޓުތައް ހެދެމުންދާނެ. 

ހުންނަނީ ކިހާވަެރއްެގ  ަލއިންުޓގެފަރުވާދޭ ކް ،އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި އަބަުދެވސް ފަރުވާދެމުންދާ ފަރާތަށް އެނގޭނެ

ކަމުން ސަލާމަތްވެގެން ެދވިދާނެތޯ. މިކިހާ އަވަހަަކށް އެ މީހުންނަށް  ،އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހެނީ .ފަރުވާެއއްތޯ

ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކެން  ގޮތަށް އޮތުމަކީ ވެސް މިއީ މުހިއްމު އެހެންކަމުން، މި ޓެސްޓުތައް ފަރުވާދޭ ފަރާތްތަކުން ހެދޭ

ނުޑ ދަންނަވާނީއަޅު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި  47މި ގާނޫނުގެ  ،ަގނޑު. ދެވަނަ ިއޞްލާޙަށް ބަލައިލާއިރުަގއި އަުޅގަ

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެބަ  ؛އޮތީ ވަިކވަކި  ކުރިން މި ؛އޮތީ އެއް ފުރާެޅއް ކުރިން މި ،ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކަށް މި ވަނީ

ނޑުމެންނަްށ އެނގޭ ގޮުތގަިއ ވަ ނަޑއެޅޭ އަުޅގަ ރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކެއް. ެއއީ ީމގެެތރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ކަ

ުކޑަކުދިންަނށާއި އަންހެނުންނަށާ ޚާއްސަ  ،ރީހެބިލިޭޓޝަން ދިނުމާއި ްޑރަގު ޓްރީޓުމަންޓް ،ޓޮކްިސކޭޝަން ދިނުމާއިޑި

 ،ސެންޓަރުތަކާއި ރިމާންޑް ހާފްވޭ ހައުސްާއއި އަދި  ،ސެންޓަރުަތކެއް ހެދިގެންދޭ. އަދި ހަމައެެހންމެ ޑްރަގު ޓްރީމެންޓް

މި ތަންތަން ޤާއިމުކުރެވެމުންދޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކުީރގައި މި އޮންނަނީ މިއިްނ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަކިން. 

ވެސް މި ބައިތައް ކުރުން.  އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި އިޞްލާޙުން އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެބަ ހުއްދަދެވޭ ވަކިަވކިން

އެއް ފުރަެޅްއގެ ދަށުން ެވސް މި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް. އެހެންކަމަށްާވއިރުަގއި ިމ  ،ށްއަދި ހަމައެހެންމެ އެްއކޮ

ލާނީ، ެއީއ  އިކަމަށް ވެގެންދާނީ. ދެން، ދެވަނަ އިޞްލާޙަކަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަ ވަރަށް މުހިއްމު ބަދަލެއް ،ވެގެންދާނީ
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ސެންޓަރުތަކަކީ  ރިމާންޑް ރޑްރަގު އޮފެންޑަ  ؛އްދާގެަވނަ މާ 47ވަނަ އިޞްލާޙު. ެއއީ  3 ގެތަކު ޙުމި ގެނެވޭ އިޞްލާ

 ހަމައެކަނި ސަރުކާރުން ހިންާގ ތަންތަނެއް ކަމުގައި. ެއއް ސެންޓަރުން ނުވެއްޖެްއޔާ އިުތރު ސެންޓަރުތައް ހަދައިގެން 

ތުވާަތކެތީެގ ސްމަ، އިއޮތީ ނަގާފަ. ކުރިން މި ބިލުގަ ވެސް މި ކަންތައް ސަރުކާރުްނ ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މިހާރު މި

ނޫނީ ވަިކަވކިން ދޭ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް،  ،މި އޮންނަނީ މި ހުިރހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ެއއް ފުރާެޅްއގެ ދަށުން އިބިލުގަ

އިޢުލާންކޮށްގެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮްށގެން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަޔަަކްށ  ،މިހާރު އައުޓުސޯސްކުރި ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް 

ެއކަމަކު ރިމާންޑު ސެންޓަރުތައް ހިންގޭނީ ސަރުާކރުން. އެހެންކަމަށްވާއިުރގަިއ  ،ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް މިކަން ހަވާލުކުރި

 ،މި އިޞްލާޙުތައް ގެެނވިގެން އަދި ހަމައެހެންމެ  ؛ވަނަ 4މިއީ މި އިޞްލާޙުތަކުގެ ެތރެއިން ގެނެވޭ ބަދަެލއް. 

ގައި މި ސެންޓަރުތައް ާޤއިމުެވގެންދާނެ ވާހަކަ ެވސް މަސްދުވަސް ތެރޭ 6އެއްކޮށް  ކުރެިވގެން ދާން ފެށުމާތަންފީޛު

ނޑު ދަންަނވަ 4ދެން  ދަންނަވަން. މި ބިލުަގއި  ،ވަނީ ވަނަ އިޞްލާުޙގައި މި 4ލާނީ، އިވަނަ ިއޞްލާޙަކަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ދެންނެވިހެން އިތުރު  ،ހިމެނިގެން އެބަ ދޭ ވަރަށް ގިނަ، ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއްގެ ވާހަަކ. ކުރިން އަޅުގަ

ވަނަ  48ސެންޓަރުތަާކއި ޚިދުމަތްތަކެްއގެ ވާހަކަ. ެއ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ މިހާުރ ވަނީ މި ބިުލގެ  ؛ތަފާތު ޚިދުމަތް

ން )ޅ(ެގ ނިޔަލަށް. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު އިތުރަކަށް ދާކަްށނެތިން. ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް އިމާއްދާގެ )ހ( 

ިމ  ،ޑަިއގަންނަވާެނ މި ހުރި އިޞްލާޙުތަކުން. ދެން ހަމައެހެންމެ ދަންނަވާނީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަ

މު ގަވާއިދުތަކެްއގެ އްހެދޭ މުހި ންކުރިން ދެންނެވި ރިމާންޑް ސެންޓަރުތަކަކީ އެއީ ސަުރކާރު ؛ރިމާންޑް ސެންޓަރު

ޓަރުތަކެއް ކަުމގައި ވެްސ .ޑީ.އޭއިްނ ކުރިއަށްގެންދާ، ބަލަހައްަޓމުންގެންދާ ރިމާންޑް ސެން ންދަށުން ހަމަ އެ

ނަ މާއްދާއަށް ގެނެޭވ ވަ 50 ،ލާނީއިގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވަ  ގެވަނަ އިޞްލާޙެއް 6ދަންނަވާލަން. ދެން، 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރުވާދޭ މަރުަކޒެއް އުފައްދައި ހިންގުުމގެ  48ވަނަ އަދި  47 .އެއީ އިޞްލާޙެއް

.ޑީ.އޭއިން ކަމަށް. ންގޮތުން ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ އެ ހޭ ސްޓޭންޑަޑްތައް ހިފަހައްޓަިއ، އެަކމާ ބެހޭހިފަހައްޓަންޖެ ؛އުސޫލު

ނުޑ އިޞްލާޙުކުރަން މި 51އަދި ހަމައެހެންމެ، މި ބަދަލުތައް ގެަނއުމާެއކު މި ގާނޫނުެގ  ވަީނ  ވަނަ މާއްދާ އަުޅގަ

 އެގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރަމުންދާއިރުަގއި މިގޮތުން ހިންގާ  މަވަނީ ހުށަހަޅާފަ. އަދި ހަ  އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަްށ މި ؛މީގައި

ފުރިހަމައަށް  ލަާފެގ މަތީން. އޭނަ ،ކޮންމެ މަރުކަޒެއް ވެސް ހިނގަމުންދާނީ ސްޕްރިންޓެންޑެންޓެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން

ޓަރކުރެވުމުންދާ ގޮތުެގ . އަދި ހަމައެހެންމެ އެ ތަންތަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާއި މޮނިއިމޮނިޓަރކުރެވެމުންދާ ތަނެއް ޮގތުގަ

ވަަނ  81ފަހަރު ބަލައި ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް މި އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭގައި ވާނެ. ދެން  ރިޕޯޓެއް އަހަރަކު ދެ

. އި ގޮުތގަ ގެަވނަ އިޞްލާޙެއް  9ވަނީ. ެއއީ  ށް އަކުެރއް ިއތުރުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި މިއަމާއްދާގެ )ރ( 

އެބަ ސެންޓަރުތަކުން ވެސް. އަދި ހަމައެހެންމެ، ބައެއް  ޓްރީމެންޓް ދެވޭ އި ފަރުވާދިނުމަްށ ޓަކައިމީގަ ،އެއީ 

ާވއިރުަގއި ްޓރީޓްމެންޓުން ނަގާ ފަރާތްތައް ރުތަކުަގއި ނުތިބެ ެވސް. އެހެންކަމަށްފަރާތްތަކުން ފަރުވާ އެބަ ނަާގ ސެންޓަ

އެ ކަންަތއް ބަލައި މޮނިޓަރކުރަމުްނ  ،ކުަރމުންގެންދާ ނަމައެއީ އެއިން އެްއވެސް ސެންޓަރެއްގެ ބޭުރަގއި ފަރުވާ
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ގެނެވޭ  ؛މަގަށް އެޅުމަށް ޓަަކއި ވެސް މި އިޞްލާޙުތަކުންބަލާފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ  އަންނައިރުަގއި އެ ފަރާތްތައް

ޢާ ކޮމިޓީން ބަލައި ރާޖަ.ޑީ.އޭަގއި އޮންަނ މުންދެން ހަމަ އެފަދަ ފަރާތްތައް އެ އިޞްލާޙުތަކުން އެބަ ބާރުލިބިގެންދޭ.

އެ ފަރާތަކީ އަލުން އަނެއްކާ ފަރުާވދޭ ސެންޓަރަށް ގެންނަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ވަންޏާ ކޯޓު  ނެގަތުމަށް ފަހުގައިދެ

މު އެއް އްތުގައި މި ބިލުގައި އެންމެ މުހިމެދުވެރިކޮށް މިކަން ކުރެވޭނެ މަގުތައް ވެސް ތަނަވަްސެވގެންދާނެ. ޙަޤީޤަ

ނޑުމެްނ ދެކެނީ ކަމެއް ކަުމގައި ނޑުމެންގެ ިޑމާންޑް މިހާ ބޮޑަށް އޮތްއިުރަގއި ،އަުޅގަ އަދި ފުރުޞަތުތަކެއް  ،އަުޅގަ

ވެގެން ތިބިއިުރަގއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް، ސަރުކާރު ޑުކައި އެތައް ބައިވަުރ ބަޔަކު މަހޯދުމަށް ޓަ

އަނބުރާ ގެނައުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިަނ  ،ހެބިލިޓޭޝަން ދީދީ، ރި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މިފަދަ ފަރުވާފަރާތުން 

 ގޮތަށް މި މިފަދަ ފަރުވާއެއް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެއް ފުރުޞަތު ދެއްވާ ،ގޮަތށް މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވޭ

އަިދ  ،ސް ފަރާުތގެ ވެ ފަރާތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ަކނަޑއެޅިަފއިވާ ދޭ. ހަމައެހެންމެ، އެ ފުރުޞަތުއޮންނަނީ

މުންދާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ބަލަިއ .ޑީ.ޭއއިން ބެލެންއަދި ހަމައެހެންމެ، އެ ،ހަމައެހެންމެ، ސަރުކާރުން ބެލެމުންދާ

ނޫނިއްޔާ ފޮނުވަިއގެން ފަރުވާދެވޭ ފަދަ  ،ބަލް މީހެއްތޯޖިރުވާއަކަށް އެލި ސްކްރީންކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތަކީ އެފަދަ ފަ

ހެންމެ، އެގޮތުން ފޮނުވާ ނަމަ ފޮނުވާނީ ސަރުކާރު އެޕްރޫވްކުރާ ސެންޓަރުތަކަކަށް ފޮނުވަިއގެްނ މީހެއްތޯ، އަދި ހަމައެ

 ފަހު... ފަރުވާދިނުމަށްފަހު ގެންނާނީ. ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ލިބޭނީ އެންމެ ފުރުޞަތެއް. އެ ފުުރޞަތު ލިބުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ ަގޑިއިުރެގ  2ރު. މި ބިލަށް ާއއްމު ކޮިމޓީގެ ލަފާެގ މަތީން ކަ

ރީ ހޫސިކުންތު. ޖުމް 47ިމނެޓު  29ށް ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ.އަ 34މިނެޓު  59ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަިކ  3ލަތު ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. އަދާ 46ިމނެޓު  6ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  53މިނެޓު  14ޕާޓީއަށް 

ނުޑ  6ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

 މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު.

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރި

އަދު މަިޖލީހަށް މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މަސްތުވާަތކެްއޗާ 

ނުޑ ވެސް މު އިޞްލާޙުއްއިޞްލާޙުތަކަީކ ވަރަްށ މުހި ރަން. ުހށަހަޅުއްވަމުން ހުށަހެޅުްއިވ ބޫލުކުގަތަެކއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

އި، މި ކުދިންނަށް ކުދިން މިއަދު ރާއްޭޖގަިއ ތިބިއިރުގަ  1500ފަރުވާއަްށ އެދޭ  ،މެންބަރު ފާހަގަކުރެއްިވ ފަދަިއން

ނޑުމެން ާޤއިމުކުރަންފަރުވާ  ގާނޫނެްއގައި  ،ދެވޭނެ އުސޫލުަތކެްއ ގާނޫނަކުންއެބަެޖހޭ. ފަރުވާ ދެވޭނެ ުއސޫލުތަކެއް އަުޅގަ

ދާއިރުަގިއ ފަރުވާ ލިބެމުން ،ދިއުމަީކ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ޮބޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. މާނައަކީޤާއިމުކުރެިވގެން
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ކުރެވޭނެ މެކޭިނޒަމެއް ަސރުކާރުގެ ތެޭރގައި ހަމަޖެހިފަިއ އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް މި ެރިގުއލޭޓްދެވޭ އުސޫލުތައް ފަރުވާ

ުނވަަތ  ،ނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް ަބލާއިރު މައިަގނޑު ގޮތެްއަގއި މި ބަރޯސާކުރެވެނީގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރޭ. މި ާގނޫ

ތަކެްއ ދެވޭނެ ފުރިހަމަ އުސޫލުފައިވާ ކުދިންނަށް ފަރުވާގައި ޖެހިއި ން މި ދަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ައވަބައްޓަންކުރެިވގެ

އަދި ރާއްޖޭަގއި  ށް،ެލވޭ ުކދިންނައިާވއަށް ފޮނުވަމަށް ފަހުަގއި ފަރުކުރުކޯޓުން ހުކުމް ރަގު ޤާއިމުކުރުން. މާނައަކީ ޑް

އަިދ އެ ކުދިންނަށް  ،ފަރުވާދިން ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް، ރާއްެޖއިން ބޭރުަގއި ފަރުވާދިން ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް

ފަރުވާ  އަކީ މިްސ، މި ފަރާތަކުން މި ދޭ ފަރުވާކުރި ކަުމަގއި ވީނަމަވެޓަކައި ވަކި ަފރާތެއް އައުްޓސޯސްފަރުވާދިނުމަށް 

މި ބިލުން  ،ކަްނ މި ގާނޫނުންސޫެލްއގެ މަތީން ދެވޭ ފަރުވާެއއްރަނަގޅު އު ،ގޮތުަގއި ލިބިގަންނަ ކުދިންނަށް އެދެވޭ 

މަސްތުވާަތކެތީގެ މަްއސަލައަކީ ކުީރގެ ސަރުކާރުަތކުްނ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަަގނުޑމެން އެބަ ޔަޤީންކޮށްދޭ. ައޅު

ދި މި ސަރުކާރުން ެވސް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަަސއްކަުތެގ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން މުޅިން އަ  ،ވެސް މަަސއްކަތްކޮްށގެން

ނޑުމެންގެ ުޒވާނުންގެ ތެޭރގައި ކުރެވިަފިއވާ މައްސަލަެއއް ނޫންޙައްލު ުޒވާނުން އާބާދީގެ ޮބޑު ބަެއްއ  ،ކަން. އަުޅގަ

 .ހޭދަކުރަމުންދަނީ ވާނުން ޖަލުގެ ކުޑަ ގޮީޅގައި ަވގުތުޖެހިފަ. ޭއގެތެރޭަގއި ބަެއއް ޒު ައވަިއގައި  މިވަނީ މަސްތުވާތަކެީތގެ

އަނެއްބައި ުޒވާނުން ފަރުވާދެޭވނެ ވަކި ޚާއްޞަ މެކޭނިޒަމެއް ނެތި ފަރުވާއަށް މަޑުކޮށްގެްނ  .ކުރަމުންދަނީޛުއަދަބު ތަންފީ

 ،ހިއްމު ކަމެއް ފާހަަގކޮށްލެވޭ މު  ތެރޭަގއިއިމުކުރެިވގެންދާއިުރގައި ީމގެޤާ މާ، ފަުރވާދެވޭނެ އުސޫލުަތއް އެ ތިބީ. އެހެންވީ

ގަިއ ޖެހިފައިވާ ޒުވާނުންނަށް މި ދެވޭ ތަފާތު އެކިެއކި ފަރުވާަތކަކީ ެއއް ފުރާޅެްއގެ ދަށުން އި މި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބަ 

ލެްއގެ ހަރުދަނާ އުސޫ ،ންގެ ބަޖެޓަށް ލުިއވާ ގޮެތއްެގ މަތީަދއުަލތު ،ދެވޭ ފަރުވާަތކެްއ ކަމަށް ޔަީޤންކޮށްދިނުން. މާނައަކީ

ޓަރެްއ ޮޓކްސިފިކޭޝަން ސެންއިމުކުެރވިގެންދަނީ. މީގެެތރޭގައި މިސާލަކަށް ެއއީ، ޑީޤާތެރޭން ފަރުވާދެވޭނެ މެކޭނިޒަމެއް 

މި ހުރިހާ ފަރުވާައކީ ެއއް ފުރާޅަެއްއެގ  ،ރިހިބިލިޓޭޓްކުރުން ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ،އިމުކުރުން ކަމުަގއި ވީނަމަެވސްޤާ

ެއގޮތަށް ެއ ފަރުވާ ދިނުން ސަރުކާުރެގ  ،ްއގެ ގޮތުަގއި ގާނޫނުަގއި ލިެޔިވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަދަށުން ލިބިދެވޭ ފަރުާވއެ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މައެއާއެީކ، ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކޮށްޭދ. ހަ މައްޗަށް ލާޒިމު އެބަ މަސްތުވާތަކެީތގެ  ،އަުޅގަ

ތިބި. އެ ކުދިންަނށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދެވޭނެ ސް އެބަދާން ބޭނުންވާ ކުދިން ވެފަރުވާހޯދުމަށް ޓަކައި ރާއްެޖިއން ބޭރަށް

އި ޖެހިފައިވާ ކުއްޖަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ިއގަ ނަމަވެސް، މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަބަމަގުފަހިވާން އެބަޖެހޭ. އެހެން

ބޫލުކުާރ ގަަގނޑު ބެލެހެއްޓެން. އަދި ައޅު ކަަމށް ވާނަމަ، ެއ ުކއްޖަކު އެބަެޖހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަރުވާހޯދުމަށް ޓަކައި ދާ

ނެއް ޓަކައި ާރއްޖެއިން ބޭރަށް ކުދިން ފޮނުވަން މި ޖެހެނީ ސަރުކާރަކުން ގޮތުަގއި ހަމައެކަނި ިމގޮތަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް

ސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ގޮތެްއގައި ބެލެހެއްޓޭ ނިޒާެމއްގެ ތެރޭން އަމިއްލަ ގޮތުން  ،ޮކށްގެންނޫން. ސަރުކާރުން ރެގިއުލޭޓު

އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި  ތު ވެސް ފަހިވެފައި އޮްނނަންޞަން ބޭރަށްދާ ކުދިންނަށް އެ ފުރު ށް ރާއްޖެއިފަރުވާ ހޯދުމަ

ޙައްލެއް ނުެވއް ހޯދާނެ.  ަގނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ގާޫނނީއަޅު  އަށްވާތަކެީތގެ މައްސަލަ ޙަޤީޤަތުަގއި މަސްތު  .ރައީސް

ނުވުމުގެ މައްސަލަެއއް ނޫން. މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަަލ ޛުފީނި މައްސަލައަކީ ގާނޫނު ތަންމަސްތުވާތަކެތީގެ ހަމަެއކަ
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ނުޑމެންގެ ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ވެސް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް  ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑު މަސައްކަތްކު ހާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ާރއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީެގ ހާލަތު މިހާރުން މިގަރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤައުމީ ލެވަލެްއގައި ކުެރވޭ ދިރާސާައކުން  ،ކަމުގައި ވީނަަމވެސް ދެނަގެންނަށް އެބަޖެހޭ. މާނައަކީ، އަުޅގަ

ރާއްޭޖގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ،ވީނަމަވެސް  ނުވަތަ ފުލުހުންގެ މުައއްަސސާއަކުން ކުރަްއވާ މަަސއްަކތުން ކަމަށް

ނުވަތަ ރާްއޖޭގެ މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަާބ  ،ކިހާ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނެއްތޯ އި ޖެހިފަވަނީ ގަ އިމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބަ 

އި މަސަްއކަތްކުރަމުންދަނީ ނުވަތަ މި ނެޓްވޯކް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގަ ،މިންވަރަކަށްތޯ ފެތުރިފައިވަނީ ކޮން

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ދެަނގެްނނަ ،ކޮންގޮތަކުންތޯ ނޑުމެން ނުގަނެ އަޅު ކަންކަން. މިކަންކަން ދެނެ ންޖެހޭމިއީ، އަުޅގަ ގަ

ކުދިންގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަމުގައި ވީނަަމވެސް، އަދި އެ  ަގއި ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ފަރުވާކުރި އި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބަ

ކަށް. ސަބަބަކީ، ބޫެލއް ނުުކރަން އެ މައްސަލަ ޙައްލުކުެރވިދާނެ ކަމަގަ ކަމުގައި ވީނަމަެވސް އަޅުަގނޑު ކުރިޛުތަންފީ

ދަނީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާަތކެތި އެތެރެކުރާ މީހުންގެ  މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖޭަގއި ފެތުރިގެން މި

ަގއި ތަކުގެ އެކި ފެްނވަުރގެ އެކި ސިނާޢަތްމަސައްކަތަކުންނެްއ ނޫން. ާރއްޖޭގެ އެިކ ހިސާބުތަުކގެ އެކި ފަންތީ 

ނުވަތަ މި ނެޓްވޯކް ރާއްޖޭަގއި ފެތުުރމަށް ޓަކައި ފޮރުިވގެން ތިބެ  ،ކެީތގެ ވަބާ ކުރޭ މި ަމސްތުވާތަ މަސައްކަތް އެބަ

 ބަލަިއ މި ނެޓްވޯކްތައް ޫރޅާލުމަށް އިމި ފަރާތްތައް ހޯދަ ،ތޯ ބަަލއިއިތްތަކަކީ ކޮބަމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަްއ. މި ފަރާ

ނޑުމެން މަަސއްކަތްނުކުރާ ނޑު ވާނަމަ، އިްއޒަތްތެ ކަމަށް ޓަކައި އަުޅގަ ބޫެލއް ނުކުރަން ގަރި ރައީސް އަުޅގަ

އި މާ، ޙަޤީޤަުތގަކަމަކަށް. އެހެންވީއެކަީށގެންވާ ގޮތެްއގައި އަުޅަގނޑުމެން މި ކުރެވޭ މަސަްއަކތުގެ ނަތީޖާ ލިބިގެންދާނެ 

ދަުބ އިން ޖަލުތަކުގައި އަޛަީރޢާގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތކުގެ  އަދި ގާނޫނުތަކަށް ކުރުމާޛުއަޅުަގނޑުމެން އަދަބު ތަންފީ

ށް މުޖުތަމަޢަ ،ޖެހިފައި ތިބި ފަރާތްތައް ޖަލުން ނުކުމެ އިަގއި މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަބަ  ،ކުރަމުންދާ ފަރާތްތައްޛުތަންފީ

ފަރުވާދިނުމަށް ޓަކައި މި  ަރން އެބަޖެހޭ. ހަމައެއާެއކީަގއި އެނބުރި އާދެވޭނެ ގޮތްަތއް އަޅުަގނޑުމެން ތަނަަވސްކު

ނޑުމެންނަށް އެކަށީގެްނވާ ގޮތަކަށް ފަުރާވދެވި ހުށަހެޅޭ، މި އެކެށެއެޅޭ ނިޒާުމގެ އަދި ައޅުަގނޑުމެންގެ  ،ތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެކަށީގެްނވާ ގޮުތގަިއ  އިރާއްޖޭގަ  ހަރުލާފައިވާ މި މަސްތުވާތަކެތި ފެތުރުމަށްމެދުވެރިވާ ނެްޓވޯކް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގެ މައްސަަލއަށް މަސްތުވާތަެކތީ ،ވާނަމަ ރޫޅާލުމަށް މަސައްކަތްކުެރވިއްެޖ ކަމަށް ގެެނވިދާނެ. ޙައްލެއް އަުޅގަ

މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރުން ކުރި މަަސއްކަުތގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުން ވެްސ މަސްތުވާތަކެީތގެ މައްސަަލ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކެތީގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެވިަފއެއް ނެތް. ކުީރގެ ސަރުކާރުތަކުން ކުރި މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއިން ވެސް މަސްތުވާތަ

ަޤއުމީ ނިސްބަތެްއގަިއ  ،ޙައްލުކުރެވިަފއެްއ ނެތް. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެްނމެން އެކީަގއި މަަސއްކަތްކޮްށގެން

އޭގެ ނޭދެޭވ  ،މަސައްކަތްކޮްށގެން މެނުވީ މި މައްސަލަ ޙައްލެއް ނުކުރެޭވނެ. މައްސަލަ ޙައްލުވެގެންނުާދ ކަމަށް ވާނަމަ

ބޮޑު ބަެއއް  ގެ ވަރަށް ބޮޑު ަބެއއް. ޒުވާނުްނގެއި . ޒުވާނުންނަކީ ތަަރއްޤީގެ ަހކަތަށް ކުރާނެއަސަރު ތަރައްީޤއަ

ެގ އިދާނީ ފަހަތަށް. ތަރައްޤީގެ ހަކަތަކަމަށް ވާނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ތަރައްޤީ  ަގއި ޖެހިގެންދާއި މަސްތުވާތަކެތީ ވަބަ
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ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު ީވހާވެސް ައވަސް މުއްދަތެްއގެ މާ، އަޅު ކާރުެވެގންދަނީ. އެހެންވީވަރަށް ބޮޑު ބަެއއް ބޭ ގަ

 ށް މަޑުކޮްށގެން މިތިބަ ހުގައި ަފރުވާއަފަ ތެރޭގައި މަޖިލީހުން ފާސްވެެގންދިއުން. އަދި މަޖިލީހުން ފާސްެވގެންދިއުމަށް

ނޑު  ވަރަކަށް ފަނަރަ ސަތޭކަ ބިގެންދާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ އް ލިބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ވަރަށް ބޮޑު ުއއްމީދެގަކުިދންނަށް އަޅުގަ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ިއއްޒަތްތެރި  މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މެދުހެންވޭރު 

 ،ކީާވ އިޞްލާޙަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަސްުތވާތަކެްއޗާ ބެޭހ ގާނޫނަށް ގެންނަން ލިޔެަފއި މި

ްއ ލާޙުތަކެ ގެނައުމަށް ަޓކަިއ ވަރަްށ ެވސް މުހިއްމު އިޞްށް ަފރާތްތައް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ

ނޑު  ވަނީ ރާއްޖޭގައި ެއކިެއކި ތަންތަން؛  ލަ ގޮތެއްގައި މި ިއޞްލާޙުތަކުަގއި މިބޫލުކުަރން. ޖުމުގަކަމުގައި އަުޅގަ

ބައެއް  ،ފަހު ލުމަށްއިނުވަތަ މި މަރުކަޒުތައް އެކުލަވަ  .އިމުކުރުން ޤާރާއްޖޭަގއި ސެންޓަރުތަކެއް ނޫނީ މަރުކަޒުތަކެއް 

ލުން މި އޮންނަނީ. ެއހެންނަމަވެސް، މި އޮންނަނީ އިއެނޫންވެސް ކޮމެޓީތައް ެއކުލަވަ  ތަުކގައި ޯބޑުތައް ުނަވތަމަރުކަޒު

ނޑުެގ ސުވާލަކީ އެ މުއްދަުތގައި ގެންނަ އިޞްލާޙުގައި ލިެޔވިފަ ވަކި މުއްދަތެްއގެ ތެރޭަގއި މިަކން ކުރުމަށް މި  ،. އަުޅގަ

 އިމުކޮށް ނިންމާލެވިދާނެތޯ މި ޤާދަ ސެންޓަރުތައް ނޫންތޯ؟ މިފަ ،ށް މި ަކންތައްތައް ކުެރވިދާނެތޯނުވަތަ މި ސަރުކާރަ

އޮތް ސަރުކާރަކަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުުމެގ  ލާއިުރގައި މިއަުދގެ މިއިމުއްދަތުގައި؟ ައޅުަގނޑު ިވސްނަ

ނޑު ެއއްގޮަތކަށްެވްސ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް އޮތް  މިއްލަ އަ ،ބޫލެއް ނުކުރަން. ހައްތަހާެވސް މި އޮންނަނީގަކަމަަކށް އަޅުގަ

ކަންތައްަތއް ކުރާ  ،ގެން އަިމއްލަ ކަންތައްަތއް އިސްކޮްށގެން ކަންތައްަތއް ކުާރ އުސޫލުއިއަމިއްލައަށް ވިސްނަ  ،އެދުމުން

އެއްވެްސ  ކޮށްފާނެ ފަދަ މަންފާއެއް ،ކަމަށް. ފަހަރެއްގައި ވެސް ރަްއޔިތަކަށް ނުވަތަ ޒުވާަނކަށް ފަސޭހައެއް، ރަނަގޅެއް 

ނޑު އި ކާރުން ވިސްނުންތެރިކަން ބަހައްޓަމި ސަރު ށްކަހަލަ ކަމެއް ކުރާކަ ނުކުރަން.  ބޫލެއްގަގެން ކުރާ ކަމަކަށް ައޅުގަ

 ކުރާ ކަންތައްަތކެއް އެބަރާތްތަކަށް ލާޒިމްވަރަށް ގިނަ ގާނޫނުތަުކގައި ޙަޤީޤަުތަގއި ވަރަށް ގިނަ ފަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އޮތްކަން މިއީ ނުކޮށް މިއަދާ ހިާސބަށް ވެސް  . ެއކަންތައްތައްފަެލވިއިށް ގިނަ ގާނޫނުތަުކގައި އެކުަލވައޮވޭ ވަރަ

އް ދަންނަވައިލާނަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުޑަުކަޑ މިސާލެ ބޫލުކުރާ ކަންތައްަތއް.ގައަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް 

ނޑުމެްނގެ ޯކޓުތަކާ އެންމެ .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި   ،ުޙގައި އެބަވޭ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާ ފަހުން އަޅުގަ

 6ވަނީ  ތެރޭަގއި ދެ ގޮފި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަން. މި ގާނޫނުގައި މި ުހގެދުވަ 90ރާއްޖޭގެ އުތުާރއި ދެކުނުަގިއ 
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އެބަ ޮއޭވ ދުވަސް މަސް 6 އިލުމަށްންޓަރުތައް ެއކުލަވަ މަސްތުވާަތކެތީެގ ގާނޫނުަގއި މަރުކަެޒއް ުނވަތަ ސެ .ދުވަސްމަސް

 ެޕއް ތްން އެއްވެސް ގޮސް ވެގެންިދޔައީ. އަިދއެްއ މީގެދުވަ 253މިއަދާ ހަމައަށް  ،ދުވަސް ދީފައިވާިއރު 90. ދީފަ

ނޑު ދަންނަވާ ޙަޤީޤަތް. އިްއަޒތްތެރި ރައީއިމުުކރެވިފައިުނވާޤާ އުތުރާއި ދެކުުނގައި   ؛ރަްއޔިތަކު .ސްކަން މީ އަުޅގަ

ނުވަތަ  ،އްޔާ އެޕީލެްއ ހުށަހަޅަން ވެސްބުނާ ގޮތުން ވެއްޖެ ދާން މި އޮންނަނީ އެ ގާނޫނުގައިއުތުރުގެ ރަްއޔިތުން 

ޕަށް. އެ ތްޕަށް. އެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. ދެކުނުގެ ރައްޔިތުން އެ ގޮތްހައިކޯޓާ ގުޅޭ ކަމެއް ހުށަހަަޅން އުތުރުގެ ގޮ

ތޯ އިޚްލާޞްތެރިކަމެްއ އެބަހުރި ދޭތެޭރގައި  ސަރުކާރުން ިމފަދަ ކަންތައްތަކާފުރުޞަތެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއަދުެގ މި 

ެއކޮޅުން  ،ްއޔަށްނޫނުައސާސީ އިދިކީޤާގާނޫނުތަްއ،  .ސުވާލެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މިއީ

 ،ދޭތެރޭ ކަންތައްތަކާ ޖަހަމުންދާއިރުގައި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް އިންނަވަނީ ހަނު. މި ށްމިކޮޅަ

ފަހަރަކު  ،ނޫނުއަާސސީއަށް އަަރއިގަނެ ޤާރުގެ ތެރެއިން އަނެއް ދެ ބާރުން މެންގެ ތިން ބާއޮތް ައޅުަގނޑު  ރާއްޖޭަގއި މި

ނެޑއް  ސްފުޅުވިދާޅުުނވެ ވެްސ ބަްތތެރި ރައީސް ހަމަ އެްއގޮަތކަށްއިރާލަމުންދާއިރުަގއި އިްއޒަ ނޫުނއަސާީސގެޤާގަ

ނޑުމެން ގެން ހުންނައިހަނުހުންނަވަ ނޑުމެން އިދިކޮޅު ޕާޓީެއްއގެ ބޫލުކުރާ ގޮގަވާ މައްސަލައަކީ އަުޅގަ ުތަގއި އަުޅގަ

ނޑުގެ ހަޔާުތގައި ވެްސ މިއަދަކީ ައޅުގަ .ންަތއްތައް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްގޮތުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަ

ނޑުެގ ހަޔާތަށް ވަރަށް މުހިއްމު ދުވަހެއް ިމއަދަކީ. ަސބަބަކީ އަނެއްާކވެސް އާ ްއެގ މިއަދު އިރުކޮޅެ  ،ުދވަހެއް. ައޅުގަ

ނޑަށް އެަބއޮތް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަުޅގަ  ،ުރވެޒިވާެއއްަގއި އެކަމަށް ހާޢު ނޑާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދަފަހުން އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ބޫލުކުގަނޑު ފަހު ބަސް އިްއވުމުެގ ދުވަސް މިއަދަީކ. އަުޅގަ  އެންމެ  ން،ނޫނުއަސާސީޤާރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައި އޮންނަ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުން ޤާމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެްސ ނޑުއަުޅގަ ،އަޅުަގނޑަށް ެވސް

ިމއަދު  ،ހިފީތީވެއުޅުމުެގ މިނިވަންކަުމގެ ބޭނުންެއއްކޮްށ އެްއވެ  ެއއީ، މުޒާހަރާކުުރމާއި ސުލްޙަވެިރކަމާ ؛ހިފީތީވެ

ގޮުތގައި ެއއްގޮަތކަށްވެސް ކުރެިވގެންވާެނ  ބޫލުކުރާގަވާއަކީ ައޅުަގނޑު ޢުން އަޅުަގނޑާ ދެކޮަޅށް މިކުރާ ދަދައުލަތު

ވާައކީ ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިަޔމަތްތެރިވުން. ވަރަށް ހެްއވާ ޢުކުރަމުންދާ ދަ .އެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްވާޢުދަ

ނޑު ފުލުހުން އެ ދުވަހު ނޑު ފަހަތަށް ޖެހުމުން ،ކަމެއް. އަުޅގަ ނެއްކާ ން އަދެ ،އެ ރޭ އަމުރުކުރި ހިސާބަށް އަޅުގަ

ނުޑ ހަމައެކަނި ުކރީފަހަތަށް ޖެހެން އަމުރުކު ރެވުށްދެވަނަ ފަހަރަށް ެއއަ ސުވާެލއް. އެ ުސވާލުެގ  ރުމުން އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު މި ކޮްނގާނޫނެްއގެ ދަށުންތޯ  ،ތޯަބއި ކޮ ،ޖެހެނީ ކޯޓަށް. އަުޅަގނޑު ކުރި ުސވާލަކީދާން ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ފަހަރުަގއި ިމައދު ޙުކުމް އަންނަ ގޮތުން މި  .މި ޖެހެނީ؟ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް ންމިއަށްވުރެ ފަހަތަށް ައޅުަގނުޑ ޖެހެ

ނިޑ ހުސްކޮށް އިނުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެ ނޑު ގޮ ނޑު ުއއްމީދުކުރަީނ  ،ބޫުލކުރަނީގައް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑި މެދުހެން ގެން މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް އި ބައިންދަ ްއވާ ގޮތަށް ހުސްކޮށްވޭރުގެ ރަްއޔިތުންގެ ބަސް އަޑު ނީމި ގޮ

ޑިމޮކްރެޓިކް ަޤއުމުތަކުަގިއ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރިއަށް ނުގެންދަވާނެ ކަމަށް. އެހެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން

ނިޑ ވަނީ ޙަޤީ ލެވިަފިއ މިއިއެކުލަވަ  އިނުންހުގެ ގަވާއިދު ފުރަތަމައަޅުަގނުޑމެންގެ މަޖިލީ ،މި އޮންނަ ގޮތަށް ޤަތުގައި ގޮ
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ބޫެލއް ނުުކރަން ޖިނާޢީ ކުށެްއގެ އަދަބު ގައަޅުަގނޑު  ؛ކަމުގައި ވީނަމަެވސްނުގެއްލޭ މުއްދަތުަގއި ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރި 

ނޑި ނުެގއްލޭހާ މުއްދަތުަގއި ޙަޤީޤަތުަގިއ  އަޅުަގނޑަށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ކުރި ކަުމގަިއ ވީނަަމވެސް މި ގޮ

ވަނީ އެކަމަށް  އި ެގންނަންޖެހޭނެ، ބައިވެރިކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަޅުަގނޑު ޖަލްސާތަުކގަ

ނުޑމެންއިވެސް އަރަ  ނޑު ހުޙަޤީޤަތުގައި މަޖިލީ ؛ގަާވއިދަށް އެ އެކުލަވާލި  ގަނެފަ. އަުޅގަ ބޫުލކުރާ ގަގެ ަރއީސް އަުޅގަ

 .ެމންގެ ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުަރން ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުންައޅުަގނޑު ،ގޮތުަގއި އެކަމަށް ތެދުވެ ވާަހކަދައްކަންޖެހޭނެ

 .މިތާ ަވޑަިއގެން ތި އިންަނވަނީކީނޫން ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ވެސް  ށްގަިއ ވެްސ ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރާކަފަހަރެއް

 ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  . އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަށް.

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބިލު  ްށ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ( އަމަސްތުާވތަކެއްާޗ ބެހޭ ގާނޫނު) 2011/17ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

ްއސާ ބެހޭ ދަންނަވަން. މަސްތުވާއެްއޗެ އެކު ޝުކުރު ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީތީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑު ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަަވން. އާދެ! ގެނެވިފަިއވާ ިއޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރު މުޅިން  ،ކޮންމެ ބިލަކަށް އަޅުގަ

އެ ކުދިްނނަށް ފަރުވާދިނުމާ ބެހޭ ބައިތައް. ެއވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ،އް ހެދުމާއިާމރާތްތައިވެސް ފެންނަން މި ހުރީ 

 ވުރެ  ދިނުމަށްށް ފަރުވާފަހު އެ ބޭނުންކުރާ ކުދިންނަ އެްއޗެހި ބޭނުންކުރުމަށްޅުަގނޑު ދެކެން. އާެދ! މަސްތުވާކަމަށް އަ

ަތނަވަސްކޮށްދިނުން. ެއކަން  މަގު ކަން ބޮޑީ އެ ކުދިންަނށް އެ ނުލިބޭނެއަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މުހިއްމު

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާވމިހާރު ެވސް އަ އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޖުތަމަޢުން މީގެ ކުރިންނާ ވަރަށް ުކޑަ. ެއ  ލެއްުޅގަ

ލެއް އެްއޗެހި އެތެެރވުމާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލޭރުކާރުތަކަކުން ވެސް މަސްތުވާ ވާހަކަ ހިތާމަޔާއެކު ފާހަަގކޮށްަލން. ހުރިހާ ސަ

ނޑުމެންނަށް ފެށު ނޑު ަދންނަވަން. އަުޅގަ  ،ިއވެމުންދަނީނީއްސުރެ ައޅުަގނުޑމެންނަށް އަޑުކުޑަކަުމގައި އަުޅގަ

ޚާއްަޞކޮށް މި  ؛މަޖިލިސްތަކުން ،ދުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ވާހަކައްސަށް ހުުޅވިފައިވާ ދޮރުަތއް ބަންމަސްތުވާެއއްޗެ 

ނޑުމެން. ނަމަވެސް، ެއ ދޮރު ބަންދުވާގެންމަޖިލީހުން ވެސް އެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ތަނެއް  ދަން އަުޅގަ

ުކއްލިައކަށް މި  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އެ ދޮރު ބަންދުނުކުރެވިގެން ުބރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަނިޮކށް އަނެއްކާ

 ހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު . އެށްގުދަނުގެ ދޮރު. ދެން، އަނެއްާކ އެކަމަށް ަސމާލުކަން ދޭންޖެހިއްޖެ ސަރުކާރަހުޅުވުނީ ބަޑި 

ކުރާ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ  އެ ވިޔަާފރި ،ެއއްޗެހި އެތެރެކުރާ މީހުްނނާއި އެ ތެެރކޮށްމަސްތުވާ ،ދަންނަވަން މި އުޅެނީ
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ނޑުެމންނަށް ތަންފީފުރިހަމަ  ހިނދަކު މިއަކުން ޙައްލެއް ނެތޭ އިނގޭތޯ. ބަޖެޓުން  ނުކުރެވޭހާޛުއަދަބު އަޅުގަ

އާިއ ރާއްޖެއިން ބޭުރަގއި އިތުުރކުރުމުގެ ރިސޯްސ ރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ާރއްޖެމާ އި ދާއިރުސަލާމަތްނުވެގެން

ނުޑ  ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެކަމަުކ، އެކަންކަމަކީ ާލޒިުމ ކަމަކަށްގަްނގެ އަުތގަިއ މަދުވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެ ވާތީ، އަުޅގަ

 އި،އެ ބޭނުންކުރާ ކުދިންނާ އި،އްސާ ސްތުވާއެއްޗެ ވަުމންދާ މަތާއީދުކުރަނީ. އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އެތެރެ ވެސް މި

އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިން ވެސް  18ހައްޔަރުކުރެވޭެލއް މަދު. ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު އި ގުމަތިން އެ ވިއްކާ މީހުން ހިފަމަ

އި ވަރަށް ބޮޑަްށ ހުރި ކަމެއް. މިކަމަށް ޓަކައެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ހިތާމަ މި އެނގެމުންދަނީ. ންމި ބޭނުކުރަމުންދާކަ

ްނ އަނެްއކާ ނިކަމެތިެވގެްނ ވެސް ޤަުއމުގެ ޖީލުން މިއަށްވުރެމަސައްކަތްުނކުރިއްާޔ އަެނއްކާ  އިސްކަންީދގެން

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢަކަށް ތަރުބިއްޔަުތކުރެިވގެން ބޮޑެތި ދާނެ. ހެޔޮ ވިސްނޭ ދަރިންތަކެއްއިހިނގަ ނުކުެރވިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑީަގއި އެނގިލަްއވާނެ ަޤއުމުެގ ހާލަތު. ދުވަހުން ދުވަހަށް ދާ  ަޒތްތެރި ރައީސްތޯ. އިއް ޙައްލެއް ނެްތ އިނގޭ  ިތޔަ ގޮ

ގައި ޖެހިގެން ތިބެ. މީހުން މަރަމުންގެންދަނީ އި މަލުތައް ކުރަމުންދަނީ މަސްތުވާއެއްޗެީހެގ ވަބަޢަގޮތް. ނުބައި 

 ގޮތް ނޭނގިގެން މި އުޅެނީ ކިހިނެއްމި ވަންނަ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ާހލު މަސްތުވެގެން ތިބެ. މިކަން

ކުން އަސްލު ބެހޭ ފަރާތްތަ ލުގެ ޖަވާބު އަޅުަގނޑުމެން ކަމާވެގެންތޯ؟ މީ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެއް. މި ސުވާ

ހާހަށް  މާދަމާ ދެ  ،އިރުދިން އެހީއަށް ބޭނުންވެގެން ތިބިޖެހޭނެ. ދެން، އޮތީ ފަނަރަ ސަތޭކަ ކު ރައްޔިތުންނަށް ދޭން

އުޭޅ  ލަތުަގއި ޤައުުމގެ ކަންކަން މި ހުރީ. އެހެްނވީމާ، ދަންނަވާލަން މިހާރާތް ބަދަލުކުރަންވީ. އެ މާއިނެ. ބަދަލުވާ

ނުޑ ދަންނަވާލަން  ،އިްސެވރިންނަށާއި އިއެކު ަދއުލަތަށާ ތެިރކަމާޞްވަރަށް އިޚްލާ ،އެްއޗަކީ އަސްލު މަޖިލީހަށް އަުޅގަ

މި ޤައުމުން މި  ގައި އިތުރަށް ަހރުދަނާކޮށް.އި އެްއޗެހީގެ މައްސަލަ ވާ ުކރުމާ ހިނގާށޭ މަސްތުޛު ގާނޫނު ތަންފީ ،ބޭނުންވަނީ

ްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ދޮރާއްޓަކުން ވަދެވޭނެ އެްއޗެ ެވސް ކޮންެމވެސް  އިމުއްސަކީ ހަމަގަފެންނަ މަސްތުވާއެްއޗެ 

ނޑުމެން ވެސް ނިކުރެވޭނެ ކޮންމެމި އެތެރެުކރުން މަނާ ،އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ސަާމލުވެގެން ތިބެ ޒާމެއް އަުޅގަ

ނީ ހަމަ މަގުތައް މައްޗަށް ބިތްޖެހިފައި ޖެހިއްޖެ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި ފެންނަމިކަން ހުއްޓުވަން  ،އިމުކޮށްޤާ

ނޑުމެން ގެންޮގއްީސމުޑު. މި ކުނތިބި ޒުވާނުންގަ   ގެްނގޮސް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާިއގެން އަތުގައި ހިފަ .ދީން އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ހަވާލުކޮޚުހަވާލުކުރިން. ސީދާ  މެންއަޅުަގނޑު  ،ބުނަނީ، ވިދާޅުވަނީ ށްފިން. އެކަމަކު، އެ ބޭފުޅުންދު އަޅުގަ

 އި،ތޯ ބަލަ އިހެދިފައެއް ެނތޭ. އެހެންވީމާ، ހިފެހެއްޓޭެނ ގާނޫނަކީ ކޮބަހިފެހެއްޓޭނެ ގާނޫނެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް 

 ،ގެން ފާސްކޮށްދީއިޓޭނެ ގާނޫނެއް މިތަނަށް ހުށަހަޅަިހފެހެއް ،ލަންއަޅުަގނޑު ާޚއްޞަކޮްށ ސަރުާކރުގެ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާ

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެތެެރކުރެވޭެނ މަގު ބަންދުކުރަ ެއއްޗެހިމަސްތުވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު  ރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަ

 އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

މިކަން ، ދު ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން ކަންކޮށް މެ ވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްތު

 އެކު ުޝކުރު  ޓަކައި އަދުގެ ަސރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް ައޅުަގނޑު ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ނައްތާލުމަށް

ކަމަށް ޓަކައި  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ހުށަހެޅި ،ދަންނަވަން. އަދި މިފަދަ ބިލެއް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

ނޑުމެން އެންމެންނަޔަން. ާއދެ! މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަބާވަދަންނަ ައޅުަގނޑު ުޝކުރު ވެސް  އެ މަނިކުފާނަށް ށް ީކ އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮތް ަމއްަސލައެއް އިވެފަ ކަށްޔަވެސް އެނޭގ ވަރަްށ ބޮޑު ަވބާ ކަން. އެހެންނަމަވެްސ، މި ވަބާއިްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ލިބި. ދަންނަވަން ދުތަކެއް ނުބޮޑު އުއްމީ ވެސް މީގެ މާ  ިއމުދަނީ ހަމަގަ ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި އަދި އަޅުގަ

ެވސް މަގުމަތިން މަސްތުވެ، ަމސްތުވާ ހާލުަގއި ވެއްޓެމުން،  އިމުމީެގ ދުަވސްކޮޅެްއ ކުރިން ހަމަގަ  ،ައކީއުޅޭ ވާަހކަ މި

ނޑު ފާހަގަކުރަން.އެތައް ގުނައަކަށް ފެންނަމުންދާ ހޫރަމުންދާ މީހުންތައް  އެހެްނނަމަވެސް، އަުދގެ ސަރުކާރާ ކަން އަޅުގަ

 ފަހުން އެ މަންޒަރު މަުގމަތިން ފެންނަލެއް ކުޑަކަން ހަމަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފަލާ  ހަވާލުެވވަަޑިއގެން މީންޔާهللا ދުޢަބް

ނޑުމެންގެ އެންމެންނަށް  ،އެކު ފާހަގަކުރަން. އާދެ! ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ހަރުދަާނ ގޮތަކަށް މިކަން ކުރުމަކީ ައޅުގަ

ނޑު މިދަންނަވާ ވެސް މިކަމުން ސަލާމަތްކަމާިއ ރައްކާ ތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމެްއ. ސަލާމަތްކަމާއި ރައްކާތެިރަކމެއް އަުޅގަ

އެންމެ ބޮޑެިތ  ،ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހިްނގާފައި ހުރި އެންމެ ބޮޑެތި މާރާމާރީތަކާއި އިމުހަމަގަ  ،އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ

ނޑުމެން މިކަން  ޖަރީމާތައް ހިންގާފައި ހުރީ މަސްތުވާ ހާލުގައި ތިބެގެން. ެއހެންވީމާ، މަސްތުވާ ހާލުގައި ތިބެ އަޅުގަ

ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަެކއް  ޓަކައި މިއަށްުވރެ ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ވެސް މިކަން ކުރަމުންދާއިރުަގއި މިކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް

އް އެަބ ތަކެ ައއިސް ވަރަށް ބައިވަރު އިޞްލާޙުފަހައަކަށް ޖެހޭ. މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި އެބަ ހަމަޖައްސަން

ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އެހާ ފަސޭހައިން މަސްުތވާަތކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ގަހުށަހެޅެމުންދޭ. އާދެ! އަުޅަގނޑު 

އެކަްނ ކުރާލެއް ހަމަ ގިނަވާނެ.  އްޖެ ކަމަށް ވަންޏާފަސޭހައިން ނުކުމެވޭނެ ދޮރު އޮވެ  ތެރެއަށް ގެމުޖުތަމަޢު

ކެއް އެްއ ނެްތ އަދި އެންމެ އެދެޭވ ގޮަތކަްށ ފަރުވާދެވޭނެ ަމޒުކަޒުތަ އިމުކުެރވިފަޤާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ާރްއޖޭގައި 

 ހުއްުޓވުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވީ ކަން މަކީ މިގައި މި ގާނޫނުތަކުގެ ބޭނުަހދަމުންދާއިރުވެސް. ބަެއއް ގާނޫނުތައް 

 އީކަމަށް ދޭހަވަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އެ  މިކަމަްށ ހިތްވަރުލިބުން ންބާރާތްތަކުއިނަމަވެސް ބަޔާންކުެރވޭ ބަެއއް 

ނޑު މިހެން މިދަންނަވާ ކަމަކީެއއްމައްސަލަ  ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ސިފަކުރެިވގެން މި ،. އަުޅގަ

. އަދި އެެހން ކަންތައްތަްއ ވެްސ މި އިޖެހެނީ ދަުއލަތުގެ ޚަރަދުގަ  ދަނީ. ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވަން ެވސް މި

ވަންޏާ މިކަުމގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއް ހުންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން . އެހެންކަމަށްއިހެނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގަކުރަންޖެ
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ވެސް ނުކުރާ ރައްޔިތުން ދިވެހިރާއްޭޖގައި ގިަނއީ. ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ  މިކަން ހަމަގައިމު

ބޮޑުެވގެންދިއުމަީކ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަމަގައިމު ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމެއް  ވަބާއިން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ޚަރަދު

ނޑުމެންނަށް އެބަ ދެވެްނޖެހޭ. އަދި އެ އަދަބުތައް  ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ހަރުކަށި އަދަބުތަކެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަތއް  ފަހަކަށްައއިސް  ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެސް އެބަ ވާންޖެހޭ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް މިޛުތަންފީ

ކިލޯއިން ކިލޯއިން އެަތއް  ،ގޮތް ނޭނޭގ. ވަރަށް ބައިވަރު ެއއްޗެހިަތއް  ެވއްޖެ އެތެރެކުާރ އެއްެޗއްސަށް ވާ ޒަމާންތަކެއް

ނުޑ ގޮތެއް ނޭނގޭ އަދަދަކަށް ެއއްޗެހިތަެކއް ައތުލަމުންދޭ. އެކަމަކު އެއިްނ އެްއވެސް ެއއްަޗކަށް ވާ  . އަުޅގަ

ފަެތއް އެބަ ގާފަަހރު ނަމަވެސް ަރއްޔިތުން ކުިރމަތީގައި އެ އެްއޗެހިތައް ަންއތާލުމުގެ ސަ މަހަކު ެއއް ،ދަންނަވާނީ

މިތަނަށް އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީތަުކގަިއ  ،ގޮތް އެބަ އެނގެްނޖެހެއޭ. ހިތާމައަކީ އްުމވާންޖެހެއޭ. އެ ެއއްެޗްއސަށް ވާއާ

ލާ ވީިޑއޯތަާކިއ އިފަރާތްތަކުން އައިސް މަޢުލޫމާތު ދޭއިުރގައި ަދއްކަ ވެސް ބަެއއް މުައއްސަސާތަުކން ނުވަތަ ޒިންމާދާރު 

ނޑު ހިތާމަކުރާ ޒާތުގެ އެަތއް ބަިއވަރު ކަންތައްަތކެްއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަދާ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކުން އަުޅގަ

ެވސް މިކަން ކުރާ  ކަމެއް ވެސް ނެތް. ތަުޙޤީޤީ މަރުޙަލާތަކަށް ވެސް ހަމަގައިމު ފެންނަމުންދާކަން. ނޭނގޭ އެއް

މިއަދަުކ  ،އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޑީަގއި ތިޭބ އެްނމެން ވެސް ހަމަ އެބަ މީގެ ޑިލަރުންނާިއ، މިކަމުގެ  ،މީހުންނާއި

ގޮތެއް ނެތް.  ހޫރެމުންދާ މީހާ ގައިަގއި ެވސް އަތްެލވޭނެ ފަސޭހަ ،ހޫރެމުން ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަެށއް ހޫރެމުން

މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޙައްޤުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ވެސް އެފަދަ  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙައްޤުަތކާއި 

ނޑުމެންނަްށ އެ ރަްއކާތެރިކަން އެ އިފަރާތްތަކުގަ މީހާައށް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަްތ  ފަސޭަހއިން ައތްލައިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށެއް  ،ންނަމަިއމުކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭ. ެއހެންނޫޤާކުރެވޭނެ ނިޒާެމއް އެަބ  ހަމަގައިމު ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ތަމްރީނުދޭ  ގެނެއް ނުދާނެ. ދެންލިބިއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ަޙއްލު ށްމިކަމަ ހަމައެއާއެްއކޮށް އަުޅގަ

މަރުަކޒެްއގެ ގޮތުަގިއ ވަނަ މާއްދާގެ  47 ؛މީގެ މަރުަކޒު ،އެިކއެކި މަރުަކޒުތަުކގެ ވާހަަކ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިުރަގއި

ނޑަށް  އިމުކުރަންޖެހޭ ބެލެނިވެރިންނަށް މިކަމުގެ ތަްމރީނުދޭ މަރުކަޒެއް ވެސް. ހަަމގައިމުޤާމިހާރު އެބަ  ވެސް އަުޅގަ

ގެެއްއގައި މައިންބަފައިންނަށް ނޭނގި ެއ މައިންބަފައިންގެ ދަރި މަސްތުވާތަކެީތގެ ތެރެއަށް ހަމަ  ،އެނގޭ ެއްއޗަކީ

ލުަގއި ހާބެލެނިވެރިން ހަމަ އެކަން އެނގޭ ަބއެްއ މައިްނބަފައިން، ބަެއއް  ،ނެކަން. ެއަކމަކު ހިތާމައަކީގެނބިގެެނއް ނުދާ

މަދަކުން ނޫން  ތަން ވެސް ހަމަ ސިއްރުކޮށްގެން ޭގތެރޭގައި ލާރި ވެސް ދީގެން އެކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރަމުންދާ

ތެރޭގައި ރަނގަޅު ހެޔޮލަފާ ދަރިއެއް  ގެނުޑމެން މުޖުތަމަޢުއަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުަގިއ ފެންނަމުންދަނީ. އަޅުގަ

ފަދަ ކަންކަމުން ެއކަން އެ ،ބޫލުކޮށްގެން ގަކަމަށް  މީހަކަށް އެ އުފާ ލިބޭނެ ތެރެއަށް ނެރެެގން އެ ގެމުޖުތަމަޢު

ފުރިހަމަ ގޮުތގައި  ނަަމެވސް އެންމެ ކުރުމަށް ޓަކަިއ ސަުރކާރުން ކިތަންމެ ބޮޑު ޚަރަެދްއ ކޮށްފައި މިކަްނ ކުރިސަލާމަތް

ރުލުންނުދީެއއް. ޖަމުޢިއްޔާތަކާިއ ފަރުދީ ލެވެްލގައި ެއކަމުގެ އެއްބާ ؛ހަމަގައިުމެވސް މުޅި މުޖުތަމަޢު ،އެކަމެްއ ނުވާނެ

ވެސް މި  ކިތަންމެ ބޮޑެތި އުޫސލުތަކެއް ަކނަޑއެިޅގެން ދިަޔސް ވެސް ހަމަަގއިމު ،ނޫނުތަެކއް ހަދައިގާކިތަންމެ ބޮޑެތި 
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ނުދީއެއް. އެންމެން މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުދާނެ ހުރިހާފަސޭހައަކުންނެއް ނެއްޓިެގން ނެއް މިކަމެއް އެްނމެޤައުމަކުން

ފަަދ  އްޖޭަގއި މިކަމަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ހަދައިގެން ުއޅޭ ްސވޯޑްބޫލުކުރަްނ ދިވެހިރާގަ އަޅުަގނޑު ހަމަ

ނޑު ފާަހގަކުރަން. އެ ަފރާތްތަކުން؛ އެކަހަލަ ބަިއަވރު މީހުންތަކެއް ގިނަެވގެން  ޖަމުޢިއްޔާތަކެއް ވާކަން ައުޅގަ

ނުޑ ހަމަ ގޮ  ؛މެދު ހަރުކަށި އަދަބު މިފަދަ ފަރާތްތަކާ ،ވާލަންއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނީ. އަުޅގަ

 2ކު އެއް ދޮރު، އެ ފަސޭހައިން ރަނގަޅަށް ޔަޤީންކަމާ ،ދީމެދު ހަރުކަށި އަދަބު އްޞަކޮށް އެތެެރކުރާ ފަރާތްތަކާޚާ

ށް ިނޒާމެއް މުޖުތަމަޢު ތެރެއަށް އަނބުރާ ނުނިކުމެވޭނެ ގޮތަކަ ދޮރު ފާސްކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ 5 ދޮރު، 4ދޮރު،  3ދޮރު، 

މިކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ދެން ޅަފުރައިގެ ކުދިން މިއަށް ައރައިގަތުމަށް އޮތް ަމގު ވެްސ  މުކޮށްފައި ޮއެވގެން ނޫނިްއޔާއިޤާ

ަތފާތު އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް  އެބަ ބަންުދކުރެވެންޖެހޭ. އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

އްމުންނަށް އެކިެއކި ހޭލުންތެރިކަން އާ ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދީގެން، އަދި  ބެލެނިވެރިްނނަށް އެކިެއކި ،އިމުކޮށްގެން ޤާ

މިއަދު މަސްތުވާތަކެތި  އްޓަންޖެހޭ. އަދުގެ ސަުރކާުރންއިތުރުކޮށްދީގެން ވެސް މިަކން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ހު 

ނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. ހުއްޓުވު  މަށް ޓަަކއި ކުރަމުންެގންދާ މަސައްކަތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނުޑ  ދާ ބިލަކީ މުހިއްމު ބިލެއް ކަމަށް ވަރަށް މި `. މިއަދު ހުށަހެޅިގެން ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުެވއްޖެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުދަންނަވަން  ދިމާލަށް ނުވަތަ އިއްޒަތްތެރި  ންނާ އޮތީ ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކައެްއ. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާ ބަދުބަހެއް ނޫން މީކީއެއް. އެހެންނަމަެވސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ،މެންބަރުންނާއި ދިމާލަށް އަޅުގަ

 ބާވައިލެްއވި ޝަރީޢަތަށް هللا تعالى ޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއިން އަގޮތު ކަހަލަ ޚިޔާލުތައް ހުންނަ ފަހަރު ބައެއް ބައެއް

ފަހަރު ަބއެްއ ވާހަކަަތުކން އެބަ އާދޭ. ޤުރުއާުނގަިއ  ކަމަށް ބައެއް ވުރެ މޮޅު ިޚޔާލުތަކާިއ މޮޅު ވާހަކަތަެކއް ދެެކވޭ

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާްނޮކށްފައި އެބަ އަދި ރާ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން  ،ގޮތުން ބެހޭ އޮޭވ ކޮަބއިކަން ަރލަކީ. ރަލާ ސީދާ ކަ

ނަޑއަޅަިއ ބަޔާންކޮށްަފއި އެބަ އެއީ އެންމެ ނުބައި ހަޑިހުތުުރ ޢަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތައް ވޭ. ކީރިތި ރަސޫލާ  ަކމަށް ކަ

ކޮންމެ އެއްޗަކީ އެއީ  ދާ މަސްތުވާ  . حرام خمر مسكر خمر وكلّ  كلّ  ،ހަދީޘްުކރައްވާަފއި އެަބއޮތް مى هللا عليه وسل  صل  

ރާ  ؟ން ދަންނަނީރަލޭ. ކޮންމެ ރަލަކީ އެީއ ޙަރާމް އެއްޗެއް ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެން ކިތައް މީހުްނބާ މިކަ

ނޑުމެން ނުނެއްޓިގެން ުއޅޭތާ ކިަތްއ  ،ަބޔަކު މީހުންނަށް ފަރުވާދީގެން ،ހުއްދަކޮށްގެން އެ ފަރުވާގެ ތެރޭން އަުޅގަ
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ގެ ޤައުމުތަކުން އުޅޭ މައްސަަލއަކީ ޔޫރަޕު  ދިމާވެގެން މިޅުަގނުޑމެންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ދުވަސް ެވއްޖެތޯ؟ އަ

 ފުށުއަރާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ބައެއް ދީނާ ދާތަކުގައި ހުންނަ އިސްލާމްނެރުންތަކާއި، އެިކއެކި ުމޢާހަނެރޭ

ންެގ ައންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެ ތަން މި ކުރަމުންދާމީގެެތރޭން ނެރެގެން މަސައްކަތް  ކަހަލަ ކަންތައްތައް 

ނޫންތޯ ވިދާޅުީވ، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުންނެވިއިރަކު  ކެނެީރގޭ ގޮތުަގއި ގ. ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް 

ޖެހެއޭ. ބޮވެންޖެހޭނޭ. އަދި މިއަށް އެކަންޏެއް ނޫން  ބޯންވާނޭ، ބޯން އެބަ ؛ގޮުތގައި ހުންނަވައިގެން  ގެއަމުރެއް ލްވަލިްއޔު

 ،ހަމަހެއިން ނެއްޓިގެން ،ޖެހެއޭ. ތެދެންމެަވގުތުަތކެއް އަންނަން އޭ.ޖެހެ ބަވިދާޅުީވކީެއއް. ހަމަހެއިން ނެއްޓެން އެ

ބޫލުކުރޭ. ގުނަވަންަތއް ހޭލާ މީހުން ވެސް އެބައުޅޭ. ގަެކއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނަ ގުނަވަންަތއް ހޭލެވޭ ވަގުތުތަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިއުމަށް ހަމަބުއްދިން ފިލައި ލކުރަންރަަކށް ހަމައެކަނި ބޭނުންކިތަންމެ ވަ ،އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މުޅި  ،ކަމަށް ވެސް ވިދާުޅވެފައި  ހަކުރު އެަބ ގިަނވޭ ،ވާަނމަ ލަތަކީ ަހކުރުކަމުަގއިސީހަމައެކަނި ބޭނުންކުރަން އޮްތ ވަ

ނޑައެިޅގެން ޚިލާފު ާވހަކަތަކެއް ދީނާ . އިސްލާމްއޮތް އެކަން ފާހަގަކޮށްފައި ންއްމު މުޖުތަމަޢުއާ ވޭނެ އެކަން ކުރެ  ،ކަ

ނޫުނގަިއ ގާައއި  ނޫނުަގއި، ހުަށހެޅިގެން މިގާކުރޭ. މި  ގިނަ ގޮްތގޮތަށް މަސަްއކަތް ެއބަ މަގެއް ތަަނވަސްކުރޭތޯ ވަރަށް

ބައްޔެއް ކަމަށް ހަދައި،  އީމި ؟އަންނަނީ ބޮުޑ ޚަރަދުތަކެއްތޯ މި ގޮތަށް. ކިހާ އިމުކުރެވޭޤާމަރުަކޒެއް  5ވެސް އެަބއޮތް 

ށް ޓަކައި މަަސއްކަތްަތކެްއ ކުަރންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔަކު މީުހން ވިދާުޅވެއްޖެ. ދެންެމގައި މި ބަލިން ސަލާމަތްވުމަ

. ކީއްެވގެންތޯ ކޯޓަށް ދާްނ ވެސް ކޯޓަށް ދާން އެބައޮތޭ ތިމަންނަ ،ތަނުގައި ވިދާޅުެވއްޖެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި

ދެކޮޅަށް ވެްސ  އަސްލު މައްސަލައަކީ. އެއާ . މީމަސްތުވާތަކެތީގެ މަްއސަލައެްއގައި ޔޫރިން ނުދީެގން ؟އޮތީ

ވުރެ މަތީ  ނޫނަށްގާބާަވއިލެްއވި  هللا تعالىވާހަކަދަްއކަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ އިސްާލމީ ޝަރީޢަތް، 

ހަލާުކވެ ނިމިގެންނޭ.  ދިަޔއީ ތަެނއް އެ  އެ ،ނަމަ ވަނީ ނޫނަަކށް ވެއްެޖކަމުަގއިގާވަޟުޢީ  ،ނޫނެއްގާ

އެނގޭ ެއައކު ނޯވޭ ހިކި އެްއޗެްއ، ަވކި ދިޔާ ެއއްެޗއް ކަމަްށ  ތަކެްއޗަކީ އެންމެންނަށް ވެސް އެބަވާމަސްތު

ނެތުމުގެ މާަނއަކީ، ރަަލކީ ޭއގެ ޒާުތަގއި ެއްއޗެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ދިޔާ ،ބަޔާންކޮށްފައެްއ. ޭއގެ ހިކި އެްއޗެއް 

އެ ކުށްތައް  ކުށްތައް ކުރާ މީހުންނަކީ ،ކަމުގައި ވަންޏާ ނުންކުރާޙަރާމް އެއްޗެކޭ. އެހެްނވީމާ، އޭގެ ޒާުތގައި ރާ ބޭ

 ދީގެން ކަންކަން ކުރާ ބައެްއ...ކުރުމަށް ފުރުޞަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް ޢާޡި އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލައެއްަގިއ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޡިމްރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މެދުހެންވޭ

ނުޑ ދެންނެވިން .ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ ކީްއެވގެންކަން އަޅުަގނޑު ކޯޓަށް ދާންޖެހެނީ.  ،ީމގެ ުކޑައިރުޮކޅެއް ކުރިން އަުޅގަ

ބޫލުކުރާތީއޭ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ގަށް ފުލުހުން ކަމަވި ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަަމންތެރި

ނަޑއެިޅގެން ދިމާ ހުއްުޓވައި ވެސް ނުލާ. އިންނަވަނީ ހަމަ ެއ ވާަހކަ  ހަދަމުންދާއިރު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ތިދޮގު ކަ

ނެ ކީްއެވގެންކަްނ އިގަންަނވާގޮތެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އެނިގވަޑަ  ވާނެެވގެންމިތާތެރޭ ކަންތައް  މިއީކީ

ނޑައެިޅގެން ހަމަ އަނެއް މެންބަރެއްގެ އިްއޒަތްއަޅުަގނޑު  އަބުރު ދުއްވާލަމުންދާއިުރގަިއ  ،ޯކޓަށް ދަނީ. އެހެންވީމާ، ކަ

ނޑު ނުދަންނަވަން ދެއްތޯ މި  ވަޙީދު މަޢުހަދުގެ ކުދިންނާ  ،ތަނަށް ތެދުވެފައި ހަމަ ރީތިކޮށް ހަނުހުންނަވަންވީ. އަޅުގަ

މި މާލެތެޭރގަިއ  ،ވާހަކަެއއް އަޅުަގނުޑ ނުދައްކަން. އެކަަމކު ބެހެމުންދާ ވާހަކައެއް. މި ވާހަކަެއއް. ކުަޑކުދިންނާ ބެހޭ

ބެހޭ ވާހަކަ. އެކަމަކު މިކަހަލަ އެްއވެްސ  . ކިޔަވައިދޭން ޮގްއސަ ކުދިންނާހުންނަނީ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތައް މި

 ވާހަކަެއއް ައޅުަގނޑު...

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނެންގެވި  ޢާޡިމްއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މެދުންހެވޭރު ދާއިރާގެ އި 

ޮގތުން އެއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއްއ ކަމުަގއި ބެލެޭވކަށެއް ނެތް.  މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުވާ .ނިޒާމީ މައްސަލަިއގަިއ ދަންނަވަން

ކުރިއަްށ  އަރުވަން ވާހަކަފުޅުދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަތުލުސްދޫ ދާއި

 މަށް. އުގެންދި

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ކަމަށް ވާހަކަދެކެވުނު ކަުމގަިއ  އްއަދި ތިމަންނާއަކީ ކިތަންމެ މޮޅު މީހެ ނަށްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. ބަޔަކު މީހުން

 ކަމަށް ވެއްޖެ ކަމުަގއި ވަންޏާ އެ މޮޅު މީހެއް ލެްއަގއި ތިމަންނައަކީ މާހާއެްއވެސް  ،އަދި ތިމަންނާއަކީ  ،ވީނަމަވެސް 

ހަކު ވުެރ މޮޅަށް ވާހަކަދެެކވޭނެ މީ ތަނުގަިއ ތިމަންނާއަށް ނިކަމެތި މީހަކު ނުހުންނާނެ މިތާކު. މި ،ވުރެ ދެރަ މީހާއަށް

ނިކަމެތި މީހަކު ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ،  ،ވުެރ ވަކި ދެރަ އޭނައަށް، ނަމަ ކަމަށް ހެދިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ނެތް

ވުެރ މޮޅު މީހަކު ނެތިގެން ވާަހކަދެއްކުމަކުން އަދި ެއކަމެއް  ތިމާއަށް ،ތިމާ ؛އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ

ނޑު ިކެޔވީއަިދ  ،ހަދުން އަޅުަގނޑު ިކޔެވީ މަޢު ،ނުފުދޭނެ. އަޅުަގނޑު ދަންަނާވނީ އަޅުަގނޑު  .ުކއްލިއްާޔއިން ައޅުގަ

ނޑު ވާހަކަ މި ވާ ކަމަށް ެއގޮތަށް ވާަހކަދައްކަ  ،ދަްއކަނީ. ދައްަކވާލަދެްއވާ ިޑގްރީ އަތުަގއި ިޑގްރީ އޮެވގެން ައޅުގަ

ނޫނުން އަޅުަގނަޑކީ ިޑގްރީ ހަދާފަިއ ގާނގުން ުކއްިލޔަތުއް ޝަރީޢާ ވަލް ރޮ ގެނޫނުގާވަންޏާ. އަުޅަގނޑު ޝަރީޢަާތއި 



18 

 

 ތަނަކަށް ނޯންނާނެ އެއްވެސް ގޯހެއް  ވީހާ ގޮތުން މި  ސް. އަްޚލާޤީޔަބަޔަކު ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކި ހުރި މީހެއް ކޮންމެ 

ނޑު ދަންނަވާނީެއއްވެފަ  ނިޑވަެޅއްަގއި ގޮތުން މިފަދަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާ ދަ ބެހޭ މަސްތުވާތަެކއްޗާ ،. ދެން އަޅުގަ

ނަޑއެިޅެގން އޭގެތެޭރގައި  އެފަދައިން މިއާ ބެހޭ  ހުރި މީހަުކ. އަދި ކުަޑކުދިންނާދެކޮޅަށް ުޒވާބުކުރާނީ ހަމަ ކަ

 ،ލަތުގަިއ ެއކަހަލަ ކަންތަްއ ކުރާ މީހަކު. މުސްކުޅިންެގ ފަހަތުން ދުވާނީހާދަްއކާނީ ެއކަމެްއ ސާިބތު ނެތް ވާހަކަ

ނޑު އެގޮތަށް ވާހަކަ ހަމަ، ންގެ ވާހަކަދަްއާކނީމުސްކުޅިންގެ ތެރޭން ހިތާެވެގން އުޅޭ މީހު ަދއްާކނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އޭގެ ޒާތުަގއި ، ތަެކއްަޗކީ މަސްތުވާތަކެީތެގ ޒާތުަގއިސްުތވާދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މަ

 ކިތަންމެވަަރކަށް މީހަކާ ،ދަންަނާވނީ އަނިޔާކުރުމަށް ހުރިހާ މަެގއް ހުޅުވިގެންދާނެ ަވގުތު ެއއީ. ެއހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު

ކޮށްެލވޭނެ ެއއްެވސް މަެގއް މި މި މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ހަލާލު ،ވީނަމަވެސް  އިގޮތުން ވާހަކަދެްއކި ަކމުގަ ޒާތީ

ޓަކަިއ އިތުރު ަމގެްއ  ެއއްެޗއް ހުއްަދކުުރމަށް ންރާހަެއއްެޗްއ.  ންރާހަމަޖިލީހަކުން ނުހުޅުވޭނެ. މަސްތުވާތަެކއްޗަީކ 

 ންޏާ އެހެން ކުށްތައްވަ ކަަމށް ންނާނެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން ފަރުވާކުރާނޯ

ނޑު ނުދެކޭތީވެ، އަޅުަގނޑު ިމ  އެ ކުށްތައް ހުއްުޓވޭނީ. ެއީއ ޖާގައެއް ންވެސް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮްށގެ ކަމަށް އަުޅގަ

އަދި  ؛ސް ަމސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭޔަވި އިމެވަރަކަށް ވާހަަކދެއްކި ކަމުގަ އަދި ކިތަން ،ބިލުގަިއވާ ކަންތައްތަކަށް 

ގޮތުގެ މަްއޗަށް  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި ވާ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ނޑު މި ،ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ެއކަން ކުރަްނޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ދެންނެވި ވާހަކަތަުކގެ އަލީަގއި އަުޅގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ މިއީ ޔައަދި މުސްކުޅިްނގެ ފަހަތުން ބަޔަކު ދުވި ،ބަޔަކު މީހުންނަށް ހަޖަމުނުކުރެވުނަސް ސް އަިދ އަުޅގަ

 މިކަން އޮތް ގޮތޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ  މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ  ފުރުޞަތު މި. އަުޅގަ

 މް ޝަރީފަށް. އިބްރާހީ

 

 މް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ނޑު ަވރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް ދިެވހިރާއްޖޭގައި މަސްތުވާަތކެިތ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

 މިީއ މާ  .އިމުކުރުމަށް ގާޫނނަށް އިޞްލާޙުގެެނވޭކަމީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޤާ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ ނިޒާމެއް  ބޭނުންކުރާ

 މަސްތުާވތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ބައްެޔއް ،ކަެމއް ުކރަން. އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ވެއްޖެ ވެސް ލަސް

ދާ މީހުންނަކީ  ރާއްޖެއަށް ފަުތރަމުން މި އަދި މަސްރުވާތަކެތި މުޅި ،ކޮށްކަމަށް. އަދި މަސްތުވާތަކެީތެގ ވިޔަފާރި

މުޖްތަމަޢުގެ ދުޝްމަނުންކަން. ޤައުމުގެ ޅަދަރިން ހަލާކުކުރުަމށް މަސައްކަތްކުރާ ަބއެްއކަން. އެހެންވީމާ، މަސްުތވާތަކެތި 
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ނަޑއަޅަ  ބޭނުންކުރާ މީހުންނަކީ ބަލިމީހުން ީތގެ ިވޔަފާިރކުރުމަކީ ބޮުޑވެގެްނވާ ޖިނާޢީ ައދި މަސްތުވާތަކެ އި،ކަމަށް ކަ

ނޑުމެން ބަލައިގަންނަން އެބަޖެހޭ. މި ދެ ކުށެއް ބަިއ މީހުން އެބަޖެހޭ ވަިކކުރަން. މަސްުތވާތަކެިތ  ކަމުަގއި ވެސް އަުޅގަ

އްެޔްއ ކުރަނީ ބޮޑުވެގެންވާ ނަފްސާނީ ބަ ވިޔަފާރިކުރުމަކީ ހަމަ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް. އަދި މަސްތުވާތަެކތި ބޭނުން މި 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުާރ މީހުންނަކީ ހަމަ ސީދާ ބޮޑު  ،ަބއި ވަކިކޮށް  ޖެހިފައި ތިބި ބައެއް. އެހެްނވީމާ، މި ދެ

މީހުންނަށް ފަރުވާދޭންޖެހޭކަން ގާނޫނަކުން ައޅުަގނޑުމެން  އެ އި،ކަމާ  ނަފްސާނީ ބައްޔެްއގެ ތެރޭަގިއ ތިބި ބައެއް

ނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މު ކަމެއްހިއްރިކޮގަނަިއޒްކުރުަމކީ މު ހާފްވޭ ހައުސްތަާކިއ  އިރާއްޖޭގަ  .ކަމުަގއި އަުޅގަ

 މު ކަމެއް. މިހާރުން މިހާރަށް ހިއްއިމުކުުރމަކުންދިއުމަކީ ވަރަށް މުޤާ އަދި ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުތައް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި 

މިައދު މި ބިލަށް މި އިޞްލާޙު  ،. އެހެންކަމުންަކމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ަދންނަވަން ވެސް ކުރަންޖެހިފައި އޮތް

ނޑު ެއއަށް ވަރަށްބޮޑަށް ތާގެނެޭވކަމީ އަ  !ތެދުފުޅެއް .ކަމެއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް އަދި ވަރަށް އުފާކުރާ ،ުދކޮށްއީުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ސްކޫލްތަުކގެ މަސްތުވާތަކެތި ުފޅާވަމުން މި އިރާއްޖޭގަ   އި ރުމަތީގަދޮ ދަނީ ބިރުގަންނަ ދަރަޖައަށް. އަުޅގަ

ކަމަީކ  އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެފައި އޮތް ،ވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތި މަސްތުވާތަކެީތގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން އުޅޭކަމީ

ނޑުމެން މުޅި މުޖްތަމަޢު ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުގައި ކަމެއް ފުާޅވެގެްނ  ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަ

ކަމުަގއި  ކަމެއް މީހުންނަށް އެއީ މާ ކުޑަ ،ބޫލުކޮށްގެންގައް ކަމުަގިއ ކެ މު އުސޫލުތައާއް ތަމަޢުގައިމުޖް ،ނަމަ ހިނގައްޖެ

ނޑުއި ދާ ދަރަޖަ މިހާރު މި ،ނުގަނެވޭނެ. އެހެންނަމަެވސްއިބަލަ  ،ގެ ރާއްޭޖގެ ކަންތައްަތއް ފުޅާވަމުންމެން ގައި އަުޅގަ

އުމަކަށް ޤަމަްށ އެކަށީގެންުނވާ ޖެައކީ އިންސާނުން ދިރިއުޅުރާއް މި ،ކަމަށް ވާނަމަ ދާމަސްތުވާތަކެތި ފެތުރެމުން

 ތަށް ދިޔަ ބައެއް މުޖްތަމަޢު ދުނިޔޭަގއި މިގޮ  .ރަށް ބޮޑު. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްކަމުގެ ބިރު ވަބަދަލުވެގެންހިނަގއިދާނެ

ކުދިން  1500ރާއްޖޭގައި  މި ،ދައްކާ. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ ތާރީޚު ހެކި .ގޮސްަފއި އެބަހުރިފަނާެވގެން ،ހަލާކުވެ

ނޑު  ތިބި ާބވަތުގެ ކަންކަން  މި .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއްކުރަން އެއީ ޙަޤީޤަެތްއ ކަމަކަށެޫބލެއް ނުގަކަމަށް. އަުޅގަ

ދޭތެރޭގެ އަދަަދކަށް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން  އ40000ާއާއި  30000ކުރާ ފަރާތްތަކުން ރާްއޖޭގައި ދިރާސާ

އެއީ  ،ގައި މަސްތުވާތަކެތި ުދވަހުން ދުވަހަށް ސިފައިން ހޯދާ މިންވަރަށް ބަލާއިރުރާއްޖޭ ކުރެވޭ. މިއަންދާޒާ ކަމަށް ތިބި

ފެންނަ  މިހާރު މި ،ވާނަމަ މީހުން ކަމަށް 1500ތިބީ ހަމައެކަނި  އިރާއްޖޭގަ ވެސް ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ. މި ކަމަށް ތެދެއް

ނޑު ކަންޮބޑުވާ ަބެއއް  .ސްނުދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ އް ފެންނަމުންކެތީެގ މައްސަލަތަދަރަޖައަކަށް މަސްތުވާތަ  ައޅުގަ

އްޖޭަގއި މަސްތުވާަތކެތި ިދވެހިރާ، ވަަނ މާއްދާއަށް ބަާލއިރު 100ން ތެރެއިވެސް މީަގއި އެބަުހރި. މީގެ ކަންތައް

ތަ މީހުން، ސަރުކާުރ ދޭތެރޭ އަދަދަކަށް ުޒވާނުްނ ނުވަ އާ 40000އާއި 30000ކަމަށް މި ލަފާކުރެވޭ  ކުރާބޭނުން

ވަނަ މާއްާދއަށް  100 މިއީ އޮންނާެނ ކަމެއް ނޫން. އެއާ ޚިލާފަށްއޮބި ށްފޮނުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓަޚަރަދުގައި ބޭރަށް 

އެ އިްޞލާޙަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުްނކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެެރއިން  ؛އިޞްލާޙެއް ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެންނަންޖެހޭ

ތަނަވަސްކަްނ ހުރި މީހުންނަށް އެކަން ކުެރވޭނެ ަމގުފަހިކުރުން. އަދި ބޭރަށް ދާްނ  ،ންވާ ަފއިސާ ހުރިއެކަމަށް އެކަީށގެ
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ރިވެދިނުން. ބިލުކަން ނެތް ފަރާތްކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެޤާ ،ގެ ތެރެއިްނ އެކަމަށް އެކަީށގެންނުވާބޭނުންވާ މީހުން

މީހުންނަށް  ކުރޭ. އެ ކުދިން ވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭުނން އެބައިލާތަކުގެ ޢާވަރަށް މުއްސަނދި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޖެހޭ.  ކުެރވޭނެ ިނޒާމެއް އޮންނަން އެބަވެސް އަމިއްަލ ޚަރަދުގަިއ ފަރުވާއަދި ާރްއޖެއިން ބޭރުން  ،ރާއްޖެއިން ވެސް

ނޑުމެން ގާނޫުނ ފާސްކުރަންވާނީ ސަރުކާރު އުފުއްލެވޭ ؛ސަރުާކރަށް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރައެްއ. ވަުރގެ ބު އަުޅގަ

ވެްސ  ވާންޖެހޭ. މިއަދުޛުއެކު މިކަން ަތންފީ ލާޞްތެރިކަމާޚްނުވޭ. އި އްލެއްޙަްސ މި ޔަގާނޫނެއް އަދި ފާްސކުރި

 ،ކުރެވޭއިރު ގަިއ ޒުވާނުން ބަދަލުއި ތަކެީތގެ އެކި މައްސަލަމައްސަލަ މަސްތުވާ ،ނީއެކު ަދންނަވާޔާ އަޅުަގނޑު ހިތާމަ

ކަމެއް.  ވަނީ. މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ  މި އްސަތުވާތަކެީތގެ ހާއްޔަކަށް ެވގެންގޮ ސްޖަލަކީ ހުޅުވިފައިވާ އޮތް މަ

ދާއިރާެއއްަގއި ވަނުން  ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވެސް ޖަލަށް މަސްތުވާަތކެތި ފުޅާ ކަމެއް. ދައުަލތުގެ ކަމާ ލަދުވެތިވާންޖެހޭ

ިއ ސެންޓަރު ހަދާއިރުގަ ރިމާންޑް .ޞްލާޙުވާންޖެހޭކަންކަން އި . މިނުވަތަ މަނާކުރުމަށް އޮތީ ނުކުޅެދިފަ ،ހުއްޓުވުމަށް

ތަންތަނުގައި ފުާޅ ދާއިާރއެްއގަިއ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުެރވޭެނ  އެ  ވެސް  އަދި ފަުރވާދޭ ސެންަޓރު ހަދާއިރު ،ވެސް

އެްއވެސް  މިއިން ،ނުވާނެ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާއަކީ މިާހހިސާބަށްދޮރުތައް ހުުޅވިފައި ޮއެވގެން ،ގޮތަށް ފަހިވެ

ނޑުމެްނ މިކަން ހުއްޓުވުމަކަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅަކަްށ އެޅިފައެއް ނެތޭ. ދައުލަތުެގ  ދިމާއަކުން ނެތް އަޅުގަ

އުމަށް ޤަޖެހޭ. މިއީ މުޅި  ވެސް އިޚްލާޞްތެރިވާން އެބަ މުއައްސަސާަތކުަގއި ަވޒީފާ ައދާކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް

ޤައުމުެގ ވުރެ ބޮޑަށް މުޅި  ލަޙަތަށްޞްައޅުަގނޑުެމން އަމިއްލަ މަ ،ބޫލުކޮށްގަތެްއކަން މާވެފައިވާ ބޮޑު މުސީބާދި

 ...ތަކެތިފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި މަްސތުވާޖަލަށް ވެސް  ލަޙަތަށް ވިސްނައިގެން ިމދެންނެވި ފަރާތްތަކަށްޞްމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް. 

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑުމެންގެ ކަންތައްަތއް،  ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

އޮންނަން މި ޖެހުނީ  އްސަމި ކަންތައްތަްއ މިހާހިސާބަށް ޙަޤީޤަތުގައި އައި ،ަގއިއި ކޮށް މި މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަބަޞަޚާއް

ގޮތަްށ  އެްނގެވި هللا سبحانه وتعالىއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ގޮތަށް ކުރީަގއި ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ވިދާޅުވި

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ، ކުރެވިގެން. އެހެްނވީމާފުރިހަމައަށް ކަންތައްތަކަށް ޢަމަލުނު

ނޑު ގަބޫުލކުރަނީ ނޑުމެން ހުރިހާ  އަންަގވާފައި އޮތް ،އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ ޮގތަށް އަޅުގަ

ނޑު ތަްއޔާރުވު ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ން. ޙަޤީޤަަތކީ އިއްޒަތްތެރި ރަކަމެއް ގެންދަން. އެކަމަށް އަުޅގަ އީްސ، މިައދު އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް  ުނވަތަ ކުްށވެރިކުރަން އުޅުެނއް  ،ބަޔަކު ަވކި ސަރުކާެރއް މިކަމުގައި ބަދުނާމުކުރަން ކަމަކު އަުޅގަ

ން ޓަކައި ވޭުތވެދިޔަ ހަމަ އެއްވެސް ސަުރކާރަކު ގޮތުަގއި ދިނުމަށް ނުވަތަ ފަރުވާ ރަނގަޅު ،މަސްތުވާތަކެތި ހުއްުޓވުމަށް

އެދެވޭ ނަތީޖާެއއް ނެރެވިަފއެްއ ނެތް. އެއީ ކޮންމެހެން މިައދުގެ ސަރުކާެރއް ނޫން. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން 

ޓަކައި ވާހަކަދެެކވޭ.  ކަންަތއްތައް ރަނަގޅުުކރުމަށް .ށް މި ވާހަކަތައް އެބަ ދެކެވޭކަގަބޫލު އެބަ ކުރަން ދުވަެހއް ދުވަހަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޢުެވސް ހަމަ ވަ ަގއިކޮންމެ ސަރުކާރެއް ، ކީމީގައި އެންމެ ބޮޑު މައްސަަލއަ  ދުތަކެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ފެނޭ ދޮރުތައް ބަންދުކުރާ ވާހަކަ. މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެާވނެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު 

ަގއި ގެނައި ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަހުން އެއަރޕޯޓްމިހާރުވެސް ހަމަ އަޅުގަ  ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ

މިާހރު އެ ދަނީ. ކުރަންެވއްޖެއްާޔ ކޮށްލެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ،  ބަދަލުތަކަކާ ުގޅިގެން ވެްސ ބެގޭޖު ސްކްރީންނުކުެރވި

ރޭޝަްނ ގްމިމުކޮށް އިާއއް ،އުމުތަކުަގއި ހުންާނނެޤަ ކޮްށ މުސްލިމުޞަާޚއް ،މަނިކުފާނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

. އެ އޭމިހާރު އެ ދޮރު ހުޅުވުނީ  ،އުޅޭ ވާަހކަައކީ ެބގޭުޖ ސްކްރީންކުެރވޭނެ. ދަންނަަވން މި ،ލާފައި ދާއިރުއިނިންމަ

ބަލާ މީހެްއ  ،ކޮށްކުރުމުގެ. އެހެންނަމަވެްސ، ކޮންމެ މީހަކީ ޗެކުއެކަން އޮތީ ދެވިފައޭ ބޭނުން މީހަކަށް  ފުރުޞަތު މި

އަބަުދވެސް ވާހަަކއަކީ  ،ރު ވިސްނާަފއިއިކީ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކާ ވެސް ނޫން. މި ކަންތައްތަކަ

 .ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމުގެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. އެހެންކަމަްށަވންޏާ މިކަމަށް ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

ނޑު ގޮތަކަށް މި އި ނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ވަރަށް ލާޙުޞްމައިގަ ދެން އިތުރަށް  ކު ނެތްފުރިހަމައޭ. މިއަ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ  ލާޙު މިޞްވަރަށް ބަރާބަރަށް އި ކަމެއް. ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭ އެއްެވސް އޮތީ. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ކުެރވިފަ. އެެދޭވ އިމުޤާ މިހާރުވެސް ސެންޓަރުތަެކއް އެަބހުރި ރާއްޖޭގެ ެއކި ތަންތަނުގައި  ،ގަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ

ންޖެހޭ. ދެން ބޭރަށް އިލަައޅުަގނޑުމެން ަބލަ މި ،ނުވަތަ ބަރާބަރަށް އެ ތަންތަނަށް އަާޅލެވޭތޯ ،ޖާއެއް ނެރެވޭތޯ ނަތީ

ބޭރަްށ  ،ބަެއއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުްނ އެބަ ފާހަގަކުެރވޭ ،ވެސް މީަގއި އެބަ އޮތް. އޮތްއިރު  ފޮނުވުމުގެ ވާހަކަ

ނޑުމެން ބަލައިލަންވީ މިހާރު ާރއްޖޭަގިއ ފޮނުވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަ ދުތަެކއް ހިނގާ ާވހަކަ. ދެން އަުޅގަ

ބޭރަށް ފޮނުވަިއގެން ކުާރ  ،އްދުތަުކގަިއ މީހުން ބައިތިއްަބިއގެން، ކުދިން ބަިއތިއްބަިއގެން ެއ ކުާރ ޚަރަދާއިހައެކި ސަރަ

ނޑަށް  އިުރ،ތަފާތުތަކެއް. ބަލައިލާހުރި ޚަރަދާއި މީގައި ވެސް  ނޑުމެން ނެރެން ބޭނުންާވ ައޅުގަ ހީވަނީ މީަގއި އަުޅގަ

ނޑު  1500 ؛. ގިނަ އަދަދެްއގެ ކުދިންުވންޓަކައި ބަލަންޖެހެނީ ކުދިން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހާސިލްކުރުމަށް ކަމަކަށް އަުޅގަ

މަށްވަންާޏ މާ ގިނަ އަދަދެއް. އެހެންކަ ކަމަށް އެދިފައި ތިބީ އެއަށްވުރެ ނުކުރަން. ދިެވހިރާއްޖޭގައި މި ވެސް ގަބޫލެއް

ފެންނަނީ  ކީ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށްގުޅިފައި އޮްތ ކަމެއް މި ކަމަ އުމުެގ މުސްތަޤްބަލާޤައަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި 

ނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮށް  ،ވަންޏާރު. އެހެންކަމަށްވަރަށް ޅަ އުމުގައި ވެސް ކުިދންނަށް މި ދިމާއަށް ދެވޭ މަންޒަ އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ، މިއަުދގެ ސަުރކާ ؛ށް. ސަރުކާރުންވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ މިކަމަ ުރން ވެސް އެންމެ ފުންކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކުރެވޭީނ އޭކައި މަަސްއކަތްކުރަންވީ ިމކަމާޓަ  އެންމެ ސީިރޔަސްޮކށް ހުއްޓުވުމަށް ިއ،ވިސްނަ . އަުޅގަ
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ނޑުމެ ހުރިހާ އެންމެން ންނަށް މަދުން ނަމަެވސް އެބަ ފެނޭ ތަފާތު އެިކ ވެސް މިކަމުގައި އެއްބާރުލުންީދގެން. އަުޅގަ

ކުދިްނނަށް ސިނގިރޭޓް ެވސް އެަބ ެދވެން ުއޅޭ ކަހަލަ ކަންކަން. ޅަ ކަންކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާޑަކަށް ހިތްވަރު

ރިހާ ވިްއކޭ ބަެއއް ތަންތަނުން. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑުމެން ހުއްޓާލަންޖެހޭނެ. ހުރިހާ އުމުރެއްގެ، ހު

ުކރެވޭނީ. ހަމައެކަނި ކޮންމެ  ތައްއެްއކޮށް ސަރުކާުރން ވެސް ކުރާ ކަންތައް ބޭފުޅުންގެ ެވސް އެއްބާރުލުމާ ދާއިރާެއއްގެ

ކަމަކީ ސަރުކާރުގެ ބޮލަށް ޖަހާލީމަ ވާނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޒިންމާ ެވސް އޮންނާނެ. ރައްޔިތުންެގ 

 ގެ ން މު ފަރުދުންގެ ޒިންމާ އެބަ އޮތް. މައިންބަފައިއާއްފާިރވެރިން ޒިންމާ އެބަ ޮއތް. . ވިޔަމަޖިލީހުގެ ޒިންމާ އެބަ އޮތް

ގޮތަަކށް މިކަމެއް ޙައްލުނުކުެރވޭނެ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ  ޒިންމާ އެބަ އޮތް. ހުރިހާ ެއންމެން ގުޅިގެން ނޫން

ނޑުމެންނަްށ މިއަައހަރު  13އަހަރު،  12އުމުރުން  ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  ؛ދުކުދިން އަުޅގަ

ހުރޭ މަދު ޢާއިލާެއއް  އޮތީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ީމގެތެރެައށް ކޮންމެ ޢާއިލާައކުން ވެްސ އެބަ ހަމަ ގިނަ ޢާއިލާތައް މި

 ވާން؟ދަރިން ހަލާކު ވާނީ އެ މީހުންގެ. ޮކން މައިބަފައިނެއްޯތ ބޭނުންާވނީ، ކާކުޯތ ބޭނުންދެފަތެރެއަށް ވަނޫނީ މީގެ

ބޭނުމެއް ނުވާނެ.  .ދާން. ެއއްެވސް ަޝްއކެތް ނެތްއުމެްއގެ ޅަ ކުދިން ހަލާކުެވގެންޤަ ކޮންސަރުކާރަކުންތޯ ބޭނުންވާީނ އެ 

ނޑުެމންގެ ބަިއވެރިވުން މިކަުމަގއި އޮންނަންޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް،  ؛ވަރަށް ނެތީ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ތަނުގައި ވާހަކަަދއްކާ ންނަނީ ކޮންމެ މެންބަރަކު ވެްސ މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެ  ،ތަން. އަުޅގަ

 ،ބޭނެ ަބްއލަވަން ީޓވީ. އެހެންވީމާޓީވީ ކުރިމައްޗަްށ މިހާރު ަވރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ަބއްލަާވނެ. ރައްޔިތުން ތި

ނޑުެމން .ދައްކާލަނީމި އަޅުަގނޑުމެން ޝޯެއއް ގޮތަްށ  ކޮށް މިހާރު ޞަ ޚާއް ނީ އެ ދުވަހު؛ކަ ބޭނުންވަވާހަ ގެއަުޅގަ

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ އިޚްލާ . އެކަމަކުނީަވރަށް ފޮނިކޮށް ވާހަކަދައްކަ ލައިްވކޮށް ދައްކަން އޮތީމަ ތެރިވާން. ޞްއަުޅގަ

ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަުތގަިއ  އުމަށްޤަްށ ވެސް ކުރާ، އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ސަރުކާރުންނާއި އެނޫން ގޮތްގޮތަ

ނޑުމެން އެ ެއއްބާރުލުންނުދީ ދުވަހަކު ވެއަ ސް ނުވާނެ. ޅުަގނޑުމެން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ބޭނުންާވ ނަތީޖާ ހާސިލްނުކުރެވިގެން ޞްމި އި ؛ލާޙުޞް މި އި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލާޙު އަނެްއކާެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންއިޞްލާޙު ކާއަނެއް ޖެހޭނެއަންނަ އަހަުރ އަޅުަގނޑުމެން  ުޙެގ ލާޞް. އިނަށް މި ވާ ވަރަކީުކރަން. އެީއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަ .ެއއީ ނަތީޖާ ހާސިލްނުކުރެވުނީމަ .ލާޙުތައް މި ގެންނަނީޞްމައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެން އި  ށް ހީވަީނ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އި މިއަދު ،. ޙަޤީަޤތުގައި ގާނޫނުގެ މައްސަަލއެްއ ނެތް. ޙަޤީޤަތަކީކޭގާނޫނުގެ މައްސަަލއެ ލާޙު ޞްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ލާޙާޞްހެން ނުެވސް ޖެހޭ. މި އިގެންނާކަށް ކޮންމެ ނެ. ކަންތައްތައް ކުެރވޭ ނުލައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިތުން މިއީ  އި ސީިރޔަސްކަމާިއގައެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤީ މާނަ އުމީ މައްސަލަެއްއގެ ޤައެކު އަުޅގަ

ވާ މަގުމަތީެގ  ކުރެވިދާނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާ މި އްކަތް ކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާން މި މަސަގޮތުަގއި ދެިކގެ

 ގުޅިފައި މި ޔާކަމާ. މި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ އޮތީ މި މައްސަލަތަކާއި އެހެނިހެން ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ގުޅިފައި މި

ނޑުމެން މިކަންތައް ހުއްޓުވަން ބޭނުން  ،ވަންޏާކަމަށްއްތައް އޮތް ގޮތް. އެހެންއޮތީ. މިއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ަކންތަ އަުޅގަ
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ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ސަރުކާރަށް ވެސް ކަމަށް ވަންޏާ ނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ދޮރުތައް  ،އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންަތއްތައް ،ބަންދުކޮށް ނުޑމެންނަށް އަންގަވާަފިއވާ ޮގތަށް އަުޅގަ . ހޭޖެއެބަ  ންކުރަ އަދި އަުޅގަ

ރު ވަންޏާމުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދެ އަހަށް ދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންކަމަށްކަމެްއ މިކަމަ ޞަޚާއް  މެންއަޅުަގނޑު

 ތަން ދިވެހި ުޒވާނުންެގ ދައުރު އިތުުރެވގެންދާ އިއުުމގެ ަތރައްޤީގަ ޤައްލުކުެރވިފަ. ޙަތެރޭގައި އޮންނާނީ މައްސަަލ 

 ...އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ލާޙުވެގެން ޞްއަޅުަގނުޑގެ އެދުމަކީ ެވސް މި ބިލު އި .ާދނެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ

 މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މާފަންނު މެދު

ނަ ދުވަހު ވަރަށް ގި ،ލާޙަކީ ވަރަށް ބޮޑަށްޞްއްާޔ، ރައީސް. މަސްތުވާތަެކއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޝުކުރި

. ސަރުކާރުން ގު ކިޔުއެއް އެބަ އޮތް ރީހެބްވާން ދާން ބޭނުންވެފަލާޙެއް. ސަބަބަކީ ވަރަށް ދިޞްބޭނުންވެފައި އޮތް އި

ެއ ، ކިޔުއެއް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ ވެފައި ތިބި ވަރަށް ބޮޑުލިސްޓު ތިބި ވެއިޓް ،ވެސް ރީހެބަށް ނުފޮނުވިފައި

ކުދިންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. އެ މީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް. 

ފް، ވަރަށް ލޯބިލޯބިކޮށް. ކޮންމެ ުކއްޖަުކ ޢީދުނިެޔއަށް އަންަނނީ ވަރަށް ޟަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ދަރިައކު ެވސް

 ،ހާދަ ލޯބިލޯބި ުކއްޖެކޭ. ެއ މީހުން ގޯސް ކުދިންނަށް، ނޑުެމން ދެކޭ މީހުން ވެްސ ބުނާނެވެސް ވިހާއިރަްށ އަުޅގަ

ލަތު. ހާ ؛ށް ހަދަނީ މުޖުތަމަޢުނުވަތަ އެ މީހުން ބަސްނާހާ މީހުންނަށް ހަދަނީ މުޖުތަމަޢު. އެ މީހުން ކުށްވެރިންނަ

ނޑުމެން މަިއންބަފައިން ވެސް އެބަ ިވްސނަންޖެހޭ އެ ،އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްަނންޖެހޭ  ބަޔަކަށް ނުބެލޭ  އަޅުގަ

ނޑުމެން އަދިއްދިން ނުހޯދަން. އެއީ ވަރަށް މުހިވަރަށް ކު ދަނީ ވެްސ މި ތަޙައްމަލްކުރަމުންމު ކަމެއް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިރާަގިއ ގެދޮރުގެ ދަތިކަމަކީ މީހަުކ އެ ގެދޮރުގެ ވަރަށް ހިސާބަށް ގޮސް އެއިްނ  ބޮޑު ދަތިަކމެއް. އަުޅގަ

ކުދިން. އެ މީހުން  30، 20ވަރުގެ ދަތިކަެމއް. އެއިން ެގއެްއަގއި އެބަ ތިބޭ  އަޅާނެކަށް ވަދެއްެޖއްޔާ ލޮލުން ކަރުނަގެއަ 

ނެޑއްަގއި ތިބޭނީ. ދެން   ނަށް ެވސް ތަންކޮޅެްއ އުނަދގޫވީމާ ވާ އެްއޗަކީ ަމއިންބަފައިން މިކިހިނެތްތޯ އެންމެ ކޮޓަިރގަ

ނުލެެވނީ. ނުބެލެހެއްޓެނީ. ބޭރަށް ގޮސް މި ދިމާވަނީ އެއްކަަލ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނާ. އެ އިބޭރަށް ދިޔަޔަސް އަޅަ 

އަކަށް. އެ މީހުންެގ ކޮމޯޑިޓީވިޔަފާރިކުރާ މީހުން ފުރަތަމަ އެ ކުދިން ބޭނުންކުރަނީ އެ މީހުންގެ ވިޔަފާރީެގ ؛ މީހުންނަށް

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ވެްސ ިވސްނާލައިފިްއޔާ  ،ކީގޮތަ ވާ  ން ބޮުޑކުރަންެވެގން. އެހެންެވގެން މިކަތެރެއިން އެ  އަުޅގަ

ގޮތަކީ  ހަމައަށް މި ވާ . ދާދި މިހާތަނާމި ކުދިންެގ ެއްއެވސް ކުށެްއ ނެތް. ވަރަށް ަޅިއރުގަިއ މީަގއި ޖެހެނީ ،އެނގޭނެ
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ހުރިހާ  ؛ވެސްށް. ޖަލުގައި މި ދިމާވަނީ މުޅިންގުާރމު އޮތް ކުއްޖަކު ވެސް މި ލަނީ ޖަލަ 3 ؛ޑަ އެިތކޮޅެއް ކުޑަކު 

ނޑު ނުބުނާނަން މިިކއެކި ަވއްތަުރގެ ކުށްވެރިްނނާއެ  މިއީ  ކޭ.ކުށްވެރިންނެ އީ. ފަހަރެއްގައި ެވސް މި މީހުންނަކީ އަޅުގަ

އެ  ،ދިމާވެއްޖެ ކަމަށް ެވގެން އުޅޭ މީހަކަށް އެނގޭނީ އި ކަދައްކަ އެ މީހުންނާ ވާހަ، ބަލި ކުދިން. މި މީހުންނަކީ

ފް ބަލި ކުދިން. ވަާބއެްއގަިއ ޖެހިފައި ތިބި ކުދިން. ެއ ޢީޫނން. އެ މީހުންނަކީ ވަރަށް ޟަ މީހުންނަކީ ކުށްވެރިންނެއް

ނޑުމެން އެންމެން ނުވާނެ. އް ތްނުކޮށެމުޅި މުޖުތަމަޢު މަސައްކަ ،މީހުން މި ވަބާއިން ސަލާމަތްކުރަން އަޅުގަ

ހި ވިޔަފާރީގެ ގޮުތގައި ގެެނސް އެތެރެކޮްށގެން ިވއްކާ މި އެްއޗެ  ،އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަަތމަ ވިސްނަންވީ

ދޭން. ދަބުކުރަން ނާެދވޭވަުރގެ ޮބޑެތި އަހަކު ވެސް އެކަްނ އަނބުރާ ރިޕީޓުދުވަ ،މީހުންނަށް ބޮޑެތި އަދަބުތަްއ ދީ

ކުާރ ދެން މިާސލަކަށް އެ މީހުން ރީހެބް. ަގއި ޖެހިފައި އޮތީ މި ވަބަ ވަރަށް ބޮުޑ ބަެއއް މި ސަބަބަކީ މިހާރު މުޖުތަމަޢުގެ

ވެގެން އަިއސްފައި އަެނއްާކވެސް މަގުަމތީގައި އެ މީހުން ކުރާނެ ވޭއިުރަގއި އަުޅަގނޑުމެން ރީހެބްދެކެ  ވާހަކަ

ނޑެއް ނުލި އޭތިކޮޅު ވިްއކާލަން.  ބޭ. އަނެއްާކވެސް ިމ ދަނީމަސައްކަތެއް ޯނވޭ. ޑްރަގުަނާގ ކުއްޖެކޭ ކިޔާަފއި ަވޒީފާގަ

އެ މީހުން އަެނއްކާ އަނބުރާ  ،ލިބޭ ލާރިކޮެޅއް. ީމހުން އަތުަގއި ޖެހެންޏާ ދަތުަގއި އުނގުޅޭނޭ ބުާނ ގޮތަށް  ވިްއކާލީމާ

ނޑުމެން އަިމއްލަ ނަފްސަށް ތެދު، މާއޭގެތެެރއަށް ދަނީ. ިމއީ ހުރިހާ ވެްސ މައްސަަލއަކީ. އެހެންވީ  ވެރިވާން އެަބ އަުޅގަ

 ،ހިތުން އެދިގެންގެ އަުޅަގނޑުމެން ،ބޮލުންލޮލުން ،ރުުހމުންކުާރ ކޮންމެ ކަމެްއގައި ހިތުން ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން

ކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ  ގޮތަށް ހުރިހާ އެންމެން މުޖުތަމަޢުގައި ކަންތައް އަމިއްލަ ދަރިންނަށް ކަން ކުރާ

ނޑުމެންނަށްގޮތަވާ  ަސލާމަތެއްނުވާނެ. ދެން މިދުވަހަކު ވެސް މިކަމަކުން  ނޑު މި ވާހަކަ ދަްއކަން  ؛ކީ އަުޅގަ ައޅުގަ

ކީ ގޮތަވާ  ަބއެއް ފަހަރަށް މި މާކީ މި ކުދިން އަނބުރާ އައިގޮތަ ވާ  ވެސް ވޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ވަރަށް ދެރަ

. ގޭތެރޭަގއި މި މީހުން އެހެްނ ވެފަ ތިބި އިންބަފައިންަނށް ވެސް އެބަުނގަިއގެން އެ އައީ. ގޭތެޭރގައި މަ  ޑްރަގު

މަހުގެ ރީހެބެއް ނަމަވެސް  3 ވަރަށް ކުޑަ ދުވަސްޮކޅެްއގެ ތެރޭަގއިިއގެން އުެޅވޭކަށް ނޯވޭ. ުތއްތުކުދިން މި ތިބީ. ގޮވަ 

ނޑު ވަރަށް ؛ނުވޭ. ޑްަރގު ނަގާ މީހެއް ޑްރަގުން ުނކުންނަން ލާފައި ައޔަކަްސ އެ ކުިދން ރަނގަޅެއް އިހަދަ ގިނަ  އަުޅގަ

ދެ  ،އަހަރުރީހެބަކަށް  މަދުވެގެން އެބަ ޖެހޭ ންނުކުންނަ ހުރީގޮތުން ގޮސް ބަލާަފއި  ތަންތަނަށް އެކަހަލަ އަމިއްލަ

އި ޔާދާން. އޭގެފަހުން އައިސް ހާފްވޭ ހައުސްއޭ މި ބުނާ ތަނުގަ ށްއަހަރު އެތަނެއްަގއި ވަރަށް ޓަފް ޓްރޭނިންއަ

 އި ށްފަކޮ ޚިލާފަށް މި ކުދިން ހަމަ ތިން މަސްދުވަސް ޔާ ޅެން އެބަޖެހޭ. އެވަރަށް ގިނަ ދުވަހު އު އިމޮނިޓަރިންގަ

 ،މައިންބަފައިންނާ ވެސް ހަނގުރާމަވެރިއެއް. ދެންމެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި  ؛މި މީހުންނަކީ ބޮޑު އިގޭތެޭރގަ އަނބުރާ އައިމާ

ވާ  ވެސް ދެވޭ. އެއީ މި ލާރި ވީމާ ރުލާރިދީގެން އެކަން ކުރުވާ ވާަހކަ. މައިންބަފައިންގެ ފުރާނަައށް ސަލާމަތްނުވާވަ

 ޖެހެނީ އެ  ނުކުންނަށް މި މައިންބަފައިން ެގއިން ނުުކންނަށް އެބަތިބި ޖެހިފަ. ގެއިން އިބަެއއް ޭގޭގގަ  .ކީ. ލާރި ދޭގޮތަ

ރި. ވަޅިހިފަިއގެން އަންނަ ހިސާބަށް ވެސް ޮގއްސަ އެބަހު ،ހުރިހާ އެއްޗެހި ވިްއކަމުންވިްއކަމުން އަިއސް ކުއްޖާ ޭގގެ

މައިންބަފައިން އެހެްނ ގޭގެއަށް ގޮއްސަ އެބަތިބި ެއ މީހުންނަށް ގެ ދޫކޮށްލާފަ.  އިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ގޭދޮށުގެ ދެ ގެްއގަ
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ޕޮލިހަށް އަންގަިއގެން އޭނަ ހައްޔަރުކޮށްދޭތޯ އުެޅއުޅެ ހަްއަޔރެއް ެވސް ނުވި. ހައްޔަުރކުެރވޭނެ ަގާވއިދެއް ޯނވޭ. އެީއ 

ނޑުެމން އެ ކުދިންނާ ދޭތެރޭގަ، ކީ. އެހެންވީމާމި ހުރިހާ ވެސް މައްސަލައަ  މިކަހަލަ  އިހަމްދަރުދީވެފަ އި އަުޅގަ

ވަރަށް  މި  ޕްރޮގްރާމެއް ބޭރަށް ފޮނުވައިެގން ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަހަށް ކޮށްގެން ރަނގަޅަށް މިކަމުން ނުކުންނަ ގޮތަށް

ހިފަިއގެްނ  އިއަުތގަ އިއޮތީ ަތއްޔާރަްށ. ޭއގަ މިކަން ކޮށްދީގެން ނޫނިްއޔާ ސަރުކާރުން ެއކަން ކޮށްދެްއަވން މިހާރު އެ

ރޕޯޓަށް ވަންނަ ެއއަ ،ދާްނޖެހޭ. ދެންމެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އިގެން ކުރިއަށް އެބަފާޑުނުކިޔާ އަޅުަގނޑުމެން ިމކަމަ

ނޑު ގޮސް ބަަލއިފި ނޑު ވެްސ ތިކަން ހިތަށްއަރައިގެން ައޅުގަ ން އެްއޗެހި މިހާރު ޗެކެއް ެވްސ ނުކުރެއޭ. އަުޅގަ

 .ވެގެްނ ވަންނަނީއެތާ ހުންނަ މެޝިންަތކަކުން ޗެކު  ،ގެންވެ ކުރިން ޗެކު  އި ވަންނަިއރުގަިއ ޭއގަ ރޕޯޓަށް ަލގެޖުއެއަ

 ތަނަށް ބޭރަށް ނުކުމެ ބަލައިފިން.  އަޅުަގނޑު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ ނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޑއަހާލަން އެހާ ަފސޭހަ ވާހަކަައކަށް ުނވޭ. ައދި ޚާއްޞަކޮށް ދެންމެގަ 

މަންމައެއްގެ ނުަވތަ އަންހެން ކަނބަލެއްގެ ނުވަތަ ދަރިންގެ ބެލެނެވެރިންގެ  ،ވިދާޅުވީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ އެ

ނޑުމެން ސިޔާސީ މަޅީގަ ތަކެވިދާުޅިވ ވާހަކަ އިހައިސިއްޔަތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ތަޖުރިބާތަކަކާ އެީކގަ ޖެހިގެން  އިްއ. އަުޅގަ

ވެސް މިއަދު  އިވާހަކަެދކެޭވއިރުގަ  އިތަނުގަ އްަގއި މިމު ަކމެއްމިވަރުގެ މުހި ،ސިޔާސީ ވާހަކަ ދަްއކަމުންދާިއރުގައި 

ނަށް ންމެންދަނީ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ޕާޓީާއއި އެްއކޮުޅ ޕާޓީގެ ތަޅާފޮޅުމުގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ވެސް ފެނިގެން މި

މީ. މުޅި  އޮތް ަމްއސަލައެއް ނޫންކަން އިދިވެހިރާއްެޖއަށް ެއކަނި ދިމާވެފައި ނގޭ މުޅި ުދނިޔޭގަ ވެސް އެބަ އެ

ނޑުމެްނގެ  އެްއގެ ގޮުތގައި ކުރަމުންދާ ކަމެއްވަރަށް ފުޅާ ނެޓްޯވކްތަކުން ވަރަށް ބޮޑު ވިޔަފާރި  އިދުނިޔޭގަ މީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދެކެނީ، ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުެގ  ވެގެން އަިއއްސަ އޮތް ތާރީޚު ރާއްޖެއަށް މިކަން ތަޢާރަފް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ަކމެއް. ކޮންމެގޮެތްއވިޔަސް ެއކަން ނުހުއްޓެިވ މި ހިސާަބށް އައީ  ތެރޭގައި ފުާޅވަމުން އައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންކަމުެގ މައްޗަްށ ައމުރުކުރަން ތިބި މީހުންނާއި ޒިންމާދާރުވި މީހުންގެ ޒިންމާ  ،ވަސީލަތްތަާކއި ނުވަަތ އަުޅގަ

ވާހަކަ ދެްއކުމެއް ނޫން. މީހަކު ރަނގަޅަށް  އެވެގެން އެބައޮތް. ެއކަމަކު ޭއގެ މާނަައކީ މިއަދު ވެސް ހަމަ އެ ޒިންމާ އޮ

ކަމަށް ދެނެގަތުމުެގ އުސޫލު ގެްނގުޅެންޖެހޭނެ.  ކަމެއް ޓަކައި ކުރާ ރަނގަޅު  ކަމެއް ކުރަންޏާ ެއއީ މުޖުތަމަޢަށް

ން ބޭފުޅު ވަނަ މާއްދާ ތި 67ނޫނުއަސާީސގެ ޤާނޫނުއަސާީސއެއް ހެދީ މި ދެންނެވި ބޭނުމުގައި. ޤާއަޅުަގނޑުމެން 
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އެ މީހަކު  ،އްޤުތަކަާކއި މިނިވަންކަާމއިޙަކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދޭ  ؛މަްސއޫލިްއަޔތުތަކާއި ވާޖިބުތައް !ލަްއވާއިބައްލަވަ 

ވި އަންނަނި  ،ކަމުަގއި ވީހިނދު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަުތތަކާއި ވާޖިބުތަކަީކ ަވކިނުުކރެވޭނެ ދެ އަސާސް

. އަދި އެ ވަގުތަކު ދިވެހިރާްއޖޭގައި އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކު ެއ ޔިތެްއގެ މަސްއޫިލއްޔަތެކޭކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ކޮންމެ ރައް

ެއ ޙައްޤުަތކާިއ  ،ރަްއކާތެރިވެ ށް. އަެނކުންގެ ަޙއްުޤތަކާއި މިިނވަންކަމަތިރާމުކުަރންވާނޭޙްކަންތައްތަކަށް އި

ވަރަށް ގިނަ  އިމި ދެންެނވި މާއްާދގަ ރާމުކުުރން. މިހެންގޮސް ވަރަށް ިގނަ މާއްދާތަކެއްޙްތިމިނިވަންކަމަށް އި

ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޭޖެގ  އަކުރުތަެކއް އެބައޮތް. ާޚއްަޞކޮށް މުޖުތަމަޢުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި ތަރައްީޤއަށް

ހިފެހެއްޓުމަށް ުއމުގެ ޝަރަފު ޤަ ސިޔާދަތާއި ަރއްޔިތުންގެ ެއްއބައިވަންތަކަާމއި، އަމަންއަމާންކަމާއި، ަރއްކާތެރިކަާމއި، 

އަޅުަގނޑުމެން  ނޫނުއަސާީސގެ ދަށުންޤާމި  ،މަސައްކަތް. ައޅުަގނޑުމެްނ އަމިއްލައަށް ުސވާލުކުަރންވީ

ނޑުމެން ެއބަ  އުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށްޤަ ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ައޅުަގނޑުމެންގެ މި  ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަީށގެންވާ ޒިންމާނަގަންތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ގެ ދަރިންެގ މަސްތުވާތަކެތީގެ މަްއަސލައިަގއި އަުޅގަ

ނޑު މިއަުދ މި ވާހަކަ ދައްކަން ތެުދވަންވީމާ އެކަީށގެންވާ ޒިންމާ އެބަ . ވަރަށް ހިތްދަތިވޭ ނެގޭތޯ. އަުޅގަ

 ؛ކާރަކުންކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ބޭނުންވޭ މި މަސައްކަތްތައް ކުރަން. އެކަމަކު ެއއް ސަރު ،އެހެންނަމަވެސް

 ރުގެ ޑީ.އާރު.ީޕން އިދިކޮޅަށް ތިބެގެން އެއާ އޭ އިއިުރގަކުރިތައް .ޑީ.ޕީ ަސރުކާރުން އެ މަސަްއކަތްއަޅުަގނޑުމެން އެމް

 އެމް.ޑީ.ޕީން އެކަމާ  ސަރުކާރުން މިކަން ކުރަން ފެށީމާ އިދިކޮޅަށް އެ މަސަްއކަތް ކުރީ. މިއަދު މި ފެންނަނީ މިއަދުގެ

ެގނައި ބޭނުމަކީ. މި ދެންނެވި  ނޫން އަުޅަގނޑުމެން މި ޑިމޮކްރެސީތަން. ެއއެއް އްކަްތކުރާއިދިކޮޅަށް ނުކުމެ މަސަ 

ނޑުމެންނަށް ހިފެހެއްޓޭ 67ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ  ގޮތަށް އެކަން  ވަނަ މާއްދާގަިއ ހުރި ބަެއއް ކަހަަލ ޙައްޤުތަްއ އަުޅގަ

 ،ކަމަށް ގަބޫުލކޮށް ކުރާ ކަެމއް ކުރަންޏާ ެއއީ ފައިދާށް އޭެގ ފައިދާމުޖުތަމަޢަ ،ކަމެްއ ކުރަންޏާ ކުރުން. މީހަކު ރަނގަޅު 

ހަމަ  ،ވިަޔސް ސަރުކާރަކުން ކުރާ ކަމަކީވާނެ. ކޮންމެގޮތަކުންން ެރވޭނެ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް އޮންނަކުތިރާމުޙްއެއަށް އި

ރުކާަރކަްށ ސަ ކުރާއިރަ ްނ ކުރަނގަޅެްއ ނުވޭ. އިިދކޮޅު ޕާޓީ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަްސ ނުބައި. ނަމާދެއް ކުރިޔަސް 

ވާނީ. މި ދައްކަީނ ކަށް ައއިްސގެން މިކަން ރަނގަޅުރަނގަެޅއް ުނވޭ. މީގެ ކޮންމެވެްސ މެދު ހިސާބަ އެކަމެއް 

ނޑު ނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ދަރިންެގ ވާހަކަ. ައޅުގަ  މެންގެ ޒިންމާއެްއ އެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންގެ ާވހަކަ. އަުޅގަ

ނުދިނުމަކީ ެވސް ތަނަށް އެތެރެކުރިޔަ ުތަގއި ގެްނގުޅުމަކީ. ައދި މަސްތުވާތަކެތި މިރަނގަޅު ގޮ ،ބޮޑުކޮށް އި، ކުދިން ބަލަ

ސަރުކާރު އެކަންޏެްއ  އިމި ރާްއޖޭގަ ؟ކާކުތޯ އެކަމަށް އަޅާލަނީ ؟ންމާެއއް. ކާކުތޯ ެއކަން ބަލަނީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒި

ނޑިޔާުރގެާއއި މި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަ އިމިއަދު މި ރާއްޖޭގަ .ނޫން ތަން. މިވަރުގެ  ކީ މިކަމަށް އެންމެ ޒިންމާ ނަގާފަ

ނޑުފެޅުން ފިަޔވައި. އެކަކު އަނެކަކުގެ  ފެނޭތޯ ތަނުން އެ މަންޒަރު އެބަ ކަމަކަށް ވާހަކަދައްާކއިރު މި މުއްމުހި ބަ

ހިރަ ދެ ޖެހިގެން މި ؛މި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުަގއި ކިަޔވާ ދަރިވަރުން ؟ތޯ މިކަން ރަނގަޅުކުރަނީއްކިހިނެ، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން އެބަ ނުކުެމ އެިޑޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރަްށ  އްސްކޫލް ބައްަލވާ. ޖަނަވާުރކޮށްޓެކޭ އެ  ހިސާބަށް ދިަޔއިމަ އަުޅގަ



27 

 

ވާހަކަެއއް  އި އަތްިލޔަސް،އިމުކުރާށޭ. ެއކަމަުކ ޓީޗަރަކު ކުއްޖެްއގެ ކަންފަުތގަޤާއުސޫުލތަކެއް  އިތަނުގަ ގުޅަން. މި

ެއ މީހާގެ ކޮންޓްރޯްލ  ،ަބވައި  ށްންނަ ގޮަތށް އައިްސ ޓީޗަރާ ދިމާލަެތރެއިން ބާރުވެރިން އަ ދެއްކިޔަްސ ބައިންބަފައިްނގެ

 ...ނިކުމެ އިީޓޗަރު ބޭކާރުކޮށްލާފަ  އިކުރިމަީތގަ ގެުކއްޖާ ،ގެއްުލވާލައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުންތު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ސި 18 މިނެޓު 1އަށް ބާކީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.އޭ ޝުކުރިއްޔާ އި

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް. ހޯރަފުށީއަރުވަނީ 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

މި ބިުލ  ،2011/17ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ސަރުކާުރގެ ފަާރތުން  .`

ނުޑ  ،މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވީތީ އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެންގެ ިމ  .އަދާކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އެކު ޝުކުރު  ޅާއަށް ވަރަށް ިއޚުލާޞްތެރިކަމާހަމަ އެ ބޭފު

 އިގަ އި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބަ،އި ގާތްަގނޑަކަށް ުޒވާނުންގެ ބޮޑު ައދަދެއްގެ ުޒވާނުން މިކަމުގައި ތެރޭގަގެ މުޖުތަމަޢު

ނުޑމެންގެ މުޅި  އިޖެހިފަ  ،ދަނޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރުކާރުން  އުުމގެ ރަްއޔިތުން އެބަޤައުޅޭކަން އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަކަިއ ވާަތކެތީގެ ވަބާިއން ސަލާމަތްމަސްތު ކައިޓަ  އަޅުަގނޑުމެން މި ުޒވާނުން ރަނގަޅު މަގަށް ެއޅުވުމަށް

ފާެޑއްގެ ނަމެްއ  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސަރުާކރުން ބޭނުންނުކުރަނީ ކޮންވަސީލަތެއްތޯ؟ ކުއްތާަތކެއް ެގނެސްގެން

ަތާކ ކުވެސް މަސްުތވާތަެކތި ހޯދުމަށް ޓަކައި ޗެ ފާރަގެމަެއއްތޯ ެއއްެޗއް ިކޔަިއގެން ކުއްާތ ބޭނުންކޮށްގެން ،ކިޔަިއގެން

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ކަންކަން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން  ވެސް ދަނީ  ،އެ ކަންަކންކޮށް އެްއޗެހި ކުރެިވގެން

ހިތާމައަކީ މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން  .އްޒަތްތެރި ރައީސްއިރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. ވަރަށް ބު

 ،ނުލާ އޮންނައޮތުމުގެ ވާހަކަ އި މި ސަރުާކރުން މި ކަމަށް ޓަކައި އަޅަ ގެަގނޑުމެންއަޅު ،ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންދިަޔއިރު

ނުޑ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ  ނޫންނަމަ މި ކަމަށް ޓަކަިއ ސަރުކާރަށް ނުކުޅެދިަފއި އޮތް ވާހަކަ  ދައްާކއިރު އަުޅގަ

 .ފެންވަެރްއގައިތޯ މި މަަސއްކަްތކުރަނީ ކިހާ ،އަޅުަގނުޑމެން މި ސަރުކާރުން ކިތަްއ ގޮތަކަށްތޯ ،ހަނދުމަކޮށްލަދޭން

ނޑުމެންގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން މި މަސްުތވާތަކެތި ަނއްތާލުމަށް ޓަަކިއ މަސައްކަްތކުރޭ. އެހެންަނމަވެސް، އަުޅގަ

ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަުކގެ ތެޭރގަިއ  ،ފާހަގަކުރެްއވިހެން އި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރީކޯ މޫސާމަނިކު ވާހަކަިއގައި

ފެތުރެމުން އައި ވަބާައކުން އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި  ،ޑުމެްނގެ ތެރެއަށް ައށަގަންނަމުން އައިއަޅުަގނ

ފުދޭވަރެްއގެ ބުރަ މަސައްކަްތތަކެއް ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވަންދެން ކޮށްގެްނ ނޫނިއްޔާ މި ކަންކަމުން 
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ނޑުމެން ހަމަ ހުރިހާ އެ  .އްޒަތްތެރި ރައީސް އިންމެންނަށް ވެސް އެނގިތިީބމު. ސަލާމަތްނުވާނެކަން އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ޒުާވނުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ދެކުނު ދާއިާރގެ ހިތަދޫއަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި 

 ނިޒާރަށް.

 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ

ނޑަށް މި މަޖިލީހުގެ ޕޯޓަލްއިން ބަހުްސގެ ލިްސޓު ބަލަމުން އަިއއިރު މަރަދޫ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނުޑގެ ނަން އެމް.ޑީ. ޕީގެ ލިސްުޓަގއި އޮތީ. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފްގެ ނަމުގެ ފަހަަތށް އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނިގެންދިަޔއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެންބަރު މޫސާމަނިކުގެ ނަން މަނިކުފާުނ  އެހެންނަމަވެސް، ދޭތެެރއަކުްނ އަުޅގަ

ނޑަށް އިިވގެންދިަޔއީ. ެއއީ ކިހިނެްއވި ކަމެއްތޯ؟ މަޖިލީހުގެ ނަިއބު ރައީސް ވީމަ ލިބިލެއްިވ  އިްއވެވި އަޑު އަުޅގަ

ނޫނިއްޔާ ކިހިނެއް އެކަން ހިނގައިިދޔަ ކަމެއްތޯއޭ؟ ެއކަން ޮއންނަންވާ ގޮތްތޯއޭ؟ އެކަން  ފުރުޞަތެއްތޯއޭ؟

 ސާފުކޮށްލަންވެގެން އިނގޭތޯ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ނެންގެިވ ނިޒާމީ  އްޒަތްތެރިއި ދެކުނު ދާއިރާގެ  އްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހިތަދޫއި ޝުކުރިއްާޔ 

ިއގައި ދަންނަވަންޖެެހނީ ލިސްޓުގައި އޮތް ތަރުތީުބންނޭ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން މި މައްސަލަ

ގެންދަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލިސްުޓގައި ވެސް އޮތް ތަރުތީބުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން 

ނޑު ެއއްވެ ނުޑގެ ައތުގައި ލިސްޓު އެބައޮްތ. މި ގެންދަނީ. އެައކަށް އަުޅގަ ްސ ބަދަލެއް ނުގެންނަން. އަުޅގަ

އެހެންކަމާއެުކ، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ނެންގެވި ނިޒާީމ މައްސަލަ ެއއީ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ނިޒާީމ 

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި ބަލަިއަގނެވޭކަށް ނެތް. ައޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަމކުނު

 މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. `. އާދެ! މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަުމން މި ދާ މަސްތުވާތަކެތި 

ނުޑ މަނާކުރުމުގެ މައްސަލަ މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް  ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮްނޖެހުމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަުކގަިއ  ދަންނަވަން. އެއީ ވަކި ސަުރކާރެއް ކުށްވެިރކުރާކަށް ނޫން. ހަމަ އަޅުގަ

އެއް މަސްުތވާތަކެީތެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅި ުއމުރުގައި ވެސް ފެންނަމުންދާ ވަރަށް ނުރަްއކަތެރި މަްއސަލަ

މައްސަލައަކީ. އަދި ހުރިހާ ދިވެހީންނަކީ ވެްސ ޙަޤީޤަތުަގއި ދީނަށް ވަރަްށ ލޯބިކުާރ ބަޔަކަށް ވާއިުރ، ހުރިހާ 

ނަޙީކުރައްވާަފއިވާ ކަމެްއކަން هللا ދިވެހީންނަށް ވެސް އެނގޭ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުެގ ހުކުން ވެސް. ެއއީ 

ދެވޭ ކަންތައްތައް އެބަ ފެތުރިގެންދާކަން؛ މިއީ ވެސް އެްނމެން ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތެއް. އެކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ނޭ 

ނޑުެމންނަށް ނަބަވީ އިރުޝާދުަތުކން  އެގޮތުން، މަސްތުވާަތކެްއޗަީކ ހުރިހާ ނުބާ ކަމެްއގެ ައސްލުކަން ެއއީ އަުޅގަ

މަސްތުވާތަކެތި ނުހުއްޓުިވގެން މި އުޅެީނ  އެނިގގެންދާ ެއއްެޗއް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ފެންނަނީ

ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ޢާއިލާަތއް ަހރުދަނާނުވުމާ، އަދި ފަރުދީ ޒިންމާ ނުނެގުމާިއ، މިފަދަ 

 ކަންތައްތަެކއް ވެސް އެބަ ހިމެނޭ. މީގެއިތުރުން، ކުޑަކުީދންނަށް މަސްތުވާތަކެތި ތަޢާުރފުކުރުމުގެ ކަންަތއްތައް ވެސް 

ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ހަލުިވކަމާ އެކު އަިދވެސް ކުިރއަށްދާކަީމ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ހިާތމަކުރާ ކަމެއް. ެއއީ ބަެއއް 

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެބަ، ަބއެްއ ފަހަރަށް އެފަދަ ކަންތައްަތއް މަސްުތވާތަެކއްޗަށް ކުޑަކު ދީން އެަބ ފަހަރަށް އަޅުގަ

އަްށ ނުން. މިސާލަކަށް ސްކޫލްތައް ަކއިރިން. މަސްތުާވތަކެތި އެ ތަންތާ ކައިރިނުވާނެ ތަންތަހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅިގެން

ވާްނޖެހޭ. ހަމަ އެގޮތަށް މަސްތުވާތަކެތި ވަންނަ ދޮރުތަްއ ޙަޤީޤަތުގައި ގެންދެިވގެންނުާވނެ. އެއަްށވުރެ ހަރުދަނާ

ނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ  އަށް ތަފާުތ ޖެދިފައިާވ ޮގތުން ދިވެހިރާއްދިވެހިރާއްޖެ އުފެ ،ބަންދުކުރާ ވާހަކަދަްއކާއިުރ ައޅުގަ

ނޑުމެން  ،ވެސް ހުޅުވިފައި އޮންނަ މިންވަރު ބޮުޑކަން މަނާ ތަކެތި ވެއްދުމުގެ ދޮރުތައް ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ އަުޅގަ

މިހާރުވެްސ ޙަޤީޤަތުގައި މި ހެދިފައި ހުންނަ އެއަރޕޯޓްތަކާއި މި  ،ވިސްނާލައިިފއްޔާ އެނގޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެގޮތުން 

ރަށްރަށަކީ ވެސް މިއީ ހަމަ އެފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ކުރާ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު އޮންނަ  ،ތަނުގެ އިތުރުންތަން

އިތުރަށް ޕޮލިހުންނާއި ސިފައިން ގުިޅގެްނ  މިއަށްވުރެ، ތަނެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ

ގެ ހާލަުތ ކުއްލި ނުރައްކަލު ރު ޤައުމުން ފޮހެލަން. އަދި މިހާމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ މި  ޖެހެއޭ މަސައްކަތްކުރަން އެބަ

ނޑިަވުޅ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮުޅގަިއ ގޮްއވާލިޮގއްވާލުމާ ެއއްކޮްށ ، ދަ

ނޑު ގޮވާލަންއިތުރުވެސް ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުންދާ ތަން. މީގެ ކުރެވެމުންދާއިރު ކޮރަްޕޝަން މައްސަލަތައްތަޙުޤީޤު  ،ން އަޅުގަ

މި ކަމަށް ަޙއްލެްއ  ހަމަ މަސްތުވާތަކެތި ިވއްާކ މީހުންގެ މައްސަލަތަްއ ވެްސ ަތޙުޤީޤުކުރަްއވާށޭ މި ދުވަްސވަުރ. އަދި

 ެދއްވާށޭ. ޝުކުރިްއޔާ.ހޯއްދަވައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރުޝުކުރިއްާޔ އި  ތްތެރި މެންބަުރ އްޒަވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އި އަރު ފުރުޞަތު މި އްޒަތްތެރި. ައޅުގަ

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްެކވުން: ފޭދޫ

ނޑު ހަމަ އެންމެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްތުވާތަކެީތގެ ގާނޫަނށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެންާދއިރު އަުޅގަ

 ސަރުކާރުން މަްސތުވާތަކެތި ހުއްުޓވުމާިއ އަދި ަމސްތުވާތަކެީތގެ ޖެހިފައި ތިބި، ނުންވަނީވެސް ދަންނަވާލަން ބޭ ފުރަތަމަ

ނޑިނޭޅިޒުވާނުންނަށް ފަރުވާ ހޯއްދަަވއި ނޑުމެއް، ދެްއވުމަށް ޓަކައި ކެ ގެންަދވާ ބުރަ ނެތި މި ކުރައްވަމުން މެދުކެ

 ،. ޭއގެތެރެއިްނ މަސައްކަެތއް މިއަދު މިއީ މަސައްކަތަކަށް ަޓކައި އަުޅަގނޑު މި ސަރުކާރަށް ުޝުކރު ދަންނަވަން

އެ  .އުޅެނީ ށް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅުއްވާ ބިލު ހުށަހެޅިގެން މި)މަސްތުވާަތކެތީގެ ގާނޫނު( އަ 2011/17

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު  ފަހަރު ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި ސަުރކާރުެގ ކަމާ  ކަމަށް ޓަކައި އަިދވެސް ެއއް 

މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް  ްއޒަތްތެރި އިދާއިރާގެ  ހޮޅުދޫ ،ވާޕޮންސަރކުރެްއވި ފަރާތްކަުމގައި ދަންނަވަން. މި ބިލު ސް

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލުަގއި މި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކަށް  ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. ައޅުގަ

. މި ކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި ހެޮޔ ތެރެއިން ފާހަގަކުެރވިގެން އެބަދޭކެއް ީމގެވަރަށް ރަނގަޅު ަކންތައްތަ ،ބަލާއިރު

ނޑުމެންނަށް މެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު މި ގަބޫލުނިޔަތުގައި ސަރުކާރުން ކުަރްއވާފަިއވާ ކަ ކުރަނީ. ޭއގެެތރޭގައި އަުޅގަ

ބުނާ  މި މި ބިލުަގއި؛ ަގއި މި ގާޫނނުގެމި ސަރުާކރުން މި ކަމަށް ކުރައްވާ ަމސައްކަުތގެ ތެރޭ ،ފެނިގެން އެބަދޭ

ެއ ުކއްޖަކަށް  ،ނަމަ ުކްއޖެއް ނޫނީ، ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރެްއ ނެރެފައިވާ މީހެއް  ވަނަ މާއްާދގަިއ، 67ގާނޫނުގެ 

ދޭ ާރއްޖެއިން ބޭރުގައި ފަުރވާ ެދވެން ނެތް ހާލަތެއްގައިރާއްޖެއިން އެކަމަށް ފަރުވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވެސް

ތުަގއި ކަމަށް އެއްބަްސވާ ހާލަަގއި އެ ކުއްެޖއްގެ ޢިޒުނަޔާެއކު އެ ކުއްޖަކާ ވާަހކަދައްަކއިގެން އެ ުކއްޖަކު އެ އްސެންޓަރެ

ނޑުމެން މި ބަލަނީއެ ކަމަށް ފަުރވާ ހޯދައި މައިަގނުޑ  ދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. ދެން އަުޅގަ

އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް  ގޮތަށް ހަދައި، ލިބޭރު އެއްފުރާެޅއްގެ ދަުށން ފަރުވާންޓަދޭ ސެގޮތެްއގައި މި ބިލު ފަރުވާ

ންދާ ތަން. މި ކަމަކީ ވެސް ސަރުކާރުން ހަމަ ހަލަ ގޮތަކަށް މި ބިލު ބައްޓަންެވގެވެސް މި ކަމުގައި މަސަްއކަތްުކރެވޭ ކަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކު ވަރަށް ހެޔޮ ިނޔަތުަގއި ކޮްށފައިވާ ކަމެއް ރަން. ހަމަެއާއެއކު، އަުޅގަ

ދޭ ސެންޓަރުގައި ގާތްަގނޑަކަށް ސަތޭަކ ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިހިރަ ފަރުވާމިހާރު  ؛ބޭނުންވާ އެއް ވާހަަކއެއް 

ެއއްކޮށް އަދި  ގުތު ެވސް ޑްަރގު ޯކޓުގެ އަމުރާވަ  މި ،ދުއިަސއްތަެއްއހާ މީހުންނަށް ފަރުވާދެވޭއިރު ،ފަންސާހަކަށް

ގިނަ. އެހެްނވީމާ، ދެން  ކުދީންގެ އަދަުދ ވެސް ދުިއސައްަތއަށް ވުރެ ހޯދަން އެދިފައިާވ ގޮތުން ފަުރވާ އްލައަމި

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ފަރުާވދޭ ސެންޓަރުން އެވްރެޖުކޮށް ކުއްޖަކަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ވަރަށް ، އަޅުަގނޑު މި ކަމަށް ބަލައިލާއިރު

ބޭރުގެ އެިކއެކި ފަރުވާދޭ  ،ގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނިޒާމު ޮއތް ޭޖގެތު މި ރާއްވަގު މާ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް މި ވުރެ
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 ރެވޭ ޚަރަދު ެވސް މިހާރަށް ވުރެ ކުޑަ ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީވެ މި ގޮތަށް ސެންޓަރުތަކަށް ފޮނުވަިއގެްނ ކު

ނޑު ާފހަގަކޮށްލަން.  އަޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ މި ކަމަށް ޙައްލު ލިބޭނީ ބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާ ދިމާވެފައިާވކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް ެއއްބާރުލުންދީ އިވުޒާރާަތކާ އެންމެން ުގިޅގެން ކުެރވޭ މަސަްއކަތެްއގެ  ،އަުޅގަ

ގިނަ ކުދީން ތިބެގެްނ  ިމއީ ކޮންމެހެން ޢާއިާލގައި ، ތެރެއިން. ޚާއްަޞ ގޮެތްއގައި އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންވޭ

 އެންމެ ދަރިފުޅެއް ؛ ބައްަޕއެްއަގއި ހުންނަ އެްނމެ ކުއްޖާ އިނޫްނކަން. ޢާއިާލއެްއގަިއ ހަމައެކަނި މަންމައަކާ  ދިމާވާ ކަމެއް

އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ޮކންމެހެން ޢާއިލާ ބޮޑެތިވެގެްނ  ފަހަުރ މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަަބިއގައި ވެސް ަބއެއް ހުންނައިރު

މިއިން  ،ފިރިހެން ކުދީން ތިބެ ދިހަބާރައެބަޖެހޭ. ބައެއް ޢާއިލާތަކުގައި ހަމަ ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަޮކށްލަން  ވާ

ތަުކަގއި. ނޑު ފާހަަގުކރަން ބައެއް ޢާއިލާނުވާކަން ައޅުގަ އި ޖެހިފައި އެްއވެސް ުކއްޖަކު މަސްުތާވތަކެތީގެ ވަބަިއގަ

ހަމައެއާެއކު، އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ދެން

މިއީ ދުނިޔޭގައި ދިމާެވގެން  .ރާއްޖޭަގއި ހަމައެކަނި ދިމާވެެގން އުޅޭ މައްސަލަެއއް ނޫން އީމި ،ފާހަގަކޮށްލަން އެބަޖެހޭ

ވެސް މަސްުތވާތަކެީތެގ  ވަރަށް ވަުރގަދަ ޤައުމުތަުކގައި ،އުޅޭ މައްސަަލއެއް. ދުނިޔޭެގ ވަރަށް ބޮޑެތި ބާރުތަުކގައި 

ން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮްށގެން ަވިކ ވިހިތިރީސް ބިިލއަބާރަ ގުނަ، ވުމަށް ޓަަކއި ރާއްޭޖގެ ބަޖެޓުެގ ދިހައިން ސަލާމަތް ވަބާ

ްސ ވެސް މި ަކމަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެ ކުާރއިރުމިކަން ޙައްުލކުރަން މަސައްކަތް ޚާއްޞަ ގޮަތކަށް މޮނިޓަރކޮްށގެން

ގިނަ މީހުން މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަެދގެްނ ވުރެ  ވަކި އަދަދަކަށް . އެއީ ޤައުުމގެއަދި ވަނީ ޙައްލެއް ނުފެނިފަ

އެއްކޮށް ނޫނިއްޔާ މިކަހަލަ  އިލާއެއްގެ އެއްބާރުލުމާ ޢާހުރިހާ  ،އުމުެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެޤަްއޔާ މުޅި ހިނގައްޖެ

ނޑު ފާހަގަކޮށް މަސްތުވާތަކެތީެގ  ،ލަްނ ބޭނުންވޭކަންތައްތައް ޙައްުލވެފައިުނވާަކން ފާހަގަކުރެވޭ. އަދި ހަމައެާއއެކު އަުޅގަ

ަސއްަތ މި މައްސަލަިއގެ ތެރެއިްނ  އުމެއް ސަޭތކައިންޤައުމުތަކުގެ ތެެރއިން ެއްއވެސް ޤަ މައްސަލަ ދިމާވެފަިއވާ 

ބޭރުވެފައެއް ނެތް. އެހެންވީާމ، މީ ވަރަށް ސީރިައސް މައްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑުމެން މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން 

ނޑުމެންނަކީ ސައްަތއިން ސައްަތ މުސްލިމުން ވާހަކަދަްއކާއިރު ދީނުަގއި މިކަާމ  ވާތީެވ އިސްލާމް ށްމަކަ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ ޮގތަށް ބަލައިގެން ވެސް މި ގާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރާއިރު ޙައްުލ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމަީކ  ދޭތެރޭގައި ކަ

ނޑު ދެކެން. އެހެންއްވަރަށް މުހި ނުޑ  ީވމާ، އެމު ކަެމއް ކަމަްށ އަުޅގަ ވާހަކަ ވެްސ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުެމން މި މައްސަލައަްށ ޙައްުލ ހޯދަން މަސައްކަތްކުާރއިރު  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާތީ ަހމަ ދަންނަވާލީ. އަުޅގަ

ގެ ނެްޓވޯކް، މަސްތުވާތަކެތީ ިއ އަދި ރާއްޭޖގަ، އިދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްުތވާތަެކތި ބޭނުންކުރާ ކުދިންގެ އަަދދަށް ބަލަ

ރަނގަޅު ދިރާާސއެްއކޮށް މިކަމަށް ، އިހޯދަިއ، މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން މަސައްކަތްކުާރ މީހުންނަކީ ޮކބައިތޯ ބަލަ

ނޑު ދެކެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއްޙައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުުރމަކީ ވެސް މީ ވަރަށް މުހި  .މު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ގޮެތްއގައި މި ބިުލގަިއ މިހުރި ކަންތައްތަކަީކ ވަރަްށ އަޅުަގނުޑ މި ފުރު ޞަތު މި ހޯދީ ޚާއްޞަ ގޮެތްއގަިއ، މަިއގަ
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ރަނގަޅު، މުޖުތަމޢަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި، ސަރުކާރުން ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއް ކަމުަގއި ވާތީ 

  މިއަށް ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އިްއޒަތްތެރި  ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

. މަސްުތވާތަކެީތގެ ާގނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްާލޙަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅީތީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް

ނޑު ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ގަޫބލުކުރަން، މަސްތުވާތަކެތީެގ  ހުޝާމަދުކޮށް އެއްޗެއް ބުނާަކށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އަ ރައިުނަގނެވިގެން އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަީކ މި މުޖުތަމަޢުގަިއ އެންމެ ބޮޑު މުސީބާތް. މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްކޭ  ބޮޑު ނެޝަނަލް ކްރައިސިސްެއއް މީ. މި އީމުސީބާތް. މި  ކަމަކީ މީ އާދައިގެ ގޮތެްއަގއި ައޅުގަ

ެފނިގެންދަނީ ވަރަށް މަޑުަމޑުން  ،ގޮުތަގއި މި ަމއްސަލަ. އެހެންނަމަވެސްެގ ވުރެ މިހާރު ބޮޑު ަމއްސަލަެއއް ވަރަށް

ނުޑމެންގެ މަޖިލީމި ގޮތުަގއި ބަެއއް މެންބަރުން  ގެތެރޭގައި ެވސް ވަރަށް އާދަިއގެ ކަެމއްހުގެ ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ފާހަގަކުރަން. މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު މި މައްސަލައަށް ކަމިކަން ފާހަގަކޮށް ވާހަކަދަްއކަމުންދާ ން އަޅުގަ

ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަަދއްކަން އެބަ ޖެހޭ.  ޙައްލުނުކުރެިވ މިހާހިސާބަށް ައއި ސަބަބާ ދޭތެރޭ އަުޅގަ

މުނާސަބަތުތައް އެތައް މިލިއަން  ؛އުމީ ބޮޑެތި މުސީބާތްތައްޤަސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަންތައްތައް އެބަ ކުެރވޭ. 

ނުޑ ކުރިންވެްސ ފާހަގަކުރިހެން ،މަވެސްރުފިޔާއެްއ ޚަރަދުކުރެިވގެން ަކންތައްތައް ކުރެވެމުން އެބަދޭ. އެހެންނަ  ،އަުޅގަ

މިއަށް ޚަރަދުުކރަންޖެހޭ. މަސްތުވާތަކެތީެގ  ،އުމަށް ދިމާވެފައި މިޮއތް ބޮޑުކަމުން އަަރއިނުގަެނިވގެންދާއިރުޤަމި 

ހެދިފައިނެތުން  އެކަށީެގންވާ ފަރުވާ ލިބޭނެ ތަންތަން މި ރާއްޖޭގައި ،ގައި ޖެހިފައި ތިބި ކުދިްނނަށް ފަރުވާހޯދުމަށްއި ވަބަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ.  ؛މީ މިކަމަށް އެންމެ ބޮަޑށް މިކަން މިހާހިސާބަށް އައުމަށް ަމގުފަހިވެގެންިދޔަަކމޭ އަުޅގަ

އްދެްއަގއި، މީހުން އުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްަގިއ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުާރ ހަމި ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ސަރަ ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ

ނޑުމެ  ،ެއކަށީގެްނވާ ފަރުވާެއއް ؛. އެހެންނަމަވެސް ފަރުވާެދވޭޙަޤީޤަތެއް ން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭމީހުން އުޅޭކަމީ އަޅުގަ

އްދުގަިއ ހައެވެސް އެކަީށގެންވާ ކަެމއް އަޅުަގނޑަށް އެނގިފަެއއް ނެތް. ފަރުވާއެއް ެދވޭ ހަމައެަކނި ތަން މާލޭ ސަރަ

މަސްތުވާތަެކތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ވެސް އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. ައއްޑޫ ސިޓީަގއި މި ،ހުރުމަކީ

ގެންދިޔަ. އިމުުކރެވުނު. އަިދ އެ ކާމިޔާބު ަތނަކަށް ވެްސ ވެ ޤާ ކައި ރިހެބިިލޓޭޝަން ސެންޓަރެއް ފަރުވާދިނުމަށް ޓަ

ނޑުމެ ،ވެސް މުޖުތަމަޢުގައި ރަނގަޅު މީހުްނގެ ގޮތުަގއިކުރެިވގެްނ ނިކުތް ކުދިން މިހާރުއެތަނުން ރިހެބިލިޓޭޓު ން އަުޅގަ
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ެއހެންނަމަވެސް އޭރު އެތަން  ،އުޅޭހެން ރަނގަޅު މީހުންގެ ގޮުތގައި ުއޅެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންާވއިރު މި

، ަތން ބަންދުކޮށްލީ. އެހެންވީމާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަރުކާރުން އޭރު އެ ބަންދުކޮށްލީ އެ ޚަރަދު ސަރުކާރުން ނުކުރެވޭނެ

ރަކަށް ނޫން ޓާގެޓް ިމ ވަކި ަސރުކާ ؛ޮކންމެ ސަރުކާރެއް ،ކީ މިއީ ސަރުކާރުން ޖެހެނީ މިކަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މި

ލެވި ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުްނ ނުއި އަޅަ ރިން މިކަމާވެ ،ނުލެވިއި ސަުރކާރުތަކުން ައޅަ . ކޮންމެ ސަރުކާެރއް އަޔަސްކުރެވެނީ

ނޑުމެން އަތުނުޖެހޭ  ހިސާބަށް އައުމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަންމިހާހިސާބަށް އައީ. މިހާރު މިހާ ބޮއްސުންލައި އަުޅގަ

 ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުދިން ބަލި ކުދިންނަށްވެ ،މިކަްނ މިއީ ބަލިމަޑުކަމަކަްށވެ ،ހިސާބަށް ދިއުމުން

 މިގޮތަށް މި ވާހަކަ ދަްއކަންޖެހުމަކީ މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ  ،މަސްތުވާތަކެތި ިވއްކާ މީހުްނ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ވުމަކީ

ވީމާ ބަލި  ނުކުރެވުނު ކަމަކަށްުޅަގނޑުމެންނަށް މިކަމަކީ ަޙއްލުކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިާހރު ނެތް އެހެން ގޮެތއް. އަ

ނޑުމެން މި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން އެބަޖެހޭ. މިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވާހަކަަދއްަކއި  ކުދިންނަށް ބަލައި އަުޅގަ

ރާއްޖޭގައި ޯކޓުތަކުން ޙުކުމް އެބަ ކުެރޭވ  މި ،ން އެބަޖެހޭ. ފާހަގަޮކށްލަންޖެހޭއަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް މަަސއްކަތްކުރަ

ތިން އަހަރަށް ަޖލަށް. މަސްތުވާތަކެީތގެ މަްއސަލައެްއގަިއ ގެްނގޮްސގެން  ސްކަެލއްަގއި ތަުޅ ހަލާުކކޮށްލީމާބައި

ނޑުމެންގެ ދީނުަގިއ ވަކި ގޮަތކަށް މިކަ ؛ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ނޑައެޅިަފއި އޮންނައިުރ މިއީ އަުޅގަ މަށް ޙުކުމް ކަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެސް ެއހެން ގޮތަކަށް ހަދައިގެން  ނޫނިއްޔާ .ޖެހެނީ ރިހިބިލިޓޭޓްކުރަން މި  ނަށްވެސް އަުޅގަ

ތަން  ބޭނުންކުރާ މީހާ ވެސް ދޫކުރަމުންދާ ،މަސްތުވާތަކެތި ބޯ މީހާ ވެސް ،މަސްތުވާތަކެތީގެ މީހާ ދޫކޮށްާލ އުސޫލުން

ނޑުމެން ދަނީ. މި ންނަށް ފެނިގެން މިއަޅުަގނޑުމެ ވިސްނައިގެްނ  ނަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް މިކަމާކަމަކީ މިއީ އަޅުގަ

ުނވޭ މިކަްނ ނޫން ގޮތަކަށް މިކަްނ ޙައްުލކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ހަަމއެކަނި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ ަބދަލަކުން ހިއެއް

މިތާ ކޮންމެ  ،އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް  ނެއް. ގާޫނނަށް މި ބަދަލުތައް ގެނައިމާއިޞްލާޙުކުެރވޭނެހެ

ބަދަލުވެވޭނޭ. މި ބަދަލުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް މިތަނަށް މިއީ ވަރަށް ރަނގަުޅ ބަދަލެކޭ

މަޖިލީހަށް ގެނަޔަކަްސ އިޞްލާޙެއް ނުގެނެވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަްނ ސަރުކާރުން މި ގާނޫނަކަށް ބަދަލު

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމާއި ބާރު  ،ގާނޫނަށް ެގނެވުނު އިޞްލާޙުތަކަކީ ސަުރކާރުގެ އަމިއްލަ އެދުމަށް 90ހުށަހެޅޭ %

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނެގ  މުން އެބައާދޭ.ްއކުރުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހެޅެއެ މި ހުށަހެޅިގެްނދާ އިޞްލާޙުތަކުން ވެސް ައޅުގަ

މަކަށް ކުރަން ސަރުކާރުން ކަ މިކަން މިއީ ާއއްމު ނޫނިއްޔާ ،ކަށް ހަދަންމަސްތުވާތަކެތީގެ މީހުން މިީއ ނެތް ބަޔަ

ނޑުމެންނަށް  އް ކަަމށްކަމެ  އުޅޭ ނޫންކުރަން ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންަނވާކަެށއް ނެތިން. މި ދެންނެވިހެން އަުޅގަ

ވި އިޞްލާޙުން ބޭރުްނ މި ގެްނނެ ؛ކަމަށް ބޭރުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރާނެ ،ފާހަގަކުރެވޭ 

ކަމަށް ިމ  ޚަރަދުކުރާނެ ،ކަމަށް ދެވޭނެދިނުމަށް ޓަކައި ބޭރުން ފަުރވާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ުކދިންނަށް ފަރުވާ

ބިލުން އިޞްލާޙު އެބަ ގެނެވޭ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ފެނިގެންދާނީ މަސްތުވާތަކެތީެގ 

ވެސް  ތަން. މިއީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބަޔަކު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ަބއިތިއްބާ ،ށް ރުހޭމައްސަލަތަކުަގއި ސަރުކާރަ
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ނޑުމެން އިތުބާުރކުރެވޭނީ ޖެހެނީ މި ލަތެއް. މިހެން މި ދަންނަވަންހާއަންނާނެ   ؛ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް އޮތް ގޮތް. އަުޅގަ

ޔޫސްކަން ފެންނަމުން. ދަނީ މާ ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއިތުބާރުކުރަންޖެހޭ އެްއވެސް ފަރާތެއް ނެތް. ހުރިހާ ފަރާތަކު

ނޑުމެންނަށް، އެހެންވީމާ ނޑުމެންނަށް  ،މިހެން ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކުން އަުޅގަ އަދި ސަރުކާރަށް ކުުރނީސްކޮށް އަުޅގަ

ަތކަްށ އެުކ މިހެން ގެނެޭވ އިޞްލާޙު ރަނގަުޅ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ،މަލުވާހަކަދެެކވޭކަެށއް ނެތް. މި ބޭނުންވަނީ ޢަ

ނޑުމެ ، ން ބަަލން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމާސަރުކާރުން ގެންނަ މަސަްއަކތްކުރުމަށް ގެންނަ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑަކަށް މިކަން އިމްޕްލިމެންޓްވެގެން މި ގާނޫނު އައިްސގެން މި އިޞްލާުޙ  ،މިކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްާލނަން. އަޅުގަ

މިއީ  ންޅު ގޮތްަތކެއް މެދުވެރިުނވަނީހެއަުޅަގނޑުމެންނަށް ރަނގަ ؛މިކަމުން ރަނގަޅު އައިްސގެން އިމްޕްލިމެންޓްެވެގން

 ކޭ ދެންނެވޭކަށެއް ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. ތަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެަމނަފުށީ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 ޘްމާނަށް. ޢުމެންބަރު ޖަމީލް 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢު ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް

ނޑި އެބަ  ނޑުމެން ސިކު ބޫލުކުރަްނ ގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންނާއި އަދި އެހެނިހެން  ؛އި ދުންފަތުގެރާއްޖޭގަ އެބަޖެހޭ މި އަުޅގަ

އަދި  ،ވެފައިތިބި މީހުންނާކޮށް އެކިެއކި ޑްރަގަށް އެލާިޖކު ޞަކަންތައްތައްަތކުަގއި އިސްިތއުމާލުކުރާ މީހުންނާ، އަދި ޚާއް

ނޑުމެން  މީސްމީހުން  މަސްތުވާތަކެތީެގ ިވޔަފާރިކުާރ މީހުންނާ، މި މި ޤައުމުގައި ތިިބކަން ެއންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިތާަގއި މިއަދު ރަީއސް ނަޝީދުެގ ވާހަކަގަސިނކުޑިއަށް  ދެްއކުމުގެ ބޭނުމެްއ  ބޫލުކުރަން ެއބަޖެހޭ. އަޅުގަ

. މީ މައްސަލަެއއް ޤައުމީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އީދެއްކުމުގެ ެވސް ބޭނުމެއް ނެތް. މި ނެތް. އަދި އެހެން ރައީސެއްެގ ވާހަކަ

އްލާ ހަމައަށް ދިޔުމަށް މިސްރާބުޖަހާއިރު އަޅުަގނޑުމެން ޙަ އްލެއް ހޯދަން. އެޙަމިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ނޑުމެންގެ ިސޗުއޭޝަަނކީ ކޮބައިތޯ. އަުޅގަ ބަލަން އެބަޖެހޭ މިހާރު އަޅުގަ

މި ގާނޫުނ އިޞްލާޙުެވގެން އަންަނއިރު  ގެްނ،އްލެއް ހޯދިޙަީނ މިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަަތކަށް

ނޑުމެންނަށް މިކަމަށް  ނޑުމެްނ  .އްލެއް ހޯދުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޙަމި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ އަުޅގަ

 ،އޮތީ ވަނަ  އަހަރު މި 2013މީހުން  ބިކޮށްފައި ތިތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ މި ފަރުވާ ބޭނުން

އޮތީ.  ފަިއ މިވިމީހުންނަށް ފަރުވާދެ 486 މި އޮތީ، ވަނަ ައހަރު 2014. މި އޮތީ މީހުންނަށް ފަރުވާެދވިފައި 507

 ،މީހުންނަށް ފަރުވާދެވިފަ. މާނައަކީ 757އޮތީ  މަހާ ހަމައަށް އަިއއިރު މި ބަރުންއަހަުރގެ ނޮވެ މި؛ ވަނަ އަހަރު 2015
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އަހަރުގެ  އޮތީ މި މިލިއަްނ ރުފިޔާ މި 16 ،ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްފައި ރުފިޔާ ިދވެހި 22000މެ މީހެއްގެ ބޮލަކަށް ކޮން

ނޑުމެން ؟އްލެއްތޯޙަމީހުންނަށް ޚަރަދުކުރެވިފަ. މީ  757މި  ކުދިން އަނބުރާ  ނޫނީ މި ؟އްލެއްތޯޙަކުރުން ޚަރަދު އަުޅގަ

 ޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއް އެަބއޮްތތޯ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަުކދިންނަށް ވަ މުޖުތަމަޢަށް އައިއްސަ އެ

ެއކަމަކު މިހާރު މުޖުތަމަޢުގައި  ؛ވެފައި ތިބި ކުދިން ތަފާތު އެކިެއކި މައްސަލަތަުކަގއި ައހަރު 6އަހަރު ވެފަިއ،  5ފެނޭ 

 ،ކުދިން އެކު ރީިތ ދިރިއުޅުމެއް ުއޅޭ ފެމެލީއަކާ ،ަވޒީފާ އަދާކުރާ ުކދިން ،މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކުދިން

އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާެވސް އެްއކަލަ މައްސަލަިއގަިއ  5 ،މަސްވެރިކަމުގެ އެިކއެކި ސިާނޢަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުދިން

ިއ މި މައްސަލަިއގަ ؟އުޅެނީ މީހުންނަށް ކޮންފަރުވާެއއްތޯ ދޭން މި ތަން އެބައާދޭ. އަނެްއކާ އެ ދާ ބެދިގެން ޖަލަށް

ކުދިންނަީކ  90ބޭނުންކުރާ އަދަދުގެ % މި  ،ފެނޭ އްލާ ހަމައަށް ދާއިރުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަޙައަޅުަގނޑުމެން 

 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްލައިގެން މި  16ކުދިން. ކީއްޯތވާނީ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން  ގެއަހަރު 35އަހަރާއި  18

ޖެހޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ .ދިނިްއޔާކުދިންނަށް ވަޒީފާދެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ހޯދައި

ށް އައިސް މިހާރު މުޖުތަމަޢަ ،މަސްތުވާތަެކތީގެ މައްސަލަިއަގއި ބެދި ،ވަޒީފާ ައޅުަގނޑުމެން ހޯދައިދިން އުސޫލުން

މު އްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ވަރަށް މުހިރަނގަޅަށް ތިބި ކުދިންނަށް ފަރުވާދެވޭނެ ގޮތްަތކެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ިއއް

އަމިއްލަ ފަރާތްތަާކ  .އޮތީ މާއްދާއަށް މަގުފަހިވެފައި މި  އެ ،އޮތީ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެން މި ގާނޫނުަގއި މި

ކޮށް ިދވެހިރާްއޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާހޯދަން ޞަކަންތައްަތްއ ކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާ، އަދި ޚާއް ހަވާލުކޮށްގެން މި

ނޑުމެްނގެ ާރއްޖޭަގއި ހުރި ަވސީލަތްތަކުން މިކަން ނުކުރެވޭ ނެ ން ފޮނުވަިއގެން ފަރުވާދޭކުދި . ވަރަށް ނެއުސޫލު. އަުޅގަ

އޮތީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް.  މީހުންގެ ޖާގަ މި 170ނގޭ ހިންމަފުށީގަިއ ހުރި ސެންޓަރުތަކުގައި ވެްސ ސާފުކޮށް އެ

. ދެން މިކަމަށް ފަރުވާހޯދޭނެ ގޮތެއް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ވިދާުޅވެްއވާ. އޮތީ އަންހެނުންނަށް މީހުންގެ ޖާގަ މި 20

މީހުން ވެއިޓިންގ  326މީހުން އެބަތިބި ވެއިޓިންގ ލިސްޓުަގއި.  326ވެސް  އޮތީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި

ގާނޫނުގެ ތެެރއިން  އިރު މިގާނޫނު ބައްޓަްނކޮށްގެން އަންނަ  މި، . އެހެންވީމާޓަކައިފަރުވާ ޯހދުމަށް އެބަތިިބ ލިސްޓުގަިއ 

ބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ގަ ައޅުަގނޑުމެން  ،ހޯދޭނެ ގޮތަކީއްލު ޙަ އްލެއް ހޯދަން.  މިޙަޖެހެނީ  އަޅުަގނޑުމެން މި

ކުރަމުން އަންނަ މީހުން ހަތަކެްއގެ ގޮުތަގއި މަސައްަކތްހަމަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ަޖގަ ،ރާއްޖޭގެ ެއކި ކުދި ރަށްރަށުަގއި

ރަށްރަށުގައި އެންމެ ފުލުހަުކ  މު. އެއްވެސް ވަރަށް މުހި ކުރުމަށް ޓަކައި ފުލުހުންގެ ދައުރުއްލުޙަކަން . މިއެބަތިބި

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކެއް. ގަ އްލެއް ނުކުެރވޭނެ. މީ ޙަ ފުލުހަުކ ބަހައްޓައިގެން މިކަން  2 ،ބަހައްޓަިއގެން

 ގަިޑއިރު އެބަ  3 ،ގަޑި 2ރަށަށް އައުމަށް ަޓކައި  ފެށިގެްނ އެކުެރވޭ ހިސާބުން ސްތުވާތަކެތީެގ މައްސަލަ ެރކޯޑުމަ

ކަންތައްަތއް  އެ އި،ފޮރުވަ ށްްސތުވާތަކެތި އެހެން ދިމަދިމާލަެވގެންދަނީ އެއްކަލަ ޖަގަަހއިަގއި މަ ނަގާ. ނަތީޖާއަކަށް

ނޑުފުރަތަ، އަންނަނީ. އެހެންވީމާ މުޅި ނިޒާމުން ބޭރުކޮށްލާ ހިސާބަށް މި ބޫލުކުރަންޖެހޭ. ގަެމން މިކަން މަ ކަމަކީ އަޅުގަ

ގިނަ ކަންަތއްތައް އެބަހުރި.  ކަްނތައްތަކަށް މަގުފަިހވާ ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެން ދިިރއުޅުމުގެ ާހލަތު ހުންނަ ގޮތުން މި
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އުނދަގޫތަަކކީ މައްސަލަެއއް. ހުރި ދަތި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިރިއުޅުމުގަ ގޯތިގެދޮުރގެ މައްސަލަައކީ މައްސަލަެއއް. އި 

 އަދާކޮށްދެވޭެނކަން، ަވޒީފާއަްށ ދެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަން އެ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ށް އައިސް އެޢަމަކުދިންނަށް މުޖުތަ  މި

ސާފުކޮށް  ނުދެވޭނެ. ވަރަށްއްލެއް ހޯދައިޙައްސަލަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަ ކުދިންނަށް ދީގެން ނޫނިއްޔާ މި

އަދި މި ގާނޫނާ  ،ގާނޫުނ ހަދާއިރުމި  ،ގާނޫނަކުން، ތައް މީ. އެހެންވީމާހުރި ޙަޤީޤަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން

ފުޅާ އީ ވުރެ މި ދޭތެރޭގައި ބަލާފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ގާނޫނު ނިންމާލުމަށް ދޭތެރޭގައި މިހިރަ ނުކުތާތަކާ

ނޑުމެން ކަމެްއަކން އަޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން.  ނޑުމެްނ މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭދާއިރާެއއްަގއި ައޅުގަ  މި ގާނޫނު އަުޅގަ

މުވާނެ. ފުލުހުންގެ ޚިޔާލު މީގައި ބަލަން އްފުލުހުންގެ ދައުރު ވަރަށް މުހި ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަާރކުރަމުންދާއިރު

 ތޯ މި މީހުންނަށް ކިހިނެއް ކުދި ރަށްރަށުގައި އެ ފުލުހަކު ބަހައްޓައިގެން  1 ،ފުލުހަކު 2އެންމެ  ؛އެބަޖެހޭ. ފުލުހުން

ރަށްރަށުަގިއ  ކުދިކުދި. 25، 20 ؛ކަމުަގއި އުޅޭ ކުދިންގެ އަދަދު ުފރަތަމަ ސުވާލެއް މީ. މި ؟އްތައް ބެލެހެއްޓޭނީކަންތަ

ކުރީމާ އެ ފުލުހުން ވެސް މި ތިބެނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެޭރގައި. އިްއޒަތްތެރި ހަކު ބަހައްޓައިގެްނ މަސައްކަތްއެންމެ ފުލު

ނޑުމެންގެ މި ނިޒާމު .ރައީސް ނޑުމެން ޙަހަރުދަނާކޮށްގެން ނޫނީ  އަުޅގަ ދާންޖެހޭނީ މީގެ އްލެއް ނާންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހެން ސިޔާސީ ވާހަކަތައް ަދްއކާއިރު އަސްލު މައްސަލައާ އީސް ނަޝީދު ރަ  ،ދޭތެޭރގައި. އަުޅގަ

ނަށް ންނޑުމެން އެންމެދެއްކުުމގެ މާނައެއް މިއަަދކު ނެތް. އަޅުގަ  ުޒވާނުންނަށް ހިތްވަރުދިން ވާހަކައަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ކުރަމުން އަންނަ ސަރުކާރުން  އްލުކުރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަން. މިޙަކަންތައް  ޖެހެނީ މި  ވެސް މިއަދު މި

ނޑުމެން ،ކަންތައްތަކަށް އެއްބާރުލުންދީ ސަރުކާރުން  މި އި،ސަުރކާރަްށ ފާޑުކިޔަ  ގެއިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކުން ެވްސ އަުޅގަ

ކުރެވޭތޯ ބަލަމާހިނގާ ކަން ވެގެން ކަން ކަދެއްކުުމގެ މާނައެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންކޮށްނުދޭ ވާހަ ކަމެއް

ނޑުމެން އިންތިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބުކޮށްފައި މަޖިލީހަށް ވައްދާފައި މިތިބީ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް. ޚާރައްޔިުތން އަޅުގަ

ޖެހޭ.  ްނތައްތަުކގެ ނަތީޖާ ރައްޔިތުްނނަށް ދައްކަން އެބަކަ . އެކަށް ނޫންބަަޔކަށް ފާޑުކިޔާ އެއްބަަޔކު އަެނއް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. އަޙްމަދު މުބީނަ

 

 ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:ބިލެތް

ނޑުެމން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި ބެހޭ  މަސްުތވާތަެކއްޗާ ،ވާ މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

ވެްސ  . މީގައި އަޅުަގނޑުގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކަށް އަޅުަގނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން
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މަީކ އުފުރާޅެއްގެ ދަުށން މިކަން ގެނެވޭގެނަ މު ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ެއއްއްއެންމެ މުހި ،ނީ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަހަމަ 

ކަމުެގ އްލެއް ލިބިގެންދާނެޙަޑު މަސްތުވާތަކެތީގެ މުސީބާތައް ވާ ބޮ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިާރއްޖެއަށް ދިމާވެފައި މި

ނޑު ވެސް ދެކެން. އާދެ! އެ ހިފެ ނޑުމެންނަށް މި އްންމެ މުހިސިގްނަލެއް ކަމުަގއި ައުޅގަ  މު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އަޑު  ،އިޞްލާޙުން ފާހަަގވެގެންދަނީ ހޯދަްނ އިިވގެންދޭ ާރއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާމީގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ނެތް. މީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ  އްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުޅުވާލެވިަފއެކުީރަގއި  ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުުރޞަތުތައް މީގެ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢާ އަޅުަގނޑުދަންނަވާނީ ނޑުމެންނަށް ވިްސނަދޭތެ އަުޅގަ ނޑުމެ ،ނުލެވިއިރޭގައި އަުޅގަ ްނގެ އަުޅގަ

ކަމުަގއި  ކަމުގެ ނަތީޖާެއއްތްަފއި އޮ ތެރޭގަިއ އިހުމާލުވެދޭ ކަންކަމާ  ސަރުކާރުތަކުން މި  ދިޔަ  މީގެ ކުީރގަިއ ައއިްއސަ

އަންނަނީ ބޮުޑވަމުން.  ކަންތައްަތއް މި ދުވަހުން ައނެއް ދުވަހަށް މި އަޅުަގނޑު ެދކެނީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ެއއް

އަންނަނީ ފަސާދައިގެ ތެރެއަށް  ުޒވާނުން މި ،އަންނަނީ މިކަމުގެ ތެރޭގައި ހަލާކުވެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މުޖުތަމަޢު މި

ކަމަށް ބޭނުްނވާ  މި ،އިލާތަކުްނ ވެސް ޢާ ހުރި  ަތނަވަސްކަން ،ކަމަކީ މު އެއް އްެއންމެ މުހި އި ޙަޤީޤަތުގައި. ީމގަ ންދަމު

ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް ައޅުަގނޑު  އެއީ ވަރަށް ވަްނދެން ދިޔަކަން އިލާތަކަށް ވެސް މި ފުރުަޞތު ނުލިބި މިހާ ދުވަސްޢާ

ނޑުމެންނަށް ކުރެިވގެން  މި ،ކުރެވޭ އިޞްލާޙު ބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި. އާދެ! މިއަދު މިގަ ގާނޫނު އިޞްލާޙު ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި އިކޮމިޓީ މަރުޙަާލ ނިންމަ ،އަންނައިރު ނޑު އުފާކުރަނީ އަިއގެން ކުރިއަ އަުޅގަ ށްެދވޭިއރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްޮގތަށް މި ކޮށް ލިބޭޞަޖެއިން ބޭރުަގއި ިމ ފަރުވާ ޚާއްދިވެހިރާއް ވާީތވެ. އިޞްލާޙުކުރެވިަފއި ކަން އަޅުގަ

އަންހެން  ،ވެްސ ފާހަގަކުރެިވއްޖެ ދެްއެކވި މެންބަރުންގެ ވާހަަކއިންނޑުމެންނަށް ުކރީގައި ވާހަކަފުޅުައޅުގަ އާދެ، 

ަގ ޖާ  170ތީ. ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް އޮ ޖާގައޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން މި 20 ޞަބޭފުޅުންނަށް ޚާއް

ވޭ ކުރެތައްޔާރު މިހާރު މި، ްސ އެބަތިބި އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާމިއަދު ވެ 326ިލސްޓުަގއި ވެިއޓިންގ  ،އޮތްއިުރގައި 

ޙަޤީޤީ  ؛މައްސަލަ އޮތީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިބޫލުކުރާހިތްގަ ެރިވެގން އަންނައިރު އަޅުަގނޑު ސެންޓަރުތައް ތައްޔާރުކު

މިފަދަ ބެހޭ  މަސްތުވާތަެކއްޗާ ،ހައިރާންވޭ  ކަމަށް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމައަށް ދެވިދާނެ  މައްސަލައާ

ރަނީ ީކއްެވގެންބާަވއޭ އަށްއާދޭ. ައޅުަގނުޑ ހިތަ ދޭެތރެއިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީަހށް އެބައިޞްލާޙުތައް ހަމަ ދޭތެރެ

ިމ  ،ންބެހޭ ފަންނުވެރިން ގެނެްސގެ ށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާކުރުމަހުރިހާ މައްސަލަތަކަށް އެޓެންޑު  ހުރިމީގައި 

ނޑުމެން  ،ފަރާތްތައް ގެނެސްގެން  އްވިކުރެ މަސައްކަތްކަމުގައި  މިހާ ދުވަްސވަންދެން އިންވޯލްެވގެން މި އިކަމުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ްއލުކުރަން ނުނިކުންނަނީ ކީްއެވގެންބާަވއޭ. އަޅު ޙަ ގެނެްސގެން މުޅި ކަްނ ެއއްކޮށް  ޖެނެރަލް އިޞްލާޙެއް ގަ

 ،ހަމަެއކަނި އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަރުވާހޯދަން ފޮނުވައިގެން ،ފެޭނ އިނގޭތޯވެސް ނުހަމަ އެއްގޮތަކަށް 

ށް ނެރުނު ކުދިން ފަރުާވދީފައި މުޖުތަމަޢަ ގެނެްސގެން ގިނަ ޖާގަަތކެއް ދީގެން މި ،ފުރާޅެްއގެ ދަަށށް ނޫނިއްޔާ ެއއް

 އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ވަޒީފާތަެކއް ނުލިބޭ ކަމަށް  ކުދިންނަށް ކުދިން ނިކުމެގެން އަންނައިރު މި މި ،ކަމުގައި ިވޔަސް 

 އިލާތަކުްނ މިޢާ .މައްަސލަ ދިމާވޭފަިއސާެގ ުކދިންނަށް މި ދިމާވަނީ އެްއކަަލ މައްސަލަ.  އަނެއްާކވެްސ މި ،ވާނަމަ
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ން އަެނއްާކވެސް ން ބަލައެްއ ނުގަނޭ. މިހުރިހާ މައްސަލަތަެކއްެގ ސަބަބުޢުތަކުރާ އިތުބާެރއް ޯނވޭ. މުޖުމަތަކުދިންނަށް ކު

ދާން  މިކަްނކަމުގެ ތެރޭަގއި ގޮސް އެނުބރި ކުރީގެ ދިރިުއޅުމަށް ،އެްއކަލަ ކުއްާޖއަށް ފައިާސއެްއ ލިބޭނެ މަގެއް ނެތި

ނޑު  މީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާ، ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ މި  ބޮޑަްށ މިކަންކަމާ ހިތްވަީނ ވަރަށްބޫުލކުރާގަގޮތުަގއި، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ވަރަށް  ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަމެކޭ. މިހެން ހަމައެކަނި ގާނޫނެްއ އިޞްލާުޙކޮށްފައި މިކަން ނިންމާލެވޭ ދޭތެރޭ އަުޅގަ

ނޑަޤައުމީ ަމއްސަލައެ  ،ބޮޑު ަމއްސަލަެއްއގެ ޮގތުގައި  ންވުރެ ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ. އާދެ!  ށް ްއެގ ގޮުތގައި ިމކަން އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ފެންނަނީ ން އަންނަ ފަރާތްތައް. ޓްެވއްޖެ މިކަން ކުރަމުބޮޑަށް ސްމާ ރަށްވަ ،ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޙަމާހޯދޭނެ  މިަކން ،ދެނެގަނެ މި، އެހެންވީމާ ޘްމާންގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ ޢުޖެހޭ ހޯދަން. ޖަމީލް  އުލެއް އަޅުގަ

 އާދޭ. މި ބޮޑަްށ ފުޅާވެގެން އެބަ ބޫުލކުރާހިތްވަނީ އަތޮުޅތެރޭގައި މިކަން ވަރަށްގައަުޅަގނޑު  ،ފަދައިން ފާހަގަކުރެްއވި

އްލުތަކެއް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. ޙަމިއަށް  އި،ސްނަދޭތެރޭ ވި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މިކަންކަމާ އައުމަށް ައޅުަގނޑުމެން އަންނަ

 ހަ ދެނެގަތުމަކީ އެހާ ފަސޭ ކަންކަން  މި އި،ކަންކަން ހޯދަ ފުލުހެއް ބަހައްޓައިގެން މި 2 ،ހަމައެކަނި އެންމެ ފުލުހެއް

މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.  ނެއްކޮްށެގންހަމައެކަނި މާލެއަށް އެޓެންޑު ؛މުޅި ހުރިހާ ދިމާލަކަށް، ކަމަކަށް ނުވޭ. އެހެންވީމާ

 މި  އިގެން،ކުދިން ހޯދަ މި އި،މިންވަރަކަށްތޯ ފެތުރިފައި ބަލަ  އޮތީ ކިހާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަްށ މިކަން މި

އަންަނ  ކުރަްނވީ. އެތެރެއަށް ގެނެވޭތޯ މަަސއްކަތް ގެއެއް ީދގެން މިކުދިން މުޖުތަމަޢުކުދިންނަށް އެކަށީގެްނވާ ފަރުވާ 

ދަނީ އެްއކަލަ  އެނބުރި މި ވެސް އަނެއްކާ  ،ވާނަމަ ަވޒީފާ ނުލިބޭ ކަމަށް، ވަންޏާ ވަޒީފާއަްށ ނުނެރެވޭ ަކމަށް ކުއްޖާ

 ދާ ެވސް ޭއގެތެރެއަށް އެނބުރިއަެނއްކާ  ،ދިމާވެ އެކިެއކި ޒާތްޒާުތގެ ކުދިންނާ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް. މިދަންނަާވ ތަފާތު

އްެލއް ހޯދަން އަޅުަގނޑުމެން ޙަނީ އެްއޮކށް މުޅި މައްސަލައަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ، ވަނީ. އެހެންވީމާ  ގޮތް މި

އިން ހަމައެކަނި ރާއްޖެ ؛ްއލެއްޙަންޓެްއގައި ހިފައިގެން ެއކަމުގެ ވަކި ކޮމްޕޯނަ ންނަންވީ. ހަމައެކަނި ސްޕެސިފިކުނުކު

ނޑު ނުދެކެން ޙަ މީ ،ވާނަމަ ކަމަށްންވެއްޖެ ޔަތުަގއި މިކަން ކުރަވާލުމުގެ ނިބޭރަށް ކުދިން ފޮނު އްލެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް، ވެސް. އެހެންވީމާ ހަމަގައިމު އްލެއް ހޯދަން ޙަމައްސަލައަށް ވެސް  މި ،ބޫލުކުރާހިތްވޭ ގަބޮޑަށް  އަޅުގަ

ބެހޭ މާހިރުން ގެންނަންވީ. މިކަމުގެ ެއކްސްޕާޓުްނ  ރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަމާއަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުާރއި

ނޑުމެން ޑިސްކަސް ގެންނަންވީ. ގެ ީސ ވެސް ިސޔާމެއް. މީ އެްއގޮތަކަށް ޤައުމީ ކަ އީކުރަންވީ. މިނެްސގެން ައުޅގަ

ކުރަނީ.  ސިލުކުރަންށޭ މިކަންހާްއ ދެޤްޞަކާރުން ކޮންެމވެސް ނުބައި މަސަރު ުނވާނެ. މިކަމެއްގެ ގޮުތގައި ހަދަިއގެން

ނޑުމެން ތައް ދައްކަިއގެން ެއއްގޮަތކަށްވެސް އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިފަދަ ވާހަކައެްއގޮތަކަށް  ެވްސ ނުވާނެ. މީ އަޅުގަ

ހުންނަނީ. ސަރުކާރުން  ޤައުމީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މިހުންނަނީ.  އެންމެން އެކަްއެޗއް ކިޔަންެޖހޭ ކަންކަން މި

. ވޭތޯއްުލކޮށްދެޙަތަފާތު އެިކއެކި ކަންތައްތައް  އަންނަނީ މިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ކުރަމުން މިކަތްމަސައް

ބުކޮްށގެން ފޮނުވާފައި ތިބޭ މަންދޫބުން ޚާައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން އިންތިމި ކުރެވޭ މަސައްކަުތގައި ، އެހެންވީމާ

މި ބިލަށް ވެސް ހުރިހާ ، އި އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ ތެއްގެ ގޮތުގަ ވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަކުން ކޮންމެހެނަ
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މި ކޮށް އަޅުަގނޑު ޞަިކން ޚާއްވަ ގައިދީގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެވސް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާބޭފުޅުން ވެސް އެއްބާރުލުން

ނޑުމެންބެހޭ އެކްސްޕާ ިމކަމާ ،ފާހަގަކުރި ގޮތަށް މީގައި ހޯދެން އޮތީ  އްލެއްޙަމިއަށް  ނަށްޓުން ގެނެސްގެން އަުޅގަ

 ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރަން. ވަރަށް  ކުރާނެ ކަމަށް ވަރަށްމަސަްއކަތް އެގޮތަށް ދޭތެރޭ އެކަްނކަމާ ިއ،ކޮންގޮތަކުންތޯ ބަލަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން ތެރި އަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ބަރު. އަޅުގަ

 ށް. މަޡިމެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާވަިއކަރަދޫ 

ނޑު ެވސް   ށް މި( އަނޫނުމަސްތުވާަތެކއްޗާ ބެހޭ ގާ) 2000/17ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. `. އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަދަ ގޮތުަގއި މިފަދަ  ބޫލުކުރާގަްނނަވަން. ދެން އަޅުަގނޑު ެވސް ގެނައި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ޢުގައި މުޖުތަމަ ،ލަކޮށް މުޅި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކޮށްބަދަލުަގިއ ޖުމު ކުރުމުގެކުން ކުދިކުދި ކަންކަްނ އިޞްލާޙުގާނޫނަ

ވަުރގަދަ ެއްއ  ކުރުމަްށ ެވވޭ އެންމެވަބާއިން މުޅި ޤައުމު ސަލާމަތް މަސްތުވާތަކެީތގެ ަފއިވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެ

ނޑު ވެސް އެދޭ ެވގެން މި ގާނޫނު ނިމި ގާނޫނަކަށް ނޑުމެން އެންމެން ެވްސ ގެންދިޔުން އަޅުގަ އެދުމަކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެވި ހިފައި ،ދަނީ ފާހަގަކުރަމުން މި ނޑުމެްނގެ ތެރެއިން ބަޔަކު  ގެން މިމަސްތުވާތަެކއްޗަށް އަުޅގަ ދަނީ އަޅުގަ

ނުޑ ވެސް އި ނޑުމެން އެންމެ ވާހަކަ  ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު އީ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިގަހުމާލުވެގެންނޭ. އަުޅގަ އެއް. އަުޅގަ

ކޮށް ބައެްއ ޞަށް ރާއްޖެއިން އެތެރެކުރަމުންދާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުން. ޚާއްމިސާލަކަ ،އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ ކަމަކީ ށްބޮޑަ

 ،ބެހޭ ގާނޫނަށް ެވސް ގެނައި އިޞްލާޙުަގއި ދެެކވުުނ ވާހަކަިއަގއި ފާހަގަކޮށްފި  ޅުން ކުރީަގއި މަސްތުވާަތކެްއޗާބޭފު

ނޑުެމން ތި  ތިލަފުށިން މި  ؛ރޕޯޓާއަދި ސީޕޯާޓއި ެއއަ ،މިއަށްވުރެ ންބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ތިލަުފށީގަލަފުށީގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ދަނީ ތިލަފުށިން.  ގަަދއަށް މިކަން ކުރަމުން މި ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި އެންމެގަީރަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގެ ކުކަންކަން މީ

ނޑުމެންނަށް މި އަތުލެވޭ މަސްތުވާތަކެތި ެއކަށީގެން ޞަާޚއް ،މިކަން ތަންކޮެޅްއ ވަރުގަަދކޮށް، އެހެންވީމާ ވާ ކޮށް ައޅުގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ސީރިއަ ކަންކަން އަޅު މި، ގޮތަށް ނައްތާލެވޭތޯ ބެލުމާ ކަންކަން ކުރަން.  ސްކޮށް މިގަ

ނުޑމެންގެ މަޖިލީހުން މި ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ  މިކަމުގެ އެންމެ އިސްގައަޅުަގނޑު  ހަދާ  ދައުރެއް އަާދކުރެވެނީ އަުޅގަ

ފުލުހުން. ފުލުހުންގެ  އެއީ ގޮުތަގއި އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ .މި ގާނޫނު ތަންފީޛުކުރަން ތިބި ބަޔަކަށް ،ގާނޫނުގެ އިތުރަށް 

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ދައުރު މިކަމުގައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އެބަ ގޮތުަގިއ  ޖެހޭ އެއްބާރުލުން މިކަމުގައި ދޭން. އަޅުގަ

 އި،ނީ ފުލުހުންނަށް. މިކަން ނައްތާލަމުޅި ރައްޔިތުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިނގިލި ދިއްކުރަމުންދަ ؛މިކަމުގައި ހުރިހާ
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ނޑުމެން  ،ބައެްއގެ ގޮުތގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ  އޮތްންގެ އިތުބާރު ރައްޔިތު މުޅި މުއައްަސސާ ހެދުމަށް އަޅުގަ

ދީގެން އެބަޖެހޭ  ކަމަށް އިސްކަން އެންމެން އެއްބާރުލުން ލައިެގން ނުވަތަ ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވެސް މި

ނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުރަންގޮުތގައި މިހާރުން މިހާރަށް މަސައް އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރާ ބަަޔކު ގޯްސ  ،ކަތްކުރަން. އަުޅގަ

 އި ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރާ ،ކުރަންޖެހޭ. އެގޮތުން މަށް ކަންކަްނ އެބަވުހަމަމަގަށް އެޅު ،މަގަކުން ދާ ކަމަށް ވަންޏާ

މަެއކަނި ރާއްޖޭަގިއ ގޮުތގައި ހަ މަށް ކަންކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާވު ކުދިން ރަނގަޅު މަގަށް ެއޅު

ިއގެްނ ކުދިން ފޮުނވަ ؛ަކންކަން ވެްސ މި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ،މިކަން ޙައްލުކުެރވޭ ކަހަލަ މަރުކަޒެްއ ެއޅުމުގެ ބަދަުލގައި 

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ެއބަ ށްޙައްލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަ  ޮގތުގައި ހުރިހާ ކަމެއް އެއް  ޖެހޭ މަގުފަހިކުރަން. އަޅުގަ

 .ބޮޑު އަދަދެއް އީމި .ފެންވަރަަކށް އްޭވ މިއެ ކާރަކަށް ުކޅެދުންތެރިކަމެއް ނުސަރު ،ަބޔަކަށް ދިމާލަކުން އެއް

ނޑު ގަބޫލުކުރާ .ސަޭތކަ މީހުންނަށް 15ހާްސ ނުަވތަ  15ގާތްަގނޑަކަްށ   މިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ އެބަ  33ގޮުތގަިއ  ައޅުގަ

ނޑު  ވެސް ިމކަން ރަކުގޮުތން ވިްއޔާ ހަމަެއކަނި އެންެމ އަހަ ދޭ މި ހިސާބުން ދައްކާ ކޮްށލަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ނޫން. އެހެންވީމާ، ބައެއް ބޭފުޅުންނަކީ ތަނަވަްސކަން ހުރި ބޭފުޅުން ކަމަށް  ކަމެއް ގޮުތގައި މިއީ ވާނެ  ގަބޫލުކުރާ

 ށްދިނުމަކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ާރއްޖެއިން ވެސް މި އިބޭފުޅުން އަމިއްަލައށް ރާއްޖެއިން ބޭރުންނާ ވާތީވެ އެ

ނޑު ެވސްޚުވާލަން މިއަްށވުެރ ފުޅާކޮށް. ޅުއެބަޖެހޭ ހު އެބަ  ށް ސަރުކާުރެގ އެިކ މުައއްސަސާއަ މިހާރުވެސް  ،ދު އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ  އިލާއިން މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެފައި ހުރީމާ ާރއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ޢާހުށަހަޅަމުން ދަން އަޅުގަ

ެވސް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން  އަލިމަެގްއ ނުފެނޭ އަދި އަދަށް ކަށް ކަމަ މި ެވސް އާދޭސްކުރަމުން. އެކަމަކު 

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިކަން މިހެން މި  ގޮުތގައި ިމއަށްވުެރ އިްސކަން މި  ވަނީ ީކއްެވގެންކަން. އަުޅގަ

މީހާއަށް ނިކަމެތި .ހުންެގ ކަންކަމަށްޑްރަުގގެ ޑީްލކުރާ މީ ނުވަތަ  ،ހުރި ތަންކޮެޅއް ތަނަަވްސ ނުވަތަ ލާރި ،ދެވެނީ

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ  އަޅާލުމުެގ ބައި ވަރަށް ކުަޑ އަޅުަގނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ މިކަމަށް ބަލާއިރު. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކަންަކން ވެސް ހަމަޖެހޭނީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވިްއޔާ ހަމަހަމަކޮށޭ މިއަށް އެންމެ ދެރަ މީހާ  ކުރެވެން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ދެން މީގަނުވަ ؛ހިކި ،ކުރަނީ ހަމައެކަނި މަސްތުވާތަކެިތ މާނަ މި ބޮުޑ ބަސްތަެކްއ  މާ އިަތ އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނޭނގޭ. ައޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރާ ށްކިޔާކަ ވެްސ މަސްތުވާތަކެްއޗެްއ. މިީއ  ގޮުތގައި ރަލަކީ އަުޅގަ

ވުރެ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ާމ އްސަށް ިކޔާ ެއްއޗެ ކި ނުވަތަ ޑްރަގު މިގޮތުގައި ހަމަެއކަނި ހި އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ

ރަލަކީ މަސްުތވާ ކޮންމެ  .ނުޭވ ރާ ައޅުަގނުޑމެންނަށް އިސްލާމް ދީނުގަިއ ވެސް ހުއްަދކޮށްފަެއއް .ނުރައްކާ އެްއޗެއް

ނޑު އާއްމުކޮށް  ،ޅިއަށް ައޅަިއގެންޓުތަކުަގއި ބޭނުންކުރާ ފު ސޯާއއްމުކޮށް ރި ،މާނަކުރަނީ ދިޔާ މެންއެްއޗެއް. ރާ އަުޅގަ

ުނކުރަން  ންނަ މަސްތުވާތަކެތި. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ގަބޫލެއްހު ހުއްދަކުރާ ކަަހލަ ގޮތަކަށް މި ޓުތަކަށްސޯރި

ޓުަތކުގެ އިތުރަށް ރަށްރަށުގައި ވެްސ ސޯޖޭަގއި ޚާއްަޞކޮްށ މިކަމުގައި ރިރާއް ؛ވެސް ާރއްޖޭަގއި މިަކން މިއީ

ކުރޭ. ހަމައެަކނި ބޭރުން އެތެރެކުރާ ރަލުެގ  ކަންކަން ގޮުތގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި މި ގަބޫުލކުރާއަޅުަގނޑުމެން 
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 މި ،ވެސް. މިއީ ކާ ވާހަކައްއިން އަޑުިއވެމުން އެބަދޭ ރާ ކަދޭތެރެނޫން. އަޅުަގނުޑމެންނަށް ދޭތެރޭ  ވާހަކަެއއް

ނޑުމެން ޮގސްފަ ނޑުމެއިފެންވަރަށް އަޅުގަ ނޑުމެން  ން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންކަން މިވާީތވެ އަުޅގަ ހުންނަނީ. މިއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ  ވެސް މަސްތުވާތަކެތި. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުން ނޫން. މިއީ ވެގެްނވާނެ ކަންކަމެއް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކަަމކުން. މިފަދަ ކަންކަން ަޙއްުލކުރުަދނީ މިފަދަ ކޮންމެ ނުބައި މުޖުތަމަޢު ހަލާކުވެގެން މި މަށް އަުޅގަ

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން  މިކަމުަގއި އިޚްލާޞްތެިރ  ،މިއަދު އެންމެ ބޮޑު ަދއުރެއް އަދާކުރެވެްނ އޮތީ ފުލުހުންނަށޭ. އަުޅގަ

ފުލުހުންގެ  ،އިތުަރށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ގޮުތގައި ތިބި ބަޔަކު ެވސް ިއސްކޮށް ނިކުމެއި މއަދި މީގަ  ،ބަޔަކު

 ،ފުލުހުންގެ ވަޒީާފގައި ތިބެ ނަމަވެސް ،ޚާްއޞަކޮށް ފުލުހުންގެ ތެރެއަށް ވަދެ ނަމަވެސް ،ގެންމުއައްސަާސއާ ގުޅި 

ނިމުމަކަށް ގެންނަން.  ،ކޮށްގެން ކޮންެމވެސް ެއއްގޮަތކަށް މިކަން ރަނަގޅުޮކށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު މިަކން

ޔަުކ ބަ އްބަޔަކު ގާނޫނު ހަދަނީ. އަނެއްއެ  ؛އަބަދު މިކަން ޙައްލުކުރަންތާ ޅުަގނޑުމެންނަކަށް މިއީީކ މުޅިއަ

މަސްުތވާތަކެތީގެ ަކންކަން ދެމިގެންދާކަން އެީއ  ރިއުޅުމުގެ ކަމެްއގެ ޮގތުގައިމުޅި ދި .ކުރަމުންދަނީމަސައްކަތް

ނުޑ އެދެނީ މިހާުރން މިހާރަށް ވެސް ީވ އެ ކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ގާނޫެނއް ންެމ ހަރުކަށި ވަުރގަދަ ނޫން. އަުޅގަ

 ،ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ގުޅިގެން ެއންމެ ފުރިހަމަ ގާނޫނެއް ހެދި އިޢިލްމުވެރިންނާ އިފުލުހުންގެ މުއައްަސސާއާ ،ސްގެނެ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.  ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއަށްވުރެ ރަނަގޅަށް މިކަން ޙައްލުެވގެންދިޔުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. 30ހިސާބުން  ތްތެރި މެންބަރު. މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  10:32ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މަސައްކަްތ 6.1 އަށްގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމުދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރި ؛` މި ދަންފަޅި

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރެގ އަރުވަީނ  ދަނީ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި ކުރިއަށް މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް. 

 

 އްެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެ
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ވާ  މި އި` ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިައދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި ހުށަހެޅިފަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ  އިމު ިއޞްލާޙެއް. މިއަދު ޤައުުމގެ ާހލަތާއްއިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން ނޑުމެން ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަޅުގަ މި ިއ،ގޮތާ ވެސް ގަބޫލުކުރަން  ޖެހޭ. އަޅުގަ

ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ަމއްސަލަައީކ ބޮޑު މައްސަލަެއއްކަން. ަޤއުމީ މައްސަލަެއއްކަން. މިީއ  އެބަ

ަމއްަސލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން ސިާޔސީކޮްށެގން އަޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި ސިޔާސީ

 ،ަގއި ޖެހިއި ބަޔަކު މަްސތުވާތަކެީތގެ ވަބަ ނޫން. އަޅުަގނޑުެމންގެ ޒުވާނުްނގެ ތެރެއިން އެތަކެއް ހާސް ވަގުެތއް

ވަނީ މިއަދު ައޅުަގނުޑ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ދިރުން ކަމުގަިއވާ ޤައުުމގެ އާބާީދއެްއގެ މައިބަދަ މި 

ނޑުމެން އެބައިޖެހެނީ ހަމަ ހަލާކުވުމުެގ މަގުމަތީގަ ދަންނަވާލަން ނޑުމެންގެ  . ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ ޖެހޭ އަުޅގަ

ތަކުްނ ތަރުަބވީ ވެށި ރަނގަޅު ތަރުިބއްަޔތުތަކެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުަތކެއް އިޤީދާއާޢަޒުވާނުންނަށް އިސްލާމީ 

ނޑު މުއްފޯރުކޮށްދޭން. މިއީ އެންމެ މުހި  ަދއްާކ  ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި އިރު،ލާއިމެން ވިސްނަ ކަމަކީ ިމކަމަށް އަުޅގަ

މަސްތުވާތަކެތީެގ ވިހަ އޭނާގެ  އި މަސްތުވާތަެކްއަޗށް ދެވިހިފާފައިވާ މިްނވަރާ ،ވާހަކަައކީ މަސްުތވާތަކެތި ބޭުނންކުރާ މީހާ

ނޑާ  ގެ ވަބާއިން އޭނާ މަސްުތވާތަކެތީ  އި،ހިފާފައިވާ މިންވަރު ާމއްދީ ގޮތުން ަކނުޑވާލަ ަގއިހިއްސުަތކު އިހަށިގަ

ޚާއްަޞކުރެޭވ  މަށްސަލާމަތްކުރުމަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދެވޭ ަބއެްއގެ ބެލުމުެގ ދަށުން ހިންގޭނެ ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގު

ނޑު ގަބޫލުކުރާ .ޚިދުމަތެއްގެ ވާހަކަ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ނޑުމެންނަށް  ގޮތުން ދީނީ މިއީ އަުޅގަ ގޮތުްނ ވެސް އަުޅގަ

ޤައުުމގެ އާމްދަނީން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ  އި،ންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން ފަރުވާގެ ާވހަކަ ދައްކަކަމެއް. އެހެ ޖާގަދޭ

މަސްުތވާތަކެީތގެ މައްސަލަ ފެށެނީ  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޖީލަށް ހޭދަކުރުމުގެ ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްާކއިރު

ނޑުމެން އެބަ ނޑުމެން  އިށްލަން. އާދެ! ދުމާޖެހޭ މިއަދު ބަހުސްކޮ ކިހާހިސާބަކުންތޯ އަުޅގަ ދުްނފަތުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ިހތުން މިއަދު އެބަޖެހޭ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޒީއެބަޖެހޭ ދައްކާލަން. ތަންފި ތެުދވެރިަކމާ  ،އިދާރާތަކުން އަުޅގަ

ހިސާބުން  އެ ،ނެތި ކުރަން. ދުންފަތުގެ ވަބާއިްނ ފެށިގެން އެންމެ ކުޑަ ކުއްޖާ ެއއްވެްސ ހައްދެއް އެކު މި މަަސއްކަތް

ފަހުްނ  ދެން އެންމެ ،ފެށިގެން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭަގއި ެއކިެއކި ވަބާތަުކގަިއ ޖެހެމުން ހަފުސްވަމުން އައިސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެކިއެކި ގުރޫޕުތަކާ ގުިޅެގން އެކުއްޖާގެ މުޅި ހަޔާތް ހަފުސްކޮށްލާ މަންޒަރު. އާދެ! 

 ރާއްޖޭަގއި އުަފއްދާ އެްއެޗއް  މަސްުތވާތަކެތި މި ،ފެށޭ ހިސާބަކީ ގަިއ ޖެހޭ ވާހަކަ. މިކަްނ މިއި މަސްތުވާތަކެތީެގ ވަބަ

ނަޑއެޅިގެން ބޮުޑ  ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މަސްތުވާތަކެތި އެތެެރކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކަ ނޫން އެތަކެއްަޗކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ގާޫނނުތަކުން ލިބެން. އިޚްލާޞްތެ ތަންފީޛީ އިދާރާަތކުން  އީއެ ،ރިކަމާ އެކު ތަންފީޛުކުރުމަކީ އަދަބު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަދާކުރަން.  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަހުން ނަމަވެސް ވިސްނާލަ ،އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން  ،ންމި ގާނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނެޭވއިުރ އަދި އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް ޑެތް ޕެނެލްޓީ ދިނުމަށް ޓަކައި  ށްމަސްތުވާތަކެތި ބޮޑެތި އަދަދުތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުާރ ފަރާތްތަކަ
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ނޑުމެން އެ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އިސްލާީމ  .ޖާގަ ހޯުދން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން ައޅުގަ

 ހާސް ދަރިންނެއް މިއަދު މަގުމަތިވެަފއި މި އެތައް އިމު ޤައުމެއް. މި ޤަުއމުގަަސއްތައިން ަސއްަތ މުސްލި .ޤައުމެއް

ނޫން.  ކަމެއް އެއްެޗއް. ިއސްލާމުންނަށް ހުއްދަ ންަގއި ޖެހިގެން. މަސްތުވާ ކޮންމެ ެއއްަޗީކ ހަރާއިތިބީ މި ވަބަ

އި ަހމައެކަނި ހަކުރުގެ ވާހަަކ ން އެބަޖެހޭ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައިލައެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ބަލަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްވާކަށް  ދައްކަިއގެން ނުވަތަ ހަކުރު ހުއްޓުަވއިގެން ުނވަތަ ެއއަްށ ފަރުވާދީގެން އަުޅގަ

މަސްތުާވ އެހެން ތަެކތީގެ ވާަހކަ ައޅުަގނޑުމެން  އި،ނެތް. ރަލުގެ ވާހަަކ އަުޅަގނޑުމެން އެއްފަރާެތއްަގއި ބާްއާވފަ

 ހިޝް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން މި ވަބާ ފިލައިގެނެްއ ނުދާނެ. މި ހުތުރު ފާ ،ނަމަ ބާއްވާ ކަމަށް ވަނީ އިރާތެްއގަ އެއްފަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ުޒވާނުން މަގުމަިތެވފައި ތިބިތިބުމަކަށް ހުއްޓުެމްއ ނާންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި  ޢަމަލުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަމާ ދޭ .ރައީސް ތެރޭގައި ވެސް ފުންކޮށް ވިސްނަން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑު މިދަންނަވާ ،ފުންކޮށް ވިސްނަވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ެތދެއްމެ ފަދަ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް  އަުޅގަ

ނޑު ،އިތުރުވެ  ކަމެއް.  މެން ެއންމެން އުއްމީދުކުރާފަރުވާދޭ މަންޒަުރ މަރުކަޒުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ ިއތުރުވުމަކީ އަުޅގަ

އެ ުޒވާނުން  ،މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ތިބި ޒުވާނުންނަްށ އަލުން އަނބުރާ ފަރުވާލިބިގެން ނަމަވެސް ،ތިބި އިބިކަވެފަ

 މުޖުތަމަޢުގެ ހަކަތަ ހުރި ބަަޔކަށް ވާްނ އެބަޖެހޭ. އެ ފުުރޞަތު ސަރުކާރުން ހޯދައިދިުނމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރުމަކީ

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކެްއ  އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުާރ ގޮތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ މަުރޙަލާގައި ިމއަށްވުެރ ފުންކޮށް  ،ޕްރައިވެްޓ ސެކްޓަރަްށ ހުޅުިވގެންދާއިރު އަުޅަގނޑު ހިތުްނ އަުޅގަ

މަސްުތވާތަކެތި އިތުރަށް ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ޓަަކއި  އިބާުރތަކާ އިތިޔާޒުތަކާ ެއ ފަރާތްތަކަށް ިލބެންޖެހޭ އިމް ިއ،ވިސްނަ

މުޖުތަމަޢު އިތުރަށް ފަސާދަވުމަށް  ،އަޅުަގނޑުމެން މިއަޅާ ފިޔަަވަޅކީ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި އިތުުރ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބި

ނޑުމެން މިއެއަ ،ނުވާނެ. އެއަްށވުރެ ހަރުދަނާކޮށް ޓަކައި ޖާގަދޭ ކަމަކަށް ެވެގނެއް  ްށވުރެ ރަނގަޅަށް އަުޅގަ

ނޑިްނ ވިސްނާލަން. އިްއޒަތްތެިރ  ިއ،ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ލޯހުޅުވަ ނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިސކު އަުޅގަ

 ހުރިހާ  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަސްތުވާތަކެީތގެ ފަރުވާހޯދަން ދިޔުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު .ރައީސް

ލަތްތައް ސީއެކަންަކމަށް ބޭނުންވާ ވަ އި،ހުދޫދުތަކާ އިޖާގަެދވޭ މިންވަުރތަކާ ،ކަންކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި ާޖގަދެޭވއިރު

ނަޑއެޅުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒިންމާ ކަމުަގއި އަޅުަގނުޑ ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.  އިހުރީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބަލަ ކަ

ނޑުމެން އެްނމެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން. ހުރިާހ މި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު އަ ންނާނީ އަޅުގަ

ނުލިބޭނޭ އަުޅަގނޑުމެން ސިޔާީސ ގޮތުްނ ޙައްލު .ޮކށްގެންޞްެތރިކަމާ ެއއްކޮށް މަަސއްކަތްމުއައްސަސާަތކެއް އިޚްލާ

ން އެބަެޖހޭ ޤައުމީ މައްސަލަތަކަށް އަޅުަގނޑުމެ .ކުރާހާ ދުަވހަކުބަަޔކު އަނެއްަބޔަކަށް ހަނގުރާމަެއއް ،ކަފިވެ

 ...މަށްށްގެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިކައެޑްރެްސކުރަން. އެ މައްސަލަަތކަށް އެޑްރެްސކޮ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި ސިކުންތު. ައޅުަގނޑު 58ބާކީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް

 ރިޔާޟަށް. هللا ބިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކިނ

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެްއކެވުްނ:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ވުރެ ކުޑަ ވަގުުތކޮޅެއް މި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު، މި ފުރުޞަތުގައި ެއއް މިނެޓަށް

ސަުރކާރުެގ  ،ހުށަހަޅުއްވާފައި  ބެހޭ ގާނޫނަށް ަމސްތުވާތަެކއްޗާ  ،ންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ދައޮތީ ލިބިފަ

ވުރެ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ނިޔަތުަގިއ  މިހާރަށް ޚާއްަޞކޮށް ފަރުާވދެވޭ ނިޒާމު ؛ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙަށް

ނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ގޮތުގައި ާރއްޖޭަގއި މިހާރު  އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރާ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަްށ އަޅުގަ

ވުރެ ބޮޑަްށ ހަރުދަނާކުރަން އެބަޖެހޭ. އޭގެ ނަތީޖާތަކެއް ނިކުންނަން  ފަރުވާދިނުމަށް މި ހިންގާ ނިޒާމު ވެސް މިހާރަށް

 .ލުކުރުމަށްޖުމްލަކޮށް މިކަން ޙައް ފައިސާތަެކްއ އެބަ ޚަރަދުކުރެވޭ ގިނަ އެބަޖެހޭ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަރަށް

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި އެކަީށގެްނާވ  މަސްތުވާތަކެތީގެ މަްއސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ެވސް ހިތާމަ ލަތްތަްއ ސީފާހަަގކުަރން. އެހެންވީމާ، ވައެކު ޔާ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނަކަން އަުޅގަ

ދައުލަުތގެ ފަރާތުން  ،ވާތީ ކޮށްގެން ކަމަށް ލަތްތައް ތަރައްޤީ ސީއިންސާނީ ވަ  ބޭނުންވާ ރަނގަޅުކުެރވޭނީ މި ާދއިރާތަަކށް

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި ވެސް މާެލގައި ވެސް އަދި ާރއްޖެއިން  ވެސް އިްސކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަުޅގަ

 ކަމެއް... މުއްރުގައި މި ނިޒާމު ހަރުދަނާެވގެންދިޔުމަކީ މުހިބޭ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ަގއްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ދާ މަސްތުވާަތެކތީގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ނޑުމެން ބަހުްސކުރަމުން މިއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ރައީްސ. މިއަދު އަުޅގަ

ެއކު ސަރުކާރުން ހެޔޮ ނިޔަތުގަިއ  ވަރަށް ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކަކާ ބިލެއް. މިއީމު އްގެނައުުމގެ ބިލަކީ ވަރަށް މުހި 

ނޑުެމން މުސް ކޮށްފައިާވ ކަމެއް  ލިމު ޤައުމެއްަގއި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުެމން ލަދު ވެސް ގަންނަންޖެހޭ  މުސްލިމުންގެ ގޮތުަގއި ތިެބެގން މި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާަހކަދައްކަން މިީއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މި ަވބާ ފެތުރިފައި މި ނޑުމެން ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ މިއީ އަުޅގަ
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ނޑު ،ވިސްނަިއގެން ކަމަްށ  މެން އެންމެން މަސައްކަްތކޮށްގެްނ މިކަން ހުއްުޓވޭތޯ މަސަްއަކތްކުރަންޖެހޭ ކަމެއްއަުޅގަ

ެއއްހާ މީހުން މި ފަަނރަ ސަތޭކަގޮތުަގއި  ލިބޭނަޑކަށް އަޅުަގނޑުމެންަނށް ޚަބަރުއަޅުަގނުޑ ވެްސ ދެކެން. ާގތްގަ

ނުޑމެންގެ ތެއި ވަބަ ސަތޭަކ ތަކުން ރޭަގއި މިހާރު ހުރި ސެންޓަރުގަިއ ޖެހިފައި އެބަތިބި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ބޭނުންާވ އެންމެންނަށް ފަރުވާދެވެން ެނތުމުގެ ސަބަބުން މި ބިލުގެ ، އޮތީ ަފރުވާދޭން. އެހެންވީމާ އެއްހާ ޖާގަ މިހަތްދިހަ

ނޑުމެން އުއްމީދުކުރަނީ. ހަމައެއާ ކަމަށް އަޅު ސަބަބުން އިތުރު ސެންޓަރުތަކެއް ހެދިގެންދާނެ ހާރު ރާއްޖޭގެ އެްއކޮށް މިގަ

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީަގިއ ، ރުމަށް ޓަކައި ބޮލެްއގެ މަްއޗަށްބަޖެޓުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައިސާއިން މިކަން ޙަްއލުކު

ނުޑމެންނަށް ޚަބަރު ލައްކަ ިވއްސަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުވާ ވެސް ބޮލެްއގެ މައްޗަށް ެއއް ލިބެމުންދަނީ. ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ވިއްަސކަށް ހާސް ރުފިާޔއިން  އްޔާޖެާރއްޖެއިން ބޭރުން މި ފުރުޞަތު ލިބިއް، އެހެންނަމަވެސް ބޮލަކަށް ގާްތގަ

ނުޑމެންނަ ކަމަށް މިހާރު ކޮށްފައި ހުރި ދިރާސާތަކުން ދައްކާ މިކަން ހަމަޖެހިގެންދާ ށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. ކަމަށް އަުޅގަ

ނޫނިްއޔާ  ،ްއޔާ ެއ ުކްއޖަކު އަމިއްަލއަށްހޯަދން ދާންވެއްޖެފަރުވާ  އަށް ީމގެ ކުީރގަިއ އަމިއްލަ، އެހެންވީމާ

ހޯދުމަށް އްކޮށް ާރއްޖެއިން ބޭރުން ފަރުވާއެ ހާރު ސަރުކާރުގެ ދީލަތި އެހީއާމައިންބަފައިން އެކަން ކުރަްނޖެހެނީ. މި

ކުރަން ދޮރު ހުޅުވިގެންދާ ޓަކައި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން އެ ޚަރަދުކޮށްގެން ވެސް މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި މަސަްއަކތް

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައިއެކު ފާަހގަކޮށްލަ މަ އުފަލާވާހަކަ ހަ ނޑުމެން ދައްާކއިުރގައި  ން. އަުޅގަ ފަުރވާދޭ ވާހަކަ ައޅުގަ

ނޑުމެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަްށ  ން ދައްަކންޖެހޭނީ. ހަމަ އެއާއެްއކޮށްހަމައެކަނި ފަރުވާގެ ވާހަަކެއްއ ނޫން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭކަން އެތެރެވާ ދޮ ރުތައް އިތުރަށް ބަންދުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ައުޅގަ

ނޑުމެން ފަރު  ރާއްޖެއަްށ މި އެތެެރާވ  ،ނުދާނެވާދިނުމަކުން މިކަން ހުއްިޓގެންއަޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ތެރޭަގއިވުން ހުއްިޓގެން ނޫނިްއޔާ. މީގެއެތެރެ ނގޭ. އެ ބޮޑެތި ިވަޔފާރިކުރާ މީހުން ތިބިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގިނަ ށްލެވިފައި ބޭނުންކުާރ ވާ ގޮތަކީ ިވޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ދޫކޮ ފަހަރު މި  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އަމާޒު މި ހިފެނީ. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮ މީހުންނާ ޑު ތް ަޙއްލެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނދިމާލަށް އަޅުގަ

ވެސް  ދަބު ދޭންއަމީހުންނަށް ހަރުކަށި  ނޑުމެން އެއަޅުގަ  ،މިކަން ކުާރ ބަޔަުކ ހޯދައި، ގަބޫލެއް ުނކުރަން. އެހެންވީމާ

ލާގައި އެކަްނ އެބަޖެހޭ. ދޭން މީގެ ކުރީގައި ވެސް ގާނޫނު ހެދިފައި އެބަުހރި. އެހެންނަމަވެސް، ެއއަށް ތަންފީޛީ މަރުޙަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ. ގިނަމަލުކުރެވިގެންޢަ އި ފަހަރުގަިއ ވިއްކާ މީހަކު ހިފަ ނުދާ ތަންތަން އަޅުގަ

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  މީހާ ޯކޓުން ވެްސ ދޫޮކށްލާ ނޫނިްއޔާ އެ ،ދޮރޯށިން ނުކުމެމީހާ ވަލު އްޔާ އެހައްޔަރުކުެރވިއްޖެ 

ނުޑ އެއް ނަ ބަދަލާނުގައި މި ގާނޫނަށް މި އަންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ކުިރއަށް އޮތް ތަ ފެނިގެން މި ކޮށް އަުޅގަ

މި ކަންތައްަތއް ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ހުރިހާ  ،ދަބު ދެވިއަމީސްމީހުންނަށް ވެސް ހަރުކަށި  އޮތީ މިފަދަގަބޫލުކުރާހިތް

ޙަޤީޤަތުގައި މި ބިލަކީ ދާއިރާެއއްަގއި ވެސް މަސަްއަކތްކުރަންޖެހޭކަން އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެްއ ސީލައިލިއިުރގަިއ މީގެ އިންސާނީ ވަބަޅުަގނޑުމެން އަ



46 

 

ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން. އެގޮތުން  ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި  ،އެޅިގެންދާ ބިލެްއކަން އަުޅގަ މި އެޅުްއވި ފިޔަަވޅަކީ ައުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރަން. ސަބަބަކީ، ހަމައެކަިނ  ނާމާންކަން މީގެ ސަބަބުން ކުޑަެވގެންދާނެ ކަެމއް އޮތް މި ކަމަށް އަުޅގަ

ދައްާކއިރުަގއި މަސްތުވާތަކެތިްނ ހަމައެކަނި މަސްތުވުމެއް ނޫން. އޭގެ ސަބަބުން  މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކަ

ެވސް ނޫނިްއޔާ މާރާމާރީއާއި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް  ،ތަކެއްޖަރީމާ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ބިުރވެރި ކަންތައްަތކެއް 

އެްއޮކށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ރައީސް، ހަމަެއކަނި މަސްތުވާތަކެީތގެ ވާހަކަަދއްާކއިުރ ހިނގަމުންދަނީ. ހަމައެއާ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި  ެއއްކޮށް ރާހަމަ ެއއާ އިމަ ހިކި އެއްޗެހީގެ ވާަހކަ. ޭއގައަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަަދއްަކނީ ހަ

ޕޮލިސް ރިޕޯޓްތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަ އަޅުަގނޑުމެން ނޫްސތަކުންނާއިގިނައިން ާއއްމުވަމުންދާ ާވހަ

އަޅުަގނޑުމެން ުމސްލިމުންގެ ގޮުތގައި ތިެބގެން  ،ެއއްކޮށް މަސްުތވާތަކެީތގެ ވާަހަކދައްކާއިރު ހަމަ އެއާ ،ފެންނަމުންދާއިރު

ންކުރާ އްމުންގެ ތެރޭަގއި ބޭނުވިއްކާ މީހުންނާއި، ރާ އާ  ހަމައެްއަގއި ރާހަމަ އެއް މަ މަސްތުވާތަކެތީގެދައްކާއިުރަގއި ހަ

ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ސަބަބަކީ، ފަހަރެއްގައި ބައެއް ބޭފުޅުން މީހުންނަށް ވެސް ފިޔަވަޅުއެިޅގެން

ނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަނީވިދާޅުވެދާނެ އަޅު  ލާށޭ. އެހެންނެްއ އިރިސްޓުންެގ ވާަހކަ ހުއްޓަ ށް އަންނަ ޓޫޓްތަކަ ސޯރި  ގަ

ނުޑގެ ވާހަަކއަީކ ރި އާްއމު ރަށްރަށުގައި މި ހިނގާ  ،ވެފައި ޓްތަކަކީ އެއީ ަވކިން ހިންގާ ތަނަކަށްސޯނޫން. އަޅުގަ

ނުޑ  ނޑު ، ލީ. އެެހންވީމާއަިލއަުޅވާމި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކައަްށ އަުޅގަ އޭެގ  ،މެންގެ ތެރޭަގއި ހުއްޓި މިީއވެސް އަުޅގަ

 އަދި މި ކަންތައްތައް ުހއްޓުވަން ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް  ،ދެވިދަބުއައެ ޢަމަލުކުާރ މީހުންނަށް ސަބަބުން ވެސް 

ނޑުމެން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ރާއްޖޭަގއި މިހާރު  ،މޮނިޓަރކުރަން އެބަޖެހޭ ގަބޫލުކުަރން. ދެން ހަމައެއާއެއްކޮށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ  އެންމެ ދަނީ ރާއްޖޭގައި ގެންގުޭޅ  ފެތުރިގެން ރާ ވެސް މި ގޮތުަގއި ބޮޑަށް އަޅުގަ

ެވސް  ިމއީ، ންނަށް ލަފާކުެރެވނީ. އެހެންވީމާކަމަށް އަޅުަގނޑުމެ ޔޮޓްފަހަރާއި ބަނދަރުތަކުަގއި ހުންނަ ބޯޓުފަހަރުން

ނޑުމެން  ،އަޅުަގނޑުމެން ދުރާލައި ވިްސނައި ދެއްިވ  ،ަކމަށް ގަބޫލުކުރަމުން ައޅަންޖެހޭ ކަމެއްވަޅުއެއަްށ ފިޔައަުޅގަ

 ލަން. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ިނންމާ އަދާކުރަުމންފުރުޞަތަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއި މެންބަރު  ރާގެ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللاޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ނުޑ ެވސް ތާއީދުކުރާ  ތެރި ަރީއސް. މަސްތުވާތަެކއްޗާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް  ބެހޭ ާގނޫނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަްށ އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންއާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމަ މި  ށް ިކއުއައަޅުަގނޑުމެން ޓްރީޓްމަންޓް ނުވަތަ  ،އެީކގައި އަުޅގަ
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ާރއްޖެއަށް އަޅުަގނޑުމެން  ،ވިޔަސް  އަޅުަގނޑުމެން ފަރުާވގެ ގޮުތން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ިއތުރުކުރި ކަމުަގއި

ވަންާޏ  ެއއަށް ޙައްެލއް ނުގެެނވޭ ކަމަށް ؛ތަކެތިއަދި ާރއްޖޭަގއި އުެފއްދޭ މަސްތުވާ ،އެތެރެކުރާ މަސްުތވާތަެކއްާޗއި

ނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުން އަހަރަކުން  ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ީމގެ ުކރިއެރުމެއް ނުލިބޭނެ. އަުޅގަ

ދަނީ  ނުވަަތ އެކަމަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ ހޭދަ މި ،ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު މަސްތުވާތަކެތި ކޮންޓްރޯލްކޮށް

ގުނަ ވެސް ކުެރވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން  ކުެރވިދާނެ، ތިން ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ބަޖެޓު ޑަބަލްބޮޑުވަމުން. 

ނޑުމެންނަޤާމަންޓް ސެންޓަރުތައް ހަމައެކަނި ޓްރީޓް މައެކަނި ފަރުވާދޭ ތަންތަނާއިހަ ކަށް ނުފުދޭނެ. އިމުކުރުމަކުން ައޅުގަ

ނުކުެރވޭނެ ގޮތްތަކެްއ އަދި އެ ަތކެިތ އެތެރެ ،ކެިތ ވަންނަން ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުކޮށްމަސްުތވާތައަޅުަގނޑުމެން 

ރާއްޖޭަގއި ރޫލް އޮފް  ،ލަން ބޭނުންވަނީޅުަގނޑު ކުުރކުރުކޮށް ދަންނަވާވުރެ ބޮޑަށް ތަންފީޛުކުރެވެންޖެހޭ. އަ މިހާރަށް

ނުޑމެން ކިތަ ؛ލޯ ިވޔަްސ  ންމެ ރަނގަޅު ގާނޫނެއް ހެދިކަމުގައިރޫލް އޮފް ލޯ ނެތިގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

 .ނުލިބޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ާގނޫނުން ލިބެންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ފައިދާއެއް

 ތަން. ަގއި ޖެހިފައި ތިބި ޒުވާނުން ުދވަހެްއ ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންދާއިންނަށް މި ފެންަނނީ ޑްރަުގގެ ވަބަ އަޅުަގނޑުމެ

ދު ޞާތިޤްނުވަތަ އި ،ތަން. ޤައުމުގެ ިއކޮނޮމީ ޒުވާނުްނގެ ޕްރޮޑަކްިޓވިޓީ ދަށަށް ދާ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕްރޮޑަކްިޓވިޓީ 

ތަން.  ދަށް ގެއްލުން ލިބޭޞާތި ޤްއި ގެބޭ ގެއްލުުމން އަޅުަގނޑުމެން އް ުދަވހަށް މިކަމުން ލިެނއްއަ ންއެއް ުދވަހު

ނޑުމެން މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން އަތުން ނަާގ  ގާނޫނު ބައްޓަންކުރެވިގެން މިއަުޅގަ ދަނީ އަޅުގަ

އިމުކުރުމަށް ޚަރަދުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާފައިސާ ފަރުވާ ދިނުމަށާއި އަދި ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރުތައް ޓެކްސް 

އަުޅަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ  ؛ގައި ޖޭރާއްއެްއ މަސްތުވާތަކެތި ކޮންޓްރޯލްކުުރމަށާއި އަދި ބަ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ބޮޑު

ިއ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ތަންތަނުގަިއ މި ޔާލިބިފައިވާ ގޮުތގައި ަބެއއް ފަޅުރަށްރަށުގަ ރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑަށް މަޢުޫލމާތު 

ނޑުމެންނަށް ރާއްޖޭގެ  އެބަ އެކި ގޮތްގޮތަށް އުފެދޭ. ތަކެތި ރުތައް ތެރެއަށް ވަންނަ ދޮއެއުފެދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ރޫލް އޮފް ލޯ ތަންފީޛުކުރެވެންޖެހޭ ، ށް ޙައްލެއް ނުިލބޭނެ. އެހެންވީމާއަދި ބަންދުކުރިޔަކަސް ައޅުަގނޑުމެންނަކަ

ނޑުމެން މި ާގނޫނުން ލިބެންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މަންފާއެއް ނުލިބޭނެ.  ރާއްޖޭަގއި. ނުކުރެިވއްޖެ ކަމަްށ ވަންޏާ އަުޅގަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:
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ނޑުމެން ބަހުސް މިއަދު  އީސް`. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރަ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ައޅުގަ

ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅުނު މި  މަސްތުވާަތކެްއޗާ ،. މި އިޞްލާޙުކުރަނީ ވަރަށް ވެސް ބޮުޑ ޤައުމީ މައްސަލައަކަށް  މި

ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ައޅުަގނޑު އިޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވީތީ

ނޑު ކުރިންވެްސ ދެންނެވިހެން މިއީ ވަރަށް ބޮުޑ  ،މުޙައްމަދަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅގަ

 ޤައުމީ މައްސަލަެއއް. މިއީ ގްޯލބަލް މައްސަލައެްއ. މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަިތވެފަިއވާ ވަބާެއްއ މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަާބއަކީ.

ވެސް  ަގއި ޖެހިފައިމިވާ މިންވަރަކީ ޔަޤީނުންއިޑަުކޑަ އިސްލާމީ ޤައުމެއް މި ވަބައަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ ކު

 ؛އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢު އިސްލާމީ ޢަޤީދާގެ ބަލިކަށިކަން ދައްކުަވއިދޭ ވަރަށް ބޮޑު ދަލީލެއް. އާދެ، މަސްުތވާތަކެތި 

ގެ ސަބަބުްނ ޖެހިފައި ތިބި ކުދިން ނިސްބަތްނުވާ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތީ ަގއިއި ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެީތގެ ވަބަމި 

ެއކު ާފހަގަކުރަން. ގާތްަގނޑަކަްށ  ކަން ައޅުަގނޑުމެން ހިތާމަޔާއިާލއެއް ވެްސ ނެތްޢާސަފަރނުކުރާ އެންމެ 

ްއގަިއ ކޮންމެވެްސ ެއއް އިާލއެޢާޑަ ިދެވހިރާއްޖޭގައި މި ހުރިހާ ދާ މި ކުަޑކުއިލާ ިދރިއުޅެމުންޢާހާސް  ފަސްދޮޅަކަށް

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ  ސިފައެްއގައި މަސްުތވާތަކެީތެގ ސަފަރ އެބަ ކުރޭ. ެއކަމުެގ އުނދަގޫ އެބަ ކުރޭ. މިއީ ައޅުގަ

ކަމެއް.  މިއީ އަޅުަގނޑުމެްނ ސިޔާސީކޮށްގެން ނުވަތަ ާޒތީކޮށްގެން އުޅެންޖެހޭ ވާހަަކައކަށް ވުރެ މާ ސީރިއަސް 

ކަމަށް ގެންގުުޅއްވާަފިއވާ ގޮތާ  ވާ އިޞްލާޙުަގއި ސަުރކާރުގެ ވިސްނުންފުޅު މި ހުށަހެޅިފަިއ މިވާހަކަެއއް. އާެދ، 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ފަރުވާދިނުމަށް ޓަކައި މިހާރު ހިންދޭތެރޭގައި ޖުމު މިހާރު  ،ގަމުންދާލަކޮށް އަޅުގަ

މިއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  ،ނަވަން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީދެވެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ގެން

ގައި ުނވަތަ މަސްުތވާތަކެީތގެ އި މި ޖެހެނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބަ  ވަރަށް ރަނަގޅު ނިންމުމެކޭ. މިހެން ދަންނަވަން

ތަކެއް ކުރަްއވަމުން. ދުރަޚައި ދައުލަތުން ދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ބަލީގައި ޖެހިފައި ތިބި ކުދިންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޓަކަ

މި  ކީ،އޮތް މެކޭނިޒަމަ ގޮުތގަިއ މި ޚިދުމަތްތައް އެއް ފުާރޅެއްެގ ދަށަށް ގެެނވޭ ގޮތަްށ މި ބޫލުކުރާގައަޅުަގނޑު 

ލަކޮށް ނެ ކަެމއް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ޖުމުތަން ކުަޑވެގެންދާ ރަދު ވަރަށް ބޮޑުޚަކުރާ  ންނުވަތަ ދަުއލަތުދެންނެވި ބަޖެޓަށް 

ނޑުމެން  ،ތާއީދުކުރި ކަމުަގިއ ވިޔަސް  މި ބިލަށް ނޑުެގ ޚިޔާލު ތަާފތު. މިގޮތުން އަުޅގަ ބަެއއް ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަ

ނޑު ޚިޔާލު ތަފާުތވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ެއއީ  މިކަމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުަރން ވިސްނާވިސްނުމާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

ގެ ވާހަަކ ރިމާންޑް ސެންޓަރު ؛ވެާދނެ. ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން  ސްގޮތް ކަމުަގއި ވެ ލަތަށް އެންމެ ރަނގަޅުހާމިއަދުގެ 

ދާނެ ކަމެއް. ދު ބޮޑުެވގެންރަޚަޓީ އިތުރުކުރުމަކީ ޔަޤީނުްނވެސް ގެ ކެޕޭސިއަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. ިރމާންޑް ސެންޓަރު

ނޑުމެން  އަދި ެއކަމަކީ އެީއ މަސްުތވާތަކެީތގެ ޑިމާންްޑ އިތުުރުކރުމަށް ވެސް ަމގުފަހިވެގެްނދާނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

މަސްތުވާަތކެތި މަދުުކރުން ނުވަތަ މަސްތުވާަތކެތި  ،އެބަޖެހޭ މިފަދަ ބިެލއް ައޅުަގނޑުމެން ފާސްކުާރިއރުގައި  ވިސްނަން

ނޑު މަޤްޞަދަކަށް ވާންޖެހޭނީމިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަ ،ނައްތާލުން . އެހެންކަމުން، އެކަމަށް ޑިމާންޑް އިގަ

 ބޫެލއް ގަކަމަކަށް އަޅުަގނޑު  ނުވަތަ ހުޅުވިގެންދާންޖެހޭނެ ،ސް ދޮރެއް ހުޅުވިގެްނވާނެ ކަމަށްއިތުރުކުެރވޭނެ އެްއވެ



49 

 

ނުކުރަން. އާދެ، މި ބިލުަގިއ ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ަބއެއް ިޚދުމަތްތަކަކީ މިހާރުވެސް ފޯުރކޮށްދެވެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކެްއ 

އިްނ ޛަރީޢާމަތްތައް ވެސް މި ބިލުގެ މު ބައެއް ޚިދުއްށް މުހިފާހަގަކުރަން. އަދި ވަރަކަމުގައި ވެސް ައޅުަގނޑު ހަމަ 

ތަޢާރުފުކުރެވިގެން އެބަ ދޭ. ީމގައި އެއް ކަމެއް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. ދިވެހިރާއްޖެިއން ބޭރުން މިކަމަށް ފަރުވާ 

 ރަދުަގއި ފޮނުވޭޚަސަރުކާރުެގ  ،ގަިއ ޖެހިފައިާވ ކުިދން ފޮނުވުމަށް ސަރުކާރުންއި ށް ޓަކައި މަސްުތވާތަކެީތގެ ވަބަހޯދުމަ

ރަދު ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމެްއ ޚަަގއި އަުޑއަހާ މީހުންނަށް މިއީ މިއީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ފަހަރު އޮތް އޮތުން ގޮތަށް މި

 މަސްުދވަހުގެ  6ޖޭަގއި މި ޢަމަލުކުރެވެނީ ރަދު ުކަޑވެގެންދާނެ ކަމެއް. ެއއީ ާރއްޚަމިީއ ޙަޤީޤަތުގައި  ،ކަމުގައި ިވޔަސް

ދުވަހުގެ ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މަސް 6މި ވަގުތު މި ކުރެވެނީ،  ޕްރޮގްރާމެއް ތަންފީޛު

ނޑުމެްނގެ ައވަ އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު މި ލިބެނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން  3 ޓެރި ޤައުމުތަކުން މި ޕްރޮގްރާމުއްބޭރުަގިއ އަުޅގަ

ޓެިރ އްަވނީ. އެހެންކަމުން، އަވަ  އެީއ އެންމެ ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމެްއގެ ގޮތުަގއި މި ،ތެރޭަގއި ނިންމޭ ޕްރޮްގރާމެއް ހުގެމަ

ވަގުތު ސެންޓަުރގަިއ  ރަދު ކުަޑެވގެންދާނެ. މިޚައެ  ،ނަމަ ޤައުމަކަށް ފޮނުވަިއގެން މިކަްނ ކުރަން ވެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ

ނަޑކަށް ރަޚަހާސް  25 ،ހާސް  22ހުންނަ ކޮންމެ ބޮލަކަށް މަހެއްގެ ަމއްޗަށް  ުދވަހުެގ މަސް 6ދުާވއިރު، ގާްތގަ

މީހުންނަށް މަހެއްގެ  200ން މި ވަގުތު ތިބި އަމިލި 5ނުަވތަ  4ގާތްަގނޑަކަށް  ޕްރޮގްރާމަށް އަޅުަގނޑު ބަލަިއލާއިރު

ނޑުމެން ަބލައިލާއިރުަމސް 6ށް އެބަދޭ. އެހެންކަމުން، މަހެްއގެ މައްޗަ ؛މައްޗަށް ނޑަކަ ދުވަހަށް އަުޅގަ ށް މިއީ ގާްތގަ

ރަދެއް މިއީ. ޚަދައުލަތުން ކުރެޭވ ވަރަށް ބޮޑު  ؛ން ރުފިޔާ. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ދައުލަތުގެއަމިލި 27 ނުވަތަ 26

ނޑު ދަންނަވާނީ ޖުމުއެހެންކަ  ލަ ގޮތެއްަގއި ހުަށހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙަކީ ިމީއ ވަރަށް ރަނގަޅު...މުން، އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރި އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ތުޅާދޫ ދާ  އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މް ރަޝާދަށް.ޡިނާ

 

 މް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޡިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާ

ރައީސް، ގާނޫނު ނަންބަރު ތްތެިރ . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަرحمة هللا و بركاتهالم عليكم والس  `. 

ނުޑ ެވސް ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެިޅފައި މިށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު މަސްުތވާތަެކއްޗާ ) 2001/17 ވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ބެހޭ ަމއްސަލަައީކ ހަމައެކަނި ޤައުމީ ަމއްސަަލއެއް ވެްސ ނޫން. ދެންމެ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްުތވާތަެކއްޗާ

މިއީ މުިޅ  ،އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު، ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ިވދާޅުވި ފަދައިން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ިމކަން  ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފަިއވާ ވަަރށް ބޮޑު މުސީބާތެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މި ކުރެވެމުންދާ ސުވާލަކީ. މި ސުވާލުގެ ަޖވާބުަގއި އިދިކޮުޅ އުޅެނީ ކީްއެވތޯ، މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ނުހުއްޓިގެން މި
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ނަޑކަށް ތާީއދެއް ނުކުރެވުނު. ހަމަ ނޑު ނިސްބަްތވާ  ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަަކށް ވެސް އަުޅގަ އެފަދައިން އަުޅގަ

ނޑަކަްށ  އްހަކަތަޕާޓީން މި ދައްކަމުންދާ ވާ އީސް. ައޅުަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި ރަނުކުެރވުނު.  ބޫލެއްގަެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙައްލެއް ހޯދޭނީ މީގެ ޑީލަުރން ހައްޔަރުކުރެިވގެން. މި  ބޫލުކުރާގަ ގޮުތަގއި މި މައްސަލައަށް އަުޅގަ

މައްސަލައަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޙައްލެއް ހޯދޭނީ މި އެތެރެވާ މަގުތައް ބަންދުކުެރވިެގން. އެހެންނަމަވެސް، މި ދެ 

މި މައްސަލައަކަށް ޙައްެލއް ނާންނާނެ. ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް. މިއަދު ބަލިޖެހިފައިާވ  ކަންތައް ނުހުއްޓުވޭހާ ހިނދަކު

ދެވިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، މާދަމާ މިއަށްވުރެ ޮބޑު  ނަށް މި ކުދިންނަށް ޓްރީޓްމެންޓުކުދިން ގެންޮގސް ައޅުަގނޑުެމން

ނޑުމެން ފަރު  ެވގެން.މިލުސާއި ވާދޭންޖެހޭ ބައެްއގެ ގޮތުގަ ބައިަގނެޑއް އަނެއްާކވެސް ައންނާނީ ބަލިޖެހިގެން އަޅުގަ

އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުޅޭ ވާހަކައަކީ ިމ މައްސަލަތައް ނުހުއްޓުިވގެން މި މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދަންނަވަން

ތެރޭ ޢުދާ ވާަހކައަީކ މިއަދު މުޖުތަމަނުވެެގންނޭ. ކޯޓުތަކުން ޑީލަރުން ަކނޑަެއޅިގެން ޫދކުރަމުންނާޝަރްޢީ ނިޒާމު ހަރުދަ

ނޑައެިޅގެން ލާރި ނަގާފައި ޑްރަގުގެ ިވޔަފާރިކުރާ މީހުން މިނިވަންކުރާ ވާހަަކ، ކޯޓުތަކުން  ދައްކަމުންދާ ވާހަކަެއއް. ކަ

ފަހުން  މިނިވަންކުރާ ވާހަަކއަކީ މިައދު އެންމެން ވެސް އަުޑައހާ ވާހަކަތަކެއް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ދާދި

ތް މަސްތުވާތަކެިތ، ރާއްޖެތެރޭގެ ދެރަށެއްގައި ައތުލައިގަ ،ން މި ފެންނަމުންދިޔައީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫސްމަޖައްލާތަކު

އެއްކޮށް އަތުލަިއގަނެގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުުމން ވެސް ފުލުހުންގެ ދައުރު ފުލުހުން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  އެ މީހުންނާ

. މިފަދަ ކަންތައްތައް ކޯޓުތަކުން ހިނގަމުންދާހާ ތަން ނުދީ ދޫކޮށްލިއިކޯޓުން މުއްދަތުޖަހަ ،ސް އެ މީހުންއަދާކުރުމުން ވެ

ނޑުމެން ހިނދަކު މި މައްސަލައަކަްށ އަުޅގނޑުމެންނަކަށް ަޙއްެލއް ނުހޯދޭނެ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިއަ ދު އަުޅގަ

ކޮށް މްއަހަރަށް ހުކު 25ކު އެބަ ިތބި ލިޔަސް ޑީލަުރން ގޮތުަގއި ިވޔަފާރިކުރާ މީހުންގެ ގޮުތގައި ަބޔައިޖަލުތަކަށް ބަލަ

ގޮތުން  ޖަލަށް ލާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ޙަޤީޤީ ޑީލަރުންނެއް ނޫން. އެއީ ކުރީަގއި އޮތް ގާނޫނުަގއި އޮންނަ

ވަނީ ޑީލަރަކަށް. އެީއ  ގްރާމަށް ވުރެ ގިނައިން ހުރެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ 2 ،ގްރާމަށް ވުރެ ގިނައިން 2ވެއްެޖއްޔާ 

 ގާނޫނުެގ ކުރިމަތީަގިއ ެއގޮތަށް ސާބިތުކުެރވިގެްނ އެ މީހަކު ޖަލަށް ލާފައި މި އޭެގ ިވޔަފާރިކުރާ މީހެްއގެ ޮގތުގައި

ން ކޯޓުަތކުްނ ހުންނަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި އެީއކީ ޑީލަރުންނެއް ނޫން. އެީއ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުާރ މީހުން. ޙަޤީޤީ ޑީލަރު

 ލާފައިއިނުން ރުފިޔާ ބަންޑެލިބަންޑެލި ޖަހައަމިލި 26 ،ނުންއަ މިލި 25ހުންގެ ގޭަގއި އެ މީހުން ދާއިރު، އެ މީދޫކުރަމުން

ތަނަކުންތޯ ސުވާލުކުެރވޭނެ ގޮތެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖޭގައި އިންކަްމ ހުންނައިރު މި ފައިސާ ހޯދީ ކޮން

އާމްދަނީ ހުރީ ނެތް. މީހެއްގެ އާމްދަނީ ކިތައްމެ މައްޗަށް ދާއިރު ވެސް އެ  އްއް ޤާިއމުކުރެވިފައެ ޓެކްސް ނެގޭނެ ނިޒާމެ

ކިހިނެއްތޯ، ހޯދީ ކިހިނެއްޯތ ބެލޭނެ އެްއވެސް ިނޒާމެއް ާޤއިމުކުރެވިަފއެްއ ނެތް. މިފަދަ ކަންތައްަތއް މިހެން ހުރިހާ 

ނަޑކަށް ހަމަ ެއްއގޮތަކަށް  ހިނދަކު މި ކަންތައްތަކަށް ަޙއްލެއް ހޯދިދާނެ ނުކުެރވޭ.  ބޫލެއް ގަވެސް  ކަމަކަްށ އަުޅގަ

ނ ނުޑމެން ކުދިންނަށް ފަރުވާކިތައްމެވަަރކަށް  ،ޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަަކއަކީއެހެންކަމުން، އަުޅގަ ދީގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ރަނގަޅުކުރަން ުއޅުނު ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް މާދަމާ އެއަްށުވރެ ގިނަ ކުދިން ފަރުވާދޭންޖެހޭނެކަން މިއީ އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް މިކަން . هللا ދަންނަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެކޭ. މިއީ މިކަން ވަމުންދާނެ ޮގތޭ ހަމަ އިރާދަފުޅުްނ އަުޅގަ

ދޭ. އަިދ ިއއްެޔ ެވސް ކުެރވުނު. މާދަމާ ވެްސ އް މިއަުދ ެވސް އެަބ ކުރެވެމުންޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި މަަސއްަކތްތަކެ

 ބެހޭ ވާހަކަ  ކުރެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަކަށް ޙައްެލއް ނާދޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަސްތުވާތަެކއްޗާ

ދާއިރު ބައެއް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން،  ޚާއްޞަކޮށް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމުންދައް

ނޑުމެން މަސްތުވާަތކެތީގެ ވާހަކަދަްއކަމުން ދާއިރު ރަލުގެ ވާހަކަ ެއއްފަރާތުަގއި ޢަލީ ޝާހް ވިދާޅުވި ފަދައިްނ، އަުޅގަ

ފަހަރެއްގެ މަތީން ރާ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމަށް  އިްއޒަތްތެރި މަޖލީހަށް ދެައޅުަގނޑަކީ މި  ؟ކީްއވެތޯ ބާްއވަންވީ

ނޑު ހުަށހެޅި ބިލު ޓަކައި ބިލު ހުށަހެޅި މީހެއް. ދެވަނަ ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ  17އަަހރު،  2އެއީ މީގެ  ؛ފަހަރު އަޅުގަ

 17އާދެ،  ؛މި ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުންޤުން އަހަރު ކުރިން ހުށަހެޅުނު ބިލެއް. އެ ބިލު އިއްތިފާ 2މަޖިލިސް ނިމުމުގެ 

. ބަަލއިގެން މި ެދންނެވި ބިލު ދިޔަީއ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް. ޤައުީމ ތްއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބަލައިގަވަނަ އި 

ތުންގެ ރަްއޔި ވަނަ 17 ،ފަހު އަހަރު ަވންދެން ޕެންޑިންގައި އޮތުމަށް 2ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މި ބިލު  ސަލާމަތު ކަންތައްތަކާ

ދިޔައީ. އާެދ، މިއީ ބޮޑު ބިލެްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން ައޅުަގނޑު މި ދައްކަނީ. އެންމެ ދެ ައކުރުެގ މަޖިލިސް ނިމިގެން

ވަަނ  17ދިޔައިރު ެވގެންއަހަރު ދުަވސް 2. އެންމެ ދެ އަކުުރގެ ބިލެއް. އެއްމ ާއިއ ނ ؛ވާހަކަެއއް. "މަނާ"

ެވސް މި މައްސަލަތަކަށް ަޙއްުލ ހޯދުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންެގ  ހަމަގައިމު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނުނިންމުނުކަން މިއީ

ނޑުގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަމުން  މަޖިލީހުން މަސައްކަތްނުކުރާ ކަމުގެ އަިލގަދަ ދަލީލެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާ ނޫނެއް ހަދަން. އެ ގާނޫނަށް ގާ ގެ ކްސް މި ރާއްޖޭަގއި އިންކަމް ޓެ ނީ އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭވެސް އަުޅގަ

ޢަމަލުކުރަން ފަށަން އެބަ ޖެހޭ. މީހުންގެ އާމްދަނީ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިގޮތުން މީހުންގެ އާމްދަނީ 

ނޑުމެންނަށް މަސްތުވާތަކެްއޗެ  ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުނުކުރާހާ  އްލަތަކެއަިދ ދެން ހުރި މައްސަ ،ވެސް  އްހިނދަކު އަޅުގަ

 އްެލއް ނުކުެރވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޙަވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. 

 

 ރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާފިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއި

ނޑު ލާޙަށް ފުރިހަމައަށް ޞްއުޅޭ އި ވެްސ މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަާބއަކަށް ވެފަިއވާ  އްމުއާމުޖްތަމަޢުގަިއ  ގެތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި މި ކަމަކީ މިއަދު ައޅުގަ

ެވސް ދަންނަވަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެެކެވނީ މި ކަންކަން ހަމައެކަިނ  ކަމެއްެގ ވާހަކަ 
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ނޑު  އޮންނަންޖެހޭނެ  ަބއްޔަށް ަރއްކާތެިރުވމަކީ ވެސް  ،ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ބަިލވުމުގެ ކުރީަގއިގަފަރުވާދެވޭ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 ބޫުލކުރާތީ އެ ވާހަކަެވސް ހަމަ ދަންނަވާލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މިކަންގަ ކަމެއް ކަމަށް

ނޑުމެންެގ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޮންމެޮގތެއްގަްއމުވެފައި މި ވަނީ އަޅުަގނުޑ އާމިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި  ިވޔަސް އަުޅގަ

އްމުކޮށް ލިބެން އާ މިއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ތެރެގަިއ  ،ެވ. އެހެންޫނނަމަމުން އަންނާތީތެރޭގައި މި ކަންކަން ޖެނެޭރޓުވަ

ވެސް ކުރެވޭނެ އެއްެޗއް ނޫން. ވަރަށް ހިތާމަހުރި  މި ކަމަކީ މިއީ މީހުންނަށް ބޭނުން ،ނަމަ ހުންނަ އެއްޗަކަށް ނުވާ

ސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ވެްސ ވަނަ އަހަރު ފަރުާވ ހޯދާފައިވާ މީހުންެގ ތަފާސްހި 2015ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އުމުރުގެ މީހުންނަށް  ައހަރުގެ 35އަހަރާއި  18ސަްއތައަކީ ންއި 99ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  މިއީ މެންއަޅުަގނޑު

ނޑުމެންގެ މުސް ،މިއީ ައޅުަގނޑުެމންގެ މި އޮތް ކުޑަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ، ވާއިުރގައި  ތަޤްބަލުގެ އެންމެ ުއއްމީދީ އަުޅގަ

ނޑުއެއް ނޑުަބއި. އަުޅގަ ނޑުމެންގެ އު މެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަިއގަ  މުަރށް ބަލާއިރުގައި ޕަސަންޓޭޖުގޮެތއްަގއި އަުޅގަ

ންނަނީ ވަރަށް ޅަ އުމުރުގެ މީސްތަުކން ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްގެ ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނުޑ ފައި މި އޮނިސްބަތްވެ

ނޑުމެްނ މި ކަ ،ވެސް އެދެނީ މެންބަރުންގެ އަރިހުން މި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި އިްއޒަތްތެރި އިއެކީގަ  އާދޭހާ މަކީ އަުޅގަ

ވުރެ ވެސް ބޮޑަްށ  ހަމައެކަނި މިކަން ކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ވާހަކައަށް ިއ،މިއަށްވުރެ ފުންކޮށް ިވސްނަ

ގޮުތގައި  ރަންޖެހޭ ކަމެއްގެފިކުުރކު  އިއެކަާމ ދޭތެރޭގައި ިވސްނަ ،އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ހުއްުޓޭވނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް

 ،. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު މިހެން ދަންނަވާއިރުގައި ިމ ކަމަކީ އެްއވެސް މީހަކަށްއަޅުަގނޑުމެން ދެކެންެވއްޖޭ

ކަމަށް ހީކުރުމަކީ  ހަމަ ވަކި ހިލާ އެ ޤައުމެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ވަބާއެއް ކަމަށް ވަންޏާ ވަކި ސަލާމަތްވެޭވނެ ކަމެއް

ނޑުމެން އެންެމން ކުށްީހއެއްއެއީ  މި ކަންކަން  ،ވެސް އެއް އަޒުމެްއަގއި ުކރަންވީ ކަމަކީ ކަުމގައި ދަްނނަވަން. އަުޅގަ

 ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކަންަކން ޤައުމުގަިއ ޖެނެރޭޓުނުކުރެޭވނެ ކަހަލަ ގޮތްތައް ހޯދައި  ،އެތެރެވާ ދޮރޯށިަތއް ބައްަދއި

ނޑުމެން ރާވައި ުކރިއަށްގެންދިއުން. ައޅުަގނޑު އަ އެ ކަންކަމަށް ހަރުކަށި ގޮތްތަކެއް ބޫލުކުރާ ގޮތުން ބަލިވުމުެގ ގަުޅގަ

ނޑުމެން އެއީ ވެސް ހަަމ  އިކުރިން ބައްޔަށް ަރއްކާތެިރވުމަކީ އޮންނަ ކަމެްއގެ ބީދައިްނ ހަމަ މިކަމުގަ ވެސް އަުޅގަ

ސަބަބުްނ ހެިޅގެން ިމ ދާ އިޞްލާުޙގެ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ނަަމވެސް، އަުޅަގނޑު އުފާކުރާ ކަމަކީ މިއަދު ހުށަ

ނޑު  ނުލިބިފައި ފަރުވާ ލިބިގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށްއެްއކަލަ ކިޔުަގއި ޖާގަ ވެސް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާކަން އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަިއލާނަން އިއެީކގަ  އުފަލާ ދިަޔ އާދެ! ބުނެވި ؛މިއަދު މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙުގައި  ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން އަުޅގަ

ވާ ެއްއޗެއް ވެސް  އެ މާްއދާގައި މި .އެއް އިތުުރކުރުންފަހަތަށް އަންނަވި ގޮތަށް މާްއދާވަނަ މާއްދަގެ  47ގާނޫނުގެ 

ށް އިޞްލާޙު ( އަމަސްތުވާތަެކއްޗާ ެބހޭ ގާނޫނު) 17/2011އްާސކޮްށލާނަން. ގާނޫނު ނަންބަރު ހިމިއަދު  އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން އެއް ފުރާެޅއްެގ  ތާރީޚުން ފެށިގެން ހަ  ގެނައުުމގެ ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުަރން ފަށާ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

އެ ސެންޓަުރގެ ތެރޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މި ވަބާގެ ިޝކާރަައކަށް ވެަފއި  ،ދަށުން ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކޮށް 

ނޑުމެންނަށް މި ޚިދުމަތް ލިބި ން ފެށުމަކީ ވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާރުްނ ފަރުވާދެވެ ،ތިއްބެވި ހުރިހާ ކުދިންނަށް އަޅުގަ
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ކަންތައްތަްއ  އިދުރާލަ ށްއެ ކަންަކމަ ިއ،ސަރުކާރުން ފުިރހަމައަށް ވިސްނަ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި މިއަދުގެ 

 35އަހަރުން ފެށިގެން  18އަކީ  90ނޫނީ % ،ރާވާކަމުެގ ފުރިހަމަ ހެއްކެއް. އެީއ މިއިން ކޮންމެ މީހެްއެގ ވާހަކަ

ނޑުމެން ކިާޔއިރުަގއިއަހަ ނޑުމެންގެ ،ރާ ދޭތެރޭގެ މީހުންނޭ އަޅުގަ ހަމަ ، ެވސް ިމއިން ކޮންމެ އިންސާނަކީ ައޅުގަ

ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައެްއެގ ނޫނީ  ،ލޯބިވާ މަންމައަކާއި ބައްަޕއަކާ އެއިން ކޮންމެ ކުއްޖެްއގެ ނޫނީ ކޮންމެ މީހެއްގެ 

ނޑުމެންނަށް އަޅު ،ކުރާނެލޯބިވާ ދަރިއަކަށް ވާނީ. ހަމަ އެ އަސަރު  ނޑުމެންގެ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ ގަ

ހަމަ އެއިން ކޮންމެ ކުއްޖެްއގެ މައިންބަފައިންނަށް  ކުރާ ހިތާމަޔާއި ފުން އަސަރާ މި ދަރިންނަށް ނިކަމެތިކަމެއް ދިމާވީމާ

ްއގަިއ އެކަހެރިެވގެން އުޅެންޖެހޭތީެވ ތަނެ ،ވަިކވެ ސް އެ ކުދިންގެ ަމއިންބަފައިންނާވެ ވެސް ކުރާނެ. އަދި އެ ކުދިން

ައޅުަގނޑުމެން މި ކަންކަމަކީ މިހާ ފަސޭހައިން ހަމައެކަނި ފަށުިވ ، ފިކުރުވެސް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ އެ

ަގއި އަުޅަގނޑުެމން ފަށުވި އިބާރާތްތަކަކުްނ ފްލޯ ،ތެރޭގައި  ފައި މަޖިލިސް ޗެންބަރުކަިއލާރާތްތަކަކުން ވާހަކަދައް އިބާ

ން އޮތް ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވެނިންމާލެ އި ަދއްކާފަ އަމުނާލެވޭ ހާރެްއގެ ގޮުތަގއި  ވާހަކަނި ހަމައެކަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ޖެނެޭރޓުކުރެވެން ހުރި ަމގުތައް  ،އަޅުަގނޑުމެން މި ކަްނކަމާ ދޭތެރޭގައި  ،މި ކަންކަން އަުޅގަ

ން މި ަކންކަމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެ ،އަޅައި ތޮޅު ަކސް ދޮރުތައް، ބަންދުކޮށް

ޤައުމީ ވާޖިެބއްެގ ގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންެވއްޖެަކން ކަށަވަރު. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި 

 ފުރުޞަތަށް ޓަކައި.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސިކުންތު. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  27މިނެޓު  4އަށް ބާކީ މް.ޑީ.ޕީއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެޝުކުރިއްޔާ އި 

 އަށް. ސާފޫރު މޫއަރުވަނީ ުކޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އްލުވާނެ ެއްއވެްސ ޙަގެނެވޭ ިއޞްލާޙަކުންނެްއ މިކަން ރަީއސް. މަސްތުވާތަކެީތގެ ގާނޫނަްށ މި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ކޮްށ ެގއިތުަރށް މިކަން ޕްރައިވެަޓއިޒްއަަޅއި އަދި އޭނީ އިތުރަށް ގެމަގެއް ައޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. އަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަ

ން މި ފެންނަ އުޅެމުންދާ މަންޒަރު. މިއީ މީގެރުކާރުން ގޮުތގައި މިކަން ފުޅާކުރަން ސަ  ގެއެއް ބޮޑު އިންޑަސްޓްރީ 

 ؟އްލުކުރެވުނީޙަން ިކޔާނޭ ކަމެއް ެނތް މިކަ އްވަިކ ޕާޓީއެ ،އެްއޗަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮން ސަރުކާރަކަށްތޯ

ކަންކަން  . ނެތީމާނުކުރެވުނު އިނގޭތޯ. މި ޤަުއމުގައި ސިާޔސީ ލީޑަރުންގެ މައިބަދައެއް ނެތް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ވެސް ނެތް އެްއވެސް  ނުވާނެ ކަންަތްއތަކެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިޚްލާޞްތެރިކަުމގެ ކަްނފުޅެއް ނުވަނީ. މީއީ

ނޑުމެން ަދއްާކކަށްނުޖެހޭ. ކޮން  ސިޔާސީ ލީޑަެރްއގެ. އިާލއެްއގަތޯ މިއަުދ ޢާވަކި ސަރުކާރެްއގެ ވާހަކަެއއް އަުޅގަ
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މި ޤައުމަކީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީެގ  ؟އްޖަކު ނެތީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޖެހިފައި ހުރި ކުގައި އި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބަ

ނޑުމެންނެއް މިތާ ކޮންމެ  ؛ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޤަުއމު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ތް ކެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަުދގެ ޙަޤީޤަޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ނޫިނއްޔާ ވަކި ފާރަަތކަށް ނިސްަބތްކޮށް ވާހަކަދެ 

ލަޙަތު ހުރި އެއްވެސް ކަެމއްަގއި މި ޤައުމުގެ ިސޔާސީ ލީޑަރުންނަކަށް އެއްތަުނގަިއ ޞްމިއީ. މި ޤައުމުގެ ޤައުމީ މަ

ނދާން،  އިށީނދެފައި ގޮެތއް ނުހޯދޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޮއޔާދާ ަޤއުމެއް މި ޤައުމަކީ. ދާނެ ގޮަތކަށް ޑުމެން އެ އަުޅގަ

އުމުގެ ހާލަތު. އެހެންވީމާ، ޤަ މިއަދު މި  އީއުމު މި ދަނީ. މިޤަމީހަކަށް ހެދުނު އެއްޗެއް ހަދަމުން މުޅި 

 ،މި ބުނަނީ  އިނުކުމެ ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަީތގަ އިލާފަ ތަނަށް ވަރަށް ރީތި އިބާރާތުން ބިލު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އުމަށް އިތުރުވެގެންދާނީ. ޤަ ކަމެއް ނުާވނެ. އިތުރަށް މަސްތުވާތަކެތި މި ވެސް. ެއއް އޭއްލުވެޙަތަން  މީގެން ވަރަށް ބޮޑު

، އިމުތައް އުފައްދާފަޤާމިއަށް ލާރި ލިބޭނެ އިތުރު މަ އިއިތުރަށް މަސްތުވާތަކެތި އިތުރުވެގެންދާނީ ޕްރެވަަޓއިްޒކޮށްފަ 

އުމެއް ޤައޮތް އި އްދީ ގޮތުން ގުޅިފަހަރައުމަކީ ސަޤައަނެްއާކވެސް އެ ކަންކަން ކުރަްނވީ. މި ، އިއަޅާފަ  އިތުރު ގެ

ނޑު މި  ؟އުމަށް މަސްތުވާތަކެތި އަންނަނީޤައޮތީ ވަަށއިގެން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކީްއެވގެންތޯ މި  ނޫން. ކަ

ފުލުސް  ؟ވީ ކޮންކަމެއްތޯ ކުްއތާ ގެނެސްގެން ؟ބޭނުންވަނީ ކިތައް ކުއްތާތޯ އިތުރަށް ؟ކީއްެވގެންތޯ ނުބެލެނީ ؟ވަންނަނީ

މީ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެން  ؟ކީްއެވެގންތޯ މި ކަންކަން ނުބެލެނީ ؟ތޯއްވަނީ ކިހިނެްށ ހަށް ވައްދާ ެއއްެޗއްސައޮފީ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެކެވިދާނެ، ިމއަދު އޮތް ުސާވލަކީ. އެހެންވީމާ އިކުރިމަތީގަ ގާޫނނުގެ ފޮޅުވަތް ބަދަލުކޮްށގެން  .އަުޅގަ

 ،ނުވޭ  ކަންކަމެއް  ނެތް ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އެ  ށްންނަށް ފެންނާކަތަެނއް ައޅުަގނޑުމެ ވާއިޞްލާޙު  އުމުޤަމި 

ވިްއކަން އެހެރީ މަސްތުވާތަކެތި މި  އިދަނީ ގޯސްވަމުން. މިއަދު މަގުމަތީގަ ނުހިނގާ. ދުވަހުން ދުވަހަށް ކަންތައްތައް

ކާެވސް ދައުލަތަށް ލާރި ލިބޭނީ. ރުން އަނެއް ނަގަންވީ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އޭ . ކަސްޓަމުން މިއަށް ޑިއުޓީއިއުމުގަ ޤަ

 އިއެއަށް ޑިއުޓީ ަދއްކާފަ  އި އިރުގަ ކިޔާ  ހަތަރު މިލިއަން ރުފިާޔ މަގުމަތީ ވެލިއު ،ތިން މިލިއަން ؟ދެން ކޮންކަމެއްތޯ

ކަންކަން  އުމަކު. ކީއްެވގެންތޯ މިޤަމި  ށްނޫންތޯ ހުއްޓޭކަ ގެނައިމަ ސަރުކާރަށް ލާރި ލިބޭނެ ނޫންތޯ. މިއެއް ނެތެއް

އުމުގައި ހިނގަނީ. މުޅި ޤަ ކަމެއް. މިކަހަލަ ކިތައް ކަންތައްތައްތޯ މި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މީ ހިތާމަހުރި ؟ންވީނުވާ

 މި  ދެން އްލު ނުހޯދެންޏާޙަާޔސީ ލީޑަރުންނަށް އެކަންކަމުެގ އުމުގެ ސި ޤަ ތު ހުރި ކަންތައްތަުކގައި މިޙަލަޞްއުމީ މަޤަ

ނޑި ،ެއއްބައި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާނެ ؟ދައްކަނީ ތަނަށް މި ލައިގެން ކޮންާވހަކައެއްތޯ މި ޔާުރގެއަށް ދިަޔއިމަ ފަ

ނޑިޔާރުން ކީއްތޯ ކުރާނީނިކުންނަ މަގުމަތީ  ވެސް އެ ބޭފުޅުން؟ ޅުންނަށް ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވޭނީއެ ބޭފު ؟ނީއޭ. ފަ

ގެ އުމުޤަ ދަނީ. ދާއިރުގައި މި އުމު ވެގެން މިޤަރައީސް. ކުށުގެ ވެްއަޓކަށް މުޅި އުޅެންޖެހޭ އިއްަޒތްތެރި ނުކުމެ ހިނގާ

އުެޅވެްނވީ.  އްލެއް ނުކުެރވޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ މީހަކަށް ުއޅެވުނު ގޮަތކަށްޙަސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް މިކަްނ 

ނޑުމެންނަށް މި، އުމު ގޮްއސަ މިހާރު. އެހެންވީމާޤަމިއޮތީ ހަމަ ލާޗާރުބިޗާރަށް މުޅި  ާއއި ތަނުގައި ދައްކާ ވާހަކަ އަުޅގަ

 އި،ކަށް ވެފަނޑުމެންނަކީ އިްސލާމީ މުޖުތަމަޢަނުވޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަ  ދިމަލެއް މަލަކާޢަނޑުމެްނގެ އަޅުގަ 
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ނޑުމެން އުމަޤައިސްލާމީ  ނުޖެހޭނެ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތަކާއި ކުރަން ަޓކައި އުމަށްޤަކަށް ވާއިުރަގއި އަުޅގަ

އުމުގެ މަސްތުވާތަކެީތގެ ޤަދޭ މީހަކު މި ލާބައަށް އެ، ށް ހެވެއްއުމަޤަތެރި ރަީއސް. މި ހުންނާނެ އިއްޒަތް

ކަެމއް  އުމު ހަލާކުވެގެންދާނެ ެއއްވެސްޤަްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއަްށވުރެ ބޮޑަށް ކަންތައްތަުކގައި އެހީތެިރއެއް ނުވާނެ އި

ންމެ ގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އެދަނީ. ދުނިޔޭހަމަ މި ހުރިހާ އެއްޗަކާ އެްއކޮްށ މި އުޅެމުން ،.ނެތް. އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންނަށް ވެސް އެއުމަކީ ިދވެހިރާއްޖެ ިއްއޒަތްތެރި ރަޤަ މަސްތުވާތަކެތި ގިނަ އެއް  އެއްޮކްށ  ނގޭ މިއީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހޯ ނުލެވޭނެ. އެކަމަުކ މިއަށްވުރެ ހުއްޓަެއއް ނެތް  ށް ދަން އެބަޖެހޭ. އެގޮތް ފެންނާކަމަދުކުެރވޭނެ ގޮތެްއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި އި ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއގޮތެްއ އަޅުގަ

 ،އެ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުެރވޭ. ޕާޓީ ؟ވެސް ސިާޔސީ ޒިންމާއަކީ ކޮބައިތޯއުމުގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޤަމި  ،ދަންނަވަނީ

ދަނީ.  އުމުގެ ސަރުކާރުތަކުން ފެނިގެން މިޤަމި ޒީފާ. އެ މަންޒަރު ތިމަންނަގެ މީހުންނަށް ވަ ،ތިމަންނަގެ މީހުން

ދާ  އުމުަގއި ހިނގަމުން މިޤަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް މި އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެސް އުުމރުން އެހާ ހަގު ބައެއް ނޫ

ނަށް އަޑުިއވޭނެ. މީެގ ދަްއކާ ވާަހކަ ރަްއޔިތުން އިތަނުގަ ދަނީ. މި ކަންތައްތައް ވަރަށް ސާފުކޮްށ ފެންނަމުން މި

ނޑުމެްނ އަުޅގަ، މާިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީ ގޭނހުރި ަކންތައްތަކެއް ަރއްޔިތުންނަކަށް ނޭ ފަހަތުގައި ފޮރުވިަފއި

ކަމެއް ވެްސ  ދަނީ ހުރިހާ ދަނީ. ދުވަހުން ދުވަހަށް މިއުމުަގއި ކަންަތއްތަްއ ހިނގަމުންޤަނޫްނ  ށްމި ވާހަކަދަްއކާ ގޮތަކަ

އުމުގެ ހުރިހާ ޤަހަމައެކަނި ޔާމީނެއް ނޫން. މި  މިކަމުގެ ޒިންމާ އުފުަލންޖެހެނީ ،އުުމގެ ިޒންމާޤަ ން. މިގޯްސވެގެ

 ވެސް ޖެހޭ ރައީސް ޔާމީން ަވގުތު އެބަ ޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް މި ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން އެބަ

ތު އިސްކުރަން ޙަލަޞްއުީމ މަޤަރަން މަސައްކަތްކުރަން. ންކަން ރަނގަޅުކުކަ ޒިންމާ އުފުއްލަަވިއެގން މިކަމުގެ މި

ނޑުމެންނަކީ މިއަުދ މި  .އުމެއްޤަމެންގެ ންއެބަޖެހޭ. މީ އެ ނުވާނެ ިއއްޒަތްތެިރ އުމު ހަލާކުކުރާ ބަޔަކަން ވެގެންޤައަުޅގަ

 ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ ެދއްވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް.

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ،ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ްށ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަްށ ( އަމަސްތުވާަތކެްއޗާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2011/17ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅާފައިވާ

ދިވެހި ުޒވާނުންނަށް  ،ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ،އުމަށްޤަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ! ދިެވހި އަޅުަގނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ާވހަ
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އިސް މިހާ ގިނަ ދުވަސް އްލެްއ ނަޙަސްތުވާަތކެތި. މި މައްސަލައަށް މަ ،އަދު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ޮބޑު އެއް މަްއސަލަމި

ޔައީ ކުރާ ހުރިހާ ހޭދަތަކެއް ވެސް ދި ންއަދި ސަރުކާރު ،ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުތައް ވެސް  ދަނީ ކީއްވެތޯ؟ ވެގެން މި

ޔާމީންގެ هللا ކުެރއްިވއްޔާ ޢަބްދުއިރާދަ ،ހަމަ ސުމެއް. އެހެންނަމަވެސް ތޯ؟ޖާއަކީ ކޮބައިބޭކާރުެވގެން. ލިބުނު ނަތީ

ުމިޅ  .މުޖައްރިބު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހަމަ  .ކަށަވަރު ،ކަމުގެ ޔަޤީން އްލެްއ ގެންނާނެޙަސަރުކާރު މިކަމަށް 

ވެގެން  ިއސް މިހާ ގިނަ ދުވަސްއްލެއް ނަޙަމި މަސްތުވާތަކެތި ފެތުރިގެންދާ މައްސަލައަށް  އިރާއްޖެތެރެއާއި މުޅި މާލޭގަ

ނޑުމެންގެ ަގއިގަ  މި  ެވްސ އޮތީ ެއކަން މިގޮތަށް. މި އިއިޚުލާޞްތެިރކަން ނެތީމަ. ހުރިހާ ދިމާލެއްގަ އިދަނީ އަޅުގަ

އުމު ސަލާމަތެއް ޤައްލެއް ގެނެސްގެން ޫނނީ މި ޙަައަވސް  ،ގެން އްލެއް ގެނެސްޙަޖެހޭ. ންއްލެއް ގެންނަޙަކަމަށް 

މިތިބީ.  އިމު އެއް ބަޔަކީ ުޒވާނުން. ޒުވާނުން މި މައްސަލައިަގއި ތާށިވެފައްއުމުގެ އެންމެ މުހިޤަ ނުކުރެވޭނެ. މި

ނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް ފެންނަނީ މަގުމަތީގައި ތިން ުޒވާނަކު ނޫނީ ދެ ުޒވާނަުކ  ،ޖަލުތަކުގައި މިތިބީ. އަުޅގަ

 ޖެހިގެން އުޅޭ މަންޒަރު. މުޅި ރާއްޖެތެރެ ވެސް އޮތީ  އްޔާ ކޮންމެ ވެސް އެއް ުޒވާނަކު މަސްތުވާަތކެީތގައިއެްއވެއްޖެ 

 ،ދިޔައީ ޖާ ނުލިބި މިތަކުން ކުރި މަަސއްކަުތގެ ނަތީޓަަކއި ަސރުކާރު އްލު ގެަނއުމަށްޙަހަމަ މި ހާލަތުގައި. މިކަމަށް 

ނޑު މި ދަމަަސއްކަތް ގައިސަރުކާރުތަކު  ކަމަށް  ންނަވަނީ. މިުކރަން ތިބި ފަރާތްތަކުގެ އިޚުލާޞްތެރިކަން ނެތީމައޭ އަުޅގަ

އްލެއް ގެެނވޭނެ. މީ ޙަަކމަށް  މި ނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުްނ މަސައްކަތްކޮށްފިްއޔާއެބަޖެހޭ. އަޅުގަ  ންއްލެއް ގެންނަޙަ

އެންެމ  ،ުކޑަކުޑަ ަވގުތުކޮަޅކުން ،މީ އެންމެ ދުވަހަކުން ،ނުގެނެޭވވަުރގެ ބޮޑު މަްއސަލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްއްލުޙަ

ވުރެން މާ ރަނަގޅަްށ މިއަށް ،އެއް ނޫން. މިއަށްވުރެން މާ ފުރިހަމައަށްޖާސަްއކަތްކޮްށގެން ނެރެވޭނެ ނަތީއަހަރަކުން މަ

ދަނީ އަޅުަގނުޑ  އިސް މިހާ ގިނަ ުދަވސްެވގެން މިްއލެއް ނަޙަޖާ ލިބިދާނެ. އެކަމަކު ެއކަމަށް މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ ނަތީ

ވެރިްނގެ އިުޚލާޞްތެރިކަމާއި އެ މީހުންގެ  ގެ،ކުރަން ތިބި ބައެއް ކަތްމަސައް  އިސަުރާކރުތަކުގަ  ،ކުރިން ދެންނެވިހެން

ނޑު ކުޙަފަންވަރު ނެތީމަ.  މި ކަންކަން  ހިތްވަރާއި ރިން މި ދެންނެވިހެން އްލުކުރަން މަސައްކަތްކޮށްިފއްޔާ އަުޅގަ

ވެފައިވާ މި ބޮުޑ ންނަށް ދިމާއުުމގެ ރައްޔިތު ޤަައޅުަގނޑުމެންގެ  .އަންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އްލެއްޙަމިކަމަށް 

ްއސަލައެއް. ރަްއޔިތުން އެކަމާ ވުމަީކ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ މައްެލއް ނަިއސް މިހާ ގިނަ ދުވަސްޙަމައްސަލައަށް 

އްލެއް ގެނެސްދޭން އެބަޖެހޭ. ޙަ މި މަްއސަލައަށް ، ދެރަވާ ަމއްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ، ދޭތެރޭގައި ނުހަނު ހިތާމަކުރާ

ާފގަތިކަމެްއ ެލއް އައިްސ ަރއްޔިތުންނަށް އުފާއްޙަދަުކރެއްިވއްާޔ އްމީދުކުރަނީ މި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އިރާއަޅުަގނުޑ އު 

ވާގި ބަޔަކަށް ހަދައިދޭނެ ކަމަށް. ހީ ،ބިލު، ކެރޭޤާުޒވާނުންނަކީ  ،ވެށްކަމަށް. މަގުމަތި އަމާންތަނަކަ ގެނެސްދޭނެ

ނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ  ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ މުޙައްމަދަށް. 

 

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް އަުޑިއވެމުން މި މުގެ ބޭނުން ވަރަށް ފުދިގެންދާޅުޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ބިލު ހުށަހެއިއް  ދަނީ.  ކަމަށް އަޅުގަ

ވާފަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކޮށް ވާަހކަދައްކަ މެންބަރުން ެވސް ވަީނ މި ބިލަށް  26ހަމައަށް ވާހަކަދެއްިކ  މިހާތަނާ

ނޑުމެންގެ  މިހާތަނާ  ،މު މައްސަލަެއއް. ވަރަށް ބޮޑުއްޖުތަމަޢުގައި އޮތް ވަރަށް މުހިމުޙަޤީޤަތުގަ ވެސް މީ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާނީއްލުޙަހަމައަށް ވެސް  މިހާތަނާ ހަމައަށް ބަލާއިރުގަިއ  ،ުނވެ އޮްތ މައްސަލަެއއް. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ޒުވާނުންެގ  ،ވަނީ ފަރާތްަތކުން މި ވަރަކަށް ޕަސެންޓުގެުނވަދިހަ ،ރުަގއިބަލާއި ސްއަށްސްޓެޓިސްޓިކް ހުރި  ންފެންނަ

ގެންދާ. އެހެންކަމަްށވާއިުރަގއި ުޒވާނުންެގ ތެރޭަގއި މިކަްނ މަސްތުވާތަކެްއޗަށް ފަރުކުރަުމންވަނީ  ގޮތުަގއި ބެެލވިފައި މި

ވަރަށް  ޓަކައި ވަނީ. މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ކަމަށް ބެލެިވފައި މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ދަރަޖައަކަށް އަށަގެންފައި މި

އެހެންމެ އެ މީހުންގެ އަިދ ހަމަ. ތަކެއް ކުރިއަްށގެންދޭ. ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ޕްރޮްގރާމުނަ މަސަްއކަތްތަކެއް ކުެރވޭގިނަގު

ނަ ވަސީލަތްތައް އެ ދަނީ ހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގިނަގު އެ މީ ،ވަގުތުަތއް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ހޭދަކޮށް

 ،ދޭ ފަރުވާައކުންނެއް ނޫން ނީ ހަމަ ހުސްއެކަނި މަސްުތވާތަކެތިންމަށްާވއިރު ައޅުަގނުޑ ދެކޭއިމުކޮށްދެމުން. އެހެންކަޤާ

މު ކަމެްއ ކަުމގައި އްއްތައް ހުރުމަކީ ވެސް ެއއީ މުހިަކންތަ ގޮތަށް ނުޖެހޭއެހެންނަމަވެސް މި ފަރުާވއާ ހަމައަށް ދާން

ނޑު ގަބޫލުުކރާ އްލެްއ ޙަ ށް އެދެވޭ އަޅާ ފިޔަަވޅުތަކުްނ މިކަމަ ގޮތުަގއި މިހާރު ސަރުާކރުން މި ދެކެން. އަުޅގަ

އެހެންމެ މި ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަމުންގެންދޭ. އަދި ހަމަ ވެސް ސަރުކާރުން އިދާނެ. ޙަޤީޤަތުގައަންނަމުން

 ރުވާ ދިނުމަށް ރާއްޖެއިންނާއި ާރއްޖެއިްނ ބޭރުން މި ފަ ،ރަދެއްގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއެގންެފކްޓިްވ ޚައިކޮސްޓް  އެއީ އެންމެ

އެކަމަށް ދަނީ ފަރުވާދޭނެ  ،ވެސް އިޢުލާނުކުރެވި ޓަކައި މިހާރު ޓަކައި ސަުރކާރާއި އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުން މިކަން ކުރުމަށް

ދާއިރުަގއި ދަނީ ކުރެވެުމން. ފަރުވާދެމުން ވެސްހާ ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ މިހާރުފަރާތްތަކެއް ހޯދަމުން. އެ

 އިތެޭރަގިއ އަންހެނުންނަށް ވެސް ޚާއްޞަކޮށް ވަކި ތަނެްއގަ އޭގެ ،ފަރުވާދޭއިރު އެއްހާ މީހުންނަށްދުއިސައްތަ 

އެކަމަށް  މިހާރު ،ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙުތަުކގެ ބޭނުމަކީ އިބިލުގަ  ،ެގންދޭ. އެހެންނަމަވެސްބައިތިއްަބއިގެން ފަރުވާދެމުން

އެހެންމެ އެ ދޭ ފުރުޞަތުގައި ނުން. އަދި ހަމަވެސް ވީހާ ައވަހަކަށް ުފރުޞަތުދި މެންނަށްންބޭނުންވެފައި ތިބި އެ

ެއކަހަލަ  ،ކަހަލަ ގޮތަކަށް  އިރުަގއި މިކަމަށް ނުދާ ާވއެްއ ދެިވގެްނ ދެން މުޖުތަމަޢަށް އަލުން އަންނަރަނގަޅު ފަރު

ން ރާއްޖެއި ،ތަނުގައި ވަރަށް ގިނަ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުވެްއޖެ މި ޅު ޕްރޮގްރާމުތަެކއް ހިންގަން.ރަނގަ

ްސ މަސްދުވަ 6 ،ދާއިރުަގއިހާސް ރުފިޔާވަރު ޚަރަދުވެގެން 22ދޭއިރުަގއި ފަރުވާ ދޭ މަރުކަޒަކުން ކޮންމެ މީހަކަށް ފަރުވާ

 ،ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް ،ލައްކަ ވިހި  ގެ ކޯހަަކށް އެބަދޭ ގާތްަގނަޑކަށް ެއއް މަސްދުވަހު  4ނުވަތަ 
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މަސްދުވަުހެގ  6ދުވަހާއި މަސް އެއީ ތިން .ދަނީމި ސަތޭކަ ޑޮލަރަށް  ރާއްޖެއިން ބޭރުން މިކަން އެންމެ ބާރަ

ގޮތަީކ ުފދޭވަރަކަށް ރަނގަޅު ފަުރވާެއއް ލިބިގެްނ އަންނަމުން ެއ  ވާ އް ނިމިގެްނ އަންނައިރަށްހެޓްރީޓްމަންޓު ކޯ

ލަހައްޓަމުންގެންދާނެ. ންދެން އެ މީހުން ބަވަ ވެސް އެްއ އަހަރު އިގެންދަނީ. ފަރުވާެއއް ލިބިގެްނ އައުމަށްފަހުގަ

އެެހންމެ ކައުންސިލިންގ ދިނުމާއި އަދި ހަމަ ،އްޞަ ކްލާސްތަކަްށ އެޓެންުޑވުމާޔޫރިން ޓެސްޓް ހެދުމާއި ޚާ އިތެޭރގައޭގެ

މުޖުތަމަޢުގަިއ  އިާދއިރުގަ ދާނެ. އެ މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢަށް އެއް އަހަރުވެގެންގެންއެ މީހުްނ ބަލަމުން ދީ ކަންތައްތައް  މި

ވަރަށް ގިނަ  އެ ފެްނވަރަށް ގެނެވޭ ަބއެްއގެ ގޮުތގައި ހެދުމަށް ،ހަމަ އެހެންވެސް މީހުންނެކޭ އެްއގޮތަށްތިބި 

އަޅުަގނޑުމެންގެ ވެސް ބޭނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު އިއްޒަތްތެރި  ،މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވޭނެ. ަޙޤީޤަތުގައި މި ބިލު

ލާގައި މިހާރުވެސް މި ށް މި ބިލު ކޮިމޓީއަށް ގެްނގޮްސގެން ކޮމިޓީެގ މަރުޙަފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާުލފުޅުތަކާ ެއއްކޮ ންމެންބަރު

އަދި ހަމައެހެންމެ މިކަމާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ފަރާތްތަކާއި އަދި  ،ފާޅުކުރެވުނު ޚިޔާލުތަުކގެ އަީލގައި 

ގާނޫނަކަްށ  ،ޓީން ގެނެސްވެސް އެއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެން މި ބިލު އެ ކޮމި  މިކަން ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ބަހާ

ނޑުގެ އެދުމަކީ މި ބިލަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ތާއީދުކޮށްދެްއވަ  އި ވެގެންިދއުން. އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

ނުޑގެ ވަރަށް ބޮުޑ  މިއަދު މި ބިލު ބަލައިގަންނަން ނެގޭ ވޯޓުަގއި ތި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުަމކީ އަުޅގަ

. އެ ވޯޓަކީ މުޅި ުމޖުމަޢަށް ލެވޭ، މުޅި ޒުވާުނންނަށް، މުޅި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އާބާދީއަށް ެލވޭ، ކޮންމެ އެދުމެއް

ޮކމިޓީއަކަށް ފޮނުޭވ ގޮަތކަށް  މިއަުދ މި ބިލު ބަލައިގަނެ  އި،އިލާއަކަށް ެލވޭ ވޯެޓއް ކަމުގަިއ ހައްދަވަ ޢާ

ްނ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްެކވި ހުރިހާ ހައްދަވައިދިނުމަކީ ެއއީ އަުޅަގނޑު އެދޭއެދުން. އެހެންކަމު

 އިލާޙުތަކަށް ތާއީދުކުރަްއވަ ޞްއި  ެދއްެކވި،ހުރިހާ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވެސް ތާއީދުކުރަްއވާ ވާހަކަ ؛ބޭފުޅުންނަށް

 ވާހަކަދެްއކެވި ފަދައިން އަުޅަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަމުން އިީށނދެލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

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

 އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ސް. އާދެ! މި ބިލަކީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ވަރަށް ގިނައިން ތަކުރާރުކޮށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

އެންމެ އަޅުަގނޑު ވިސްނާލިއިުރގަިއ  ،ވާހަކަދެެކވިފަިއވާ ބިލެއް. ޙަީޤޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއަށް މި ކަންތައްތައް

އަބަދުވެސް އޮންނަ ކަމެއް މިއީ. އެކަމަކު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  އުމެއްގައިޤަމަސްތުވާތަކެތީގެ ކަންަތއްތައް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ 

އެ ިއރެއްަގއި އެ ިތއްބަވާ ޮބޑެތި  ،ކަންކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަމުގެ ޒަމާނުން ފެށިެގން މިކަން އެނގެނީ މި
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 މުންގެ ތެެރއަށް މިއްއާ ން، މީހުންނަށް އެކަނި. ހޭލުންތެރި ދެތިންހަތަރު ފަސް މީހަކަށް އެކަނި އެނގެނީ. ހޭލުންތެރިނޫ 

ކަންކަން ައއިސްފަެއއް ެނތް. މީގައި އެންމެ ބޮޑު ހިތާމައަކީ ބޭތުވެދިޔަ ަޒމާންތަކުގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 

ތަރުބިއްޔަތުދިނުމުގަިއ ެއއްެވސް ސަރުކާރަކުން އިސްާލމީ ތަރުބިއްޔަތާއި އިސްާލމީ ތަޢުލީމް ފަތުރާކަށް 

ތެރޭަގއި އެ މަނިކުފާުނ  ގެއަހަރު 30އަްލއުސްތާޛް ަމއުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ  މަސައްކަތްކޮށްަފއެއް ނެތް. ަހމައެކަނި

 ،މުކޮށް އާއް ،މުކޮށް، ާރއްޭޖގައި ތަޢުލީމީ އެހެނިހެން ދާއިރާތައް ގިަނކޮށްއާއް ވަަޑއިގެން ާރއްޖޭަގއި އިސްާލމީ ތަޢުލީމު

ނޑުމެންގެ  ،ންކަން މިހެން މިހެން އޮވެަފއިފައްަޓވާފަިއ އޮތީ. ދެްނ މިކަކުަރްއވަން ކުރިއަުރވަން މަސަްއކަތް އަުޅގަ

މީގެ  ؛ކަންކަން މި ،ބޮޑެތި މީހުންގެ ފަރާތުން އައިސް  ،ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެީތގެ ަކންތައްތައް ފުޅާވަމުން އައިސް 

ތި ބޭނުންކުރީ މުކޮށް. އަސްލު މީއާއްހި ހުންނަކަން އެނގުނީ މާ ފަހުން ކާއި ތަފާތު ަވއްތަރުތަކާ ެއއްޗެތަތަފާތު ކެޓަގަރީ

ާލ އިދިމާލަށް ފޮނުވަ ނުަވތަ އެ މީހުންގެ މަްއޗަށް، އެ މީހުންނާ އި،ސިޔާސީ މީހުން މައިތިރިކޮށްލަ ،ސިޔާސީ ލީޑަރުން

ުނަވތަ އެ މީހުންނަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރަކަށް މަސްތުވާަތކެތި  .ހަމަލާތަކެއްގެ ގޮތުަގއި

ކަންކަްނ ، މުވެއާއް އުމު ތަރައްީޤވެ، ތަޢުލީމުޤަ ،އުމު ކުިރއަރަިއެގންގޮސްޤަޤީޤަތުގައި. އޮތީ ޙަ ބޭނުންކޮށްފައި މި

ނުވަތަ ބާރުތަކުގެ ދަހިވެތިކަމުަގއި ތިޭބ  ،ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުަގއި ތިބޭ މީސްމީހުން ؛ވެގެންދާީތވެ ސިޔާސީ ބޭނުން

ްއ ކުރިއަަރއިފި ކަުމގަިއ ވަންާޏ ތިމާމެންގެ ބާރު ެކނިޑގެން އުމެޤަ މުެވގެން އާއް މުކޮށް ތަޢުލީމުއާއްމީސްމީހުން މިފަދަ 

 ؛ހަލާުކކުރަމުން ،އުމުަތއް ފަނާކޮށްޤަެއކަންކަމުގެ ފިކުުރަގއި  ،ުއމުގެ ބަޔަކަށް ުނވެދާނެތީޤަހިނގައިދާނެތީ، ތިމާމެން 

ނޑަކަށް މިކަން ހިނގާފައި ހުރީ މިހެން. އަޅުޤަދުނިޔޭގެ ހުރިހާ  ނޑުމެން ރާއްޭޖގައި ވެްސ އުމެްއގައި ވެސް ގާްތގަ ގަ

އައިސް ައޅުަގނޑުމެންެގ  ން،މިކަން މިހެން ހިނގާފައި ހުރި ކަމަށް. އެހެންކަމު ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވެނީ

އުމުގަިއ ތިޭބ ވެރިކަުމގައި ުނވަތަ މަތީ ޤަެއ މީހުންނަކީ  ،ނިކަމެތި ަރއްޔިުތންގެ ދަރިން ހަލާކުކޮށް ،މުންގެ އާއް

ޓަކައި އެ ނުބައި ނިޔަުތގަިއ  ކަމަށް ހެދުމަށް ނުވަތަ ހުރި ދުއްޕާނެއް ށްކަމަ މީހުންނަށް ހުރި ބިރެއް ފަންތީގައި ތިބޭ

ނޑުމެންނަށް މި އެ ބަޔަކު މަސައްކަްތކޮށްފައި މި  ރުމަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ަމސްތުވާތަކެތި ފަތު  އޮތީ. އަުޅގަ

މައެއްޯތ ޭބނުންފުޅުވާނީ އެ ބޭފުޅުްނގެ ަދރިންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް އޮތީ މިކަން އެނގިފަ. ކޮންބަްއޕައެއްތޯ، ކޮންމަން

މުޅި ޒިންަދގީ ދަނީ.  ،ުނވަތަ މިިއން ކަމެއް ފެންނަން. މިއިްނ ކަމެްއގައި ޖެހޭ ކޮންމެ ުކްއޖަކު ،ުމވެގެންދާންއާއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި . އަނބުރައެއް ނާދޭ. ވަރަށް ޮބޑަށް މަސައްކަތްކޮްށގެން ހާލަކުން މީހަކު މި އަންނަނީ

ޖެހިޖެހިގެން އިށީނދެގެން  ،ދެބަފައިން ވެގެން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮްށގެން ،ދެ މީހުން ބައްަޕއާއި ދަރިފުޅާ ،ހުރިއެބަ

ބައްޕަމެން ކިހާ ރަނގަޅަކަށް ހެްއޔޭ ދަރިފުާޅއޭ މި އުޅެނީ. ދަރިފުޅު ތި  ؛ތް މި ދެނީހަބައްޕަ ދަރިފުޅަށް ނަސޭ ،ތިބެ

މިއިން ، ށް އަންނާނޭ. މިހިރީ. އެހެންވީމާންތައްތަކުން ދުރުހެލިވާންވީޫނންހޭ. ތީގެ ހިތާމަ އަހަރެމެންނަށް މުޅި އުމުރަކަ

އެނގޭ ެއއްަޗކީ މަސތުވާަތެކތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުންނަ ބައްޕަ ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ އޭނަގެ ދަރިފުޅަކަށް މިފަދަ 

ނޑުެމންނަށް މީގައި އޮތް އެްއވެސް ކަމެއް ާވކަށް. އެެހންކަމުން،  ނޑުެމން ވިސްނަންވީ އަުޅގަ އްލަކީ ޙަމީގައި އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަކަށް އާ. އެނޫްނ ގޮތެއް މިައކު ނޯވެގެްނވާ ދީނުގައި އޮތް ަޙއްލުއަޅުަގނޑުމެްނގެ މާތް މޮޅު  ންނާނެ. އަޅުގަ

 ނީ؛ގޮތެއް ުނވެސް ގެެނވޭެނ. ނުވެސް ވިސްނޭނެ. ގެންނާކަށް ނުވެްސ ޖެހޭނެ. އެ އޮންނަ

نْ  ِرْجس   َواألَْزالَم   َواألَنَصاب   َواْلَمْيِسر   اْلَخْمر   إِنََّما ونَ  لَعَلَّك مْ  فَاْجتَنِب وه   الشَّْيَطانِ  َعَملِ  م ِ  .ت ْفِلح 

ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާތް ދީނުގައި މި ކަްނަކން އޮތްގޮތް އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

 هللا ىصل   هللا رسولނާންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް އެނގޭ  ކަމަކަށް ހިނދަކު މި ން. ނުކުރާހާތަންފީޛުކުރަ

ބައިމީހުންގެ ތެރޭަގއި  ތިޔަ ؛އޮތްކަން ދީޘްފުޅުކުރަްއވާފައި އެބަ ޙަތުލް ވަދާުޢގައި  އެކަޭލގެފާނު ަޙއްޖަ موسل   عليه

މީހުންެގ  އެވެނި ިމވެނި ކަންަތއްަތއް މިހެން ތިޔަބައި ،ިވ ކަންތަްއތައްކުރެއްދީޘްފުޅުޙަފާނު މި ވިދާުޅވި، މި ކަލޭގެތިމަން

، މާބައިމީހުންގެ ތެރެއަކަްށ ދިރުމެއް ނާންނާނޭ. ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނޭ. އެހެންވީ ހިނދަކު ތިޔަ ތެރޭގައި ނުކުހާހާ

 ؟ކަންކަން ހުއްޓާނީ ތޯ މިއް ޢީ ގާނޫަނކުން ކިހިނެއެނގިހުރެ އަުޅަގނޑުމެން އަތުންފައިން ހަދާ ވަޟު މިކަންކަން

ދެންވެސް ދާންވީ އިލާހީ  ވެސް، ވެސް، ފުރަތަމަ ހުއްޓޭނެ ހަމަ އެއްގޮތެއް ވެްސ ނޯންނާނެ. ހަމަ މީގައި އެންމެ ފަހުން 

ކަްނކަްނ  ށް. އެއީ ގާނޫނަކީ. އެއީ ޙަޤީޤީ ގާނޫނަކީ. އޭަގއި އޮންނަ ގޮތަށް ކަްނތައްތައް ކުރީމަ އެއަގާނޫނާ ދިމާ

ރައްީޤކުރުމާއި އުމު ތަޤައަޅުަގނޑުެމންގެ  .ައޅުަގނޑުެމން ހުއްޓާލަންވީ، ފަސޭހަވާނެ. ކުެރވޭނީ. އެހެްނވީމާ އްލުކުރަންޙަ

ރުިޅއައިްސގެން ނުކުންނަ މީހުން، އެ މީހުްނގެ ރުިޅއަިއސްގެްނ ނުކުންނަ ، އިދިޮކޅަށް ނުކުންނަ ކަންތައްތަކާ  މި

ލާފަިއ އިމިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓަ ،ހަލަ ކަންަތއްތައް ބޭނުންކުރުމާނުކުތުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮުތގައި މިކަ

ޓަކަިއ  އުމު ކުރިއެުރވުމަށްޤަ ެއއްކޮށް  ތެރިަކމާއި ތެދުވެރިކަމާޞްަގއި އިޚްލާއިނގަޅު އިޚްލާސްތެރި ރަނަގޅު މާނަރަ

ގޮތަކަށް  މަތީން. އެނޫން ުތގެ އަުތގުޅާލަިއގެްނ އިސްލާމްދީނުގަިއވާ ގޮ ،މަސައްކަތްކުރަްނވީ އެންމެްނ ގުޅިގެން 

ނޑުމެން ސިޔާސީ ެއްއވެސް ބޭނުމަކުން ކައަޅުަގނޑުމެންނަ ހާސިލްކުރާ ިސޔާސީ ، ނެއްށް ކުރިއެުރން ނުލިބޭނެ. އަޅުގަ

ކަންތައްތައް ދޫކޮށްލާަފއި ހަމަ ނޯންނާނެ. ހުރިހާ ސިޔާސީ  އެްއވެސް ބޭނުމަކުން ލިބޭެނ އެްއވެސް ަފއިދާެއއް

ނޑުމެންނަށް ކުރިއެރުެމްއ ޞްގެން ކުިރއަށްދާން އިޚްލާއުމަިއގެން، ދީނައިޤަ ތެރި ނިޔަތެއްަގއި ނުކުމެގެން މެނުވީ އަުޅގަ

 .وبركاته هللا ةورحم عليكم مالس الوނުލިބޭނެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ  ތު މި ސިކުންތު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަ 39ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބާކީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:
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ންނާނެ. ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ނުހު ިސކުންތުެގ ތެރޭގައި ެދއްކޭނެ މާ 30އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ނޑުމެްނ هللا ، ވަނީ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ތަޢާލާ ައންގަވާަފއިވާ ަމގުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެަބ އޮތޭ އިޞްލާުޙވުމުގެ ފުުރޞަތު. އެްއވެސް ހާލެްއގަިއ  ،ވަނީ ނަމަ ހިނގަމުންދާކަމުގައި އަުޅގަ

ނ ،އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ނުވަތަ އެގޮތްތަްއ  ،ޑަެއޅާ ބަޔާންވެފައި ހުންނަ ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށްއިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ

 ފަސާދަވެފަިއވާ އަދި އެ ، ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ  މަލުކުރަން ފަށައިފިޢަގޮތްތަކަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  އާ، އިދޫކޮށްލަ

ންދާނޭ. އެ ތަންތަނޭ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް އިުތރުވެގެ ދާވާތްތެރިކަން ިގނަވެ، ރުިޅވެރިކަން އިތުުރވާ ޢަތަނުގައި 

ނޑުމެން އިސްލާމް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދީނުގަިއވާ މަގަްށ އަޅުަގނޑުމެން ތަބާެވގެން  ދަނީ. އަޅުގަ

ނުޑމެން  އެކަމުަގިއވާ ނޑުމެންނަްށ ހަމަޖެހުން ލިބިގެންދާނެ.  ،މަލުކޮށްފި ކަމުގައި ަވނީ ނަމަޢަގޮތަްށ އަުޅގަ އަުޅގަ

ދީނުގައޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީްނ  މްހުން އޮތީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާހަމަޖެ ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ަވޟު ނުވަތަ އިސްލާމް  އި،ދޫކޮށްލަ ޢީ ގާނޫނުތައް އެއަްށވުެރ ދީނުގައިވާ ކަންަތއްތައް ދޫކޮށްލާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ެގްއލި ހަލާ ،މައްޗަށް ނަަގއިފި ކަމުަގއި ަވނީ ނަމަ  ކުވެގެންދާނޭ. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޮޅުޫދ ފަހު ބަސް އިއްވުމަށް  އަރުވަނީ އެންމެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދަށް. ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދާއިރާގެ

 

 ގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި އިްއޒަތްތެިރ އެްއވެސް މެންބަރަކު ނެތް 

ނޑު ދަންނަ ،ނުވޭ. އެހެންަކމުން ސުވާލުކުަރއްވާަފއެއް. ނޫނި ސާފުކުރައްވަން ކަމެއް އެިދވަަޑިއގަންނަވާފަެއއް ވާނީ އަޅުގަ

ކޮމިޓީން  ،މި ބިލަށް ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާއީދުކުރައްާވކަން. އާދެ! މި ބިލު މަޖިލީހުން މިއަދު ބަލައިގަނެ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ފަހު އަވަސް ގޮތެއްަގއި މި ބިލު އިމްޕްލިމެންޓު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ގޮތް ވުމަކީ ައޅުގަ

ކެތީެގ ދަލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ލިބޭ ބާރަކާއި ދިމާވެފައިވާ މަސްތުވާތަ 

 ންކަމެއްކަން ދަންނަވަމުން، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ޤީޔަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެސަުރާކރުގެ ފަރާތުން  ،ގެ ދަށުނ6ްހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

( މަސްތުވާތަކެްއޗާ ބެހޭ ގާނޫނު) 12011/17މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ާގނޫނު ނަންބަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ
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ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު  ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިލާ ގުޭޅގޮތުންއަ

 ވެސް ދަްނނަވަން.  ގެ ވޯޓު ަވގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ 1:30މިއަދު 

މުޙައްމަދު އަމީތު  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ަމޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ، 6.2އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  -{6.2}

 4ވަނީ  މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާަފއިއަޙްމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީެގ ބިލު. 

ވަނަ ޖަލްސާގަިއ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް  9ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2015 ،ގައި ބޭްއުވނު 2015 ބަރުންނޮވެ

ރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު ައޙްމަދުމަނިކު. އިއްޒަތްތެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެދްއވާނީ މަޑުްއަވރީއިހުށަހަޅުއްވަ

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުްނ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

ދަންނަވަން. އާދެ! ިމ  އެކީ ުޝކުރު ތެރި ރަީއސަށް ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާފުރުޞަތު ދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ިއއްޒަތް

ހިންގާނެ ގޮތްތަްއ  އިދިވެހިރާއްޭޖެގ އެްއގަމާިއ ަކނޑުދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ ރާވަ  އީ،ބިލަކީ މި

ނަޑއެޅުމާއި  ، އި ން ހިންގުމަށް އޮތޯރިޓީއެއް އުަފއްދައެ ދާއިރާތަުކގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަ ،ކަ

އެ އޮތޯރިީޓގެ މަސްއޫލއްޔަުތތަކާއި ބަޔާންކުރުުމގެ ގޮތުްނ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލެއް. މި ބިލަށް ބަލާއިރުގަިއ 

މެހައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއްއގަމާއި ަކނޑުދަތުރުފަތުރުގެ އެން ،ބިލުގައި އެބަ ހިމެނޭ ދެ މަޤްޞަދެއް. ފުރަތަމަ މަޤްޞަދަކީ

ބެލެހެްއޓުން. ދެން ޭއގެއިތުރުން ިމ  ން ހިންގައި ހަރުދަނާ ނިޒާެމއްެގ ދަށު ،އެކު  ކަންކަން ސަލާމަތާިއ ރައްކާެތރިކަމާ

އެކީަގއި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި ަވކި ިއދާރާއެއް އުފެދިގެންދިޔުން.  ވެގެންދިޔުމާ  ބިލު ގާނޫނަކަށް

މި ބިލުގައި  ،ޓްރާންސްޕޯޓް އޮޯތރިޓީއެއް އެބަ އޮތް. އެެހންނަމަވެސްމިހާރުވެސް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނުޑ ކަންކަމަށް ބަލާއިުރގަިއ ބިލުެގ މައިަގނޑު މަފް ދަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް  މަކަށް ވެެގން މިހޫބަޔާންކުރެވިަފއިާވ މަިއގަ

އިްނ ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުން. އޮތޯރިޓީން ކުރާ ކަންކަން ނުވަތަ އެ އޮތޯރިީޓގެ މަސައްކަްތތަކަށް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެ

އާދެ! ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓ އުފެދިގެންދިއުމާ އެީކގައި މި އޮތޯރިޓީ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެހުންނަވާނީ ޑިރެކްޓަރ 

ޖެނަރަލެއް. އަދި އެއަށްފަހުަގއި އޮތޯރިީޓގެ މަސައްކަތްކުާރ މުވައްޒަފުން ހަމަ ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފުްނެގ 

އޮތޯރިީޓގެ މަަސއްކަތްކުރަމުންދާނެ. މި އޮތޯރިޓީ ހިނގަމުންދާނީ ރާއްޖޭެގ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ވުޒާާރގެ ގޮތުަގއި މި 

ބެލުމުގެ ދަށުން. އަދި މި ގާނޫނުަގއި، މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ގޮތުން ޮއތޯރިޓީއާ ގުޅޭ ކަންކަުމަގިއ 

މި ބިލަްށ  .ބޭފުޅަކު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ންގެވުމަށް ހުންނަވާ ހި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވާނީ މި މިނިސްޓްރީ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ އޮތޯރިޓީއަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. މާނައަކީ އޮތޯރިޓީ  ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ދޭ. މި އުފެިދގެންއެބަ ކައި ޯބޑެއް ށް ޓަ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގެވުމަށް ޓަަކއި ިސޔާަސތުތައް ެއކަށައެޅުމަ
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ަގއި އޮތޯރިޓީގެ ކަންކަްނ ދިއުމާ އެކީއިމީ ބޯޑެއް. މި ބޯޑު އުފެދިގެންމެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ދާ 5ބޯޑަކީ މީ 

ެއކީަގއި ޯބޑުން ނިންމާ  ޭރވުމަށް ޓަަކއި ިމ ބޯޑުން އޮތޯރިީޓއަށް ލަފާައރުވާނެ. އަދި ޯބުޑގެ މަޝްަވރާއާ އިހިންގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ،މަމުންދާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްންކަން ނިންކަ މިފަދަ ކޮންމެ އޮތޯރިޓީއެއް ގާނޫނުެގ  .އަުޅގަ

ނޑުމެން އުފު  ،ހުރޭ. މާނައަކީ ލަންޖެހޭ މާލީ ޒިްނމާތަކެއް އެބަތެރެއިން، ގާނޫނެްއގެ ތެެރއިން އުފެދިގެންދާއިުރަގއި އަުޅގަ

ލަފާދިނުމަށް ޓަކައި ބޯެޑއް އުފެދިގެންާދއިރުަގއި ެއ  އަށް ކަްނކަމުގައިތަ އޮތޯރިޓީމަށް ޓަކަިއ ނުވަމި އޮތޯރިޓީ ހިންގު

ންނަނީ. މިގޮތުން އޮ ތަކުަގއި ބަޔާންކުެރވިަފއި މިމުސާރަ ލިބިދެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ބޯޑުަގއި ތިއްަބވާ މުަވއްޒަފުްނނަށް

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ  18އޮތް ގޮތުން  ފައި މިިމ ގާނޫނުގަިއ، މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށް ؛ގަކޮށްލަންއަޅުަގނޑު ފާހަ

ބަޔާންކުރޭ މުސާރަ. ބޯުޑގެ ެމންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާިއ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަްއ ަކނޑަައޅާނީ މިނިސްޓްރީ އޮްފ 

ޔާންކޮށްފަިއ ބަ މި ބިލުގައި އްޔާ ކަުމގައި. ހަމަެއއާެއކީަގއި ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފާގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރި 

 ދާއިމީ ބޯޑެއް. މި ބޯުޑގެ ބައްދަލުވުންތައް ާބއްވަން މި  މިއީ ؛ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ެއކުލެވޭ ޯބޑު 5 އޮތް ގޮތުން

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ  .ފަހަރު. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް މަހަކުން އެއް ޖެހެނީ ކޮންމެ މަދުވެގެން ދެ އަުޅގަ

ނުވާ ބައެއް ޅާއިރުގައި އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންލީހަށް މިފަދަ ބިލުތައް ފަރުމާކޮށް ހުށަހަނުކުތާއަކީ އަުޅަގނޑުމެން މަޖި

ކުރާ ގޮތުަގއި އުނި ކަންތައްތަެކއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަކުެރވޭ ބައެއް ކަންކަން މި ން ނުވަތަ އަޅުަގނޑުެމން ގަބޫލުކަންކަ

ނޑުމެން ބޯޑެްއ އުފަ  ލުމަށްފަހުގައި މަސަްއކަތްކުރަްނ އިދާފައި އެ ޯބޑެްއ ެއކުލަވަ އް ބިލުތަކުގަިއ ހިމެނިގެން އެބަދޭ. އަުޅގަ

ނުވަތަ ދޭން ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތް  ،ގޮތަށް ދޭ އެކީގައި އެ ބޯުޑގައި ިތއްބަވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މަހު މުސާރަ  ފެށުމާ

ތެއްަގއި މިފަދަ އޮތޯރިޓީއެއް ގޮ  އޮތުން މީ އެންމެ ރަނގަޅު ުއސޫލެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ޚާއްޞަ

އުފެދިގެންދިއުމަށް ފަހުގައި ައދި ވަރަށް މަދުން ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންޖެހޭ ކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭ ޯބޑުތަުކގަިއ ތިއްަބވާ 

ނޑައެޅޭ މަހު މުސާރަ ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ބޭފުޅުންނަށްބޭ  ރަ ާމލިއްޔަތަށް އުފުލަންޖެހޭ ބު ކަ

ގޮތެްއގަިއ އޮތޯރިީޓ  އަދި ޚާއްޞަ ،ގިނަ ގާނޫނުތަކަކުން ގިނަ ބޯޑުަތކެއް އުފެދި ޒިންމާެއއް ކަމުަގއި ހިނގައިދާނެބޮޑު 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން ކުރާ ގޮުތގައި މީ ވާ ވާހަކައަކީ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުއުފެދިގެންދާއިުރގައި. އެހެްނީވމާ، އަޅުގަ

ނޑުެމން ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންެމވެސް ވަރަކަ ށް ދިރާސާކޮށްލަންޖެހޭ ކަންކަން. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދެވިދާނެ ށް،ތަުކގަިއ ތިއްަބވާ މެްނބަރުންނަހުންނަނީ. މިފަދަ ބޯޑު އުސޫލުތަްއ މި  ،ބޭބޭފުޅުންނަށް ައޅުގަ

ްނގ ެއލަވަންސެްއގެ ގޮުތަގއި ޭދ އެ ބާްއވާ ބައްދަުލވުންތަކަށް ނުވަތަ ސިޓި ؛އެ ބައްދަލުވުންަތއް ބާްއވާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ މި ބިލު ޓްރާންސްޕޯޓް ، ގައި އެބަ ހުރި ބަާޔންކުރެވިފައި އެލަވަންސްަތކެއް. ހަމަެއއާެއީކގައި އަުޅގަ

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ  ،އޮތޯރިޓީން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ކުރަްއވަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް. ެއގޮތުން 

މެނޭ ގިނަ ހުރި. މީގެތެރޭަގއި ހިތައްތަްއ ބަޔާންކުެރވިފައި އެބަމަސްއޫލިއްޔަތުަތކުެގ ތެރޭަގިއ ވަރަށް ގިނަ ކަން

ވެސް ްޓރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކުރައްވާ ކަންކަން. އަދި ކުރަްއަވން އެ އޮތޯރިޓީގެ މައްޗަށް ކަންތައްތަކަކީ މިހާރު
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 ،ަފހުގައި އެ އަންނަ ބަދަލަކީ ދިއުމަށްނޫނު، މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ެވގެންމި ގާ ލާޒިމުވެފަިއވާ ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް

 ބޭފުޅުންގެ މަްއޗަށް ލާޒިމުެވގެންދާ ކަންތައްަތކެްއގެ ގޮުތގައި ވެގެން މި މިފަދަ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ ާގނޫނަކުން އެ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ނޑުމެން މި ،ދަނީ. މީގެއިތުރުން އަޅުގަ ފަދަ އޮތޯރިޓީތައް އުފެދިގެންދާއިރުަގއި މިފަދަ އަޅުގަ

މުއައްސަސާަތކުން ކުރަމުންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ުނވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ައޅުަގނުޑމެން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް 

ފަހުގައި ެއ  ދިރާސާކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާފައި މިކަމާ ގުޅޭ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް

ނޑު ާފހަގަކޮށްލަން ކުރަން މިބަޔާންސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަޅުަގނުޑމެން މަ ޓްރާންސްޕޯޓް  ،ޖެހެނީ. މިގޮތުން އަުޅގަ

 ،އޮތޯރިޓީެގ މަސްއޫިލއްޔަުތގެ ގޮތުަގއި މި ބިުލގަިއ ފާހަގަޮކށްފައިވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރަގއި އެަބ ހިމެނޭ )ޏ( ަގއި

ކުރުމާއި އެފަދަ ކާއި އެްކސިޑެންްޓތައް ތަޙުޤީޤުދިސާތަހާކިެއކި ށް ދިމާވާ އެއެްއގަމާއި ަކނުޑގައި ދުްއވާ އުޅަނދުފަހަރަ

އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތަްއ ެއޅުން. ައޅުަގނުޑ  ،ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުްނ ސަރުާކރުގެ ކަާމ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދިނުމާއި

ނުޑަގއި ދުއްވާ އުޅަނދު ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ުނކުތާއަކީ ދިސާތައް ުނވަަތ ހާއެިކއެިކ  ފަހަރަށް ދިމާވާ ެއްއގަމާއި ކަ

ންގެ އިދާރާއިން. ކުރުމުގެ ިޒންމާ އެބަ އުފުއްލަވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފުލުހުއް ނުވަތަ މަްއސަލަތައް ތަޙުޤީޤުއެކްިސޑެންޓްތަ

ޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވާނަމަ ހަމަ އެ ޒިންމާ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތެއްަގއި އުފުލުމުގެ މަސްއޫިލއްަޔތު ޓްރާންސްޕޯއެހެންކަމަށް

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. މިފަދަ ކަންކަމަކީ  އޮތުމަކީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫަލކަށް ނުވެދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  އި ޖިލީހުން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަ އަޅުަގނޑުމެން މި މަ ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ދަނީ ސަރުކާރުގެ  މިވެގެން ކަންކަން  މި ،ވާހަކަތައް ލިޔެފި ކަމަށް ވާނަމަ ވިސްނާލުމެއް ނެތި ގާނޫނެއްަގއި މިފަދަ

ނުޑ  ފުށުއެރުންތަކަކަށް. އެހެންވީމާ މުއައްސަސާަތކުގެ މެދުަގއި ުއފެދޭ ވަރަށް ބޮޑެތި ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނުޑ ގަބޫލު މިދެންނެވި  ަފހުގައި ކޮމިޓީަގއި ިތއްބަވާ  ިދއުމަށް ކުރާ ގޮތުަގއި ިމ ބިލު ކޮމިޓީއަށްކަންތައްތަަކކީ އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުމެންބަރުން ވިސްނަވާނެ  ކުާރ ގޮތުަގއި މިފަދަ ބިލެއް ފަރުާމކުރެވި، މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ކަންަކން. އަދި އަުޅގަ

ނ ޑުމެްނ ބަހުސްކުރެިވގެންދާއިރުަގއި ަކމާ ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މުއަްއސަސާތަކުަގއި ތިއްަބވާ ފަންނީ ބޭފުޅުންނާ އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލު އީކަންކަމަކީ މި މަޝްވަރާކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ކުރާ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލުކުރެވޭެނ އަޅުގަ

ކުރާ ލާމަތާ ގުޅޭ ކަންކަން ެރގިއުލޭޓު އިން ައޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ، ސަޢާރީޛަންކަން. މިފަދަ ބިލުތަކުެގ ކަ

ނޑުމެންގެ ދައުލަތުގެ ުމއައްަސސާތަކަށް ލިބިގެންދާ ބިގެންރާތްތަކަށް ގާނޫނީ ބާރު ލި ފަ ދިޔުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭ. މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެސް ޓާރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން  ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ންސްތައް ދެއްަވިއގެން އަދި ިއސަ އް ހައްދަވަިއގެން، ލަވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްަތއް ކުރަްއވާ. ވަރަށް ގިނަ ގަާވިއދުތަ

ނުޑ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް  ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރާއި ކަ

ބޭބޭފުޅުން ކުރަްއވާ  އެ ،ވެސް އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލި ފަދަިއންްއވަމުން. އެހެްނނަމަވެސް ކުރިންކުރަރެގިއުލޭޓު 

ޭބފުޅުންނަށް ލިބިގެންދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހަ ކަމެއް. މި  އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް. އެ މަސައްކަތަށް މި
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ލަތްތަްއ ސީގައި ދަތުރުފަތުރުުކރުމާ ގުޅޭ ވަރާއްޖޭ ،މަކީފްހޫގައި މި ބިލުގެ މައިަގނޑު މަބިލަށް ބަލާއިރު

ުކރެވޭނެ ގާނޫނީ މެކޭނިޒަމެްއ ން ކުރައްވާ ކަްނކަން ރެިގއުލޭޓުބޮޑަްށ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ވުރެ ރެގިއުލޭްޓކުރުމަށް

މު ބިލެއް މަޖިލީހަށް އްމުހި ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ވަރަށް އެކަށަެއޅުން. އެހެންވީާމ، މީ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މަޖިލީހުގަ ހުށަހެޅިގެން މި ދާއިރާއެްއަގއި މި ބިލާ  މެންބަރުން ވަރަށް ފުޅާ އިދިޔައީ. އަޅުގަ

އަދި ވީހާެވސް ައވަސް ުމއްދަތެްއގެ ެތރޭގަިއ މި ބިލު ރަްއޔިތުންެގ  އި،ގުޭޅގޮތުން ބަހުސްކޮށް މަްޝވަރާކުަރއްވަ 

ފުޅުން ކަާމގުޅޭ ބޭ ިއ،ކޮމިޓީްނ ވެސް ވަރަށް ފުންކޮށް ިވސްނަވަ ،މަޖިލީހުގެ މިކަމާ ގުޅޭ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުްއވަިއގެން

ހާޒިރުކުރަްއވަިއގެން ކުރެވޭ ިދރާސާތަކުގެ މައްޗަށް މަޖލީހުން މި ބިލު ފާސްކުރެވިގެންާދއިރުަގއި މި ބިލަކީ ވަރަށް 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ.އިމަ ބިލަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް. ފުރިހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުއި ާޔ ޝުކުރިއް އެީއ  .ގަިޑއިުރގެ ވަގުުތގެ ބަހުސް 3ލަ މުއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

 22ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  20 މިނެޓު 45ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  41 މިނެޓު 30ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ މިނެޓު 5. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސިކުންތު 18 މިނެޓު 10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  40 މިނެޓު

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ މިނެޓު 6އްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް އި ނިސްބަތްނުވާ  . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަ

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. ްއޒަތްތެިރ މެންބަރުއި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢު

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މައްސަލަިއގެ އަސްލަށް ދާން 

ނޑުމެން އިނގިރޭސިވިލާުތގަިއ، އެމެރިާކ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ފެންވަރަށް ކަންތައްތައް  އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުެމންނަކަށް މީގެ ަޙއްލުތަކެއް  ކުރަންެވގެން ގާނޫނުަތއް ނޑުމެންނަކަށް ނުލި ހަމަެއކަނި ހެދިޔަކަްސ އަުޅގަ ބޭނެ. ައޅުގަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ޓެކްސީ ްޑރައިވަރުންނެއް ހަމަެއކަިނ އި

ނޑެއް ަލއިގެންނެއް ޓެކްސީ ދުއްވާ ތަެނއް. އަުޅަގނޑުމެން ނަށް ފެންނަނީ ކޯޓުފަޓުލޫނުގައި ހަމަ ބިލު ވެސް ޓީޝާޓްގަ

އަޅުަގނޑުެމންނަށް ނުފެނޭ އެމެރިކާގަިއ ޕްރިންޓުކޮށްލެވޭ ކަހަލަ ސިސްޓަމެއްގެ ތެރޭަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ތަން. 

ނުފެނޭ. ވާރޭތިްއކެއް ބިމުގައި ޖެހޭއިަރށް ހުރިހާ ޓެކްސީތަކެއް ގްީރން އަޅުވާލަިއގެންދާ ތަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ނޑުމެން ގާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ކުރީގައި  އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނުތައް ހަދާއިުރ  ،ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

ވެސް އިޞްލާޙުކުެރވޭެނ ގޮތްތަެކއް ައޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހާރު ހުރި ވަރަށް އާަދއިގެ ޭބސިކު ކަންަތއްތައް

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މުސާރައާއި ރާވަން އެބަޖެހޭ. މި ގާނޫނުގައި  ވަނަ  18ނާޔަތް ދޭ ވާހަކަ އެބައޮތް އިއަުޅގަ
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ލެވޭ ވާހަކަ އެބައޮްތ އިވަނަ މާއްާދގައި ޯބޑެްއ ެއކުލަވަ  9 ؛ވަނަ ާމއްދާަގއި 15އަދި ާޚއްޞަކޮްށ އެބައޮތް  .މާއްދާގައި

ނޑުމެން މުސާރައާއި  ުތގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނާޔައިދައްކާފައި. ދަްއކާފައި އޮންަނއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ކޮންމެ މުއައްސަާސއެއް ،ވެސް  އްފެންނަނީ ކޮންމެ ބޯޑެ ވެސް ވަކި ސަުރކާރެްއ  މިއަދު އަުޅގަ

ބައޮތް ގޮުތަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ތަން. ހަމަ މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއި އެގެ ވެސް ވަކި ބޯޑެއް  ގޮތުަގއި. ކޮންމެ ބޯޑެއް

މަދުެވގެން ދެ މަހުން އެްއ މަހު ބައްދަލުވުން ބާްއވަންާވނޭ. ދެ މަހުން އެއް މަހު  ،ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ަގއި  15

ނޑުމެން މިހެން ލިޔާއިރުަގއި ނާޔަތްތަުކގެ ވާހަަކ އިމުާސރައާއި  ،ބައްދަލުވުމެއް ާބްއވަން މަދުެވގެން ގާނޫުނގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ދެއްކުމުގެ މާނަެއއް އޮތް ަކމަކަ ނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭގެ ިސވިލް ސަރވިސް ގަށް އަުޅގަ ބޫެލްއ ނުކުރެވޭ. އަުޅގަ

ނޑު އިރުޮއއްސެންެދން މި ތިބެނީ މަސައްކަތުގައި. އި 7މުވަްއޒަފުން ރެޔާއި ދުވާލު ެހނދުނު  ން ފެށިގެން ޮގސް ރޭގަ

ނޑުެމން ތިރީސް ހާސް ރުފިޔާުނލިބޭ. އެހެންވީމާ، އަ ށްރުފިާޔ އަތަ 5000ާދކަށް ގެންއެ މީހުންނަކަށް ެގއަށް   ،ުޅގަ

ނޑަކަށް ގަބޫެލއް  ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ުމސާރަ ދީފައި ބޮޑެިތ ބޯޑުަތްއ ހެދުމުގެ މާނައެްއ އޮްތ ަކމަކަށް އަުޅގަ

އޮތީ  ައޅުަގނުޑމެން މި ގާނޫނުގައި މި، ްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑު ފާަހގަކުރަން ބޭނުންވޭ އިނުކުރެވޭ 

ނޑާ  ނޑުމެން މިސާލަކަްށ  ؟ބެހޭ ބައި ކޮބައިތޯ ވަިއގެ ޚިދުމަތްތަކާ .އަންނަނީ އި ެއްއގަމު ދަތުރުގެ ާވހަކަ މިކަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ މުއައްަސސާތައް ެބހިގެންދާއިރުަގއި ޭއިވއޭޝަން  ދެން އަންނަ ސަރުކާރެްއގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

މި ބޯޑުގައި އެކުެލވިގެން އަންަނ މެންބަރުންގެ ޝަރުތުތަކުެގ  ،ނުަގއި. އެކަމަކު މި ގާނޫއްދާނީ ކޮން ދިމާއަކަށް ކަމެ

ނޑުެމންނަކަށް ހިމެނިފައެއް ނެތް.  ތެރޭގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން އޭިވއޭޝަންގެ ާދއިރާގެ ތަޖުިރބާ ހުރި މީހަކު އަޅުގަ

ފަހަރަކު ގާނޫނަށް  ކޮންމެ .އެހެންވީމާ، ިމއީ ައޅުަގނުޑމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަެމއް

ކަމެއް ނޫން. އަދި  ހަމައެކަނި ގެންނަ ކުޑަުކޑަ އިޞްލާޙެްއގެ ސަބަބުން ގާޫނނުތައް އިޞްލާުޙކުރުމަކީ ެއީއ ފަސޭހަ

މި ކަންތައްަތއް ކުރުަމކީ ވެސް ިމއީ ފަސޭހަ ކަަމކަށް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ،  އިއެކަމާ ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާކުުރމާ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ އަދި މަރުޙަލާގައި އިތުރަށް  ގޮުތަގއި މިއީ ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހުިރ  ،ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އޮތޯރިޓީތަެކއް ހެދިޔަކަސްމަޝްވަރާ އަދި ބޯޑުތައް ހެދިޔަކަސް އަޅުގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ވަރަށް އާދަިއގެ ކަންތައްަތއް މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ނާްނނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތައް ޙައްލު 

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން  މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި  ގެ؛އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ މަސައްކަތާ ދިމާލަށް ދާން. އަޅުގަ

ޒިންމާެއއް ދެއްޯތ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ  .ބޯޑުަގއި މިހާރުވެސް ޓްާރންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެަބއޮތް

ކުރުން. ފެރީ ދަތުރުތަކުގެ ިއމުޤާދިނުމާއި ފަސޭހަ ގޮތްތައް އިމުކޮށްޤާތުރުފަތުރުކުރެވޭނެ ކަންތަްއތަކާ އެްއޗެހި ދަ

ނިޑނޭޅި އަޅުަގނ ނާންނަ  ދަންނަަވނީ. ގަޑިއަށް ފެރީއެ ޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުން މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ކެ

އަުޅަގނޑުމެން ފެރީތަކުން މި އުފުލާ  ،ތެރިކަން ުހރީ ކިހާވަރަކަށްތޯާއއިރައްކާ އިކަާއއި ނޫނީ ފެރީތަކުގެ ސަލާމަތާވާހަ

ެއއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް  ،ކުެރޭވނެ ގޮތްތަކެއް ހުރިތޯއާއިފުލިގެންާދއިރު އެ އެްއޗެހި ޗެކުއެިކއެކި މުދާތައް އު
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ާޚއްޞަކޮްށ  .ިކއެކި މައްސަލަތަކުަގއިމި ެދއްކީ އެޗެއްތޯ. ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަ އް ދަނީ ކޯ  ދައުރުާވއިރުަގއި މި

މި ގެންެދވޭ ފެރީތަކުން  ކީ ީމގެ ކުީރަގއި. އެހެްނީވމާ،އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަ މި ެދްއކީ މަސްތުވާަތކެތީ ވާހަކަ މި ދެއް

ނޑުމެންގެ ތެރޭ ހަ ،ކުރެވޭނެ ުއސޫލެއްއެްއޗެހިވެސް ޗެކު  ނޑު  ،ގައި އޮތްޯތއާއި ރުދަނާ ނިޒާމެްއ ައޅުގަ މެން މިހިރީ އަުޅގަ

އޮތޯރިީޓއެްއ  ،ސްކަކަންތައްތަކާ ދޭތެޭރ އަިލއަުޅވަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަެކއް. ެއހެންވީމާ، ހަމައެކަނި ޯބޑެްއ ހެދިޔަ

ނޑުމެންނަކަށް މީގެ ޙައްލެ  ނޑު ހެދިޔަކަސް އަުޅގަ ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ފުންކޮްށ ގައް ނެތޭ. މި ބިލަކީ އަުޅގަ

 އަދި އެކަމާ  ،ތުރު އެިކއެކި ުމއައްަސސާތަުކގެ އިސްވެރިން ގެންނަަވއިގެން އިއަދި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

މެއް. އަިދ ޚާއްަޞކޮށް ބޯުޑ ބެހޭ ޚާއްޞަ ބޭފުޅުން ގެްނނަވަިއގެން ައޅުަގނޑުމެން ަމޢުލޫމާތުތައް ހޯދަންޖެހޭ ކަ

ނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މީގަ އިއެކުަލވަ ފުޅުން ތިއްބެވުމަކީ ވަރަްށ ބާކާރު ބޭޭއވިޭއޝަން ދާއިރާގެ ތަޖުރި އިާލއިރު އަުޅގަ

 ްއޒަތްތެިރ ރައީސް.އިގަބޫލުުކރަން. ޝުކުރިއްޔާ  މަށްކަ މު ކަމެއްއްމުހި

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިޝުކުރިއްޔާ   އްޒަތްތެރި އި  ދާއިާރގެ ހުޅުހެންވޭރުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މަނިކަށް.މެންބަރު މޫސާ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ހުޅުހެންވޭރު

ދިއުމަީކ އުފެދިގެން ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓްރާންސްޕޯޓް ޮއތޯރިޓީގެ ނަމުގައި ަވކި އޮފީހެއްޝުކުރިއްޔާ އި

ށުމުން އެ އޮތޯރިޓީން ކުާރ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަްށ އުފާވެިރ ޚަބަރެއް. އަދި ގާނޫނެއްގެ ދަށުން މިކަން ކުރަން ފެ

ނުޑ މިހާރުވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް  މަސައްކަތްތައް ޒިންމާދާރުކަމާ އެކީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ. މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ުޝުކރު ދަންނަވަން. ރާއްޖެއަްށ  އެީކގައި ގެންދާ ިއސްވެރިންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާންގަމުންއޮތޯރިޓީ ހި

ނޑު އުަޅނދުފަހަރާއި މި ުރވަމުންއްމުކޮށް އިތުއާ އަދި ަލއިސަންސް ، އެްއގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި ،ދާ ގިނަ އަދަެދއްެގ ކަ

ނަޑކީ ވަރަްށ ނަގަމުންގެންދާ ގިނަ މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރަމުން ގެންދާ ބުރަ މަސައްކަތްތައް ވަރަްށ ބޮޑު. އަުޅގަ

ކޮށް އުޅޭ މީހެއް. ްނކަމުގައި އެ މީހުންނާ އެީކަގއި ހިއްސާ ކަ، ގާތުން އެފަދަ ފަރާތްތަކާ ެއކީަގއި މަސަްއކަތްކޮށް

 ،ވަރަށް ގިނަ މީހުން މި ދުއްވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ތަނަކަށް ވެފައި ،އަޅުަގނޑުމެން ދިރިއުޅޭ މި މާލެއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް

ނޑު އެންމެ . އެބޮޑެތި ޮގންޖެހުންތައް ހުރި ތަނެއް ގަާވއިދުތަކަށް މީހުން އަހުލުެވރިކުރުމުގައި ވަރަށް ހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކުރުަވިއގެން ުނވަތަ މި ާގނޫނުން ބާރުވެރި، މި ގާނޫނުެގ ދަށުން ހެދޭ ަގވާއިުދގެ ދަށުން ،ފުރަތަމަވެސް ދަންނަވަން އޮތީ

މާވާއިުރގައި ފުލުހުންނަށް ނުގުޅައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދަށުަގިއ އުފެދޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭަގއި ހަމައެކަނި ކޮންމެ ކަމެއް ދި
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ވެގެންދާނޭ. އޭގެތެޭރަގއި އްޔާ ަވރަށް ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތަކަްށ އްޓޭނެ ނިޒާމެއް ހެދިފައި އޮވެއްޖެ ބެލެހެ ފިކުޓްރެ

ނޑުދަތުރު ، ކަންކަން. ވީމާ، މިހާރު އޮންނަ އުސޫލުތަކަށް ބެލީމަ ޖެހުން ފަދަ އަދި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން ފަދަސްޓިކާ ކަ

ރުމުގެ ބަދަލުަގިއ ކުމެއް ޖެހުނީމަ ފުލުހުން އަރާ ޗެކު ކަ ދާއިރު ކޮންމެ ފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވެސް ވަެދގެން

ސް އެކަން ގޮ މެއްަގއި އުޅޭެނ ފަރާތްތަކެއްފުލުހުން ފިޔަަވއި އެހެން ޔުނިފޯ ؛ކުރާނެ ވަކި ފަާރތްތަކެއްއިންސްޕެކްޓު

ންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ ކަމުގަިއ ޓްރާކުރާ އެ މީހުން ރެގިއުލޭޓް ،އަދި އެ ފަރާތްތަކަކީ ،ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ވެފައި

ނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން މިކަން ރަނގަޅުެވގެންދާނެހެން. އަދި މިހެން ދަންނަވާއިރު  ހަމަޖެހިއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ފުލުހުން  ކުށެްއގެ މައްޗަށް އަަރއިގަންަނ ހިސާބަށް ދިއުމުން އެ އިަގާވއިދާ ޚިލާފުވުމާ ،ވެސް

ވެސް  ވެސް މިދަންނަވާ ގޮތަށް ސްޓިކާޖަހަންއި . މިހާރު މިފެންނަނީ ކޮންމެ ކަމެއްގަ އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ އައުމުން

އަދި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ސީދާ  ،ތަން ފެނުމުން ވެސް ފުލުހުން. އެޮގތަށް ތިބޭއި މަގުމަތީގައި ފުލުހުން. ހުރިހާ ކަމެއްގަ 

ަގއި ޓްރާްނސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓއަކަށް ޯނވޭ. އެހެންވީމާ، ޓްރާންސްޕޯޓް މައްސަލަތަކު  އަމުރުކުރެވޭނެ ބާެރއް ޓްރެިފކު

ވެސް ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި އެކަން ބޭްއވުމަީކ އި އުމުތަކުގަ ޤައޮތޯރިޓީަގއި ދުނިޔޭގެ އެހެން 

ނޑު ދަންނަވާނީ ގަވާއިދުަތކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުމަ ވެސް  ނޑުގަބާރެކޭ. އަޅު  މިތަނަށް ލިބިދޭ ށްއެއީ އަުޅގަ

ނޑުދަތުރުފަތުރާއި އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެޭހ  ެވސްމިހާރު ،ގަބޫލުކުރަން ެއބަހުރި ކަ

ބާރުލިބިގެން ހަމައެކަނި  ން އަހުލުވެރިކުެރވިަފއި ނުވަަތ އެ ގާނޫނުތަކު ންގާނޫނުތަކެްއ ހެދިފަ. އެ ާގނޫނުތަކު

ލެވޭ ގާނޫެނއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނަކީ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މުޅި އިޓަަކއި ެއކުލަވަ  މަސައްކަތްކުރުމަށް

ކަމަުކ  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަެށއް ތަމްސީލުކުރާ މަޖިލީހަކަށް ާވއިުރގަިއ މި ބޯޑުން ކޮންމެހެން މުސާރަ ނުލިބުނެއް

ަކންކަމުގައި ގާނޫނަށް އަންނަ  ށް މިރަކަމެއް. އޭ މުއްހިޑިެއއް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުނއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހަށް ގޮ

މިކަްނކަމާ ުގޅިގެްނ ރަްއޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުުމގަިއ  ،ުދވަހުން ދުވަަހށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަާކއި ،ބަދަލުތަކާއި

ނޑު ހަމަ ވަރަްށ ތާ މި ގާނޫނުެގ  ދުކުރަންއީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ުފރުޞަތެއް އޮންނާނެ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

މީދުކުރަން. ވަރަްށ އްކަމަށް އަޅުަގނޑު އު  ބޮޑު ކުިރއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ސަބަބުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ވަރަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

  

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ލަ ވެސް ޖުމު ދާ ޓްރާންސްޕޯޓް ބިލަށް އަޅުަގނޑު ސްކުެރވެމުން މިހުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ބަ

ނޑު ދަންނަާވނީއީތެްއގައި ތާ ގޮ ނުޑގެ ދާއިާރގަިއ  ،ދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ! އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ގޮެތްއގަިއ  މިހާރު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާ މެދު. އެގޮތުްނ އެންމެ ޚާއްޞަ  ؛ހުްއޓޭ ްޓރާންސްޕޯޓް ޝަކުވާަތކެއް އެބަ

ނޑު މި ތަ މްސީލުކުރާ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ަމކުނުދޫ. ހދ. މަކުނުދޫއަކީ ހުރިާހ އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލާނީ ައޅުގަ

އެހެން ރަށްތަކާ ވަރަށް ދުރުގައި ވަކިން އޮންަނ ވަރަށް ދުރުގައި، ގިަވަޑއިގަންަނވާނޭ ފަދައިން ނވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް

ްތވަމުންދާއިރު ހަވާލުވީްނސުރެ އަހަރާ ގާ 2މިހާރު  ،މާ ހަވާލުވީްއސުރެޤާައޅުަގނޑު ހަމަ މި މަ ،ރަށެއް. އެހެންކަމުން

ނޑުމެން  އިއަޅުަގނޑު ހަމަ ޓްރާންސްޕޯްޓ އޮތޯރިޓީއާ  އަދި ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮތްއިރު މިނިސްްޓރީއަށް ގޮސް އަުޅގަ

ށް ވަކިން ެފރީއެއް ހަމަޖައްސައިެދްއވާށޭ. އެއީ ާޚއްޞަކޮށް އަންހެްނ ށަރަ ވާހަކަދަްއކާފަިއވާނެ ވަރަށް ިގނައިން އެ

ޓަށް ޮގސް އްވަރަށް ޮބޑު ޝަުކވާެއއް ެއއީ މިހާރު ފެރީ އޮްނނަ ގޮތުން ހެދުނު ފަތިހު ހޭލައިގެން ކުޅުދުއްފު  ބޭފުޅުންގެ

ނޑު އަންެހންނުން ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ސްކޭންކޮށް ހަދާފައި ރިޕޯޓް ދައްކަންާވއިރަށް ފުރަިއގެން  ސްކޭންކޮށް، މާބަ

ނުނަގާ އަންނަންޖެހެނީ. އަނެއްާކ އަެނއް ދުވަުހ ދަތުރުހަދައިގެްނ ރަށަށް ދާންޖެހޭތީ. ރިޕޯޓް  3އަންނަންޖެހޭ. އެީއ 

ނޑުމެން  ދާންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެީއ ވަރަށް ނޑު ފާަހގަކޮށްާލނަން. އަދި އަުޅގަ ބޮޑު ތަކްލީފެްއގެ ޮގތުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ުވން. އެދަނީ ހދ. މަކުނުދޫއަށް ވަކި ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދެއް  އަބަދުވެސް އެދެމުން މި ހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އި ެއްއގަމާ ،ޮއވޭ ދާއިރު މި ގާނޫނުގެ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި އެބަމި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެން ،މީދުކުރަން މި ބިލުގައިއްއު

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުންނަށް އެން ނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ބެލެއްޓުން. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ މެ ކަ

ނޑު އު ދެްއވާނެފެރީގެ ނިޒާމުވެސް ހަމަޖައްސައި ންސޭހަވާނެ ގޮތެްއގެ މަތީލުއިފަ މީދުކުރަން. އަިދ އްކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އި ބޮޑު އެއް މަޤްޞަދުކަމުގަ  ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަވުްނ އެއީ ދަތުރުފަތުރުގެ އެންމެ ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަ ފާހަގަކޮށްލަން. ނިންމާލަމުން ނުޑ ތާ ،ވާނީވެސް އަުޅގަ ކުރަމޭ. ދުއީމިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާޖަކަދެްއެކވުން:

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

 އަށް. މްދީދީއިބްރާހީ

 

 މްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީފޭދޫ ދާ

ޓް އޮތޯރިޓީގެ ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާީތވެ، ފަރާތުން ޓްރާންސްޕޯ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާުރގެ

ނޑުމެންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބިގެއީކަމަށް ތާ ެވސް ހަމަ މި  އަޅުަގނޑު ންދާނެ ދުކުރަން. މި ބިލަކީ އަޅުގަ
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ނޑު އު  މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވޭނެ ބިލެއް ިމ ގެންިދއުމުގެ ސަބަބުން ވެ މީދުކުރަން. މި ބިލު ގާނޫނަކަށްއްކަމަށް އަުޅގަ

ރަނގަޅު މީހުންނަށް  ،ބިލުޤާއަދި މި ބޯުޑގައި ިހމެނޭ މެންބަރުންނަކީ ކަމަށް  ؛ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ ބޯޑުއުފެދޭ 

ނޑުމެންނަށް މިވެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ރަނަގުޅ  އެ  ،ބޯޑެްއ އުފެދި ޓްރީީޓގެ ފަރާތުން ެރގިުއލޭއޮތޯރި ގެްނ އަުޅގަ

މީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅަގނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑު ުއއްަކމަށް  މަސައްކަތްތަެކއް ކުެރވޭނެ

އުފައްދާ  މިޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުން އަޅުަގންނ. އިލާނަން ބައެްއ ނުކުތާތައް ދަންނަވަފާހަގަކޮށްލަން ބޭނު

ން އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ނަތީޖާ ރައްޔިތުންނަށް ހާސިލުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނުޑ ތަކުވުޒާރާަތކާއި މި އުފައްދާ ބޯޑު 

ބަދޭ. މިހާރުވެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޓްާރންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ މަސަްއކަތަށް ހަމަ ކުރިއަށް އެ ،ދަންނަވާލަން ބޭންވަނީ

 އާދޭތޯ، މިއީ ސުވާލު އުފެދެންޖެހޭ  ަރއްޔިތުންަނށް ބޭނުންވާ ލުއި ފަސޭހަކަެމއް މީގެތެެރއިން އެބަ ،އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގަ ކަމެ އަތޮޅުަތކުގެ ރަށްރަށަްށ  އަދި ާރއްޖެތެރޭގެ ،ސްޔަލިއިޚާއްަޞކޮށް މާލެއަްށ ބަލަ އި،އް. އަުޅގަ

ނޑުމެޔަލިއިބަލަ އް ނެތް ކެުކރާނެ ޕާކިން ޒޯންތަދުްއވާެއއްޗެހި ޕާކު  ،ފެންނަނީ މާލޭގައި ޚާއްޞަކޮށް ންނަށް މިސް އަުޅގަ

ފަސޭހަާވ . ެއކަށީެގންވާ ގޮުތަގއި ދުްއވާ އެްއޗެހި ދުއްވާ މީހުންނަށް ޖެހިފައްކަީށގެންވާ ގޮުތގައި. މަގުތަްއ އޮންނަނީ ތޮއެ

ން ހަމައެއާެއކު ައޅުަގނޑުމެން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ. ދެ ވެސް ތަން ވާމަގުަތއް މަރާމާތުކޮށް ހެދިފައިގޮތަށް 

ކަންކަމަްށ  މީހުން މި ،ކުރުާމއިރަޖިސްޓްރީ ،އްސަްށ ފައިސާ ދެއްކުމާއި ދުްއވާ ެއްއޗެ ،ދަންނަވާލަން އެބަޖެހޭ

ޯރޑްވާދިނެސް  ފަހަރު  އެްއޗެހި ދުއްވާ މީހުން ކޮންމެ އަހަަރުކ އެއްއެބަޖެހޭ. ދުއްވާ  ވެސް ަބލަން އުފުލަންޖެހޭ ތަކްލީފު

ކަންކަމަށް  މި .އެބަޖެހޭ ވެސް ދަްއަކން ކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި ީމގައި އަހަރަކީ ފީއްދަން އެބަޖެހޭ. އިންޝުއަެރންސްހަ

ބޭފުޅުންގެ މަޤްޞަދަކަށް ވާްނޖެހޭނީ. ހަމައެކަނި މީހުން  ދިނުން މިދައިނަށް ހޯންދެވޭ ލުއިފަސޭހަަތކެއް ަރްއޔިތުއެ

ނުޑ އެ ިނޔަތުަގއި ބޯެޑއް ހެދޭކަށް ،ން މީހުން އަތުން ފައިސާ އަތުލުމުގެ ގޮތުަގއިނާކޮށްގެޖޫރީމަ ނުޖެހޭ. ދެން އަޅުގަ

 އްޔަންކުރާއިރު އެ ޢަމެްނބަރުން  ބޯޑަށް . މިހެން ހެދޭ އެކިއެިކ އޮތޯރިޓީތަކުގެންނަހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކޮށްލާ

ވެސް ބަލަން އެބަެޖހޭ. މުސާރައާއި އިނާޔަތްަތއް  ކިާހވަރެއްތޯއޮންނަނީ  ލިއްޔަުތ މިއޫބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތާއި މަސް 

ނަޑއެޅޭ ވާަހކަ މި ބިލުގަ ފަހަރު  މަހުން އެއް ދެ އަޅުަގނޑު ގަބޫލެއް ނުުކރަން ވެސް އެބަހުރި. އެހެންނަމަެވސްިއ ކަ

ނަޑއެޅެންޖެހޭ ވެސް ެއކަން  ފަރާތުންކުރެއްވި ަކމަށް. މި ބިލު ސްޕޮންސަރ ބައްދަލުވުމެއް ާބއްވާ ޯބޑަކަްށ މުސާރަ ކަ

ގޮތަކީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް  ވެސް އަޅުަގނޑު ނުދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ފަާރތަށް ތީ އެފައި ވާފާހަގަކުރަްއވާ

މި އުފައްދާ ބޯުޑގެ މެންބަރުންނަކީ އެ ބާއްވާ ަބްއދަލުވުންތަކަކަށް ަކނަޑއެޅޭ  ،ންނައިރުކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އަ

 ،ިމ ގާނޫނަކަށް ެވގެންދާއިރު  ،ވުން. ހަމައެާއއެކު މި ިބލުގެ މަސައްކަތް ނިމި ދެވޭ ޯބޑަކަށް  އެލަވަންެސއް

މި  ؛އެްއޗެިހ ދުއްވާ މީހުންނަށް، ޚާްއޞަކޮށް އެްއގަމާ ަކނުޑގަިއ ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތައްދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުްއވާ 

ކަމަށް  ދާނެގަާވިއދުތަކެއް ހެދިގެން ،ގޮތްތަކެއް އެްއޗެހީގެ ވެރިންނަށާއި ިމ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ލުއިފަސޭހަ 

ނޑުމެން އެިކއެކި ފެ މީދުކުރަން. ެދން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މިއްއަޅުަގނޑު އު ންނަނީ ގަވާއިދެްއގެ ތެެރއިން އަުޅގަ
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ތަކަށް ގަާވއިުދ ދުވަްސވަރަކަށް ބޭނުންވާ ގޮ އެ ،ތަކީގޮ ތަން. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން ވާ  ދާނާތައް ކުރައްވަމުންރިމަޖޫ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތަން ކުރެވޭނާޑެތި އަދަދުތަކުން މީހުން ޖޫރިމައޮތީމަ އަދަދުތައް ބަދަލުކޮްށެގން ހަމަ ތަފާތު ބޮ

ުކގެ ތެެރއިްނ ަގވާއިތުތަ ޕޯޓް އޮތޯރިީޓގެ މިހާރުދާއިރު ޓްރާންސްންވީމާ، މި ބިލު ބައްޓަންެވގެންފެނިގެން އެބަދޭ. އެހެ

 ވެސް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ަމކީވުގޮތަށް ހެއްދެ ކުރުން ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ެއކަން ކުެރވޭނާކުރެވޭމައެިކއެކި ޖޫރީ

 ،ނީންޖެހެއަތުން އެއްެވސް ގޮތަކަށް ނެގެންޏާ އެ ނެގެެގ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުަރނީ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުން

ނަޑއެޅިފައި ހުންނަ އަދަދުތަކެއްގޮތުގައި ނެގެންާޏ އެ ނެގެންޖެހޭނީ ގާ ގެނާޖޫރީމަ  ނޫނުގެ ތެރެއިން ވަކި އަދަދެއް ކަ

ނޑު ގަބޫުލކުރާތީވެ، މިހާރު   ދާތީވެ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންކަމަށް އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،މެން ބޭނުންވަނީކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވިްސނާލުމަށް ހަމަ އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަޅުގަޑު

ޚާްއަޞ  ،އިރު ދާަކއި ގާނޫނުތައް ަބއްޓަންެވގެންޓަ ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ގޮތުން ލުއިފަސޭހަކަން ގެނެސްދޭން. އެކަމަށް

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މާލޭގައި މިހާރު މި ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލެ. މާލެއަށް ދުްއވާ ެއއްޗެހިތަްއ  .ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން  އިށްފައި މިހިރީ އެކިެއިކ ޒަމާނުގަކޮއެތެރެ ެއކިއެކި އަގުަތުކގައި ިޑއުޓީ ދެއްިކގެން. އެެހންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 ނޫިނއްޔާ ،އަތޮޅަށް އަތޮޅުތަުކގެ ރަްއޔިތުންނަށް މި ފުރުޞަތު އަދި އޮންނަން އެބަޖެހޭ. މިހާރު މިސާލަކަށް އަްއޑު

ނޑުމެން އަދި މަގުތައް ފުރިފައި އޮތީެއއްގައި ހަމަ ދުބޮޑުސިންގާ ބައްެރއް ހަމަ. އެތާ ވެސް ނޫން.  އްވާ ެއއްެޗއް ައޅުގަ

ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޑިއުީޓ ެއއް އަ ކޭ ޗެއް އެތެރެކުރަންޏާ ހަމަ މާލެއެމީހަކު ދުްއާވއެއް  ،އެހެންނަމަވެސް ެގއްަގއި އަުޅގަ

ކަމަށް  ން އެންމެ ރަނގަޅުތްކޮށް ވިސްނު ސް ވަރަކަށް ރިާއޔަކަްނތައްތަކަށް ެވސް ކޮންމެވެ ދައްކަން. އެހެްނވީމާ، މި

 ؟ކަންކަން ކުރާނީ އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ. ރާްއޖޭގެ އަތޮޅުަތކުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ކިހނެއްތޯ މާލެއާ ެއއްވަަރކަށް މި

، ވެސް އި ކަމެއް. ދެން ލައިސަންސް. ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގަ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ އެހެންވީމާ، މިއީ

ކަމަށް  ހަމަ މާލެއެކޭ ެއއްފަދަިއން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލުއިަފސޭހަކަން ލިބެންޖެހޭ ސަންސް ނެގުުމގައި ެވސްލައި

ރާއްޖޭެގ އަންަނއިރު  މި ބޭފުޅުންގެ މަސަްއކަތްތައް، އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެެހންވީމާ، މި އޮތޯރިޓީތައް އުެފދިގެން

 ،ިމއެްއޗިއްސަށް ަފއިސާ ެދއްކުމާއަދި  ،ކަންކަމަށް ންސް ދޫކުރުާމއި މިއަތޮޅުެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަްށ ވެސް ަލއިސަ

 ،ގޮތަކަށް ބަޔަުކ ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދަކުން ރަނގަޅު ފަސޭހަ އެ ،ކަމެއް ހެދުމާ ސް ހެދުމާއި މިހުރިހާރޯޑްވާދިނެ

ނޑުމެން އެ ދާވެގެން ކަމަށް ދަންނަވާލަމުން  ގޮތް ދޭގޮަތކަށް ކަންތައްަތްއ އިންތިޒާމުވެފައި އޮތުމަކީ މިއީ ހަމަ އަޅުގަ

 އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުހިސާބުން ބަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ގެ 1:30ން ަނަގންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ްއވެވުުމެގ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވާަފއި ަވނީ. މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުބަސް އި އެންމެ ފަހު

 )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ވެސް ދަންނަވަން. ވޯޓު ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާަހކަ

 ޚަލީލްهللا ދުސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް ،6.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{6.3}

ބެހޭ  ބޭންކުގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޭިޝއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންެވސްޓްމެންޓް

ވަނަ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2015 ،ަގއި ބޭއްވުނު  2015 ބަރުން ނޮވެ 4 ،ވަނީ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައި

މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ނިލަންދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  .އިވަނަ ޖަލްާސގަ 9ދައުރުގެ 

 . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޚަލީލްهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! އިްއޒަތްތެިރ  `. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް

ދަނީ ވަރަށް މުހިއްމު އަސާސްތަެކއް މީގެތެޭރގަިއ  ގޮެތއްަގއި ހުށަހެޅިގެން މި ރައީސް، މި ބިލު މައިަގނޑު

ަޗއިނާގެ ިއސްނެގުމުގެ މަތިން އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ،ހިމެނިގެންދާތީ. އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ

ނޑަްށ  ންޓްއިންވެސްޓްމެ ބޭންކެއް އުފެއްދުމުގެ މަސަްއކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުން. އެ ބޭންކުން މިހާރު އަޅުގަ

ސޮިއކޮށްފަިއ ފައުންޑިންގ މެންބަރުންގެ ޮގތުގައި ވަނީ  ،މެންބަރަކު 57ގޮތުން  މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް

ޮގއްސަ. މި ބޭންކު ވަނީ ސޮިއކުރެިވގެން އި ެވސްންޑަމްގަރެލް ައދި އޭގެއިތުރުން ޭއގެ މެމޮޓިކަ. އާއިންޑަމްގަރެމެމޮ

 50ާފޅުކުރެިވގެންދިަޔއިރުަގއި  ފުރަތަމަ އުފެއްދުމަށް ފައުންޑިންގ މެންބަރުންެގ ެމންބަރުންގެ މެދުގަިއ ޚިޔާލު އެންމެ

މިހާރު  ،ބިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަުރގެ ކެޕިޓަލަކާ ެއއްކޮށް އުެފއްދުމުގެ މަސައްކަތްަތއް ކުރަމުންެގންދިޔަ ނަމަވެސް

 .ެއ ަމސައްކަތްަތއް ކުިރއަްށގެންދިުއން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ،ބިލިއަްނ ޮޑލަރަށް އިތުރުކޮށް 100އަމާޒަީކ 

ދިނުމަށް ެއ ޤައުމުތަކަށް ލޯނު ،ހިސާބަށް އައިއިރުަގއި ދުިނޔޭގެ އެިކއެކި ޤައުމުތަކަށް ފަދައިން މިހާ ފާހަގަކުރެިވގެންދާނެ

ވެސް ދުނިޭޔެގ މިހާރު، ށް ޓަކައި ީމގެ ުކރިންއެިކއެކި މަޝްރޫޢުތަކަްށ ޚަރަދުކުރުމަ ނޫނިއްާޔ ތަރައްީޤގެ  ،ޓަކައި

ނޑު ބޭންކުަތކަކީ ވޯލްޑް ޭބންކު، ައއި.އެ އެސްޓެބްލިޝްވެަފއި އްދީ ބަެއްއ ހަމް.އެފް، އަދި ޭއގެއިތުރުން ސަރަހުރި މައިގަ

ބޭންކު  ކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްދި އޭެގއިތުރުން ިއސްލާމިއަ .ފަދަ ބޭންކުތައް ހިމެނިގެންދޭ. ޭއޝިއަން ިޑވެލޮޕްމެންޓު ބޭންކު

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން ،ވެސް ީމގެތެރޭަގއި ހިމެނިގެްނދޭ. އެހެންނަމަވެސް ިމ  ؛ދަނީ އޭ.އައި.އަިއ.ބީ މި  އަުޅގަ

ށް ވެސް ޖަހާ ގޮތެްއގައި ވޯލްޑް ބޭންކު އަދި އޭެގއިތުރުން އައި.އެމް.އެފަ ދަނީ ވަރަށް ސީދާ ބޭންކު އުފެދިގެން މި

ދަނީ. އެީއ ޗައިނާ އުފެއްދި ބާީނ، އޭނަ  ޮގތުގަިއ ެވގެން މި ގެނޭޓިްވ ބޭންކެއް މިދެންނެވީ އޯލްޓަ .ގޮންޖެހުމެއް ގޮުތަގއި

ދަނީ އެ ޤައުމެއްގަިއ  ގޮތެއްަގއި ބިނާވެގެން މި ގޮތުން ޤައުމުތަކުގެ ތަރައްޤީ މައިަގނޑު  ފާހަގަކުރާ
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ެގ ައޅުަގނޑުމެން ކެޕިޓަލިސްޓުން  ،ންދާ މިްނވަރެްއގެ ަމއްަޗށް. އެހެންނަމަވެސްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްީޤވެގެ

ނޑުމެންނަށް  ނޫނިއްޔާ އެްކސްޕޯޓުގެ މަްއޗަށް  ،އިތުރުވެގެންދާ  ދަނީ އެކްސްޕޯޓް އެނގިގެން މި ފަރާތުން އަޅުގަ

ހިއްމު ކަމަށް އޭ.ައއި.ައއި.ބީެގ މު .ސް ގެންދާކަްނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީޤައުމުތަކުގެ ތަަރއްޤީ ނޫނިްއާޔ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދާނެއިއަޅުަގނޑުމެން ބަލަ ައއި.އެމް.އެްފ އަދި ޭއގެއިތުރުން ވޯލްްޑ  ،ާލއިރުަގއި އަުޅގަ

ޑު ބޮ އޮންނަނީ ޔޫ.އެސް. އަދި އޭެގއިތުރުން ޖަޕާން ވަރަށް އްސާދާރެއް ގޮތުަގއި މިހިބޮޑު ެއއް  ބޭންކުގެ ވެސް އެންމެ

އޮންނަނީ ޭއގެ  އޮންނަނީ. އަދި ޔޫ.އެްސައށް ވާިގވެިރވާ އެިކއެކި ފަާރތްތަކުން މި ގޮތުަގއި މި  ގެއްސާދާރުންހި

ނޑު  ތަކަށް ބިނާކުރާއިުރގަިއ ހަދާފައި ހުރި އެކިއެކި ިރސަރޗު . އެހެންކަމަްށވުމާއެުކަގއި އިއްސާދާރުންގެ ޮގތުގަހިމައިގަ

ތަކުން ހަދާފައި ލާތުގެ ބަެއއް އިންްސޓިޓިއުޝަންގޮެތއްަގއި އިނގިރޭިސވި ޚާއްޞައަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރެވނީ، 

ނޑުމެން ބަލަހުރި  ފަުހގެ ގަވަރނަންްސ  މިދެންނެވީ ބޭްނކުތަކުގެ ؛ަތންތަނުގެ ލާއިުރގަިއ އެ އިރިސަރޗުތަކަށް އަުޅގަ

ގަކޮށްަފިއ އެބަހުރޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ފާހަ ކަމަށް ޑެތި ދަތިތަެކްއ ހުރިކުރުމުގަިއ ބޮމެކޭނިޒަމާ ެއއްގޮތަްށ ރިފޯމު

ގޮތެްއގަިއ އިސްަނގަިއގެން  އެްއކޮށް ޗައިނާ ސަުރކާރުން މައިަގނޑު  ޔާކަންތައްަތްއ މިގޮތަށް ހުރީމަ އެހެންވުމާެއކު މި

ގެ ގޮތު  ެއްއގޮތްވާ ފަހުގެ ަގވަރނަންސް ނިޒާމާ ބޭންކު އުފައްަދއި ދުނިޭޔެގ އެިކއެިކ ދިމަދިމާލަށް ފަސޭހައިން މި އެ

ގޮތަްށ  ނޫނިއްޔާ ޑިވެލޮޕްމަްނޓު ފައިނޭންސް، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް ބޭސްވާ ،މަތިން ލޯނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމުތައް

މި ބޭންަކްށ  .ދަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރެވެމުން މިއިމުކުެރވޭތޯ މަަސއްކަތް ޤާފައިނޭންސްކުރުމުގެ މެކޭިނޒަމެއް 

 4މެންބަރުންގެ ތެރޭން  7ޖީ ސެވަްނެގ  ،މެންބަރުން ހިމެނިގެންދާއިރުަގއި 57ރު އިުރގަިއ މިހާލާއިއަޅުަގނޑުމެން ބަލަ

ނޑުމެން ވަރަށް އުފަލާއެކުމެންބަރުން ބައިވެރިވެގެންދާކަްނ  ބޮޑަށް  ބައިވެިރވެަފއިވުމުން އެބަ ވަރަށްމިދެންނެވީ  ؛އަޅުގަ

ނޑު ހަނދާންވާދޭހަކޮށްދޭ މި ބޭންކުގެ މުހިްއމުކަން ދުނިޔެއަށް އޮތް މިްނވަރު. ިދވެ  23ގޮތުން  ހިރާއްޖެ، އަުޅގަ

ވުމަށް ޮސއިކޮށްަފއި އޮްތ އެްއ ޤައުމަކީ ިދވެހިރާއްޖެ. މިއިން ވެްސ ޙަޤީޤަތުަގިއ ވަނައަށް މި ބޭންުކަގއި ބަިއވެރި

ށް އަދި ޭއގެއިތުރުން އިތުރު ފައިނޭންްސ މި ޤައުމުގެ ތަރައްީޤއަ ،ދިވެހިރާއްޖޭން މިކަމަށް ބޭނުންވެފަިއވާ މިންވަރު

ޓަކައި ހޯދަން ބޭނުްނވާ ިމންވަރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެން އެބަދޭ. ެއހެންވީމާ، މިފަދަ ބޭންކެއް 

ނޑަށް އު ނޑުމެންނަށް ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މި އިސްނެގު ބޫުލކުރެވޭގަފެދިގެންދާއިުރގަިއ އަުޅގަ ުމެގ ތެރޭން އަުޅގަ

އްމު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ރާއްޭޖގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް އަދި ބޫލުކުެރވެނީ މުހިގަބޫލުކުެރވެނީ، ައޅުަގނޑަްށ ގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރުއޭެގއިތުރުން ރާއްޖޭގެ ތަަރއްީޤގެ ބަިއވެރިެއއްގެ ގޮުތގައި މި ބޭންކު ވެގެންދާނެ ކަ ވެްސ މަށް. އަުޅގަ

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން  ފާހަގަކުރެިވގެން އެބަދޭ ރާއްޭޖގެ ތަފާތު އެކިެއކި ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސީދާ

ނޑު ތަން. އެހެންވީމާ، މި ބޭންކު އުފެދިގެންދާއިރުގަ  ދާޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންއަ އި ެވސް މި ބޭންކުގެ މައިގަ

ތުރަށް ކައިރިެވގެންދާނެ ގޮތުން މިހާރު އޮތް ގުުޅން އި ބޫުލކުެރވޭގަވާތީ، ައޅުަގނޑަށް  ކަމަށް އްސާދާރަކީ ަޗއިނާހި

ނަސް ިރސަރޗް ސެންޓަރުަގއި ހަދާފަިއވާ ބިޒް ؛އިނގިޭރސިވިލާތުގެ  ޒިނަްސ ރިސަރޗް ސެންޓަރބޫލުކުެރވޭ. ބިގަމަށް ކަ
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ގޮތުން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދުނިޭޔެގ އިޤްތިޞާދު ނޫނިއްޔާ ުދނިޔޭގެ ބާރުވެިރކަން، މާލީ  ރިސަރޗެއް ބުނާ

ހިސާބަށް  އާ 2030 ދަނީ ދިމާލަށް ބަދަލުވަމުން މި އާއާދަނީ ޗައިާނއާ ދިމާލަށް. ނޫނިއްޔާ އޭޝި  ބާރުވެރިކަން މި

ހަމަ ވަރަށް  ންކަމަށް ވުމަކީ އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުާވ ގޮތު ދަކީ ޗައިނާ ޞާތިޤްއަންނައިރުަގއި ދުނިޭޔގެ އެްނމެ ބޮޑު އި

ކަމަށް  ށް ވެގެންދާނެދީ ބާރަކަޞާތިޤްއި ،އަކީ ވެސް މުހިއްމު ބާރަކަށްއާ އެކަީށގެންވާ ކަެމއް. އަދި ޭއެގއިތުރުން އިންޑި

ނޑުެމންނަށް މިއަދު މި ފެންނަ މާޙައުލާއި  ަގއި އޮންނަ  2030ބައެއް މެންބަރުން ވިދާުޅވަމުްނ އެބަދޭ. މިހާރު އަުޅގަ

، ކަން މި ކަންކަުމން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިގެން އެބަދޭ. އެހެންވީމާނެމާޙައުލާ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތުވެގެންދާ

އްދުގެ ހަކުރިއަށް ވިސްަނއިގެން އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މި ސަރަ ،ވޭ ގޮުތންއަޅުަގނޑަށް ގަބޫުލކުރެ

ކަން ެއއްކޮށް މިހާރުވެސް ތިބި ހިނދުގައި އެ ބާރުތަކާ ދީ ޮބޑެތި ބާރުތަކަށް ވެގެންދާޞާތިޤްޤައުމުތަކަކީ އި

ނޑު ގޮތެްއަގިއ  .ތްތެރި ރައީސްކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ިއްއޒަ ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ިމ ބިލު މައިގަ

ވެެގންދިއުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު  މި ދެްނނެވީ ބިލެއް ގާނޫނަކަށް ،ދާ މި މަޖިލީހަށް އައިސް ފަރުމާކުރެިވގެން މި

ވެްސ ިވޔަސް  ކޮންމެ ސަރުކާރެްއ އޮތްކަމުަގއި ،ދައުރެއް އަާދކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަސރުކާރުން

ދިވެހިރާްއޖެއަކީ މައިަގނޑު ގޮެތްއގަިއ ، ންޓް މި ބޭންކަށް އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާރާއްޖޭގެ ކޮމިޓްމެ

އަދި އޭގެއިތުރުން މިކަހަލަ  ،ވެފައި  އުފެދިގެންދިަޔއިރުަގއި ވެސް އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ބައިެވރިވެފަިއވާ ބޭންކަކަށް

ޖޫން މަހުގެ  ނޫނީ 27ންވާ ގޮތުން މިއަހަރުގެ އަޅުަގނޑު ހަނދާ ؛ގެ ސޮއިކުެރިވގެންދިޔަގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން މި ބޭންކު

ޓިކަްލގަިއ ވެްސ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން އާވަނީ. ޮސއިކުެރިވގެންދިޔަ  ހިސާުބގަިއ ޮސއިކުެރވިފައި 29ނޫނީ  27

މިއީ ވަރަްށ ، ށް އޭގައި އެބަ ބުނޭ. އެހެންވީމާމަކަ ލިބިދޭންޖެހޭ ރެއިްނ ގާނޫނީ ބާރުވެރިކަންމިކަހަލަ ގާނޫނެއްގެ ތެ

ީނ ވަ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ަމއިަގނޑު ގޮތެްއަގއި މީަގއި ބަޔާންކުރެވިަފއި މި މުހިއްމު ފިޔަވަެޅއް

ިޓެވްއ ރެޕްރެޒެންޓި ކުރެިވެގންދާނެ ގޮތް. ރާއްެޖއިން ަކނޑަައޅާދިވެހިރާއްޖެާއއި މި ބޭންކާ ދޭތެރޭގައި މުޢާމަލާތް

ނަޑއެިޅގެންދާނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ؟ ފައިާސގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރެިވގެންާދ އްޖެއަށް މުޢާމަލާތްކުރާނީ ކޮންގޮތަަކށްތޯ؟ ރާކަ

އެާއއިެއކު ، ގޮތްތަކަކީ ކޮބަިއތޯ؟ އެހެންވީމާ އެ ފައިސާެގ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ،ވާނަމަ ކަމަށް

ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކަިއ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ  އިލާނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މައަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިން

 ދަންނަވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފައި ނީ ެއއް ގަިޑއިރުެގ ވަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ބިލަށް އާއްމު ކޮިމޓީގެ ލަފާެގ މަތިން ކަ

ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ  29މިެނޓު  14ިސުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  59މިނެޓު  28.އެމަށް ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ

މިނެޓު. ވަިކ  3ސިކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ޕާޓީއަށް 
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ނުޑ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ލަން. މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 3ނަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން އަުޅގަ

 ރިފަށް. ޢާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާ

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ނޑުމެންނަށް މި ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ވަ ރަށް ތާރީީޚ `. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ައޅުގަ

ޚިލާފަށް  ފައިނޭންޝަލް އިދާރާތަކާ ،ީބއަކީ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާއައި.މަސައްކަތަކަށް ެވގެންދާނެކަްނ ކަށަވަރު. އޭ.އައި.

ޚާއްަޞކޮށް ައޅުަގނޑުމެްނ ކަހަލަ ކުދިކުދި ަޤއުމުތަކަްށ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަްށ،  ،ދުނިޔޭގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް 

ވަަނ  2013ޖިންޕިންގ ޝީ ިވސްނުންފުޅު ޗައިާނގެ ަރއީްސ  ންދާނެ. މި ޭބންކު ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ ބޭންކަކަށް ެވގެ

އީސްްޓ  ަވނަ އަހަރު ސައުތު 2013ނިކުފާނު މަ އެ ،ކުަރްއވަމުން ގޮސް ސުރެ ފެށިގެން މަަސއްކަތްޕުޅުންއަހަރު

ަބއިވަުރ ބަެއއްެގ ވަރަށް  ޅުކުރަްއވަމުން ޮގސްޝިޔަން ަޤއުމުަތކަށް ދަތުރުފުއީސްޓް އޭ ތުއޭޝިާޔގެ ަޤއުމުތަކަށް، ަސއު 

އެކު މި ބޭންކު ވުޖޫދަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރެްއވީ. ދެންމެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ވެސް  އެހީތެރިކަމާ

ނޑު މި ބޭންކުގެ މަިއގަ .ސް ހަމަ މީގައި ަބއިވެިރވޭވާހަކަފުުޅގައި ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުްނ ވެ

ކުޑަ  ؛ލީން ކްލީން އެންޑް ގްރީން. ލީން ވިތް އަ ސްމޯލް ،މީހުން މި ދެކެނީ ކަމަށް މި ރެންޑީެއއްއޮޕެ ޑަސްމޯ

ކަމަށް މި ވިދާޅުވަނީ. ދެން ކްލީން އެ ބޭފުޅުން އެ  އެްއކޮށް  މި ބޭންކު ކުރިައށްދާނެ އެފިޝަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޓީމަކާ

މި  ން މިއީ ހަމަ އިންސްޓިޓިއުޝަންދެން ގްރީ. ޕްޝަނަށް އޮްނނާނީަލރެންސޭ ކޮރަވިދާޅުވަނީ ހަމަ ޒީރޯ ޓޮ

ނޑުމެން ކުރެވެނީ ހަމަ އެންަވޔަަރންމަންޓަށް ބެލިގެންދާނެބިލްޑު ކަހަލަ  ކަމަށް މި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ. ދެން އަުޅގަ

މުއްސަނދިވާން ބޭނުންވެޭއ. ޗައިާނގެ ވެިރން ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނާމެން  ،މުހިއްމުވާ ސަބަބަކީ  ޤައުމަކަށް މި ބޭންކު

މުއްސަނދިވާން ބޭނުންވާއިުރގައި ތިމަންނާމެން ބޭނުންވަނީ ދެން ތިބި މީހުންނަށް ވެސް އެ މުއްސަނދިކަން 

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް މި ފެނުނު މިސާލަކަށް، އަިއ.އެމް.އެފް ކަހަލަ  ؛ލިބޭފަދައަކުންނޭ މުއްސަނދިާވން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ޖެތަންތަނު މީހުންގެ ދަށުެވގެން އުޅެންޖެހެނީ. މިހެން ހަދާށޭ  ވެސް ސަލާންޖަހަން. އެހެނީ އަބަދުން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަހަލަ ކުދިކުދި ޤައު ،އެގޮތަށް. ގުދަށް އޮންނާށޭ ުމތަކަށް ވެސް ހަމަ ފުރިހަމަ ުގދަށް. މީގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެސް ރެސްޕެކްޓްއަ  ،ތިޔާރު ވެސް ލިބިގެން އިޚް ނޑުމެންނަށް ޑިަޒރވްވާ ރެސްޕެްކޓް ލިބިގެން  ؛ޅުގަ އަުޅގަ

އަދި މިކަހަލަ ބޭންކުަތުކގަިއ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން  ،ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަުކަގއިނޑުމެންނަށް ކުިރއަށްެދވޭނެ ޖަމުއަޅުގަ 

ނޑުމެން ޤައުމަކީ ކުޑަ ޤަުއމަކަށް ނޑުމެންގެ ،ވެގެން ބައިވެިރވާންޖެހޭނީ. ދެން އަޅުގަ ލަކަށް، މިހާުރ މިސާ ؛ހަމަ އަުޅގަ

މުިޅ  ނޫނިްއޔާ ،ުއޅޭ މައްސަަލއިަގއި ވެސް އެމެރިކާަގއި ަނއިން އިަލވަންަގއި މުޅި ަޤއުމު އެްއެވގެން ދިމާވެގެން މި

ައއުޓޭ ކިޔާފަިއ  ޓްސް އިނގޭތޯ. ހަމަ ީވ ވިލް ސްޕޯކް ދެމްލްޕްރި ދަ ކަ ދުނިޔެ ެއއްެވގެން ހަމަ ދޭ ަވރ ހަންޓިންގ ފޯ

ެއއްޗެހި ގޮވަމުން. އެކަމަުކ، މިއަުދ  ގެ ފާޑުާފޑު .ޔަށް ހަމަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދިޔައީނެހެއްދެވި ހަމަ ހެއްދެވި
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ދިސާގައި ެވސް ހަމަ ހާގިރޭސިވިލާުތގައި ދިމާވި ޮބމުގެ ދެން އަނެއްކާ ބައްލަވާ ިއނ ؛އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހިގެން

ނޑު ހަނދާންވަނީ 11ޖުލައި މަހުގެ  ދިާސގަިއ ވެްސ ހަމަ ހާކަްށ ހަނދާނެއް ނެްތ. އެ ރަނގަޅަާމ  ،ވަނަ ުދވަޭހ އަުޅގަ

ކެއިންބުއިން  ގެންދިޔަ އިނގޭތޯ. ދިރިހުރުމާއިގާނޫނުގެ ތެރެއިްނ ހަނިކުރެވި ގެބައެއް ކަހަލަ މިނިވަންކަން ހަމަ ޙައްޤު

މިތާގައި ވެސް  މިހާރުވެސް .މަތުކުރެވޭ މީހުންަނށް. މުޅި އެންމެންނަކަށް ނޫންހުން ހުރި ހުރިހާ ޙައްޤެއް ތުފިޔަވައި ދެ

މަތުކުރެވޭ އެންމެންނަށް އެ ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓިގެންދިޔައީ. ހިފެހެްއޓެންޖެހޭ ރައީސް އިނގޭތޯ. ހުމި ހިނގަނީ. ތު

ޤައުުމ  މަލާތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހައަޅުަގނޑުމެން ަޤއުމުތަކުަގއި އެތެރެއަށް ވެސް އަދި ބޭރުން ވެސް އަންނަ 

ނޑުމެންނަށް ރާއްޖެ ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގެ ގޮތުަގއި ޮއެވގެން  ،ވަރަށް މުހިއްމު ކަންކަން އެ ހުންނަނީ. އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ގޮުތަގއި ބާއްަވިއގެން  ،ބި މީހުން ރާއްޖެޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުގައި ތި ،އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ތިބި

ތިޞާދީ އިޤް .ށް ފޯރުކޮށްދޭން ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސްއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެންގެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަ

ނޑުމެންގެ ޢުމްރާނީ ގޮތުންނާއި ،ގޮތުންނާއި، އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ނޑުމެްނގެ އަމިއްލަ ރައްކާތެިރކަމުެގ  ،އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ސަާމލުވާންޖެހޭ. މިހާރު މި ،ގޮތުންނާއި ނޑުމެން މިއަދުެގ ވާ ޮގތަކީ އަުޅގަ މި ހުރިހާ ކަމަަކށް އަުޅގަ

ދެޮކޅަށް މީހުން  ރާެރއް ފާސްުކރިޔަސް މިއާގަގައި މި މަޖިލީހަށް ގެނެސްފައި ުއޅޭ ކަންތަކު  ސަރުކާރުން ދިމާވެގެން މި

 .ނުކުމެ ފާޑުފާޑުެގ ވާހަކަދައްާކ ހަދަންވީ. އަނެއްާކ ހަމަ މިއަށް ެއއްަބއިވާނެ ބޭުރގެ ަޤުއމުތައް ެވސް ވޭ. ވާނެތާ

އިނގޭތޯ ރައީސް.  ،މުޅިން އެހެން އެޖެންޑާއެއްަގއި. އެމީުހން ބޭނުންވަނީ ޑިވައިޑް އެްނޑް ރޫލް އެމީހުން އެ އުޅެނީ

ރުވާށޭ. އުޅެނީ ޑމޮކްރަސީ ކުރިއަ ތިމަންނާމެން މި ،މީހުން ބުނާނެ އެއްކޮށް އެ ަގނޑުމެން ހަމަ ފަޚުރުވެރިކަމާއަޅު

ނޑު ބަލަިއަގންނަނީ. އެހެންވެ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ކުެރވޭ މަަސއްކަެތއް  އެކަމަުކ، ޑިމޮކްރަީސއާ އަޅުަގނޑު  ،ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މީގައި ބަިއވެރިެވގެން  ޗައިާނގެ ފަރާތުން މި އިސްނަންގަަވއިގެން މިކަން ކުަރއްަވން ނިންމެވިއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިސްގނެޗަރީއަ 23ދެންމެ ފާހަގަކުެރއްވި  ؛ވަނައަްށކަން 23 ިދވެހިރާއްޖެައކީ  .ކީވަަނއަށް ކަްނނޭނގެ އަުޅގަ

ނޑު  ،ވަނަ ސިގްެނޗަރީ މީގައި. އަޅުަގނޑުމެން ފަޚުރުވެރިަވން 23  57މިކަހަލަ ބޭންކެއްގެ ހިންގާ ނުވަތަ މަިއގަ

ނުޑމެންނަށް މި ފުރުޞަތުޤައުމެްއގެ ތެރެއިން  ނޑުމެން އެކަމަށް ފަޚުރުވެރިވަން. މި ބޭންުކ  އަުޅގަ ލިބިގެންދާތީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ތިބޭނެ ވުޖޫދަށް އަންނައިރު  ވާީތވެ. މި ބޭންުކގެ ސަބަުބްނ  ކަމަށް ޭއގަިއ ބައެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުންތަްއ ލިބޭނެކަމީ ޝައްެކއް ެއްއެވސް މީހަކު ކުރާނެ ކަމެްއ ނޫން. ޗައިާނއަކީ މުޅި ދުިނޔެއަްށ 

ވަރަށް ބޮޑެތި ޚިދުމަތް  ،ރަށް ބޮޑެތި ހޭދަކޮށްދެއްވާވަ ބެއްޔަސް ހަމަ ޢުމުރާނީ ގޮތުން ޤައުމުތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް 

ކޮށްދެއްވާ ަޤއުމެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ވެސް ޗަިއނާގެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ޚާްއޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ އުތުރު ދާއިރާގެ  ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ގަިއ ރާއްޖެއިން ހަމަ ބައިވެރިުވމަކީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބޭންކު އުފެއްދުމު

ނޑު ވެސް މި ދެކެނީ. ރާއްޖެއަށް މި ވަގުތު އިންވެްސޓްމަންޓް ބޭންކެއް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް  ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އުަމީކ ބޭންކެއް ނެތް ޤަ ބޭނުންވެފައިވާ ަދނިޑވަެޅއް މި ވަގުަތކީ. ހަމައެކަނި އޭޝިާޔގެ ޤައުެމއްަގއި އިންވެސްޓްަމންޓް

 ދިއުމަކީ ކޮންމެހެން މި ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ިލބިގެން އަދި ީމގެ ،ިމ ބޭންކު އުފެއްދި، ދިވެހިރާއްޖެ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ސު  ހިނދުން މި ވާލަކީ ހިނދަށް ވެސް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއް. އެހެްނނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އަބަދުއަުޅަގނޑުމެން ްއޔޭހެ މިކަން ކުރެވޭނެ  ،ުއޅެނީ މި މުޢާޙަދާތަކުގައި ބަިއވެިރވެ ވެސް މިނަށް. އަުޅގަ

އެްއކޮށް އެ މަސަްއކަްތ  މީހުންނާ އިކޮށްފަިއ ެއކަމަށް އެ އެއްކޮްށ ިވޔަފާރިކުރަން ކަންތައްަތކުަގއި ސޮ  ބޭރު މީހުންނާ

ވެވިަފއި މި އޮންނަނީ. ސްކުރާ ޤަރާރުތަކަށް ވެްސ ތަބާނުނުކުރެިވގެން. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މިއަދު އދ.އިން ފާ

ދިމާލަށް ގޮސްފައި އޭގަިއ  ނާއިރަށް ދުއްަވއިގަނެފައި އެއާ ބަޔަކު ކަމެއް ކުރަން ބު  ަގއިބޭރުަގއި ތަނެއް، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ހަނދާންކުރަ ެއއްގޮތަްށ.  ލުަތކާން އެބަޖެހޭ އެ އުސޫސޮއިކުާރއިރުަގއި އެ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެކަން ވެސް އަުޅގަ

މިކަން  ،އެއްކޮށް ޮސއިކޮށް  ަމށް ޓަކައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އިްނެވސްޓްމަންޓް ބޭންކެއް ހުޅުވު

ނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެޯތ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގައި އޮތް ުސވާލަކީ އިްއޒަތްތެިރ  ކުރާއިުރގައި އަުޅގަ

ނ ނޑުމެންނަށް އަުޑއިވޭ އަބަދުޑުމެން ސަުރކާރުން ދައްކާ ވާހަކަ އަރައީސް. އަުޅގަ ސަރުކާރުްނ  ،ެވްސ. ިއވޭއިުރގައި ުޅގަ

ނޑުމެންގެ ލޯމަްއޗަށް ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނަމުން އިއްޒަތްތެރި ރައީ ކުރާ ކަންތައްތައް ެވސް މި ސް. ދަނީ އަޅުގަ

މަލު ވުެރ ޮބޑަށް ކޮރަޕްޝަުނގެ ޢަ ަގއި މި ދެ އަހަރަށްމިޤައުމުެގ ތާރީޚު !ވާޖައްސައިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ހިސާބު 

ރަްށ ވަންނަންޖެހޭ ތިން ސަތޭކަ އުޅެނީ ސަރުކާ މި ންންނާކަށް. ދައުލަތުގެ ޚަާޒނާއިެނތް ފެ ހިނގާފައިވާ އޮތް ދުވަހެއް

އެހެން  ސީ ތެެރއިން. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.އުޅެނީ ަނގަިއގެްނ މިހާރު މިން ރުފިޔާ ވަގަށްއަން ޑޮލަރު، ހަތަރު ބިލި އަލިމި

ނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަ، ރަޕްޝަނުގެ ތެރެއިން. ެއހެންވީމާގޮތްގޮތުން. ރިްޝވަތާިއ ކޮ  ދަްއކާއިުރަގއި އަުޅގަ

މި ވާހަކަ ެދއްކީމަ  ؛ދަނީ. މި ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ ވާަހަކތައް މިއަދު ލޯމައްޗަށް ފެްނނަމުން މި

މި ޤައުމުގެ  ؟ޖެހެނީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް އި ނިމޭއިރު ކޮންތާުކތޯ ގޮސް މިއާޚިރުގަ އަޅުަގނޑުމެން މި ގޯސްވަނީ.

ދައްކަނީ.  ބަރާ މަހާ ހިސާބަށް އައިއިރު ހިސާބުތަކުން މި ންަވގަށްނަަގއިގެން މިއަދު މި ޑިސެ 25ބަޖެޓުގައި %

 ެމން މިއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ލާރީގެ ވާހަަކ ދައްކާއިރު މިއީ އަޅުަގނޑު އިއެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ފައިސާއާ 

ކަންކަމުަގއި. ަވކި މީހެއްގެ  މި ސަރުކާރުގެ އެްއވެސް ކަހަލަ އިހުމާލެއް ނެތީތޯ މި ،ކަމެއް. ސަރުކާެރއް މިތާ ޮއވެ 



78 

 

ނޑަ ިކޔަނީ.  މި އޭމަދުވެ ޭއ،ަމދުވެއޭ، ބުނަނީ މިވެނި އަދަދަކަށް ލާރި މަދުވެ ލާަފއި ސަރުކާރުން އެއިބޮލަށް މިކަން ކަ

ވެސް ހެދިދާނެ.  ފައިސާ ބެލެހެއްޓެންޖެހޭނެ. ބޭންކު މިއީ ަރއްޔިތުންގެ ފައިސާއޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ،ރު ކިޔާއި

ތަނަށް ގެނެވިދާނެ. ގެނެވުނަސް ީމގެ މާނައަީކ  ވެސް މިކަށް މި ބޭންކު ްއޔާ ދިހަ ވަނަ ބޭންކަހުރިނުވަވަނަ ބޭންކު 

ނޫން  ކުރާ ކަމަކުންެނއް ،ގެން ލިޭބނެތޯ؟ ދައްކާ ވާހަކަައކުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފޮނިމީރުކަން މީ

ކަމެއް ކުރީމާ ކަންތައްތައް ގޯްސވަނީ. ، ނޫން ކަންތައްތައގޯްސވަނީ. އަުޅަގނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކއަުކންނެއް

ދައްކާ ވާހަކަ ވެސް  ކަންތައްތައް ަރނގަޅަށް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ެއންމެން ،ދަންނަވަނީ އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން އޭޖެހެ އަުޑއަހަން އެބަ ނޑުމެން ކަންތައްަތއް ނިންމަންޖެހެނީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ބަލާފައޭ. އަޅުގަ . އަުޅގަ

އޮތީ  އެ .ނޫން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޮުޅހަދަނީއޭ. އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކާ ވާހަަކއެއް ،ވާހަކަެއއް ދަްއކާއިރަށް ބުނަނީ

ސަޭތކަ މިލިއަނެއްހާ ޮޑލަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީން އުނިެވގެން ެއ އުޅެނީ. ިމއީ  3ން މިހާރު. ކަރުދާހުން ފެންނަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ މަންޒަރަކީ. ދެން ހަމަ  ޤައުމެއް ފަހަތު ޖީބަށް ކަހާލީނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުގަ

ވެސް. އެކަަމކު ރައްޔިތުްނނަށް އެބަ އެނގޭ ދެއްތޯ ިމ  ހުންމީ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ބުނަންވީ އެމް.ޑީ.ޕީ.އޭ އެ ބޭރުމީހުން މި

ހާސް މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީން  4 ،ބިލިއަން ރުފިޔާ 4ގޮތް.  ދާ  ޤައުމުަގއި ކަންތައްތައް ވެގެްނ މި

ނޑުމެން ކުރަ ދަނީ. ދެން މި  އުނިެވގެން މި  ؟އުޅެނީ ން މިތަނުގައި ބޭންކު ހުުޅވަިއގެްނ ދެން ކޮންކަމެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރޭވނެ ކަންތަކެއް އެހެންވީމާ، މި ނޑުމެން މި ކަންކަމަކީ ައޅުގަ ބުނަނީ. ވެރިކަމެއް  ނޫނޭ އަުޅގަ

ަރއްޔިތުްނގެ މުދަލަށް އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން ޒިްނމާވާން. އެ ޒިންމާ އުފުލަން  އިހަވާލުވީމާ ރަްއޔިތުންގެ ަފިއސާއާ

ރައްޔިުތން ވެރިކަން ހަވާލުކުރަނީ  ،އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެޖެހޭ.  ސަރުކާރުން އެބަ

ނޫން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު  ކުރަންކަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަންޒަެރއް ންއަމާނާތްތެރިކަމާ އެއްކޮށް ެއކަ

ނޑުމެން ފިތުނައާ ފެނިގެން މި ގައި މި ޤައުމު އަބަދުއަބަދު މިހެން ބަދަލުހިފުމުގެ ތެރޭ އި ފަސާދައާ އިދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހާސިލުކުރެވޭނެ އެްއެވސް ނޑުމެންނަށް މި ކަމެއް ދާންވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ ފެންނަނީ  ނެތް. މިއަދު ައޅުގަ

ޔާދަވަުމންދާ މަންޒަރު އިއްޒަތްތެިރ ޢިދިޔަ ކަންތަްއތައް އަނެްއކާެވސް އިގެ އަހަރުތަކުަގއި މި ޤައުމުަގއި ހިނގ1980ަ

ުޒވާނުން މިތިބީ. މި ޒުވާނުންނެްއ  .ވަނަ ގަުރނު. މި ޤައުމުގައި މިތިބީ ކިަޔވަިއގެން އޮތް ޖީލެއް 21ސް. މިއީ ރައީ

ނުކުރާނެ. މި ޤައުމުގައި ކަންތައް ކުރަްނވީ ގޮްތ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން  ކަންކަން ގަބޫލެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި

ނޑުމެންނަށް މިލިޔެވިފައި މިހިރީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ  ފެންނަނީ.  އަށް ޢަމަލުކުރެޭވ މަންޒަރެއް ނޫން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިޢިހުރި ހާލަތަށް  ޢަމަލުނުކުރެވުނީމާ އަނެއްާކެވސް ގޯްސވެގެްނގޮސް ކުރިން   ޔާދާވާ މަންޒަރު އަުޅގަ

ރެއްހާ ދުވަހު މި ޤައުމުަގއި އަހަ  4ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަންަކމުން ނަތީޖާ ނުނިކުންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި 

 އަެނއްާކވެސް އެކަންކަން ކުރަން މި ،ޔާދަވެޢި ކުރެވުނީ؟ ައނެއްކާެވސް ހަމަ ކުރި ހުރިާހ ކަންތައް  ކޮންކަމެއްތޯ މި

ކަމެއް ކުރަން.  ވެސް ހަމަ ވަަރށް ރަނގަޅު ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެްއކޮށް ސަުރކާރުން ކުރަންޏާ މިއީ
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މުާދ ރައްކާތެިރކުރެވެން އެބަެޖހޭ ފުރަތަމަ. އެއަށްފަހު އެހެން މީހުން ކަންތައްތަކާ  އިގެ ަފއިސާއާ ދައުލަތު

ފެންނަނީ މުޅި ދައުލަތުގެ ތެޭރަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިވސްނޭނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

ވާހަަކ  ފަސާދަ ބޮުޑވި ދުވަހެއް ނެތްކަން. މި އިޝަނާމި ަޤއުމުގެ ތާރީުޚގައި ިމއަށްވުރެ ކޮރަޕް .ފަސާދަ އިކޮރަޕްޝަނާ

އައީ. އެކަމަކު ާއޚިރުގައި ނިމޭއިރު ެއކަމެްއ  ތެރޭގައި ވެސް ޮގަވމުން މި ގެއަޅުަގނޑުމެން މީގެ ދެ ައހަރު

. ދަނީ ފެންނަމުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ުނކުޭރ. އެކަމަުކ ލޯމަްއޗަށް މިއަުދ މިކަންކަން މި ސަރުކާރަކުން ގަބޫލެއް

ިމ  އިވާހަކަދަްއކަ ިއ،އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ޤައުމަށް ޓަކަިއ މި ޤައުުމގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެްއގަލަކަްށ އަރަ

ުއލެއް މި ޤައުމުަގއި ބިނާކުރަްނ. ސިޔާސީ ފިކުުރގަިއ ގޮްސ ޙަޤައުމުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ދިރިއުެޅވޭނެ މާ

 ތައް ކޮށްދޭނީ ބުނާ ުއސޫލުން މި ޤައުމުަގއި ކަންަތއްތައް ވަމުންދަންޏާ ދުވަހަކު ތިމަންނާގެ މީހުންނަށޭ ތިމަންނާ ކަން

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނ އެބަޖެހޭ އެންމެ ފަހުން  ވެސް މި ޤައުުމގައި ަރއްޔިުތންނަށް ކުރިއެރުމެއް ނާންނާނެ. އަުޅގަ

ހައްތަހާ ދަށަށޭ ދަނީ. މިކަންކަމުެގ  މި ޤައުމުގެ ފަޤީރުންގެ ހާލަތު، އޭޝިއަން ިޑވެލޮޕްމަންޓު އެބައޮތް ބުނެފައި

 ކަންކަމެއް ހާސިލެއް  މައްޗަށް ބިނާކޮށް މި ޤައުމުެގ ބަޖެޓު ހަދަންޖެހެނީ. މި ޤައުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތައް ާރވާންޖެހެނީ. މި

 ނުވޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަރުވަން. ހިސާބުން އި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ޖަހާއިރު ޖަލްސާ ފެށޭނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  1އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 

 ]އަށް  13:00އިްނ  12:28ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

  

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑުމެން މަސައްކަތަިއގެން ކުރިއަށްދާއިރު އަޅުަގނުޑމެން ކުރިމަތީގައި މި  ،އޮތީ ` ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަޅުގަ

ޚަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޭިޝއަން هللا ޢަބްދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ކުގެ މެންބަރަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭ ވުމާ ބެހޭ ބިލު. މި ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް ބޭން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިްނވެްސޓުމަންޓް

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.   އަުރވަނީ ގެމަނަފުށީ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ
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އޮްތ ބިލަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ެވްސ  ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފަިއ މި ،ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި

ނޑުމެްނގެ  އިމު ޭބންކެއްގަ އްމު ބިލެއް. ެއީއ ދުނިޔޭގެ މިފަދަ މުހިއްވަރަށް މުހި ނޑުމެން ބަިއވެރިެވގެން އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑެއް  ކަންތައްތައް ކުރެޭވނެ އެ ،ހިނދު މުޢާމަލާތްތައް ކުރަމުންދާ  އިުމވެފައި އޮތުމަީކ ޤާހަރުދަނާ ގާނޫނީ އޮނިގަ

ބޭންކާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓާެނ  ،ކަމެއް. މި ގާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެަބއޮތް މުއްވަރަށް މުހި

މަލާތްކުރެވޭނެ އަދި ފައިާސގެ އެިކއެކި މުޢާ އި،ގޮތާއި އަދި ބޭންކާ ުގޅިގެްނ ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާ

ގިނަ  މިހެންގޮސް ވަރަށް ިއ،ހަމަެއާއއެކު ެއްގރީމެންޓާ ބެހޭ ގަާވއިދުތަްއ ހެދުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ގޮތްތަކާ  އި،ގޮތްތަކާ 

ނޑުމެންނަށް ބޭންކެްއގަ .ލާފަ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއިނުކުތާތަކެއް ވަނީ މި ގާނޫނުަގއި އަިލއަުޅވަ  އިަބިއވެރިވުމާ  އިއަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެވެސްމީގެ ފައިދާ ަވރަކަށް ވާހަކަދަްއކަން އެބަޖެހޭ. މިދެންނެވި ބޭންކުގަިއ  އާ ދޭތެރޭަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ މި  57އޮތީ. ދުނިޔޭަގއި  އޮތީ ަބއިވެިރެވފައި މި ގައި މިއި ވަނަ 29އޮތީ  ބައިވެިރވުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އޮތީ  ޤައުަމކުން ހިމެނިގެން މި 20ގޮތަށް  ލް ނުހިމެނޭރީޖަނަލް އަދި ރީޖަނަ 37ޭއގެތެޭރގައި  ،ޤައުމަކުން

ނޑަކަށް %ވިބަިއވެރިވެ  އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގަ  30ފަ. މި އިންވެސްޓުމަްނޓު ބޭންކަށް ބަލާއިރު މި ބޭންކުގެ ގާްތގަ

މި ބޭންކު ހިއްސާ މި ހޭދަކުރަނީ ޗައިނާއިން. ޗައިާނގެ އެންމެ ިއސްނެގުމާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތެއްގެ ގޮތުަގއި 

ެޝއަރ މި ހޯލްޑުކުރަނީ ޗައިނާއިން.  804ހާސް  297އައީ. އެއީ މުިޅ ބޭންކުގެ ޝެއަރއަށް ބަލާިއރު  އުފެދިގެން މި

ނުޑމެންނަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަދި އޭިޝޔާ ޕެސިފިކް  އި ހަަމއެކަނި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާ  ،އަދި ޭއގެތެރެއިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ބޭންކުގައި ބަ ޕްގެ ބަެއއް ޤައުމުތަުކންައދި ޔޫރަ އިސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކާ  ިއވެިރވުމަށް ވެސް އަުޅގަ

މަނީގައި ވެސް ިމއަދު ްށ އެބަ އެނގޭ. ޭއގެތެރޭަގިއ ޖާރަމުން ައންނަކަން އަޅުަގނޑުމެންނަކުޓަކައި މަަސއްކަތް

ނޑަކަްށ ްއސާ އެ ހި 8.5% ިހއްާސ އޮވޭ. ހަމަ އެާއއެުކ، އަދި އިންޑިާއގެ 4.5%ގާތްަގނޑަކަށް  ބައޮތް. ެއއީ ގާްތގަ

ޢަރަބިޔާ،  ޢޫދީކުަވއިތު އަދި އޭެގއިތުރަށް ސަ ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ހިއްސާ. ދަންނަވަން މި 83673ވަންޏާ  މަށްކަ ބަލާ

މިހެންގޮސް ރަޝިާޔ މިހެންގޮސް ދުނިޔޭގެ ވަަރށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން މިފަދަ މުހިއްމު ބޭންކަކާ ދިމާއަށް  ،ތުރުކީ

ނޑުމެންނަށް މި ސަމާލުކަން ދިން ނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖެއަށް އަޅުގަ  ،އޮތީ ސަބަބާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އި މީގަ  އިއޮނަތިރީސް ވަަނއިގަ  ބައިވެިރވެފަ. އާދެ! ސަބަބެްއ ނެތިއެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ދުިނޔޭގެ ެއކިެއކި ދިރާސާކުރަްއާވ  އި،ނގަ ތާ ށް އޮތްއްދަކީ ކުރިއަހަފެނިގެން މި އަންނަނީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކު މި ސަރަ

 އޮތް  ގޮުތގައި ކުރިއަށް  ވެސް ަދއްކާ އަދި އެިކއެކި އިްޤތިޞާދީ ދިރާސާކުރަްއވާ ބޭފުުޅންގެ ދިރާސާތަކުން ،ބޭފުޅުން

ނޑުމެްނގެ މި ސަރަ ސިފިކު އޭިޝއާ ޕެ .އްދަށްހަ ތަނުގައި މުޅި ދުނިޭޔގެ އިޤްިތޞާދު ބަރޯސާެވގެން އަންނާީނ އަުޅގަ

ވެސް  ނުވާނެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އްދަށް. ަޗއިނާ، އިްނިޑއާއަށް ބަރޯާސވާ ަޤއުމުތައް ުދނިޔޭަގއި މަދެއްހަސަރަ

ެވގެން މި އަންނަނީ  ެވސް އުފެއްދުުމގެ ައސްލަކަށް އިޔޫރަޕް ޤައުމުތަކުން އުފެދިގެްނ އަންނަ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓުތަކެއްގަ 

ހުރި ކުންފުނިތައް. ސަބަބުތަކެއް ނެިތއެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ  އިނިތައް. އިންޑިާއގަ ހުރި ކުންފު އިޗައިާނގަ
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މިހެންގޮސް އިޤްތިޞާދީ ތަފާތު ޓެކްނޮލޮޖިކަލް ވަސީލަތްތަްއ  ،ސްޓު ކުޑަވުމާ ކޮ ލޭބަރ އި،ސަރަޙައްދުަގއި ބިން އޮވެފަ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެ އިމި ދާއިރާގަ ން މި ދަނީ. އިންވެސްޓުމަންޓެއް ހެދުމަށް ޓަކައި ނޫނީ އިތުރުވަމުންދާ ގޮތް އަުޅގަ

ެއްއ  ަގއިކުރާއިުރގައި ބަލާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. ޭއގެތެރޭވިޔަފާރިެއއް ކުރުމަށް ަޓކައި ބަޔަކު މޫވް 

ޙަޤީޤަތަށް  ؛ދު އެންމެއްދަކީ މިއަހަންނަ ޕޮލިޓިކަލް ސްޓެބިލިޓީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ސަރައޮ ކަމަކީ އެ ބަެއއްގެ ތެޭރގައި 

ވަނީ ވެފަ.  ކަމަށް އްދުހަދަންނަވާކަމަށް ވަންޏާ އެންމެ ހަރުދަނާކަމާ އެކު ސިޔާސީ ަކންތައްތައް ރޭިވގެން އަންނަ ސަރަ

ވެސް ވަރަށް ގިަނ  އަދި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަްއ އެވަރަށް ކުިރއަރަމުން އަންނައިރުަގއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު

އްދުގެ ހުރިހާ ޤައުމުތައް މިއަދު އަންނަީނ ހަަމތީން މި ސަރަ ިކއެކި ގާނޫނުތައް ހެދި ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެއެ ؛ގާނޫނީ

ނޑުމެްނގެ އިދުނިޔޭގަ ކޮށް މި ޞަ ޚާއް ،ފައިތިލަ ސާބިތުުކރަމުން މި އަންނަނީ. ނަތީޖާއަކަށް ެވގެން އަންނަނީ އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންކުގެ މަޤްޞަދަކަށް ވެަފއި މި މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި ސީދާ މި  އި.މެން ަކހަލަ ކުދިކުދި ޤައުމުތަކުގަ އޮތީ އަުޅގަ

އޮތީ ސަޕޯޓިން އިންފްރާންސްޓްކްޗަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިން  ންކުގެ މަޤްޞަދަކަށް މިބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. މި ބޭ

ނުޑމެން މި ސަރަ ދަ އޭޝިއާ ޕެސިފިކު ރީޖަން. މިއީ އްދުގައި ހަބޭންކުގެ މަޤްޞަދަކީ ވެސް. އަުޅގަ

މި ކުދިކުިދ  އްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކިެއކި ވަސީލަތްތަ އިގައިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ޮކންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ 

ނޑުމެްނގެ އޭިޝއާ ޕެސިިފކު ސަރައިޤައުމުތަކަށް ހޯދަ ، ދިނުން. އެހެންވީމާއިޤައުމުތަުކގަިއ ހޯދަ ގެ އްދުހަދިނުން. އަުޅގަ

މުހިއްމު ބޭންކެއްގެ ބައިވެިރވުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަމުން  މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް މިފަދަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް އޮތް ާތގައި މި  އަންނައިރުަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

ނާކަމާ އެކު މި ދަތައް ވަރަށް ހަރުބޭްނކާ ުގޅޭ ެއކިެއކި މުޢާމަލާތްތައް ހެދޭނެ ގޮތް ،ކޮމިއުނިކޭޝަން ކުެރވޭނެ ގޮްތތަކާއި

ނޑެްއގެ ތެރެިއން އޮންނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބަރޯސާވެގެން ނުވާެނ މިހެން އަންނަ ގާނޫނެއްގައި  ގާނޫނު އޮނިގަ

ނޑުެމން ބަރޯސާވާންޖެހޭނީ ފުރިހަމަ ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން މި  ހުންނަ ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗަކަށް. ހަމައެކަނި އަޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ޙަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ކޮމިީޓ މަރުގަންތައްތަްއ ކުެރވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހޯދުން. ައޅުަގނޑު ކަ ލާގަިއ އަުޅގަ

ފިނޭންސް  ،އަދި ގުޅުންހުރި އި،ބުރަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ މިއާ ގުޅިގެން. ބޭންުކގެ އެިކއެކި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލުތަކާ 

ނޑު  ށް މީގެތެރެއަށް ލެވެްނޖެހޭނެމިނިސްޓްރީގެ ޚިޔާލުތައް ވަަރށް ބޮޑަ ކޮްށ ޞަޫބލުކުރަން. އަދި ޚާއްގަކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ،ގާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް އަންނައިުރގައި  ގެ މިފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިޮކށް ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައި އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އެއްވެސް މީހަކަްށ ހާ އެްއވެސް އިަމޖިލީހުން ދޫކޮށްލާއިރު މީގަ ގެމި ގާނޫނު އަޅުަގނޑުމެން ލެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުެމން ދީގެންނުވާނެ. އެހެން މި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ  ތައްނާޖައިޒު ގޮތުަގއި ކަމެއް ކުެރވޭނެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭ ޙަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކޮިމޓީ މަރުގައެންމެ މުހިއްމު ތަނަކީ އަޅުަގނޑު  މަސައްކަތްަތއް. ލާގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމާފަގައަޅުަގނޑު   އިބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ފުރިހަމަ ބިލެއްގެ ގޮތުގައި އަުޅގަ

ނުޑ އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.  އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ފުރުަޞތު އަރުވާނަން  ފާއަށް. ޠަތިމަރަފުށީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞް ،އެއަށްފަހު އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އޭިޝއަން ިއންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބޭންކުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭ ބައިވެިރވުމަީކ 

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާީއދުކުރާ ކަމެއް. ރާއްޭޖގެ ެއކިެއކި ބޮޑެތި މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެްސ 

ބި. އެހެންނަމަވެސް، މި ގާނޫނު ފާސްެވގެންދާއިރުަގއި މި ގާނޫުނގައި މިއަްށވުރެ ތަފްސީލުކޮށް އޮތީ ނުލި މިއަދު މި

ނުޑ ފާހަގަކުރަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނ  ލިޔަންޖެހޭނެ ބައެއް ކަންކަން ހުރި ކަމަށް އަޅުގަ

ނަކަށެއް ގާނޫެނއް ާފސްނުކުރެވޭނެ. ެއގޮތަށް ެއކަން އަދިރިކަމެްއގެ ތެޭރގަިއ ތިބެެގން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން

ނޑުމެން ަރއްޔިތުްނގެ ފަިއސާ ކަމަށް ވަނީ ކުރާ ން ހުއަދި ަދއުލަތުގެ މާިލއްާޔ ބަލަހައްޓަން މި މަޖިލީ ،ިވއްޔާ އަުޅގަ

ވެްސ  އިމިތާގަ . ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.ގައިތަން އޮންނަނީ ވަރަށް ގާތު ލިއްޔަުތ އަދާނުކުރެވޭއޫއަދާކުރަންޖެހޭ މަސް

 ދައުލަތުގެ ަބއެއް މުޢައްސަސާތަާކއި އިދާރާތަުކގެ ފައިސާ ހުންނަ ފައިސާ ނަހަމަ ،ބައެއް ބޭފުޅުން ހާމަކުރި ފަދައިން

ެވްސ މި އޮންނަނީ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް އެކަން ސާފުނުކުރެވި.  އިގޮތުަގއި ބޭނުންކުެރވޭއިރު ެއތައް އަހަރެްއާވއިރުގަ 

ނޑަށް ފެނޭ. ޙައޮތް ބައި ކޮމިޓީގެ މަރު ވަނަ މާއްދާގަ މި 4 މި ގާނޫުނގެ، އެހެންވީމާ ލާަގއި އިޞްާލޙުކުރަން އަުޅގަ

 ،ކެޕިޓަލް ،ައޅުަގނޑުމެންގެ ޝެއަރ ،ކުރާ މިންވަރުސްކްރައިޕްންކަށް ސަބްއެއީ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ދިވެހިރާްއޖެއިން މި ބޭ

ށް. ދިވެހި ދައުލަތާއި ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ހަޖިލީއަޅުަގނޑުމެން ލާނީ ކިހާ ަފއިސާެއއްކަން އެނގެން އެބަ ޖެހޭ މަ

ނޑުމެންނަށް އަދި ކިތަންމެ ަފއިދާހުިރ  ފައިސާއަށް ޒިންމާާވ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނެްއ ފާސްކުރާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ލަނީ ކިހާ ފައިސާެއއް ،ކަމުަގއި ވިޔަސް ވެސް  ކަމެއް ނޑުމެންގެ ޝެއަރ ކެޕި އަުޅގަ ޓަލްެގ ކަމާއި އަުޅގަ

މި  ،ވަނަ މާއްދާަގއި އެަބއޮތް 7ށް އެނގެން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެފަދައިން މި ގާނޫނުގެ ހަމިންވަރަކީ ކޮބަިއކަމާ މި މަޖިލީ

ވެސް ވަރަްށ ތަފްސީލުކޮށް އޮންނަންޖެހޭ  ބޭންކުގެ ބަެއއް މުޢާމަލާތްތައް ޓެކްސްއިން ިއސްތިސްނާާވ ވާހަކަ. ެއއީ

ކޮންކަންކަެމއްތޯ ެޓކްސް ިއސްތިސްނާވަނީ. ިމ ކަންކަން އެބަޖެހޭ ވަރަށް  އި،ގަ ކަމެއް. ކޮްނކަހަލަ މުޢާމަލާތެއް

ނޑުމެން ކިތަންމެ ތާއީުދކުރާ ކަމެްއ ކަމަށް ވިޔަސް  ކުރިން  ގެހަމަ އަޅުަގނޑު  ،ސާފުވާން. އެހެންނޫނިްއޔާ ައޅުގަ

މީގެ  ،އި ަކމަށް ވިޔަސް ވެސްގޮތެއްގަ  ނުސީދާ ،ވެސް އިޝާރާތްކުެރްއވި ފަދައިން ވާހަކަދެްއކި ބައެއް ބޭފުޅުން

ހިނގައިދާނެކަުމގެ ބިރު އެބައޮތް.  ނާޖާއިޒު ގޮތަކަށް އަެނއްާކެވސް މި ބޭންކުގެ ކަންތައްތަްއ ދިއުމަށް މަގިފަހިވެގެން

ނޑުމެން އިޚްތިޔާރުތަކެއް  ނޑު ވަަރށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ. އެްއވެސް ަވޒީރަކަށް ވެސް ައޅުގަ މިއާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ
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ނަޑެއޅިފައި އޮންނަންވާނެ. ކުރެވޭީނ ކޮންކަމެއްތޯ ،ދޭއިރު ނުކުރެވޭީނ  ،އެ ދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ލިމިޓޭޝަން ގާނޫނުގައި ކަ

ނޑުެމން މިކޮންކަމެއްތޯ ބަޔާންކުެރވިފަިއ އޮންނާ ހިސާބަށް އައިރުަގިއ މި ބޭންކުގެ އާޓިކަލް އޮފް  ންވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގާނޫނު ފާސްުވމުގެ ކުރިން މި މަޖިލީ އެސޯިސއޭޝަނެއް އަުޅަގނޑުެމންނަށް ފެންނާކަށް ނެ ށް ހަ ތް. އަޅުގަ

މި ބޭންކާ ދޭތެރޭ  އިމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ނުވަަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައްލަވަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރާ

ގައި ޮސއިކުިރ ބަރު އޮކްޓޫ 24ވަނަ އަހަރު  2014މި ކުރެވޭ ެއގްރިމެންޓުގެ ކޮީޕއެއް ލިބެންޖެހޭނެ. ހަމަ އެފަދައިން 

ގެ ތަޅުމުގައި އޮންނަންާވނެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުއަންޑަސްޓޭންޑިންގެ ކޮޕީެއއް ވެސް މި މަޖިލީ އޮފް މެމޮރަންޑަމް

އް. އެހެްނނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން ާގނޫނެއް ފާސްކުރާއިުރގައި އެ އެ ނުިކޔުން ެއއީ އަދި އެހެން މައްސަލަ ،ކިޔުން

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިލްތިޒާމުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ަކނޑައެިޅގެން އެނގެންވާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަންކަން  ންގާނޫނު

ނޑުމެން  މާދިޔައިއި ކަެމއް ހިނގަ  ،ިވއްޔާ ދެން މި ދިމާާވ މައްސަލައަކީ  މިގޮތަށް ނުބެލެހެއްޓޭ ކަމަށް ވަނީ ދެން އަުޅގަ

ކުން ވެސް ހަމީހަކު އެވެނި ކަމެއް ކޮށްފި. ެއަކމަކު، މި މަޖިލީ ނިކޮށްފި. އެވެކަމެއް  މިވެނި މީހަކު އެެވނި ،މި ބުނަނީ

ކަމެއް ބަލަނީކީ ނޫން. ގާނޫެނއް ފާސްކުރާއިުރަގއި ވެސް ަކން އޮތް ގޮތް ބަލަނީކީ ނޫން. ފާސްކުރާ ފަހުން އޮޑިޓެއް 

ައއިސް  އިމިާތގަ އި،ންކަން މިހެން ކޮށްފަބަލަނީކީ ނޫން. އޮޑިެޓއް ކުާރިއރު އޮޑިެޓއް ކުެރވުނުތޯ ބަލަީނކީ ނޫން. މި ކަ

ނޑު ުފރަތަމަކައަރާ ވާހަކަެދއްކިޔަ   ،ވެސް ދަންނަވަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަރިުހގައި  ސް ކަމަުކނުދާނެ. ވީމާ، އަުޅގަ

މި އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގެ ކޮީޕއެއް  މްޑަންމި ކުރެވޭ އެގްރިމެންޓުގެ ޮކޕީއަކާއި މިހާރު ކުރެވިފައި އޮތް މެމޮރެ

ހަމަ  އި މަޖިލީހަށް ލިބެންވާނެ ކޮމިޓީ ސްޓޭޖުގައި. މިހާރު ނެތްކަން އަޅުަގނޑު ހިތާމަޔާ އެކު ފާަހގަކުރަން. މި ގާނޫނުގަ

އްސާގެ މިްނވަރު. ހިާރއްޖެއަްށ ލިބޭ  ،ަކނަޑއެޅި ަބޔާންކުރެވެންޖެހޭނެ އިމި ގާނޫނުގަ  ،އަޅުަގނޑު ކަން މި ބޮުޑވަނީ

ނޑުމެންގެ ޝެއަރގެ ކެޕިޓަްލގަ ށްނީ ކިތަްއ ހިއްާސއަރަކުއަޅުަގނޑުމެން ސަްބސްކްރަިއބް އޮތީ ކިާހ  އިޯތ. އަުޅގަ

ވެްސ  ކޮންޕަސަންެޓްއތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ. އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ައޅުަގނޑަށް ،މިންވަރަކަށް

ނޑުމެްނގެ ާރއްޖެއަކީ ވަރަށް އާމްދަނީ ކުޑަ ޤައުެމއް. އަދި މި ބޭނުން ނޑުމެން އެނގޭ އަުޅގަ ކުގައި އަުޅގަ

ބައިވެިރވުމުން ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ. ރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ތަފާތު 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން މި ބޭންކުަގއި ، ފަިއސާ މިއިން ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިންގާނެ  އަުޅގަ

މި  ،އްސާެގ ޝެއަރވާ މިންވަާރއިހި ވެސް މި  އްސާ ގަންނަން. ެއކަމަކުހި ކުގެ ން ބައިވެިރވާން. އަދި މި ބޭ

ނޑަ މި ކުެރވޭ ެއގްރިެމންޓުގެއާިއ ޑަމް އޮފް އަންޑަސްޭޓޑިންންމެމޮރެ ޖެހޭ މިއަށް ވޯޓުދިނުމުެގ އެބަ ށްކޮީޕއެއް އަުޅގަ

ނޑު ދެކެން، ލިބެން، ފެންނަން. އަދި މި ގާނޫނުަގއި ޝެއަރ ކެޕި ަޓލްގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްަފއި ކުރިން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުަޞތަކަށް ޓަކައި ުޝކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.   އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އަށް. ޠަފާޞްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްމިހާރު އާދެ! 

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޞްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުތިމަރަފުށީ 

ނޑު ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝަރީފްގެ ޝުކުރިއްޔާ ވެސް މި  މެންބަރު ޝަރީފްގެ ވާހަކަ އަށް ތާއީުދކުރަމުން އަޅުގަ

ަގއި ަޗއިނާެގ  2015ޖޫން  29ރައީސް.  ބިލަށް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާތީވެ ފުރުޞަތެއް ހޯދީ. އިްއޒަތްތެރި

ިޑވެޮލޕްމަންޓު ބޭންކެއް އުަފއްދަން ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއވެިރވުމަީކ  ފްރާސްޓްރަްކޗަރ އިްނވެސްޓުމަންޓްއިން އި ބެއިޖިންގަ

ނ އެއީ ހަމަ ޔަޤީނުން ނޑަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަްށ ބޮޑު އުފާވެރި ޚަބަރެއް. އުާފވެރި މެސެޖެއް. އަުޅގަ ޑު ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ދިވެހިރާއްޖެ މިފަދަ ބޭންކެއް އުފެއްދުމުގައި ިދވެހިރާއްޖެ  ،ބޫލުކުރަންގަވެސް  ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ައޅުގަ

ނޑަށް ،އޮތީ ްއސާެއއްތޯހިވެިރވާ މިްނވަރަކީ ކިހާވަެރްއގެ ބައިވެިރވާއިުރ ދިވެހިާރއްޖެ ަބއި  ވެސް އެނގެން އެ ައޅުގަ

ނޑު ކުން މި ވަން ުއޅޭ ާވހަކައަކީ އަދި މުޅިއަ ދަންނަ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ބޫލުކުރަން.ގަ ެވސް ބޭނުންވާ ކަމަށް އަުޅގަ

 އި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގަ ؛ވާހަކަެއއް ނޫން. ޤައުމެއް ތަރައްޤީކުެރވޭނީ، ޤައުމެއް ތަރަްއޤީކުރެވޭނީ އެ ޤައުމެްއގެ ައސާސީ

ޅު މަގުތަކަާކއި ަރނގަޅު ޕޯޓުތަކަާކއި ރަނގަުޅ ހުރޭ. ޭއގެތެޭރގަިއ ރަނގަންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް އެބަބޭނު

ލާަގިއ ޙައޭގެ ފުރަތަމަ މަރު އިޖެހޭ. އެއީ ތަަރއްޤީކުރުމަށް ބޭނުންާވއިރުގަ ރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވާން އެބަދަތުރުފަތުރުކު

ނޑުމެން މިއަދު ކުރުމަށް  ވެސް ާވހަކަދައްކަމުން މި ގެންދަނީ މި ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން، ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭެނ ގޮތެއް ނެތް ވާހަކަ. މި 

ަމސައްކަތްަތއް ހިންާގއިރުަގިއ ރަނގަޅު ފުދޭވަެރއްެގ މާލީ  ،ރާއްޖޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަންތައްތައް

ޝަްލ ޖެހިފަ. މި ރާއްޖޭަގއި ހުރި ކޮމާރާއްޖޭަގއި ިވޔަފާރިކުރާ ަފރާތްތައް ވަނީ އިނދަ އިދާރާެއއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި

ނެ ގޮތަކަށް ނަގަިއގެން ޭއގެްނ ނަފާއެއް ހޯދޭބޭންކުތަކަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެީއކީ ިވޔަފާރިއަކަށް ފައިސާެއއް 

ނޫނިްއޔާ މަނީ  ،ކުތަކަކީ މަނީ ލޯންޑްރިންގކުރާބައްޓަންކޮށްފައި ހުރި ބޭންކުތަކެއް ނޫން. މި ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޭން

ކާއަްށ އްދަަތަކށް ލޯނެއް ދީގެން އަނެހާލެްއގައި އެ މީހުންނަކީ ދިގު މު އް ކަހަލަ ބޭންކުަތކެްއ އެއީ. ެއއްެވސްރެންޑަލެ

ތަކުން މި ކުއޭގެން ފައިދާެއއް ކުެރވޭނެ ޮގތަކަށް ވިސްނާ ބައެއް ނޫން އެީއކީ. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭގައި ހުރި ބޭން

ތްތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ނޫނިްއޔާ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ވަީސލަ ،ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭުނންވާ

މެންޓާއި މެޝިނަރީާއިއ މިކަހަލަ އެްއޗެހި ގަންނާެނ ފައސާެއއް ނުލިބޭނެ. ލިޭބނެ ފެންވަރެއް ވެސް ނެތް. ޕްއެިކއި

އެ މީހުން  ރިޒަރވްރިޓީ އުންކުތަކުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ސެކިނޑުމެން ވާހަކަެދއްކީ ބޭ ފަހުން އަޅުގަ  އަޅުަގނޑުމެން ދާދި

ށް ތިރިކުރީ. އަ 20ން %އި 25ދަށްކޮށްފިއްޔާ ދެން އާއްމުންަނށް ދޫކުރަމުންގެންދާ ލޯނުގެ ައދަދު އިތުރުކުރާނަމޭ. %

ިމ  ،ށް ަދށްކުރި ކަމުަގއި ިވޔަސްއަ 5ން %އި 20ށް ތިރިކުާރށޭ. %އަ 15ން %އި 20އަނެއްކާ މިހާރު އެ ކިޔަނީ %

ރާއްޖޭަގއި ހުރި ބޭންކުތައް ވާނީ ހަމަ އެ ބޭންކުތަކަށް ވާނީ. ެއއްެވސް ހަމަ ދޫކުރާ ލޯނު ވެސް ގިނަެއއް ވެސް 
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ގޮަތީކ  ރެސްޓް ރޭޓް ވެސް ކުޑަެއއް ވެސް ުނވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވާނެ. އަނެއްކާ ަނގަމުންދާ އިންޓަނުވާ

ތަކުން ހިންގާ ނާޖާިއޒު ވާހަކަ ަދއްކަން ބިުރގަނޭ ޭބންކު ތެެރއިން ަވރަށް މަދު ބަޔަކު ފިަޔަވއި މި  ވިޔަފާިރވެރިންގެ

މިކަހަލަ ޢަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތަކީ ބޭންކްތަކުން އެފަަދ ވާހަކަަދއްކާ މީހަކަްށ ލޯނެްއ ވެްސ ނުދެނީ. ފިއްތާލަނީ. 

މަށް ވަްނޏާ މި ޤައުމުަގއި ހުރި މިަކހަލަ މައްސަލަތަކުެގ ވާހަަކ އެކަމަުކ، ައޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ތިބޭ ކަ

ނޑު ވަރަށް  ،ުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަާބކިޔަންއަ، އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެހެންވީމާ އެބަޖެހޭ ދައްކަން އަުޅގަ

ތެރޭގައި މިކަހަލަ މާލީ  ބޮޑަށް އެދެން ރާއްޖެ މިކަހަލަ މާލީ އިދާރާއެއް އުފެއްދުމަށް. ޚާއްޞަކޮށް އޭޝިޔާ ބައްުރގެ

އުފެއްދުމަީކ ެއއީ ބެހޭ، އިްނވެސްޓްމަންޓް ިޑވެލޮޕްމަންްޓ ބޭންކެއް  ިއންވެސްޓްމަންޓާ ،އިދާރާެއއް އުެފއްދުމަކީ

ނޑުެމން މި ވާހަކަ ގެއަޅުަގނޑުމެން  ދައްކަމުންދާތާ  ވަރަށް ބޮަޑށް މި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވެފައި އޮތް ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑު ޮގވާލަން، ވީހާވެސް އަވަަހކަށް މި ، ސް. އެހެްނވީމާއްޖެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީޒަމާންތަކެއް ވެ ަސރުކާރަށް އަުޅގަ

ބޭންކުގެ ަބއިވެިރއަކަްށ ވުމަްށ ޓަކަިއ ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ކޮށް ނިންމަިއ، މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް 

ހަށް ކޮށް ނިންމައި، މީެގ ނީ ތަރައްޤީއަށް ަޓކައި މިކަން އަވަ މި ރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިވެރިންަނށް، މި ރާއްޖޭގެ ޢުމްރާ

ލިބޭނެ ގޮތެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހައްދަވައިެދްއވާށޭ. ދެން، ދެންމެ މެންބަރަކު ވިދާުޅވިހެން މީަގއި ހުރި މަންފާ

ަކީކ ެއއް ގާނޫނީ މައްސަލަތަނޫނިްއޔާ އޭގެ ަބއިވެިރވުމުަގއި ހުރި ބަ ،އެހެނިހެން މައްސަލަތަކަކީ ބޭންކެއް އުެފއްދުމުަގއި

ކުރާނެ. އެ ކަންތައްތައް ބަލާފައި ނޫނީ ގާނޫނީ މަްއސަލަތައް ޙައްލު ގޮުތަގއި ސަރުކާރުން ބޫލުކުރާގައަޅުަގނޑު 

ނޑު އު ސަރުކާ  ،މީދުކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ގޮވާލަން އްރުން މިފަދަ ކަމެއްަގިއ ބައިވެރިުނވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ކަށް މި ބޭންކުގެ ބްރާންެޗއް ރާއްޖޭަގއި އުފެދި، ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރވެިރންނަށް މި ބޭންކުގެ ފަސޭހަ ވީހާވެސް އަވަހަ

 ލިބޭނެ މަގެއް ވީާހވެސް ައވަަހކަށް ސަރުކާރުން ތަނަވަްސކޮށްދިނުމަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭ  .އަށްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީމިހާރު އަޅުގަ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ިއންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކެއް ދިެވހިރާއްޖެއިން މި ބޭންކުގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މި  އި މަސަްއކަތްކުރުމަށްބޭނުންވާ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށް ަޓކަ ގޮތަށް ނިންމައި، މިކަމަށް ބައިވެިރވާ

ވަރަށް ތާއީުދކުރާ  ،ދިއުމަކީ މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ވަރަށް ބަަލއިގަންނަތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންރައްޔި

ޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީވެ ހަމަ ކަމަކަށް ވާީތވެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަމަ ދިވެހި ސަރުކާރުން މިކަމަށް އެދި މި މަ

ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިދެްއިވ  އެްއކޮށް ސަރުކާރަށް ޝުުކރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އަޅުަގނޑު 
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ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މީގެ  މެންބަރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޚަލީލަށް ވެސް ޝުކުރު

. މިހާރު މި ފަހަކަށްއައިސް ނޭލުއިތަކެއް ލިިބގެންދާވެހިރާއްޖޭގެ ަތރައްޤީއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ސަބަބުން ދި

ތަނުން ހަމަ ކުދި ގޮެތއްަގއި އައި.ެއމް.އެފް، ވޯލްޑް ބޭންުކ ކަަހލަ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ޚާއްޞަ

ނޑުމެންނަށް މި ދޫކުރައް  ޤައުމުތަކަށް  ،ފަހަރަށް ހަމަ ހިފެހެއްޓި ވާ ފައިސާަތއް ވެސް ަބއެއްދެވޭ ލޯނުތައް ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ، ޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ެއހެންވީމާވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަާކ ދިމާވެގެންދާ މަންޒަރުަތއް އަުޅަގނ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރަށް  2020ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާގަގޮތެްއގައި އަޅުަގނޑުމެން  ބައިވެިރވާ މިކަހަލަ ވަރުގަދަ ބޭންކެއް، ޚާއްޞަ

ނޑުމެންގެ ައވަ އަންނައިރު ދުނިޭޔގެ އިޤްތިާޞދުގެ ބޮޑު ަބެއއް ޓެރި ަޤުއމަކަށް ވާ ޗައިާނ ހިއްާސވޭ. އްހިއްާސވާ ައޅުގަ

މި  ،ހިމެނިގެންެމއް މީގައި ބަިއވެިރވާ ގޮތަށް ޤައު 57 ،ހިސާބުގެ ގިނަ ޤައުމުތައް ބަިއވެރިވާ ގޮތަށް އަދި މި

ނޑުމެްނގެ މި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ވެސް މިއީ އަ އުފެދިގެންދާ ބޭންކު މި ރީޖަންގެ ، އަދި މި ސަރަހައްދުގެ ،ުޅގަ

ނޑު ތަރައްޤީއަށް ވެސް ވަރަށް ިގނަ ފައިދާތަކެްއ ކުެރވިގެން ބޫުލކުރަނީ. ދެން މިފަދަ ގަާދނެ ބޭންކެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ަބިއވެރިާވއިރު އެކަމަށް ބޭނުންތެރިވާ އެން ސް، ެއ ރަނގަޅު ގާނޫނުތައް ވުޖޫދަށް ގެނެމެ ކަމެއްަގއި އަުޅގަ

މިފަހަުރ  ،މު ކަމެއް. އެގޮތުންއްން ނިންމުމަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަ

ަގނޑުމެްނ އަޅު މި ކޮމިޓީން، މި ބިލު ފަރުމާކުރުމަށް ޓަކައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާހުރި  ،މު ކަންތައްތަކަށް އަލިައޅުވާަލއިއްމި ބިލުގަިއ މިހިރަ މުހި މީދުކުރަންއްވަރަށް ބޮޑަްށ އު 

މިހާރު މި  އިދިވެހިރާއްޭޖގަ ،ވަނީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ދިއުން. ހަމައެއާެއކުގޮތަށް މި ކަންތައްަތއް ނިމިެގން

 ލަްއވާ ވާހަކަފުުޅ އެބަ ދައްކަވާ މި ބިލަށް އިތަކަށް ބަެއްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަލިއަުޅވަ ހިނގާ ކަންތައް

ތެރޭަގއި ކޮރަޕްޝަންގެ ވާަހކަާއއި ތަފާތު ގިނަ ވާަހކަތަެކއް ދަްއކަަވއިފި ވަރަށް ގިނަ ބަހުސްކުރައްާވއިރު ވެސް. ޭއގެ

ނުޑގެ ންނާނެ. އޮެވސް  ޚިޔާލަކީ ކަރަޕްޝަން ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައި މެންބަރުން. އެ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު. އޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެްނމެން ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަން  ކަރަޕްޝަން ނައްތާލަން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަން ެއބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މަސްޫއލިއްޔަތެއް  ނޑުމެންެގ ، ނިންމާލަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިއީ އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު ގޮުތަގއި މިކަމަށް ސަރުކާރުން ެއއްބާރުލުން  ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މައިގަ ވާޖިބެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަ

ރު. މިކަން ކަމަށް ހުރަސްއަޅާ މަންޒަކަން އި އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކުން މިއަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގަ ،ހޯދަން ބޭނުންވާއިރު

ނޑުެމން ދައްކާ ވާހަަކއެްއ ނަމަ،  ރިކަމާދޭ މަންޒަރު. މިއީ ހިތާމަޔަކީ. އިޚްލާްޞތެނުކަމަށް ެއއްބާރުލުން ެއއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެ ރިއްާޔ، ދިވެހި ސަރުކާރަްށ މި ދިމާވި މައްސަަލިއގައި ހަމަ ެއ ހޫންގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްމިފަހަރު އަޅުގަ

ިއ ދިވެހި ދައުލަުތެގ ދިވެހި ދައުލަތަށް މި ލިބުނު ގެއްލުމާ އެ ނިންމެވީ  ންއެ މަނިކުފާނުެގ ކެބިނެޓު ،މަނިކުފާނު

އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ަފރާތްތަކުގެ އަތުން އެ ފައިާސ އަނބުރާ އަތުލާ ވާހަކަ. ެއހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގައި ފައިސާ

ނޑުމެން ޖެހޭ ންއެކަމަށް އެއްބާރުލު ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭން ައޅުގަ ެގ ިޚޔާނާތުދިޔައީ އެ ނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ
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އެ ބޭފުޅުްނނަށް އެއްބާރުލުންދޭ ގޮތަށް  ،މަތުވެގެން އެންމެ ބޮޑަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކާ އެއްަބއިވެ ހުމައްސަލަތައް ތު

މީގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚެްއގައި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ  ،މަލުތައް މިތާތެރޭގައި ފެނިެގންދިޔަ މަންޒަރު. އޭގެ މާނައަކީ ޢަ

ނޑުމެންނަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުމައްސަލަ މި ނޑުމެންގެ ނައިުބ  މަތުކޮށްފައިހުހާރު އަޅުގަ ވަނީ ކުރީގެ އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުްނ  ރައީސް އަދީބަށް. އަދީުބގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ޯވޓު ަނގަން ައިއއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ؟ކިހިނެއްތޯ ކަންތައް ކުެރްއވީ އްގޮަތކަށްވެސް އެއްބާރުލުމެްއ ނުދެއްވި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮރަްޕޝަން ނައްތާޢަ އިއަޅުަގނޑުމެން ދައްކާ ވާަހކަާއއި ބަހާ ޤައުމު  ލައި،މަލު ދިމާވާން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައްާކ އަމާން ގޮތަަކށް ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ަބއްޓަންކޮށް ގެންދަން ބޭނުންވަންޏާ އަޅުގަ ،އަމާންތަނަކަށް

ނޑުމެން ީސދާ އެީއ ގޯްސ ކަމެޭކ، ގޯްސ މީހެކޭ ބުނަންޏާ އެޢަ އި ވާހަކަާއއި ބަހާ މީހަކާ  މަލާ ދިމާވާންޖެހޭ. އަުޅގަ

އެ ިފޔަވަުޅ ައޅަން ައޅުަގނޑުމެން  ،ދޭތެރޭގައި ިފޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭ ދުވަހު އެންމެ ކުރީ ސަފަށް އަޅުަގނޑުމެން ނުކުމެ 

ނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީއެއްބާރުލުންދޭން އެބަޖެ ޤައުމު ފަސާދަކުރަން މަސައްކަތްކުާރ  ،ހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ބަޔަކު ހިންގަންާޏ  ،ހިންގަންޏާ ޕްޝަނަށް މީހަކުރަކޮ އިތަން. ަޤއުމުގަ ްއޔާ އެ މީހަކާ ައޅުަގނޑުމެން ބައިވާމީހެއް ވި

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ،އެ މީހަކަށް ހިތްވަރުދީ ނޑުމެންނަށް މި  އެ މީހަކު އަޅުގަ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ ތަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމަކަށް އެްއވެސް ކުރި  ނެއް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއގޮަތށް މަސައްކަތްކޮްށގެން އެރުމެްއ ނުލިބޭނެ. ައޅުގަ

ތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ސް އެ ތަރައްީޤއެއް ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ރައްޔިޔަހެން ތަރައްޤީ އައަދި އެ ،ސް ޔަބޭންކެއް އަ

ނޑުމެން މިއައްދެމިގެންދާނީ އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެން އެ ުދ ަބިއވެ ެއަކމަށް މަސައްކަތްކުރުމުން. ެއއީ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޓްރާންސްޕޯްޓ  އެއީ، ލާއިރު އެީއ، މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ިވޔަސް ބަހުސްކުރެވުނު ބިލުތަކަށް ބަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭނެ  މި ެއއީ ،ކަންތައްތަކަށް ިވޔަސް އެކަްނކަން  ،ލާބަޔާިއ މަންފާ ަކމަށް ބެލިޔަސްބޭންކުން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ެއންމެ ލާޒި ގެ އިްއޒަތްތެިރ ހުމު ބަޔަކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީލިބިގެންނަން މަސައްކަްތކުރަން އަުޅގަ

 ،ސްނުމާއި ފިކުުރަގއި ހުންނަން އެބަޖެހޭގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވި ހުންބަރުން. ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީމެ

އާމްދަނީއެްއ. އެންމެ ބޮޑު  އެްއ،އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ،ތިމަންނާމެންގެ ދާއިރާގެ ަރއްިޔތުންނަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިާދެއއް

 އި،. ެއއަށް ުނވިސްނަވަ އިމަންދިޔަ ގޮަތކަށް ގާނޫނުތައް ބައްޓަްނކުރެިވގެވާނީ ކޮން ކަެމއް  ހެޔޮ އެންމެ ބޮޑު 

ނޑުމެން އަމިއްަލއަށް ފައިދާ ނޑުމެން ޕާޓީއަށް ފައިދާ ،އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ ފިުކރާއި އަުޅގަ ގޮތަްށ  ވާއަުޅގަ

ދޭ. އެބަ ެއޅިގެންމެްނގެ ކަންަތއްތަުކަގއި ހުރަސްގެން ކަންަތއްތަްއ ުކރަންޏާ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އަޅުަގނޑުއި ވިސްނަ

ނޑުމެން އެންމެން އެަކއްެޗއް ކިޔާަފއި  ،ވާލަން އިްއޒަްތތެރި ރައީސްއެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ުފރުޞަތުގައި ގޮ  އަުޅގަ

އުޅޭ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙުކުރަން މަސައްކަތްުކރަމާ ހިންގަވާށޭ. ޝުކުރިއްާޔ  މި ޤައުމަށް މިހާރު ބޭނުންވެގެން މި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތު ގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހަފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާފައި މި ވާ ބިލަކީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މިއަދު އަޅުގަ

ންޓް ބޭންުކެގ ަގއި ދަންނަވަން. އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްަޗރ އިންވެސްޓްމައަޅުަގނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ބިލެއް ކަމު

އިުމކުރުމަީކ ނުވަތަ ދިވެހިާރއްޖެ ބަިއވަރުވުމަީކ އަުޅަގނޑު ވެްސ ނުހަނު އުފާކުރާ ކަމެްއ. ޤާދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ެވގެންދާނެ.  ކުރިއެރުމަކަށްއަޅުަގނޑު ހިތުން މީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ެވސް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ޮބުޑ 

 ،ނދުހި ޖިންގައި ޮސއިކޮށްފަިއވާއިވަނަ ދުވަހު ޗައިާނގެ ބެ 2015ޖޫން  29ގައި ހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެގްީރމެންޓުދިވެ

ށް ޓަކަިއ ވުމަ ން އެ ބޭންކުގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީ

މަލުކުރާނެ އުސޫލުަތއް ބަޔާންކުރުުމގެ ގާނޫނެްއ ޢަގެ މެންބަރުންގެ ަހއިސިްއޔަތުން ބޭްނކުން އި،ނޫނެއް އެކުަލވައިލަ ގާ

ނޑު ހިތުން މި ާގނޫނުގެ  އަޅުަގނޑުމެން ވުޖޫދުކުރުމުެގ މަސައްކަތް ފަށާ  އިވަނަ މާއްާދގަ 4ހިނދު، އަުޅގަ

ޚަރަދުތައް  ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރާއި ފަިއސާ އެހެނިހެން ގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭންކަށްއެގްރީމަންޓު 

ަކނަޑއެޅޭ  އިޚްތިޔާރު ދައުލަތުގެ ުނވަތަ ން ހެދުމުގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާ ބެހޭ ާގނޫނުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުެގ މަތީ

ނޑު  މިނިސްޓަރަކަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތަކަށް ދެވިގެންދާ ރަްއޔިތުންެގ  ލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެބޫގަހިނދު، އަުޅގަ

 އާ މަޖިލީހުގެ ވެސް ކޮންމެވެްސ ވަރެްއގެ ހިއްާސއެއް މިަކމުގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ

ވަަނ  7ދޭތެރޭގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ އިތުރަށް ިވސްނުމަކީ އަުޅަގނޑު ވެސް އެދޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އަދި 

މުޢާމަލާތްތަކަށް  އިއިެދއްގެ ދަށުން ކުރެޭވ އެންމެހަހަދާ ގަވާ ންދަށުން ނުވަތަ އެގްރީމެންޓުެއގްރީމެންޓްގެ  ިއ،އްދާގަމާ

އޮތުމަކީ ވެސް ައޅުަގނުޑ އޮންނަ ސްަތއް އިސްތިސްާނވެެގންދާ ގޮތާ ދޭތެރޭގައި މިދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނެގޭ އެންމެަހއި ޓެކް

ނޑުމެން ވިސްާނލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޑިވެލޮޕްމަން ނޑުމެންގެ ކުރިއެރުމަށް ޓަކަިއ  ށް ޓަކައިޓަހިތުން އަޅުގަ ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ވާ ކުރާ އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ކަންަކން ނޑުމެްނ ހިނދު އަޅުގަ ހަކަ އެކަނި އަުޅގަ

ަގނޑުމެންގެ ޓަކައި އަޅު ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ކުިރއެރުމަށް ޓަަކިއ ނުވަތަ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ައުއމަށް، އި ދައްކަ

ނޑުމެން އެަކމެއްަގއި ހިއްސާވާ ބޭންެކއް  ،ޤައުމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން ބައިވެިރވާ  ނުވަތަ އަުޅގަ

ނޑުމެން  އުފެއްދުމުގެ ވާހަކަ. އޭިޝައން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަްނޓް ބޭންކުގައި އަުޅގަ

ކަށަވަުރކޮށްފަިއވާ ނޫނުއަސާސީން ޤާނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ވެސް މި އުޅެ ނުޑމެން މިއަދުހިނދު، އަޅުގަ  ބައިވެިރވާ

ނުލިބޭ.  މު ަރްއޔިތުންނާ ހަމައަށްއްއަޅުަގނޑުެމންގެ ރަށްރަށުގައި އާމިންވަރަކަށް ސާފު ފެން ފުދޭ ާއއިރަނގަޅު ކާނާ

ނޑުމެންގެ  ައޅުަގނޑު ނިސްަބތްވާ ދާއިރާ ،ޫބލުކުރަންގައަޅުަގނޑު ިމއަދު ވެސް  ުނވަތަ ުފވައްމުަލކުގެ ވެސް އަުޅގަ



89 

 

ސާސްކުަރމުން އެބަދޭ. ހަމައެއާއެކު، ހުފު ފެން ނުލިބުމުގެ ދަތިކަން އިސާ ،ރައްޔިތުން ވެސް ފެނުގެ ަދތިކަން

ައސާސީ ޙައްެޤްއގެ ގޮތުަގއި  އި ނޫނުއަސާީސގަޤާހިކަމުގެ މައްސަަލއަީކ ެވްސ މި ހިޔާވެހިކަން ުނވަތަ ބޯހިާޔވަ 

ނޑުމެންެގ މި ާބވަތުގެ ކަންކަމަ ،ޞިއްޙަތާ އާއިނަރުދަމާ ؛ށްފަިއވާ ކަމެއް. އަިދ އެހެނިހެންބަޔާންކޮ ކީ ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ޚިދުމަތްތައް ލިިބގަތުމަށް އިޖުތިމާ ޢީ ދިރިއުޅުމާއި ގުޅިަފއިާވ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިޙްސާސްކުެރވޭކަން އަޅު ކައި މިފަދަ ބޭންކެއްގެ މުހިއްމުޓަ ސަރުކާރުން މިކަމަށް މިއަދުގެ  ،ހިނދު ގަ

ނޑު  އި އިސްނަންަގވަ ނުޑ ހަމަ ޝުކުރު އަދާކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ މަސަްއކަތްތަެކއް ކުަރްއވަމުންދާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤުއމަށް ،މި ދެންނެވި މާއްދާތަކަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ރިޢާޔަްތކޮށް މުސްތަޤުބަލެއް ފަހި  އަުޅގަ

ދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާިއ ދިނުމަށް ޓަކައި ސަުރާކރުން މިކުރާ މަސައްކަުތގެ ެތރޭން ވެސް މި މަޖިލީހުން އައިހޯދަ

ބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ތެދެއްމެ، މިއަދު ގަައޅުަގނޑު  ލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުަމީކ އެއީއޫމަސް

އި ހުރި ބޭންކުތަކަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިޑވެލޮޕްމަންޓަށް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެންެގ ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާަދށް އޭގެ އެންމެ ،ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަށް ނަފާ ނުވަތަ  އެކަށީގެްނވާ މިންވަރަށް އޭގެ ނުވަަތ އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިައއި  ،ބޫލުުކރަންގަނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ެވސް ހެންއޭގެ ފައިދާ އަޅުަގނޑުމެންަނކަށް ނުކުރޭ. އެ

ެއ  ،ނަމަ ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް މި ލިބުނު ޑިވެލޮޕްމަންޓެއް ކަމަށް ވަނީ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ވަނީ

ސިސްޓަމުގެ ތެރޭްނ  އެހެންނަމަވެސް، ެއއީ، ޭބންކިންގރި. ހުކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އެބަ ބޭންކުންތަކުގެ ހިއްސާ

އިންސްސިިޓއުޓްތަކުްނ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި  ޝަލްވެޮލޕްމަންޓަށް އެފަދަ ފައިނޭންނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑި 

ނޑު ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކެއްޯތ އެއީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް . މެއްމިއަުދ ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ ކަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ލޯކަލީ އޮޕަރޭްޓވަމުން މި އެހެންވީމާ، ބޭންކުންަތކުގެ ދާ  ިނޒާމުތަކާ ދޭތެރޭަގއި ވެސް ިމައދު އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ެޖހޭ ވިސްނާލަން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް  ބޭންކުތަކުގެ ނިޒާމާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅގަ

ފަސޭހަ ިހ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިިދވެ ،ަކއިއެްއޗެހި ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ޓަ ދަނީ ާގނޫނުތަކާ އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން މި ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ން. މުދަނީ ބަދަލުކޮށްދެ ދިެވހިރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ބަދަލުުކރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ރައްޔިތުންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލަތާއި ދިވެހި ،އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް

ނުޑމެން މި  ޓަކައި ތި އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުވުމަށް އި،ޓަކަ ދުންތެރިކަމަށްއްފު ދޭ ލުއިފަސޭހަތަްއ  ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންގެ ބޭންކިން ސިސްޓަމުގެ ތެރޭން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެ ފުުރޞަތު ދެއްވާށޭ. ޝުކުިރއްާޔ  ބޭނުންކޮށްގެން ތި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އަރުވަން.ށް ފުރުޞަތުބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަ
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 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑުެމންގެ ކުރިމައްޗަށް ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި މި  ވާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

 ގޮތުން ހުށަހެޅިފައި މިބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ުވމާ ގުޅޭ އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަްކަޗރ އިންވެްސޓްމަންޓް ބޭންކުެގ މެން

ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ދަން ނޑުމެންވާ ބިލަށް އަޅުގަ ޔިތުންެގ ރައް ނަވާލަން. އާދެ! އަޅުގަ

އިމުކުެރޭވއިރުަގިއ ޤާއްޖޭަގއި އަލަށް މިފަދަ ކަމެއް ނުަވތަ ރާ ،އްޖޭގައި ބޭންކިން ިނޒާމާދިވެހިރާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން

ނެއް ންގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރާއިރުަގއި އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެހެނަކުމިކަމާ ގުޅޭ

ން އަބަުދވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ހެން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެމުހިއްމު ކަންތައްތައް އެބަހުރި ވިސްނާލަންޖެހޭ

ފަހިމަގުން ކުރިައށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމުތަްއ  ،ތަރައްޤީއާ ދިމާލަށް އެ ބޭފުުޅންގެ ދިރިއުޅުުމގެ ކަންތައްަތްއ ރަނގަޅު

ނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިގަމަސައްކަތްކުުރމަކީ އަޅުަގނޑު  ހަމަޖެއްސޭތޯ ލީހުގެ ބޫުލކުާރ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ެދކެން. އާެދ! ދިވެހިރާއްޖޭގަ  ުމގައިޒިންމާއެއް ކަމެންބަރުންގެ  މި ހެދޭ ގާނޫނުތަކާއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ  އިއަުޅގަ

ެއ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅުމަށް  ،ރައްޔިތުންގެ ދިިރއުޅުމުެގ ަކންކަން ފަހިކުރުމަށް ޓަކައި މި ހެދޭ ގަވާއިދުތަަކކީ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެންފަދަ ގޮތަކަ މަގުފަހިވެގެންދާނެ  ނަކުން ށް އިންތިޒާމުކުރެވޭ ކަންތައްަތކަށް ހެދުމަކީ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ދެ ނޑަށް ބޮޑަްށ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގިއ އަުޅގަ ާރއްޖޭަގއި އޮތީ ދިވެހިޫބލުކުރޭހިތްގަކެން. އާދެ! އަުޅގަ

ލިބޭ އުސޫލުން އަދިވެސް ނުލިބިގެން ަގނޑުމެންނަށް ަޤއުމުތަކުން ބޭންކު ފެސިލިޓީތަްއ އަޅު ޓެރިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ައވަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަރައްީޤގެ ުދވެލި ވަރަށް ބޮޑަށް މަޑުޖެހިަފއިވާ  ދަނީ. އާދެ!  މި ތަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެދޮރު ގަން ކޮންމެ ދިެވްއސަކު ވެސް އެބަ އަޅުަގނޑުމެ  ،ބިނާކުރުމަށް ުކރުމަށް، ގެދޮރުމާރާތްއިބޫުލކުރޭ ައޅުގަ

ނޑުމެން ބޭންކާ ހިސާބަށް ދާއިރުަގއި ޤާްމރާނީ ތަރައްޤީ ަވސީލަތްތައް ޢުްނގެ މިހާރުގެ އަޅުަގނޑުމެ އިމުކުރުމަށް އަުޅގަ

ތީ އޮބޫލުކުރާހިތްގަނީ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ތަން މި ފެންނަ ނުހަނު ބޮޑެތި ދަތި އުނދަގޫތަެކއް ެވގެން އަންނަ

ނޑުމެން ކުރެިވގެންދާއިުރަގއިބެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޭންކުތަކާ އާދެ! ބޭންކިން ނިޒާމާ  ؛ހޭ ގޮތުން މިފަދަ ބަހުސެއް އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ގޮތުން މިފަދަ މުހިއްމު ގާގުޅޭ  ނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިނޫނެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ ކަންކަމާ  ދެކެވިގެންާދއިރުަގއި އަުޅގަ

ންނަށް ކުރާނެ އިމުކޮށްގެން ިދވެހި ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުޤާިވސްނާލަން. މިފަދަ ބޭންކުތައް  ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް

ނޑުމެްނ ބަލަތޯ ވަރަށް ބޮއިމަންފާތަކަކީ ކޮބަ ލަން. މިފަދަ ގާނޫނުތައް ހެދިގެން އަންނައިރުަގއި އިޑަށް އެބަޖެހޭ އަޅުގަ

މުވާން. ޚާއްޞަކޮށް އިޤާޒަމެއް އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވެހިކަްނ ގެނެސްދެވޭނެ ރަނގަޅު މެޭކނި

ނަގާފައި ހުންނަ ހުސް ގޯތިތައް  ބޭފުޅުން އެަގއި ދިރިއުޅޭ ަރއްިޔތުންނަށް ތެރޭބޫލުކުރާހިތްއޮތީ އަތޮޅުގަ އަޅުަގނޑު

ދިއުމަށް ޙައްެލއް މާރާތެއް ނުކުރެވި ދާއިއަހަރު ެވގެްނދާއިރުަގއި ވެސް  ދިހަ އަހަރު، ފަނަރަ، ވިހި ؛އެތައް ޒަމާނެއް

ނުޑމެން މަސައްކަތްކުރަން. އަޅުަގނޑުދޭން އެބައިހޯދަ ކަމުގަިއ ތިބޭ ނުދީއިމެން މިކަން ކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދަޖެހޭ އަޅުގަ
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ނުޑމެންގެ ދަރިން ލިބިގެން ދަރިން ބޮޑެތިވެގެން  ،ވާނަމަ އިރުގައި ވެސް އެ ދަރިންަނށް ދަރިން ލިބޭ ،ތާއަބަދުމެ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހެދިފައެ ކުދިންނަށް ވަދެވޭނެ ރަނގަޅު ކޮޓަިރއެއް އެްއޗެ . އަޅުަގނޑުމެން ޚަރަދުތައް ހުރޭނު އިއް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ އަުޅގަ، ދަންނަވާ އެްއޗަކީމި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޮޑުވަމުން މި އަންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން 

ިދރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންނަށް ގެދޮރު  ތެޭރގައި މިްނވާ ލޯނުތަެކއް ލިބިގެން އަތޮޅުބޭންުކން އެކަށީގެ ޒެްއ،ބޭންކު ފެސިލިޓީ

ައދި މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންާވ  ،މާރާތްކުރުމާއިާޚއްޞަކޮށް ަހމަ ގެދޮރު  ؛ރުމާއި މިކަްނކަން ކުރިއަށްދާނެމާރާތްކުއި

ތްތައް ކުރިއެރުަމށް އެކަށީގެންވާ ލޯނުތަކާ ެއްއޗެހި ނުލިބޭ ކަމަށް ވާނަމަ، ސިނާޢަ ،ކަންތައްތަކުން ވެސް މި ދާއިރާތައް

ނޑުމެންނަކަށް.  ދާ އިުދަވހު ކުރިއަރަ ުދވަހުން އަނެއް ރައްޔިތުންގެ ދިިރއުޅުމުގެ ހާަލތު އެއް ތަނެއް ނުެފންނާނެ އަޅުގަ

ނޑު އެ މިކަން ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ،އޮތީ މިފަދަ ގާނޫނުތައް ހެދިގެން އަންނައިރުބޫުލކުރާހިތްގަހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތަފާތު އެިކއެިކ ެއއްކޮށް އަުޅގަ  ޔޭގެ އެކިެއކި ކުިރއަރާފަިއވާ ބޭންކުތަކާ ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަޖެހޭ. އަދި ދުނި

ކަންަކމުގެ މައްޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ތަފާތު އެއްބަސްވުންތައް ހެދިގެން އަންނައިުރގައި މި ،ހަދާތައް ހެދިގެން އައިސްމުޢާ

ނޑު ރިޢާޔަ  އި ތަފާތު އެކި ނަންނަމުގައި ބޭންކުތައް ހަދަމުން އަންނަބޫލުކުރަނީ. ާރއްޖޭގަ ގަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ ފަހުން ފެނިގެންދިޔައީ އިސްލާމިކް  ތަން އަޅުގަ

ރިހަމައަށް ރަނގަޅަށް ެއއްގޮތަށް ަވރަށް ފު އިްސލާމީ އުސޫލުތަކާ އިންދިޔަ ތަން. އިސްލާމިކް ބޭންުކގަބޭންކެއް ހުޅުިވގެ

އޮތީ. ވަރަށް ގިނަ ބަޔަުކގެ އިޙްތިރާމާއި ލޯބި ބޭްނކުގެ މަްއޗަށް އޮތް ބޭންެކއް.  މި ފައިޖެހި ކަންތައްތައް ހަމަ .ދަނީ މި

ނޑުެމންނަށް މިއަދު ހަމަ ކުރީގަިއ ވެސް ފާހަަގކުރި ފަދައިްނ  ،ދަނީ ވެސް ފެނިެގން މި އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

. އެ ގޮުތގައި ބަހައްޓާނެ އެެސޓެއް ނެތިގެން އުޅޭ ތަން ގެލް ސެކިއުރިޓީޓްރަކޮލެނަށް ދިރިުއޅޭ ރައްިޔތުންގައި އަތޮޅުތަކު 

ކަންކަމަށް ވަރަްށ  ބޭންކަށް އަދި ބަލަިއގަންނަ ެއއްަޗކަށް ނުވޭ ހަޤީޤަތުަގއި. އެހެްނވީމާ، މި ބޭފުޅުންގެ ހުސް ޯގއްަޗކީ

ނޑުމެން އެބަޖެޭހ ރިޢާޔަތްކުރަ މާލޭގައި ތަންކޮެޅއް ، ހާއަށްން. ހަމައެކަނި މާލޭގައި ބިންކޮެޅއް އޮންނަ މީބޮޑަށް އަުޅގަ

އޮތުމަށް އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ނިމުމެއް އަންނަން. އޮންނަ އޮންނަ މީހަކަށް ނޫނިއްޔާ ކުިރއަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް މި

ެއކި  ،ކޮށް އެިކ ކަންކަން  ،ނޫނުތަްއ ގެނެސް ކަންކަމަށް މިހެން ިރޢާޔަތްނުކޮށް ތާއަބަދު މިފަދަ ަތފާތު އެކި ގާ ދެން، މި

ހިތްވަނީ ހަމަ ދިވެހި ޫބލުކުރާގަހެދިޔަކަސް އަޅުަގނޑު އިނިޒާމުގެ އެކި ވާަހކަތައް ައޅުަގނޑުމެން ދައްކަ  ބޭންކިން

ިތ ޮބޑެފަށާފައިާވ ދަތުރުެގ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް  ޓަކައި މި  ރައްޔިތުން އެ ތަރައްީޤއަށް

އޮތީ މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް ރައްޔިތުްނެގ ބޫލުުކރާހިތްގަ . އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުގޮންޖެހުންތަކެއް ހުންނާނޭ

ތެރި ރަނަގޅު ޞްަވރަށް އިޚްލާއަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ބެިވ ބޭފުޅުންނަކީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މި ތިއް

 މިހެން މި ހެދޭ ގާނޫނުތަކުގަިއ މި ިއ،މާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަކަންކަބޭފުޅުންކޮޅެއް. މި ބޭބޭފުޅުްނ މި

 ކަންކަން ރަނގަޅަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުއއްމީދުުކރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިމިގެން އެ  އިތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ ގެންެނވި ިއްއޒަދެްއުކމަށް އެދިވަަޑއިއާދެ! މި ބިލަށް ވާހަކަ

 1:30ނީ މިއަދު މި ބިލު ބަލަިއގަުތމަށް ނެގޭ ވޯުޓ ނެގުން. އެ ވޯޓު ެނގުން އޮންނާނީ މުން، އޮންނާދިޔައީ. އެހެންކަ

ގުަމށް ތައްޔާުރެވވަަޑއިގަތުމަށް ނެރި ހުރިާހ މެންބަރުން ވެސް ވޯޓުނަާގ ަގޑީަގއި. އެެހންކަމުން، ިއއްޒަތްތެވޯޓު ،ގައި 

. އެހެންކަމުން، ވޯޓަށް ވެސް ވަނީ ޖެހިފަ ޓަކައި އޭގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު  ދަންނަވަން. މިހާރު ވޯޓު ނެގުމަށް

 )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(ތަްއޔާރުެވވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން.  ،ތައްޔާުރވުމަށް ކާޑުޮކޅުތައް ޖަްއސަވައި 

 

 ށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. ވޯޓަށް އެހުމަ 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަްނ  3ކޮށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. މިައދު ންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުއިްއޒަތްތެރި މެ

ނޑު ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ  ލާނަން. ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހޮޅުދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިއެބައޮތް. އަުޅގަ

ށް އިޞްލާޙު ( އަނޫނުގާބެޭހ  މަސްުތވާތަެކއްޗާ) 2011/17 ންބަރުނަ ނޫނުގާޢަލީ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުެދްއވުން  ގެނައުުމގެ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު.ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 62. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއި 

ރުގެ ފަރާތުން، އެހެންކަުމން، ސަރުކާ .62ލަ؛ . ޖުމ32ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ62ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2011/17 ނަންބަރު ނޫނުގާ މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީއިހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ 

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯުޓަގއި  ށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު( އަނޫނުގާ ބެހޭ  މަސްތުވާތަެކއްޗާ)

އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގިއ ްއޖެ. މި ބިލު އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެ

ނަޑއަޅަން. )ވަގުުތކޮޅަ  ކަށްަފހު( ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު މަޑުްއވަރީ ދާއިރާގެ އި ،ލާަނން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއިދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ

އޮތޯރިީޓގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެިރ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އަޙްމަދުމަނިކު

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު.  ބަރު:ހުށަހެޅުއްވި މެން

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00    ން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދި

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 62. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ  ނެތް. ވަކި

ފަރާތުން،  އެހެންކަުމން، ސަރުކާރުގެ .62ލަ؛ . ޖުމ32ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ62ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އޮތޯރިީޓގެ  ހަޅުއްވާަފއިވާ ޓްރާންސްޕޯޓްހުށަ އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިމަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ 

އްޖެ. މި ބިުލ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެ

 އަށް ފޮނުިވްއޖެ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ޒަތްތެރި ިނލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއް  ،ލާަނން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއިއަދި ެއންމެފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވަ ވޯޓް ވަނަ 3ދުގެ މިއަ

 އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ އިންވެސްޓްމެންޓު ބޭންުކގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާ ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  .ޚަލީލްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 63    ބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތި

 61    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85އަދަދު؛ ލަ މުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގު

. ނުފެންަނ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރަކު 61. ެފންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 

ގެ ފަރާތުން، އެހެންކަުމން، ސަރުކާރު .61ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 61މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފްރާސްޓްރަްކޗަރ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޭިޝއަން އިން ޚަލީލްهللا ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއް އިނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓުަގއި  ބޭންުކގެ މެންބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމާ އިންވެސްޓްމެންޓް

އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގއި މިޓީމި ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮްއޖެ. ވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެ ބައި

ނަޑއަޅަން.  ކަ

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަ މިހާރު އެކު ޖުމު ޓީއަށް މިއަދު މި ފޮނުިވ ދެ ބިލާދަންނަވަން. އިޤްތިާޞދީ ކޮމި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

 10ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މިީޓއަށް ހިނގައްޖެ ވާހަކަ ވެްސ ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހުބިލެއް އިޤްތިޞާދީ ކޮ 7
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