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2015/18/26ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:05 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:43: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 30ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ކުރުން.އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން، 3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2015/2/3އޖ/އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 އިޤްތިޞާދީ ގަިއ  09:30 ދަންނަަވއިލާނަން. ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ޭބއްވުމަށް މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުން -4.1

ގައި ސުޫލކު  11:15ގައި.  3ަގއި ޤައުމީ ސަލާަމތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:15. ަގއި  2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 ަގއި.  2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ، 4.2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -4.2

ނޑަށް އަްނަގވާފަިއ  ކޮމިޓީއަކަްށ ފޮނުވާފަިއވާ މަްއސަލައެއް  ނޑައަުޅްއަވއި، އަުޅގަ އެ ކޮމިޓީން ނިންމަވާނެ ސުްނގަޑި ކަ

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ ަމތިން އިޢުލާނުކުރަން. ޤައުީމ  128ވާތީ، އެ ކޮމިޓީ ސުްނގަޑި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު  ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ؛ ތުލުސްޫދ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު.  2010/7

 މަޖިލީހަށް؛ މާފުކުރައްވާތި!  -5. އެޖެންޑާ ނަންބަރު 2015ޖޫން  15ސުންގަިޑ؛ 

ދާއިާރގެ ދުވާފަރު މިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކޮޕެިޓޝަން ވައިލާނަން. ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަަދލުތައް ދަންނަ -4.3

 އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ދާއިރާެގ މެންބަރު  ގަލޮޅު ެދކުނުދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މުޙައްމަދު ޢަލީގެ ބައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މަޖިލީހުގެ  ،ވާަފއިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުންއްނުން ސިޓީ ފޮގްރޫޕު  މެންޓްރީޕާލި ީޕ.ޕީ.އެމްގެެދއްވުން އެދި އިހަމަޖައްސަވަ

މެންޓްރީ ޓީތަކުެގ ޕާލިން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާާމއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ  ވަނަ 107ގަާވއިދުެގ 

ގެ . އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުން ަގއި އަްނގާފަ 2015ޖޫން  8ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  ގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަންގްރޫޕު

އަދިެވސް ން ެއކަން ެއގޮަތށް އިޢުލާންކުރަން. މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ ވަނަ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ހިމެނިވަަޑިއގަންނަާވ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް ދަންނަވައިލާނަން. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި 

ދުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްާމ ރަޝީ

ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަށް  ރިފާޢުގެهللا ޢަބްދުދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، މާފަންނު ދެކުނު 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަލީ ޝާހް، އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ އިދާއިާރގެ މެންބަރު  ފުވައްމުލަކު އުތުރު

 ޙިލްމީ هللا މަޚްލޫފުގެ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީއަށް ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

މަޖިލީހުގެ  ،ލިބުމުން ސިޓީވާފައިވޭ. އެ އްސިޓީ ފޮނުން މެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާލި ީޕ.ޕީ.އެމްގެެދއްވުން އެދި އިހަމަޖައްސަވަ

މެންޓްރީ މެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުެގ ޕާލިން މަޖިލީހުގައި ހިާމއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ  ނަވަ 107ގަާވއިދުެގ 

. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ ަގއި އަްނގާފަ 2015ޖޫން  8 ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް ެއކަން

 ން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.ތީގޮތުެގ މަ ވާަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107ދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި

 

 .މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު.  ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ
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ނޫނު ނަންބަރު ގާ ،ވާތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފައި  -5.1

ން. ނޫަނށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިުލެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުއްޖޭގެ ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާދިވެހިރާ ، 2015/11

ނޫނަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. އްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ގާދިވެހިރާ، 2015/11ނޫނު ނަންބަރު ގާ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ތިދާޢީ ބަހުސް.އިބް . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އެީކަގިއ  ވަގުތު ވަޑަިއގެންނެތުމާ ގައި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -6.1

ޢަލީ ފަޒާދު މެދު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު  ށް. ފުަވްއމުލަކުއަ 6.2ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަޅުަގނޑު މި

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ އަ 1981ނޫނު މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާ، 81/6ނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާ

ދައުރުގެ  ަވނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ 2015 ،ަގއި ބޭްއވުނު 2015ޖޫން  4ވަނީ  ބިލު. މި ބިލު ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވިަފއި

. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އިވަނަ ޖަލްސާގަ  1

 ފަޒާދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ބިލު ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ފަޒާދުދާއިާރގެ މެންބަރު ފުވައްމުލަކު މެދު 

ނޫނަށް ދިވެިހ މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާ، 81/6ނޫނު ނަންބަރު ގާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ިލއްޔަތު މުގެ މަސްއޫކުރުންކާއި މަރުކަޒީ ބޭންުކގެ ތަްނފީޛުމަރުަކޒީ ބޭ  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ

މިހާތަނަށް  ންނޫނުިމހާރުގެ ގާންގުމުގެ ފަސޭހަތަކެއް ހޯދުމަށާއި، އުފުލައި، އެިކއެކި ކަންތަްއތަކަށް ރާަވއި ހި

ފާހަގަކުރެވުނު، ތަޖުރިބާކޮށްފަިއވާ ފުށުއެރުންތަކާއި ޚިލާފުތަކަްށ ފަރުވާ ހޯދުމަށާއި، ބޭންކު ނޫން އެހެން މާލީ އިދާރާތައް 

ނުޑ ކަ ފަރާތްތަކަށް ުހްއދައި ސްޕަރވަިއޒުކޮްށ ރެިގއުލޭޓުުކރުމާއި، އެ ނަޑއަަޅއި ތަންފީޛުކުރުމަށް ގެންނަ ގެ މިްނގަ

ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ  ނޫނު ައއިމޯލްިޑވްސް މަނިަޓރީ އޮތޯރިީޓގެ ގާ 1981/6ނޫނަކީ، މި ގާތަކެްއ. އިޞްލާޙު

ބެހޭ  އާދިެވހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިން 2010/24 ،ނޫުނތައް ވުޖޫދަށް ވަނީ ައއިްއަސ. އެގޮތުންކަންކަމާ ގުޅޭ ތަފާތު ގާ

 ައއިއްސަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނޫނު ވަނީ ވުޖޫދަށްބެހޭ ގާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެިކއުރިޓީްސއާ ،2006/6ނޫނާއި، ގާ

ނޑު ދެންމެ  ނޫނަކަށްއިވާ ގާއަހަުރ ކުރިން ވުޖޫދުވެފަ 34ނޫނަކީ މީގެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާ ވާތީ އަުޅގަ

 ދެންނެވި ގާނޫނާއި މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނާ ސަބަުބން މި ފަހުން ވުޖޫދުވުމުގެ ޭއގެ  ،ނޫނުތައްގާމިދެންނެވި 
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މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  ،ނޫނު ވުޖޫދުވުމުންބެހޭ ގާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވަޒީާފއާ، 2010/2ންތަކެއް އެބަހުރި. ައދި ފުށުއެރު

ނޫާނއި، ބެހޭ ގާ ންކިންގއާދެންނެިވ ބޭ  ނޫުނގަިއ ވެްސ ފުށުއެރުންތަކެްއ އެބަހުރި. އެހެންކަމުން އިްސވެ މިގާއޮތޯރިޓީެގ 

ނަޑއެިޅފައިވާ އިންތަާކއި މިންތައް ބެހޭ ގާ ނޫނާއި ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެިކއުިރޓީއާ ނޫނުަގއި ކަ

ށަހެޅިފައިވޭ. އަދި ެއ އޮތޯރިޓީގެ އާއްމު ރިާޒެވްއ ޫނނަށް ގެނައުމުަގއި މި އިްޞލާޙު ހުދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނިޓަރީ ގާ

ތުން ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ގެ ހަިއސިއްޔައި، އެ އޮޯތރިޓީގެ ެރގިއުލޭޓަރު އިމުކުރުމަށާޤާ

ނޑު އެދެނީ މި މަސްއޫ ލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުުމަގއި މަގުފަހިވާނެ ކަންތައްތައް މި އިޞްލާޙުގައި ހުށަހެޅިފައިާވނެ. އަޅުގަ

 ނޫނަށް މިހިރާއްޖޭގެ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާދިވެ ،މަށްފަހުނޫނަކަށް ހެދުގާ އިޞްލާޙު ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ ފާސްކޮށް

ބެހޭ ކަންތައްތައް ެރގިއުލޭުޓުކރުމުގައި މިހާރު މޯލްޑިްވސް  އާިދވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެިކއުރިޓީ ެއކު  ގެނައި އިޞްލާޙާ

ދުން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ އެ ދިވެިހރާއްޖޭއަށް އުފާފާގަިތކަން، މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ޙައްުލވެ

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ލާުޙ ގެނައުމުގެ ބިުލގެ ބަސްހުެގ ށް އިޞްއަ 1981ނޫނު ގާމޯްލޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ، 81/6ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތް ދަންނަވައިވަގު ނަޑއެޅިފައިތު ކަ ގަިޑއިރު. ޕާޓީތަކަށް ވަގުުތ  3ވަނީ  ލާނަން. ޖުމްލަ ވަުގތު ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮ  41ޓު މިނެ 47ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  4ޓު މިނެ 27ގަިޑ  1ން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ލާނަތް ދަންނަަވއިކަ

ކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް ސި 22ޓު މިނެ 10ެއމް.ޑީ.އޭއަްށ ސިކުންތު.  53ޓު މިނެ 24ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ންސިކު

ޓު. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް މިނެ 5ރަށް ޓު. ވަކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަމިނެ 5

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިފަހު( އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށް ދާއިާރގެ  ތިނަދޫ އުތުރުއަރުވަނީ  އަުޅގަ

 ޙިލްމީއަށް. هللا ދުސަޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީهللا ދުސަޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ތިނަދޫ އުތުރު 

ނޫނަށް އިޞްލާޙެްއ ގާ ޓީގެމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރި، 81/6ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ގެނައުމަށް ފުވައްމުަލކު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހެޅުއްީވތީ އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް 

ަގއި ވުޖޫުދވީއިރު  1981ޫނނު މި ގާނޫނެއް. ދުވަސްވީ ގާނޫނަކީ ފުދޭވަރަކަށް މި ގާޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަްނ. 

އޭރު ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމު  ފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބޮޑަށް ތަފާތުވެ ވަނީ ވަރަށް މިހާރުގެ ހާލަތާ ލަތާއިޤައުމުގެ ހާ

އުޑާއި ބިމާހާ ތަފާތު. މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންާވ  ޮގތާ ގޮތާއި، މިާހރު އެކަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ހަމަޖެހިފައި އޮތް
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ގުިޅގެން އެ  ތަރައްީޤގެ ެއކިއެިކ ކަންތަކާ  ހުރި އުފެދިފައި އުސޫލާިއ މިހާރުޓުކުރަންޖެހޭ ނޫނީ އެ ެރިގއުލޭ  ޙައްޤުތަކާއި 

ގިަނ  ކުރަމުންދާތާ ވަރަށްކަތްބޭފުޅުން މަސައް  ބޮޑަށް އެ  ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތަކަށް ޙައްލެްއ ލިބޭތޯ ވަަރށް

ނަޑށް އެނގިފައި އޮތީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ ދުވަސްެވއްޖެ ވަނަ ދައުަރށް ވެސް މި އިޞްލާޙުތަކާ  17ހުގެ ކަމަށް އަުޅގަ

ފާސްުނުވމުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައި އޮތްކަން ައޅުަގނޑަށް ވަނީ ، އެީކގައި ހުށަހެޅި

މި އިޞްލާޙުަތކަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް.  ލިބިފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަޢުލޫމާތު

ވަނީ ބޭންކުަތއް ނޫނަސް މާލީ އެކިެއކި އެހީތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ަވނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފައި ނޫީނ  ސަބަބަކަށް

މަށް ހުރިހާ ެއ ފަރާތްތައް ރެިގއުލޭޓުކުެރޭވނެ ގޮތެްއ ހަމަޖެހިފައި ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަ ،އުފެދިފަ. އެހެންކަމުން

ނޑު ުއއްމީުދކުރަން. އެހެންކަމުންކަމަށް އަ ބޫލުކުެރޭވނެފަރާތްތަކަށް ވެސް ގަ  ނޫނަށް މިމަނިަޓރީ އޮތޯރިޓީެގ ގާ، ުޅގަ

ނޑު ޝަްއކެއް ވިޔަފާރިއަށް ކުރަމުންދާނެކަާމ  ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ދިވެހި ގެންނަ އިޞްލާޙުން ވަރަށް  މެދު އަޅުގަ

ގޮތުން ދަތިތަކެއް ދިމާވޭ.  ތައް ކުރެވިފައި ހުންނަނުކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ބޭންކުގެ މިހާރު މުޢާމަލާތް

ނޫނުެގ ދަށުން ރެގިއުލޭޓުކުރަން ފެއްޓީމާ ވިޔަފާިރއަށް އެދެޭވ ކިއުިރޓީ ދޫކުރާ ފަރާތްތައް މި ގާސެ ،އެހެންކަމުން

ލަތެއްފަިއ ހަރަށް ކުރިމަތިކުރުވާ. އެފަދަ ހާބޮޑެތި ދަތިތަްއ ބައެއް ފަ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. ބޭންކުން ވަރަށް

ޫނނުގަިއވާ މުއަްއސަސާތަކަްށ ގާލަތެއްަގއި މި އިޞްލާޙުކުެރވޭ ހާތަނެއް ނޯވޭ. އެފަދަ  ށް ދެވޭނެ އެހެންވިޔަފާިރވެރިންނަ

ލިބޭ އެހީތެރިކަން  ފަރާްތތަކަށް އެ އެ ނިްއޔާނޫ ،ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ  ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ. އެފަދަ ަފރާތްތަކަށް ދެވިއްޖެ

ނޑު ކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ. އެހެންކަމުން، ޤްތިޞާދަށް ެވސް އެހީތެރިބޮޑަށް ވިޔަފާރިއަށް ައދި ރާއްޖޭގެ އި ވަރަށް އަުޅގަ

ށް އަދި ީމގެ ލުއިފަސޭހަ މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަ ،އެދެނީ މި އިޞްލާުޙ ވީހާ ައވަހަކަށް ފާްސވެ

 ދިއުން. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ލިބިގެން

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  މަރަދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 .އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް ޝަރީފްދާއިރާގެ މެންބަރު މަރަދޫ 

ނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެްއ ގާން ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގެ ބޭންކި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑު އިޢުިތރާޟުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި ޕީސްމީލްކޮށް ގެންނައިުރގައި މި ޒަމާނަށް  ގެނައުމަކީ އަުޅގަ

ށް ގާނޫނަްށ ރާއްޖޭެގ ހާލަތާ ގުޭޅގޮތަ، ގޮތަށް ފުން ދިރާސާެއްއ ކުރުމަށްފަހު ެއްއގޮތްވާ  ދަލުތަކާއަންނަ ބަ

ނޫނު ގާީމގެ ކުރީަގއި ވެސް  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ދެެކން.  ގެނައުމަކީ މުހިއްމުބަދަލު
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އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ފުންކޮށް ދިރާސާތަކެއް  ހިތާމަޔާ ށް އިޞްާލޙުތަކެއް ގެނެވިފަިއވޭ. އެކަމަކު އަ 81/6ނަންބަރު 

ޖެހެނީ. މީ  ނޫނުތަކަށް ބަދަލުނުގެންނާތީ އިރުއިރުކޮޅާ އިޞްލާޙުަތްއ ގެންނާން މި ގާ ތަފުޞީލު ގޮތަކަށް  ،ކޮށްގެން

ދުނިޔޭެގ މާލީ ނިޒާުމ ދަނީ ހަލުވި ސްޕީުޑަގއި  ،އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ތެދުފުޅެއް

. ާރްއޖޭގައި ވެްސ ދަނީ ފައިާސެގ ބަދަލުވަމުން. ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ބޭނުންވާ ކަންަތއްތަްއ ެވސް ދަނީ ބަދަލުވަމުން

ވިޔަފާރިުކާރ  ނީ ޗޭންޖިންބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ރާއްޭޖގެ މައީ އަޅުަގނޑުމެން ގަވިޔަފާރި ފުާޅވަމުން. މި

ިޅގެން ބޭރަށް ގު ބޮޑެތި މާލީ ޮއގަނަިއޒޭޝަންތަކާފަދަ  ފަރާތްތަކާއި އަިމއްލަ ފަރާތްަތކުން، ވެސްޓަރން ޔުިނއަން 

މިކަހަަލ އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭކަން އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ. އަދި އެކަްނކަން  ވުމާ،ފައިސާ ފޮނު

ނަމަވެސް މިފަދަ ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ނުދާކަން ވެސް ފާހަަގވޭ. އެހެންނަމަެވސް ލަހުންކުރެިވގެންރެގިއުލޭޓު 

މިހެން ހުރި ވިޔަފާރިއާ ށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، ހުށަހެޅުއްވިކަމީ ައޅުަގނޑު ުއފާކުރާ ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ަސރުކާރަ

ހުރި ހުރިހާ ބިލުތަކެއް ނުވަތަ ގާނޫނުތަކެއް އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް،  ލާމެހިފައިގުޅުންހުރި، ރާއްޖޭ އިޤްތިާޞދާ ގުޅި

ލީ ނިޒާމަާށއި ދިރާސާކޮށް، މި ޒަމާނަށް ފެޭތ ގޮތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ހަލުވިކޮށް ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ މާ

ވިޔަފާީރގެ ެވއްޓަށާއި އިޤްތިާޞދީ ކަންކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތަާކއި، ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާޙުތައް ެގންނަންޖެހޭ. އެ އިސްލާޙުތަްއ ގެނައުން މިހާރުެވސް ވަީނ މާ 

ލަސްވެފަ. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް އެބަ ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރަން. މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ބޮޑުތަން ވެސް 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، މަޖިލީހުގައި ރިސަރޗް ޔުނިޓެއް ހައްދަވަން އެބަ ޖެހެއޭ. މި ކަންކަން ދިރާސާކޮށް، 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި. މިހެން  މެންބަރުންނަށް ލަފާދީގެން މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ބިލު

ނަޑށް އެނގޭ ސަރުކާުރގެ ިސާޔސަތުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ ަމތީންކަން ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު  ދަންނަވާއިރު ެވސް އަުޅގަ

ތިޞާދާ ބެހޭ ގާނޫނުތަްއ އަންނަމުންދާނީ. އަދި ސަރުާކރުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަަކއިކަްނ އިޤް

ބަދަލުވެގެންދާނީ. މިހެން މިަކން އޮތް ކަުމގައި ިވޔަސް ެވސް މަޖިލީހުން ވެސް އެބަ ެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޖުތިމާީޢ، 

އިޤްތިޞާދީ ވެްއޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެޭހ 

ައޅަން. އާދެ! ރާއްޖޭގެ މަނިޓަރީ ގާނޫަނކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެހީަގއި ވަރަށް ފުާޅ ފިޔަވަޅުަތއް 

ނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެން އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް ވޭތުވެދިޔަ އެތަެކއް އަހަުރ  ދާއިރާެއއްަގއި ލިޔެވުނު ގާނޫެނއްކަން އަުޅގަ

ފަިއވޭ. ައދި ރާއްޖެއަށް ވެސް ކުރިން ތަޢާރަފުކުރެވިފައިނުާވ އެަތއް ތެރޭގައި ދުނިޭޔގެ މާލީ ިނާޒމު ކުރިއަރަިއ ޮގސް

މާލީ ޚިދުމަތްތަކެއް މިހާރު ވަނީ ތަޢާރަފްވެފަ. އެހެންވީމާ، އެކަންކަން ރެިގޔުލޭޓުކުުރމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އެީއ 

ނޑު އުާފކުރަން މީގެތެރޭަގއި ލީޒިންއާިއ، މަ ނީ ޗޭންޖިންއާއި، ފައިސާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް. އަުޅގަ

ޓްރާންސްފަރކުރުމާ، މިބާވަތުެގ ގިނަ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް މި ބިލު އޮތްކަން. އެހެންވެގެން، މިފަދަ ބިލަކަށް 

އަޅުަގނޑު ތާއީދު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި މިއަށް ތާއީދުކުރަމުން ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަނީ، އަދިވެސް ވަރަށް 
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ޙުތައް މި ގާޫނނަށް ގެންނަން އެބަ ޖެހެއޭ. އެއީ ަރއްޔިތުންނަށް ލުިއފަސޭހަ ގޮތަކަށް ފައިާސގެ ގިނަ އިޞްލާ

މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި، އެ މީހުން ބޭނުންވާ ލޯނުތަކާ އަދި ވިޔަފާރި ފުޅާކުުރމަށް ޓަކައި އަދި ޚާއްޞަކޮށް 

މަންޓް ބޭކިންގ ފަދަ ިނޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި އިތުރު ގެދޮރުއެޅުާމއި މިކަހަލަ ކަްނަކމަށް ބޭނުންވާ ިޑވެލޮޕް

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ ވާހަކަ ެވސް ދެންނެވިން. ޝުކުރިއްާޔ  އިސްލާޙީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ގެނެުވނު އިސްލާޙުތަކާ ދޭތެރޭަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނަށް މި

ނޑުމެން ިވސްނަން އެބަ ޖެހޭ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިހެން ގެނެޭވ  އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިްސނައިލާއިރު އަުޅގަ

ގާނޫނެްއގެ ގެނެވޭ ބަދަލުތަެކްއގެ ސަބަބުން ާރއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދަށް، ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުްނނަށް އޭެގ ސަބަބުން ހެާވއި، 

އި މަންފާ ލިބޭނެ ގޮަތަކށް ބައްޓަންކުެރވިފައި ހުރި ާގނޫނުތަކެއްތޯ މި އޮތީ. ހަމަެއއާެއކު ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ލާބަޔާ

ގޮތުަގއި މިއަދު ާރއްޖޭަގއި ޭބކިންގ، މި އިންޑަސްޓްީރ ތަރައްޤީވަމުންދާ ހިނދު، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުްނ 

ނޑުމެންނަށް މި ބޭންކުތައް މެނޭޖުކުރުމުަގިއ ހަރުދަ ނާ އުސޫލުތަކެްއ އޮްނނަން އެބަ ޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

އެބަ ފެނޭ ބޭރުގެ އެކިެއކި ބޭންކުތައް މި ރާއްޖޭގައި ަމސައްކަތްކުރަންދާ ތަން. މިސާލަކަށް މޮރިޝަސް ފަދަ، 

ދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ިމ އެސް.ބީ.ައއި ފަދަ އަދި އެހެނިހެން ބޭންކުތައް މި ރާއްޖޭގައި މިއަންނަނީ ތަފާތު ޚި

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އިތުރު ބޭންކުަތކަްށ  ރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ލައިސަންސްދީ، ބޭންކުަތކުެގ ޚިދުމަތްތައް މި ރާއްޭޖގަިއ ފުޅާެވގެންދާ ހިނދު، އާްއމު ރައްޔިތުންނަށް، ާއއްުމ 

ނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަދު އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަންވެގެން ރައް ޔިތުންނަށް މި ލިބެނީ ކޮން ފައިދާތަކެއްތޯ އަުޅގަ

ނޫނީ ގެެއއް މޯގޭުޖކޮށްލުމަށް ޓަކައި ލޯެނއް ހޯދުމަށް ޓަކަިއ އަންނަ މީހަކު، ދެ ގޭ ހުްނނަ މީހަކަށް ލޯނެއް ލިބުނީމާ 

އް ނޫން. މިއަުދ ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ިދޔައީ ބޭންުކ އޮްފ މޯލްޑިވްްސ އެއީ ަރއްޔިތުންނަށް ލިބޭ ަފިއދާތަކެ

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ ެވގެން އެ ދިޔައީ. އެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން އެބަ ޖެހޭ، އިއްޒަތްތެިރ  1ވެސް މިހާރު 

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ލޯނުަތއް ލިބެން  ނުޑވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކުިދކުދި ރައީސް. އަުޅގަ އެަބ ޖެހޭ. ދަ

ލޯނުތަކުގެ ފުރުޞަތުތައް ަތނަވަސްކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެކަންތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ 
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ނުޑމެންގެ ރަސްމީ ރިޒާވް  އަށް އަރަިއގެންދާ ހިނދު،  600މަސައްކަތްތައް ކުަރވަމުން މި އަންނަނީ. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަ ޅުަގނޑުމެްނގެ މި ބޭންކުތަކުގެ ފައިދާ، ެއއް ބިލިަޔނަށް އަރައިގެންދާ ހިނދު، އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ލޯުނތަކުގެ ފުރުޞަތުތައް ދީ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންާވ ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދޭން 

ކުގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެން މި މަސައްކަތްކުާރ މަސައްކަތްކުރުމަށް. ގަބޫލުކުަރން. އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނުތަ

ސްޓާފުންނަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް ެވސް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. އިތުރު ލޯނުތައް ވެސް ހޯދަން 

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭެގ ނިކަމެތި ރަށްރަށުގައި ތިބި، ނިކަމެތި ރައް ޔިތުންނަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. އެކަަމކު އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ކުދިކުިދ ކަންތައްަތއް ކޮށްެދވޭ ފަދަ ފެންވަަރަކށް މި ބޭންކުތަުކގެ ޚިދުމަތްތައް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. 

ނުޑމެން މި ރާއްޖޭގައި ޤާއިުމކުެރވި، އިތުރު ލައިސަންސް ީދެގން އަންނައިރު ައޅުަގނޑުމެން  އިސްލާމިކު ބޭންކު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖެައށް މި ލިބެނީ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނުލިބޭ ކޮްނ  ބަލަން އެބަ ޖެހޭ އެ ބޭންުކން

މުގައި ވިަޔސް، ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާއިރާއަށް ބަލައިލި ކަ ޚިދުމަތްތަކެއްތޯ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ

ނޑޭ ިގނަ މަސައްކަތްތަްއ ކުެރވޭނެ  ައކީ އާބާީދ ކުޑަ ރަެށއް. އެހެންނަމަެވސް، އިޤްތިޞާީދ ވަރަށްމިސާލަކަށް ކޮ

ނޑުވެިރކަމާއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަަކއި  ފުރުޞަތުތައް އޮތް ރަށެއް. ބިން އޮތް ރަށެއް. އެހެންނަމަވެސް، ދަ

ހިނދު، ެއ ރަށުެގ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ލޯނުެގ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ުއސޫލުތަެކްއ  އެ ރަުށގެ ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ 

ނުޑ މިއޮން ނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ އަދި  ނަން އެބަ ޖެހޭ، އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެއީ އަުޅގަ ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ. އަުޅގަ

ވެރި ރަށެއް. މަސްވެިރ ރަށްރަށް. މިސާލަކަށް ގެމަނަފުއްޓަކީ މަސް ،އެހެން ރަށްރަށަށް ވިސްނާލި ކަމަށް ވިޔަސް

ޓަކައި އެތަްއ  އެ ރަުށގެ ަރްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށްބަންނަމުންދާ ރަށެއް. އެކަމަކު  އޮޑިދޯނިފަހަރު

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ޮއިޑދޯނިފަހަރު ވެރިން އެ ން ރުފިޔާ ހޯދަންޖެހޭ. މިއަދުމިލިއަ ތިބީ  ވެސް އަުޅގަ

 15، %12ންދާއިރު %ޓަކައި މަސައްކަތްކުަރމު އަޅަން ބޭނުންވެފަިއ އެ ތިބީ. އިންޖީނު ހޯދުމަށްއިންޖީނު

އިންޓްރަސްޓާެއކު އިންޖީނު އަޅަިއގެންނެއް އެ ަރއްޔިތުްނނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކެްއ ނުފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިނގޭތޯ. 

، މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ ންނަށްއިނުދެވޭނެ. ޮއިޑދޯނިފަހަރު ވެރީރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ފަިއދާތަކެއް ހޯދަ

ނޑުވެރިންާނއި، އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެހެނިހެން އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް  މަސްވެރިްނނާ ދަ

ނޑުހުޅުޫދއަށް  މިފަދަ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ކަ

ނާ ޒުވާނުންތަކެއް ެއ ތިބީ. ކަންތައްތައް ކުރަން ވިސްނާލިޔަްސ، ދެއްވަޫދއަށް ވިސްނާލިޔަސް އެ ތިބީ ވަރަްށ ހަރުދަ

ބި ޒުވާނުން އެ ތިބީ. ިވޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް ވަންނަން ބޭނުންެވފައި ތި ،ބޭނުންވެފައި ތިބި ޒުވާނުން ެއ ތިބީ. ޒުވާނުން

 ތަކެއްތޯ؟ކޮށްެދނީ ކޮން ޚިދުމަތްއެފަދަ ުޒވާނުްނނަށް މިފަދަ ބޭންކުތަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޯރު، އެހެންވީމާ

ނޑުމެން ނަޒަރު ާލއިރުަގިއ ހިންގައި ހަމައެކަނި މި ދާއިރާ އެކަންެޏއް ނޫން. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުިރހާ ދާއިރާތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކަށް އެދިއެދި ޒުވާނުންތައް އެަބ ތިބި. މި ސަރުކާރުން ވެސް  ވެސް އަުޅގަ
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 ެއކު ކުރަްއވަމުން މި  އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ަރއީްސގެ އިސްނެްނގެވުމާ މިއަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން 

ނޑުވެރިންނަށް ލޯނުތަްއ ދެމުން މި ގެއަދި އޮޑިދޯނިފަހަރު އަންނަނީ. ުޒވާނުންނަށާ އަންނަނީ. އެކަމަުކ  ވެރިންނަށާއި ދަ

އެުކގައި ވެސް އެބަ ޖެހޭ  ަޝއުޤުވެިރކަމާ ސަރުކާރުން އެ ދޭ ލޯނުތަުކގެ އިތުރަށް މި ބޭންކުތަުކެގ އަމިއްލަ

ނޑުމެން ބޭރުގެ އެކިެއކި ބޭންކުތަކުން މި ރާއްޖޭގަިއ  ކަންތައްތަެކއް ކުރަން، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޓަކައި  ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ިވޔަފާރިވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ލޯނުތައް ހޯދުމަށް ،ާވއިރުއިންވެސްމަންޓުތައް ހަދާފައި 

. އެއީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ައންނާނެ ބަދަލުތަކެއް ިކއެކި ޤައުމުތަކަށް ދާންޖެހުނީމާއެ

ކަށް ހަދަން. ކައަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންޭވ މި ފައިސާތަކަީކ މި ރާއްޭޖގައި މި ރާއްޖޭގެ އެަކއުންޓުތަުކގައި ުހންނަ ފައިސާތަ

ުއމުތަކުން ލޯނުތައް ހޯދައިގެްނ އެހެން ޤަ އިން ނޫނިއްޔާ މޮިރޝަސްއިން ނޫނީޓަކައި ސްރީލަންކާ ރިސޯޓުތައް ެއޅުމަށް

އުމުތަކުެގ ގެ އަދަދު އެ ދަނީ އެ ޤައެ ލޯނު ،އެ ރިސޯޓުތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ،ހިނދު އަޅުަގނޑުމެން ރިސޯޓުތައް ައޅާ

ނޑުމެން މި ފުރުޞަތުތައް، ށް ވަދެގެން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ އެަކއުންޓުތަކަ ިވޔަފާރިވެރިންނަށާިއ،  ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނިކަމެިތ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަާށއި، އަުޅގަ

ނުންވާ އިތުރު ލޯުނެގ ޚާއްަޞކޮށް ތަޢުލީމީ ބޭ ؛ޓަކައި ފުރުޞަތުަތކެްއ، އިުތރު ފުރުޞަތުތަކެއް ހުުޅވިފަިއ ހުރި

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ޖެހޭނީ،ނުތައް ބައްޓަްނކުރެިވގެންދާންމުކުެރވޭ ަފދަ ގޮތަކަށް މިފަދަ ގާނޫއިފެސިލިޓީތައް ޤާ

 ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙްއިނގުަރއިދޫ ދާއި

މޯލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ ، 81/6ދާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެިޅެގން މި

މު އިސްލާޙުތަކެއް ހުރިކަން ނައުުމގެ މި ބިލުގައި ވަރަށް މުހިއްަވނަ ގާނޫނަށް އިސްލާޙުގެ 1981އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު 

ޓަަކއި މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ޢަލީ ފަޒާދަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެުކ  އަޅުަގނޑު ވެސް ފާަހގަކުރަން. އެކަމަށް

ދާ ބިލަކީ  ން މިޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ހުށަހެޅިގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.އަޅުަގނޑު ުޝކުރު ދަންނަވަން. 

އަދި މުޅި ިދވެހިރާއްޖެއަށް  ަމސައްކަތްކުާރ ރަްއޔިތުންނަށާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިދވެހިރާްއޖޭގެ ެއކި ކަންކޮޅުތަުކަގއި

ނޑު ުއއްފައިދާ އިލާބަޔާ  މީދުުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހުރި ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި މި ބިލު ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނިޒާމަށް ވެްސ ބޮޑެތި  ަދއިން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިން ރި މެންބަުރން މިތާ ފާހަގަކުރެްއވި ފަބައެއް އިްއޒަތްތެ
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ނޑު ފާހަަގކުރަން. ސަބަބަކީ ިއްއޒަތް ތެރި ރަީއސް، ިދވެހިރާއްޖެ ފިަޔވަިއ ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭކަން އަޅުގަ

 އުމުތަުކގެ ރަްއޔިތުން ކުިރއެރުވުމަށް ކުތަކުން ެއ ޤަތަރައްޤީވެފަިއ ހުރި ގިނަ ަޤއުމުތަކުަގއި، އެ ަޤއުމުތަުކެގ ބޭން

ނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ.  ޓަކައި ދޫކުރާ ލޯނުތަާކއި މިފަދަ އެކިެއކި ފައިާސގެ މުޢާމަލާތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް އަުޅގަ

އަދު ރާއްޭޖގެ ގެދޮރު އިމާރާތްކުރާ ަފރާތްތަކަށް މި ޯދނިފަހަރު ބަންނަ މީހުންނަށާއިޮއޑި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ގައި ހިންދެމިނުލެވޭނެކަން ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ގަބޫުލކުރޭ. އިންޓްރަސްޓު  13، %12މި ދޫކުރާ % ބޭންކުތަކުން

ނ މު ކަންތައްތަކެއް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންވާ މުހިއްހަމައެއާެއކު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ނެތް!  ބަދަލަކަށް އެދޭ ގިަނ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. އެްއވެްސ ޝަްއކެއް  ބޭންކިންގ ނިޒާުމގަިއ ައޅުަގނޑު

ން ރުފިޔާ ކަމަށް ވަންޏާ ބޭންކު އޮފް މިލިއަ 5ދޯންޏަކަށް ލޯނެއް ދޫކުރާއިރުަގއި އެ ދޯނީެގ އަގަކީ  ،މަސްވެރިޔަކަށް 

ހަރަށް އެ ލޯނު ދޫކުރީމަ ބޭންކަށް އަ 5މިލިައން ރުފިޔާ ނެގީމާ،  3އެެހންވެސް ބޭންކަކުން  މޯލްޑިވްސް އިން ނުވަތަ

ވަގުތު ހުރި  ބޭންުކެގ އުސޫލުތައް މި މެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ރުފިޔާ ެދްއކުމަކީ ފަސޭހަ ކަހާސް  75މަހަކު 

ނޑު މަސައްކަްތކުރާ ެއ  ،ޖެހެނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދުން ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވާލަންގޮތު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަ

ގޮތުން. މަސް ދޯންޏަކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް  ބެހޭ ފަސޭހައީ ހަމަ ޮއިޑދޯނިފަހަރާ އިރާަގއި ައޅުަގނޑަށް ވާހަަކދައްކާލަންދާ

އަހަރު ދުވަްސ. އޭރަްށ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާިލ  7ނުަވތަ  .ުދވަސްއަހަރު 6ލޯނު ދެވޭ އެންމެ ދިގު މުްއދަތަކީ 

 5މިލިއަން ރުފިޔާ ލޯނަށް ނެގީމާ،  3ރުފިޔާގެ ައގު ހުރި ދޯންޏަކަށް  ންމިލިއަ 5 ފަދައިން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ޓަކައި މަސް ނުބާނާ  ރުފިޔާ ކޮންމެ މަހަކު ބޭންކަށް ދައްކަންޖެހޭ. އެ ސަބަބަށްހާސް  75 އަހަރަށް ލޯނު ދިނީމާ،

އެންމެ ފަހުން އޭނާ ، އޭނާ ބަނގުޫރޓުވެ ،މީހާއަށް ބޭންކަށް ނުދެއްކިހާސް ރުފިޔާ އޮޑިވެރި 75ދުވަސްތަުކގައި އެ 

ލަތު މި ން ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ހާއެ ދޯނީ ނާޖާއިުޒ ގޮތުަގއި އެހެ ،ޚަރަދުކުރި ލާރިކޮޅު ެއ މީހާައށް ނުލިބި

ނޑު ަދންނަވާލަން އޮ ތީ ައޅުަގނުޑ ރާއްޖޭަގއި ތަކުރާުރވަމުން އެަބ ޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ދުވަހަށް ބަހާލަ ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ ބޭންކުން ެއ ނަގާ ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރު 10މިލިއަން ރުފިާޔ  3މިދެންނެވި 

ދާނީ ވަރަށް ނަގާ ފަރާތަށް އެކަން ެވގެން ލޯނު ،ރުފިާޔއޭ. އެހެންަކމުންހާސް  40ނުވަތަ ހާސް  35އަދަދަކީ 

އަދި އެ މީހާގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެްސ  ،ނު ބޭންކަށް ދައްކައި ލޯށް ެއ ދޯންޏަކުން ލިބޭ އާމްދަނީން ފަސޭހަކަމާއެކު އެ ފަރާތަ

ޒަތްތެިރ ފަސޭހަކަމާއެކު ދިރިއުެޅވޭނެ މަގަކަށް އެ ަމގު ެވގެންދާނެކަން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަގަކުރަން. އިއް 

ިކއެިކ ގާނޫނުަތކާިއ ނެތް! ދިވެހި ސަުރކާރުން މި ދަނީ މިގޮތަށް ޒަމާްނވެފަިއ ހުރި އެ އެްއވެްސ ޝަްއކެއް  ރައީސް.

ފާގަިތކަން ލިބޭނެ ހުރިހާ މަގަކަށް ހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އުފާއެިކއެކި ބިލުތައް އިސްލާޙުުކރަމުން. ދިވެ

ްނނަށް ޚިދުމަތްކުރަން ދެން މި ނެތް! މިވަރުގެ ސަރުކާރެއް ިދވެހި ރައްޔިތު މަސައްކަތްކުރަމުން. ެއްއވެްސ ޝައްެކއް

އިދިކޮުޅަގއި ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުން ވެސް މިއަދު ގަބޫލުކުރާކަން  މިތާގައި އަޅުަގނޑުމެންނާކަން އުމަށް ނާންނާނެޤަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުން ހާމަވެގެން އެބަ ދޭ. މިތާގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަރުގަދަ ހާޑްކޯ އެިކއެކި ިއްއޒަތްތެރި 
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ޓަކަިއ  ދިވެހި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް .ތާއީދުކުރަމުން މެންބަރުން ވެސް މިފަދަ ބޮޑެތި ބިލުތަކަށް މި ވަގުތު ދަނީ 

އެ މަނިކުފާނުގެ ދުރު ވިސްނޭ  ،ޔާމީންهللا ވަކިން ޚާއްަޞކޮށް ރައީސް ޢަބްދު ކޮށްދެއްވަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް،

އް ކުރީްނ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ގަބޫލުފުޅުކުަރްއވައިފި. މީގެ ދުވަސްކޮޅެ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތަނުން ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާތަާކއި ވޭާނއި ައޅުަގނޑުމެންގެ ކަންފަތަށް ލިބުނު އަނިޔާ މި ދެތިްނ 

ނޑުމެންގެ ކަްނފަތަށް ކޮންމެވެސް ލުޔެއް ިމކަމުގެ ސަބަބުން ލިބިގެން  ދުވަސް ތެރޭަގއި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އަުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކު މިއަދު ުޝކުރު މް.ޑީ.ީޕގެ ޓަަކިއ އެ ހިނގައްޖެ. ެއކަމަށް

ޔާމީނަށް هللا ޓަަކިއ ރައީސް ޢަބްދު  ިދވެހިރާއްޖަށް 2018ނެތް! އެ ބޭފުޅުން ވެސް އެ ތިއްެބީވ  ދަންނަވަން. ޝަްއކެއް

ެއކަމާ ދޭތެރެއަކު ަޝއްެކއް ނުކުރަން.  ޑުމެންނަށްދޭން ތައްޔާރަށްކަން މިއަދު ަކންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުން އަޅުަގނ

. އިއްޒަތްތެރި ކު ހަމަމަގަށް މިސްރާބުޖަހާފަގެ ރަޙްމަތްފުޅާއެهللاއުމު މިއަދ މިހިރީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤަ 

 ރައީސަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ފަދައިން މި ރާއްޖެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ްނބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ާވ ހުށަހެޅިފައި ލީހުގެ ތަޅުމަށްޝުކުރިއްޔާ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ ދެްއވި ފުުރޞަތަށް. އާދެ! މިހާރު މި މަޖި .`

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި  ނޫނަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާުޙ؛ގާ 81/6 ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓގެ ގާނޫނު

ޓަަކިއ  މު ިއސްލާޙެކޭ. މި އިސްލާަޙކީ މިައދުން މިއަދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ގެަނއުމަށްށް މުހިއްއިސްލާޙަކީ ވަރަ

ޢަީލ  ،ހެޅުއްވި ވަރަށް ރަނގަޅު އިސްލާެޙއް. އިސްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަދުގެ ސަުރކާރުން ހުށަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު  ފަޒާދު، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދަށް އަޅުގަ

ދާ ގާނޫނަކީ ވަރަށް ކުީރގައި ވުޖޫދަްށ ރެވެމުންކުގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިއީ ވަރަށް، މިހާރު ޢަމަލުނދަންނަވަން. އާދެ! އެ

ފަންކްޝަންކުާރ ޔޭަގއި ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރ ދުނިނެއް. މިހާރު ބަދަލުވަމުންދާ އައިްސ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ާގނޫ

ން ގެ އެހެއެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ ވަރަށް ތަފާތު. އެހެންކަމުން، މި ބަދަލުތައް ވެގެންާދނީ އަދުގެ ދުނިޔޭ ،ގޮތަކީ

 ޭބންކުތަކާއި އަޅުަގނޑުމެންނާ ަތއް ނުވަތަކުގެ ފައިނޭންޝަލް އިްނސްޓިޓިއުޓުއުމުތަޤައުމުތަކާއި އެހެން ޤަ

ނުޑމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިޤްތިޞާދީ ދުރު ވިސްނުން އް އުފެދިގެންދާެނ އިޞްލާޙުތަކަކަށްކޮމްޕެޓިޝަނެ . އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ިމ ދޭހަވަނީ.  ގެންދަވަީނ ދިވެހިރާްއޖެއަށް އިޤްތިޞާދީ ޮޕޒިިޓވް މަނިކުފާނު ިވދާޅުވަމުން އެ މިކަމުން އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ދަނީ އެ ރިވޮލިއު ޝަެނއް ގެނެސްދެްއަވން މަސައްކަތްކުރަްއވާ ވާހަކަ. އަދި އަޅުގަ

ގެ هللاއެކު. މި އެޖެންޑާ  ންޑާައކާ މަނިކުފާނު ވަަޑއިގަތީ އިްޤތިޞާދީ ވަރުގަދަ އެޖެ މަންޒަރު ފެންނަމުން. އާދެ! އެ

ެއކު ވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަށް އެކަމުެގ ހެޔޮ ނަފާ ލިބިގެންދާނެ އެޖެންޑާައކަށް.  އިރާދަފުޅާ

ނޑުމެްނ  މަނިކުފާނު ތަންފީޛުކުރުމަށް އާދެ! އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާ އެ ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ޖެހެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޖެހެނީ މި މަޖިލީހުގެއް ކޮށައިދޭން. ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންާޑގެ ކަންަތްއތައް އަޅު މަގުތަކެ ތެރެއިން  ގަ

ނޑުމެންނާ ހަވާލުކުެރވިެގންމަނިކުާފނަށް އެ މަ އެ ،މަސައްކަތްކޮށް  ދާ ކޮންމެ ބިލަކީ މިގޮތުން ގު ކޮށައިދޭން. ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ޓަކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ަހރުދަނާކުރުމަށް ނޑުމެންގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް އަުޅގަ އި އަުޅގަ

ވެހިރާއްޭޖެގ ދިޔައީ ދި ވަނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް ފެށިގެން 18ައޅުަގނޑުމެންެގ މި  ،ކުރަނީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ 

ނޑުމެން ެގ ބިލުގެ ޒޯނު ެއކު. ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކު ލާބެއް ެގނުވާވަުރގެ ބޮުޑ ބިލަކާއިޤްތިޞާދަށް އިންޤި ވާހަަކ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަމުންދިޔައީ. އޭުރަގއި މި މަޖިލިއޭރުަގއި  ،ތެރޭގައި މި މަޖިލީހުގެ  ސް ތެރެއިން އެ ބިލުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

ކުރަްއވަމުން ެގންދެވީ އެ ބިލު ވުޖޫދަށް ނާންނާނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް. ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ވެސް އިދިޮކޅު

އަދި އެ ބިލާ ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ  ފަ.ަވނީ ވުޖޫދަށް އައިސްވެސް ބިލު  އެކު އެ ގެ އިާރދަފުޅާهللا ވެސް، އެހެންނަމަ

ދަނީ ގެންނަމުން. އާދެ! މަނިޓަރީ  ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި އެހެން ގާނޫނުތަކާއި ގެންނަްނޖެހޭ އެހެން އިޞްލާޙުތައް

ނޑުމެން މި ޤައުމު އެބައޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނަށް މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނޑު  ޖެހޭ  ކުިރންވެސް ދެންނެވިހެން އަުޅގަ

ެވސް. ިމގޮތުން، ދުނިޭޔގެ އެހެން ބޮެޑތި ބޭންކުތަކަށް މި ޤައުމަީކ  ހުޅުވިފައި އޮތް ޤައުަމކަށް ހަދަން ހުރިހާ ގޮތަކުން

ނޑުެމން މިހާރު އިންތިހާއަށް ބޭުނންވޭ ،އެ ބޭފުޅުން ވަަޑއިގެން  އެަބ އިްނވެސްޓްމަންޓު  ވަިކން ޚާއްޞަކޮްށ އަުޅގަ

ބޭންކުތައް މި ަޤއުމަށް އަންަނން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންެގ އިތުރުން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ިއންވެސްޓުކޮްށގެން މިހާތަނަށް 

ތަުނގަިއ ޤާއިުމވެފައި ހުންނަން.  ތިއްބެވި އިްނވެސްޓަރުންނަށް ވެސް އެބަ ބޭނުންޭވ ޓްރަސްަޓޑް ބޮޑެތި ބޭްނކުތައް މި

ދިވެިހ އެތަކެއް ރައްޔިތުން މިއަދު ވެސް އެބަ ބޭނުންވޭ ކުދި، މެދު އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގެ  ،ވަަޑއިގަންަނވާނެއެނގި 

ޑް ނުވަތަ މަދު ބޭންކުތަކެއް ތަނުގައި ލިމިޓެ ފެންނަނީ މި  ތެރެއަށް ވަންނަން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ތަން. މިފަދަ  އިންސްޓިޓިއުުޓތަކެއް މި ލްއިނޭންޝަތަނުގައި ނުވަތަ މަދު ފަ މި

އިތުރު އިްނވެސްޓަރުންަނށް ޔަޤީންކަން އެ ބޭފުޅުންެގ  ،ެދންނެވިހެން ކޮމްޕެޓިޝަން ައިއސް އިޞްލާޙެްއގެ ސަބަބުން މި

ރީާޢއިން، ނުަވަތ ލުތަކުގެ ޛަޔާ މި ބިއިރާދަކުެރއްިވއް ،ތަނުގައި ާޤއިމުކުރުމުން އިތުރު ޔަޤީންކަން ލިބި ބޭންކުތައް މި

ތަނުގައި  ރީޢާއިން ވެގެންދާނީ ގިަނ ބޭންކުތަކެއް މިޛަ ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ  ނޫނަށް މިޚާއްޞަކޮށް މި ގާ

ނޑު ޝައްކުހަރަކާތްތެރިވެގެންދާނެ ބިލަކަްށ ވެ ކުރާ ކަމެއް ނޫން. ާއދެ! އެހެންކަމުން، މިއަދުގެ ގެންދާނެކަމީ އަުޅގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނުޑގެ އަިމއްލަ ނަމުގަޔާއި އަޅުަގނުޑެގ ދާއިރާގެ ނަމުގައި ވަރަްށ ސަރުކާރަށް އަޅު  ގަ
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އަދިެވސް ެއއްފަހަރު މި ބިލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށެހެޅުއްވީތީ ފުަވއްމުލަުކ  ،އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުެރއް ދަންނަވާލަމުން

 .والس الم عليكمާލނަން. ވަމުން އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ނިންމައިނަމެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދަށް ޝުކުރު ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިތު މި އަރުވަނީ ވެލިދޫ ާދއިރާގެ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞައި ޝުކުރިއްޔާ 

 ނަށް. ޔާމިهللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާމިންهللا ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ދާ މޯދެ! މިއަުދ ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވެުމންްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާއިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ 

ނޫނަށް އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ބިލު ހުށަހެޅުްއިވ ކަމަށް ޓަަކއި ފުަވއްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އޮތޯރިޓީެގ ގާ

 ވަން. އާދެ! މި ބިލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މަރުަކޒީ ބޭންކިްނގ ނިޒާމަށް ބޮޑެިތ އަދި ފަޒާދަށް ޝުކުރު ދަންނަ

އާދެ! މި  ،މެދު ޝައްެކއް ުނކުރަން. އާދެ! ީމގެއިްނ ކޮންެމ ކަމަކުން ވެސް ކުރަނިވި ބަދަލުތަެކއް ައންނާނެކަމާފައިދާ

ނޑު ޝައްެކއް ނުކުރަން. އާދެ! މެދު އަޅު ފައިދާތަކެއް ކުާރނެކަމާ ކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ިސޔާސަތަށްސަރު ގަ

ކުރަްނ ސޭހަ އަދި ރާއްޖޭަގއި އިްނވެސްޓުދަނީ ރާއްޖޭގެ ވިަޔފާރިވެރިންނަށް ފަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިހާރު މި

ބިލިޓީ އަދި ާރއްޖޭަގއި ެވސް އަދި މިކަހަލަ ރާއްޭޖެގ ފީޒި ށް އޮތް ތަނުަގއިއަދި ކުރިއަ ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން

 ،ދިރާާސކުރާ  ފަާރތްތަކަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ބަލައި ިވޔަފާރީެގ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގިގެންދާ ގޮތްަތއް ،ށް ވިޔަފާރިކޮ

މެދު ޕޮޒިިޓވް ވިސްނުމެއް ގެްނގުޅޭނެ ގޮތަކަށް ާރްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކަންކަްނ  ނޫނީ އެ ފަރާތްތަކުން ރާއްެޖއާ

ދިޔައީ މި މޯލްޑިވްސް  ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އޭގެ އެއް މަސައްކަެތްއގެ ބަދަލުކުރަމުން މި

އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ  ،ދާ އިްޞލާޙުތައްމި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން ގާނޫނަށް ގެމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ނޑު ޝަްއކެއް  ކަމާގެންދާނެިއތުރަށް ހަރުދަނާވެ ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގެ ިނޒާމުމި އިޞްލާޙާ އެއްކޮށް  މެދު އަޅުގަ

ނުކުރަން. އާދެ! އިޤްތިޞާީދ މި ސިޔާސަތަުކގެ ސަބަުބން ރައްޔިތުންނަށް އެަތއް ަފއިދާތަކެއް މިހާުރވެސް ދަނީ 

ެއކު  ލިބެމުން. އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުވަމުންދާކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަގަވޭ. މި ރަނގަޅާ

ށް އޮތް ޖީލުތަކަށް އުޖާާލ މުސްތަޤުބަލެއް ލިބޭނެކަން ކުރިއައިދާއާ އެއްކޮްށ ައޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބޭ ފަ 

ނޑުމެންނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަތކުގެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ސާުފވޭ. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިހާރު އަޅުގަ

ކުރުމުެގ ކަންކަން ރަނގަޅު އެ ފަރާތްތަކުެގ  ،ކުެރވިޓުެރިގއުލޭ ،ސަބަބުން މާލީ އިދާރާތައް ިއތުރަށް ސްޕަވަިއޒުކުެރވި

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާެވެގންދާނެކަމާ ނުޑ ޝައްެކއް ނުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ މެދު އަޅުގަ

ސްޓޯ އަދި ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިން މެނިފެ ،ވެ ތަންފީޛުދަނީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތއް  ފނިގެން މި
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ނޑުމެންގެ ެއއްވެްސ މީހަކު ޝައްކެއް ނުކުރޭ.  މި ތަންފީޛުވެގެންދާ މިންވަރާ .ވެގެންދާ ތަންތަންފީޛު މެދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިުތންނަށް ޓަކައި ކަންތައްތައް ޮކށްދޭ ތަން އަޅުގަ

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ  ބަނދަރުތައް ހެދިގެންދާއެބަ ފެނޭ. އެކިެއކި ރަށްރަށުެގ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ  ،ފެނޭ  ،ޒުވާނުންނަށް ޓަަކއި މި ސަރުކާރުން ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭ ތަން. އަުޅގަ

މި ސަރުކާރު  ،މި ސަރުކާރަކީ، ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދޭ ތަން. އެހެންވީމާ

ެއއްކޮށް. ިމ ސަރުކާރު މިހާރު ހިނގަންޖެހެނީ އެހެން ސަރުކާރުތައް  ތެިރކަމާދަނީ އޯގާ މިހާރު ހިނގަމުން މި

ހުރިހާ ކަމެްއ  ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާަހގަކުެރވޭ މިގޮތަށް މި ސަރުކާރު ހިނގަމުން ހިނގަމުންދާންޖެހޭ

އުޅޭ.  ވެސް އެބަ ބުނާ ފަރާތްތައް ވެސް ނުކޮށްދެއޭ ކަމެއް މި ސަރުކާރުން ހަމަ އެއް ،ވެސް ރުމިގޮތަށް ހިނގަމުންދާއި

ބޮޑު ކަްނކަމެއް  އެްއޗެއް. މާ އިލާ ހިތުން ކިޔާއެއީ ހަމަ މި ސަރުކާރަށް ފާޑެއް ކިޔަ  .އެ ފަރާތްތައް އެހެން ބުނާނެ

މެއް ނެތް. މިއަދު ކަންބޮޑުވާންެޖހޭ އެއްެވސް ކަ އޭަގއި ޮއެވގެން ކިޔާ އެްއެޗއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ަރްއޔިތުން

ެވގެންދާއިރު ދެން ހަމަ ޔާސަތުތަކެއް ތަންފީޛުމި ސަރުކާުރެގ ހުރިހާ ސި .ފާގަތިކަންރައްޔިތުންނަށް ކުރިއަށް އޮތީ އުފާ

ނޑުގެ ޝައްެކއް  ވެސް މި ސަރުކާރު ރައްޔިތުން ހޮާވނެކަމާ ދެން އޮތް ދައުރަކަށް ންވީމާ، މެތް. އެހެމެދު އަޅުގަ

ނޑުމެންކުރިއަ ދަނީ މި ބިލުތައް ނަށް މި ފެނިގެންށް ރައްޔިތުްނގެ މުސްތަޤުބަލު އުޖަލާވެގެންދާ ތަން އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ފެންނަމުންދާތީވެ.  ހުށަހަޅައިގެން ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ކަންކަން އިޞްލާޙުުކރުމުގެ ވިސްނުން އަުޅގަ

ވާނެ. މި ތު މީހާ ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އުފާ އިންނަ ރަްއޔި އިޭގގަ ،ނިމޭއިރު އިމިހެން ހިނގަހުރިހާ ކަމެއް  އެހެންވީމާ، މި

ނޑި ހާސިލުވެގެންދާނެ. ެއއީ ިމ  ނޑުދަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ ސަރުކާުރގެ މި އަހަރުގެ ލަ

ނޑަށް  ،ކަންއެ ކަން  ،ށްާދ ގޮތަށް ބަލާއިރުތައް ިމހާރު ބައްޓަންވެގެން ކުިރއަސަރުކާރުގެ މަސަްއކަތް އެ މަންޒަރު އަުޅގަ

 ފެންނާތީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްާޔ  ްއޒަތްތެިރ އި ދާއިާރގެ އުނގޫފާރުއަރުވަީނ  އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ދާއޫދަށް. ޖަޢުފަރު މެންބަރު

 

 ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

 ނަށް ސަރުކާރުން ނޫގާލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މޯ، 81/6ނޫނު ނަންބަރު . ާއދެ! ގާالس الم عليكم`. 

އި ގެންަނވާފަިއ އްމު ގޮތެއްގަ އާ ެއހެންކަމުން، މި ގާނޫނަށް ގާނޫނެއް.ވަރަށް ކުީރގެ  ،ވާ އިޞްލާުޙގައި ހުށަހަޅުއްވާފައި 

ިއރު ރާއްޖޭަގއި ނެތް އެތަްއ އަހަެރއްހާ ދުވަްސ ުކރިން މި ގާނޫނު އުފެދުނު 34މިހިރަ އިޞްލާޙުތަކަކީ ީމެގ 
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 އައިސް  މިހާރު އިތުރުވެަފއިވާީތވެ ެއއާ ގުޅޭ ތައް ހަރަކާތްތަކަކާ މިހާރަކަށްރާއްޭޖގަިއ ނެތް އެ އިތުތަކަކާމަޞްލަޙަ

އަހަުރ  34ބައެއް އިޞްލާޙުތަްއ. އަދި ަހމައެއާެއކު މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ މި ގާނޫނު މީެގ  ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ

ުކަގއި ތަގާނޫނުެއ  ،އެކު ކުެރވިފަިއުވމާމިހާރު ވުޖޫދުކުރިން އުފަންިވއިރު ާރއްޖޭަގިއ ނެތް އެހެން ބަެއއް ގާނޫުނތައް 

ެވސް މީަގއި ހިމެނޭކަްނ  ހޭ ބައެއް އިޞްލާޙުަތއްކާ ުގޅޭގޮތުން މި ގާނޫނަށް ގެްނނަންޖެހުރި ބައެއް މަފްހޫމުތަ

ގާނޫނުގެ  ،ވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި މި ހިމެނެނީސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިފާހަގަކުރަން. އާދެ! މި ގާނޫނަށް 

 ތެޭރގައި އެއް އަކުެރްއ އުވާލުމާއި މިކަހަލަ ބަެއއް ކަްށ އިޞްލާޙު އެބަ ހިމެނޭ. އޭގވަރަ 14ގާތްަގނޑަކަށް 

ނޑު ސަބަބަީކ މަރުކަޒީ ބޭންކާ  އި މަރުަކީޒ ކަންތައްތަްއ އެބަ ހިމެނޭ. ިމ ބިލު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މަިއގަ

ެކއް ހޯދުމަށާއި ހިންގުުމގައި ފަސޭހަތަ ފުލާ އެިކއެިކ ކަންތައްތައް ރާަވއިލިްއޔަތު އުބޭންކުން ތަންޒީމުކުރުމުގެ މަސްއޫ

ކޮށްފަިއާވ ފުށުއެރުންތަކާއި ޚިލާފުތަކަްށ ފަރުވާ ހޯދުމަށާއި ބޭންުކ ތަޖުރިބާ، ފާހަގަކޮށްނޫނުަގއި މިހާތަނަށް މިހާރުގެ ގާ

މިންަގނޑުަތއް ބެލުމާ، ުކރުމާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ުހއްދައިގެ ރާތައް ސްޕަަވއިްޒކޮށް ރެިގއުލޭޓުނޫން އެހެނިހެން މާލީ އިދާ

ނޑު ކުިރން މި ކަންތައްތައް ތަންޒީމު  މި ފާހަގަކުރި ފަދައިން މިހާރު އިތުރު މި ގާނޫނު ކުުރން. އާދެ! އަުޅގަ

ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު އިތުރުވެަފއި ހުރި  ތަކާއިއެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ބައެއް އެހެން ގާނޫނު ؛އުފެދުނުއިރު ނެތް

ޓްމަންޓު ގުޅުންުހރި ބައެްއ ިވޔަފާރިތަކަށް ަބލާއިރު ބޭންކިންގ ވިޔަފާރީެގ އިތުރަށް އިންވެސް  ބައެއް އިޤްތިޞާދާ

ންސް ލީޒިންެގ ފައިނޭ ރެންސްގެ ވިޔަފާިރއާިއ،ގ ިވޔަފާރިއާިއ އިންޝުބޭންކިން ވިޔަފާރިާއއި މާޗެްނޓް ބޭންކިން

ޓެންްސގެ ފައިނޭންްސގެ ވިޔަފާރިާއއި، ރެމި އުމަރ ަފއިނޭންސްގެ ވިޔަފާިރއާިއ، ހައުސިންގވިޔަފާރިާއއި ކޮްނޒި

ކުރުުމގެ ިވޔަފާރިއާިއ، މި ނޫންވެސް މިފަދަ އެުކއަރ ދި ކާޑު އިޫޝކޮށްއަ މަނީ ޗޭންޖިންެގ ވިޔަފާރިއާވިޔަފާރިާއއި، 

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާުދެގ ތެރޭގައި މިހާރު ހިނގަން  އިޤްތިޞާދާ ގުޅުންހުރި ވަރަށް  ގިނަ ވިޔަފާރިަތއް ވަނީ ައޅުގަ

ނޑު ން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ތީ މިގޮތުގެ މަ. އެހެންކަމަށްވުމާއެކު މި ގާނޫނަށް ށާފަފަ ގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

އްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި އި ލާއިރު ބައެއް އެހެން ! މި ވާހަަކތައް މިހެން ދަންނަވައިފާހަގަކުރަން. އާދެ

ޒަޢާމަތުގެ ދަށުން ާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ގެންނަމުން ގެންދާ ބޮޑު ބަދަލުތަުކެގ  ޔާމީންގެهللا ރައީްސ ޢަބްދު، ފަދައިން

ނޑުމެން  ތެރޭގައި ްނ ގެ އިޤްިތޞާދުގައި މިހާރު ދައުުރކުރަން ވަނީ ފަށާފަ. ެއގޮތުގެ މަތީވަރަށް ގިނަ ފައިސާަތކެއް އަުޅގަ

 ބޭންކުތަކަށް ލިބެން އައި ބޭްނކުތަކަށް ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުްނތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުަރން. ޚާއްޞަކޮށް މި ވޭުތވެފިޔަ

މާއެުކ، ާޚއްޞަކޮްށ ކަމަށްވުއިދާ ބިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާއަށް ިމވަނީ އަރާފަ. އެެހންއަހަރު ބީ.އެމް.އެލްއަށް ލިުބނު ފަ

އިން ލިބެްނވާ އެިކއެކި ގެ ަރއްޔިތުންނަށް ބީ.އެމް.އެލްމު ބަދަލުތަކާ ެއއްކޮްށ ާރއްޖޭބީ.އެމް.އެލްއަްށ މި ގެނައި ުމހިއް

ރޭެގ ރަށްރަށުަގއި އެ ބޭންކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ތެބޮަޑށް ފުޅާކުރެވިފަ. ޚާއްަޞކޮށް އަތޮޅު ޚިދުމަތްތައް ވަނީ ވަރަށް

ަފސޭހައިން ފައިސާ ނެގުމާއި ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ އިންތިާޒމުތައް ރަށްރަށުގެ ހުރިހާ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާކުެރވި

ނުޑ ފާހަގަުކރަން. ހަމަމިއާއެކު ާރއްޖޭަގިއ ކުރީއްސުރެން ފަ ަށއިގެްނ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ލިބެމުންދާކަން އަުޅގަ
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ނުޑ މިހުރިހާ ބޭންކުތަކެއް ރެިގއުލޭޓުދޭ.  ެވސް ހިނގަމުން އެބަ އަމިއްލަ ެއކިެއކި ބޭންކުތައް ޮކށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަ

 ކު މި ބޭންކުަތއްކަަމށްވުމާއެރީ ޮއތޯރިޓީގެ މައްޗަށް. އެހެންމަނިޓަ ،އޮންނަނީ މަރުކަޒީ ބޭންކުަގއި ޒިންމާ މި

ގިނަ ރައްޔިތުން ދެކޭ.  މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަރަށްހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތައް ހިނގާ ގޮތް މިކަންތައް

ރައްޔިތުްނެގ  ،ރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ބޭންކު ލަރަށް މި ގެނައި ހެޔޮ ބަދަލާ ގުޅިގެންފަހުން ޑޮ ދާދި ،ދެންނެވީ މިހެން މި

މަންފާތަކެއް  ،އްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާތަކެއް ޑޮލަރަށް މި ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިެގން ރަމް.އެްލއިން ބީ.އެ ؛ބޭންކު

 ،ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްއްޖެއިން ބޭރަށް އެިކއެކި ބޭނުންތަުކގައި ދަުތރުކުރާ ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަން. ޚާއްޞަކޮށް ރާ 

ޑޮލަރު ލިބެމުންދާކަން  500ވިަޔސް ެއ މީހަކަށް ކޮންމެ ޓިކެޓަކަށް  ކުރި ކަމަށްުދވަހުން އެއްުދވަހު ދަތުރު އެއީ ދެ

ަގިއ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ރާއްޖޭ ،އަޅުަގނޑު އުފަލާއެކު ފާހަަގުކރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު މިާއއެކު ފާހަގަކުރަން 

. ނުދޭ އްޖޭގެ ރަްއިޔތުންނަކަށް ލިބެމަކުންއެ ޑޮލަރު ހެޔޮ ގޮތުަގއި ރާ ،ދޫކުރާ ޑޮލަރު ހުރި އެހެން ބޭންކުތަކަށް

 ،ވަރަކަށްދިހަޖެހިގެން ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި އް ނުދޭ. ކޮންމެ ބޭންކަކަށް ދިޔަޔަސް ހެނދުނު ހަމަ ކިޔޫންނެފޯރުކޮށްދެމު

 ،ޑޮލަރު ނުދެއެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ މަރުކަޒީ ބޭންކުން  500ހުންނަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ވަރަކަށް މީބާރަ

ބޫެލއް މިންވަރެއް ަކމަކަށް އަޅުަގނޑު ގަލާއިރު އެކަށީގެްނވާ ދައުލަތުން އެހެން ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާނެ ނިސްބަތަށް ބަ 

މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިކަަމށް  ،ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، ިމަކން އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށް

ނުޑ ދަންނަވާސަމާލުކަން ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ލޯނުލަން. ހަމަދިނުމަށް އަޅުގަ ތައް ޫދކުރުމުަގއި މިއާއެކު ައޅުގަ

ނޑު ވެސް ގަްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް  ފާހައިގޮތް ބައެއް އެހެން  ކަންތައް ގެންދާ ބޫލުކުރަްނ ގަކުަރއްަވއިފި. ައޅުގަ

ޞަކޮށް ޒުވާނުންނަށް ލޯނުދިނުމުގަިއ ާޚއް ،ގެަނއި އިޞްާލޙުތަކާ ގުިޅގެން އެުކގައި މި މި ސަރުކާރުގެ ހެޔޮ ިވސްނުމާ

ޖެހޭ.  ފަސޭހަވާން އެބަ ވެސް އަދި މިހާރަށް ވުރެ އިން ލޯނު ދިނުމުގައިތުރުވާންޖެހޭ. ބީ.އެމް.އެލްފުރުޞަތު އެބަ އި

ނޑު ފާހަ އިންބީ.އެމް.އެލް އްޒަތްތެރި ގަކުރަން އަުޅަގނޑުެގ ދާއިާރގެ އި ލޯނު ދިނުުމގައި ދަތިތަެކއް އެބަހުރި. ައޅުގަ

ދާކުރުމުަގއި އެންމެ ިލއްޔަތު އަދާުކރުމުގައި އެ ބޭފުޅާެގ މަސްއޫއަ ފަހުން ލޯނެއް ސަރުކާރުގެ އިސް ުމވަްއޒަފަަކށް ދާދި

 6ބުން ފަހުން ދިމާވި ކަމަކީ ލޯނެއް ލި ންނަ މުއްދަތަްއ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅާއަށް ދާދިރުފިޔާ އޮ 17

ނުޑ ފާހަގަކުރަމަސްދުވަހަށް ފަސްެވގެންދިއު  ން. ައޅުަގނޑަްށ ން. މިއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮުޑ ގެއްލުެމއްކަން އަުޅގަ

ކުރުމާެއކު ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްގޮތުަގއި މި ބޫުލުކރާގަދެއްވާތި އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު އަދި ވަގުުތކޮެޅއް 

ހުރިހާ އެންމެންނަށް  ރާއްޖޭގެ އިޤްިތޞާދު ،ނަމަ ފަހިވެއްޖެ ލޯނުގެ ފުރުޞަތު މިހާރަށް ވުރެ ޒުވާނުންނަށް ލިބޭ

ރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ހު ،ޒުވާނުންނަށް ވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގޮސް ހުރިހާ ހަމަހަމަވެގެން

ނުޑ ންވީމާ، މިކަން ކަމަށް ރިޢާޔަތްިދޔުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހިވެގެންދާނެ. އެހެކުރިއަރައި ކުރުމަކީ އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަެމއް. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއިޝުކުރިއްޔާ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންނަ  ގާނޫނަށް މި ވްްސ މަނިޓަރީ ޮއތޯރިޓީގެލްޑިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މޯ. ޝުކުރިއްާޔ އި الس الم عليكم`. 

ރި މެންބަރުންގެ އްޒަތްތެމި އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބޭނުން އި ުމ އިޞްލާޙެއް. އާދެ!އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއް

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން  ށް ބުރަ ގިނަ މަސަްއަކތްތަކެއްއަދި މި ިއޞްލާޙު ގެނައުމަށް ޓަަކއި ވަރަ ވާހަކަފުޅުންނާ

އެހެންނަމަވެްސ، މިއަުދ ގިނަ ުދވަސް ވަންދެން ކޮށްފައި އޮްތ މަސައްކަެތއް މި މަސަްއކަތަކީ.  ފަިއވޭ. ވަރަށްކުރަްއވާ

ޓަމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ގެންދަނީ . އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ސިސް ކުރަމުން މިއެޖެންޑާކުެރވިގެން މިކަމާ ބަހުސް

ހާރުގެ ބޭންކުތަކުން އި ފާހަަގކޮށްފައި އެބަހުރި. އަދި ހަމައެެހންމެ މިމު ފިަޔވަޅުތަެކއް މި ބިލުގަޓަކައި މުހިއް

 ނެ ގޮތްއްޖެ ކަމަށް ވަންާޏ ދެން ޢަމަލުކުރައްވާައދި ބޭންކުތަކުން ދޫކުރާ ލޯުނ ނުދެއްކި ގެންގުޅެްނވާނެ އުސޫލުތަކާ

 މު ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ އްިއ އެބައޮތް. އާދެ! ވަރަށް މުހިވެސް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮްށ މި ބިލުގައި ފާހަގަކޮށްފަ

ނޑުމެން އާއްމު ، ބެހޭ ގޮތުން ބަހުސްކުރުމަކީ. ބަހުސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގައި މިފަދަ ބިލުތަކާ އަުޅގަ

ރާ ގާނޫނުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ފާސްކު ،ހަމައަށް މި މަޖިލީހުން މި ނިންމާ ބިލުތައް ރައްޔިތުންނާ

 ކުރެޭވއިރުަގއި އެ ަޙއްޤު ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް މިތަކުން ލިބޭ ޙައްޤުަތްއ ކަށަވަރު މި ގާނޫުނެގ މާއްދާމު ކަމެއް. މުހިއް

 ކަމުގެވާ ުދވަހުން ފެށިގެން ލިބޭނެ މި ބިލު ފާސްެވގެން ގާނޫނަކަށް ،ގާނޫނު ފާސްވެގެންދާ ދުވަުހން ފެށިގެން

 މެއް. އެހެންނަމަވެސް، ަވގުތު ަކނޑަެއޅިފައި އޮންނަ ގޮތަށްމު ކައްގެރަންޓީާއއި އެ ޔަޤީްނކަން ޮއތުމަކީ އެ ވަރަށް މުހި

ދަްއކާކަްށ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަމު މިފަދަ ބިލެްއގަިއ ހުންނަ މުހިއް ތެރޭަގއި މިެނޓުގެ 3ބަލާއިރު މެންބަރަކަށް 

. އެީއ ދަްއކަންޖެހޭނީުކ ވާހަކަނެ ގޮތަކީ ޕާޓީން އެކަ ގިނަ ފުރުޞަތެއް ނޯވޭ. މުސްތަޤުބަލުގައި މިކަން ކުަރންޖޭހެ މާ

ހުރި އެންެމ އި ބިލު ެއކަުކން ފެށިގެން ބާކީތެރޭގަ  އެްއގަިޑ ސަުއވީސް މިނެޓުގެ، ިލބެންޏާ އެްއގަޑި ސަުއވީސް މިނެޓު

ޭދން. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވި ގޮތަށް ވަރަްށ ުކޑަ ޖެހޭ މިތާ މީހަކު ކިޔާލަ ހަމައަށް އެބަ  އާފަހު މާއްދާ

ދިނުމަީކ ަތއްތައް އަުކރުން އަކުރަށް ިކޔައިތެޭރގައި ިމކަން ކުރަންޖެހޭތީވެ މި ބިލުގައި ުހންނަ ބައެއް ކަން ވަގުުތކޮެޅއްގެ

އްމު ގޮތެްއގައި ިމއަދު ބޭންކިންގ އާ، އްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ހައްދަވާ ގޮތަކީއި ކަމެއް ނޫން. އެހެންވެގެން،  ފަސޭހަ

ޟޫޢުގެ ތެރެއިްނ ގޮތުން މި ތަނުގައި ވާހަކަދައްކަނީ. އެއީ މި ބިލުގެ މި މައު ހޭބެމުގައި ހުރި ބަެއއް މައްަސލަތަކާ ނިޒާ

 ކުރެްއވި ބޭންކުތަކުންޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ފާހަގައް ނީ މިއަދު އެ ވާހަަކެއއް ުނދެއްކޭނެ. އުނގޫފާރު ދާއިާރެގ އިނޫ

ން. އަދި ބޭންކުތަކުން އްސަަލއެއް ނޫއުޅޭ މައް. މިއީ މިއަދު ކުރިަމތިވެގެން ދިނުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަލޯނު
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އުޅޭ ަމއްސަލަެއއް ނޫން. އަދި ރިާޒްވގެ ލަަތއް. ެއއީ މިައދު ދިމާވެގެންވެސް ދިާމވާ މައްސަ ދިނުމުގައިޚިދުމަތް

ނޑުމެންނަްށ  މިއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް .އެމް.އެމް.ޭއގައި ުހންނަ ރިޒާވް ؛މައްސަލަ ވެސް އެނގެންޖެހޭ. މިއަދު އަުޅގަ

ްށ މައްޗަ އަށް ވުރެ  50މިހާރު % ދެތިން ދުވަސްކުރިން އެނގިގެންިދޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިރާޒވް މަޢުލޫމާތުމީގެ 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހި ދައުަލތު ހިނގައްޖެ. މިއީ ކޮން ިރޒާެވްއތޯ؟ ނޫނީ އެހެން  ގެ ރިާޒވްތޯ؟މިއީ އަުޅގަ

މި  ސާގެ ިރޒާވް މަްއޗަށް ދިަޔއީތޯ؟ގައި ބަހަްއޓާފައި ހުންނަ ފައިބޭންކުތަކުން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އެމް.އެމް.އޭ 

ނގެން. މަދު ދުވަސްޮކޅެްއގެ ތެޭރގައި ިމ ސަރުކާރު ައއިސް ަރއީްސ ޖެހޭ މީހުންނަށް އެ ވެސް އެބަ  މަޢުލޫމާތުތައް

ވަރަށް އިތުުރެވގެންދިޔަ ނޫންނަމަ ދައުލަތުގެ ރިާޒވް މި ،ޔާމީންގެ ވެިރކަމުަގއި މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެންގެ އެމް.އެމް.އޭ 

ައޅުަގނޑު ހަނދާނެއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީަގއި ، ެވސް އޮތް ކަމަށް މުއްދަތެއް ހަނދާނުގައި

މަސައްކަތްކުރާ މީހެްއގެ ަހިއސިއްޔަތުން ވާހަކަ މި ދަްއަކނީ. ނޫންނަމަ ޚަބަރުތައް ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ލިބޭ މީހެްއގެ 

ންވީމާ، ރަނގަޅު ސިސްޓަމު، ރަނގަުޅ ބަދަލުތަކެއް އަތުެވއްޖެ. މި ބަދަލު އައީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ހައިސިއްޔަތުން. އެހެ

ރަނގަޅު ފިަޔވަޅުތަެކއް ައޅުްއވަިއގެންކަން އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަދި ހަމަ އޭގެތެޭރގައި އެމް.އެމް.އޭެގ 

ުހރި ބަދަލުތައް، އެމް.އެމް.ޭއިއން ނަންގަވާފައިހުރި ރަނގަޅު ދައުރު ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު. އެމް.އެމް.އޭއިން ގެނެއްސަ

ނޑު އެއް ސަބަބު ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ.  ހަރުދަނާ ނިންމުންތައް ވެސް މިކަން މިހެން ވުމުގެ މައިގަ

ގެ ބޭންކުތަކަށް އިތުުރ އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރިޒާވް އިތުުރެވގެންދާއިުރގަިއ ހަމައެއާއިެއުކގައި ދިވެހިާރއްޖޭ

ލުއިފަސޭހަތައް ލިބިގެންާދއިރުަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ދޫކުރާ ލޯުނތަކުގެ އިންޓްރަސްޓް ކުަޑކުެރވޭތޯ ބެލުމަކީ ވެސް ވަރަށް 

މުހިއްމު ކަމެއް. މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުން އެންމެ ފައިދާހުރި ވާހަކައެއް ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅްއގައި ދައްަކއިލާފަިއ 

ތަނުގައި އިށީިނއްޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ މި ބިލަށް ާވހަކަދެއްކުމަށް ވުރެ. ެއއީ މިއަދު ހުރި މައްސަލަތައް. މި

އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫެނއް ހަދައިދެނީ ރައްޔިތުން އެ ަމއްަޗށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އަދި މި ގާނޫނުން ހެދިފައި އޮތް 

ގުމާއި، ބޭންކުަތއް ސިސްޓަމު ޤާއިމުކުރުމާއި، މި ކަްނކަން ގަާވއިދުގެ ދަށުން އެހެން މީހުންނަށް ބޭންކުތައް ހިން

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެައށް ބޭރުގެ ފޮރިން ބޭންކުތައް  ހިންގާއިރު ފަސޭހަކަމާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުން. އަޅުގަ

ޤްތިޞާދު އިތުރަްށ މި ތަނަށް ގެންނަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލޯނުދޭން. ދިވެހި ރައްޔިތުން، ިދވެހިރާްއޖޭގެ އި

ހަރުދަނާކުރުމަށް. އެކަމަކު ނަީތޖާއަކީ ކޮަބއިތޯ؟ މިއަދު އެޗް.ެއސް.ބީ.ސީ ކަހަލަ ބަެއއް ކުންުފނި؛ ނަން ވެސް ކިޔަްނވީ. 

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް އިނގޭތޯ.  ހަމައެކަނި އެ މީހުން ޚިދުަމތްދެނީ މުއްސަނދިންނަށް. މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ދިަޔއިމަ އަޅުަގނުޑ ަކއިރީަގއި ބުނީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަ ެމއް. ބޭްނކު އޮފް ސިލޯނުން އެންމެ ފަހުން އަޅުގަ

ތިމަންނަމެން ދިވެހިންނަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރަމޭ. ބަންދުކުަރންވީ ނޫންތޯ ބޭންކު އޮފް ިސލޯން. ތިމަންނަ ދިވެހިންނަށް 

ނުޑ ަކއިރީަގއި ބުނީ. އިތުބާރެއް ނުކުރަމޭ. މިހެނެްއ ބޭންކު އޮފް ސިލޯްނގެ މީހަކަ ށް ނުބުނެވޭނެ މެނޭޖަރަކަށް. އަުޅގަ

ތިމަންނަ ދިވެހީންނަކަށް އިުތބާރެއް ނުކުރަމޭ. ދެން ީކއްުކރަންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭންުކ ހިންގަނީ. އެހެންވީާމ، މި 
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ނިފައި އޮންނަންވާނެ. ލެވެލަށް ދާއިރު މިފަދަ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގަިއ އެޅޭނެ ފިަޔަވޅުތަކެއް ވެސް މި ގާނޫނުަގިއ ހިމެ

މިކަން ކުރެވެންޖެހޭނެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން މިކަން ދިރާސާކުރެވެމުންދާއިރު. މިހިރަ މައްސަލަތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. މީހަކު އެންމެ ޕޭމެންޓެއް ިޑޔުާވއިރު އޭަނގެ ޒިންދަގީ ުދއްވާލާ ގޮތަށް ބޭންކުަތކުން 

އިތުރު ފުރުޞަތުތަކާއި ޖާގަދޭންޖެހޭނެ. މިއަދު ޮއިޑވެރިން، ރިސޯުޓ އޯނަރުން، މި މީހުން ވަރަށް ޢަމަލުކޮށްގެންނުވާނެ. 

ބުރަ މަސައްކަތުން ލާރިޮކޅު ަތންތަނުން އެއްކޮްށގެން ލޯނުހޯދައިގެން މިކަން ކުރަނީ. އެންމެ ޕޭމަންޓެއް ޑިުޔާވއިރަށް ެއ 

 ހިސާބުން އެ ޑިފޯޓުވީ ކަމަށް ބަލާފައި...

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް. 

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ރި ަރއީސް. އާދެ! އެމް.އެމް.އޭގެ ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްާލޙަކީ ވަރަށް ޒަމާނުއްސުެރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ

ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނެއްގެ ތެޭރގައި ނުހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކްއ ހިމެނިގެން އިޞްލާޙުތަކެްއ 

ނުޑ ތާއީދުކު ނޑު ގޮެތްއގަިއ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލެއް. ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން މިއަށް އަުޅގަ ރަން. އެމް.އެްމ.އޭައކީ މަިއގަ

ބޭންކުތައް ރެިގއުލޭޓުކޮށް، ައދި އެހެނިހެން ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިއުޓުަތއް ރާއްޖޭަގިއ މިހާރުވެސް ގާނޫނީ އިމެއް 

 ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ެއމް.އެމް.އޭއިން ބަލަހައްޓަމުްނގެންދާ ކަންތައް. އެހެންވީާމ، މިފަދަ ފައިނޭންޝަލް 

އިންސްޓިއުޓުަތއް އިންުޝއަެރންސް ކޮމްޕެނީތައް، ނުވަތަ ެވސްޓަން ޔޫނިއަން ފަދަ ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރާ ތަންތަން 

މިހާރުވެސް ރެިގއުލޭޓުކޮށް ހަްއދަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ އެމް.ެއމް.އޭއިން. އަދި ޭއގެއިތުރުން މި ގާނޫނުގެ ދަށަށް އެބަހުިރ 

އެހެނިހެން ކަންަތއްތައް ެވސް ވަދެފަ. އެމް.އެމް.އޭެގ މުވަްއޒަފުންނަށް ހައުސިންގ  ވަރަށް ގިނަ ލުއި އިނާޔަތްަތާކއި

ލޯނު ދިނުމާއި އޭގެއިތުރުން ސްކޮލަރޝިޕް ފަދަ ކަންކަން ހަމަޖެހިގެން ލުއިތައް މި ލޯނުގެ ތެރެއަށް، މި އިޞްލާޙުެގ 

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ މިީއ މިހާރުން މިހާރަށް ކޮންމެހެން  ތެރެއަށް ވަދެަފއި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ކަންބޮުޑވާ ަކންތައްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި.  ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއްެގ ގޮތުގަިއ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުގަ

މިސާލަކަށް އެމް.އެމް.ޭއއަކީ ހުރިހާ މިފަދަ ތަންތަން ރެގިއުލޭުޓކުރަމުންދާ ތަން ވީ ހިނދު، ބޭންކުތައް ވެސް 

ންގެންދާ ފަރާތް ކަމަށް ވާންޖެހޭ ހިނދު، އެއްެވސް ނުރަނގަޅު ކަމެއް އެތަންތާގެ ތެރޭން ހިނގައިދިޔުމަީކ ބަލަހައްޓަމު

އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުެމންނަށް މިހާރު މުޅި ރާއްޖޭގަިއ އަޑުިއވެމުން މި ދަނީ ކަޅު 

ނަެވގެން ުއޅޭ ވާހަކަ. މިކަން މިހެން ހިނގަމުންދާ ކަމަށް ވާނަމަ، ފައިސާ މުޅި ރާއްޖެތެރޭަގއި، މުޅި ރާއްޖޭގައި ގި
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ނޑުމެންނަށް ައޑުިއިވގެން  އެމް.އެމް.ޭއއިން އެބަ ޖެހޭ ިމކަމާ ގުޅުންހުރި ުވޒާރާތަްއ މެދުވެރިކޮށް ބައްަލވަން. ައުޅގަ

.ބީ.ސީަގއި، ހޮންްގކޮންގ ގޮއްސަ މި އޮީތ، އެމް.އެމް.އޭަގއި ދިވެހި ސަރުކާރުން އިތުރު އެަކއުންޓެއް އެޗް.ެއސް

ބޭންކުގަިއ ހުޅުވަން އުޅޭ ވާަހކަ. ެއއީ ކިާހވަރެްއގެ ޙަޤީޤަެތއް ކަމެްއ ނޭނގެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ ޔޯލަައކަށް މުޅި 

ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ދެކެވެމުންދާ ވާހަކައެްއ. މި ބޭންކު ހުޅުވުމަށް ޓަކަިއ، ެއޗް.އެސް.ީބ.ސީ ހޮންގްކޮންގ ބޭންކަްށ 

ރަލް ސިޓީއެްއ ފޮނުވި ވާހަކަ ެވސް އަުޑއެހިން. އެހެންނަމަވެސް ެއ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެޓަރނީ ޖެނެ

އަޅުަގނޑަށް އެނގިަފއި އޮްތ ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ އެމް.އެމް.އޭ. އެމް.އެމް.ޭއއިން މި ހުއްދަ ދެއްވީ ކަެމއް، ނުދެްއީވ 

ނޑުމެންނަށް ކަމެއް އަޅުަގނަޑކަށެއް ނޭނގެ. އެމް.އެމް.ޭއގެ ތެޭރގަިއ މިފަ އިސާ ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް ނުވެގެން އަުޅގަ

އަުޑއިވެމުން އަންނަނީ ރާއްެޖިއން ބޭރުން ގެންނަ ފައިސާ މިހާރު ބަހައްޓަމުންގެންދަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައޭ. 

ންގެންދަނީ ވަގު އަޅުަގނުޑގެ ރަހުމަތްތެރިައކު އަޅުަގނޑަްށ މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުަގއި މި ަފއިސާ ާރއްޖެ އެތެރެކުރަމު

ނޑުަމގުންނާއި، ަވިއގެ މަގުން. ފައިސާ މިހާރުވެސް ބަހައްޓަމުން ގެންދަވަނީ ޑިފެންސް  ފައިސާގެ ގޮުތަގއި ކަ

މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭަގއި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެނީ. ކާނަލް ނާިޒމުގެ ގާްތ ރަހުމަތްތެރިއެްއގެ ާގތު ކާނަލް ނާޒިމް ވިދާުޅވި 

ލޫމާތު ލިބިފައި އެބަ އޮތް، ރަީއސް ޔާމީން އެދިވަަޑިއގަތޭ މި ފައިސާ އެމް.އެން.ީޑ.އެްފ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މަޢު

ތެރޭގައި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ަހއްދަަވއިދެްއވުމަށް. މިކަމަށް ކާނަލް ނާޒިމު އިންކާރުކުރެއްވި ހިސާބުންނޭ ކާނަލް ނާޒިމާއި 

ންވީމާ، މި ަޤއުމުަގއި މިފަދަ ކަޅު ަފއިސާ އެބުރެމުންދާ ރައީސް ޔާމީނާ ދެމެދުަގއި ަމއްސަލަ އުފެދިގެންދިޔަީއ. އެހެ 

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެްއ، ގެއްލުމެްއ. ޤައުމު އެ ދަނީ  ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ އަުޅގަ

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ިމފަދަ ކަޅު ފައިާސގެ ބޭނުން ުމޅި ރާއްޖޭ  ގައި ދަނީ ނަހަމަ އަނދަވަަޅކަށް ެވއްޓެމުން. އަުޅގަ

ނޑަށް އަުޑއިވިަފއި އޮތް ގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ  ގޮތުަގއި ހިފަމުން. އެއީ ބޭނުންކުރެވޭ ފައިާސއެއް ކަމަށް ވަީނ ނަމަ. އަޅުގަ

މިލިައން ޑޮލަރު އެބަ ަކޅު ފަިއސާގެ ގޮތުަގއި މާރުކުެރވޭ. އޭެގ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން  2މަހެއްގެ މަްއޗަށް 

ނޑިޔާުރންނަށް ފްލެޓު ފަދަ ތަންތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެ ންނަނީ ޖުޑިޝަރީއަށް ވެސް ބާރު ފޯރުވާތަން. ބައެއް ފަ

ގަނެދެމުންގެންދާ ތަން. ހަމަ އެގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އެކިއެކި ބައި އިލެްކޝަންތަކުަގއި އެއަރކޯންތަާކ 

ހަމުންގެންދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެްއޗެހި ބަހަމުންދާ ތަން. އެ އެއަރކޯންތަކާ އެްއޗެހި ވެސް ބަ

ބޭނުންކުރައްަވއިގެން. އެހެންަނމަވެސް ބޭނުން ެކނޭޑ ަވުގތު އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރން އެއްަލއިލާކަުމގެ ހެްއކެއް 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ކާނަލް ނާޒިމް، ކުީރގެ އެމް.ީޕ ނާޒިމް، މި ބޭބޭފުޅުން ެއއްަލއިލާފައިާވކަން. އެހެންވީމާ، ައޅު ގަ

ނޑު ދެކުނިން  ބޭނުން، މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ހިމާޔަތްެވވަަޑއިގަްނނަވާށޭ. އަުޅގަ

އިލެްކޝަނެއްގެ ތެރޭަގއި ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އަމިްއލަ އަތްޕުޅުން އެއަރކޯންަތއް -އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ބައި 

ވާަފއި ހުރި ފޮޓޯތަކާ އެްއޗެހި ރަށުތެރޭަގއި ގެްނގުުޅއްވި ތަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޖަރީމާތަކުގައި ކުދިކުިދ އުފުއްލަ

ކަންކަމުގަާޔއި ބޮޑެތި ކަންކަުމގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކަންތައްތައް ނުކުަރއްވާށޭ. ބޭނުން 
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ނޭޑ ަވގުތު އެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ން އެއްަލއިލާ ވަގުުތ މި ދަނީ މި ރާއްޭޖގަިއ ފެންނަމުންނޭ. އެފަދަ ކެ

 ކަންތައްތަުކގައި  އެްއވެސް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަގއްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް.

 

 އްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގަ

ނޑު ވެސް ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ ގާނޫނު ަނންބަރު  މޯލްޑިްވސް ، 81/6`. ޝުކުިރއްާޔ ރަީއސް. އަުޅގަ

 މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ގާނޫނަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ެބހޭ ގޮތުން ެއްއޗެްއ ދަންނަާވލުމަށް ޓަކައި. ޙަޤީޤަުތަގއި

 މި ގާނޫނަކީ އިޞްލާޙު  ،ފަދަިއން އަޅުަގނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުވި

ނަ އަހަރުން ވަ 81ކުރަން. ސަބަބަކީ  މު ގާނޫނެއްކަން ައޅުަގނުޑމެން ގަބޫލު އެބަގެންނަންޖެހިފައިވާ ވަރަށް މުހިއް

ނަ ކަންތައްތަެކއް ހާސިލުކޮށްފަ. ގި ވަނީ މާލީ ގޮތުން ވަރަށް އި ާރއްޖެ މިހަމައަށް އަިއއިރުގަ  ފެއްޓިގެން ިމއަދާ

ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރާއްޖޭަގިއ  ފމާލީ ގޮތުން ވަރަށް .ގޮްއސަހަމައެއާިއއެކު އިތުރު ބޭންކުަތކެއް ރާއްޖޭަގއި އުފެދިގެން 

ދޭ.  ތައް ކުެރވިގެން އެބަސްޓްމެންޓު ނަ އިްނވެދޭ. ގި މަލާތްތަކެއް ހިނގަމުން އެބަ ދޭ. ގިނަ ުމޢާ ހިނގަމުން އެބަ

ނޑުމެން ގަޫބލުކުރާ އަުދެގ ކޮށް މިމިއަދު ޚާއްޞަ، ހިތްއޮތީ މި ގާނޫނަކީ މިއަދުގެ ޒަމާނާ ެއއްގޮތަށް މިއާއެކު އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫނަށް ގިނަ މަތީން އެކަން ފަހި އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ ސަރުކާރުން ގެންދަވާ އިޤްިތޞާދީ ސިޔާސަތާ

ނޑު ވެސް ދެތިްނ ނުކުތާއެއް ފާަހގަކޮށްލާނަން. ހިފައި އޮތް ގާނޫެނއްކަން. ހަމަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެބަ ެއއާިއއެކު އަުޅގަ

ިމ  ،ފުށީ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިދާޅުވި ފަަދއިންވިލު، އޭގެ ކުރީަގއި ައޅުަގނުޑގެ ައޚް

މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެުކލެވިގެްނވާ ބިލެއް. ވަރަށް ިދގު މާއްދާތަަކކަށް ބެހިގެންާވ  ބިލަކީ ވަރަށް ޓެކްިނކަލް ވަަރށް ގިނަ

ބިލެއް. މީގެ ތަފްސީލަށް ދާިއރުގައި މީ ވަރަށް ދިގުކޮށް ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ވެސް ބިެލއް. އެހެންނަމަވެސް އެފަދަ 

ނޑު ވެސް ކުރުކޮށްލާފައި ދެތިން ނުކު ނޑު ތެރޭހަގަކޮށްލާނަން. މީގެ ތާއެއް ފާވަގުެތއް ނެތީތީވެ އަުޅގަ ގައި މި ބިލު އަޅުގަ

އަދި ހުށަހެޅިފައި ވެސް  .ހުރީ ކުރަންޖެހިފައިގިނަ ކަންތައްަތެކއް އިޞްލާޙު ތެޭރގައި ވަރަށްވެސް ބަލައިލިއިުރގައި މީގެ

ހެޔޮ ބަދަލުތަެކްއ ތަކަކީ ޙުުގޅިގެން ދިރާސާަތކެްއ ކުރުމަށްފަހު މި ގެނެޭވ ިއޞްލާ ހުރި. ދުނިޔޭެގ މާލީ އިާދރާތަކާއެބަ

ލެއް ކަމުގަިއ މަލާތްތަކަށް ކުރިއެރުން ލިބިގެންދާނެ ބިއަދި އެހެނިހެން ފައިސާގެ މުޢާ، ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ނިޒާމަށް

 ތެރޭގައި ވަރަށްގަކޮށްލެވޭ އަެނއް ކަމަކީ ބޭންކުގެ މުވަްއޒަުފންނަށް މީގެއެާއއިެއކު ފާހައަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަން. ހަމަ

ގޮތްތަކެއް ލިބިގެންދާއިުރގައި ކުިރން ވެސް ވާހަކަފުޅުދެއްެކިވ  ލުއިފަސޭހަ ،މު ކަންތައްތަކެއް ހިއްނަ ޚާއްޞަ މުގި
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ނުޑވެރިކަާމއި މަސްވެރިކަމާ ރާއްޖޭގެ ،މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން ފާރި ފައްޓަވާ ފަރާތްތަކަށް އަދި އަލަށް ިވޔަ ދަ

ނޑު މިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް ބައްޓަން ކޮ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ލިބިގެްނދާނެ ގޮތަށް މި ބިލުލުއި ުކރެވިގެންދިޔުަމކީ އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން ކަމަށް  ބޭފުޅުން މި ކުރަްއާވއިރުަގިއ އެކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މަސަްއކަތް ވެސް އެދޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަން. ހަމަެއއާލައް ބައްލަަވއި މުތަކުަގއި ވެސް އޮންނަ އުދުނިޔޭގެ އެހެން ޤަެއކުަގއި ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ކުރަން އްޖެއިން ބޭުރން ތަޢުލީމު ހާސިލުރާ  ރާއްޭޖގަިއ ެވސް މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރައްާވ ނޫނިއްޔާ، ފަދައިން

ކުދިންނަށް ަތޢުލީމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް  އެ  ،ބޭނުންފުޅުވާ ދަރިވަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ލޯނު ލިބިގެން

ވެގެންދާއިުރ ެއ ަމގު ފަހިވުމަީކ ައޅުަގނޑު ެދކެން ބޭނުންވާ މަންޒަެރއް. ބިުލ ބައްޓަން ވޭނެ ގޮތަކަްށ މި ގެންދެ

ކުރަން. ވާނެ ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުއަޅުަގނޑު ހިތުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ެއކަން ވެސް ކޮމިީޓގެ ބޭފުޅުން ކުރައް

، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދަކީ ސިާޔސީ ވާހަކަ ދައްކަންވީ ަވގުެތއް ނޫން.

ނޑުވެރިންާނއި މަސްވެރިންނާ  އަދި އެހެނިހެން ވެސް ވިޔަާފރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުުރޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި  ދަ

ޔާސީ ވާހަަކ ސި  ވާހަކަ ދައްަކންވީ ވަގުތު. އެ ން އޮތް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ބަލައި،އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލަށް ގެނެވެ

ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންނުދާނެ ކަންނޭނގެ. މިކަހަލަ ވަގުތަކީ ވަރަށް މަދުން  ނޫން ދައްކަންވީ ވަގުެތއް

އުމަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެއްވުމަްށ ވަގުތުަތކެއް. އެހެްނވީމާ، މި ބިލު ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ޤަ

ނޑަްށ ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ޝުކުރުވެިރވަމުން ށް ވެސް ހަނދުމަކޮށްބޭފުޅުންނަ އަޅުަގނުޑ ހުރިހާ އަުރަވން. އަުޅގަ

 ޝުކުރިްއޔާ.  .ވަިކވެލާނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ބީނައަޙްމަދު މު

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނަށް މިއަދު  81/6ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުލަ ގޮވާ އިޞްާލޙަށް ޖުމު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި ކުރަން. ވެސް ާތއީދު ތެއްަގއި ައުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ އިއް ރާތުން މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވ، ސަރުކާުރގެ ފަ ،އެހެންކަމުން

ނޑު ޝުކުރުފަޒާދަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ  ދަްނނަވަން. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެްނ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް  ެއކު އަުޅގަ

އަހަރު  34ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އަިއއްސަ އޮތް ގާނޫެނއް. އާދެ! މި ގާނޫނަށް  1981މި ގާނޫަނކީ  ،ނގޭނެ ފަދައިންއެ

 އަހަރުގެ ތެރޭަގއި މި ާގނޫނަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއެގ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވިަފއި 34ވަނީ.  ފާއިތުވެ ޮގއްސަ މި
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ވަަނ  1981ނޭގ ޙަޤީޤަތުގައި އެ ވެސް އެބަ ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން ެއންމެނަށް

ނޑުމެން ިމއަދު 2015، އަހަރު ަފސް 34އަހަރާއި އޭެގ  މި ދުވަސްަތކުެގ  .ދަނީ ހޭދަކުރަމުން މި ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ައއިއްސަ.  ތެރޭގައި ދުނިޔެއަށް ވެސް ައދި އަޅުގަ

ލާޙީ ބަދަލުތަކަކަށް އިޞް ވަނީ ބަދަލުތަކަށް؛ ބޮޑަށް އަޅުަގނުޑމެން މި  މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް، ންވީމާއެހެ

ގެންދިޔުމަށް ޓަކަިއ  ވަނީ އިންތިހާއަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމަކަށް މި އަޅުަގނޑުމެންެގ ބޭންކިންގ ނިޒާމު. ބޭނުންވެފަ

ނޑުމެންނަށް މިމަސައްކަތް ނޑުމެންނަށް އެބަވަ ކުރަންޖެހިފައި ައުޅގަ ޑުމެން ރަްއޔިތުން ނޭގ އަޅުަގނއެ ނީ. ައޅުގަ

ދިޔުމަށް ޓަކައި ރަނގަޅު ޭބންކިންގ ނިޒާމެއް އޮންނަްނ ކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ކުރިއަރައިފުދުންތެރި ބަޔަ  މިހާރަށް ވުރެ

މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތުުމެގ ެވއް، ެއކަށީގެްނވާ ތަކުަގއި އެކަީށގެންާވ ރަނގަޅު ިރޒާޖެހޭކަން. ޙަޤީޤަތަކީ ޭބންކު އެބަ

ނޑުގެ ކުރީަގިއ ވާހަކަފުޅުވަނީ ނުދެވި.  ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް މި ދެްއކެވި ަބއެްއ އަުޅގަ

ދިވެހި ަރއްޔިތުން ދާ އިންޓްރެސްޓް ަޕސެންޓޭޖަކީ ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން ބޭންކުްނ ނަގަމުންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ގިނަ ރައްޔިތުްނ  ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ހުރި އަދަދުތަކެއް ޙަޤީޤަތުަގއި. އަުޅަގނޑުމެންގެ މަށް ޓަަކއި ވަރަށް ދިއުކުރިއަށް

ކުރުމަށް ޓަަކއި ެއަކށީގެންވާ ބޮޑެތި ލޯނު މިއަދު ބޭފުޅުންގެ ދިިރއުޅުްނ އާރާސްތު ގެދޮުރގައި އެ ،ކުރަންގެދޮރު މަރާމާތު

ނޑުމެން ކުރުމަށް ޓަކައި ވެްސ ލޯނުތަކެއް އެބަ ބޭނުންޭވ. މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލު ގެ ދަރިންއެބަ ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ތަކުން ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް ބޭންކު އަށް މިއަދުއޮޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަން އިންތިހާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްވެރިން 

ރަމުންދާ ިކއެކި ގޮތްގޮތުން ކުރިއަދެންެނވި އެ  ގެންދާ ބޮޑު ަޕސެންޓޭޖުގެ ސަބަބުން ޙަޤީޤަުތގައި ވެސް މި ނަގަމުން މި

ނޑުވެިރކަމުގެ ރޮނގުންނާިއ އެިކއެިކ ރޮނގުތަކުްނ ކުިރައށްދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  ވިޔަފާީރގެ ރޮނގުންނާ އަދި ދަ

ނެއް އަުޅަގނޑުމެން . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީ މިފަދަ ގާނޫތިހާއަްށ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފަވަނީ އިން މިއަދު މި

ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދުގެ  ކުރަމުންދާއިުރގައި ޮކމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވެސް ވަަރށްއިޞްލާޙު ބޮޑަށް އަޅުގަ

ކުރަމުން އަންނައިރުަގއި މި ޒަމާނާ ގުޭޅގޮތަށް ަބްއޓަން މިހެންހުރި ބާ ގާނޫނުތައް ،ހުރި ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން މިހެން

އް. މު ކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމެރުަމީކ ވަރަށް ެވސް ބޮޑަށް މުހިއް ކުމަަސއްކަތް ތަކަށް ިވސްނައިގެންމިދެންނެވި ކަންތައް

ގެދޮރުގެ ދަިތކަން ަޙއްލުކުރުމަށް ޓަަކއި ބޮޑެިތ ، ތަކުން ވެސް ފެިނގެންދޭއާދެ! ައޅުަގނޑުމެންެގ ައވަްއޓެރި ޤައުމު

ދެމުން އަންނަަކން ފޯރުކޮށްރަނގަޅު އެހީތެރިކަމެްއ ތައް މެދުވެިރކޮށްގެްނ ާއއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ބޭންކު

ެޓރި ކޮލަމްބޯއިން ނުވަތަ ސްީރލަންކާއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އޮތް އަަވއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ. ކައިީރގައި މި

ދާ ކުރިއަރައި އުމުފެނިގެން އަންނަނީ ރަނގަުޅ ބޭންކުތަކެއް، ވަރުގަދަ ޭބންކިން ނިޒާމެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޤަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިމަންޒަރު އަޅު  ދަނީ. ާއދެ! ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ  ގަ

ުނކުރެވި. ހަމަ މުޅިން ވެްސ ވަނީ ޙައްލު ކޮްށ ގެދޮުރގެ ދަތިކަން މިޚާއްޞަ، އަޮތޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ގެއަޅުަގނޑުމެން 

ުޅގެ މަްއޗަށް، ލިބޭ ަމދު ކޮވެރިކަމުން ލިބޭ ަފިއސާމަސް؛ ބޭފުޅުން އަިމއްލައަށް ިދރިއުޅުމަށް ކުރާ މަަސއްކަތް  އެ
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ކޮަޅކުން މެނުވީ އެިއން ބޭފުޅެއްގެ ގެދޮރު ކުިރއެރުވުމަށް ަޓކައި ކުރެޭވ ެއއްވެްސ މަސައްކަެތއް ޯނޭވ ފައިސާ

 ރިފައި މި ޙަޤީޤަތުގައި. ވަރަށް މަދު ބޭފުޅަކަށް މެނުވީ ބޭންކެއްގެ ތެެރއިން ފައިސާެއއް ހޯދައިގެން ކަމެއް ކުރަން ނުކެ

ނަަގމުންދާ މަތީ ޕަސެންޓޭޖުގެ  އެ، ތިބެނީ. އެއީ ކުރީަގއި ވެސް ވާހަކަދެްއކެވި މެންބަރުން ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން

ނުވަީނ ޔިތުންަނށް އެކަމަށް އެކަީށގެންކަމުގެ ސަބަބުން ރައްގެ އަދަދު ބޮޑު މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ .ސަބަބުން

ނޑުމެން އެބަ، މާގައި. އެހެންވީހަޤީޤަތު ކަންކަމަށް  ޖެހޭ ިމ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަެކއް ގެންނަން. މި ައޅުގަ

ނޑުމެން ުގޅިެގން އެބަ ނަމަ އްކަތްތަކެއް ކުރަން. އެހެންނޫންޖެހޭ މަސަ އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާެޙއް ެގނެވޭތޯ އަުޅގަ

 ޤީއަކީ ރަށެްއަގިއ އަޅައިެލވޭ ނަރުދަމާ ކަމަށް،ށް ތަރައްޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަރައްޤީ

އެީއ އެންމެ ރަނގަޅު ވިސްނުމެްއ ނޫން ވާނަމަ،  ހަމައެކަނި ރަށެްއގަިއ ބިނާކުެރވޭ ބަދަރެްއ ކަމަށް ެދކެޭވ ަކމަށް

ނޑުމެން އެބަ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ގެނޑުމެން ޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަން. އަޅުގަ  ކަްނކަން ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ެއބަ ައންނަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނާ ރަށްރަށުގައި ދިރިުއޅެމުން ހޭ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޖެ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޫން ރަނގަޅު ލޯނެއް ލިބެންޖެހޭނީކީ.  ޙަޤީޤަތުގައި. މާލޭގައި ބިންކޮެޅއް އޮންނަ މީހާއަށް އެކަންޏެއް ލަންވިސްނާ

މަްސވެރިަކމުގެ އޮިޑެއއް ބަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތަށް ވެސް ުލއި  ،އް ލިބިގެންއެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލޯނެ

 ،ނަމަންކަމެއް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންނޫ ގޮތެްއގައި ލޯނެއް ދިނުމަކީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ

ނޑު، މެންގެ ތަރައްީޤ ހާސިލުކުރުމަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޅުަގނޑު  ،މަސަްއކަތްތެރިންނަށް ގެމެންއަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލެއް ުނކުރަން.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް އެކަށީގެްނވާ ފުރުޞަތުތަެކއް ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

މު އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެޭވ ހިނދުަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގައި ވެްސ އްރަނީ މިފަދަ މުހިައޅުަގނޑު އުްއމީދުކު ،އެހެންކަމުން

މި  އި،ބޭންކިްނގ ނިޒާމުތަކަށް ވިސްނަ އި،ބޮޑަށް މާލީ ނިޒާމުތަކަށް ވިސްނަ ވުރެ ސަރުކާރުން ވެސް މިހާރަށް އަދި

ނޑު ނުހަނު  އި،ރި އިޞްލާޙުތަަކކީ ކޮބައިތޯ ބަލަގެނެވެންހު ބޭނުންވާ، ނުހަނު އެ އިޞްލާުޙތައް ގެނެސްދިނުމަކީ އަުޅގަ

ލަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ކަމެއް ކަމުަގއި މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާ އެދޭ

 ފުރުޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. ައޅުަގނުޑ ގުތުކޮަޅކަށްފަހު( )ވަ އިބްރާހީމަށް.  ވަޙީދު މުޙައްމަދު

ވަނަ ފުރުޞަތު. ރަޝީދަށް ދެ ރިޔާޟް އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީއަރުވަނީ  މިހާރު ފުރުޞަތު މި

މެންބަރަކު މި ބިލަށް ތެރި ން އެްއވެސް އިްއޒަތް ހެލަން ބޭނުން އެއިބަލަ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްަވއިފި. އަޅުަގނޑު 

 ދާއިާރގެ މެދު ފުވައްމުލަކު ،ދަްއކަވަން އިންނެވިޯތ. އިްއޒަތްތެރި އެހެން ެއްއެވސް މެންބަރަކު ނެތުމާ އެކުވާހަކަފުޅު
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ގާނޫނު  ގެމޯލްޑިްވްސ މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، 81/6ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގާނޫުނ ނަންބަރު  ޢަލީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން  ވަގުތަށް ނިމުނީ. މި ިބލު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ބަހުސްގެ މަރުޙަާލ މިއަށް އިޞްލާޙު  1981

ނުޑ މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ  ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުން މިއަދުގެ ވޯޓުގެ ަގީޑގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ވަނީ ިއއްޒަތްތެރި  ލަސްުކރެވިފައި 6.1 ،ށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެއަށް. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަ 6.1އައިޓަމު 

ަވގުތު  މި އެހެންނަމަވެސް،ނެތުމުން. ންވަަޑއިގެ ގައިޓަމު ހުށަހެޅި ަވގުތު ަމޖިލީހުއެޖެްނޑާ ައއިެއ  ،ަވގުތު އެ މެންބަރު 

ނުޑ މި ގައިއިންނެވުމާ ެއކީ  އިސްމާޢީލް  މުޙައްމަދު ތްތެރި ެމންބަރުއިްއޒަ ދާއިރާގެ ދަނީ އެ ައއިޓަމަށް. ހޯަރފުށީ އަުޅގަ

މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު. ނޫނުައާސސީޤާގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭ

 މިވަނަ ޖަލްާސގަިއ.  1ވަނަ ދައުުރގެ ދެ ވަނަ އަހަުރގެ  2015 ،ގައި ޭބްއވުނު 2015ޖޫން  4ނީ ވަ ފައިކިޔުން ިއްއވި

އިސްމާޢީލް. އިއްޒަތްތެިރ  މުޙައްމަދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެއްވާނީ ހޯރަފުށީއި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަ

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ށީހޯރަފު

 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން.... އަށްނޫނުއަސާސީ ޤާޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދިވެހިރާއްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ލާޙުކުރުން. ަވނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞް 109 ގެނޫނުއަސާސީޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ނޑު އިޞްލާޙެްއ ވަނަ މާއްދާައށް އަޅު 109ނޫނުައސާސީގެ ޤާމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގަ

ނޑުމެންގެ  ،ވާތީވެ މި ހިއްާސުކރަނީ ދިވެހި ޒުވާނުން ކަަމށް 30ހުށަހެޅީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާާބދީގައި % އަުޅގަ

ނުޑމެން ޤްޞަވާނުންނަްށ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ މަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޒު ނޑު މި ބިލު ދުގައި އަުޅގަ އަޅުގަ

ޕެންޝަން ލިބެންޖެހޭ އުމުރަކީ  ންނޫނުއަސާސީޤާ ؛ވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަާނ ބެހޭދި .. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސްލީހުށަހަޅާ

ނޑަައޅާކަމަށް ފަންސަހައްޓި  ނޑުެމންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަކީ ދުނިޭޔެގ  ،އޮތުމުން ފައިކަ އަުޅގަ

ން ޒިްނމާ އަދާކުރައްވާ ބޭފުަޅީކ ކަގައި ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ައދި ދިވެހިރާއްޖޭ

ހުރި ބޭފުޅަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. ވަރަށް އެނަރޖީ  ،އެްކޓިވް ،ކެރޭ ،ވިސްނުންތެރި ،ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ުޒވާން

ކަމަށް އޮތުމަީކ  90، 80، 70ރަންޖެހޭ އުމުރަކީ ކުވެރިކަން  އިނުކުަރން ދިވެހިރާއްޖޭގަ ގަބޫެލއް އަޅުަގނެޑއް

ވެރިކަމުން ރިަޓޔަރވާ  ،އިކަުމގަ  65ނޫން. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑު ޙަޤީޤަުތގައި  ާރ އުމުެރއްއަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކު

ނޑު މި ގާޫނނުގައި ހިމަނާލީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް އްއުމުރެ ނުޑ ގަބޫުލކުރާހިތް .އަުޅގަ ެގ އޮތީ ައޅުަގނޑުމެންއަުޅގަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ؛ނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުގޮުތގައި އަުޅގަ ގެސަރުކާރެއް ދޭ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ފުުރޞަތު

ކިަޔަވއިގެން ތިބި ރަނގަޅު ުޒވާނުންނަށް  ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ގާނޫނުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ޒުވާނުންނަށް
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ނޑުެމން ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އައުމުގެ ވެްސ ފުރުޞަތުތައް އަޅުގަ

 ަގނޑު މި ގާނޫނު ހުށަހަާޅލީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މުޙައްމަދު ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ  ހޯރަފުށީޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ގެ ބަހުްސެގ ަވގުޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ ބިލު އި އަށްނޫނުއަސާސީޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

 1ށް ޕީ.ޕީ.އެމަ، ނީވަ ގަިޑއިރު. ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު ހަމަޖެހިފައި 3ވަނީ  ލާނަން. ޖުމްލަ ަވުގތު ހަމަޖެހިފައިދަންނަވައި

ސިކުންތު.  53މިނެޓު  24އަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 41މިނެޓު  47ސިކުންުތ. އެމް.ޑީ.ޕީ  4މިނެޓު  27ގަޑި 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  5ސިކުންތު. އަދާލާތު ޕާޓީއަްށ  22މިނެޓު  10އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ައޅުަގނޑު މިހާރު  މިނެޓު. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ދަްނނަވަން. 5މެންބަރަށް 

 ކަށް.ޙުސައިންމަނި ނިހާން އަޙްމަދު މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ލިާމލޭވިއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ބި ލެްއ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

މުގެ ނުކުތާެއްއ ނޫނުއަސާސީއަށް އިްޞލާޙު ގެނައުޤާދިޔައީ. މި ބިލުގެ ނުކުތާއާ މެދުގައި ދިވެހިރާްއޖޭގެ  ލިބިގެން މި

ވުން.  އަހަރާ ދެމެދުެގ މީހެއް ކަމުަގއި 65ައހަރާއި  30ވަނަ ާމއްދާއަށް އުމުރުން  109ހުށަހަޅަމުން 

)ނ( އަންނަނިވި  ަވނަ މާއްދާގެ 109ނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ކީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި އިޞްލާޙާ މެދުަގއި އަދި ައޅުަގނޑުމެްނެގ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ކުރުުމގެ ނަމުގައި. އަުޅގަ

ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތަގއި  އަުޅަގނަޑށް ؛ނުވާީތވެ ިއޞްލާޙުގެމެންަބރުން ބަހުސްކުރައްވާަފއި ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ

ގެ ތެރޭގައި ާޚއްޞަ ގޮެތްއގަިއ ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަމުން ވިދާުޅވެެދްއވި މުހިއްމު ނުކުތާތަކު  ޒަތްތެރި މެންބަރުއިއް 

ޖީލެއް އުފެއްދުުމގެ  ކުރިއަރަމުން އަންނަ އާ ޑިމޮކްރެޓިކު ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ދެްއުވމުގެ ވާހަަކ ވިދާުޅވެދެްއަވއިފި.

ނޑު ވެްސ ދެކެން. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ގިނަފުމު ސަމުހިއް ވަރަށް ޓެރި ފަހަރަށް އަވައް  ހާއެްއ ކަމުގައި އަުޅގަ

ކަމުެގ ހައްދުަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާސަރަ ގެޚާއްަޞޮކށް އޭޝިޔާ  ،ވަށަވަަށިއގެންވާ ޤައުމުތަުކގައި  ،ސަރަހައްދުތައް

ވަރަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ތިބޭތަން  ،ނަ ދުވަސްވީ ގި މަޤާމުގައި ނުވަތަ ިސޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ވަރަށް

ޢިލްމީ  އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ. އެއީ އޭޝިާޔގެ ވަރަށް ވަރުގަދަ ފަލްސަފާއެއް ޙަޤީޤަތުަގިއ. އެއީ ތަޖުރިބާއާ

 ދައްކާފަިއވޭ. ނަމަވެސް، އަދި ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމުގެ އަލީަގއި ޤައުމުތައް ކުިރއަށް ގެންިދޔުމުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު ނަޫމނާ

މުން އަންނަ ދުނިޭޔަގއި ުޒވާނުންނާ އެުކގައި މި ީޖލުތައް ކުރިއަަރިއގެން ައއުމަށް މަގުކޮށެންޖެހޭ. އޭގެތެޭރަގއި ވަބަވަނަ
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ނޑު މަސްދަރުގެ އެ މަފްހޫމު ފުޅާކުރެެވންޖެހޭ ކަމަށް ހަމަނޫނުއަސާީސެގ އެންމެ ޤާ ޚާއްޞަކޮށް ގައިމުވެްސ މައިގަ

ނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަުތަގިއ  ،ިމ މޭރުމުން ބަލާކަމުގަިއ ވާނަމަ އިން ގަބޫލުކުރަން. މި ވިސްނުމާއަޅުަގނޑުމެ އަުޅގަ

މަށް މި މަސައްކަތްޕުޅު ކުރަްއވަްނ ހުށަހެޅުއްވި. އަޅުަގނޑަށް ކުރީގައި ވެސް މި މަފްހޫ މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މީގެ

ނޑުމެންނަށް މެ  ަގއި ައޅުަގނުޑމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ  12:30ނުވަތަ  12:00ންދުރު ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ބައްދަލުވުމަށްފަހުގައި މި މުހިއް މު އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތްތަެކއް ނިންމޭނެ. ނަމަވެސް އޭެގކުރީަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅައިލަ ނަ މު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް. އަުޅަގނޑުގެ އަމިއްއް ހަމަ ގަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށް މުހި  ލާ ކަމަށްޒަރިްއޔާ ައޅުގަ

ވަންޏާ ދަންނަވަންޖެހެނީ މި މަސައްކަތުން ހުޅުިވގެންދާނީ ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ފަހި ފުރުޞަތުތަކެކޭ. އިތުރު 

ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުގަިއ  ދާުޅވެދެްއވި،ކުރިއެރުންތަެކކޭ. ެއއީ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަމުން ވެސް ވި

ނޑަެއިޅގެންޅުގަ އަ އަދި އޭގެ ފޯްސ . 55ޔަރކުެރވޭނެ އުމުުރ ނުވަތަ ސެލްފު ރިޓަޔަރމަންޓަކީ ރިޓަ ނޑުމެންނަށް ކަ

ނަޑެއޅުމަށްފަހުގައި އޭގެފަހަށް  އެއީ ސިވިްލ ސަރވިްސއާ އަދި އެ  ،ރިޓަޔަރމަންޓް  65ނޫން މަޤާމުތަކަށް ގޮތްތަެކއް ކަ

ނޑިވަޅެްއގައި ުޒވާނުންނަށް އެ އުމުރާ މު އެލަމުރުން ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް މުހިއްއަހަރު އު ވަންސާ އެއްޗެހި ލިބެމުންދާ ދަ

ކޮންމެހެން  ؛ނުވަތަ އެ އުމުރު ަކޑައްތުކުުރމުގެ މަރުޙަލާގައި އެފަދަ މަޤާމުތަކަށް ،ހަމައަށް ދަންދެން

ނޑަްށ ހީވަނީ މި ބަދަލާ ގުޅިގެްނ ވަރަށް އެ .ނޫން އެކަންޏެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޤާމު ހެން ގުޅުންހުރި އަުޅގަ

ހުރި ބައެއް މިކަހަލަ ހަމަތަކާ އަދި  ގާނޫނުތަކުަގއި .ބަދަލުތައް ވެސް ައއިސް ައންނަމުންދާނެހެން މުސްތަޤުބަލުގައި

ސަރަހައްދަކުން ވެސް މި އެ އެފަދަ އެހެން ހަމައެއް ބަޔާންކުރާ އަދި  ،ނަމަ ވަނީ ނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުރާ ކަމަށްޤާ

މު އިޞްލާޙަކަށް އިްއޒަތްތެިރ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ. އަދި މިއާެއކުެއކުހެން މިފަދަ މުހިއް ން އަންނާނެބަދަލުތައް ފުރޮޅިގެ

 ގިނަ މެންބަރު، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ފެއްޓެިވ ދަތުރަކީ ައޅުަގނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް

ށް ވޯޓު އަހަރަ 18ގުުމގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހިނާގނެ. އެއީ ދިނުމުގެ ކްރެޑިޓު ނެފަހަރަށް ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު

 ލެއްވި ކަމަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރަްއަވއިގެން އެ ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައި

ނޑަށް ހީވަނީޕްލެޓްވާހަކަ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، ހޯރަފުށީ ފޯމުތަކުގައި ދަްއަކވާ. އަުޅގަ

ވާހަަކ ދެެކވޭނޭ. ެއ މަނިކުފާނު ދުނިޔޭަގއި ހުންނެވިހާ ދުވަަހކަށް މި  މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް އުމުުރދުވަހަށް ވެްސ މި

 އްމު އާ .ވާތީ ައއުމަކަށްައއިތިލަދުންމަތީން ފެއްޓިގެްނ ބޮޑު . ެއވެސް އުމުރު ެވސް ތިރިކޮށްލާނެ ީމހަކަށް ވީ ތިމަންނާއޭ

ަކއެއް ވެސް މި ތަޅުމުގައި އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބުނު އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އުާފވެރި ވާހަ ގޮތެްއގައި ިއއްެޔަގއި

ތިލަުދންމަތީ ސަރަހައްދުން ފެށިގެން އައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިުތންނަށް މިނިވަންކަން ރަސްމީ ދަންނަވާލަން. އެއީ ބޮޑު

ނުޑ ިއއްޔެދަވައިެދއްވިބޮޑުތަކުރުފާނު ޯހއް ގޮތެްއގަިއ   ެދއްވުުމގަިއ ދުވާަފރު ދަންޑަހެލު ކުޅުްއވި ަދއުުރގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

. އެޮގތުން ރަމްޟާން މަހުގެ އެލަވަންސް ހަމަހަމަކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާނީ ދަންނަވާފަ ވެސް

ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތް. ހަމަ ެއާއ ދު ޢަލީ ރި މެންބަރު މުޙައްމަދިޔައީ ހަމަ އެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ފެނިގެން މި
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ތިލަދުންމަތިން އުތީމު ފެންނަނީ ހަމަ އަނެއްކާވެްސ ބޮޑުވިދިގެން ޖެހިގެން އައި ުދަވހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

ތަން.  ވަަޑއިގެން ހަަމ މިފަދަ މަސައްކަތްޕުޅެއް ކުރަްއވަން ފެއްެޓވިފަދަ ބޭފުޅަކު ައނެއްކާ ނިކުމެ  ތިންބެއިން

ނޑަށް ހީވަނީ ވިސްނައިފި ކަުމގައި ިއއްޒަތްތެިރ  ،ވާނަމަ އެހެންވީމާ، އެ ވިސްނުމާިއ އެ މޭރުމުން އަޅުގަ

ލަްއވާ މެްއަގއި ވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއިމެންބަރުންނަށް މިއަށް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ހެޮޔވިސްނު

ދަްއކަވަްނ ވާހަކަފުޅު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ގެބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވޭނެހެން. އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް

ދެއްިވ ފުުރޞަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ،ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ހަމަ އެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް ިއއްޒަތްތެިރ އެީކގައި ކުރިައށް ގެންދިއު ކަމާމާންޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އޮމާންއަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން. މަ

މެންބަރުން ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު އަބަުދވެްސ ދަންނަވަމުން މި ގެންދަނީ 

ބަރުންގެ ފަރާތުން ެއކަމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ކަހަލަ ގެންާދއިރު އެ ޕާީޓގެ މެންން މެންބަރަކު ވާަހކަދައްކަމުންއެ ޕާޓީއަކު

ދަނީ ވަރަށް އޮމާންކަމާ އެކީަގއި. އިްއޒަތްތެރި  ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް. މި ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ފެށިގެން މި

ވުމަށް ކަހަލަ ނުސިޔާުނ ހިތެއް ނުގެންގުުޅއް އަރުވަން. އެކަމުަގިއ އެްއވެސްރުންނަށް މިކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށްމެންބަ

ނޑު އެެދނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ މިހާރު މި މާންކަމާ އެީކަގިއ ދާ ގޮތަށް އޮމާންަކމާއި އަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މިކުރިއަށްދިއު  އިމްތިޔާޒު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަރުވަނީ  ން. އަުޅގަ

 އަށް.ފަހުމީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ެގނައުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅުްއިވ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

ބު ޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫނީ ނައިނޫނުައާސސީގެ ދަށުން ާރއްޖޭގެ ަރީއސުލްއަހަރަށް ޤާ 30އަިދ ، ހުށަހެޅުއްވުމާ ެއުކގައި 

ބަދަވީން ކުެރްއވި ފަދަ  3ކަުމގެ މަޤާމަށް ވެްސ ބޭފުޅުންނަށް ވަޑަިއގެންނެޭވ ގޮތް ހެއްދެވުަމކީ އުތީމު ރައީސް

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. ދެން  ގެމަސައްކަތްޕުެޅއް ގޮުތގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުްނ ސިފަކުރެްއވީތީވެ އަުޅގަ

ނޑަ ،ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި ވެސް މި ވިދާޅުވަނީ ޒުވާނުންނޭކޮްނމެ  ،ކަމެއްަގއި ވެސް ކޮންމެ ށް ފެނޭ ުޒވާނުންނޭ. އަުޅގަ

ވާ ކޮންމެ އުމުރަކަށް ިދޔައިމާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތިެލޭވ އެހެންވެއްޖެނަމަހީ ބާލިޣު

ނޑަށް މި ފެންނަނީ މުޅިން  ނޫނިއްޔާ ނައިބު ރައީސް ކަަމށް ވަޑަިއގެންނެވޭނެ ގޮތަށް ހެއްދެވުން.  ވެސް މި  އަުޅގަ

ކުރެިވގެްނ ތަން. ޓާގެޓު ނޫނުއަސާީސައށް ބަދަލުގެނައުމަށް ހުށަހަޅަމުންދާނޫނިއްޔާ ޤާ، ޑްކޮށް ގާނޫނަށްރާއްޖޭަގއި ޓާގެޓެ 



29 

 

ނީޑގައި ނޫން. ވަކި މީހެއް ސިކު ކަމެއް ނޫނުއަސާސީއަށް ނޫނިއްޔާ ގާނޫނު ހެދުމަކީ އެއީ އެްއވެްސ ތަނެއްގައި ކުރާޤާ

ނީޑަގއި ބައިންަދއިެގން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލު  ަވކި ބަަޔކު  ،ބައިންދައިގެން  ކަމެްއގެ  ގެނައުމަކީ ކުރެވޭނެސިކު

ނޑު ނުދެކެްނ. މި މުހިއްގޮތުގަ  ނޫނުއަސާސީއަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުން؟ ކީއްެވގެންތޯ ޤާ މު ވަނީއި އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ިމއީ މި އް ެދވިގެްނ ކަަމށް މިކަމެ މުބޮުޑ މުހިއް ކީްއވެގެންޯތ މިކަން މާ ާރއްޖޭަގއި  ވަނީ؟ އަުޅގަ

ގަންނަވާ އުމުރަީކ ރާއްޖޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަަކށް ނޫނިއްޔާ ނައިބު ރައީސަަކށް ވަޑައި  ނޫން. މި އުޅޭ ބަހުސެއް

 60އެންމެ މަތީ އުމުރަކީ ކަމުަގއި  އްޔާ ނައިބު ރައީސްހެދުމާ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ނޫނި އަހަރަށް 30

ރަްއޔިތުންެގ  ތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެނޫން އިއްޒަ މިއީ ރާއްޖޭގައި ުއޅޭ ބަހުސެއް ،އަހަރު ކަމަށް ހެދުމަކީ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ވެސް އަދި ޚާއްޞަ  .މެދުގައި އުޅޭ ބަހުސްތައް ައންނަންވާނީ އަޅުގަ

ނޫން. ެއކަން ފެށެންޖެހޭނީ އާއްމު  ކަމެއް ގެނައުމަކީ އާދައިގެބަދަލު ށްދުސްތޫރަ، ނޫނުއަާސސީއަށްޤާގައި ގޮތެއް 

ނޑުމެން އިުރއަރާވާްނޖެހޭނެ. އެހެންނަ ކަމަކަށް ބަހުސެއް ކުރެވޭ އީއެ  .ަގއިލްރައްޔިތުންގެ ެލވެ އިުރަގިއ މަވެސް، އަޅުގަ

ީވ އަވަހަށް އިޞްލާޙެއް ލާން. އަވަހަށް އެ ފާސް ވެސް  އެ .ނޫނުއަސާސީއާ ކުޅެލަްނވީއޭމިއަދު ޤާހިތަށްއަރާނެ 

ނޑަށް މި ގެކުރާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް  ޚިލާފަށް މަސައްކަތެއް  ވަރަްށ އާދަޔާ ކޮށްލަންވީ. އެހެންވީާމ،  ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޫނުއަސާީސ ރާ ގޮތަކީ ޤާކު ނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ގެންނަނީ ދުނިޔޭގެ ތަޙުޒީބުތަުކަގއި އެކަންތަން ފެންނަނީ. ޤާ

ނީ. ެއ ޓެސްޓުކުރުމުގެ ތެރެއިްނ ވުޖޫދުކުރުމަށްފަހުގައި އެ ެޓސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި އެތަްއ ޒަމާންތަކެއް ލިބެ

ވީމާ ޓިއުޝަަނލް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިދައުލަތް ހިންގުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަނީ. ކޮންސްޓި ންނޫނުއަސާސީޤާ

ބަހުސްތައް ހިންގުމަށްފަހުަގިއ  ފަރުދުންގެ ފެންވަުރގައި  ،ޓަަކއި ޤައުމުގެ އާއްމު ަރއްޔިތުްނގެ އެކަން ަޙއްލުކުރުމަށް

ނޑުމެން މި ފެންނަނީ މިޤާ މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  ރާއްޖޭގައި ނޫނުއަސާސީއާ ކުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ތަން. ަވކި ބޭފުޅަކަށް ާޓގެޓުކޮްށ ަވިކ  ތައް ހުށަހަޅާނޫނުއަސާީސ ިއޞްލާޙުސީއަށް ހިތަށްއެރީާމ ޓާގެުޓކޮށް ޤާނޫނުއަސާޤާ

އަދި ވަކި ބޭފުަޅކަށް ޓާގެުޓކުރަްއަވއިގެން އެ  ،އުމުރަކަށް ދިަޔއިމާ ރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ުކރިމަތިނުލުމާ

ރާއްޭޖގެ ، ނޫން ގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެނެއް ގެކަމެއް މި ކުރާ  ؛އުމުރު ހަގުކުރުން

ނޑުމެންނަށް އެބަ ނޫނުއަސާސީ މިހާރު އޮތްޤާ  ފެނޭ ވެރިކަން ހިންގުމުގައި ަދތިތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ އެހެން  ގޮތުން އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ޓެސްޓުކުރެިވއްޖެ  ގޮތަކުން. މިހާރު ިރޔާސީ ިނާޒމަކަށް ހިންގާއިުރ އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެބަ އެނގޭ އަުޅގަ

ވޯޓު އިތުރަށް ލިިބގެން.  އެއް ، 50ހިްނގާއިުރގަިއ ވެިރކަމަށް މި ވަަޑއިގެެނވެނީ % މަތީން ފަހަރެއްގެ ދެ

އެކުގައި ވަަޑއިގެެނވެނީ ގިނައިން އެހެން ޕާޓީތަކުން  ށް ވަޑަިއގަންނަވާ ބޭބޭފުުޅންނާއެހެންނަމަވެސް، ެއގޮތުން ވެިރކަމަ

ކޯލިޝަން ރޫޅެނީ. ރޫޅުީނމާ ސަރުކާރުގެ ޞައްަޙކަން  އެުކ ކޯލިޝަނެްއ ހަދައިގެން. ދެން ކުއްލި ގޮަތކަށް ބަޔަކާ އެހެން

ގޮތަށް މި ކަންތައްތައް  ވާންޖެހެނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ނެތް ސަރުކާރެއް ވެިރކަމުަގއި ޮއންނަ އެބަ ގެއްލޭ. ދެން މި

ނޑުގެ ަނޒަރުަގއި. މިކަން މިގޮތަށް  ދިމާވަނީ. އެހެންވީމާ، މިީއ ޓެސްޓުކުރެވިަފއި އޮތް   ކަމެއް އަުޅގަ
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ނޑުެމން ވިސްނުން ގެންގުޅުމަީކ ވާީތެވ، ޕާލިޓެސްޓުކުރެވިަފއި މެންޓްރީ ނިޒާމަކަށް ޤައުމު ބަަދލުކުރުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ

ނޫން. ެއަކންކުރުން ވެްސ އަުޅަގނޑުެމން ޖެހޭނީ ޤައުމުގެ އާއްމު ރައްޔިތުންެގ ފެންވަުރގަިއ މި  ކަމެއް  އެީއ ނެތް

ޅެލައި، ނޫނުއަސާސީއާ ކު ުކއްލިއަކަށް އަރާ އިާރއެުކަގިއ ޤާގޮތުަގއި.  ގެމެއްބަހުސްތައް ހިނގަންޖެހޭނީ ފުރަތަމަ ކަ

ނޑު އެްއޮގތަކަށްނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަން ހުށަޤާ ނޫން. މިއީ ރާއްޖޭގައި އުޭޅ  ކަމެއް ވެސް ތާއީުދކުރާހެޅުމަކީ އަޅުގަ

ފަރާތަކަްށ  ަކމެއް. މިއީ ަވކި ެރވޭނޫން. މިއީ ޓާގެޓުކު ނޫން. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮުޑވުމެއް ބަހުސެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވަަޑއިނުގެެނވޭ ގޮތް ހެދުމާއި ވަކި ބޭފުޅަކު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް 

ނޑުމެން ބަލަންތިބޭ މިކަން މިގޮތަށް ކުރަމުން މި ބޭފުޅުން ގެންދަވާނެ.  ،ގެނައުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަަސއްކަތެްއ. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ، ނަމަ ވަނީ ކަމަށް ކުރާ ބޮޑު ަކންބޮޑުވުމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިގޮތަށް މިކަން ަގނުޑގެ އެންމެއަޅު

 ގޮތުގައި އޮތް މިހާރުވެސް މި ބާބު މި .ލާނެއްޤުތަކާ ބެހޭ ބާބު އެްއކޮށް ނަގައިނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ އަާސސީ ޙަޤާ

ކަށް މިހާރު ހަދައިފި މި ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ، ދެން ޢަމަލީ ތް އެްއޗަނެ، ނަމަެވސް ެއއީ އޮްތ އެްއޗެއް ކަމުގަިއ ވީ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ ވަޅުލާ  މީކޮށް މި ބާބު އެއްކޮށް އުފުރާލައިގޮތުން ހަމަ ރަސް . ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. ތަން އަޅުގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ  ތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 އަށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ދާއިރާގެ  ދާގެ )ނ( އަށް ހޯރަފުށީ ވަނަ މާއް 109ނޫނުއަސާސީގެ ޤާސް. އާދެ! ` ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީ

ނޑު އަިމއްލަ ގޮތުން ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުްނ ވަިކ ގޮަތކަށް އަދި ނުނިންާމ އޮތީމަ ައޅުަގނޑު އަމިއް ލަ ދަންނަވާލަން. އެީއ، އަުޅގަ

ގޮތުންނޭ މި ދެންނެވީ. ވަކި މީހަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަންަކން ކުރާ ވާހަކަ މިތާގައި ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑު ހިތަށްއަރާ ވަކި މީހަކަށް އަާމޒުކޮްށގެން ކަންތައްަތއް ކުރުމުގެ ނަމޫނާ ދައްކަވަމުންގެންދަވަީނ  ދައްކާއިުރ، އަުޅގަ

ދަންނަވާލަންޖެހުނީ ދެންމެގައި ވާހަކަެދއްެކވި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ވިދާޅުެވއްޖެ، ތިޔަ ބޭފުޅުންނޭ. އެހެން މި 

އަޅުަގނޑުމެން ވަިކ ކަމަކަށް ނުވަތަ ަވކި މީހަކަށް ާޓގެުޓޮކށް ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫުނތައް ބައްޓަްނކުރަމުންގެންދާ 

އެމް.ޑީ.ޕީ ަވކި މީހަކަށް ޓާގެޓުކޮށް ކަންަތއްތަްއ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ؛ މުޅި 

ކުރަމުންގެންދާ މަންޒަރު. ވަިކ މީހަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަްނތައްތައް ކުރަމުންގެންދާ މަންޒަރު. ޤައުމު އެްއކައިީރަގއި 
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ހަކު ސަލާމަތްނުވެގެން ަވކި ބާއްވާަފއި، ރަްއޔިތުން ެއއްަކިއރީގައި ަބއިތިއްބާފަިއ، ފިކުރުަތއް ެއއްަކއިރިކޮށްލާފައި ވަކި މީ 

ނޑުމެންނަށް މި  މީހަކަށް ވެރިކަން ނުދެވިގެްނ، ވަކި މީހަކަށް ަވކި ކަެމއް ނުކޮށްދެިވގެން އުޅޭ މަންޒަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕީ.ީޕ.އެމަކުންނެއް ނޫޅެން ެއގޮތަަކށެއް. ައޅުަގނޑުމެން މި ުއެޅނީ މި ޤައުމައިގެން ކުރިއަށް  ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ާޤނޫނުއަސާސީ އެންމެ ފަހުން ދާން. ވަގު ތާއި ހާލަތަށް ކަންކަމުގައި ރިޢާޔަްތކުރަން އެަބ ޖެހޭ. އަޅުގަ

އެކުަލވާލިއިރު، ުނވަތަ އިޞްާލޙުކުރެވުނުއިރު މި ޤައުމަށް ޮއތް ހާލަތާއި މިއަދު މި ޤައުމު އޮތް ހާލަތާ ވަރަށް ތަފާތު. 

ޖެހެނީ ގާނޫނުތައް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހެނީ އެީއ ެއ ަވގުތަާކއި ެއ އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުން ާގނޫނުތައް ބަދަލުކުރަން

ތަނެއްގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގަިއ 

ނޑުމެްނގެ ދަތުރުކޮށްފައި ދާންވެގެން. ަތރައްޤީގެ އާ އުސްމިންތަަކކަްށ މި ޤައުމައިގެން ާވސިލުވާ  ންވެގެން. އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަސަްއކަތްކުަރއްވަމުްނ ގެންދަވަނީ އިދިކޮޅު ފަާރތްތަކުން މަގުމަތީގައި ަލވާ 

ހަޅޭއްތަކަށް ބެއްެލވުމެއް ނެތި، ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނާއި ަޤުއމުގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ަޓކަިއ. އެކަންކަން އެ މަނިކުފާނު 

ންވާ ސްޕީުޑގައި ގެންދިުއމަށް ޓަކައި އެބަ ބޭނުންވޭ އެ މަނިކުފާނާ ެއއްވަރަށް ްސޕީޑު ހުރި، ެއ މަނިކުފާނާ ބޭނު

އެީކގައި މަަސއްކަްތކުރުމުގެ ހިތްވަރު ހުރި، ެއ މަނިކުފާނަށް އިޚްލާޞްތެރި، ވަފާތެރި ބޭފުޅުން އެ މަނިކުފާުނެގ 

ށް ގެްނނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ވެސް އެބަ ޖެހޭ ގެންނަން. އެއީ ގާތުަގއި ތިއްަބވަން. އެހެންީވމާ، ޤާނޫނުއަސާސީއަ

ނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ މޮޓޯ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅީ އަމާޒަީކ ޤައުމު. ޤައުުމގެ ަރއްޔިތު އަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމު. ން. އަުޅގަ

އިުރ މެން ވެރިކަމަށް އައިއުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑުމެން ވަކި މީހަކަށް އަމާޒުކުާރކަށް ނޫން މި 

ޒުވާނުން ބާުރވެިރކުރުވުން. މިއަދު މި ޤައުުމގެ ، މު އެްއ ވަޢުދަކީޢުދުތަުކގެ ތެރޭގައި އެންމެ މުހިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަ

 ،ލަތު އޮތް ގޮތުން ކިޔަވަިއެގން ތިބި ޒުވާނުން އެބަ ތިބި. ހަރުދަނާ ޒުވާނުން އެބަ ތިބި. ކަންކަން ކުރަން ކެރޭހާ

ވާނުން އެބަ ތިބި. އެ ުޒވާނުންނަށް ވެސް ފުުރޞަތު ލިބޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުައސާސީ ބައްޓަންކުރުން އެީއކީ ޤާބިލު ޒު

ބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެގޮތަށް އެ ކުުރން ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ގަ  ފަހަރެއްގައި ވެސް ަވކި މީހަަކށް އަމާޒުކޮްށގެން ކަމެއް

ޅޭ ގޮތަީކ އެ ބޭފުޅުން ކޮންމެ ކަެމްއ ކުރުމުަގއި ެވސް ކުީރގަިއ އު ވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުންނަށް ވެގެން އެ

ނޑު ވިސްނުމަކީ އަންނި ،އޮންނަނީ ނޑުމެން މި ،އަންނި ،އަންނި ،އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބޭފުުޅންގެ މަިއގަ  ައންނި މިއީ. އަުޅގަ

ނޑު ަހމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ހާލަތަށް  މި ޤައުމުގެ މިއަދު  ،އުޅެނީ ެއގޮތަކަެށއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ގޮތަށް  އާދެވޭ އަހަރު ވީމާ 30ބަލާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގެ މަޤާމަށާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އުމުރުން 

ނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫުޕެގ އަހަރަށް ބަަލއިލާއިރު، ދެންމެަގއި އަޅު  65ޖެހޭ. ހަމަ ެއގޮތަށް  އޮންނަން އެބަ ގަ

 30ވީމާ، ނާޔަތްތަަކކާއި ކަންަތއްތައް އެބަ ހުއްޓޭ. އެހެންުރން މަތީގެ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އިއަހަ 65 ެވއްޖެލީޑަރު ވިދާޅު

ެއއީ މި ަވގުތު ، ކަން ކުރެވޭނެ ޮގތަށް އޮތުންއަހަރާ ދެމެދުގެ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސްކަމާއި ަނއިބު ރައީސް  65އަހަރާއި 

ނޑު ގަޅު ގޮލަތަށް ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަމި ޤައުމުގެ ހާ ޫބލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ްތ ކަމުގައި އަުޅގަ
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ކަށް ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން އެ ނިންމި ގޮތަނޫން ގޮތަކަށް ނިންމައިފިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން މި 

ނުޑގެ ައމިއްލަ ވިސްނުމުން މިކަން އެބައަޅުަގނޑު ވެސް ޢަމަލު ހެން ވާން. ދެން މި  ޖެހޭ ކުރާނަން. އެކަމަކު އަުޅގަ

ކަންކަން  ،ހުނަރުވެރި ،ާޤބިލު ،ޖެހޭ ހަމަ ޒުވާން  ލަތަށް ވިސްނާލާިއރު އެބައޮތީ މިއަުދގެ ހާލަތު އިނގޭތޯ. މިއަދުގެ ހާ

ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަންކުރަން. ެއއީ ވަިކ ބޭފުޅަކަށް ޓަކައެއް ނޫން.  ކުރަން ކެރޭ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ

ނޑުމެން ކުރަން މިއިުމގެ ަޙއްުޤގަިއ، ަރއްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަ އެއީ މުިޅ ޤައު އުޭޅ މަސައްކަްތ  . އަުޅގަ

ޖެހޭ. ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް  އެީކގައި ކޮށްދޭނެ ބަޔަކަްށ ފުރުޞަތު ލިބެން އެބަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިަކމާ

މިއަދު ަރއްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެ ގޮުތގަިއ  އެއީ .ޓަކައި ޤާނޫނުއަާސސީއަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުން ައޅުަގނޑުެމންނާ ހަވާލުކޮށްފައި މި އޮތް 

 ދަންޖެހޭްސ، ހަގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނެ އަށްތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީލަހާމަސްއޫލިއްޔަަތކީ އެ ަވގުތާއި 

ޔަތު ޮކނުޑގަިއ ލުކޮށް، މި ކަންކަން ކުރުން. މިއަދު މި މަސްއޫލިއްޤާނުނުތައް ހަދައި، ބާތިލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތައް ބާތި

ނޑުމެން. ަގއި ަރްއޔިތުންގެ ފަރާތުން ބަސްަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުއަޅަިއގެން މިތާ ބުނަްނ ތިބި ބަޔަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެްއވެސްއެހެންވީމާ، އަޅުގަ  ުއޅެނީ ވަިކ  ހާލެްއަގއި ވިސްނާަވޑައިުނގަންނަވާށޭ އަުޅގަ

ލަތެއް ައއިމަ ެއގޮތަށް ރިޢާަޔތްކޮށް، އެގޮތަށް ވިސްނާފަިއ ވަިކ މީހަކަށް އަމާުޒކުރަންޖެހޭ ހާމީހަކަށް އަމާޒުކޮްށގެންނޭ. 

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި ވެްސ ހަދަންޖެހެންޏާ ހަދަން އެބަ ަގއި އެހަދާފައި ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތާ ގާނޫނުތައް  ބަހުރި. އަުޅގަ

ފުޅުން، ކަމުގައި ިތއްބަަވއި ބޭނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔާއއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބު ޖެހޭ. އަޅުގަ

ޔާ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަުމެގ ފިއްުނވާ ކަަމށް ފެނިވަޑަިއގެންމިސާލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްލާޞްތެރި

އަްށ ގެަނއުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅަކު، އެ ބޭފުޅަކުމަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ުޤގަިއ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް ެގންނަންޖެހޭ ވަގުތެއްަގއި ގެަނއުމަކީ ެއއީ ޤައުުމގެ ޙައްުޤގައި ަރއްޔިތުްނގެ ޙައް

ނީ ަވކި ބޭފުޅަުކ އުޅެ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވެދާނެ. އަޅުަގނޑު މި ދަންަނވަނީ ފަހަރެއްަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުެމން މި

ގެންނަން ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމުެގ  ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ ، ކަމަށް ގެންނާށެކޭ ނޫން. އެހެންނަމަވެސްނައިބު ރައީސް

ލަތެއްގައި ކުރާނަމޭ. ކަން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ހާވަރަށް ތައްޔާރަށޭ. އެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ހަމަ މިތިބީ

ުކ އެ އުމަށް އިޚްލާޞްތެރީ ކޮންބައެއްކަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ވަފާތެރިކަމާއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ޤަ

 އަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާމްހޫރިއްޔާަކން. މި ޤައުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމަސައްކަތްކުރަނީ ކޮންަބއެއް 

 އެީކގައި މަސަްއކަތްކުރާ ބޭފުުޅންނަށް ފުރުޞަތު ފަހިވާ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަންކުަރންޖެހޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން 

 ލަތަކަށްތެރި ހާލަތަކަށް، ޤައުމު ނުރައްކާއެީކގައި ޤައުމަށް ނުރައްކާތެރި ހާއެއާވެސް ޖެހޭނީ ކުރަން. އަދި ހަމަ

ގެންގޮސްފާނެ ބަޔަކަށް ވެިރަކމަށް އައުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮްނނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން 

 މަނާކޮށްގެން ވެސް ަޤއުމު ސަލާމަތް...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ހޯރަފުށީ ދާ މެންބަުރ  އިރާގެ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 .މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ނޑު ހަމަ ޤާނޫނުއަާސސީ ވަނަ  109ެގ މި މާއްދާއަށް، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެންގެ އެިކއެކި އިދިޮކުޅ އިމަ ވަރަށް މާތް މަޤްޞަދެއްގައަށް ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅީ ހަމާއްދާ

ނޑުމެންެގ މި ސަރުކާރުންދިޮކޅު ބޭފުުޅން މި ދައްަކވަމުންއި ،ފަރާތްތަކުން ނަމަ ނޫން، ގެންދަާވ ވާހަކަފުުޅގައި އަުޅގަ

ްސގެން ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނގެ ބާުރވެރިކަން ިއޞްލާޙު ގެނެއަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުައސާީސގެ އެިކއެކި ާމއްދާތަކަށް 

ނޑުމެްނގެ ކުުރމަށް މި ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުގެއްުލވާލައި ކަންތައްތައް  ދައްކަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެއަށް ިލބޭއިރުަގއި އަޅު އަހަެރއްގެ ޓަރްމ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 5ސަރުކާރެއް އެކުލެިވގެން އަްނނައިރު   ،ގަ

ނުވާ ކޮންމެ ޮގތަކަށް ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސ ަގނުޑގެ ސީދާ ވިސްނުަމކީ އިސްލާން ދީނުގެ އަާސސްތަކާ ޚިލާފުއަޅު

ދޭންޖެހޭ  ުތގެ ތެރޭަގއި ރައްޔިތުންނަށްއަހަރުގެ މުއްދަ 5އިޞްލާޙުކޮްށގެން ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެ ލިބޭ 

ނޑު ނޑުމެން ސަރުކާރެްއ  މެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ޓަކަިއ އަުޅގަ ޖެހޭ ކުރަން. އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި، ރައްިޔތުންނަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. ޤާނޫނުއަސާީސ ންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްމި އަ

ސް ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިޞްލާޙުކޮްށގެން ވެސް އަދި އެހެން ގޮތްތަކަށް ކަންަތއްތައް ކޮށްގެން ވެ

ނޑުމެން ަރއްޔިތުން މި ަތނަށް ފޮ  ނުވާފައި ތިބި ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެންޓަކައި މަަސއްކަްތކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ގަކުރަ ނުޑ އެ މަޤްޞަުދގައި އެ ވިސްނުންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުގަ ެއ  މުަގއިބޫުލކުރަނީ. އެހެްނވެ، އަުޅގަ

 ން ހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅި އެއްވެސް ބިލަކަށް؛ މި ދޭތެރޭރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ

ނޑުމެްނގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ  ނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަމުންދިޔަ އެްއވެސް އަުޅގަ ހުށަހެޅެމުންދިޔަ އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް ފެނުނީ މި ތަނުގައި ބިލަކީ ރަނގަޅު ބިލެކޭ ބުނެ، ވާ ހަކަދެްއކި ބިލެއް ައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އަޅުގަ

ދިޔައިރު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެކަންކަން ުނކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަން ހުރި ހުރިހާ މީހުން އެ ބިލުތަްއ ހުށަހެޅެމުންއެ 

 ުޔނިވަރސިޓީެއްއގެ ބިލު ވެސް ން އިސްލާމިކުޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެމަސައްކަތެްއ ކުރުން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއް

ދިޔަ. ދިޔަ ދުވަހު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ މި ތަނުން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިެގން

ނޑު ތަ އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުިރޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި މަަސްއކަތްތަކެއް ކުރަމުންދިޔަ ްނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު މި ހާލުބޫހަ ގޮތަށް  ލަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ފަދަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރިކުރަނީ އަޅުގަ
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ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުމަށް ޓަަކއި މި ތަނަށް ކޮންމެ ފަދަ ބިލެއް  ސައްކަތްކުރުމަށް ޓަކައި ާގނޫނަށްމަ

މިހެންޮގސް  ؛ކަށް ރަނަގޅު ޮގތެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންހުށަހެޅި ކަމުގައި ވީނަމަެވސް އެ ބޭފުޅުންނަ

ނުދީ، ރައްޔިތުން މި ތަނަްށ ޅުަގނޑުމެންނަށް އެ އެއްބާރުލުން މެ ބިލަކަށް އަ ނޑުމެން މި ތަނަށް ހުަށހެޅި ކިތަންއަޅުގަ 

ތަން  ތްކުރަމުންދިޔައެ ބޭފުޅުން ހޮއްވަވާަފިއ ތިބި މަޤްޞަދު އެ ބޭފުޅުންނަށް އޮޅިވަަޑިއގެން މަސައްކަ

ނޑުމެން މި ަގނޑުމެްނ މިއަދު މި ތިބީ އެ ރޫހެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅު އްގައި ނޫން. އަޅުގަ

ނޑު ދެންމެ ކުރި ތަާކއި އަސްާލއި ސްން ފާހަަގކުރި ފަދައިން އިސްލާން ދީުނގެ އަސާ ތިބީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި، އަުޅގަ

ން، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކަށް އަޅުަގނޑުމެން ގާނޫނެއް ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހުނަސް އިޞްލާޙުކޮށްގެނުވާ ކޮންމެ ގޮތަޚިލާފު

އަހަރުގެ ޓަރމް ތެރޭަގއި ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމަށް ޓަކަިއ  5މި ޮއތް  އަށްރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ

ފުރުޞަތުގައި ވެްސ  ރައީސް، އަޅުަގނުޑ މި ކަން އިްއަޒތްތެރިއް ކުރަން ތައްޔާރަށްކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެ

 ދެްއވި ުފރުޞަތަށް. ހަނދާންކޮށްދެން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދު ިއސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ

އަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ބިުލގެ ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާ ާޤނޫނުއަސާސީދިވެ

ނޑު މި ދަންފަީޅެގ  ވަރަށް ގިނަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއ އެަބ އޮްތ. އަުޅގަ

ނަޑއި މަސައްކަތް މި ނހިސާބުން މެދުކަ ޑާލުމަށްފަހު ލާނަން. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދުކަ

ގޮެތއް  ގެންދާނަން. އެދިވަަޑިއގެން ތިއްެބިވ ހުރިހާ މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކުަގއި ަވގުތު ހުރިގައި ކުރިއަށް 11:00

ނޑައި ހިސާބުން  ބައްލަަވއިގެން މަޖިލީހުގެ މާލަމަށް ވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަމުން، މި  ލާނަން. މެދުކަ

 

 ]އަށް  11:01އިްނ  10:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަށް  `.  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްަކތައިގެން ކުިރއަށް ދިއުމަށް. ައޅުގަ

ގެ ދަށުން، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  -6.1. 6މި ގެންދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ނޑު  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ިބލުގެ މަސައްކަްތ. އަުޅގަ
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ތް ފަށާއިރު ފުރަތަމަ މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ބަހުސްގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަ

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން.

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަނަ މާއްާދގައި މި  261. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނަޑއެިޅފައި އޮތް ކަެމއް ެއއީ،  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރެްއ، އިޚްިތާޔރެއް މުޠުލަޤަށް ކަ

ލަތަކަށް ޤައުމަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ޤާޫނނުއަސާސީއަްށ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ ެއ ަވގުތަަކށް، ެއ ހާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ  ވަނަ ާމއްދާ  109ބޭނުންތެރި ގޮތުަގއި ގެނައުުމެގ ބާރު ލިބިފައި އޮތުން. މިއަުދ އަުޅގަ

އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހެއް  60އަހަާރއި  30އަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރުތުަތކުެގ ެތރޭގަ. އުމުރުން 

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމުގައި ވުމަށް  ަކނަޑއެޅިގެްނ ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާެޙއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ަޤއުމުެގ  ނޑުމެންގެ ަޤއުުމގެ ހާލަތު މި އޮތް ގޮތުން، އަދި ކުިރއަށް އޮތް ާތގަިއ ައޅުގަ މިއަދު އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ާލބަޔާއި މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް  ހާލަތު ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް، އަޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންވޭ ހަމައެކަނި  ގާނޫނުތައް ބައްޓަްނކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. ހަމައެާއއެުކ، އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން އަހަރާ ދެމުދުގެ އުމުރެއް ކަ 65އަހަރާއި  30އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި އުމުރަށް ވިސްނައިލާއިުރގައި ވެސް 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ސަބަބަކީ، މިައދު އަޅުަގނޑުމެން މި ދެޭކ  އޮތުން އެއީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖެާއއި މީގެ ކުރިްނ އަޅުަގނޑުމެން ދެކެމުންދިަޔ ދިވެހިރާއްޖެއާ ވަރަށް ތަާފތު. ތަފާތޭ މި ދެންނެވީ 

އްާޔއަކީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކަމާ ރިށް ޓަކައި ޤައުުމގެ ރައީސުލްޖުމްހޫތު ހަރަކާތްތައް ކުރުމައަޅުަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ަތފާ

ނޑުދަތުރުކުރަ ނޑުދަތުރުތަކާއެކު ވަރަށް ގިނަ ދަތުރުތައް ކުރަންޖެހި، އަޅުަގނޑުމެންނަީކ ކަ ެއއްޗެިހ  ންޖެހޭ، ވަަރށް ކަ

 މުއި ވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްެތރޭގަމުރުން ހަގު ބޭފުޅެއް މީގެއުތެއްަގއި ހުރި ބަޔަކަށް ވާތީ، ުފރިހަމަ ޞިއްޙަ ކުރަންޖެހޭ

ބޭފުޅަކަށް ވުމަކީ  ތެްއގައި ހުެރވޭ ޤާބިލުތުރުފަތުރުކޮށް އުޅެވޭ ފަދަ ޞިއްޙަށް ދައް. ޤައުމުގެ އެިކއެކި ދިަމދިމާއަކަމެ

ނޑުމެން ވިްސނަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ ިމއަ މުވަރަށް މުހިއް ނޑުމެންގެ އާދަިއގެ ކަެމއް. ހަމަެއއާެއކު، އަުޅގަ ުދ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ކިޔަން އޮފީހެއްގެ ެއސިސްޓެންޓަކަްށ  ކޮންމެ ވަޒީފާތަުކގައި ެވްސ ޝަރުތުތަކެއް އެބައޮތް. ައޅުގަ

ފައި އެބަޖެހޭ. ޑިގްީރެއއް ހަދާ އެބަޖެހޭ. ޖީ.ސީ.އީ އޭ.ލެވެލް އޮންނަން ހުށަހަޅައި ކުއްަޖކު ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އޮންނަން

އެބަޖެހޭ. ޕީ.އެޗް.ޑީ އޮންނަން ކުއްޖަަކްށ  އެބަޖެހޭ. މާސްޓަރސް ހަދައިފައި ހުރި ކުއްޖަކަށް ވާން ޖަކަށް ވާންހުރި ކުއް

މަށް، . އެހެންނަމަެވސް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބކަމުގެ މަޤާއެބަޖެހޭ ވާން

ނޑުމެންގެ ރަށުގެ ކައުންމަންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާރައްޔިތު މަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޓަކައި ސިެލްއގެ މަޤާށް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލާފެންވަ އޮންނަ ޝަރުތަކީ އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ މި ޖެހޭ  ބެލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެބަރު ކަމަށް އަޅުގަ
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ނޑުއެހެން ނަޒަ ގެ ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ ެމންރިއްޔާތަކުން ިވސްނަން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަބަބަކީ، އަުޅގަ

އެކަށީގެްނާވ ޤާބިލު މީހުންނަށް ވުމުގެ  އި، އެންމެ ޒިންާމދާރު މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަކީ ކަމަށްމުތަކުގަމަޤާ

ނޑުމެން ތަނަވަސްކޮށްދޭން ޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ. މި ތަނަވަސްކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ުޒވާނުން ،ނިންމުންތައް މަޖިލީހުން ނިންމާ  މު ނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްވޯޓުން އުފާވެރިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އެބަ ތިބި މިއަދު ިޑގްރީ ހަދާ ހާސް ކުދިންނެއް  އެަތއް ،ަސތޭކަ ކަމެއް. މި ޤައުުމގެ އެަތއް ފައި ތިބި. އަުޅގަ

ބަރުންނަށް، ބި. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންެފންވަރުގެ މީހުން އެބަ ތި ގެތެރޭގައި ޕްރޮފެސަރުން

ރުތުތަކުެގ މަށް އަންނަ ބޭފުޅުންގެ ޝަގެ މަޤާަމށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުކަމުގެ މަޤރިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑު ގަ ނ ބޫުލުކރާ ގޮތުަގއި މިނިމަމް ކޮލިފިކޭޝަނެއް އޮންނަންތެރޭގައި އަުޅގަ ން މި ގާނޫނު ޑުމެއެބަޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުެމން މިއާ، ހިނދު ދާއިޞްލާޙުެވގެން މިއީ  ،ދާއިރުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ަބހުސްކުރަމުންބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ އަނެއް ކަމަކީ   ،ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހަމައެާއއެުކ، އަުޅގަ

ޒުވާނުންނަށް ޒިންމާދާރު މަޤާމުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި  ،ދަ މަތީ މަޤާމުތައްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ުޒވާނުންނަށް މި ފަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސަ އްކަތްަތއް ކުރުމަކީ ވަރަްށ ފުރުޞަތުތައް މަޖިލީހުން ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ

ޅުަގނޑުެމންގެ ރާއްޭޖގައި އާބާދީގެ ގޮތަށް އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ޭބނުންވޭ. މިއަދު އަ  ގެމު ކަމެއްމުހިއް

ނޑުމެން ބޭނުންާވ ައކީ ޒުވާނުން. އެ ުޒވާނުންނަށް އެ އުފާވެރިކަްނ ހޯދައިދެވޭީނ އަ 35ގާތްަގނޑަކަްށ % ުޅގަ

ނޑުމެން ބައްޓަންުކރެވިގެން. އެ ަބއްޓަންކުރުމަށް  ފަހިވާނުންނަށް ެއ ކަންތައްތަކަށް މަގުޒުވާ ގާނޫނުތަކުން ޮގތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނނަށް މި ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަކީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭޓަކަ ކަމެއް.  އި މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑުމެން ވަރަްށ ވިސްނަންޖެހޭ މިއީ ޤާނޫނުއަާސސީ ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ އަށް ގެންނަ ިއޞްލާޙަކަށް ވާތީ، އަުޅގަ

މި ޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުަރން އެބަގައި ޅާ ާދއިާރގެ ޢިލްމީ ބަހުސް މީވަރަށް ފު ،ފުންކޮށް

ނޫނީ އެނޫން ފަދަ ، މަށްނޫނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަމުެގ މަޤާ، މަށްޤައުމުގެ ވަލިްއޔުލްއަމުރުކަުމެގ މަޤާ

ނޑުމެންނަށް ުއމުރުން ދުވަސްވީ މަޤާ  އަދި ،ޤާބިލު ،ކަށީގެްނވާކަމަށް އެ  ،މުތަކުގައި ިތއްބަާވ ބޭފުުޅންނަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިޖްތިމާޢީ އަިދ ގެ ގޮތުަގއި ހުރުނުވާ ފަދަ ބޭފުޅެއް ކަންތައްތަުކގަިއ ހަރަކާތްތެރި މަކީ ފަހަރެއްގަިއ އަުޅގަ

އަދި ހަމަެއއާެއކު އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ، ހަކަށް ވެސް ވެދާނެ. ެއހެންވީމާއިޤްތިޞާދީ ތަރައްީޤއަށް ހުިރ ހުރަ

ނޑުމެންެގ ތާރީޚު އެބަ ހެކިދޭ ގޮތުގައި ޚާއްޞަކޮށް ރައީސު އަނެއް ލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ނައިބުކަުމގެ މަގާމުަގއި ކަމަކީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ގާނޫނަށް ނަޒަރުހިންގައިލާއިރު މި ފެންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫބޭފުޅުން، އަތިއްބަވާ  ޝަރުތުތަކަކީ  ރިއްޔާގެުޅގަ

ގޮތުަގިއ މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ،  ރައީްސގެ ހަމަ ޝަރުތުތަކުގެނައިބު  ރިއްޔާގެ ހަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުމެންނަށް ނައިުބ ފަހަރަށް އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚު ބަަލއިލާއިުރގަިއ ބަެއއް ުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ރައީސްގެ ފަރާތުން ވެސް އެރައީސް ތަެކއް ފެނި، ކަމަށް ދަހިވެިތވާ ކަހަލަ ކަންތައްބަ ފެނޭ އަުޅގަ
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ލަތަށް ބައެއް ފަހަރު ކަންތައްތައް އެަބ ހޫރިއްޔާާއއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމާއި ިޒންމާ އަދާނުކުރެވޭ ހާރައީސުލްޖުމް

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން  ނޑުެމން  ދޭ. މިއީ އަޅުގަ ރަނގަޅު ވިސްނާލަން، ހުރި ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރިއްޔާ ވިދާުޅާވ ހޫއަހަރުން މަތީ ބޭފުޅަކު ބެހެއްޓީމާ، ރައީސުލްޖުމް 65މަށް އިުބކަމުގެ މަޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ

ގޮތުަގިއ  ގެއަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް އޫުލވެެގން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގޮތަކަށް ަޤއުމު ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަުކގައި މަސް 

ގޮތަށް ފާހަގަކޮށްލަން. ޝުކުރިއްާޔ  ގެމު ކަމެއްއްތައް ކުރުމަކީ ވެސް ވަރަްށ މުހިނުވާނެ އުސޫލަކުން މި ކަން

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަުރ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 .އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް

 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކަމުެގ ، އަްށ އިޞްލާޙެއް ގެަނއުމަކީ ވަަރށް ބޮޑަށް ވިސްނައިޤާނޫނުއަސާސީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ،

ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ހަމަ އެފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީން ޢާޔަތްކޮށްގެން މެނުވީ ކޮްށެގންމަްއޗަށް ރި ގެމިކޮޅުއެކޮުޅ، 

ކުރެވޭތޯ މަަސއްކަތްތަެކްއ ލު ެއއްގޮތް ޙު ގެަނއުމަކީ ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަުކގެ މެދުގަިއ ވީހާވެސް ގާތްކޮށް ިޚޔާއިޞްލާ

ނުޑގެ އަޚް ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުަގއި އަ ނޑު ދެކެން. ައުޅގަ މީ ޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުިއއް، ުޅގަ

 ިވއްާޔ ހެޔޮ ކަމަށް ވަނީ މި އޮތް ރިޔާސީ ިނޒާމު ހިންގާ ަދއިން، ާރއްޖޭަގއިހަަގުކރެއްވި ފަވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ފާ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ހާެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގައި ރިޔާސީ ނިޒާމު ހިންގޭނެ ގޮ ،ގޮތުަގއި ޙަށް ލަތާއި މަޝްރަތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ޒަތްތެިރ ރައީސް.ސް ެދކެން. ިއއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ވެބަލައި ޤާއިމުކުރުމަީކ މުހިއް އަުޅގަ

ެއކަށޭނަ ގޮެތއް  ރާއްޖެއަށް، ގޮތް  ޮހވޭ ބުރަށް ގޮްސގެން ރައީސަކު ދެ ،ރާއްޖޭަގއި ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރާ ނަމަ

 ރިހާ ކަމެއް ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީން ކަމުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަކަްށ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ދެންނެވޭކަށް ނެތް. މި ހު

ވިއްާޔ  ކަމަށް ވަނީ އެބަޖެހޭ. އަިއދަރ، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ދިއުން، ނޫނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަކަށް ދާ ކުރަންއިޞްލާޙު

ހާރު މި ވާނެ ގޮަތކަށް ާޤނޫނުއަސާސީ އަލުން އިޞްލާުޙކުރުން. އޭރުން މިވޯޓު ލިބޭ ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު އެންމެ ގިނަ

 ލިބިގެްނ މި ޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި،އަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރު ނުތިމަންނަ ގެ ވާަހކަާއއ10ިގެ ވާހަކަާއއި % 25ޖެހޭ %

މިއަދު ، ދާނެ. އެހެންކަމުންހޭ މައްސަލަތައް މުޅިން ނިމިގެންއެިކއެކި ޕާޓީތަުކގެ ކޯލިޝަްނތައް އުފައްަދއިގެން މި ޖެ

ެއކި ޕާޓީތަްއ  ރާއްޖޭަގއި ދިމާވެގެން މި އުޅޭ ހުރިހާ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ އަސްލަކީ މިދެންނެވި ގޮތަށް

ހޯދަން ދެވަނަ ބުރަކަށް ގޮްސގެން އެ ދިމާާވ ސިޔާސީ ހަމަޖެހުންތަކުެގ  51ބައިވެިރެވގެން ރައީަސކު ޮހުވމަށް %
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ތެރެއިން ނިކުންނަ މައްސަލަތައް. ބައިެއޅުމާއި ބައިބެހުމާއި މަސްބަހާ ގޮތަށް މަސް ނުބެހިގެން އެ އުފެދޭ 

މުން، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ެގންނަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން. އެހެންކަ

އިޞްލާޙަކީ މިދެންނެވި ގޮތަްށ ވިސްނާފައި، ިރޔާސީ ނިޒާަމކަށް ދާ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ އެއްބުރުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓު 

ނިޒާމަކަށް ިދުއން. މި ދެގޮތުން ކުެރ ގޮެތއް  ލިބޭ ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް، ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރުން. ނޫނިްއޔާ ބަރުލަމާނީ

ޚިޔާރުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި މިހާރު ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ބަހުސްކުެރވި، ރަްއޔިތުންގެ ިވސްނުން 

އްސަަލއެްއ ހުރި ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިފައި އޮތް ކަެމއް. ުޒާވނުންނަށް ފުރުޞަތުދިނުމަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް މަ

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަމަށް ެވސް  އަހަރު ުފރިފައިވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް،  18ނޫން. އަުޅގަ

ވޯޓުލުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިފަިއވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ކުރިމަތިލެެވން އެބަ ޖެހޭ. ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭ ކަމަށް ވަީނ 

ވާނުނަށް ފުރުޞަތު ދެމާތޯ. މިއީ ފުންކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އާދެ! ވިްއޔާ ފިސާރި ރަނގަޅަށް ޒު 

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އެބަ ދޫކޮށްލަންޖެހޭ އެންމެ މަތީ އުމުރުގެ މައްސަލަ. ޤާބިލުކަން ހުރި މީހެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 

ނަޑއެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ. އެހެންނޫން ކަމަށްވަންޏާ އިންތިޚާބީ ކޮންމެ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލާ ކަ

ނޑައެުޅމުގެ މައްސަލަ ނިކުންނަން ފަށާނެ. މުސްތަޤްބަލުގައި އަނެްއކާވެސް ނުހުއްޓޭ ބަހުސަކަށް  ފަރާތްތަކަށް އުމުރު ކަ

ހޭނެ ކަމަށް ވެގެންހިނަގއިދާނެ. މިކަންކަާމ މެދު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުގެންނައިުރ ފުންކޮްށ ވިސްނާލަންޖެ

އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ހަމަ ރަނގަޅަށް ެވސް ރާއްޖޭގެ ުޒާވނުންގެ އާބާދީ ބޮޑު. އެހެންވީާމ، ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތު 

ލިބޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމަކީ ެއއްވެސް ަމްއސަލައެއް ނޫން. ެއކަމަކު، ެއ އިޞްލާޙު ވާްނވާނީ ޙަޤީޤީ 

އަހަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް  18ނަެއއްަގއި ވެސް ުޒވާނުނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތަކަށް. އެހެންކަމުން، މާނައިގަިއ ވެސް ހުރިހާ މާ

ނޑު އެދި ދަންނަވަން. ެދވަަނ  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް މީގެން އިޞްލާޙު ގެނައުމަްށ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަ

ނަވާނެ، ސިޔާސީ އެހެން ޕާޓީތައް އޮންބޯުޑކުރުމަީކ އަހަުރގެ މައްަސލަ. ޙަޤީޤަތުގައި އެނިގވަަޑިއގަން 65ކަމަކީ 

ނޑުެމން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކަގއި ތިބޭ މީހުންނަށް އެހާ ބޮޑަށް  މުހިއްމު ކަމެއް މިކަހަލަ ޮކންމެ ކަމެއްަގއި. އަުޅގަ

ނޑުމެން މާ ކު 65އަހަުރގެ މައްސަލަ ެއއީ.  60ބަލައިގަެނވޭ ކަމަކަށް ނުވޭ  ރިންވެސް އަހަރު މައްސަލަ. އެއީ ައޅުގަ

ޚިޔާލުފާޅުކޮށް، އެކަމުން އުެފދުނު ނުތަވަސްކަމުގެ ތެެރއިން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެްނޮގސްފައިވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، 

ނޑަކަށް  އެކަމަށް އަނެއްާކވެްސ މައްަސލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ބަހުސްކުރުމަކީ ކޮްށގެންވާނެ ަކމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ކަްނކަމާ މެދު ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުން، އަދި ޚާއްަޞކޮށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް ޕާޓީން ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. މި

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުގެންަނއިުރ  ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އަޅުގަ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާނެ ކަމަްށ އަޅުގަ

ދަލުތައް ގެންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ޒުވާނުނަށް ފުރުޞަތު ރާއްޖޭަގއި ރިޔާސީ ނިޒާމު ިހންގޭނެ ގޮތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ

ނޑުގެ ަމއްަސލައެއް ނޫންކަމުަގއި ވެސް  18ދިނުމަށް ޓަކައި  އަހަރަްށ ހަދައިފިއްޔާ އެ އޭޖު ތިރުކުރުމަކީ އަުޅގަ

ރޭ ފުންކޮށް ދަންނަވަން. އެއީ ުޒވާނުނަށް ފުރުޞަތުދޭން އެދޭ މީހަކަށް އަޅުަގނޑު ވާތީ. އެކަމަުކ، މި ކަންކަމާ ދޭތެ
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ނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުމުގެ ރިޕާްކޝަން، ެއ ނިކުންނަ ނަތީޖާ، ރައްޔިތުންނަށް އެއިްނ ލިޭބނެ  ވިސްނަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ފައިދާއާއި މަންފާ މިހުރިހާ ކަމެއް ކިރައި ވަޒަްނކުރަންޖެހޭނެ. މި ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން އިްއޒަތްތެރި 

ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިހާރުން މިހާރަށް މިދެންނެވި ގޮތަށް ރައީސް އަޅުަގނޑުމެން ކަ ްނަކން ނިންމަންވާނީ. އަުޅގަ

ޕްރެޒިޑެންޝަލް ނިޒާމު، ނުވަތަ ރިޔާސީ ނިޒާމު ހެޔޮ ގޮތުގައި ރަްއޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާހުރި ގޮތެއްގަިއ 

ގެ ސިޔާީސ މަސްރަޙު ފިނިވާނެ ގޮަތކަށް ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހިމޭންކަމާއި ހަމަޖެހުން އަންނާނެ ޮގތަކަށް، ާރއްޖޭ

ނޑު ދެޭކ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއގޮތަށް އެ މަސަްއކަތް ކުރަންޖެހޭނެ  ބައްޓަންކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

 ކަމަށް ވެސް ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެޝު

 ށް. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢަ

 

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް 109ނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އެމް.ޑީ.އޭެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރ،

ނޑުހައަޅުަގނުޑ އަިމއްލަ  ޅުަގނޑުމެންެގ ވެސް ދަންަނވަން. އަދި އަ  އިިސއްޔަތުން ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ އަުޅގަ

ނޑު ،ކަމުަގއި ވާނަމަ ރީ ގްރޫޕުން މި އިޞްލާޙު ބައިލަގަތުމަށް ނިންމައިފިމެންޓްޕާލި ވެްސ  އެ ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ނުޑގެ ކުރިްނ  .ތާއީދުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު ވާހަކަދެްއކުމުގެ ކުރިން ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ މި ވާހަކަދެްއކި މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ ރުގެ ާވހަކަފުޅަށް އަޅުގަ

ބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ނުވަަތ ގައި ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ވެސް ގަފުރުޞަތު

ނޑު ހިސާބުން. ޭއގެތެރޭަގިއ  އަަހރާ 18ފެށިގެން މި އަންނަނީ ގުޭޅ ހުރިހާ ކަންތައްތަެކއް  ގޮތެްއަގއި ޒުވާނުްނނާ މައިގަ

ހަމަޖެހިފައި މި  ވެސްއަހަރުން ކަިއވެނިކުެރވޭނެ ގޮތަށް  18އަހަރު ފުރުމުން ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެްނވޭ. އަދި  18

އަހަރު ފުރުމުން މެނުވީ އެްއގަމުަގއި ދުްއވާ އަދި ަކނޑުަގއި ދުްއވާ އުޅަނދުތަުކގެ  18އޮންނަނީ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، 

ނޑު ގަވެސް ހަމަ ސް ލިބޭނޭ އިންިތޒާމުތައްލައިންސަން ގޮުތަގއި  ބޫުލކުރާޖެހިފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

 65އަހަރާއި ނުވަތަ  35ތަށް އަންނަ ބޭފުޅެއްގެ އުމުރު ޚުނުވަތަ ވެރިކަމުގެ ތަ  ،ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަށް

ކަމަށް  ކަމެއް މުޅިން ޚިލާފު ީކ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީއާ މެދަށް މީތި ބައްަޓންވެފައި އޮތްއޮތުމައަހަރާ ދެ

އޮތީ އަސާސީ ޙައްޤުަތކާިއ  ނޫނުއަސާސީގެ އެންމެ މުހިއްމު ބާބެއްގެ ގޮުތގައި މިއަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުރެޭވ. މި ޤާ
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މި ، ންކުރޭ ވަނަ ާމްއދާގައި އެބަ ބަޔާ 26ވަރަށް ސާފުކޮށް ިމ ގާނޫނުގެ  މިނިވަންކަމުގެ ބާބު. މި ާބބުގައި

މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް  އަހަރުން 18ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާ ހިނދަކު، އުމުރުން  ނޫނުއަސާސީަގއި އެހެންޤާ

ނުޑ  އަންނަނިވި ޙައްޤުަތއް ލިބިެގންވެެއވެ. އޭގެތެޭރގައި މި ޯވޓުލުމުގެ ޙައްޤު ވެސް އެބަ ލިބޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވެސް އަދި ަނއިބު ރައީސްކަުމގެ މަޤާމަށް ވެްސ  ޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަމުެގ މަޤާމަށްގޮތުަގއި ިދވެހިރާއް  ބޫލުކުރާގަ

ގޮުތގަިއ ޭއގެ އެންމެ  ޫބލުކުރާނުޑ ގައަހަރު ފުރޭ ކޮންމެ ިދވެިހ ރައްޔިަތކަށް ކުރިމަތިލެޭވ ޮގތަށް އޮތުމަކީ އަުޅގަ 18

އަށް ށް މުހިއްމު ވާހަަކއެއް އެަބ އޮތް. މި ޤާނޫނުއަސާސީބޭނުންވާ ވަރަރަނގަޅު ގޮތް. ދެން އަޅުަގނޑު  ފާހަގަކޮށްލަން 

ނޑުމެްނގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަށް ވަކާލާތުކުރަމުންދާއިރު އެ ބޭފުޅުން އެބަ  މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނ މިއަށް ފާހަގަކުރަްއވާ،  ނުގެނައުމަށް  ަވކި ބޭފުޅަކު މަޤާމަށް އުޅޭ އިޞްލާހަކީ މިއީ ހުށަހެޅިގެން މިއަުޅގަ

ނޑުމެން ގެނެްސގެން ނުވަތަ ރައީްސކަމަށް ނުގެނަ  ުއމަށް އަދި ނުވަތަ ވަިކ ބޭފުަޅކު މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރުމަްށ އަުޅގަ

ނ އަީކ މީަގއި އެ ބޭފުޅުން ާވހަކަތައް ދެކޮޅުނުޖެހޭ ަބއެއް ުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާަހކައުޅޭ އިޞްލާޙެކޭ. އަުޅގަ

ނގާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެތެރޭެގ ކަންތައްަތއް އޮްތ ގޮތަށް. ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިަލމާހިއްޓޭ. ކަންތައްތަްއ އެބަ ހު 

ެގންދަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޮއފީހުގައި ތިއްަބވާ ދެ ބޭފުޅަކު. ޑައަޅަމުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެތެރޭގެ ިސޔާަސތުތައް މިހާރު ކަނ

ގެ މަްއޗަށް މުިޅ ޕާޓީގެ ހުރިހާ ކަންަތއްތަކެއް ތަކު ޔާސަތުއެއީ ސަބްރާ ނޫރައްދީނާިއ ޝައުނާ. މި ދެ ބޭފުޅުންެގ ސި

ރިހާ ކަންތައްތަކެްއ އެ ބޭފުުޅންގެ އަމާަޒކީ ރައީސް ަނޝީދުގެ ހު، ންމަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންވީމާމިހާރު ނި

ލުގައި ޖެހިފައި ކުރުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. މަނިުކފާނަކީ މި ދަތަންފީޛު

އިންނެވި ބޭފުެޅއް. މަނިކުފާނު ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިަކމަށް ކުރިމަތިލާނެކަން އިޢުލާންކުރި ހިސާބުން ފެށިގެްނ 

ރި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ޚިދުމަތްކު އި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގަ  ނު ތިހިރީ،ޖައްސާފަ. މަނިކުފާ އިއޮތީ އެ ދަލުގަ މަނިކުފާނު ތި

އި އެކީގަ  ހަމައަށް ވެސް މަނިކުފާނު ތި ގެންދަވަނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އިސިްއޔަތުން، އަދި މިއަދާމެންބަރެއްގެ ހަ

މަނިކުފާނު މިއަދު ތި ހުންނެވީ ވަރަށް ޚުދުމުޚުތާރު ގޮތަކަށް މަނިކުފާނު ، މަަސއްކަތްކުރަުމން. އެހެންވީމާ އަށްއެމް.ޑީ.ޕީ

ދެކޮޅަށް މަނިކުފާނު  ާޓގެޓުޮކށްގެން މި ބޭފުޅުން ހިންގާ ޖަރީމާއާ ތި ހުންނެވީ އެކަހެރިކޮށްފަ. މިއީ ވަކި ބޭފުޅަކަށް

ވާހަކަދެްއކުމުން މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑަިއގެންފަިއވާ ހިތްދަތިކަން. ހަމަ މީގެއިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން 

ށް ދިމާވެފައިާވ ހިތްދަތި ބޭނުންވޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑަރޝިޕަށް މީގެކުރިން އަންނަން މަސައްކަްތކުރި ބޭބޭފުޅުްނނަ

 ،ން ފަދަ ބޭބޭފުޅުންމުނައްވަރު، އިބްރާ، ޑީީޑ، އަލްހާ ތެޭރގައި މަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ގޯގޯ ލަޠީފް،ޭއގެ ކަންތައްތައް.

މިއީ ، އެ ބޭފުޅުން ކަތިލާފަ. އެހެންވީމާހިސާބުން ވަނީ  ޅުންެގ ޓާގެުޓ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ލީޑަރޝިާޕ ހަމައަށް ދިއުމާ އެ ބޭފު

 ކި ބޭފުަޅކަށް ޓާގެޓުކުރާ ވާހަކަެދއްކީމާބޭފުޅުންގެ ތެޭރގަިއ ަވިކ ބޭފުޅަކު މަޤާމަކަށް ގެަނުއމަށް ޓަކައި ވައެ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ  އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެ ބޭފުުޅންނަށް ހަނދާންކޮށލަދޭން ބޭނުންވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް. އަުޅގަ

އެހާ ބޮޑެތި ބާރުަތކެއް ލިިބވަަޑއިގެންަފއިވާ ބޭޭބފުޅެއް ނޫން. ޑރ. ޑީީޑ ެއ ރައީސަކީ  އިކުީރގަ  އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ީމގެ
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މަރާއިގެން އެ ބޭފުޅާ މަޤާމަށް ރޕާސަްނ މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ތަޅާމަޤާމަށް ވަޑަިއގެންނެވީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަ

ކަްށ ކަމަ  ްއ ލިބިގެންާވ މީހެއްއިިސއްޔަތެބޮުޑ ހަ ވަަޑއިގެންެނވީ. ވަިކ ހިސާބަކުން ފެށިގެން އެ ބޭފުޅާ ައކީ މާ

މިައދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ  އިތޯ؟ުނގަްތ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަުދެގ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައެމް.ޑީ.ޕީައކުން ބަލައެއް

ށް ވުރެ ިއސް މަޤާމަކަށް އެ މަނިކުފާނު ހިސާބުން ފެިށގެން ެޗއަރޕާސަނަ ރައީސްކަމަށް ަރއީސް ނަޝީުދ އިންތިޚާބުވުމާ

ޓެއް ަކނަޑއަޅަިއގެން ެއ ސެކްރެޓޭރިއެ ލަތު.ހާމިއީ އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހުރި ، ވަނީ. އެެހންވީމާޑަިއގެންފައި މި ވެވަ 

އި. ދަނީ ރަީއސް ނަޝީދުގެ އޮފީހުގަ ިކ މަސަްއކަތްަތކެއް މި ކުރަމުންބޭފުޅުން މަސައްކަތްތަްއ ކުަރމުންދާއިރު ވަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އެހެންވީމާ، އިޞްލާެޙްއ  ވަނީ މިއީ ަވކި ބޭފުޅަކަށް ާޓގެުޓކޮށްގެން ކުރެވިފަިއ އޮތްއަުޅގަ

ނޑު ގަ ނުކުރަމޭ. މިއީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޒުވާނުނަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭެނ  ބޫލެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު އި  އިން ލަިއގެން އުޅޭއެ ބޭފުޅުން، ނުވަތަ އެމް.ޑީ.އޭ  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން  ޞްލާޙެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ ދިވެހި ުޒާވނުންނަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދަގަ ދޭން. ރައީސުލްޖުމްހުރިއްާޔ އިބޫލުކުރަނީ. މިއަދު އަުޅގަ

 ...ޤައްޔޫމްޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފު އިްއޒަތްތެރި  ުރޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މަށް. މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ނޑު ގަ ހަމައެކަނި އަންނަންޖެހޭ  އަށް ގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ ބޫލުކުރާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކީ މި އިޞްލާޙަ ށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަެކއް އޮްތ ވަރަ ،އަކީ ވަރަށް ގިނަޤާނޫުނއަސާސީ އެްއ ނޫން. ައޅުގަ

ނޑު ވަރަށްއެ ނޫނުއަސާސީޤާ ނޑުމެންެގ  ބޫލުކުރަން. އަދި ޭއގެއިތުަރށްބޮޑަށް ގަ  އް ކަމަށް ައޅުގަ ވެސް އަުޅގަ

މިހާތަނަށް ، ލީހަށް ދެވިަފއި ވީނަމަވެސްނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުުރމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިޤާ

ނޑުމެްނގެ ހުރިހާ އަޅުަގނޑަށް ފެނުނުފެނުމުގަިއ މި ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރީ ސު ޕްރީމް ކޯޓުން. މިއީ އަުޅގަ

 މި މަޖިލީހަށް ލިބިފައި އޮތްނުޑމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރު، ވެސް މިއަދު ކަްނބޮޑުވޭ. ޙަޤީޤަުތގަިއ އަުޅގަ މެންބަރުން

ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ބޫރުވެފައިވާ މަސަްއކަތެއް. ކޮންމެ ދުވަހެއްަގއި ކުރަން މަޖު ބާރު މަޖިލީހުގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އަޅުގަ

ކިތަންމެ ހީލަތްތެރި ކަންތައްތަކެއް ީމގެ ފަހަތުަގިއ ، އާދެ! މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙަކީ ކިތަންމެ މަކަރުވެރި

ނޫނުއަސާީސގައި އޮތް ޓެކްނިކަލް ކަެމއް ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަޅުކުރުމަށް ިމ ީވނަމަވެސް ޤާ ކަމުަގއި އޮތް އިޞްލާެޙއް

ނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ.  ވަަނ  73ނޫނުއަސާސީގެ އެހެން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ޤާއިޞްލާޙު އެބަ އަުޅގަ



42 

 

ަގއި އެބަ ޮއވޭ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާ 73ނޫނުއަސާސީެގ އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ޤާ މާއްދާގައި

އަހަރު ވީމައޭ ަރއްޔިތުްނގެ  18 .މެންބަރަކަށް ެވވޭ ގޮތް. ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަެރއްެގ އުމުރު އެބަ އޮވޭ

 124ގެ ނޫނުއަާސސީއްޔާ ކުރިމަތިލެވެީނ. ދެން ހަމައެއާއެްއކޮށް އެބަ އޮވޭ ޤާމަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ލިބެނީ. އެހެންނޫނި

ލަތެއް އަތުެވއްޖެއްާޔ ނައިބު ފަންކުޝަން ނުކުރެވޭ ހާ ާއއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެމާއްދާގައި ރައީސުލްޖުްމހުރިއްޔާވަނަ 

ނޑު މި އަޅު  ،އޮތުމަށް ަބލާއިރުަގއިހެން އޮތްއެކަމެއް ކުރަންޖެހެނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ަކމަށް. އެ ގަ

 އަހަރު  18ަމށް ބަލާއިރުގައި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ފަހަރުގައި ހުރެދާނެ އޮތުދަންނަވަނީ އެހެން އޮތް

ނޫނުއަސާސީަގިއ މި ބުނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އުމުރު ހަމަނުވާ ބޭފުޅަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އި މި ޤާވެފަ

، އެހެންވީމާ  ނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ އުޅޭ މައްސަލަ.ޤާ މި، ނަމަގެްނވާ ކަމެްއ. އެހެންކަމަްށވާރައީސަކަށް އިނުމަކީ ެއކަށީ

. ެއއީ މި ކަމެއް ނޫން އެއީ އަހަރަށް ބަދަލުވާންޖެހޭ ދަށު އުމުރު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް. ެއއަކު ުސވާލެއް އޮތް 18އެބަ 

 35އުޅޭ އަހަރު. މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި އެބަ  20ނޫނީ  ،އަހަރު 18އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް 

ކަމަށް  އިނެދއްޖެ ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަރީއސްކަމުަގއިން މެންބަރަުކ ރައްވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން. އޭގެ އަހަރުން ދަށުގެ

ރައީްސކަން އެަބ  ންނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ގޮއްިސއްޔާ އާއި ަނއިބު ަރއީސް ަފންކްޝަާރއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ވެފައި

ލީހުގެ ރައީސް. އެހެންކަމަށްާވނަމަ އެބަ ޖެހޭ މި ބަދަލު، ނަމަވެސް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖި ކުރަންޖެހޭ ވަގުތީ ގޮތުން

ގޮތުަގއި. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތަކީ ިމ  ބޫލުކުރާެއބަ ރަނގަޅުވާންޖެހޭ އަުޅަގނުޑ ގަނޫނުއަސާސީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޤާ

ޤައުމީ  ؛ލަޙަތުވިސްނުމެއް ނޫން. ނޫނީ މަޞްިއ ވިސްނާ ޤައުމީ ފެްނވަރެްއގަ  އުޅެނީ އިޞްލާޙު ައއިްސގެން މި

 މާޔަތްކުރުމަށް ބަަޔކު ގެ އެތެޭރގަިއ އޮްތ މަޞްލަޙަތެއް ހިޕީ.ޕީ.ެއމް ކަމެއް ނޫން. ިމއީ ލަޙަތު ޮއތްއި މަޞްފެންވަރެްއގަ

ނޑުމެން އެންމެން ން އެަބ  ތްތަކުބޫލުކުރާނެ. ޙަޤީޤަަތކީ ބައެއް ފަރާވެސް އެކަން ގަ ކުރާ ކަމެއް މި ކަމަކީ. އަުޅގަ

ނޑަށް ގަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަދީބު ނައިބު ރައީސަަކށް އަންނަންވެދައްކާ މިއީ ޓޫ ބޫލެއް ގެން ކުރާ ކަެމކޭ. އަުޅގަ

 ،ނަމަ . ިމކަމުގެ ފަހަތުގައި މި ވަނީ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އެްއވެްސ މީހަކު ފައިނަގަމުންދާއެކަމެއް ނުކުރެވޭ

ވަމުންދާ ގޮތް. މަންަޒރު އެބަ ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް. ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ  ންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ކަ

ވެގެންތޯ؟ ކޮންކަެމއް ކުރަން  ތުލުކުރީ ކިހިނެއްރާޝީމާ ހިސާބުން ބަލައިލަމާ! އަފްރާޝީމް ގަފެނޭ. ހިންގަވާ އަފް

ނޑުމެން ބަލައިލަ ންތޯ؟ ކޮންކަމަކަްށ ފަިއނެގީމަތޯއުޅެގެ ދެން ހިނާގ ކާނަލް ނާޒިމަށް ބަލަމާ! ންޖެހޭ. އެބަ އަުޅގަ

ހިސާބުން ފެށިގެން އެހެން ނަޒަރަކުން ޔާމީން ވާހަކަ ބުނި ޤުވެރިކަން ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކމަށް ޝައު

. ނިަކން ބައްލަވާ ކިހިެނއްތޯ ހެދީ ވެސް ިދޔައީ. ަރއީސް ނަޝީދަށް ހިސާބުން އެ ފަރާތުގެ ުދވަސް ބައްލަވަން ފެށި. އެ 

އުޅޭ އެންމެން އެލިމިނޭޓުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ިމ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކުރަންއުޅެނީ  ދިމާކުރަން މިންވީމާ، އެހެ

އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  މިހާރު ދިމާކޮށްފައި މި، ކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާގެންގުޅެނީ. އެކަން ެއގޮތަށް ވޭތޯ މަސައް

ނޑު ގަމު ރައީސްކަމަށް ައއިސްދާެނ ކަމުގެ ބިރު ޔާމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫރައީސް މައު  ބޫލުކުރާ މީނަށް ހީފުޅުވެގެން އަުޅގަ
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މޫނަށް ކުރިމަތިނުލެވޭނެ ހަރަށް ޖައްސާލައިގެން ރަީއްސ މައުއަ 65ސް އަނެއްާކވެސް ވެ  އުޅެނީ މި ގޮތުަގއި މި

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ގަ ކޮންމެވެސް ގޮެތއް ހަދަން ްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން ބޫލުކުރަން. އިކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ޤާނޫުނއަސާސީ އިޞްލާހުކުރަން ސު ޙަޤީޤަތުގައި ޕްރީމް ކޯަޓށް ފޮނުވަންވީ. އެއީ އެހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާ މި ދަންަނަވނީ މިސާލަކަށް، އިލެކްޝަްނ  ނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރިއޭ މިދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ އޮތް ިއ އެ މަޤާމުން ވަކިކުީރ ސުޕްީރމް ކޯޓުން. އެހެންނަމަވެސް، ޤާސް. އޭުރގަ ކޮމިޝަންގެ ރައީ 

ސް، އެކަން ކުރީ. ަކނަޑއެިޅގެން ވަކިކުރާނެ ގޮތާއި ވަިކކުރަންޖެހެނީ ކޮންތާކުންކަމާ. އެއީ މި މަޖިލީހުން. އެހެންނަމަވެ

ްނކަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއްއވެސް އެންގުމަކާ ނުލާ ކޮންމެތާކަށް ނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ ޮއވޭ އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަޤާ

ކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މީގެ ަމއްޗަށް އެބަ އޮތް ގަާވއިދެްއ ވަްނކަން ލިބިގެންވޭ. އިހުތިޖާޖުވެސް ެއްއވެއުޅުުމގެ މިނި

އީ މި ޤައުމުގެ ހާލަތު ުނދޭ. މިކަސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަވެ ކަންތައް ފުލުސް އޮފީހުން. ހަދައިގެން އެ އިހަދާފަ

ނޑުއޮތް ގޮތް. އެހެްނވީމާ، މި ޤައުމުގެ ހާ ޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިިބ ެމންނަށް ރަނގަޅުކުރެވެން އޮީތ ސުލަތު އަުޅގަ

ނޑި  ޤާނޫނުއަސާީސއާ، އިދިކޮޅަށް ގާނޫނާ، ސީދާ ގަވާއިދާ އިދިޮކޅަށް ،ހިފާޔާރުން ބަދަލުކޮށްގެން. ރިޝްވަތުފަ

ރަންޖެހޭ. އެހެންނޫނީ މި ޤައުމަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނެތް. މި ޤައުމަކަްށ އްތައް ކުރާ ޖަޖުން އެބަ ބޭރުކުއިދިކޮޅަށް ކަންތަ 

ނޑު ގަނިކަމެތިކަމުގަ  އި،ލުގައުމުގެ ރައްޔިތުން އުޅެންޖެހެނީ ހާެއއް ނެތް. މި ޤަތަރައްޤީ ބޫލުކުރަނީ. އި ަކމަށް އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އިނަށް. ޢަލީ ޙުސަ

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ންދޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަކެ

ވާ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން  އަށް ހުށަހެޅިފަިއ މިއަސާސީނޫނުޤާ، ރަީއސް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ނޫނުއަސާސީ ކުރުމަކީ އާަދއިގެ ކަމެއް ނޫނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުގެ ގޮުތގައި ަދންނަވަންޖެހެނީ ޤާފުރަތަމަ ކަމެއް

އި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ެއއިެރއްގަ  ،ކަމުގައި ވާަނމަ ބަދަލެއް ގެންނަ ،އިޞްލާޙުކުރާކަުމގައި ވާނަމަ

މެނުވީ މިފަދަ އިޞްލާޙެއް   ނުވަތަ ތިބި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ވާހަކަދެެކިވގެން އަިދ އެއްބަްސވުމަކަށް އާދެިވގެން 

ނޑު ގަ އަށް ހުށަހެޤާނޫނުއަސާސީ ނުކުރަން. ޒުވާނުންނަްށ ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން  ބޫލެއްޅިގެްނވާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ ،މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިާވއިރު ކަމަށް ބުނެ އެއް ބާއޭ އަހަރަކީ ހަމަ ޖާދޫގެ ފިގަރ 30 އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ  18ުއޅެނީ  ބާއޭ. ކީްއެވެގންތޯއޭ އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ނުވަތަ އަހަރެއް  އަހަރަށް ދަށްނުކޮށްެލވިގެން. އަުޅގަ
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ްށ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ ނައިބުކަމަރަންޖެހޭ ކަމަކީ އުމުރު، ރައީވާނަމަ ކު ކަމުގައި ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުދޭ

ނޑަެއޅޭ މީހެ ،އެކަށަެއޅޭ މީހަކު ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން 18އުމުރަކީ އްގެ ނުވަތަ ކަ  ،އަހަރަށް ތިރިކޮށްލުން. އަޅުގަ

ހަރަށް އަ 18ންނޭ ކިޔާފައި އެްއގޮތްކުރުުމގެ ގޮތު  އާވަނަ މާއްދާ 124 ،އަސާސީއާ އެްއގޮތުންނޫނުޤާކޮންމެހެން މި 

ވަނަ މާއްާދގައި އެބަ އޮވޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  124ނުޖެހޭ. އެއީ، ށްކޮންމެހެން ތިރިކުރާކަ

މަޖިލީހުެގ  ވާނަމަ، ކަމުގައި  މު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެިދއްޖެޤާއެ މަ ވަގުީތ ގޮތުން، ބުކަމުަގއި ހުންނަ މީހަކުނައި

މަޖިލީހުގެ  .ަރނގަޅު ވާހަކަެއއް މާ ަވގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވާނީއޭ. ހަވާލުނުެވ؛ޤާއެ މަ ށް ހުންނެިވ ބޭފުޅަކު ރައީސަކަ

ބާރާތުން އިވަނަ މާއްާދގައި ހަމަ ސާފު  124އަހަރު ނުވާ ބޭފުޅަކު. އެހެންނަމަވެސް،  35ރައީސަކަށް ހުންނަވައިފާނެ 

 މާ ހަވާލުނުެވވޭ ކަުމގައިޤާކަށް ހުންނަވާ ބޭފުަޅކަށް ެއ މަހުގެ ަރީއސަމަޖިލީ ،އެބަ ބުނޭ ަރއީސަކަށް ހުންަނވާ ބޭފުޅަކު 

ވާނަމަ، އޭގެ މާނައަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަަތ  އަހަރު ނުވާ ކަމުަގއި 35 ،ހަވާލުވެ ނެތް ނަމަ  ،ވާނަމަ

މަޖިލީހުގެ  ،ވާނަމަ ޭވ ކަމުަގއިހަވާލުުނވެ ، ބޭފުަޅކަށް. އެހެްނވީމާއެ  އިުބކަމާ ހަވާލުނުެވވޭނޭސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނަރައީ

ބުކުރާ އެހެން ޚާމަޖިލީހުން އިންތި، ވާނަމަ ހަވާލުވާނީ. ަމޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަށް ހަވާލުނުވޭ ކަމުގައި ރައީސޭނައިބު 

މި އިޞްލާޙު  އިވަނަ މާއްދާއާ ެއއްގޮްތުކރާށޭ ކިޔާފަ 124ނޫނުއަސާސީގެ ޤާއެ ހަވާލުވާނީ. ެއހެންވީމާ،  މެންބަރަކޭ

ދިނުމުގެ ގޮތުްނ ނަމަވެސް، ޒުވާނުންނަްށ ފުރުޞަތުއެްއވެސް ސަަބބެއް ައޅުަގނޑަކަްށ ނުފެނޭ. އެހެން ނަންޖެހޭގެން

ނޑަްށ އެބަ ފެނޭ މި މާއްދާ  ކަމުގައި  30ޖެހޭ.  އަހަރަށް ތިރިކޮށްލަން އެބަ 18ައހަރަށް ހަދަން.  18ވާނަމަ، އަުޅގަ

ނޑަނާާޅ  65ޖެހޭ.  ކޮށްލަން އެބައަހަރަށް ތިރި 18އަހަރަކު ނޫން ބާއްވަންޖެހޭނީ.  އަހަރަކީ މަތީ އުމުރު ކަމުގައި ކަ

ނޑަައުޅއްވާަފއި ވަނީ ސަބަބުތަެކއް ޤާމި ވަނީ ސަބަބުތަކެއް ޮއވެގެން.  ނޫނުއަސާސީ ހެއްދެވި ބޭފުޅުން އެ ގޮތަށް ކަ

ނަ މާއްދާ މިހާރު ވަ 109އޮެވގެން. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުަގނުޑމެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ 

ވަަނ  109ނޫނުއަސާސީގެ ޤާތެރޭ. އޭގެ ނަތީޖާއާ ދޭ ،ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރެްއވިއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ 

 ތައްކަމުގެ މަގާަމށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހެއްަގއި އަންނަނިވި ޝަރުތުމި ބުނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާއްދާގައި

އެ ބޭފުޅަކު ހުންނެވިހާ ދުވަހަކު މި ޝަރުތުތައް  އި މުގަޤާލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަންޖެހޭނެ. ރައީސުފުރިހަމަވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ  މަތީ ބޭފުޅަކު ންއަހަރު 60! ތި ފުކުރަްއވާއަހަރަށް؛ މާ 55، އެހެންވީމާ ފުރިހަމަވާންޖެހޭނެ.

އެ ބޭފުޅާގެ ދައުުރެގ  ،ކަމުަގއި ާވނަމަ ކު ހޮވިއްޖެއަހަރު މަތީގެ ބޭފުޅަ 60ނޯންނާނެ. އެއީ،  ށްކަށް ދެން ހޮވޭކަމަޤާމަ

ނޫނީ  .ޖެހޭ އަހަރު ާވނެ. އެ ހިސާބުން އަލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް އިްނތިޚާބުކުރަން އެބަ 65މެދު ތެރޭގައި 

މި  އިމާއްާދގަ ން އެބަ ލިބޭ. އެއީ، މިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިަބކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަ

ވާންޖެހޭ  . މިސާލަކަށް، ބުއްދިހަމައަށް ހުރި މީހެއް ކަމުގައި އެބަތު އަބަދުެވސް ފުރިހަމަވާންޖެހޭނޭބުނަނީ އެ ޝަރު

ދިޔަީއ، މޮޔަފުޅުވީ. އެހެންެވއްޖެ އިއި ހުންެނވި ބޭފުޅަކު ުބއްދިފިލަކަމުގަހޫރިއްޔާ. ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާރައީސުލްޖުމް

 މު ގެއްލޭނެ. ހަމަ ޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގެ މަ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ޝަރުތު ުއނިވީ. ވާނަމަ، ކަމުގައި
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ނަޑއެިޅއްޖެ އަހަރަކީ މަތީ އުމަރު 65 ،ވާނަމަ އެގޮތަށް މި މާއްދާ މިގޮތަށް ފާސްކުރާ ކަމުަގއި ކަމުަގއި  ކަުމގައި ކަ

 ގެ މަޤާމުއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުރަ ،އަހަރު ހަމަ ފުރިހަމަވީ 65 ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ައކަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ، ވާނަމަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ، ހެންވީމާ. އާދެ! އެ ބޭފުާޅގެ ދައުރު އެ ހިސާބުން ނިމުނީ. އެވީއުނި  ޖެހޭ  އަުޅގަ

 ،ަޤއުމެްއގައި  ހަމަ އެއްވެސް ،ދޭތެރޭގައި. ދުނިޭޔގެ ެއއްވެސް ަޤއުމެްއގައި  ކުރެޭވ ކަންތަކާމި  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑަާނޅާ ،އެީކަގއި އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ެކރިހުރެގެން ސާބިތުކަމާ  ހަމަ ެއއްެވސް ޤައުމެްއަގއި މަތީ އުމުރެއް ކަ

މު ޤާހުރި ޮގތުން އެ ަރއީސްކަުމގެ މަ މަީތ އުމުރުެގ ބޭފުޅަކު ުނވަތަ ެއ ބޭފުޅާގެ ިޞއްޙަތު ގެން.އޮތީ ސަބަބެްއ ޮއވެ 

ްސ ފަހަކުން ޔުނައިެޓޑް ސްޓޭޓް ނުކުެރވޭނެކަން ނިންމާނީ ރައްޔިތުން. އެހެންެވގެން ދެއްތޯ ދާދި އަދާކުރެވޭެނކަން ނުވަތަ

ކަަމށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅަުކ، އެ ބޭފުޅެްއގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ހުރި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެމެރިާކގައި ަރއީސް އޮފް

ބުކުރާ ރަްއިޔތުން އެ މީހުން އިންތިޚާ ،ވާނަމަ ކަމުަގއި އެިދއްޖެ ކަށްންޖެހުނީ. ރައްޔިތުން ކަމަރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރަ

ނޑުމެންނުޖެހޭ  ،މީހަކީ އެކަމަށް އެކަށޭނަ ުނަވތަ އެކަީށގެންނުވާ މީހެްއ ކަަމށް ނިންމާނީ ރައްޔިތުން. ކޮްނމެހެން އަޅުގަ

ނަޑއަާޅކަން. އެހެންކަ ެވސް ެއއީ އަދި އެ ނޫން އަހަރަކަށް ށްއަހަރަ 65 ތޯ އިވާނަމަ، ކޮބަމުަގއިމަތީ ުއމުރުކަމުގައި ކަ

ނިޑޔާރަކު ބައިިތއްބަންޖެހެނީ؟  އަހަރު 70މުގައި ތިބި ަފނޑިޔާުރން؟ ކީއްކުރަންތޯ އުޤަމި  ވަންދެން މި ޤައުމުަގއި ފަ

ނޑިޔާރުން ރިޓަޔަ 60ބައެއް ަޤއުމުތަކުަގއި އެބަހުރި  ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް. ަބއެއް ަޤއުމުތަކުަގއި އެބަހުރި ރއަހަރުން ފަ

ނޑު ރމަ ރިޓަޔައަހަރުވީ 65 ނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ކުޑަކޮށްަލން. ނަމަވެސް، އަުޅގަ ކުރާ ގޮތަށް. އެ އުމުރު ވެސް އަުޅގަ

ނޑައަ ނޑަައޅާށްާޅކަގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މަތީ އުމުރެއް ކަ ނަޑއަޅާ ނަމަ، ނުޖެހޭ. މަތީ އުމުރެއް ކަ ނަމަ  މިގޮތަށް ކަ

މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ  ،ނަމަ އަހަރު ވެއްޖެ 60ޤީޤަތުގައި ޙަކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހަކު  ދެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުމެން ފުންކޮށް މިކަމާ މެ ، ހެންވީމާމަކަށް ނުހޮވާނެ. އެޤާރައީސްލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަ އެ މީހަކު ދު އަޅުގަ

ނޑުމެން މިަގއި ިވޔަސް އަދި އެ ނޫން މަރުޙަކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ިއ،ވިސްނަ ކަމާ ފުންކޮށް ލާއެއްަގއި ވިޔަސް އަުޅގަ

ވިސްނުމަށްފަހުގައި މެނުވީ މި އިޞްލާޙު ފާސްނުކުރާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި 

 .عليكم الموالس  ޓަކައި.  ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަހިބަ

 އަޙްމަދު ޠާރިޤަށް.

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޠާރިޤް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ
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ދާއިރާގެ މެންބަރު  ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަްށ ހޯރަފުށީ 109އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! ޤާނޫނުައސާީސގެ އި ޝުކުރިއްާޔ 

އީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އަޅުަގނޑު ޮގވާލަްނ ޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ވެްސ ތާާވ އިއަމިއްލަ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައި

ގްރޫޕުން މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް.  ރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީ، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓް

ނޑުމެން ިކތަންމެ އަޑަށް ބާރުލާފައި ިމ  މި  ،ނޫނުއަސާސީެއކޭޤާވަރަށް މޮޅު  ނޫނުއަސާސީައކީޤާޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނުކުރާނެ މިހާރު ދިވެިހ  ނޫުނއަސާސިެއކޭ ވިދާުޅވިަޔސް މިކަން ގަޫބލެއްޤާނޫނުއަސާސީ މި ދުނިޔޭަގިއ ނެތްވަރުގެ ޤާ

އްެޗއް ނޫން. ެއއް ކަމަކަްށ ހަމަޖެހޭ އެ  އީ. މިެއއްނޫނުައސާސީޤާކޮރު  އީރައްޔިތުންނެއް. މީ ކޮރު ެއއްެޗއް. މި

ޫނނުއަސާސީަގއި ލިޔެަފއި ހުރި ޤާކަލް ަކއުންސިލުތަުކގެ ބާބުގައި ރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާކުރެވިއްޖެ ލޯލާއިއިބަލަ

. އެްނމެ ދެރަވެގެން ހޮވިަފއިާވ ކަންއެްއޗެްއގެ ސަބަބުން މި ޤައުމު ހިނގަިއގަންނަން ުއނދަގޫެވގެން އުޅޭ 

ވަނަ  109ނޫނުއަސާސީގެ ޤާނޫންކަން. މީެގއިތުރުން  ގޮތްހޭ މިކަން އޮންނަންޖެ އީއުންސިލަރުން ވެސް ގަބޫލުުކރޭ މިކަ

ނޑު އެދެން މީގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރުތު ަކނޑަ  ގައި މާއްދާ ިއތުރަށް، އިތުުރ ެއއްބަިއ އަޅާއިުރ އަުޅގަ

ޑުމެން މި ކިޔަނީ އިތުރުކޮށްލަން. އެީއ، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅެއްގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު. އަޅުަގނ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅެއްެގ ވާހަަކ. ެއ ބޭފުޅާގެ ަތޢުލީމީ ފެންވަރު ވެސް އެބަ 

ޖެހޭ މީގައި ަކނަޑއެޅެން. ހަމައެއާެއކު، ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ވެސް 

ނަޑއެޅެންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު  ތަޢުލީމީ  އޭއަރާނެ އެހެން ޤައުމެްއގައި ނޯވެ ށްންނެވީމާ ބައެއް ބޭފުޅުން ހިތަމިހެން ދެ ކަ

ނޑަައޅާފެންވަރެއް. ެއކަމަކު، އަޅުގަ  އިތުރުން މަށް އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ. މީގެކަންކަ އިރު މިނޑުމެން މި މިންތައް ކަ

ނުވަތަ މި  ،ްއކާއިރު ައޅުަގނޑުެމން މި އުޅެނީދަކުން ވާހަކަފަރާތްތަ ގެނުވަަތ އެމް.ޑީ.ޕީ ،އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން

ދުވަުހ ށްއަރަނީ އިހަކަށްވިދާޅުާވއިރު، އަޅުަގނުޑ ހިތަ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅީ ވަކި މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ކަމަށް

ފުޅާއަްށ އެ ބޭ ،ވާކޮށްޢުަގއި ދައިާޤޟީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ  هللاޢަބްދު ،ކުރި ބޭފުޅެއްވެރިކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުީރގެ

ވިދާޅުވަީނ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން  .ެއއް މި ފޮނުަވނީ ޖަލުގެ ގޮޅިންސިޓީ މާ ކުޑައިއަންނަ ހިސާބަށް ދިޔަ ންހުކު

ދެންނެވި ބަހުގެ މާނަ ގެްނ ފުލުހުންނާ ހަނގުރާމައަށް ނުކުންނާށޭ. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެ އި ލަ އަތްމައްޗަށް ފުރާނަ

އާދޭ. އެހެންވީމާ، މި ގެން ވެސް ުނކުމެގެން އެބަ އިލަ އަތްމަްއޗަށް އަލްބަމް ޢަލީ ރަމީޒުގެ ުފރާނަ މާނޭނގުނީ

ލީމާ އިހޯަދން ނިކުންނާށޭ ގޮވަ  އްގެްނ އަލްޓަނޭޓިވް ނެރޭިޓވެއި ލަ އޮތީ. ފުރާނަ އަތްމައްޗަށް މި ޤައުމު މި ގައިހާލަތު

 ދެންނެވި ގޮތަްށ ތަޅަން ނުކުތް ތަޅަން. މި  ގެން އެބަ ނުކުޭމ ޕޮލިހުންނާއިލަ  ށްޒުގެ ފުރާނަ އަލްބަމް އަތަޢަލީ ރަމީ

ުކޅޭ ުކއްޖަކަށް ވެސް ރަނގަޅު ލޮޓިއެްއ ލިބިގެން ހިނަގއްޖެ. ޅަ ފުޓްބޯ އް،ން އަޅުަގނުޑގެ ވެްސ ަވރަށް ގާތް ކުއްޖެ ނުތަ

މާ ގެން ނުކުންނާށޭ ބުނީ އިލަ އަތްމައްޗަށް ފުރާނަ  ނަށްއަހަރުގެ ކުިދން 20އަހަރު،  19އުމުރުން  ،އެވަުރގެ ކުދިން

ަގނޑުމެްނ ައޅު .ރަނގަޅު ެޓކުލެއް ކުރީ ކަށް. މި ހާލަުތގައި ޕޮލިސް މީހަދެން ކުެރވޭނެ ކަެމއް ނޭނގޭނެ އިނުކުމެފަ

ލާ ގޮތަށް ަވއްޓާލިތަނުން އެ ސޮރު ވަނީ ޖަލުގެ ގޮިޅއަކަްށ އި ޕަރުން ވައްޓަފެށީމާ ކީގެްނ ދާންއި ސްޓައިކަރުން ބޯޅަ ހިފަ
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ނޑު މި ދެން މި  ،ލީމާ އަތްމައްޗަށް ދަންނަވަނީ ވަކި ބޭފުޅަކު ސަލާމަތްކުރަން ފުރާނަ ވަދެފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަޅޒުވާނުންނޭ ޖަލުގެ ގޮޅިަތކަށް. އެހެންވީމާ، ވަިކ މީހަކަށް، ަވކި މީހަދާން ކު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޖެހެނީ އަޅުގަ

ފަިއާވ ގުޅި . ޕީ.ޕީ.އެމް ނުވަތަ ޕީ.ޕީ.އެމާ.ޑީ.ޕީންޙަޤީޤަތުގައި މަަސއްކަތްކުަރނީ އެމް ށްގާނޫނެއް ހެދުމަ ށްވަކި މީހަކަ

 60 ،ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު ފާހަގަކުަރްއވައިފި ،ެދއްެކިވ ބޭފުޅަކުޕާޓީތަކަކުން ނޫން. މީެގއިތުުރން ދެންމެއަކު، ވާހަކަ

ނުޑ ގެއްލޭނޭ މުންޤާއަހަރުވީމާ އެ ބޭފުޅެއްގެ މަ 65. ޔިތުންނެއް އެ ބޭފުޅެއް ނުހޮވާނޭއަހަރުވީމާ ދެން ރައް . އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ެއކަމަށް ގޮެތއް ނިންމަވާށޭ. އެ ކެންޑިޑޭަޓކު ނުވަަތ ެއ ބޭފުޅެއްެގ ޝަރުތުތަުކގެ ތެރޭަގިއ 

ނުޑ ޭއގެ ފަހުން އެ ބޭފުެޅއްެގ އުމު ،ުކ ިއންތިޚާބުވުމަށްފަހުހިމެނެނިކޮށް އެ ބޭފުޅަ ރު ަމއްޗަށް ގޮްސގެން އަުޅގަ

އަހަރު ޖަހާފައި އޮތީމާ  30އިތުރުން މި އިޞްލާޙުަގިއ މު ެގއްލޭނެ ކަމަކަށް. މީގެޤާރަން ެއ ބޭފުޅެްއގެ މަލެއް ުނކުބޫގަ

ނުޑ ެވސް އެދެްނ އުމުރު ދަށްކޮށްލުމަށް ،ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ަޝކުވާ   18 .ނުވަތަ ހިތްހަމަނުޖެހުން ޮއވޭ. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޞަުތ ލިބިގެންދާނެތީ. ޝުކުރިއްޔާރުއަހަރަށް ހަދާލުމަށް. އެއީ، ިގނަ ޒުވާނުންނަށް އެ ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު ހިްނނަވަރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ  މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 .ށްރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަމެންބަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ބަރުމެން ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

އިޞްލާޙާ ބެޭހ ގޮތުން އަޅުަގނޑަށް ފެންަނ  އޮތް  ނޫނުއަސާީސއަށް ހުށަހެޅިފައި މިޤާކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޝު

ނޑު ދަންނަަވއިލާނަން.  ަގއި އެްއޗެްއ މި ފުރުޞަތު ނުޑ ގަބޫުލކުރާޤާއަުޅގަ ތުަގއި ގޮ ނޫނުއަސާސީައކީ އަުޅގަ

ހާލަާތ  އިްއޔާ ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ އެއްެޗއް. އެީއ، ބޮުޑ ކަމެްއ. އެހެްނނަމަވެސް، ަވގުތާއިޞްލާޙުކުރަންޖެހިއްޖެ

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބެހޭ ގޮތުްނ  ،ގުިޅގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު އް ދަންނަަވއިލާއިރު އަޅު އެްއޗެ އަސާސީ ލިޔަމުންދިޔަ ނޫނުޤާ މި ފެހި ؛ ނޫނުއަސާސީޤާހަނދާނަށް އަންނަނީ ގެ ގަ

އިންނަންޖެހުނު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް  ށްރާފްޓު ކޮމިޓީގައި ވެސް އަޅުަގނޑަކަންދިމާކުރި ގޮުތން ޑު .ދުވަސްވަރު

ނަޑއެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވުނު ބަ  ވެސް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރީ  ހުސްަގއި ހަމަަގއިމުވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެްއގެ އުުމރު ކަ

ނަޑށް އެ ބަހުސްވީހާ ގައި ވެސް ގައި އަޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރި ފްލޯވެސް ދަށް އުމުރެއް ާބްއވަން. އެ އުމުރަކީ އަުޅގަ

ގެ މުތަަކށް ކުރިމަތިލެވޭ އުމުރެއް ޤާވޯޓުެލވޭ އުުމރު، ެއއީ ިސޔާސީ މަ .އަހަރު 18. ހަަމ ންނާނެ ވާހަކަދައްކާފަހު

ދިޔައީ. ންނަމަވެސް، ބައެއް ސަބަބުަތކާ ހެދި އެ ފާސްނުވެ. އެހެށް ތާއީދުކޮްށ އަޅުަގނޑު ވާހަކަެދއްކީގޮތުަގއި ބޭްއވުމަ

އިޞްލާޙުގައި ވެސް އުމުރު  އޮތްއި އަނެއްޮކޅުން ބަހުސްކުރެްއވި ބޭފުޅުންގެ ބަހުސް އެ ދުވަހު ކާމިޔާބުވީ. މި ހުށަހެޅިފަ
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ނޑައަޅުގަ  ކުރުމަށް އެ އޮތް ބަޔަށްދަށް އީދުކުރެވެނީ ހަމަ އަދިެވްސ އެންމެ ބޮޑަށް ތާ ށްނޑަށް ާތއީދުކުރެޭވ. ައޅުގަ

ވާދަކުރުމުެގ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވޯޓުެލވޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އިންތިޚާބުތަކުގައި  ،ލެވޭ އުމުުރގެ ބޭފުޅުންނަށްވޯޓު

 ަގނޑު އިތުރަށް ވިސްާނލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ މީގައި މި . އެހެންނަމަވެސް، ކުަޑކޮްށ އަޅުުވންބޭ  އިލާފައިފުރުޞަތު ހުޅުވަ

އޮތް ަބއި. ެއއީ، ހަމަ ވިސްނާލަން ރަނަގޅު ކަމެއް ކަުމގައި އަދިެވްސ ހަރު ވީމާ ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތް އަ 65އޮތް 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އެ ފުރުޞަތު 18އަޅުަގނޑު ދެކެން. އުމުރު  ދޭންީވ  އަހަރަށް ކުޑަކުރުމަށްފަހުަގއި އަުޅގަ

 ،ކޮން އުމުެރއްެގ ބޭފުޅެއްތޯ ހޮއްަވވަންވީ  ،ރައްޔިތުންނަށް. ރައްޔިތުންަނށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޭބފުޅަކު

ނޑުމެން ކޮށްދޭފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް އެަކން ކުރެްއވީ އެ  ދުލުވެރި ޢަކަަމީކ އިންސާފުވެިރ،  ންވީނިމުނީ. އަުޅގަ

 ރަްއޔިތުން، ދިނުން. އޭރުންއޮތް އިންތިޚާބަކަށް ާޖގަ ޒުން ެއއްކިާބެވފައިދިނުން. ސިޔާސީ ނުފޫއިންތިޚާބަކަށް ޖާގަ

ނޑު އޭރު  18ރައްޔިތުންެގ ބަސް ފުރިހަމަައށް ބުނާނެ.   ،ދުކުރި އެއް ސަބަަބކީވެްސ ތާއީއަހަރަށް ަދށްކުރަން އަުޅގަ

ްނގެ މަޖިލީހަށް އެބަ ކުރިމަތިލެޭވ އުމު އޮތް ނަމަ ިކހިނެއްތޯ ވާނީ. ަރއްޔިތުޤަމިސާލަކަށް ބަރުލަމަނީ ނިޒާމަކަށް މި 

 ތު އެބަޞަމަކަށް އައުމުގެ ފުރުޤާުމގެ ަސރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ މަޤައު ،އްޔާ ރާއްޖޭގެ އަހަރުން. އެހެންެވްއޖެ 18އެބަ 

އަހަރަށް  35ކޮންމެހެން  ،އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށް. އެހެންވީމާ، މި އުމުރު

ނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ޤާ. އާދެ! ގެން އެ ދުވަހު ވެސް ބަހުސްކުރީއްވަން ައޅުަގނޑުމެންނަްށ ނުފެނިބާ

ްއޔާ ބަަޔކަށް އަމާޒުކޮްށގެން ހެދިއްޖެނޫނިއްޔާ ަވކި  ،ގެނެޭވއިރުަގއި ނޫނިްއޔާ ގާޫނނެއް ހެދޭއިރުަގއި ވަކި މީހަަކށް

ނޑުމެއޭގެ ނޫނުއަސާީސަގިއ ފެހި ޤާއޮތް  ންނަށް ެއބަ ގަބޫލުކުެރވޭ. މިހާރު މިން ެގއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވާކަން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވައިލާނަ ނީ،އަޅުަގނޑަށް ދަންނަވަންޖެހެ އޭގެ އަލީަގއި ވެސް ،ވެސް  .ންހަމައެކަނި ދެ މިސާލެއް އަޅުގަ

ކަމަށް ތާއީުދކޮށް ެއ ކުެރވުނު ބަހުސްގައި އެ ،ާފސްކުރުމުަގއިވޯޓު ހޯދަން އެ ފާސްކުރި 50ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި %

ވަނަ އަހަުރ  2008ކަމަށް  އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުުޅންގެ ވިސްނުމުަގއި އޮތީ ާރއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

. ެއ ބޭފުޅުންނަށް ގަބޫލުކުރެވުނީމަށް ކަ ކަށްވޯޓު ލިބޭނީ ވަކި ބޭފުޅަ ގ50ެއިންތިޚާބުކުރާނީ ވަކި ބޭފުެޅްއ ކަމަށް. %

ނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބު ނިމިގެންދިޔައީ ެއ ވަ 2008މަށް ރާއްޭޖގައި ހުންނެވީ. އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ ބޭފުޅެއް ކަ

ެއއްެވގެން އެހެން ބޭފުޅަކު ހޮއްެވވީ. ހަމަ ެއޮގތަށް ދެވަނައަށް ގެެނވުނު  ހީކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް. އެހެން ބަޔަކާ

ނެގުން. އޭރު މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ޚިލާފު ބާރުތަކެއް  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އާދަޔާއިޞްލާޙު، 

 ތައް . ބާރުގެ މަޖިލީހުގައި ތިބޭނީރައްޔިތުން ނޭ އޮތީ ވަކި ބޭުފޅަކު ވެރިކަމަށް އަަޔސް ތިމަންނަމެން އިހީފުޅުވެފަ

 އެ ިވްސނުމުގައި ރިޔާސީ ިނޒާމަަކށް މި ރާއްޖޭގެ ނިޒާމު  .ހޭނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައޭއޮންނަންޖެ

 . ެއހެންނަމަވެސް، ނަތީޖާއަކަށް ނެގީޚިލާފު ބާރުތަކެްއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ވެސް ާއދަޔާ ބަދަލުވެގެންދިަޔއިރު

 މެޖޯރިޓީ ދިޔައީ ެއގޮތަށް ،ޚިލާފަށް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބާރު ވަނަ އަަހރު އެ ހީކުރި ގޮތާ 2009ދިަޔއީ ވެގެން

އޮތީ ބޮޑެތި އުދަނގޫަތކެްއ  . އޭގެ ސަބަބުން މި ނިޒާމު ހިންގުމުގައި މިގޮތަަކށް ނޫންއް ވިސްނި ބޭފުޅުންނާ އެ
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ހުރި ކަމަށް.  އިނޫނުއަާސސީއަށް އިޞްލާޙުަތކެއް ގެްނނަންޖެހިފަޤާކުރިމަތިވެފަ. އަުޅަގނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން 

މުޅި  ،އުމުގެ ބަދަލުަގއިްށ ގެނަވަކި ބަަޔކަށް އޭގެން ފައިދާކުރާ ގޮތަ ،އެހެންނަމަެވސް، ވަކި މީހަކަށް ؛ގެންނައިުރގައި 

ކުރަން ފަހަރު އަޅުަގނޑު ހަމަ އުމުރު ދަށްގޮތަށް ގެނައިމާ ބުއްިދވެރިވާނެ. އަދިވެސް ެއއް  ން އަސަރުކުރާނިޒާމަށް އޭގެ

ނުޑ ހިތުން މި ނުޑ ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. މި ބިލު އަުޅގަ  .އަދު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނާނެއޮތް ބަޔަށް އަުޅގަ

ބަދަލެއް ގެެނވެްނ  އި،ކަންތައްތަކަށް ފުންކޮށް ވިސްނަ މިައށް އިޞްލާޙު ގެނެވޭއިުރަގއި މި ،މިޓީގައި ބަހުސްކުެރވިކޮ

ނޑު ެއއާ ދޭތެޭރގައި ފުންޮކްށ  ްއޔާ ހަމަގައިމުގެެނއްސަ މިތަނަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ވަންޏާ އެ  އޮތް ކަމަށް ވެްސ އަުޅގަ

 ވިސްނާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މުހައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

 :ވާަހކަދެއްެކވުން އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 وعلى والمرسلين األنبياء أشرف على الموالس   الةوالص  . العالمين رب   هلل الحمد. حيمالر   حمنالر   هللا بسم

ވަނަ މާއްާދެގ  109ނޫނުއަސާސީގެ ޤާމި ފްލޯއަށް ހުށަހެޅިގެން މިދާ  ނަށްމިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން .أجمعين وصحبه آله

ގޮތުން އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. މި ބިލަކީ ޅުމަށް ގުޅޭމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެ)ނ( އަށް މި ގެނެވުނު ިއޞްލާޙު ގެނެއު

ގޮތުން ވިަޔސް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާނެ  ޖަމާޢީނުވަތަ މި އިޞްލާޙައަކީ މި އަޅުަގނޑު އަމިއްލަ ގޮތުން ިވޔަސް އަދި 

މަށް ޤާރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަ ވަނަ ާމއްދާަގއި 109ސަބަބަކީ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން.  ބިލެއް ކަމުަގއި

އަހަރުވުމަކީ އެީއ،  30 ،އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހެްއގައި ައންނަނިވި ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރުަގއި

އަހަރާ ދެމެދުަގއި އޭނާ ވަޒީފާަތއް އަާދކޮށްެގން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންެމ  30އަހަރު ފުރިގެން  18އޭނަ  ޙަޤީޤަތުގައި

އަހަރަކީ  30ުރޞަތު، ތަޖުރިބާތަކަކާ ެއކީ ާއދެވުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، މަތީ ވެރިޔާއަށް އައުުމގެ ފު

ނޑު ގަބޫލުކުރަން.  އަހަރަކީ އެއީ އެންެމ ރަނގަޅު އުމުރެއް ކަމަކަްށ  18އެއީ ރަނަގޅު އުމުރެއް ކަަމށް އަޅުގަ

މަތީ ވެރިާޔއަށް އާދެވޭ މީހެްއަގއި ދައުލަްތ އަޅުަގނެޑއް ގަބޫލެއް ުނކުރަން. ސަބަބަކީ އޭނައަކަްށ؛ ދައުަލތުގެ އެންމެ 

ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކުޅަދާނަކަެމއް އޭަނގެ ކިބަިއގައި ހުންނަްނޖެހޭނެ. ތަޖުރިބާތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނެ. ތަޖުރިބާތަކެއް ނެތި 

! ައޅުަގނުޑ އޭނަ ވެރިކަންކުރަން ފައްަޓިއފި ނަމަ، މުޅި ދައުލަތް ވިއްސިވިހާިލވެ ހަލާކުެވގެންހިނގައިދާނެ. އާދެ

އަހަރު ވެފަިއާވ  35އަހަރުވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުގަިއވުން؛  30ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި އުމުރުން  109ދަންނަވާނީ 

ނޑު ތާއީުދކުރަމޭ. އަދި އޭެގއިތުރުން  30މީހެއް ކަމުަގއި ވުމަށް އޮްނނަ މާއްދާ  އަހަރަށް ަބދަލުކުރަން އަުޅގަ
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ނުޑ  މުސްލިމެއް ކަމުގައި ވުމާިއ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ މީހެއް ކަމުަގއި ވުން އޮންނަ މާއްދާއަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި  ނޑުމެން ވަކި ގާނޫނަުކން އަޅުގަ ވަނަ މާއްދާއަށް  109ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

ަގއި ހުވާކުިރ ގ.  11ވެްނބަރު ަގއި ނޮ 2008އެބަ އިސްލާޙުަތކެއް އަންނަންޖެހޭ. ސަބަބަކަށް ވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިފަދަ ޝަރުތެއް ހުރި ކަމަށް ބަލައިގެން ހުރި މީހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގ 

މަޤާމުގައި ހުންނަވާފައި ރާއްެޖއިން ބޭރު ޤައުމަކަށް ގޮސް ުޤރުއާނާއި ސުންނަތް ނޫން އެހެން އެއްެޗއް ހޯދުމަށް ގޮވާލީ. 

ބުން ފެށިގެން އޭނަެގ އަސްލު އެ ޝަރުތު އުނިެވއްޖެ. އެހާހިސާބުން ފެށިގެން އޭނަ ހުރެގެންނުވާނެ. ދެން އެހާހިސާ

އޮންނަ އަެނއް މާއްާދއަކީ، ހަމަ އެ މާއްާދގެ )ރ(، ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހެއް ކަމުަގއި ވުން. އާދެ! ބުއްދި ހަމަައްށ 

ށް ހުރިތޯ ބަލަނީ އޭނަ ޢަމަލުކުރާ ގޮތުން، އޭނަައކީ ތަޞައްރަފުފުދޭ ހުރިތޯ ބަލަނީކީ މެޝިނަކުން ނޫން. ބުއްދި ހަމައަ

ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހެއްތޯ ބަލަނީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ެވރިޔަކު ެއއީ ޙަޤީޤަުތގައި އޭަނ އަމިއްލައަށް ކުރި ކަަމކުން 

ހެންވީމާ، މިއަށް ޤާނޫނެްއ އޭނަ ބުއްދިފިލައި ހިނގައްޖެ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަވެސް މި ޝަރުޠު އެބަ އުނިވޭ. އެ

އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް ބެލެވޭ. މިސާލަކަށް އޭނަ މަސްތުާވެއއްެޗއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭނަ ބުއްދިފިލައިދިަޔއީ. 

އެހެންވީމާ، އޭަނގެ ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހެއް ނޫން. ވަގުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އޭނަ ބުްއދި އޭނަ ހޭލާހުރެގެން އޭނަ 

ލައިގެން ޮގއްސި ކަުމގައި ވާނަމަ، އޭނަގެ ބުއްދި ދިޔައީ. އެ ހިސާބުން އެ ޝަރުޠު ވެސް އުނިެވގެންދިޔަީއ. ބުއްދިފި

އެހެންވީމާ، މި ޒާުތގެ ކަންަތއް މީަގއި އެބަހުރި. ދެން ދެވަނަ ކަމަކީ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތިލުމާިއ 

ޗަށް ބަާލއިރުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ވޯާޓ ހަމައަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް މިއަދު މި ދެކެވެމުންގެންާދ ވާހަކަތަުކގެ މައް 

ނަޑއެިޅގެން މިތާގައި ފާުޅަގއި ވާހަކަދަްއކަމުންގެންދާއިުރަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވަރަށް  ކަ

ންތައްތަކަކީ. ކޮބަިއކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެަބ އޮތް، ކޮބައިތޯ ަރއްޔިތުްނގެ ވޯަޓކަށް ދާންޖެހޭ ކަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ވޯެޓްއ މި ތަނުގައި ފާްސކުރަން  262ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އެބަ އޮތް. 

ނުކުތާގައި އެބައޮްތ  3މި ؛ 3، 2، 1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ  262ޖެހުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް )ށ(ގެ؛ މިދެންނެވި 

ށް ބަޔާންކޮށްަފއި ކޮބައިތޯ އަސްލުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ވޯަޓކަށް ދާންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ. އެހެންވީމާ، މި ވަރަށް ސާފުކޮ

ތަނުގައި ޤާނޫނުއަާސސީއަށް ބަލައިލުމެއްނެތި ތިމާގެ ހިތަށް ފެންނަ ކޮންމެ އެއްަޗކީ ެއއީ ތިމާގެ ހިތުހުރި ގޮތަަކްށ 

ށް، ރަްއިޔތުންގެ ވޯޓަކަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުގެެނސްގެން އިންތިޚާބަކަ

ވަނަ ބާބުަގއި  2ވަނަ ާމއްދާެގ؛  2ބުނުމެއް ނޫން. ރައްޔިތުންެގ ވޯޓަކަށް ދާންޖެހޭނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި 

ވަނީ ނަމަ މި މަޖިލީހުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަާސސީ ޙަްއޤުތަކާއި މިނިވަންކަުމގެ ކަެމްއގައި އަސްލު ދާންޖެހޭ ކަމުަގިއ 

ފާސްކުރި ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަްނ ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަށް ދާންޖެޭހ 

ވަަނ މާއްދާގެ ބުނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރުގެ ވާހަަކ  79ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަާޔންކޮށްފައި މި ވަނީ. 

އޮތް ޭއަގއި ބަޔާްނކޮށްފަ. އެކަން ހަމަ އުމުރުގެ މައްސަލަެއއް؛ އުމުރު ދަންމަން ނުވަތަ ކުަޑކުރަން ބޭނުންާވ ވެސް އެބަ 
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ކަމަށް ވަންޏާ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ކަމުގަިއ ވީނަަމވެސް އަނެއްާކެވސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ެއ 

ކަށް ާދންޖެހޭނެ. ދާން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ ާލޒިމުކުރާ ތަޞްދީޤުނުކޮށް، މިސާލަކަށް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަ

ވަނަ މާއްާދގެ ރިޔާސީ ދައުރާއި ވިދިވިިދގެން  107ގޮތް. ދެން ވެސް މި އޮތީ ހަމަ އުމުރުގެ ކަންތައްތަެކއް. އެއީ 

އޮތީ ސާފުކޮްށ ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަްށ ދައުރު ކުިރއަށް ގެންދާނެ ޮގތެއް. އެހެްނވީމާ، މި ކަންތައްތައް މި 

ނޑު ދަންަނވާނީ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ެވސް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ  ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

މަތީ ވެރިޔާ ކަމަށް ާވއިުރގަިއ، މިހާރު މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވަކި ބަަޔކަށް ތުހުމަތުކޮށްގެން މީ ނައިބު ރައީސަކަށް ވަކި 

ަދއްކާ! އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނުޑ  ކަމަށް ތުހުމަތުޮކށްގެން ވާހަކަ އެބަ މަށް ޓަަކއި ުކރާ ކަމެއްމީހަކު ގެނައު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ނަިއބަކީ އެއީ ޤާނޫނުއަާސސީ ަކނޑަައޅައި ބަޔާްނކޮށްފައި މި ،ދަންނަވާނީ

ކަމަކީ ކޮބައިތޯ. އެީއ  ާޔެގ ނައިބަކަށް ހުންނަން ކުރާކޮަބއިކަން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް .އޮތީއޭ

ލިްއޔަތުތައް އަދާކުރުމަްށ ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާޖިބުތަާކއި ަމސްއޫރަީއސު ،އޮތީ  ވަނަ މާއްދާގަިއ މި 112ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

މާ، އޮތީ. އެހެންވީ ަކމަށް މި އެހީތެރިވެދިނުމަށް، އެހީތެިރެވދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަކު ހުންނަންވާނެ

ލިއްޔަތު އަދާކުރާނީ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫން އެހެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަސްއޫ 

 ދިމާވާ ސަބަބުތަކާ، އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު 18ފަރާތަކުންނެއް ނޫން. ދެން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭން 

ލަތުގައި އުމުރުެގ މައްސަލަ ނޫްނ މީހަކަށް އަންނަންެވއްޖެ ހާ  ޖިލީހުެގ ރައީސަށް ުނވަތަ އެހުރެ ރައްޔިތުންެގ މަ

ތުްނ ގޮ ޚިލާފަކަށް ވަގުތީ ވީނަމަެވސް މި ޝަރުޠުތަކާ ދިމާވުން. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމުަގއި

އަހަރު ވާންޖެހޭނީ.  30ނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ޖެހޭނީ ހަމަ ވާލުވުމުގެ ާޖގަެއއް ނޯންނާ ވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަާމ ހަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ގާއެ ޗަްށ ޤާނޫުނއަސާީސގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ ހުރި ކަންތައްތަުކގެ މައް  ،ގޮތުން ނޫނީހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބިގެންވާ އިޚްތިޔާެރއް ަދއްާކނީ. މި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުގެނައުމަކީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިރިޢާޔަތްކޮށްގެންނޭ ވާހަކަ

ނަޑއަަޅއި ބަޔާްނކޮށްދީފައި މި ނޑުމެނަށް ކަ އަިދ  އޮތީ ޤާނޫުނައސާސީއަށް ޢަމަލުކުރުމާ އެއީ. އެ އިޚްތިޔާރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ލިބިފައިވޭ ކަންތަުކގެ މައްޗަށް ބިނާ އިޞްލާޙުކުރުމާއި މި ކަންތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  . މިކޮށްގެން ައުޅގަ

 ..ލިބިގެންވޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޝާހިދަށް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ދެކެވޭ ވާހަކައިަގިއ  ގޮތުން މިއަދު މި ބެހޭ ތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިްޞލާޙެއް ގެނައުމާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ނޑުމެންެގ ކުރާ ބަހުސަކީ ރައްޔިތުންާނ މެދު، ރައްޔިތުން ނިންމާ ގޮތަކާ  ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި މެދު އަޅުގަ

ނުވަތަ ވެރިކަމުަގއި  ،ުނވަތަ މި މަޖިލީހުގައި ތިބޭ ބަޔަކަށްތޯ އިތުބާރު އޮތީ ކިހާވަރަކަށްތޯ. ރައްޔިތުންނަށްތޯ އެނގޭނީ

ނޑު މިތާ ހުއްިޓ މި ބޫުލކުރާރަނަގޅަށް އެނގޭނީ. އަޅުަގނުޑ ގަ ގޮްތ އެންމެ ތިބޭ ބަޔަކަށްތޯ ކަން އޮތް   ގޮުތަގިއ އަުޅގަ

ނޑަ  ކީ ރަްއޔިތުންނަށް ބޮޑަށް ހުންނަނީ ރައްޔިތުން އިންތިާޚބުކޮށްގެން ަރއްޔިތުްނގެ ފަާރތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަެއޅުމުގައި އާ ކަމަށް ވިސްނާ މީހެްއ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަކި އުމުރެއް ވަ އެނގޭނެ އްމު އުސޫލަކުްނ ކި މަޤާމަކަށް ކަ

ރަނގަޅު ގޮތް ވިސްނޭނޭ.  ،ގޮތް ލިބުނީމާ ހެޔޮއުމުރުން ދުވަސްވީމާ، ތަޖުރިބާ ، ދުނިޔޭގައި ގެންގުޅެަފިއވާ ވިްސނުމަކީ

ނުވަތަ މިދެންނެވި ންނަވަންޏާ މިދެންނެވި ވިސްނުން، ށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާގެ މަްއޗަށް ދައަޅުަގނޑަ

ކުރައްވާަފއި ލައްކަ ދުވަސްެވ، ލައްކަ ތަޖުރިބާ ފިކުރަކީ މާ ސަހަލު ފިކުރެއް ކަމުގައި ދެންނެވޭކަށް ނެތް. އުމުރުން

ރަނގަޅު  ވުރެ ކަންކަމުގެ ވިސްނުން މާ ރެ ހަނގު ބޭފުޅުންނަށްއެއަްށވު ،ދިމާވޭ އްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް އަުޅަގނޑާތި

ެވްސ ފުަޅކަށް ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް ވީހާނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދަުއލަތުގެ އެންމެ މަތީ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ބޭ

ނޑު ގަ ނޑުމެން ދޭންވީ ބޫލުކުރާ އުސޫެލއް. ެއކަްނ އަޅުަގނޑުމެން އެ ފުރުަޞތު އަޅުގަ މަދުކުރުން އެއީ އަުޅގަ

ނުޑމެން ޑިމޮކްރެޓިކު ނިޒާމުަގިއ ކަ ރައްޔިތުންނަށް. ރަްއޔިތުން ނިންމާ ނިންމުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތް މަށް އަުޅގަ

ކަމުެގ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް އަހަުރީވމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 35ބޫލުކުރަންވީ. ގިނަ ޤައުމުަތކުަގއި އުމުރުން ގަ

ފަރުދަކީ  ކޮންމެ ޓުލުުމގެ ޙައްޤު ލިބޭ ހިސާބުންބޮޑެތި ޑިމޮކްރެސީަތުކގައި ވޯަހމަ ބޮޑެތި، ވެސްނަމަ ލިޔެވިފަިއ ހުރި

އެ މަާޤމަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހެއް ކަމުަގއި ބަލައިގެންަފއި  ،ކަުމގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެވޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވުމަށްފަހު އެ މީހަކަށް  ައހަރު 18އަހަރުން.  18ބެނީ އެބަހުރި. މިސާލަކަށް ފްރާންސްގަިއ ވޯޓުލުުމގެ ޙައްޤު ލި 

ިއ ގޮުތގަ ގެކަމަށް ވަންޏާ ެއ މީހަކީ ސިޔާސީ އެންެމ މަތީ މަޤާމަށް ވެސް ުކރިމަތިލެވޭ މީހެއް ލެވޭ ވޯޓު

ނޑު ގަ  . ެއއީ ކަމަކަްށ މީހަކު ކުރިމަތިލުމުގައި އެއިގޮތް ކަމުގަ ބޫލުކުރަނީ އެއީ ރަނގަޅުބަލައިގެންފަިއވޭ. އަުޅގަ

 ޞަތު ޭދންޖެހޭނެ. އެއީ ައޅުަގނޑަށްމީހަކަށް އެކަމަްށ ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރު ބުނެވޭނެ ކަމަްށ ވަންޏާ އެއަށް ބަސްމީހާ

ތަކުަގއި ދަންނަވަންޖެހޭ ދެންނެވުމެއް. ައޅުަގނޑުމެން މި މުއައްސަާސއިން ކޮށްދޭންޖެހޭ ހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ތަޖުިރބާމި

 ،ފަދައިން މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެ ވާަހކަފުޅުަގއި ދެންމެ އެ ގެންނެވިޕާލިކަމަކީ، ައޅުަގނޑުމެން ޕާޓީގެ 

ގޮތް  އްމު އިންތިޚާބުތަކެއް ބޭްއވޭނެއާ ، ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭ ،ބޮޑު އަޅުަގނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަކީ ހާމަކަން

ނޑުމެން ގަ ހަދައިދިނުން. އެއަށްފަހު ރައްިޔތުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވީ. ރައްޔިތުން ނިންމާ ބޫުލކުރަންވީ. ގޮތް އަޅުގަ

ވުމަށްފަހު ސިާޔސީ ހުރިހާ މަޤާމަކަށް ވެްސ  އަހަރު 18 ،ވުމަށްފަހު ރާއްޭޖގަިއ ވޯޓުެލވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަހަރު 18

އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމު ދޮށީވެގެން ކިހާހިސާބަކުންޯތ  ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ. ދެން މި

ނޑައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ.  ،ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބެހޭ ލާނީ. އެކަމާއަޅުަގނޑުމެން ކަ
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ދަނީ އެތައް ތަނެއް އިތުރުވަމުން. އްޔިތުންގެ މަސައްކަތުން މިހިރަެގ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅާއި ރަهللاރާއްޖޭގެ މީހުންގެ އުމުރު 

ގެ މައްަޗށް އުމުރު މިހިރީ ގޮއްސަ. 80އަހަރު. މިހާރު  40އުމުރަކީ  ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެޭރަގއި ެއވްރެޖ1970ު

ފާ. ނެވިދާނެ. ީމ ވިސްނުމުގެ އެއް ފަލްސައެހެންވީމާ، ުޒވާންކަުމގެ އުުމރު އަޅުަގނޑުމެން ގުނަންޖެޭހ ގުނުންތަކެއް ގެ

ގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ތަށް ރާއްޖޭގޮ އެހެންނަމަވެސް ވަކި ހިސާަބކުން ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ މަޤާމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ

ނަޑއި ނަޑއި ލާ ކަމަށްފެނިގެން ކަ . އިލާނެ އުމުރެއް އަޅުަގނޑުމެން ަކނަޑއަޅަންެޖހޭނީ ޤައުމީ ވިސްނުމެްއގަަވންޏާ ކަ

 ން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލައެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނަ މާއްާދއަށް ހޯރަފުށީ ވަ 109ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ 

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، އެމް.ޑީ.ޭއގެ މެންބަރެއް. އެެހންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙު 

ބޭފުޅާއަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.  ކަމަށް ވަނީ. އެ ވަނީ އަިމއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ހުށަހަޅުއްވާފައި

. އިއަހަުރގަ 18އޮންނަނީ  ކީ ޒުވާނުންނަްށ ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކޮށްިދނުން. ވޯޓުލެވޭ އުމުރު މި ވިސްނުންފުޅަ

އޮންަނ  ބޫލުކުރަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ަނިއބު ރައީސްކަމަށް މިއަުޅަގނޑު ވެްސ ގަ، އެހެންކަމުން

. އިކަެމއް ކަުމގަ ނޑުފަދަ ހަމަ ހުރިހާ ޒުވާނުން ވެސް އެދޭނެދިއުަމކީ ެއއީ ައޅުގަ އަހަރަށް ބަަދލުވެގެން 30އަހަރު  35

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ތަހުޒީބު އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ވޯޓުލެވޭ އުމުރުފުރާ ނުވަތަ ސިޔާީސ  އަދި އަުޅގަ

ތުން ގިނަ ހަަމ . ެއގޮއިެއއްވަރު އުމުރުފުރަެއއްގެ ގޮުތގަ މުރުފުރާ ވޯޓުެލވޭ އުމުރުފުރާއާ މަޤާމުތަކަށް އާދެވޭ އު

އަހަރު ނުވަަތ  18ގޮތަށް  ތަނުގައި އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ޤައުމުތަކުަގއި މީެގކުރިން މި

 އަހަރު. ޔޫ.ކޭަގއި ވެސް ޕަބްލިކު  18ވަރަށް ތަހުޒީބު ޤައުމުތަކުަގިއ. ފްރާންސްގައި  އަހަރު ވެސް އެބަހުރި 21

 އަހަރު. މިގޮތުން ހަމަ ގިނަ ތަހުޒީބު ޤައުމުތަކުގައި މި 18އޮންނަނީ  ކުެރވޭ އުމުރުފުރައަކަށް މިއިންތިޚާބުތަކުަގއި ވާދަ

ނޑުމެން ިދވެހިއިއޮންނަނީ އުމުރުފުރާ ުޒވާން ުއމުރުފުރައެއްގެ ގޮުތގަ ްއ ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ލައިފް ސްޕޭނެ . އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ގައަހަުރގައި އު 74ނުވަތަ  73ނުވަތަ މީހެއްގެ އުމުރު   ޮގތުގައި މީހެްއގެ މެުޗއަރިޓީ މި ބޫލުކުރާޅޭިއރު، އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ނުވަތަ ޤައުމު ހިންގެވުަމްށ  ،. އެހެންކަމުންއިގަ 30ނުވަތަ  29އުޅެނީ 

އަޅުަގނޑު ެވސް ދެކެނީ.  އަހަރުން ފެށުމަކީ އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުަގއި  30ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ އުމުރު 



54 

 

ނޑަްށ އަޑުިއވެނީ މި އިޞްލާޙަށް ވަރަށް ލަދެން ޖުމު  ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަްއވަިއ  ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުގަ

ަތން. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ މި އިޞްލާޙަށް މީ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާެޙއް. އަިދ  ދެއްެކވިމިތާގައި ވާަހކަފުޅު

 ޮބޑަށް ޒުވާނުންނަށް ފޯކަްސކުރެިވގެްނ ުޒވާނުންނަށް ޓަކަިއ ގިނަ މިއަުދގެ ަސރުކާރަކީ މީ ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ެގންދަވާ ސަރުކާެރއް. ޔަޤީުނން ވެސް މިއަުދގެ ސަުރާކރުން ވެސް ބޭނުންފުޅުވާނެ ކަންތައްތަެކއް ކޮށްެދއްވަމުން 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް  އެއީ ،ެއގޮތެއް  ،ނަމަޖެ ކަމަށް ވާކޮށްދެވެން ޮއވެއްޒުވާނުންނަށް ެއއްެވސް ފުރުޞަތެއް މަގުފަހި

އި ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން ގަވެްސ އުއްމީދުކުރަނީ. އާދެ! މިތާބޫލުކުރަްއވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ކަމުގައި ގަ

ެއކު ކަމަށް. އަުޅަގނޑު ހަމަ ހިތާމަޔާ  މީ ވަކި ބޭފުަޅކަށް ފަހާ ސޫޓެއް ،ދަްއކަވަމުން ވިދާުޅެވއްޖެވާހަކަފުޅު

ތަނުން  ސޫޓު މީސްމީހުންގެ ސައިޒަށް ފަހައިގެން މިންނަށް މީގެކުރިން ފެނިއްޖެ ސޫޓުއަޅުަގނޑުމެ .ންނަވަންދަ

ނޑު ތަން. އަދި އޭގެ ހިތިރަހަ މިއަދު އެ ޫސޓު ފެހި ބައެއް ބޭބޭފުޅުންގެ އަރު ފަހައިގެން ނެރުނު ތެރޭަގއި ލާތީ އަުޅގަ

ވަރަށް ޒުވާން، ވަރަށް ފެނޭ  ނެުޓގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަހިތާމަކުރަނީ. މިއަދުެގ ސަރުކާރުގެ ކެބި އެކަމާ

ބޭބޭފުޅުން  ވަރަށް ހިންގުްނތެރި ޒުވާން ،އަދި ސަރުކާުރން ބޭރުގައި ވެސް ވަރަށް ޒުވާން އެނަރޖެޓިކު

ވެފަިއ ބޭފުޅުންނަކީ ޔަޤީނުން ވެސް މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކަށް ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުން ތަން. އެ ކުަރއްވާމަސައްކަތް

ކަމުގައި ވެްސ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ބުނެލަން ކެރޭނެ. އަދި މިފަދަ ޒުވާނެްއގެ ނުވަތަ މިފަދަ ބޭފުޅެއްގެ  ތިބި ޒުވާނުން

ކަމަށް  ކުރަން ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެލަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްވުރެ އެހެން ލެވެ ޚިދުމަތް މިދެންނެވުނު ލެވެލަށް

ނޑުމެްނގެ ޤަުއމު މިއަށްވުރެ، ތަރައްީޤގެ ައދި އެހެން ހުރިހާ ގޮތްގޮތުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނ ،ނަމަވާ ގޭ އަުޅގަ

ޒުވާނުންނަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްަގއި ވެސް އެ ޤައުމެްއެގ  ،ދާނެކަން. އެހެންކަމުންމިއަށްވުރެ ދުވެލި ބާރުވެގެން ވެސް

ށް މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް . ުޒވާނުންނަމުސްތަޤުބަލު ބިނާކުރަން ތިބޭ ބައެއް. ެއ ޤައުމެްއ ހިންގަން ތިބޭ ބަެއއް

ނޑު ޝަްއކެއް ނުކުރަން. އާދެ! މި އިޞްލާޙު ކަާމ  ދިއުމަކީ ޤައުމެްއގެ ތަރައްޤީ ވެގެންދާނެ ކަމެއްލިބިގެން މެދު އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް  ކަމަށް ޓަކައި އަދިވެސް ެއއް ހުށަހެޅުއްވި ފަހަރު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

ނޑު ިމ އިޞްލާޙަށް ފުރިހަމައަށް ތާީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަމު ،ެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަމުން ޚްލާޞްތެރިކަމާއި ން އަުޅގަ

 ލާނަން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންަމއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރު އަުރވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިރުކޮަޅކަށް މަޑުކޮށްލަދެްއވުްނ އެދެން ކުޑަ ޓެކްނިކަްލ 

ދިމާެވގެން ކުަޑކުަޑ  އްަގއި. )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( މަޖިލީހުގެ މައިކު ސިސްޓަމުގައި ކުޑަުކޑަ މަްއސަލައެމައްސަލަެއއް

އިރުކޮެޅއް ވާީތވެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން. ހަމަ ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި މިހާރު އެބަ 
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ރަނގަޅުކޮށްެލވޭ. )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ދެއްވަމުްނގެންދާ 

ށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ެގންދަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އެއްބާރުލުމަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ އިސްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަ ށް މި ގެންދަނީ. އަުޅގަ

ކުރިންވެސް ހަމަ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ތެދުވެަވޑަިއގެންނެވި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު 

 ޢަބްދުލްޤާދިރަށް.

 

 ން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު މެންބަރު ވާހަކަދެއްެކވު

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަްށ ހުށަހެޅިގެން މިއުޅޭ އިސްލާޙަީކ 

ނުޑ  100އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑު އެއަށް ފުރިހަމައަށް % ތާއީުދކުރާ އިސްލާޙެކޭ. ައދި މިކަމަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް، މި ސަރުކާރުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ

ނޑު އެކަަމށް ޙައްޤު ތަޢުރީފު ރައްދުކުރަމޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  މިވަރުގެ ޑިިސޝަންތައް މޭުކކުރަްއވާތީ އަުޅގަ

ެކވިަޔސް މި ކަމަކީ އަބަދުެވްސ އަޅުަގނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި މިަކމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ކޮންމެ ގޮތަކަްށ ވާހަކަފުޅުެދއް

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އާބާީދެގ  އަޅުަގނޑުމެން އެއިެރްއގެ ހާލަތަށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަްއ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން މިފަދަ އިސްލާޙުތަކަީކ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކޮށް ،ބޮޑު ޕަސަންޓަކީ ުޒވާނުން ަކމަށް ވާތީ  ކަންކަަމކީ  މި ،އަުޅގަ

ނޑު ޒަމާނާއި ހާ ލަތަށް ބަލައި ެއއިަރކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނަން ކޮންމެހެން ޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. އަދި އަުޅގަ

ީއ ަވިކ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިްސލާޙަށް ބައެްއ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާއިުރަގއި މި ،ދަންނަވާނީ ބަެއއް ބޭފުޅުން

ނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން. މި ކުރުމަށްލުބައެްއގެ މަޤްޞަދު ހާސި  ޓަކައި ކުރާ ކަމެކޭ ިކޔަިއގެން ވާހަކަަދއްކާީތވެ އަުޅގަ

އިލާއަކަށް، ވަކި މީހަކަްށ ޅަކަށް، ވަިކ ޢާކަމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިއީ ވަކި ފަުރދަކަށް، ަވކި ބޭފު

ނޑުމެންނަްށ އެނގޭ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  ންދިއުމެއް ކަންކަން ކުރަމުންގެންދާގެ އަޅުަގނޑުމެން މި ނޫން. އަޅުގަ

 ތެރިކަމާއިޚްލާޞްރައްޔިތުްނ ވަރަށް  ،ތަނަށް ހޮއްވަވާފައި  އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި މި

ނޑުމެންނާ ނޑުމެން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ ދެނެތިބީމު. އެީކގައި އަުޅގަ ކަންކަމަކީ  މި ހަާވލުކޮށްފައިވާ އަމާނާތެއްކަން ައޅުގަ

ނޫނުއަސާީސަގއި މި ދައްަކވާ ގޮތަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާިމއަދު އެ ބޭފުުޅން އެ ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް،އަޅުގަ 

ނޑުމެން  ހުރި އުނި ކަންތައްަތކާއި ގޮތަްށ އެއް  ޒަމާނަށް އަންަނ ބަދަލުތަކާއި ދުނިެޔއަށް ައންނަ ބަދަލުތަކާައޅުގަ

 އަޅުަގނޑު ހިތަްށއަރަނީ އެ  ،ނަމަ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ޒިންމާނުވާ ިޚލާފުނުވާ އިސްލާމްދީނުގެ ައސްލަކާ

ނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިާބއޭ. އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންެގ  ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަފުޅުަތއް ަދއްަކވާއިުރގައި ިމއަދު އަުޅގަ

ދާއިރާ  85އިރާ ބައްަސވާފަިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދާ  85ިދވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ދާއިރާއަށް 85މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި 
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ނަޑއަޅާފަިއ،  ނޑަައޅާފައި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް  85ކަ ދާއިާރިއން ކޮންމެ ދާއިރާައކުން ރަްއޔިތުންގެ މަންދޫބެއް ކަ

ނޑުމެން ދިވެހިރާްއޖޭގައި ވިޔަސް   މިކަހަލަ ،ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޭބނުމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ދުނިޔެއަށް އަންނަ  ިދވެހިރާްއޖޭގެ މަސްރަޙަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ހުންނަ އުނި ކަންތައްަތކާއި ކަންތައްތަުކގައި މި

ނުޑމެން އެޤިއިން ގޮތަށް  ޚިލާފުނުވާ ބަލައި އިސްލާން ދީނުގެ އަސްލަކާ ލަތަށްއިރެއްގެ ހާލާބުތަކުަގއި އަުޅގަ

ނޑަެއޅުމަށް ރައްޔިުތން ޢައްޔަންކޮށްފައި ތި ތަކާނޫނުތައް ހަދައި، ަގާވއިދުއަޅުަގނޑުމެން ގާ ޭބ އުސޫުލތައް ކަ

ނުޑ ދަންނަވާނީ ެއޮގތަށް އެ ވާަހކަފުޅުތައް ަދއްަކވާ ބޭފުޅުންނަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ ، މަންދޫބުންތަކެއް. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

 ލު މަޤްޞަދު ވެސް އޮޅިލަްއަވއި،ައސް މަންދޫބުންގެ ގޮުތގައި މިހިސާބަްށ ފޮނުވާފައި ތިބި ގެ އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުން

ނުޑ  ނޫނީ އޮޅިފައި ިތއްބަަވިއގެންނޭ އެ ވާަހކަފުޅުތައް އެ ަދއްަކވަނީ. ެއކަންކަމާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނުޑ ދެޭކގޮތުަގއި ިމއަދު ދިވެހިރާއްެޖައށް މިވީހާ ގެ މަޖިލީހުގަިއ ވަަނ ރައްޔިތުން  18ތަނަށް،  ހިތާމަކުރަން. އަުޅގަ

ޓަކައި އެންމެ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަން ބޭނުންވެފައި އޮތް  އުމަށްމި ޤަ، އުމަށް ެއކަީށގެންވާ ންމެ ޤަކުރެވޭ އެ

މު މަޖިީލހުން ކުރެވޭ އެންމެ މުހިއް ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ 18އެއް ބަދަެލއްެގ ގޮުތަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެީނ އަދި މިހާތަނަށް 

އްސާކުރަނީ ުޒވާނުން ކަމަށް ޔުޭލޝަނުގައި ޮބޑު ޕަސަންޓޭޖެއް ހިއްޭޖގެ ޕޮޕިކަމަކީ ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ދިވެހިރާ އެއް

ނުޑމެން ކުރަން އޮތީ. މިއަދުގެ ހަމަ، މިއަށްވުރެ ވަކި އިްސކަންވާތީ މިއަށްވުރެ ަވކި ފުރި ދޭންޖެހޭ ކޮންކަމެއްތޯއޭ އަުޅގަ

ނޑުމެން މާޒީަގއި ދެކެފައިވާ ފަދަ ަޒމާނެއްގައިހެން އަ ފޮތް ސީ ތަުޢލީމުގެ ހަމައެކަނި ކުޑަސާދަރިންނަކީ އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ދަރިން މި، ނޫްނ. ޕީ.އެޗް.ޑީން، ޑިގްރީ  ހިފައިގެން ތިބި ޒަމާނެއް ންނަނީ އަ މާްސޓަރސް ހަދައިގެން އަުޅގަ

ލްކޮށްގެން. ކޮންމެ ދަރިއެއްގެ ވެސް އަންނަނީ މިފަދަ މަތީ ތަޢުލީމުތައް ހާސި މިކުދިން އަުޅަގނޑުމެން  އަހަރުގެ 23

ސް، ސާސްަތކެްއވޭ. ކުރާ ުއއްމީދުތަެކއް ެވސް ވޭ. މަންޒިލެްއ، ދާން ޭބނުންވާ މަންޒިލެްއ ވެ ވޭ. އިހު މީދުތަެކއްއުއް

ދަކީ ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ، ދެއް ވެސް މި ކޮންމެ ދަރިއެްއގެ ހިތުގައި ެވސް ވޭ. މިއަހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞޫ

ނޑުމެން ގާނޫުނގެ ކުރިމަީތގައި އަދި ގާނޫނުގެ އިމުގެ ، ވީމާނޭނގޭ ދުަވހެއް ނޫން. އެހެން ހިރުވާންހިނައިތާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮްނމެ ދަރިއަކީ ވެްސ ރައީސް  ވާ ުއއްމީދުތައް ކޮންމެ ަކން ވެްސ ކުެރވޭނެ ދަރިައަކށް ތެރޭގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ދެ ، ވެސް ެއކަން ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ ދަރިއަކަށް ވެސް ލިބޭނެ. އަިދ ކޮންމެ ރަފުދަކަށް ގޮުތގައި ިމއަދު ކޭއަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު؛ނޫނުައސާސީައށް ހޯރަފުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ

ލާޙަކީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާީނ މިއަދު މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަމަ އެންމެ ާވ ގާނޫަނށް ގެެނވޭ ިއޞް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މި

ނޭޑނެ ހަމަ، އެކަީށގެންވާ  ޓަކައި.  އުމަށްއެންމެ ރަނގަޅު ހެދެމޭ މިއީ މި ޤަ އެންމެ ރަނގަަޅށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކެ

ނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ނޑުެގ އާދޭހަީކ މިކަމަށް އަޅު  ؛އެހެންވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ ގަ

ކަމަކީ ކޮންމެހެން މިއަދު  މި  ޅުން ވެސް އެއްބާރުލުންދެްއަވއި،ބޭފުކީ ިމކަމަށް ހުރިހާ އަޅުަގނުޑގެ އިލްތިމާސަ

ެވސް މިތިބީ ކަމުގަިއ އަޅުަގނޑު ދެކޭ ވާހަކަ ަދންނަވަން. އަދި މީގެކުީރގައި އަޅުަގނޑުމެން  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް
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ކަންކަން ހަމަ  މި. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި ވެސް އެ ބޭފުޅުން ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވި ބަދަލުތަކާއި ދެކެފަ

ނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއަދު އިންނެވިއިރު ވެްސ ބައްޓަންކުރަމުން ގެންދިަޔއީ މިގޮތަށް. ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ވެސް ކަންތައްތަކުަގިއ އުސޫލީ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން  . ތިވެސް މިކަން ވަކީ ކުރިމަތިވެފަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް

އި ހިނގާފަ ނީ. މިއީ ހަމަކުރެްއވީތީ ބޭރުޮކށްލަން މޭކުއެހެން ގޮތަކަށް ިޑސިޝަ ވާ މީހަކަށް ފިޔަވައިފުޅުން ބޭނުންއެ ބޭ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން. އަދި ހަމަ ޒާތީ ، ހުރި ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ  މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަ

ގެ ބޭނުމުގައި ވާހަކަެދއްިކަޔސް އަދި އެއީ ގަބޫލުކުެރވޭނެ ހަމައެކަނި ޕަބްިލކަށް ނޫނީ މީޑިޔާއަށް ދޫކޮށްލުމު ،ހަސަދައެއް

ނުޑ މިކަމަށް ވަރަށް އުާފކުރަން. ހަމަ ޙަޤީަޤތުގަިއ ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން  ޗެްއ ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެއް  އަުޅގަ

ނިޔޭގެ އުސޫލީ ހަމަތަކުެގ އިތުރަށް ދު ،ރައްޔިތުން ޢައްޔަންކޮށްަފއި މިތިބީ މި ގާނޫނުތަކުގައި ހުރި އުނިކަންތައްަތކާއި

ގާނޫނުތަްއ  ،ލަތަށް ބަލައި ގާޫނނުތައް ހަދައިމިއަދު މި ހާ ގޮތަށް، ޚިލާފުނުވާގެ ައސްލަކާ ދީނު ސްލާން ތެރެއިން އި

ންޖެހޭ ގާނޫެނއް ިވއްޔާ ނޫނީ އިޞްލާޙު އަދި އިތުަރށް މޮޑިފައިކުރަ ،ފަރުމާކޮށް، ުއވާލަންޖެހޭ ގާނޫނެއް ުއވާލައި 

ނޑު މި ގެންނަންޖެހޭ؛ ނެްސގެްނ ިވއްޔާ އެީއ ގާނޫނަކަށް އިސްލާުޙ ގެ ކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއްދެންނެވީ އިޞްލާޙު  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ައސްލު ؛ެއްއގޮތަށް މި ގާނޫނުަތއް ބައްަޓންކޮށް ވެސް މިއަުދގެ ޒަމާނާ  ައޅުަގނޑުމެންނާ މިއީ އަުޅގަ

 ރައްޔިތުން ހަވާލުކޮށްަފއިވާ ައމާނާތަކީ. އެހެންވީމަ...

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ޔާ ޝުކުރިއް އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް.

 

 އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ދާތަނަށް ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްކުރެވެމުން ސް. އާދެ! ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު މިޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީ

ޑު ބިެލއް. ެގނައުމުގެ މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ވަރަށް ބޮޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާޙު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

 ،ނަ މާއްދާެގ )ނ( ގައި ބުނެފައި ވަނީވަ 109ނޫނުައސާސީގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ

ދިވެހި ރައްޔިެތއް ކަމުަގިއާވ  ލިމުއަހަރު ވެފަިއވާ މުސް 35ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ުކރިމަތިލެވެނީ އުމުރުން 

ނޑު އަހަރަކީ ޤަ 30ކަމުގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އުމުރުން  މީހަކަށް އުމެްއގެ ވެރިކަަމށް ކުރިމަތިލާން އަޅުގަ

ދީގެްނ  ސަމާލުކަމެއް ގެ ސަރުކާރަކީ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަވާނީ ވަރަށް ޒުވާން އުމުރެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ދަންނަ

ނެތް! ދީނީ ނަޒަރަކުން  ކަންކަން ކުރިއަްށގެންދާ ސަރުކާރެއްކަން އަުޅަގނޑު އުަފލާއެކު ފާހަގަކުރަން. ޝައްެކއް

ނޑުމެންނަށް ދުނިޔެއަށް   އެ  ،ކަމުަގއި ވިޔަސް  ނުްއވި އެިކއެކި ރަސޫލުބޭކަލުންނަށް ަބލައިލިފޮهللا ވިސްނާލިޔަސް އަުޅގަ
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ވުަމށްފަހު. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަހަރު ފުރިހަމަ 40ބޭކަލުން ރަސޫލުކަމަިއގެން ަވޑަިއގަންނަވާފަިއ ތިއްެބވީ އުުމރުން 

ފުރިހަމަވެފައި ރިހަމަ ިވސްނުމެއް ފުރާކެއް، ފުއުމެްއގެ ރައީްސ އަީކ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ފުިރހަމަ ޒިންމާތަޤަ

ނޑު ދަންނަވާލަން މި ނޑު މި އިސްލާޙަށް  ހުންނަ އުމުރެއްގެ މީހަކަށް ވާންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ އުެޅނީ އަޅުގަ

ނޫން. މިތާގަިއ ބަެއއް ބޭފުޅުން މި ބިލަކީ ަވކި ބޭފުަޅކަށް އަމާޒުކޮްށ، ވަކި ަބޔަކަްށ  ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަެއއް

ނޑު ހި ސްބަތްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެއްނި ތާމަުކރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް ވާހަކަެދއްކީީތ އެކަމާ އަުޅގަ

ނުޑ ވާނީ ދަންނަވާފައިއަޅުަގނޑު ބަެއއް ޖަލްސާތަުކގަޔާ  ބަެއއް  ،އި މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް ދުވަސްތަކުަގއި އަުޅގަ

ވަްއކަންޮކށްގެން މީހަކަށް ވެިރކަމަށް  ،ފަހަރަށް ހީވޭ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ިއދިކޮޅު ޕާޓީއަްށ 

ނޑުމެންގެ އިދިޮކޅު  ކުރިމަތިނުލެވޭ ކަހަލަ ބިލެއް މި ތަނަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެވެސް ނިސްބަތްަވނީ އަޅުގަ

ހަްއޔަރުކޮްށގެން  ށް ނަަގއިބޭފުޅުން ހަދާ. ހަމައެއާެއއްކޮށް މީހަކު ަވގަ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީގެ ީލޑަރަްށ ކަމަށް އެ

ކަމަށް ވަންޏާ  ޓެރަރިޒަމްގެ ބޮޑު ކުށެްއ، ނުބައި ޢަމަލެއް ހިންގައިގެން ވެިރކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަކަށް ކަމެއް ކުރާ

ވެސް އެވެސް ނިސްބަްތެވގެްނ މި ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ީމގެ ުކރީގައި ވެރިކަްނކޮށްފައި ހުރި ކޮންމެވެސް ފަރާތަކަށް ކަމަށް 

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން މި އުޅެނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އެ ބޭފުޅުން އެބަ ތުހުމަތުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތަނަށް އެކިެއކި ބިލުތަކާއި ގާނޫނުތައް ހުށަހަޅަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަވކި ރައްޔިަތކަށް، ވަިކ 

ދަނީ ދިވެިހރާއްޖެ އަލުން ރިފޯމްކޮށް،  ކަްނކަން ކުރެވެމުން މި ނޫނޭ. މި އްކޮށް އަމާޒުޮކށްގެނެޚާއްޞަމީހަކަށް 

ފަށާފަިއވާ  ަޓކައި ިދވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު މު ބަދަލުތަކެްއ ގެނައުމަށްއްޖެއަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ މުހިއްދިވެހިރާ

ނޑު ފާހައެިކއެކި ޕްޮރގްރާމު ރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ގަކޮްށލަން. އިްއޒަތްތެތަކުެގ ދަށުންކަން އަުޅގަ

އަދި  ތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ިއއްަޒތްތެރި ހުރިހާ ރައްޔި ،ނޫނުއަސާސީއަށް މިވަުރގެ އިސްލާޙެއް ގެންަނއިރުޤާ

ނޑު މާ ދޭތެރޭގައި އައަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ިތބި ފަންނީ އެކިއެިކ ބޭފުޅުންެގ ލަފާ މިކަމުގައި ލިިބގެންދާނެކަ ުޅގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ަވިކ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލުމަށް ޝައްެކއް   ނުކުރަން. މިއީ ައޅުގަ

ޓަަކއި  ލުމަށްއިން ވަކި މީހަކު އުނިކޮށް އެއްލައިޓަކައި ނޫނިއްޔާ ވެރިކަމުަގިއ މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެ

ނޑު ގަބޫެލއްކަމަށް އަ  ކުރެިވގެންދާ ކަމެއް ކަންކަމަކީ ހެޔޮ ނިޔަތެްއަގއި، ރަނަގޅު މަޤްޞަދެއްަގިއ  ނުކުރަން. މި ޅުގަ

ނުޑ  ލަރާހިތްވަނީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ޖުމުކުރެިވގެންދާ ކަމެްއކަން އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކު ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ

ކަމުގައި ދަންނަވަން.  ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނާނެ ލާސް އެްއޗެއް ނުދަންނަވާ މި ބިވަގުތު ެއއްވެ ވެސް މި ބިލަށް މި

 .وبركاته هللا ةورحم عليكم مالس الوލާނަން. ދަންނަވަމުން ނިންމައި އަޅުަގނޑަށް ވެސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ނީ އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ އަުރވަ ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

  މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ކަމަށްވާ  ވަނަ ބިލުދާ ދެ ސްކުރަމުން މި މެން ބަހުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ، ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުަގނޑު

ރުން މެދުގައި ވަރަށް ިގނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ ށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙާއްދާއަވަނަ މާ 109ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ލާޙުަގިއ ރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްދަްއކަަވއިފި. މިއީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެވެސް މިހާތަނަށް ވާހަކަފުޅު

ނޑު ގޮތެްއަގއި ވަނަ ާމއްދާަގއި،  109އޮންަނނީ  އި މިދަންނަވާފަމި ގެނެޭވ އިސްލާެޙއް ކަމަށް  މައިގަ

މިހާރު  ،ގުޅޭގޮތުން. އާދެ! އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ފަދައިން ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އުމުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ފަހުގައި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ޝަރުތުތަުކގެ ތެރޭަގއި އުމުރުގެ ަބއި  ވުމަށް 35ގޮތުން  ގާނޫނުަގއި އޮންނަ

އެހެންނަމަވެްސ، މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ  ނޯޭވ. އޮންނަނީ. ައދި އުމުރު ހަމަވުމަކަށް ުމއްަދތެއް ހިފައި މިހަމަޖެ

އަހަރު އެއީ ނިމޭ އުމުރެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ  65އަދި ހަރު ެއީއ ފެށޭ އުމުރެއް ކަމަށް، އަ 30އިޞްލާޙުަގއި 

ގޮތުަގއި ރާއްޭޖަގިއ  ބޫލުކުރާނީ، އަޅުަގނޑު ވެސް ގަ ޮއންނަ ރަްއވާފައި މިންނަނީ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބަޔާންކުއޮ މި

ޚާއްޞަކޮށް ތަޢުލީމީ ހާލާތާިއ ދިރިއުޅުމުެގ ހާލާތަށް މި އައި ބަދަލުތަާކ ުގޅިގެން ަވރަށް ޒުވާން އުމުރުަގއި މަީތ 

. އަދި އޭެގ ވެފަުޒާވނުންނަށް ފަހި ވަރަށް ގިނަ އޮތީ ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު މި ،ތަޢުލީމް ހާސިލުކޮށް

ނޫންވެސް އެިކއެކި ވަޒީފާތަުކަގއި އަިމއްލަ ކުންފުނިތަކުގަާޔއި މި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާުރގެ އިސް މަޤާމުތަކުަގޔާއި

އެއީ  .ތްކުަރްއވަމުން އެބަ ގެންދަވާ. ޝައްެކއް ނެގަޓުހުރި ޒުވާނުން މަސައްކަތްވަރަށް  ،ކިަޔވަިއގެން ތިބި ހިތްވަރުގަދަ

ކެްއ. އެހެންވީމާ، މުންދާ ކަންތައްތަށް މުހިްއމު ބޭނުމެއްގައި ހިނގަމު ކަމެއް. ވަރަޖެ އަށް ވަރަށް ުމހިއްދިވެހިރާއް

ކޮންމެ  ،ނިމޭ އުމުރު . އަދިން އަޅުަގނުޑގެ އެްއވެސް މައްސަަލއެއް ނެތް އުމުރު ކިތަންމެ ދަށް ވިޔަސްއެގޮުތގެ މަތީ

ނަޑކަށް ެއއަކު އެްއވެސް މައްސަލަެއއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ މި ހުށަހެޅޭ ިވޔަސް. އަ  އުމުރެއް ކަމަށް ުޅގަ

ރަްއޔިތުން ، ވިޔަސް ވިޔަސް އަދި އެހެން މަޤާމެއް ކަމަށް ވެްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިން

ތަކުަގއި ވަޒީފާ އަާދކުރާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ވެްސ މުއެ ނޫން  މަޤާމެްއ ިވޔަސް، އެ މަޤާ ،ކުރާ މަޤާމެއް ވިޔަސް އިންތިޚާބު

 ިލއްަޔތު އަދާކުރާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ވެރިކަމުގެ މަސްއޫޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރި، ވަފާތެރި، ގާނޫނުތަކަށް ކިޔަމަންތެރި، 

ކެރޭ މީހުންނަށް ންަގއި ހިތްވަާރއެުކ ކުރިމަތިލާތަކު ޮކޅިަގނޑުތަާކއި ެއިކއެކި ރާޅުޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ އެިކއެކި  ،ވާނަމަ

ނޑަށް އެހެންނަމަވެސް އިބު ރައީސްކަމުެގ ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވާލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ރާްއޖޭގެ ނަ، ވުން. އަުޅގަ

ހަލަ ވެފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ބަލާއިރު މާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަނުއަސާީސގެ ދަށުން އިންތިޚާބުނޫޤާ މަޤާމުގައި މިހާތަނަށް

އިުބ ރައީަސކަްށ ހުންނެވި ބޭފުޅާ އަދި އޭގެ ވެްސ ނަ ގައި  2008ދަނީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ނަމުންމަންޒަރެއް ނޫން ފެން
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ބޮޑު ދައުެރއް އޮންނަ ަތނެއް ނޫން. އަދި ވަކިްނ  ވެސް  މާ ފަހުންވެސް މި ބަދަލުވަމުން އައި ބަދަުލވުމުަގއި

ޚާއްަޞކޮްށ  ،ޔާސަތަށް ކުރިމަތިަވމުން އައިސްެވސް ރާއްޖޭގެ ރި ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު މި ހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ ތެރޭގައި

ައޅުަގނޑަށް  ވެސް ގެންދިޔަ މަސައްކަްތތަކުަގއިއްޓާލުމުގެ ނަމުަގިއ ކުރަމުންއިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ުގޅިގެން ވެރިކަން ވަ 

މި ވެރިކަމުެގ  ދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، އެީއ ޙަޤީޤަތުގައިއަޅުަގނޑަށް ފެނިގެންދިޔައީ ހިތާމަޔާއެކު މަންޒަރު ހަމަ ފެންނަމުން

 ރާ ަމސައްކަތްތަުކަގއި ސަުރކާރާެނގެހެއްޓުން ހިފެހެއްޓުމަށް ަޓަކއި ައޅުަގނޑުމެން މިކު ބާުރ ހިފަހައްޓައިއާރާއި 

ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ވެރިކަން ހިމާޔަތްއެްއކޮށް ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގިއ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ އިސް ބޭފުޅުން 

ނޑު ދަންނަވާލަން ހަމަ ކަމުަގއި ައޅުގަ އަުޅަގނޑުމެން އެހާ ބަލަން ފަސޭަހ މަންޒަރެއް ނޫން މަސައްކަތްތަުކގެ ދަށުން

ނޑު އިތުރަށްބޭނުންވޭ އްޒަތްތެރި ބައެއް މެންބަރުން ދެއްކެިވ އިދަންނަވާލަން އެބަ ބޭނުންވޭ މި  . ދެން އަޅުގަ

. ވާހަކަފުޅުތަެކއް ދަްއކަވާފަ ގޮތަށް އެބަހުރި ަޙޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ަވރަށް އޮޅޭ ،ވާހަކަފުޅުތަކަށް ބަާލއިރު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ޢަފްރާޝީމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަ ައޅުަގނުޑ އިއްޞަކޮށް މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޚާ

ނޑަށް ވަރަށް ޮބޑަށް އެނގޭ މީހެްއގެ ހައިސި  އްޔަތުްނ އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ބޭނުންވޭ. ެއ މަނިކުފާނުގެ ހާލަތު ައޅުގަ

ނޑުެގ ދާއިރާޚާއްޞަކޮށް  .ދަންނަވާލަނީ އަޅުަގނޑު މި ނޑު އަށް ނިސްބަތްވެ އަުޅގަ  ވަަޑއިގަންަނވާ އަދި އަުޅގަ

އެ  އްޒަތްތެރި ެމންބަރު އެ މަނިކުފާނަކީ.އި ގެންދާ ދާިއރާގެ ކުީރގެ މިހާރު ބަލަހައްޓަވަމުން، އިންތިޚާބުވި ދާއިރާ 

ުލމަކަށް އެްއވެސް ވަރަކަްށ ދުވަްސވަރެްއަގއި ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތި ިއ އެއްެވސްޔާތްޕުޅުގަމަނިކުފާނުގެ ހަ

ދާއިރާ  ްއވެސް ވަރަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިވިސްނާަވޑަިއގެންފައި އަދި ެއކަމުގެ ޝައުުޤވެރިކަެމއް ފާޅުުކރެއްިވކަން އެ

ނޑުމެންނަށް އެނގިފައެއް ނެތް. އެހެ ންވީާމ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ތަމްސީލުކުރާ މީހުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ވަރަށް ބޮޑު ިއތުރުފުޅެކޭ ހައްދަވާފައި މި ގޮތުން މިކަހަލަ ފީކަޅާ ވާހަކައެްއ މަނިކުފަނާ ގުޅޭަވނީ. އެ  ކަ

ނޑުމެން ދާއިރާ ރަްށ ޅުަގނޑު ވަކުރުވަން މި ދެއްކެވި ވާހަކަތައް އަ ގެ ރަްއޔިތުންގެ ހިތްތައް ކިނލަބުދައްކަިއގެން އަުޅގަ

އުޤުވެިރކަން ފާޅުކުެރއްވީ. ވެރިކަމަށް ޝަ ކާނަލް ނާޒިމުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ހަމައެހެންމެ، ބޮޑަށް ކުށްވެރި 

ނޑުމެންނަށް ވަރަްށ މަނިކުފާނު ހުންނެވި މަތިވެރި މަޤާމަކުން އުނި ކުރެްއވުމަކުން އެފާޅު ކުރެްއވީކީ ނޫން. އަޅުގަ

 މެއް ުކރެއްވުމަށްފަހު ހައްޔަރުކުަރްއަވއި އަދި ތަޙުޤީޤުކުރަްއަވއިރެްއވި ކައެ މަނިުކފާނު އެ ކު ،ނގޭރީއްޗަށް އެ

ކުރީ. އެހެްނވީމާ، ެއްއވެްސ އެ ކަމަށް ޝައުުޤވެރިކަން ާފޅުނިންމެވުމަށްފަހު އެ ތަނުން ދޫވެގެން އައިސް ީމޑިާޔގައި 

ެބވި ބޭފުޅުންނާއި މަޤާމުތަކުގައި ތިއް ޚާއްޞަކޮށް މަތީގޮތަްށ، ހާލެއްގައި ރަީއސް ޔާމީންގެ އިސްތަށިފުޅުަގއި އެޅޭ 

ޤުވެރިކަން ފާޅުކުރީމާ ހައްަޔރުކޮށް ކަންތައް ކުރާ ވާހަކަ ފުޅުން މި ކަންކަމަށް ޝައުހުރިހާ ބޭ  މި މެންބަރުންނާ،

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ކެރިހުރެގެން މި ިއ ެއއްވެސް ހާލެްއގަ ،ދަންނަވަނީ ދެއްކުމަކީ ެއއީ ރަނގަޅު ވާހަަކތަކެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ހިތްވަރާ ފުރުޞަތުތަެކއް ގެއްުލވާލަިއ،ޒުވާނުންނަށް އެ  ކުރާ މަސައްކަތްތަކުަގއި  މިންނަތުން މި އިއަުޅގަ

ކުެރްއވުްނ ރަީއސް ޔާމީން ސިފަކުރައްވާސިފަ، ދިޔުުމގެ ދޮރު ބަންދުކުރައްވާ ބޭފުޅެްއގެ ގޮުތގައި މިހާރުގެ ރައީސްކުރިއަށް
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ހަކަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ ދައްކަާވ ވާ ކުރަން. އެ ކުްށވެރިއަޅުަގނޑު 

ިއ މައްސަަލިއގަ ވާ ބިލުގެ ނުކުރާނެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިމިއަދު ގަބޫލު

ނޑު ވެްސ އް ނެތް. ނިންމަވާ ގޮތެްއގެ މަތިއެނިގފައެ ނިންމެވިކަން ން ަވކި ގޮތެއްއަޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމު ން އަޅުގަ

 ށްދާ ގޮތަށް ހުރި ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ.ހަމަ ކުރިއަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންބަރުްއޒަތްތެރި މެއި ދާއިރާގެ ދިއްދޫއަރުވަނީ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއިޝުކުރިއްޔާ 

 މުޙައްމަދަށް. ލަޠީފްޢަބްދުއް

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ނުޑގެ އަްޚ މެންބަރުއި ޝުކުރިއްާޔ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އި ހޯރަފުށީ ދާއިރާެގ  ،އްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަ

ނުޑ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ާޤނޫނުއަސާސީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅާފައިވާ  އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލަށް އަުޅގަ

ނޫނީ އިޞްލާޙަށް  ،އަށް އިޞްލާޙު ހުަށހެޅުމަކީްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާޫނނުއަސާސީއިންނަވަން.  ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަ

ިރކަމަށް އަޔަނުދޭން ހުށަހަޅާފައިވާ ޫނނީ ވަކި ފަރާތަކުން ވެ ،ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ ވަކި މީަހކު ވެރިކަމަށް ައޔަނުދޭން

ކަަތއް އަިދ ޤީޤަތެއް ނޫން. ޚާއްޞަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިޔާަގއި މި ވާހަެއއީ ޙަ ދެކުމަކީކަމަށް ބަެއއް ފަރާތުން ދެކޭބިލެއް 

އަދި  އް ިމއީ ރައީސް ަމއުމޫނަށާފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ވަރަށް ައޑުގަދަކޮށް މި ވާހަަކތައް ފެތުރިގެންދާ ޚަބަރެޚަބަރު

ނުޑމެންގެ މާމި ،ނާކާމިޔާުބވި ފަހަރު ކުރިމަިތލައި ޚާއްޞަކޮށް ދެ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އި ގިލީ ދާއިާރގެ ނއަުޅގަ

ގާނޫނުަތއް  ތެރި ރައީސް.ްއޒަތްއިެދކުމަީކ ވެސް ޙަޤީޤަެތއް ނޫން. ށްފައި ޮއތް ބިލެއް ކަމަށް ދެކޭއިބްރާހީމަށް ފަރުމާކޮ

ލުެގންނަނީ ވަކި މީހަކަށް މަންފާަތކެއް ލިބޭ ގޮތަކަްށ ނޫން. ބަދަލުތައް ގެންނަނީ އެ ވަގުުތެގ ހަދަނީ، ގާނޫނުތަކަށް ބަދަ

ރައްޔިތުންނަށް  އެ ވަގުތު ކަންަތއްަތއް ހުންނަ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވެގެން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ،ހާލަތު

އަށް ކޮންެމ މާ، ސަުރކާރުެގ ލާބަޔާއި މަންފާއެހެންވީ .ކުރުވަިނވި ގޮަތކަށް އެ ކަންތައް ކޮށްެދއްުވންލާބަޔާއި މަންފާ

 އްޒަތްތެިރ ރައީސް.އި ސް ަކމެއް. ކުރަންޖެހޭ ވެންމެ ގަިޑއަުކ ިބލަކަށް އިޞްލާުޙގެނުމަކީ ކުެރވިދާނެ، ވަގުަތކު ކޮ

ްތ ވާަހކަތަކެްއ ޚިލާފު ވާހަކަަތކެއް. އަސްެލއް އޮ ނަ ފަހަރަށް ދެެކވެީނ ޙަޤީޤަތާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ަވރަށް ގި

ެދކުމަކީ ައޅުަގނުޑ ގޮުތގައި ދެކޭކޮށްފައި އޮތް ބިލެްއގެ . މި ބިލު ވަކި މީހަކަށް ފަރުމާނޫން ގިނަ ފަހަރަށް ދެކެވެނީ

ވެސް ނޫން އެއީ. އޮނަރަބަލް ޤާސިމް  ދެންނެވިހެން ރަނގަޅު ދެކުމެއް ނޫން. ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކުރިން މި

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމަކީ ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކެއް ގެންނަންއި އިބްރާހީމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ

ވެްސ ވަރަށް ބުރަ މަސަްއކަތް ުކރެއްވި ބޭފުެޅއް. އެހެންވީމާ،  ނިިމގެންދިޔަ ހުރިހާ ސަރުކާތަކެްއ ގެންނަން ،ވެސް
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 ނގަޅަށް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ެދކެނީ. ވެރިކަން ވެސް ކަންތައް ުކރާނީ ރަ ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރުތަކުން އެ މަނިކުފާނާ 

ނޑުމެން ތާސްބައިވަރަށް ބޮޑަށް ޮއވޭ. ވެިރކަން  ލިބޭއިރު އެ މަނިކުފާނުގެ ހިްއސާ ކުޭޅއިރު ިޑގެއް ހަމަ ލިބުނީމަ އަޅުގަ

ކޭ. ޖޯކަރެއް ކުރާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ބޭނުންކޮށްލަން ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް އޮނަ

ެވސް  ކޮށްާލ ތަންނޫނީ އެކަހަރި، އެ މަނިކުފާނު ދުރަށް ގޮތުަގއި ަބއި ހަމަކޮށްލަން. ެއ ހިސާބުން ވެރިކަްނ ލިބުނީމާ

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މިއަުދގެ ސަރުާކރުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ެއކަްނ އެގޮަތކަށް ނުކުރާނެކަމުެގ  ،އެބަ ފެނޭ. އަުޅގަ

ނޑަށް އެ ވެސް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން މި  އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އްޒަތްތެރި ަރއީސް.އިބައޮްތ. ޔަޤީކަން އަުޅގަ

އްޖަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސްކަމަށް އަހަރު ފުރޭ ކޮންމެ މީހަކަށް، ކޮންމެ ކު 18 ،ނިންމީ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް

ކޮިމޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅުަގނޑު  .ގެ ފޮނި ުއއްމީދުގައި ލެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަްނ މި ބިލުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެކަމުކުރިމަތި

 އިބުރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމަށް ނުވަަތ ނައަހަރުވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަްށ ެވސް ާރްއޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫ 18އުއްމީދުކުރަނީ 

ނޑު ވަރަްށ އުފާވާނެ ވިގެންދާނެ ކަމަށް. އެހެންވެއްެޖއްޔާލެރައީސްކަުމގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ވަރަށް އުފާވެިރ  .އަުޅގަ

ސަރުކާރުން ކަންތައްތަްއ  ،ސަުރކާރުން ކަންތައްތައް ކޮށްދެނީ އްޒަތްތެރި ަރއީސް.އިބިލު ދާނެ.  ބިލަކަށް ވެގެން މި

ބިލުގެ  ދިނުމަށް. މި ބިލަކީ ވެސް އޭގެ ބިލެއް. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއްޔިތުންނަށް ލަބަޔާއި މަންފާ ހޯދައިކުރަނީ ރަ

ދެންނެވި މަޤްޞަދު  ފަހު މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ނިމިގެންދާިއރު މި ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އެންމެނިމިގެންދާއިރު އަުޅގަ

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަން.  ނޑަްށ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ  ްއަޒތްތެރި ރައީސް.އިހާސިލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ަވއްސަލާްމޢަލައިކުމް. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއިޝުކުރިއްޔާ   ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ ފުނަދޫ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ސަލީމަށް.

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

އި އިޞްލާޙަކީ ވެސް ުހށަހެޅިފަ އަށްމިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީ، ްއޒަތްތެރި ރައީސް އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އި ޝުކުރިއްޔާ 

ށް އަދި ރަްއޔިތުންނަ ،މު ބަދަލުތަކުގެ ތެޭރަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހިންގުން ހަރުަދނާކޮށްދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ގެެނވޭ ުމހިއް

އަދި ވީހާެވސް ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް  ،ތަުކން ދޭ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގައިމުޅި ޤައުމަށް ސަރުކާރު

ނޑު ބަލަިއގަންނަ އިޞްލާދިނުމުަގއި ވަރަްށ މުހިއްތަނަވަސްކޮށް ޙެއް ިމއީ. އާެދ! މު އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ކޮށްެގން ކަންކަން ކުރާ ވާހަކަ. ރި ބަެއއް މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަތކުަގއި ވިދާުޅވީ ޓާގެޓު ްއޒަތްތެއިއެމް.ޑީ.ޕީގެ 

ތަކުގައި ގާނޫނުތަްއ ވެްސ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސް ތަކެްއގައި އުމުދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ޤަ ، އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުްނވަނީ
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އެ ކަންކަމުގެ މައްޗަްށ ، މުޅި ޤައުމަށް ،ކުރެވިގާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްހިނ ހެދިގެންދަނީ ވަގުތާއި ހާލަތާއި 

އާދެ! އެމް.ޑީ.ީޕެގ  އެ ަކންކަން އެއީ ޓާގެަޓކަށް ބެލިގެން. ؛ކުރުމަށް ފަހުގައި އެ ކަންކަމުގެ ވިސްނައި ފިކުރު

ނުޑ މި އި ރި މެންބަރު ހިންނަވަރު ދާއިާރގެްއޒަތްތެއި  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަުޅގަ

ނޑު އެ މަ ދެންނެވިދެންނެވުމަށް ތާއީދުުކރައްަވއި ނިުކފާނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދެްއކެވި ވާހަކަފުަޅށް. އަުޅގަ

ވާފައި ހުންނެވި ކުަރއް މި ކަންކަމުަގއި މަަސއްކަތް، ޢިލްމީ ،ހުރިވެސް ތަޖުރިބާ އެމް.ޑީ.ޕީަގއިދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ޤަުތަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވަގުާތއި ނޫުނއަސާީސއަކީ ވެސް ޙަޤީބޭފުޅާ ެއ ވިދާުޅވީ ރަނގަޅަށް. ޤާ ހުރިއެންމެ ތަޖުރިބާ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަން. ބަދަލު، ގެންނަންޖެހޭނެދަލުބަ ،ކުެރިވެގންން އަދި ހިނގާ ކަންކަމަށް ާޓގެޓުގުޅިގެ ހާލަތާ

ނޑުމެން ތިބޭނީ ވަރަށް ފަހަތުގައި ނަމަހީ އެހެންނޫން ނޑުމެން ދާނީ .އަޅުގަ  ްއޒަތްތެރި ަރއީސް.އިފަހަތަށް.  އަުޅގަ

ނަށް ވެްސ ިދވެިހރާއްޖޭަގއި މިއަދު އޮތް ސަުރކާރަކީ ވީހާވެްސ ފުޅާ ދާއިާރއެްއގަިއ ުޒވާނުން ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ތަުކގައި ޔާސީ ކަންކަުމގަިއ، އެކި މަރުޙަލާފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދެުމންދާ ސަރުކާރެއް. އެހެންވީާމ، ޒުވާނުން ސި

ނޑުމެންގެ ޕާލިމެމު ކަމެވެިރެވވޭ ގޮތަށް ބައްޓަްނވެގެންދިޔުަމކީ އެއީ މުހިއްއެކި މިންވަރަށް ަބއި ންޓްީރ އް ެއއީ. ައޅުގަ

ގުޅިެގން އެހެން މެންބަރުން ވިދާޅުވިހެން ވަކި ގޮެތއް ނިންމާފައެއް ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ގްރޫޕުން އަދި މިކަމާ 

ވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އަިމއްލަ  އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި މިއަުދ އޮތް ސަުރކާރުގެ ސިޔާސަަތށް ބަލާ ކަމަށް

ނޑުމެން އެބަ އޮތް ބިލު ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައި މި   18މު ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި ބަލައިގަންނަން. ެއއީ މުހިއް ޖެހޭ އަޅުގަ

ދީފައި ްއގެ ގޮުތަގއި ުޒވާނުންނަށް ފަށައިއަހަރުން ފެށިގެން ވޯޓުެލވޭ ުއމުރު ސިޔާސީ ކަންކަމުަގއި ަބއިވެިރވުމުގެ ފެށުމެ

ފެށިގެން ސަރުކާުރެގ ައހަރުން  30 ތަޖުރިބާލިބުނީމާ، ފަހުން ަވކި ހިސާބަކުން އެ ކަންކަމުަގއި އުޅެ އޮތީ. އޭގެ  މި

ޔަސް، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުކަުމގެ އެންމެ ބޮޑެތި މަޤާމުތަކަށް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ މަޤާމަށް ވި

މު ހާރު މި ބިުލން އެބަ ތަަޞއްވުުރކޮށްދޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް މުހިއްލާއަކަށް މިމަޤާމަށް ވެސް ކުރިމަތިެލވޭ މަރުޙަ

ނޑު ގައި ބިލެއްގެ ގޮތުގަ  ދެން މިކަން  ްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިކަން ވެސް ކުރަން އުޅުނީމާއިމި ބިލަކީ.  ބޫލުކުރަނީއަުޅގަ

ވެްސ  އުޅުނުއިރުަގއިމިީއ ާއއްމުޮކށް ވެސް ޤާނޫނުއަާސސީން ހަދަން، ފޫވައްޓާލުމުެގ ވާހަކަަތކެއް އެމް.ޑީ.ޕީން

ނޑު މި ،ޅުެވގަެނގެންއިދިކޮއް ބޭފުޅުން އޭރު އޮތް ސަރުކާރާ ދިމާއެމް.ޑީ.ޕީގެ ަބއެ ވެްސ ދަންނަވަނީ އެއްގޮތަކަށް  އަުޅގަ

ވާަފއި ވެސް ވރަށް ބިނާކުރެިނވި ާވހަކަފުޅުތަކެއް ދަްއކަ އިބު ރަީއސް އޭުރގައިޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ނައް އި

ނޑުމެން ބަލައިގަންނަން. އެހެންނަމަވެސް އޭރު ހުރީ. ވަރަށް ގިނަ ޖަލްސާ  ތިއްބެވި ބަެއއް ތަކުަގއި އެކަން އަުޅގަ

މުަގިއ ކުރި މަސައްކަތުން މުޅި ކަެއގޮތް މިގޮްތ ހަދާލަން ވާދަވެރިލާފައި ބޭފުޅުން ކޮންމެ ކަމެއް ފޫވައްަޓއި

ނޫނުއަސާީސގަިއ އެަތއް ކަެމއް އެބަހުރި ކަމަށް އޮޅުންބޮޅުްނވާ ޮގތް ޤާ، ފުށަށް ޖެހިޤާނޫނުއަސާސީ އެފުށްމި

މު ވުނު އިޞްލާޙު ވެސް ވަރަށް މުހިއްރަން މިއަދު. އެހެންީވމާ، މިއަދު މި ގެނެބޫލުކުވެްސ ގަ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން

ސިޔާސީ ކަންކަުމގައި އެކި ތަކުަގއި މެން ުޒވާނުްނނަށް އެކި މަރުޙަލާގޮުތަގއި މިަކން އަޅުަގނޑު ގެއިޞްލާޙެއް 
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ރިބާކާރު ތަޖު ،އްޒަތްތެރި އިހަމަ  ގެމިހާރު މަޖިލީހު ؛ހުޅުވާލުން ެވސްރާގައި އެކި ފެންވަަރށް މި ހުޅުވައިލާފުއުމުރު

ހުރިހާ  ،ށްރުން ފެށިގެން ލެވެންޖެހޭނޭ ކުރިއަލެވޭ އުމުޝާހިދަކީ. މިހާރު ބޭފުޅުންފުޅުވަނީ ދެން ވޯޓުهللا ބޭފުޅެއް ޢަބްދު

 ،ޤައުުމގަިއ ތިބި ހަރުދަނާ މީހުން ،ދައްކަން ތިބި ހުރިހާ މަޤާމަކަށް ވެސް. ެއއެއްނޫން މަގު، ށް ެވސްކަކަމަ

ހުރި މީހުންގެ ވިސްނުން ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ހަމަ ތާމަތީގައި ރިތެއް އޮތަތީ ގެ މަޖިލީހުަގއި ތަޖުރިބާންރައްޔިތު

މިނާއި މި ހުރިހާ ކެބޭތޯ ުއޅުމެއް ނޫން އެއީކީ. އެ ރިތުގެ ޮބުޑމިނާއި ތަނުގައި ހުރި ފުންމިނާއި ދިގު ނަގަިއގެން

ކާުރ ކަންކަްނ ކުރުން އެއީ ތަޖުރިބާ ހާ އެްއޗަކަށް ބަލާފައިތިާމއަށް ބަރުމިން ނެގޭ ވަާރއި މި ހުރި ؛އެްއޗަކަށް

ދެން އެވެްސ  ބޭފުޅަކު ކަމެއް ކުރަން އުޅެންފެށީމާ ނޫނީ ،ބޭފުޅުންނަކީ. ދެން ހަމަ ބަޔަކު ނުލާހިކު ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި 

ޤުބަލުގައި ުއޅޭ ގޮތަށް މި ފަދައިން މުސްތަ  އެއްކަލަ މަިޅއެއް ެއޅިގެން އުޅޭ ފޫވައްޓާަލއިގެން އެންމެ ފަހުން ކަރަށް

އަހަރުން  18ހިނގާށޭ ؛ ކުރަން މިހާރު ހިފާފައި ހުރިކަން އެ މަނކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުންވެސް ަކން ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި

ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވޯޓުގެ ދެން ރައްޔިތުންގެ ތެރެިއން އުޅެނީ ފޫވައްޓާލަން.  މި  އުޅެނީ ކީްއކުަރންތޯ؟ މި ފެށިގެން؛

ޅުން ވެސް ވެރިކަުމގައި ިތއްަބަވއިގެްނ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ތަްއ ހިނގާ ގޮތް ދެން ހަމަ އެ ބޭފުކަންތައް

އެްއކޮށް ގެންަދން ފުރުޞަތުދެއްވިތޯ؟ ދެން  ވޯޓުގެ ކަްނަކން ކިހާ ފުރިހަމައަށް ކިހާ މިނިވަންކަމާ .ނޫންތޯފެނުނެއް

ކުރަން  ،އަހަރު ވަްނދެން ކުރަން ލިބި 3މެ ކަމެއް ދަްއކާ ުއސޫލުން ޮކންމިއަދު އަނެްއކާެވސް ާއއްމުޮކށް ވާހަކަ

 ..މުޅި ޮއޑީަގއި ހަސަނުގެ.، ނޭނގި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއިޝުކުރިއްޔާ   އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ އަރުވަނީ އޭދަފުށި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ސަލީމަށް. އަޙްމަދު

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ައޙްމަދު މެންބަރު ރާގެދާއި ފުށީއޭދަ

ކޮންމެގޮެތްއވިޔަސް ، މު ކަމެއްސް. އަުޅަގނޑު ވެސް ވަރަށް މުހިއްއްޒަތްތެރި ރައީ އި`. އާދެ! ޝުކުރިްއާޔ 

 އުމަކީ އެއީ އަްށ ބަދަލެއް ގަނަ. ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލެްއ ގެނައުން. ޤާނޫނުއަސާސީ އުޅެނީ ހުށަހެޅިގެން މިމިއަދު 

ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން އެއާ ދޭތެރޭަގިއ ވަރަށް ވިސްނަން ވެސް ޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް،  ،މުވަރަށް މުހިއް

ހާލަތަކަށް  ނެ ެއއްެޗއް ޫނން. އެ ަވގުތަކާއިއިންސާނުން ހަދާ އެއްެވސް ެއއްަޗކީ ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އޮންނާ

ނޑުމެންނަށް އެ މު ކަމެއް. އަދި އެ ކުރަންޖެހޭނެ ވެސް ކަމެއް. ދެމުހިއް ނައުމަކީ ަހމަގެބަލައިގެން ބަދަލު ން އަޅުގަ

ގެ هللاއޮތީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޡްފުޅުތަކާއި ކީިރތި ޤްރުއާން. އެއީ  ނާންނަ އެއްޗެްއގެ ގޮުތގައި މިބަދަލު

އެންމެ ެއ ، ގެނެސްށް ބަދަލުމެ އެއްޗަކީ އެއައިންސާނުން ހަދާ ކޮން ،އެ ނޫން ޮކންމެ އެއްަޗކީ .ބަސްފުޅުތައްވަޙީ
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ން ކުެރވިދާނެ ކަންތައްތައް. ދެން އުމުރަށް ވަގުަތކާއި އެ ހާލަތަކާ ގުޅޭ ޮގތަށް އިސްލާން ދީނާ ޚިލާފުނުވާ ގޮެތއްގެ މަތީ

ނޑުމެން އެ ވިސްނާލަންޖެހޭ  ދޭތެރޭގެ އުމުރަކީ ހަމަ ވަރަށް  އަހަރާ 65އަހަރާއި  30އުމުރުން ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

މުރުން ެއ މީހެއްގެ ހާލަތު އު ،ފުދިމީެހއްެގ ހަމަ ތަޞައްރުފު، ވެްސ ެއކަށީގެްނާވ އުމުރެއް. މި އުމުރަކީ  ޤަތުގައިޙަޤީ

ަޤއުމަށް ކޮށްދޭންެޖހޭ  ޙަޤީަޤތުގައިދެން އެ ހިސާބުން ، ހަމައަށް ދިޔައިމަ އަހަރާ  65ދުވަސްެވގެން 

ނެ. އެހެންވީާމ، ވެދާެގ މަތީން ތަންކޮޅެއް ވިްސނުން ކޮށިއި ފަހަރެއްަގއި ބުއްީދގެ ހަމަތަކުކޮށްދިނުމުގަޚިދުމަތް

ތާރީޚަށް  ،ވެސް ަރނގަޅު އުމުެރއް. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިލަމާ އަހަރަކީ މީގައި ޙަޤީޤަުތގައި 65އަޅުަގނޑުމެން 

އުމުރުން  .އަހަރު ރަޫސލުކަން ކުރެއްވި 950ލައިހިއްސަލާމް އެކަލޭނގެފާނު ބަލައިލާއިުރގައި މިސާލަކަށް ނޫޙު ޢަ

އާދަމް  ،ެއގޮތަށް އިދުރީްސ ޢަލައިހިއްަސލާމަށް ބެއްލެވިޔަސް  އަހަރު ދުނިޔޭގަިއ ހުންނެވި. ހަމަ 1000ގާތްަގނޑަކަްށ 

ހެންވީމާ، އެހެްނ . އެގެ ތެރޭަގއި ދުނިޭޔގަިއ ހުންނެވިޢަލައިހިއްސަލާމަށް ބެއްލެިވަޔސް ހަމަ މިހާ ގިނަ ދުވަހު މުއްދަތެއް 

ގޮްސ ން ދުނިޔޭަގއި ހުންނެވި. އެހެންއަހަރު ވަންދެ 110ން އައިްސ އިބްރާހީމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އަންނަމުއަންނަމުން

ނަމުން އައިސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޙަޤީޤީ، އަންގައި އުމުރު މިގޮތަްށ އަންނަމުންމިހެން މި ތާރީޚުތަކަށް ބަލައިލާއިރު 

އިގެްނ ެއކަލޭނގެފާނު ރަސޫލުކަމަ،  لله  سللّ محّمد صلّى هللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި އުއްމަުތގެ މާތް ނަބިއްޔާ

އަހަުރގައި. އެހެންވީމާ،  63 އެނބުރި ސުވަުރގެ ަވޑަިއގެންނެވީ .އަހަުރގައި 40ވަަޑއިގެންެނވީ އުމުރުން 

އަހަރާ  65އަހަާރއި  36އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެަބ ެއނގޭ މި ުއއްމަތުެގ ގާްތަގނޑަކަށް އުމުރު މި ުއޅެީނ 

ހެއްގެ ތަަޞއްރަފުފުދުމާއި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ އެންމެ ވިސްނުން ރަނގަޅު ހިސާބަކީ މި ހިސާބުކަން ދޭތެރޭގައިކަން. މީ

ނޑުމެންނަށް ެއބަ ހާމަވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މި އުމުރަކީ ހަމަ އެހެންގޮސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދަލީލުން ވެސް އަުޅގަ

ފާނުގެ އުމުރުފުޅަށް ބެްއލެވިޔަސް ެއކަލޭގެފާނު ެވސް އެަކލޭގެ، رضي هللا لن  ދެން އައި ޚަލީފާ، އަބޫބަުކރު

ރިިތ ްއގެ ތެޭރގައި ައވަހާރަވީ ޚަލީފާކަމުގައި. އޭރު ކީއަހަރާއި ކޮންމެވެސް ުދވަހެ 2 ،ނަމަ ގާތްަގނޑަކަްށ ދަންނަވާ

ލާއިރުަގިއ ން ބަ. މިހެމިހިރީ އުމުރުތައް އަހަރު ހަުގާވނެ. އެހެންވީމާ، 2ނު ވުރެ އެކަޭލގެފާ ރަސޫލާގެ އުމުރުފުޅަށް

ނޑަކަށް ވަރަްށ  . ޢުމަރު އުމުރުގެ ގޮތުން ކުޑަ ދުވަސްކޮެޅްއގެ ތެރޭަގއިޚަލީފާއިންގެ އުމުރުތައް ވެްސ މިހިރީ ގާތްގަ

ކުރެްއވީ އަށް ދުޢާهللاދިޔައިުރގައި އެކަޭލގެާފނު މާތްހިސާބަށް ެއކަލޭގެފާނުެގ ޚަލީފާކަމުގައި އުމުރުގެ އެހާ، ބުބުނުލްޚައްޠާ

ޟުރަތައް ރެވޭނެ ހިތްވަރެްއ ނެތޭ. ތިމަންކަލޭގެފާނު އިބަރަސްކަލާންގެ ޙަކުރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްނައަށް ތިމަން

ކުރުުމގެ ހިތްަވރު ނޫންކަން ހުންނަންވީ. އެނޭގ އުމުރުން ދުަވްސވީމާ، ވެރިކަން ެއބަ، ންދޭ. އެހެންވީމާގެންދަވާ

ސްވީމަ ދުވަގައި ވެިރކަންކޮށްދީފަިއ އުމުރުން ގިނަތުންނަށް ހެޔޮގޮތު ވީހާވެސް ައވަހަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔި

. އެއީ ަރއްޔިތުންނަށް ނގޭއެ  ކުަރންވީ އެހެން ގޮތަކަށްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް 

ރުގަދަ އަމުަރކަށް ހުންނަ މީހަކަށް ވަރަށް ވަށްދެއްވުމަކީ މީ ރަީއސެއްެގ، ޚާއްަޞކޮށް ަގއުމެްއގެ ވަިލއްޔުލްކޮޚިދުމަތް

ޒިންމާތަކެްއ އުފުލަންޖެހޭ. ލިއްޔަެތއް ަހވާލުވެަފއި އޮތް. މިީއ ެއއްގޮަތކަށްެވސް ކުޑަުކޑަ ކަެމއް ނޫން. ީމގަިއ މަސްއޫ
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ނުވާނެ. ކޮްށގެން އޭރުން ތިމާ އުމުރަށް މީަގއި ހުންނަން ވިސްނުމަކީ މީ ވަަރށް ނުބައި ިވސްނުމެއް. ޙަޤީަޤތުގައި އެކަން 

ނޑުމެން މިސާލަކަށް ސްްޓރޯކެއް ؛ތިމާ ސަލާމަތުން ބުއްދި ށް ބަލާއިރުގައި އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ޖެހޭ އުމުރަ އަޅުގަ

ނަޑކަށް  ޖެހިފައި ގިނައިްނ ސްޓްރޯކި  ލިއިުރގަިއ އެންމެ ވެސް ބަަލއި ންނަށް. ައހަރުން މަތީގެ މީހު 65ހުރީ ގާްތގަ

ނޑުމެން އެ ، އެހެންވީމާ ރުޞަތު އޭނާއަްށ އަށް ިވސްނުމުގެ ފުރޭގައި އިންތިހާމީހާއަށް އަނެއްާކ ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެ އަުޅގަ

އެ ، ސް އަންނާެނ ކަމެއް. އެހެންވީމާތަކެއް ވެ ކުރުމަކީ ޕްރެޝަރުއަންނަ ޕްރެޝަރު. ރައްޔިުތންނަށް ވެރިކަން

ރެްއގަިއ ކުރިމަތިވާ ކަންަތއްތަކުން ެވސް އޭނައަށް ސަލާމަްތވެގެން ދެވޭނީ އެކަހަލަ އުމުއުމަށް ޓަަކިއ ތަކެއް އަ ޕްރެޝަރު

ނޑުމެްނ ޭއގައި ވަރަށް، ށްލާަފއި ދިަޔއިްއޔާ. އެހެްނވީމާވެރިކަން ދޫކޮ  ދެން މީގައި ވަރަށް .ޮބޑަށް ވިސްަނންޖެހޭ އަުޅގަ

ނޑަށް ފުރުޞަތެއް ނެތް. ދެންމެ ތި ރަނގަބީލު ، ގޮތުން އެބަހުރި. އެހެންވީމާ ބެހޭ ގިނަ ޙަދީޘްތައް މިކަމާ  އަޅުގަ

ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރައްވަނީ ވެރިކަންކުރާ މީހަކު ވެިރކަންކުރުމުގައި ަރއްޔިތުންނަްށ  މިސާލަކަށް ކީރިތި ޖެއްސެވީ. 

ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މީ  މީހަކު ސުވަރުގެ ނުވައްަދވާނެ ގޮްއސިްއާޔ އެން ނިމިގެންވެރިކަ މީހެްއގެ  ޔާނާތްތެރިވެފައި އެޚި

އެކަލޭގެާފނު ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނާއަީކ  ،މަރުގެފާނުއެހެންވީމާ، ޢުބުރަތް ލިބިގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ޢި

އަްށ ތިމަންނަ މާތްކަލާންގެ، ކޭ. އެހެންވީމާއެންމެ މޮޅު މީހެއް ނޫނޭ. ތިމަންނާއަކީ ވެްސ ހަމަ ކަލޭމެން ކަހަލަ މީހެ

ޙުކުރާށޭ. އި ނުތިބޭށޭ. ތިމަންނަ އިޞްލާނުވާށޭ. ތިމަންނަގެ ފަހަތުގަޔާ ކަލޭމެން ތިމަންނާއަށް އީމާންއް އުރެދިއްޖެ

މިކަހަލަ ދިޔައީ ގެ ތެރޭގައި ވެސް ަކންހިނގަމުންހަމަ ހުރިހާ ޚަލީފާއިން ތިމަންނަ ހަމަމަގަށް އަޅުވާށޭ. އެހެންވީމާ،

 ...ގޮތަކަށް. އެހެންވީމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒައަުރވަނީ ނިލަންދޫ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޚަލީލަهللا އަބްދު

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދު

ބޮޑަްށ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް. وبركاتهالس الم عليكم ورحمة هللا تعالى  `.

އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ މި ދާ އިޞްލާަޙކީ އަދު މި ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންއީސް. މި ދަންނަވަން. އިްއޒަތްެތރި ރަ ޝުކުރު

ިއޞްލާޙެއް ކަމަށް އަޅުަގނަޑށް  މުނަޒަުރ ހިންގާލުން މުހިއް އިޞްލާޙާ މެދުަގއި ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނައި 

ކުރަްއވާ  ސަރުކާރުން ަސރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތަާކއި މި ލާއިުރގައި މިގަބޫލުކުެރވޭ. ައޅުަގނޑުމެްނ ބަލައި

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނިގެންދޭ ޒުވާނުންނަށް ދެއްަވމުންލާއިުރަގއި އަޅު މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައި މިްއޔަތު. އްގެންދަވާ އަހަގަ

ނޑުމެން އެބަ  ސަރުކާރުން ވަރަށް  ޒުވާނުްނގެ ކުިރއެރުވުމަށް ަޓކައި މި ގިނަ މަސައްކަތްަތކެއް ކުަރއްާވކަން އަުޅގަ
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ނޑުމެންފާހަގަކުރަމު. އަދި ޭއގެ ގިނަ  ދެއްެކވި ވަރަށްނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ މިތާަގއި ާވހަކަފުޅުއިތުުރން އަުޅގަ

އިތުުރން އެހެން ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަފުޅުތަކުން ބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުންނާ އަދި އޭގެއިްއޒަތްތެރި މެން

، މުތައްބަެއއް މަޤާ، ވާނަމަ ވުރެ މަްއޗަށް ޮގއްސި ކަމަށް ދޭ ވަިކ އުމުރަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރިވގެން އެބަ

ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ވަރަށްންނަކަން މުތައް އަދާކުރެއްވުމުަގއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން އަބުރަ މަޤާ

ސްއޫލިއްޔަތު ޖެހޭ މަ އެުކގައި އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަްނ އެބަދޭ. ޙަޤީޤަތުގަކީ ހަމައެއާ  ފާހަގަކުރަްއވަމުން އެބަ

ނުޑމެން މީހަކު ގެންނައިރުަގއި އެބޮޑެތި މަޤާ ޒިންމާތަކެްއ  މު އަދާކުރެއްޭވވަުރގެމަޤާ މީހުންނަކީ އެ މުތަކަށް އަޅުގަ

ޔަކަށް ހެދުމަށް ވެސް މަސައްކަތްކުުރމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެްއ އެކަީށގެންވާ ަތމްރީނު ލިބިފައިތިބި ބަނަގަން ކެރޭ، 

އީްސ. ތަފާތު އެކިއެކި ޕްރޮގްރާުމތަކުގެ ޛަރީާޢއިން ޒުވާނުން ބޫުލުކރެވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަގަ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް

ނޑު މަސައްކަތަކީ ެއއީ. ގެންދާ މައިގަސަރުކާރުން ކުރަްއވަމުން ކުރުމުގެ މަސައްކަްތތައް މިތަމްރީނު

 އެއް ހާސްދަނީ  ރުކާރުން އެސަ ކޮންމެ ައހަރަކު ވެސް މި ،ލަްއވައިިފއްޔާ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެބައްލަަވއި

 އިތުރުން އަދި ޭއގެ މުން.ލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުަތްއ ހުޅުވާލަިއ ުޒވާނުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސަްއކަތްތަްއ ުކރަސްކޮ

މުތައް ހަލަ މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮޑެތި މަޤާޒުވާނުންނަކީ މިކަ ވޮކޭޝަނަލް އެިކއެކި ޓްރެއިިނން ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގައި

ުހނަރުވެރި ބަަޔކަށް ހެދުމުގެ  ،ތިބި  މުސްތަޤުބަލުަގއި ެކރިތިބި، ކެރޭ، ެއކަށީގެްނވާ ަތމްރީނުތަކެއް ލިބިފައިއަދާކުރަން 

މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިއަދުގެ  ދަވަނީ ކުރަްއވަުމން. މިސަރުކާރުން އެ ގެން މަސައްކަތްތަެކއް މި

 ވެސް ކުރުން ޙަްއޤު މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް އެ  ނަށް ހަމަ ސެލިއުޓުޔާމީهللا ހޫރިއްޔާ ރައީްސ ޢަބްދުރައީސުލްޖުމް

ނޑުމެން ދުނިޔޭ މަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން އެ ޕްރެްކޓިސްތައް ވެސް ބަލައިލުމަީކ އުމުތަުކގެ ގެ ަބއެްއ ޤަެގންދަވަނީ. އަުޅގަ

.އެސް.އޭއަށް ޫޔ.އެސް.ޭއަގއި. ޔޫ ގައި.ވަނީ އެމެރިކާ އެްނމެ ގާތްކުރާ ނިޒާމެއް އޮތް ަކމަށް މި މުހިއްމު ކަމެއް. ރާއްޖެއާ

އެާތގެ  ،ކަށް ވެވޭ ެއންމެ ހަގު އުމުރަކީއަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލާއިުރަގއި އެ ތަނުގެ ރަީއސަކަށް، ނައިބު ރައީސަ

ކޮންގްރެްސގެ  ތަނުގެ އިތުުރން އެއަހަރު. އަދި ޭއގެ  35ގޮތުން  ނޫނުއަސާސީ ބުނާޤާ، ގޮތުން ކޮންސްޓިއުޝަން ބުނާ

އަހަރު. ސެނެޓަރއަކަށް ިމ  30އޮތީ  ކަށް ެވވޭ ެއންމެ ހަގު އުމުރެއްގެ ގޮތުަގއި ބަޔާންވެަފއި މިޓެޓިވަ ރެޕްރެޒެން

އަހަރު.  25ކަށް ެވވޭ އެންމެ ހަގު އުމުރަީކ އަހަރު. ރެޕްެރެޒންޓެޓިވަ 30އަކަްށ ެވވެނީ ވެވެީނ، ސެނެޓަރ

ނޑުމެން ޕާލިމެންޓު ނޑުެމން އެއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ވެސް ކުރިައށް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހިފައި  އަްށވުރެގައި އަުޅގަ

 ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ، ވަދެވޭނޭ. އެހެްނވީމާ ލިމެންޓަށްއަހަރު ވާ ހިސާބުން ޕާ 18މިތިބީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނަނީ 

ންކޮށްަފއި ކުަގއި ބަޔާއުމުތަެގ އެކިެއކި ތަރައްީޤވެފަިއވާ ޤަމި ޕްރެކްޓިސް ދުނިޔޭ، އެއަްށވުރެ ކުީރގައި. އެހެންީވމާ

 ގިނަ  ގިނަ، ވަރަށް ކުެރވޭ ގޮތުން ަވރަށްއި އޮންނާނީ ައޅުަގނޑަށް ގަބޫލުނޫނުއަސާީސގައި ލިޔެފަމިގޮތަށް ޤާ

ނޑުމެން ވަރަށް، ްއ ކުރުމަށްފަހުގައި. އެހެންވީމާގިނަ ދިރާސާތަކެ ތަެކއް ހެދުމަށްފަހުގައި. ވަރަށްރިސާރޗު  މީ އަޅުގަ

ތުން ދުނިޭޔގެ ތަަރއްޤީވެަފއިވާ ަޤއުމުތަކާ، އަިދ ދެންނެވީ މި ނަޒަރިއްޔާ މި ؛މަށްކަ ބޮޑަށް އިްސކަންދޭންޖެހޭ ކަމެއް
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ކަމަށް  މު ކަމެއްވެފައި އޮތް ގޮތަްށ ވެސް ބަލައިލުމަކީ ވަރަްށ މުހިއްާޟރަތު ބިނާއޭެގއިތުރުން އިސްލާމީ ޙަ

އެްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ބަ ، ތަނުގައި ފާހަގަކުެރއްވި  ބޫލުކުެރވޭ. މިއަޅުަގނޑަށް ގަ

ިއގެން ބޭފުޅަކު ހަމަ ވަަޑއިގަންަނވާއިުރގަިއ ަވޑަިއގަންނަވަީނ ރަސޫުލކަމަ، ވާހަކަފުުޅގައި ވެސް ފާހަަގުކރައްަވއިފި

ދަނީ. އެހެންވީމާ، ދީނީ ނަޒަރަކުން  ބޭފުޅަކު ރަސޫލެްއެގ ގޮތުގައި ވެގެން މި އެ އަހަރު ވުމަށްފަހުގައި 40އުމުރުން 

ނޑައެޅިގެްނޮގއްސަ. އެހެންވީމާ  މަކަށް މި އުމުރެއް މަސްއޫލިްއޔަތު ބޮޑު މަޤާކަމުގައި ިވޔަސް ވެސް ހަގު ބެލި ، އޮތީ ކަ

ނޑަށް ގަމިހުރިހާ ކަ ގެ ހުރިާހ ބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ައޅުަގނޑުމެންމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައި އަުޅގަ

ގޮސް މަޖިލީހުގެ ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެން  ަޑއިގެން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއްަގއި މިވަމެންބަރުން ވެސް މިކަމާ ވިސްނާ

ނޑު ގަތަޅު ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތން އަޅުަގނޑުމެން ހުރިހަ ކުރަން. ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލު މަށް އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ގެންދަވާ ތަރައްީޤގެ އެިކއެިކ މުން ގެން މި ސަރުކާރުން ކުރައްވަކަންކަމަށް ވިސްނާވަަޑއި  މެންބަރުންނަކީ ވެސް މި

 ުމގައި މި ަކންތައްތައް ހިންގުއިުތރުން ތަރައްޤީގެ އެިކއެކި ތައްތަުކގައި ުޒވާނުން ބައިވެިރކުރުމާ، އަދި އޭގެ ކަން

 ސަރުކާރާ އެއް މީޒާނަކަށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ، މަސައްކަތްުކރަމުންގެންދާ މެންބަރުން ކަމަށް ވާތީ. އެވާހަަކއާ އެްއކޮށް 

ރި ހުފައިދާ އުމަށްއިރު މީ ޤައިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި ބިލު ވެސް ފާސްވެގެންދާ هللا ލާނީ އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައި

 .وبركاتهالس الم عليكم ورحمة هللا سަކމުގެ އުއްމީުދގައި. ރަނގަޅު ބިލަކަށް ެވގެންދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޯރަފުށީ ، 6.1 ގެންދަނީ އެެޖންޑާ އަިއޓަމު ކުރަމުން މިން. އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްްނބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެ

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިދވެހި

ނަޑއިބުން ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މެދު ހިސާ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު. މިހާ ލާނަން. އަދިވެްސ ކަ

ކުރާ ގޮުތގައި ވި. އަުޅަގނޑު ުއއްމީދުތިއްބެ ދައްަކވަން އެިދވަަޑއިގެްނފައި އެބަޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުއިއް 

ގައި ފަށާއިުރަގއި ވާހަަކފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންަފއި ތިބި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  1:00އަޅުަގނޑުމެން ދެން ޖަލްސާ 

އިއްޒަތްތެިރ މިކޮޅަށް ގޮތް ބައްލަވައިެގން  ތަކުަގއި ަވުގތު ހުރިވަޑައިގެން ތިްއބަވާނެ. ކޮމިޓީ ންމެންބަރު

ެގ އިސް ހިންގުންތެރިންނަށް ށް ދެންނެވުމަށް ާޕޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު މި މާލަމަށް ވަަޑއިގަތުމަ ،މެންބަރުންނަށް

ނޑައިދަންނަ  ގައި.  1:00ގެންދާީނ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްން. ލާނަވާލަމުން މިހާހިސާބުން މެދުކަ

 

 ]އަށް  13:02އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި
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 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަންފަޅީގެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށްގެންދިޔުމަށް ފަަށއިގަންނަްނ. އާދެ! ބަހުްސކުރަމުން މި `. ައޅުަގނޑުމެން ިމ 

ގެންދަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

ގެ މަސައްކަތް ފެށޭއިރުގައި މި ަވގުުތ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ިބލު. މި ދަންފަޅީ

ވަަޑއިގެްނ އިންނެީވ ިއްއޒަތްތެރި އެންމެ މެންބަރެއް. ފުުރޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއ ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އިތުުރ  އެންމެ މެންބަރެއް. އެ މެންބަރު މިހާރު ވަނީ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލައްވާފަ. އަުޅގަ

ނަޑއަޅަންޖެހޭ. އެ ްއވެސް އެހެން މެންބަރެއް ނެތުމާ އެކީަގއި ބިލުގެ ބަހުްސގެ މަރުޙަލާ މި ހިސާބުން ނިމުނީ ކަމަށް ކަ

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

ބިލުގެ ބަހުްސެގ މަރުޙަލާ؛ އާދެ! މި ހިސާބުން އަދި އިތުރު މެންބަރުން  ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާުޙ ގެނައުުމގެ

ނޑު ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ކުރިއަްށގެންދަވާތީ އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންފުޅުވޭޯތ. އާދެ! އަޅު ގަ

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަށް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް 

ރުޙަލާ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީއަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަ

 ކުރިއަށް ގެންިދޔުމަށް. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް ވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނޑު ވެސް ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީއަށް ިއޞްލާޙު 

ނޑުމެން މި  ނޑު ވެސް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރައްވާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަ ގެނައުުމގެ ބިލަށް އަޅުގަ

ޖޭގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމާއި ނައިބު ރައީސްކަުމގެ މަޤާމަށް ބިލަށް ތާއީދުކުރަން މި ޖެހެނީ ދިވެހިރާއް

އަހަރާ ދޭތެރޭެގ އުމުރަކަށް ބަދަލުކުރަން މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙު. ެއީއ  65ައހަރާއި  30ކުރިމަތިލެވޭ އުމުރަކީ 

ޖޭެގ އާބާދީގެ ޮބޑު އާބާދީއެްއ މި އަޅުަގނޑު ވެްސ މި ތާއީދުކުަރނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކަންަތއްަތއް ކުިރއަށްދާ ގޮތުން ާރއް

އަހަރުން ދަށުގެ ވެސް އެބަުއޅޭ ހަމަ  30އަހަރުން މަތީގެ،  30ނިސްބަތްވަނީ ުޒވާނުންނަށް ަކމަށް ވެފައި، ޚާއްަޞކޮށް 

އަހަރުން މި މަޤާމުަތކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  30ވަރަށް ޤާބިލު، އެކަީށގެްނވާ ޒުވާނުން. އެހެންވީމާ، އުމުުރން 

ނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ރާއްޖޭަގއި މި ާގނޫނުތައް ހެދިގެން އައިއިުރ ދި
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ނޑުމެންނަށް ގަޫބލުކުރެވެނީ މި ބާވަުތގެ ކަންަކމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް،  ދޮށީ އުމުރުގެ ރަށްވެހިންނަށް ކަމަށް އަުޅގަ

މާނުގައި. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި އުމުރުފުރައިގެ ޤާބިލު ޒުވާނުން ތިބުމާ ގުޅިގެން ޤާބިލު މީހުން ވަރަށް މަދު އެ ޒަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުން ހޯއްދަަވއިދެްއވަމުން ގެންދަވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން މިއީ ވެސް ހަމަ އޭެގ 

ވާހަކަ ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހޯދީ.  އެއް ފުރުޞަތު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާތީ މިއަށް ތާީއދުކުރާ

ހަމަމިއާއެކު މިކަން އެކަންެޏއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ުޒާވނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން 

ނުންނަށް އެިކއެކި ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލުެގނެއްސަ މި ވަނީ. މީެގއިތުރުްނ އެހެން ގާނޫނުތަކަށް ެވސް ބަދަލުގެނެއްސަ ުޒވާ

ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދީފައިވާނެ. މީގެ ކުރީގައި ކުރީަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވޯޓުލުމުގެ އުުމރު ވެސް މިހާރު މި ވަނީ 

ނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޒވާނުންނަށް ކުޅިވަާރއި އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގެ  ބަދަލުވެގެްނގޮއްސަ. ހަމައެާއިއއެކު އަުޅގަ

ހޯދައިދެވިފަ. ހަމައެާއއެްއކޮށް ެގޓްސެޓުގެ ތެރެއިން ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް ިވޔަފާރީގެ  ފުރުޞަތު ވެސް މި ވަނީ

ފުރުޞަތު ވެސް މި އޮތީ ސަރުކާރުން ހުޅުަވއިލެވިފަ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންަތއްތަކަށް ައޅުަގނޑު ވެސް 

ނޑުމެްނގެ ދާއިރާތަުކގައި ނޑުމެން މި  ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަާއއި އަުޅގަ ތިއްެބވި ުޒވާުނންނަށް އަޅުގަ

ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެެހން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކޭީތވެ މި 

ނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.   ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އަޅުަގނުޑ ހިފާލީ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮަމންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދަށް. 

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ވަނަ  109ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސއަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމަށް، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި

މާއްދާއަށް ޚާއްަޞކޮށް އިްޞލާޙު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގިއ 

ނގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ވަރަށް ަގިއ ޫނނުއަސާސީ އެކުަލވާލިއިރު ޤާޑުމެން މި ދައްަކވައިފި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ގަިއ، މަޝްހޫރު ނޫ ނޫުނއަާސސީޤާ އުޅުްއިވ ބޭފުޅެއް. އޭރުގެމަޖިލީހުގައި  ޞަމަނިކުފާނަކީ ވެްސ މި ޚާއް 

ނަޑކީ ވެްސ އެ  ހަރު. އަދި މި އެކުަލާވލިއިރުއަ 40ނޫނުއަސާސީަގއި އޮންނަނީ ޤާ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ އޭރުގެ  ންއޭގެ ޑްރާފްޓި ސް ާސޅީކޮމިޓީަގއި ެވސް މަސައްކަތްކުރި މީހެްއގެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ކުރީ. ދެން މިހާރު އަހަރަށް ދަށް 35އޭ ފަހު ތަކަކަށްގިނަ ބަހުސް އަހަރަށް އޮތް އެތި އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިރި 5އަހަރުން  35 ؛އަހަރު 5ވެސް އަނެއްކާ  މު ކަމެއްތޯ. މި އްމީ ކިހާ މުހި، ކުރާނީއަހަރު އަުޅގަ
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އްސަލަތަކެްއ. ހުންނާނެ މަ އި ވާީތެވ މީގަ ނޫނުއަސާސީައކީ އަޅުަގނުޑމެން އިންސާނުން ހަދާފައިވާ އެއްޗަކަށް ޤާ

އަހަރަށް  5ައހަރަށް އޮތް އެތި  35ނޫނުއަސާސީގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރުގައި ޤާއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ނޑުމެްނގެ މު އްހާރު އެންެމ މުހިގެނައުންތޯ މި ނޫނުއަސާީސގެ ތެރެއިން މިހާރު ޤާމައްސަލައަކަްށ އަުޅގަ

ސިޔާީސ ބޮޑެތި  ީއ. ނޫނިްއޔާ އަުޅަގނޑުމެންގެއަ ކުެރިވެގން މިެޓސްޓު ވެގެންދިަޔއިރުއަހަރު  7 ،ކުރެިވގެންޓެސްޓު

ވަރަްށވުރެ އޮތް  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި ފާހަގަކުރެިވގެން މިޫނނިއްޔާ އަމިއްލަ މެންބަރަކަްށ ، ނޫން ކަެމއް ޕާޓީތަކަށް މި

ނޑަށް އެބަތަކެއްމު މައްސަލަމުހި ދަށުްނ  ވަނަ މާއްދާގެ 110ފެނޭ  އް ނެތްތޯ. ހަމަގައިމު ވެސް ައޅުގަ

އޮތް  ގެން ހޮވުމުަގއި އެލިބި 51އެ އޮންނަ ގޮތުން % އިއޮންނަ މާއްދާގަ  ހޮވުަމށް މިހާރު އެ ކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަ 

މައްސަލަތައް.  ސަލަތައް. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެވޭ ޖޭ.އެސް.ސީ ެއކުލެިވގެންވާ ޮގތުން އެހެރަމައް

ނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި މައްސަލަތައް ޤާނޑުމެންގެ ިސޔާސީ ޕާޓީތަކުން މި އަރާ ީކއްެވެގންބާވައޭ ައޅުގަ ށްހިތަ އަޅުަގނޑު

ނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން ޤާނޑުމެން އަުޅގަ މަށް ވަކި ކޮމިީޓއެއް ހަދަިއގެންއްލުކުރުޙަަކން ކަން  އެ ،އަިއޑެންޓިފައިކޮށް 

ށް ގެންނަން. ކުއްިލއަކަށް ހަޙުތަކެްއގެ ގޮތުަގއި މި ަމޖިލީބޭނުންވާ އިޞްލާޙުތަަކކީ ކޮަބއިތޯ ބަލަިއގެން ފުރިހަމަ ިއޞްލާ

ނޑުެމން  ؟މު އިޞްލާޙެއްތޯއްމުހި އުޅެނީ ކިހާ އޮތް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މި އަހަރު ދަށްކޮށްލުމަށް މި  5 މީ އަޅުގަ

އަހަރަށްތޯ ދަށްކުރާނީ. އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ  18 ،އަހަރަށްތޯ ދަށްކުރާނީ 35ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން އުމުރު 

އަހަރަށް ގޮއްަސ  18އަހަރަށް ތިރިުކރަން.  18ތަނުގައި ވާހަކަފުޅުެދްއކެވިހެން  ވެސް ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް މި

ނޑުެމން ރައްޔިތުންނަށް ެއ ފުރުަޞތު ދޭ ވާހަކަ މި ؟ޓެއް ނުލާން. ެއއީ ީކއްެވގެންތޯއޭެގ މަތީ ލިމި ަދއްކަނީ.  އަުޅގަ

އަހަރުގެ މީހަކު  70އަހަުރގެ މީަހކު ވެިރކަމަށް ައއިސްފާނެތީ. ނޫނިއްޔާ  18 .ކަމަކާތޯ ިބރުގަންނަނީއަޅުަގނޑުމެން ކޮން 

ކުޅިއޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަހަރުެގ މީހަކަށް ވީމާ ާމ މުސް 70ޔިތުން ނިންމާނީ އޭނަ ވެރިކަމަށް ައއިސްފާނެތީ. ނޫްނ. ރައް

އަހަރުގެ މީހަކު  20ނޫންތޯ. އްޔިުތންނަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވީ ރަ ،ނުކުެރވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ނިންމަންވެރިކަން

، ވޯަޓުކން މި ހޮވެނީ. އެހެންވީމާ އްޔިތުންގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެްނ އުޅެންޏާ ރަ

އޮންަނ  ހަގުކަމުން. ކޮންމެއަކަސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މާ އަހަރުގެ މީހަކު 20ނޫންތޯ އޭނަ އްޔިތުން ނިންމާނެރަ

ނޑުމެން އޭރުވެސް ބަހުސްކުިރން. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ފުާޅ  ރިޔާސީ ނިޒާމަކީ މާ ރަނަގޅު ނިޒާމެއް ނޫން. އަުޅގަ

 ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅީ މި ނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުުކރަން އުޅުމުގެޤާމި ދާއިރާެއއްަގއި ބަހުސްކުރިން 

 އޮންނަ . ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ރަނގަޅުވަީނ ކީްއވެގެްނކަން އިސްލާން ީދނުގައި ވެރިކަން މިރުލަމާނީ ނިޒާމެކޭނަށް ބަތަ

ކަމެއް  ވެރިކަމަކީ އަމިއްަލއަށް އެިދެގން މެނިފެސްޓޯ ހުށަހަޅައިގެްނ ތިމަންނަ މިވެނި ،ގޮތަށް ބަލާއިުރގަިއ ވެސް 

ރީގައި އުޅޭ ބަަޔކު އޭނައަްށ އޭނަގެ ކައި  ނޯވޭ. ެއޮގތަށް ހޯދައިފިއްޔާ ގޮުތަގއެއް ގެހޯދާ އެއްެޗއްކޮށްދޭނަމޭ ކިޔައިގެން 

ށް ވެރިކަމަ ،އޮންނަނީ ވެރިކަމަށް ނޭދި ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އިްސލާން ދީނުގައި މި އޭަނއަށް ސަޕޯޓު މި އިތާއީދާ

ވަނީ. އޭަނއަްށ އެކަުމގައި މަދަދުވެރި  هللاސީދާ މާތް  ކަން ލިބެނީ. އެހެްނވެއްެޖއްޔާވެރިނޭދި އޭނާ ހުއްޓާ އޭަނއަށް 
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ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން. އޭރު  އޮތް ިއސްލާން ދީނުގައި ވެރިކަން ޮއންނަ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ ލިޔުންކޮޅެއް އެބަ

ގޮތަށް. އޮންނަނީ މި ވަަނ އަހަރުގައި ލިުޔއްވާަފއި ޮއތް ދީނުގެ މަގުގައި ލިުޔއްާވފައި މި 1989ކުރީގެ ރައީސް 

އްލައަށް މިކަން އޮންނަނީ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށޭ ވެރިަކން ހޯދުމުގައި އަމިއޭަގއި  ،އޮންނަނީ އިސްލާން ދީނުގައި މި

ވެސް ިވއްދާފަިއ ފުޅަކާ އި ރަސޫލާގެ ހަދީޘްޠަބުކުރައްވަ ޚާޙްމާނު ބުނު ސަމްރަތާ މުޭއ. ައބްދުއްރަމަސައްކަތްކުރުެމއް ނޯވެ

އެކަމުގެ  ،ނަމަ ވެރިކަން ނޭދި ހުއްޓާ އެކަން ލިބިއްޖެ ލޭ އިސްވެ ވެިރކަމަށް ނޭދޭށޭ."ކަ .ނަނީއޮން ވިދާޅުވެަފއި މި

ވާނޭ. ެއކަމަށް އެދި ދެއްތަޢުފީޤުهللا . އެަބހީ އެކަމުގައި ުހއްޓޭުމގައި ަކލެއަށް ވާގިލިބޭދާކުރުވާޖިބުތައް އަ

هللا ވޭނީ ކަލެައށޭ. އެބަހީ އެކަުމގަިއ އެކަުމގައި ާވޖިބުތައް އަދާކޮށްލެ  ،ނަމަ ކޮްށގެން ެއކަން ިލބިއްޖެމަސައްކަތް

ނޑުމެންނަށް  "ވާގިފުެޅއް ނުލިބޭނޭ ނޑުމެންނަށް މި އެނގެނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެްއގަިއ އަޅުގަ ެގ هللاއެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ހުރި  މި ލިޔުންކޮޅުން ވެސް މި އެނގެނީ. އެހެންވީމާ، މިހެންނެތްކަން. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްކަން  ތާއީދެއް

ނޫނުއަާސސީއަށް މިހާރު ގެންނަންހުރި ޤާޑުމެން ވާހަކަަދްއކަިއގެން މުޅި ގޮތުން އަޅުަގނމައްސަލަތަކާ ބެހޭ 

 އްކަން ރަނަގޅު. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަދައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަފުށީތިއަރުވަނީ  މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. މުޞްޠަފާ  މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަފުށީތި

ނޑު ވެސް މި އިްއޒަތް ދުކުރަން. ނޫނުއަސާީސައށް ގެންނަން މިއުޅޭ އިޞްލާަޙށް ފުރިހަމައަށް ތާއީޤާތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަދަލުވާ ވަރަކަށް ނޫން. ހާލަތަށް ހާލަތު  ނޫނުއަސާސީައކީ ބަދަލުނުކުރެޭވނެ އެއްެޗއްޤާގެ އާދެ! އަުޅގަ

ވެްސ ބަދަލުކުރެވޭނެ. ައޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު ތިބި ހާލަތެއް ނޫން ކަންނޫނުއަސާސީ ެވސް ބަދަލުުކރެވޭނެ. އެހެން ކަން ޤާ

އޮންނަނީކީ. އެހެންވީމާ،  އޮންނަ ދުވަހު މި ނޫން އޭެގ ޖެހިގެން ލަތެއްއޮންނަނީކީ. މާދަމާ ތިބި ހާ މާދަމާ މި

ނޑުެމން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ.  ޒަމާނާ އެްއގޮތަށް ބަދަުލވާން އެބަ  ،ހާލަތާ އެްއގޮަތށް މެންއަޅުަގނޑު ޖެހޭ މި  އަުޅގަ

ޭދ ބަޣާވާތަށް ފުރުޞަތު ެއއްެވސް އިރެްއގައި ،ޤައުމުަގއި ނައިބު ރައީސަކަްށ ހުންނަ މީހަކީ އެއްެވސް ަޒމާނެއްގައި 

ނޑު ަވކި މީހެްއެގ ނަން ކިޔާ  ަނއިބު  ނޫން. މި ޤައުމުގެ ކަށް ބޭނުމެއްނައިބު ރައީަސކަށް ވެގެންުނާވނެ. އަުޅގަ

ން އިންނަ ބަހައްޓަިއގެން ކިަޔވަ މުށިދުންރައީސަކަށް ހުންނަ މީހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފްލައިޓަަކށް އަރައިފިއްޔާ 

ނޑުެމން ގެނެްސގެން މި . ޙަޤީަޤތަށް ބުނަންޏާ މި ޤައުމާޖެހޭނެނުވާކަށް މީހަކަށް އުޅެނީ.  ނުެވސް ުގޅޭ ެއްއޗެްއ އަުޅގަ

ނޑު ބަލަންޖެހޭ އެއަށް. ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާނީ މުޅިން ނައްތާލަންޖެހޭ އެއްޗެއް ންނޫނުއަސާސީޤާ . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ނުޑ އަނެއް މީގެ   ހުރި މަސައްކަތްތަެކއްއުމަށް ފައިދާޖެހޭ މި ޤަ ބަލަން އެބަެފކްޓަކީ ަނއިުބ ރައީސަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ރައީސުންނަށް ބަލާއިރުގައި ވެްސ. އެހެން ށްދީފައިވާ މީހެއްތޯ. މީގެ ކުރީގައި ތިއްެބވިމިހާތަނަށް ކޮ ވީމާ، އަުޅގަ

ތެދުވެިރ  އަށްލްޖުމްހޫރިއްޔާަރީއސު ،ލަކޮށް މެންބަރުން ބަލަންޖެހޭނީ ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ޤައުމު ހިންގޭނެބަލާނީ ޖުމު

ވެސް ވާހަކަައކީ ނައިުބ ރައީސް ބަދަލުކުރަން އުޅޭ ހުރިހާ  މިހުރިހާ ދައްކާ .ބަލަންއިޚްލާޞްތެރި މީހަކީ ކޮބައިޯތ 

އުޅެނީ.  ނައިބު ަރީއސް ބަދަލުކުރަން މި ،ކީއްޯތވާނީނެތް. އާެދ!  ކަމެއް ވާހަކަ. އަޅުަގނޑަށް ފޮުރވާަކށް އުޅޭނެ

ނެތް.  ކަމެއް ގޮތަކަށް ިސއްރުިސއްރުން ވާަހކަ ދައްކާނެ . ނުސީދާުނވާނެ މިހާރު ސިއްރެއް ނެތް. މި މައްސަލަެއއް

މީހުން  ިމ ޤައުމުަގއި ޤާބިލު ،މީގެ ބޭނުމަކީ ނައިުބ ރައީްސ ބަދަލުކުރުން. ނައިބު ަރީއސްކަން ކުެރވޭނެ މީހުން

ރި ގޮތަކަްށ ޤައުމަށް ފައިދާހު ވަނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވީ ކޮްށދީފައިއެބަތިބި. އެކަން ޕްރޫފް

ޓަން. އެހެންވީމާ، ިމއިން ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގަބޫލުކުާރ ނައިބު ރަީއސެްއ މި ޤައުުމަގއި ބަހައް ،މަސައްކަތްކުެރވޭނެ

 އަހަރެކޭ ވެސް ިކޔާނެ 30ޒުވާނުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ތާއީދުކުރަން.  ،އަަހރުގެ މީހުން 18އުމުރުން އަޅުަގނޑު 

ނީޑގެ ގޮތުން ނުބައްދަލު.  އަހަުރގެ 50ވަނަ ގަރުނުެގ  20 އިރާއަހަ 18ކަމެއް ނެތް. މިއަުދގެ  މީހުންނާ ސިކު

ނޑު ގަބޫލުކުރާ  30އެހެންވީމާ،  ނޑު ވެސް ހަމަ ބުނާނީ  އަހަރުެގ ބަދަލުގައި އަުޅގަ  ،އަހަރުން  18ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނެތޭ. އޭަނއަށް  ހިނގާށޭ. ނުދޭންޖެހޭ އެްއވެްސ ސަބަބެއްގޮތަށް ެއ ޙައްުޤ ދެމާ އަހަރުން ކުރިަމތިލެވޭ 18އުމުރުން 

ޙައްޤު ލިބޭ. ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ަޙްއޤު ލިބޭ. ހަމައެކަނި ވެރިަކމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު  ުމގެކުރުމަސައްކަތް

ނޑު ިމދައްކަނީ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކޭ އެހެންވީމާ، ނުލިބޭންވީ. އެީއ ީކއްެވގެންޯތ؟   ވަންކަމޭ. މިނަސްލީ މިނި ،އަުޅގަ

ނުޑމެން ދައްކާއިރުަގއި އިްއޔެ ެވސް އަޅުަގނޑު މިތާ ވާހަކަދެއްކިން މެލޭޝިޔާަގއި އޮންަނ ކެހުރިހާ ވާހަކަތަ އް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިދަނީ.  ންތޯބޫތުރާއަކަށްނޫ ހަމަ އެ ބޫތުރާއެްއގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ކޮބައިޯތ  ބޫމިން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ދޭން އެބައަހަރުން ވެރިަކމަ 18އުމުރުން   18ޖެހޭ. ރައްޔިތުން ނިންމާނީ  ށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު އަޅުގަ

އަހަރު  18ދީފިއްޔާ ދޭނެތޯ ނޫންތޯ. ރައްޔިތުން ވޯޓުއަހަރުން އޭނަައށް ވޯޓު 25، އަހަރު ވެއްޖެތޯ 20 ،އަހަރު ވެއްޖެތޯ

ނުޑ ޖުމްލަކޮއަޅުަގނޑުމެން  އަހަރުން  18ށް ތާއީދުކުަރނީ އުމުރުން ބަަލއިގަންނަްނވީ އެކަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު މިއަށް ާތއީުދކުރަން. އަުޅގަ . ފުރިހަމައަށް މިއަށް ާތއީދުކުރާނަންވެރިކަމަށް ކުރިމަތިެލވޭ ގޮަތށް އަުޅގަ

 އަޅުަގނުޑގެ ވޯޓު ވެސް ދޭަނން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިާރގެ ނޮިޅވަރަމްއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 ށް. ޢަރީފަ ޙުސައިން މެންބަރު
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 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ ންނޮޅިވަރަ

ނޑަށް މި އިޞްލާޙަށް ބެލީމާ އަ ނޑަށް ހީަވނީ މި` އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އަޅުގަ ކަންތައްތައް އައިސް  ޅުގަ

ނޑަށް ދަންނަވަން އިލައްވަ މިކަން ވެސް  ކަންތަކާއަހަރުެގ  65ފަހުން  މެއެން ލާނެ ކަމަށް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ޙު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މި ހުށަހެޅި އިޞްލާ  މިކަމުގައި ހޯރަފުށީ، ފެންނަނީ

. އެީއ މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަުބން އަޅުަގނޑަށް ވަނީ ހަމަ ޖޯކެއްެގ ގޮުތަގއޭ ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ

އެިކއެކި މަޤާމުތަކަްށ  އިވަނީ އިންތިޚާބުަތކާ ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮްށ ބުނެފައި 26ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

މާ، އެހެން މާއްދާއަކަށް ެގންނަ ބަދަލަކުން އެ ޙައްޤު އްޤެއް ކަމަށް. ވީ ޙަތިލުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ކުރިމަ

ނޑަ ކަެށއްނިގުޅަިއގަެނވޭނެ ކަމަ ގަިއ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( 262ައސާސީެގ ނޫނުޤާ .ށް ނުފެނޭ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްައޅުގަ

ލާެޙްއ އެ އިޞް ،ބުނެފައިވާ ގޮތުން އަާސސީ ޙައްޤަކަށް ބަދަލެއް ގެެނވޭނީ މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ނަމަވެސް

ެވގެންދޭ. ހަކަން އެބަ ފާދިން މީހުންގެ އަޣުލަިބއްަޔތުންބެލުމަށް ނަގާ ވޯެޓްއގައި ވޯޓު ގެނައުމަށް ަރއްޔިތުން ރުހޭތޯ 

ނޑަށް މިހާރު މި ދިމާވާ ކަންތަކާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިތަނަށް މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލާއިރުގަިއ  އިއަުޅގަ

 އެ ، ކުރިމަތިކޮށް ޔާޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޯދަދޭ. ެއއްކޮޅުްނ ދިެވހިރާއް ތަެކއް އެބަ ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަންތައް

 މާހެފުމުގެ އި،އިލަްއވަ ތްތައް ހަދައިގެން ޖާފަތަށް ގޯވަ އެކު ޖަމާޢަ ބޭފުޅުންނާ އުމުުރން ދުވަސްވީ ކުރިން މަސް ފެށުމުގެ

ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  އިރުމި ބާވަތުގެ އިޞްލާޙުތައް ލެވޭހިނދުގައި އަނެްއކޮޅުްނ ގެންދާ ންަބއްލަވަމުން މުަގއި ކެއިކަންކަ

ެވސް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ތަނުަގިއ  ބޭފުޅުންނަށްއަހަރުގެ  65މިކަން ނިމޭއިރުގައި އުމުރުން 

އަޅުަގނޑަށް  .ތެރި ރައީސްކޮށްދާނެ ކަމަށް. އިއްޒަތް ނިމި، ނިންމުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް  ،އަދި އިޞްލާޙުތައް ައއިސް

ައއިސް ިމ ހުށަހެޅޭ ކަންތައްތަކުެގ ަސބަބުން މި މަޖިލީހުގެ ދައުރު ވަނަ މަޖިލީހުގައި މިފަހަކަށް 18ފެންނަނީ މި 

ކު ވާހަަކތަކެއް ލިެޔވޭ ކަހަލަ ޖޯކު ފޮތާ އެއްވަުރގެ ފުލޯއިާލ ވަލައިލާ ކިޔާ ދިގު ވާހަކަ ނިމިގެންދާއިރުަގއި އަލިފުލަ

ްނެގ ތަނުން ނިމި ހިނގައިދާނޭ ކަމަށް. މިހާރުވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މިއަްށވުރެ ަރއްޔިތު ތަެކއް މިކަންތައް

ނުޑމެން މިވީނިމި ނު ،ޮބޑު އެަތއް މަަސއްކަތްތަެކއްއް މަޞްލަޙަތުތަ އި ޙައްޤުތަކާ ކުރަނީ ކޮންކަެމއްތޯ  ހިނދުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންއުފެދޭ. އަނަފްސާ ވެސް އަުޅަގނޑަށް ސުވާލު  އަމިއްލަ ގައި މިދިޔަ އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތު. ޖެހޭުޅގަ

ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް ލީޑަަރކު  ިދޔަ ކަންތައްތަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނާއިކުރު މާޒީަގއި ހިނގަ

ކަމެއް  ަނ ކަންކަމެްއ ކުރާނެގި ނޫނިްއޔާ ވެރިަކމަށް އައުމަށް ަޓކަިއ މާ ،ުދވަހު ހުުރމަށް ޓަކައި  ވެރިކަމުަގއި ގިނަ

ނޑުމެންގެ އެްނމެ ވިސްނީމާ ވެސް  ކުރެއްވި މަނިކުފާނުެގ ކަންކަމަށް ރާއްޖޭގައި ރަީއސްކަން ފަހުން މި  ނެތްކަން އަޅުގަ

ސުބުޙާނަހޫ هللا ވެރިކަމަީކ  ،ސާފުކޮށް އެބަ ފެިނގެންދޭ. އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީންާވ ކަމަކީ  ވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

މިދިޔަ ރިޔާސީ  އިތުރަށް ބާރުަގދަވެގެންދިަޔއީ، ން. އެކަން އަޅުަގނޑަްށ ޔަޤީންވެރުފުޅުން ލިބޭކަވަޠައަާލގެ މިންވަ

ނޑަްށ  އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުުރގަިއ އެ މަނިކުފާނަށް ލިިބވަަޑއިެގންނެވި ވޯޓުން. އެހެްނވީމާ، ިމ ކަންތައްތަަކކީ އަުޅގަ
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ވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަކަްށ ލީޑަރަކު ވެސް ކަންބޮޑުާވންޖެހި ސް އެހާ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އަދި އެއްވެ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން މި ބިލަށް މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަނުފެނޭ.  އްކަށެއަޅުަގނޑަ  އި މިއަށް އެްއެޗއް އަުޅގަ

ނޑުގެ ހަނދާނުަގއި މިކޮށްލައިތުރު ކުރަްއވަުމން ވަަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން ިރކަންރާއްޖޭަގއި ވެ ދެްއވުން. ެއއީ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވެނީ ތަންކޮޅެއް އިްސކޮޅުން ކުރު ބޭފުޅުންގެ ގޮުތގައި. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭރު 

އައިުބ  އެުކަގއި ހުންނަވަިއގެން ނަންަގވާ ފޮޓޯފުޅު ތަންކޮޅެއް އެިކއެކި ީލޑަރުންނާ ،ބޭބޭފުޅުންޤައުމުތަކުަގއި އެ 

ނޑަްށ ފާހަަގކުރެވޭީތވެ ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުެޅއްެގ ހައިެޓއް  އެޅުން އިްސކޮެޅއް ަކނޑަ  ،ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެއްއަޅުަގނޑަށް ވަރަށް މުހި  ނިޭޔގެ ޤައުމުތަުކގެ ލީޑަރުންނާބޭބޭފުޅުން ބޭރު ދު މު. އޭރުން އަުޅގަ

ނޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭތީވެ އެުކގައި ނަްނގަާވ ފޮޓޯފުޅުތަުކގެ  މި ކަމަށް ާޚއްަޞ  ،މަންޒަރު ވަރަށް ރީތިވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ަވރަށް އި،ގައި ދެއްވަ މެއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާސަމާލުކަ السالم وބޮޑު އެދުމެއް.  މިކަން އިޞްލާުޙކޮށްދެއްވުަމކީ އަުޅގަ

  .كاتهوبر عليكم ورحمة هللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު  މި ބިލަްށ  ން ބޭނުންވޭ ިއއްޒަތްތެރި ެއއްެވސް މެންބަރަކުއިލަބަލަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

އި ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވެފަ އެްއވެސް މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު  ތޯ. އާދެ! އިތުރުވޭދަްއކަވަން ބޭނުންފުޅުއިތުރަށް ވާހަކަފުޅު

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދައްަކވަން ެއދިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ އިއްޒަން މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުހާހިސާބުނެތް. މި

ާވ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައި އި މި ނިމުނީ. ހޯރަފުށީއަރުވަ ފުރުޞަތު

ހިސާބުން ނިމުނީ.  އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މި އަށްނޫނުއަސާސީޤާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 

މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނޭތޯ މިއަދުގެ ވޯުޓގެ ގަީޑގަިއ ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ ވާހަަކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނޑު މަޖިލީހުގެ ޖަލްމި ނިމުނީ.  6.1ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ދަންނަވަން. މި ސާ ކުޑަ ވަގުތުޮކޅަކަްށ އަޅުގަ

ނޑަ  ގައި.  1:30ލާނަން. ދެން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިމެދުކަ

 

 ]އަށް  13:31އިްނ  13:19ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވޯޓަށް އެހުމަށް ، 7. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ` މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތަިއގެން ކުިރއަްށ ދިޔުމަށް ޓަކައި

. ދިނުމަށް ދަންނަވަންށް ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖަހާލަމޭޒުން ވޯޓަ  ހުން. އިދާރީހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެ 

އެއީ، ފުަވއްމުލަކު މެުދ ދަންނަވާލަން އެަބއޮތް.  ވޯޓަކަށް  ެގ ދަށުން މިއަދު ދ7ެއެޖެންޑާ ނަންބަރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ ، 81/6މެންަބރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުްއާވފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމައްދު  ގެނައުމުގެ ބިލާ އިޞްލާޙުްށ އަ 1981އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު 

 އަށް އިްޞލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު. މި ދެރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީހޫެގ ޖުމްއިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭ

ެމންބަރުން ވެސް ާކޑުކޮޅުަތއް އިއްޒަތްތެރި  ލާނަން. ހުރިހާއިޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިއް މިއަދު ވޯޓަށް 

ނޑުމެްނ މެންބަރުންގެ ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކު  ކޮށްެލއްވުމަށް ދަންަނވަން. އިްއޒަތްތެރިކުޗެ ކޮށްލެްއވުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ  ކަމަށް. ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ފަހު(ވަގުުތކޮޅަކަށް) ވޯޓަށް ތައްޔާުރވަމުން މި ދަނީ.

 1981މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު ، 81/6ބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު މެން

ގޮތަކަށް  ގެަނއުމުގެ ބިުލ، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ށް އިޞްލާޙުއަ

  ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  .ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 51ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ  ދު؛ދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ50ުމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވެރި ވޯުޓގަިއ ބައި  ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ވެސް ނެތް.

ދެން  ކަމުގައި ދަންަނވަން. ރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ ްއޒަތްތެރި މެންބަވި އިަގއި ަބއިވެރި ވޯޓު . 50. ޖުމްލަ؛ 26

މި ދަނީ މިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓަށް. ދެންމެ މި ފާސްކުެރވުނު ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮިމޓީއަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި 

 ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ ދެވަަނ އާދެ،  .ކަމަށް. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިއަދުގެ ެދވަނަ ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަން

އްވާަފއިާވ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވޯޓަށް. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމައްދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅު

ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ގެނައުމުގެ ބިލު، މަޖިލީހުން  ލާޙުައށް އިޞްރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ހޫޖުމް

  ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 51    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަ

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ 51މެންބަރުންެގ އަދަދު؛  ބިތި ރުވެހާޒިދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީާޖ. 

ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަްށ  .5 . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛44އަދަދު؛ 

 . ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛49ނެތް. ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ވޯޓު

. އެހެްނވުމުން، މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތުމަށް ފާސްވެއްޖެ ކަުމގައި ަދންނަވަން. މި ބިލު މިނިވަން 49. ޖުމްލަ؛ 25

 މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ަކމުގައި ވެސް ދަންނަވަން. 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުގައި ިތޔަ ދެްއވާ އެއްާބރުލުމަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރުއުދިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުިރއަށް ގެން 

ދާ އެީކގައި ކުިރއަށް ާޔލުތަކަކާއެކުަގއި ބިނާކުރަނިވި ޚި ަކމާކުރިއަށް ވަރަށް އޮމާންދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް 

ނޑުމެންނަށް ބިނާކުރުވަނިވި މަަސއްކަތްތަ ދައުރުގައި މިހާތަނަށް  ެކްއ މިވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި މިކަމުގައި އަުޅގަ

 10އެކީަގއި ެއަކން ފާހަގަކުރަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ތީވެ ވަރަށް ރިާޔސަތުން އުފަލާދާމުންވެކުރެ

 ަގއި.9:00ވީ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު  2015ޖޫން 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


