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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި 12ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .1023/2/4/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

 7އަދި  2113މާރޗް  6 .ންގާ އެންގުން. ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަުލވުންތައް ރިޔާސަތުން އަ -4އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -4.1

ވީ ބުދަ  2113މާރޗް  6ަގއި ބޭްއވުނު ކޮމިޓީތަކާއި އެ ކޮމިޓީތަުކގައި ޭހދަވި ަވގުތުތައް އިޢުލާންކުރުން. 2113މާރޗް 

ނޑު  9:41ދުވަހުގެ ހެނދުނު  އްވިފައިޭވ. މިގޮތުން އެ އެއްގެ ބައްދަުލުވން ބޭ ކޮމިޓީ 6އާ ދެމެދު 8:35ިއން ރޭގަ

ީވ  2113މާރޗް  7ގަޑިއިުރ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަުކަގއި މެންބަރުން ހޭދަކުރައްވާފައިވޭ.  18ދުވަހު ޖުމްލަ 

އެްއެގ ބައްދަލުވުން ބޭްއވިފަިއވޭ.  އާ ދެމެދު ދެ ކޮމިޓ11:11ީއިން ރޭަގނޑު  2:15ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 

މިނެޓު ކޮިމޓީގެ ަބއްދަލުވުންތަުކގަިއ މެންބަރުން ހޭދަކުރައްވާަފއިވޭ.  11ގަިޑއިާރއި  3ޖުމްލަ  މިގޮތުން އެ ުދވަހު

ގަިއ 11:15ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، 9:31މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަުލުވންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އެބަ އޮތް. 
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އާއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ. އަދި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ 

ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އާިއ 14:11ަގއި ސުލޫކު ކޮމިޓީ. 12:31ސަބް ކޮމިޓީ. 

 ޢާއްމު ކޮމިޓީ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އް ނެތް.ސައްކަތެަގއި މިައދު މ5ަންޑާ ނަންބަރު އެޖެ

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އަިއ ބަދަލުތައް ދަންނަަވއިލާނަން. މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކެގ  އާދެ! -6ނަންބަރު  އެޖެންޑާ

އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުަގއި ކަންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މަހިބަދޫ ދާ

އެ ކޮމިޓީ އަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ހަމަޖެއްސުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ 

ގެ )ނ(ަގއިވާ ގޮުތެގ 2މާްއދާގެ ވަަނ  29ގްރޫޕުގެ ީލޑަރު ސިޓީ ފޮުނއްާވފައި ވާތީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހގެ ަގާވއިދުގެ 

ނޑު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ގައި މަޖިލީހުެގ 6މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިުޢލާންކުރަން. އާދެ! މިހާރު އަޅުގަ

 ރައީސްގެ ޭމޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް. 

( ގެ ދަށުން ޕަބްލިކު ވަނަ މާއްދާެގ )ހ 126ހުގެ ގަވާއިުދގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ -6.1ބަރު އެޖެންޑާ ނަން -6.1

އެންޓަރޕްރައިސަްސ ކޮމިޝަްނގެ ބިލު ދިރާާސކުރާ ކޮމިީޓެގ މުޤައްރިރު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި 

ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މި މައްސަލަ އަކީ ޕަބްލިކު އެންޓަރްޕރައިސަސް ކޮމިޝަންގެ ބިުލ 

މެންބަރުންެގ  7ވަަނ ދުވަހު މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ހޮއްެވވި  2111ޑިސެމްބަރު  14މަށް ޓަަކއި ދިރާސާކުރެްއވު

ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ މަަސއްކަތްަތްއ ކުރިއަށްނުދާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީ އެއް. 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމަށް އަޅުަގނޑު މި މައްސަލަ ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް މާމިގިލީ 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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  ވާހަކަދެއްެކުވން: މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތި ވިާދޅުވި، ދެންމެއަކު މަނިކުފާނު ތި ހާމަކުރެއްވި ބިލާ ގުިޅގެން 

ނޑު ދަންނަވައިލާނަން. އާދެ! ޕަބްލިކު އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޝަންގެ ބިލު ކަންތަ އްތައް ހިނގާފަިއވާ ގޮްތ އަޅުގަ

ވަނަ  3ވަަނ އަހަުރގެ  2111ވީ ުދވަހު ޮއތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  2111ިޑސެމްބަރު  14ދިރާސާކުރުމަށް ޓަަކއި 

މެންބަރުންގެ ަވުގތީ ކޮމިޓީގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ  7ން ހޮއްެވވި ވަނަ ޖަލްާސަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 23ދައުރުގެ 

ަބއްދަލުވުެމއް ބޭްއވުމަށް ވަނީ ާތވަލްކުެރވިފަ.  6ބޭއްވުމަށް މިހާތަނަށް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތީން މަސައްކަްތކުރެވި، 

ބައްދަލުވުން ވަީނ  4ވަިއ، އަނެއް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ދެ ބައްދަލުވުން ފިޔަ 6އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި 

ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުން ވަޑައިުނގެންނެވުުމގެ ސަބަބުން ކެންސަްލކުރެިވފަ. މިހާތަނަށް ކޮމިޓީގަިއ 

ނޑު ހޮއްަވވާފަިއވޭ. އަިދ  ކުރެވިފަިއވާ މަސަްއކަތުގެ ޚުާލސާ ދަންނަވައިލާނަން. ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށް އާދެ! ައޅުގަ

މިޓީގެ ަނއިބު މުޤައްރިުރކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަީޝދު ހޮއްަވވާފަިއ ވެްސ ވޭ. ކޮ

ދެން ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާިއދު ފާސްކުރެވުނު. ބިލާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ކޮމެންޓު ހޯދައި ބިލުގެ 

ފުޅުންނަށް ދަންނަވައިގެން ޑްރާފްެޓއް ެވސް އެކުލަަވއިލެވުނު. ވީމާ، މަސައްކަތް ދިރާސާކުރުމަށް ޓަކައި އިދާރީ ބޭ

މަސައްކަތްތައް ކުިރއަށް މި ކޮމިޓީގެ ގެންދެވިފައިުނވާީތ ކޯރަމް ލިބޭވަރަށް ބޭފުޅުން ވަޑައިުނގެން، މެންބަރުން 

ަގއި ައޅުަގނުޑ 2112މްބަރު ނޮވެ  5ވަަޑއިނުގަތުުމގެ ސަބަބުން މި ބިލުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަްށ ނުގެންދެވިފައި ވާތީ 

ވަނަ ާމްއދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ެއ  126ވަނީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް މިކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަަވއިދެްއުވމަށް ދަންނަވާފަ. އާދެ! ެއީއ މި މައްސަލަ ހިނގާފަިއާވ 

ރި ރަީއސް. ދެން މި މައްސަލައާ މެދުގައި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގޮތެއް ގޮތަކީ، ޢިްއޒަތްތެ

 ނިންމަވައިދެްއވުން އެދި ައޅުަގނޑު ހުށަހެޅިން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރާ ގޮ ތަށް އަޅުގަ

ަގޑިއިުރގެ ފުރުޞަތު މި މައްސަލައިަގިއ ގޮތެއް ނިންމަަވއިދެްއވުމަށް ބަހުސަށް ހުޅުވާލުމަށް. މިއީ  1ގަސްތުކުރަނީ 

މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެވިފަިއވާ ބިލެއް ކަމަށް ވާތީ މި ބިުލގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ގޮތަކަށް ުހށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅުއްަވއި، 

ނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ބަހުސް ނިންމަވަ ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަޅުގަ އިދެއްވުމަށް ައޅުގަ

 މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު
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ރައީސް. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެިވގެން އަނެއްކާ ެއ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑަކަށް ނުފެނޭ ބިުލެގ ބަހުސެއް ކަަމކަށް ެއކަން  މަސައްކަތްނުކުެރވުނު ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ބިލު ބަހުސްކުރަްނވީަމ އަުޅގަ

ފަހުގައި ބިލު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ  ދާނީ. މިހާރު ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް

ރޫޙު ހުންނަ ގޮތަކަށް ބަލާފައި ަވގުތީ ކޮމިޓީ އެްއ ނަަގނީ. ދެން ވަގުތީ ކޮމިޓީަގިއ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ެއ 

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ބިލު ޖެހޭނީ ދާއިމީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަ ންހެން. މަސައްކަތްނުކުރާ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ ދެން އަޅުގަ

ބައެއް ފަހަރަށް މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވަކި ގޮތަކަްށ ކަންކަން ނިންމުމަށް ޓަކައި އަމިއްލަ އަށް ކޮމިޓީ ެއއް 

ހަދަނީ. މި ތަނުން އެ ހުށަހެޅިގެން މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޓީ އެކުލަަވއި ނިމޭއިރުަގއި ބައެއް ިސޔާީސ 

ނުޑ ޕާޓީތައް ނުލައި ވެސް އެބަ ހު ރޭ ނިމިފަ. އެގޮތަށް މި ތަނުަގއި ބަެއއް ބިލުތަާކއި ޤަރާރުތަުކގެ މައްސަލަ ދޭ. އަުޅގަ

ހަމަ އެދެން ބިލެއްގެ މައްސަލަ ވެއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ އެކަން ނިންމަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ތި ހިސާބުން 

ނޑު ހުށަހަޅަން. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި އިޤްތިޞާދީ އިތުރު ބަހުސަކާ ނުލައި ތި ބިލު ދާއިމީ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާލުމަ ށް އަޅުގަ

މައްސަލައަކަށް ބަލާއިުރގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މީގެ ފަހުން އެކަހަލަ ބިލުތަކުގެ 

ގެން އަިމއްލަ އަްށ މައްސަލަ ކިތަންމެ ައވަްސެވެގން އުޅުނަސް މަޖިލީހުގެ ާދއިމީ ކޮމިޓީ ހުއްޓާ ަވގުތީ ކޮމިޓީަތއް ނަަގއި 

ކަންކަން ކުރުމަށް، އަމިއްލަ ފައިދާ އަށް ޭއަގއި މަސައްަކތްނުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ަހމަޖެހުން ވަރަށް ރަނގަޅު. 

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން، އިތުަރށް މި ބަހުސް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މި ބިލު ދާއިމީ ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދިއުމަށް. ެއގޮތުން 

ނޑު ހުށަހަޅަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމި  ޓީ އަށް މި ބިލު ފޮނުވާލުމަށް އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެއަކު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .الرحين الرحون هللا بسن

ނޑުމެން ވަގުތީ ކޮމިޓީައކަށް މި ބިލު ފޮނުވައިގެން ޭއގެ މަސަްއކަތް ނުޮގއްސަ މި ވެސް އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން އަޅުގަ 

އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ އެންމެ ގުޅޭ ކޮމިޓީގެ ވާހަކަ އެ ިވދާޅުވީ. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ައށް މިހާރުން މިހާރަށް މި ބލު 

 ހަމަ ނިންމާލަން އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަނީ.  ފޮނުއްވަން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކޮށް، ބަހުސް

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު

އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްެޓއް ވެްސ މީގައި ހިމެނިފައިވޭ. ދެްނ 

ނޑު ކޮންމެ ހެން ނުދެންނެވީ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަމޭ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ބޭނުންވަނީ އެ ހުށަހެޅުއްވި ުހށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން މި ވަނީ އެހެން މި ކަންތައް ދިމާވާ ގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް މި ކޮމިޓީތަކުަގއި ހިމެނިވަ
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ނޑުމެންނަށް ވަގުތު އޮންނަ ގޮތުން މި ވާ ގޮތަކީ ތާވަލްކުރީމަ ވަިކ  ކޮމިޓީތަކުަގއި ވެސް ހިމެނިފަ. އަނެއްކޮޅުން އަުޅގަ

ގަންަނވާީތ ގަިޑއެްއ ޖަހައިގެްނ، އަިދ އެެހން ތަފާތު ގަޑިަތކަށް ބެލިޔަްސ އެ ބޭފުޅުން އެހެން ކޮމިޓީތަުކގަިއ ހިމެނިވަަޑއި

ނޑަށް ވެްސ  ގިނަ ފަހަރަށް ވަޑައިުނގެންނެެވނީ. އެހެން ދިމާވާތީ އެގޮތަށް ލަސްވެގެން ގޮއްސަ އޮތީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައި، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު 

 ތް ެއއީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް ފެންނާތީ ެއ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ ހަމަ. ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ތާއީދުކުރެްއވި ގޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު. ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެްއވީ. 

 ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. މާވަށު ދާއިރާގެ 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

ނޑު ވެސް ފުރުަޞތަކަށް އެދުނީ މިކަމާ ބެހޭ ގޮުތން ޚިޔާލެއް ދަންނަވާލަން.  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑުެގ އެްއ ޚިޔާލު މިހާރު ދެތިްނ ބޭފުޅަކު ާތއީދުކުރަްއވާފަިއ  ދެ ޚިޔާލެއް ނޑު ހުރި. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ އަުޅގަ

ވާތީެވ، ައޅުަގނުޑގެ ދެން ޮއތް ޚިޔާލު ދަންނަވާކަށް އަުޅަގނޑު ގަސްތެްއ ނުކުރަން. ެއއީ ައޅުަގނޑު ދެޭކ ގޮުތަގިއ 

ނުނިންމިއްޖެއްޔާ އެއިން ދޭހަވަނީ ެދ މާނަ އެއް. ބިލު އޮތް ގޮްތ  ބިލެއް ކޮމިޓީައކަށް ހުށަހެޅުނީމާ، ބިލާ މެދު ގޮތެއް

ރަނގަޅޭ ނުވަތަ ރަނގަެޅްއ ނޫނޭ. އެކަމާ މެދު ވާހަކަދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ފާސްކުރަްނ 

މިހާރު މި ބުރަރެވެީނ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާތޯ ުނވަތަ ޫނންތޯ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅުމަކީ އެްއ ގޮތް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު

ގިނަ މެންބަރުންގެ ތާއީދާ ެއކުަގއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ވާީތވެ، 

ނުޑ  ނުޑެގ ދެން ހުށަހަޅަން އޮތް ޚިޔާލު ދޫކޮށްލާފައި އަޅުގަ އަޅުަގނޑު ެވސް އެ ޚިޔާލަށް ތާއީދުކުރަމުން އަޅުގަ

 .عليكن مالسالوޝުކުރިއްާޔ.  އިށީންނާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މި ބިލަކީ ަވރަށް އަވަްސކުރަންޖެހިފައިވާ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ނުގޮްސ ވާކަން. އެހެްނވީމާ، ހަމަ  ބިލެއް. ހިތާމައަކީ މިހާ ދުވަސްވީއިރު ވެސް މި

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިގެން ވީހާ 

އް ަޤުއމުގައި ހިނގަމުން އެބަ ދޭ. އަވަހަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ބިލެއް. މި ބިލު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަ
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އެ ކަންތައްަތއް ހައްލުކުެރޭވނީ ވީހާ އަވަހަކަށް މި ބިުލ ފާސްވެގެން. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ޚިާޔލު ކުޑަކޮށް ތަފާތު. ައޅުަގނުޑ އެދެނީ މީ މުހިއްމު ބިލެއް  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުަގނުޑގެ

ވީމަ އަވަހަށް މި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭތީވެ، އަލުން ވަގުތީ ކޮމިޓީ އެއް ެއުކލަވާލަިއގެން މި މަސައްކަތް 

ޓަކައި އަލުން ވަގުީތ އަވަްސކުރުމަށް ޓަަކއި، މިހާރުވެސް އެަތއް ދުވަެހއް ވެަފއި ވާތީެވ، މަސަްއކަތް ައވަސްުކރުމަށް 

 ކޮމިޓީ އެއް އެކުަލވާލަން. 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސަްއަކތް އެބަ ހުރި ހެސްކިޔާފަ. 

ޭރގަިއ ކުިރޔަްސ ވެްސ ނުނިމޭ ވަރަށް ކޮމިޓީތަކުަގއި ދާއިީމ ކޮމިޓީތަުކެގ އަދި ކުިރއަށް މި އޮތް އަހަރުދުވަހުގެ ތެ

މަސައްކަތްތައް އެބަ ހުރި ހުއްޓިފަ. އަދި އެ މަަސއްކަތްަތއް މިހާރު މިދާ ސްޕީޑުގައި ކުރެިވގެން ތަނުގެ ޖާގަ ާއިއ 

ކޮްށ މަސައްކަްތކުރެވެމުން ދާނަމަ އެްއކޮށް، ކަން އޮްތ ގޮތަްށ ބަލާފައި ކޮމިޓީރޫމުތަްއ ިލބޭ ގޮުތގެ މަްއޗަށް ބިނާ

ނޑު މި ދެންނެވީ ކުރިއަށް އޮްތ  އެކަމެއް އަދި ކުިރއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުން ެވސް ނިމޭކަށެއް ނެތް. އަުޅގަ

އަހަރަށް ވުރެ ވެސް ގިަނ މަސައްކަތްަތއް އެަބ ހުރި. ރައްޔިތުން ކަްނކަމުަގއި ކޮްނސާންވެފައި ފޮުނވާފައި ހުރި  5

ތަކަށް ޖަވާބުނުދެވި އެބަ ހުރި. އެކަހަލަ ބައިވަރު ަމްއސަލަތައް ކޮމިޓީތަުކގައި އެހެީރ ތާށިވެފަ. އަނެްއކާެވސް މި ސިޓީ

މައްސަލަ ދާއިމީ ކޮމިޓީައކަްށ ފޮނުވައިފި ކަމަށް ވާނަމަ އެ މައްސަލަ އެ ހިސާބުން އަނެއްާކވެސް ތާިށވެގެންދާނީ. 

ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ބައެއް ކޮމިޓީތައް، ިމސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވަންޏާ  އަޅުަގނޑު ެދކޭ ގޮުތގަިއ މިހާރު އެބަ ހުރި

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ ކަހަލަ ކޮިމޓީތަކަކީ މިހާރު ެއއްވެސް ެއކްޓިވް މަަސއްކަެތއް ނެތް ޮކމިޓީތައް. އެހެންވީމާ، ަވގުތީ 

ވެސް ަމސައްކަުތގެ މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް  ގޮތުން ކޮމިޓީ ެއއް ހެދުމުެގ ބަދަލުގައި ދާއިމީ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުއްާވއިރު

މަދުކޮށް ހުރި ކޮމިޓީތަކަށް އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުެރިވެގން ފޮނުވޭނެ އުސޫލެއް، ނިާޒމެއް ގާއިމުކުެރިވގެން އެކަން 

 ކުރެިވގެން ނޫނިްއޔާ ައޅުަގނޑެްއ ނުދެކެން މިފަދަ މުހިއްމު މައްސަލަތަެކއް ައވަަހށް ނިންމިދާނެ ކަމަކަށެއް.

އެހެނެއްނޫން. ރަޖިސްޓްރީކުރުަމށް ޓަކަިއ ދާއިމީ ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވި، އެކަން ޫދކޮށްލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ަމއްސަލަ 

ނޑު ދަންަނާވނީ ހަމަ ކުރިއަށް ނުގޮސް އޮންނާނެ ގޮތަކަށޭ. އެހެންވީާމ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި  އޮންނާނީ އަުޅގަ

ާގ ނަމަ މިފަހަރު އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ ފުރަތަމަ ނެގި ވަގުތީ ކޮމިޓީެގ މި މައްސަލަިއގައި ަވގުތީ ކޮމިީޓ އެްއ ނަ

މައްސަލަިއގައި މި އޮތީ ފެއިލްވެފަ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ޓައިމްލައިނެއް ދެްއވާފައި ަވކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން މި 
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ނޑައަަޅއި، ެއގޮތަށް ފުރުޞަތުދެއްވުމަކީ މު ނޑު މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުން ކަ ހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

 ދެކެން. 

 

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. މި މައްސަަލ ައކީ ފުޭދވަރަކަށް ިދގުލާފަިއވާ މަްއަސލައަކަށް ވެފަިއ، މި ތަނުގެ 

އެބަ ވިދާުޅވޭ ކޮމިޓީތަުކގެ ޖާގަ، ކޮމިޓީަތއް ބާްއވާނެ ރޫމުތަކުގެ ޖާގަ ވެސް ނެްތ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް ާޖގަ ނެތް ތަނެއްަގއި ވަގުީތ ކޮމިީޓ އެްއ ނަަގިއގެން، މިސާލަަކށް ދަންނަވާނަމަ ދަތެއްަގިއ 

ްށ ދެއްކުން ކަހަލަ ކަމެއް ކުރުން އެއީ ރަނގަުޅ ރިއްސާލީމާ ޮގއްސަ އެހެން ަކހަލަ ޑޮކްޓަރަކަށް، ދަތާ ނުބެހޭ ޑޮކްޓަރަކަ

ކަމަކަށް ނުވާތީެވ، އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން، މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ހުޅުހެންވޭރު 

ނޑަށް ހީވަނީ ގަބޫލުކުރައް  ވަންޖެހޭނެ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތް އެންމެން އަޅުގަ

ކޮޓަރިކަްނ ހުންނަނީ. ތިން ކޮޓަރީގަިއ  3ކަންނޭނގެ. އެއީ ގިނަ ބޭފުުޅން އެބަ ދެކޭ މި ތަނުގައި ޖާގައި ނެތްކަން. 

ވެސް މަސައްކަތްަތއް ދާލެއް ގިނަކަމުން ޖާގަނެތުމުގެ ސަބަބުން އެ ތިން ކޮޓަރީގައި ޮޑކްޓަރުންނަށް ނުބެލިފައި މި 

ބެހޭ ޑޮކްޓަރެއް އިނީ ަހމަ އަޅުަގނޑުމެން އިޤްތިާޞދީ ކޮމިޓީގަިއ ކަންނޭނގެ.  އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ 

އެހެންވީމާ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓ އަށް ފޮނުވާލަން ހުރިހާ ބޭުފޅުން ވެސް ހަމަ ވޯޓުދެްއަވއިެގން ހަމަ ވީހާވެސް އަވަަހކަށް 

ނޑު ެއދޭ ވާހަކަ ދަ  ންނަވާލަން. ޝުުކރިއްޔާ. ދާއިމީ، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ައށް ފޮނުވާލުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންެނވި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

ދެވަނަ ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމިފައި މި ވަނީ. މިހާރުވަނީ ެއއް ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި، އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުލިބިފަ. 

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުލިބިފައިވާ ަކމަކަށް ފާހަގަކުރެވިފަ ެއއް ެނތް. މިހާ ހިސާބުން ގަސްތުކުރަނީ މި މައްސަލައިގެ ބަހުސް 

 ނިންމާލުމަށް. މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ަވގުުތގައި ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައިވާ ގޮތަށް ވޯޓަށް އެހުން އޮންނާނެ.

ނޑު މިހާރު މި ދަ -6.2  93ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  އަށް. 6.2ޑާ ނަންބަރު ނީ އެޖެންއަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ވެރިކަްނ ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް 

ލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ހުށަހަޅައި، އެ ަމޖި

މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ ކޮންވެންޝަން ފޯރ ދަ ސަޕްރެޝަން އޮފް އަންލޯފުލް އެކްޓްސް އެެގއިންސްޓް ދަ 

ފް ޫސއާ ކޮންވެންޝަން. އަދި، ޕްރޮޓޮކޯލް ފޯރ ދަ ސަޕްރެޝަން އޮ، 1988ސޭފްޓީ އޮފް މެރިޓައިމް ނެވިގޭޝަން 

އަންލޯފުލް އެކްޓްސް ެއެގއިންސްޓް ދަ ސޭފްޓީ އޮފް ފިކްސްޑް ޕްލެޓްފޯމްސް ލޮކޭޓަޑް އޮްނ ދަ ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފު 
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ވަނަ  171ަގއި ދިވެހިާރއްޖެ އިން ބަިއވެރިވުުމގެ މައްސަލަ، މަޖިީލހުގެ ަގވާއިުދގެ 88ުސއާ ޕްރޮޓޮކޯލް ، 1988

ގައި އިޢުލާނުކުރުމާއި މި މައްސަލަ ދިރާސާކުަރއްަވއި ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް މި މާއްދާގެ )ށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ ަމތިން މަޖިލީހު

މައްސަލައާ ގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިީޓ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. މި މައްސަލައިގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފައިވާ ސިީޓ 

 ފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަަވއިދެްއުވމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:އި

ޝާހިދަށް، ވެދުން ސާލަމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ކޮންވެންަޝން هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

، 1988ފޯރ ދަ ސަޕްރެޝަން އޮްފ އަންލޯފުލް އެކްްޓސް އެެގއިްނސްޓް ދަ ސޭފްޓީ އޮފް މެިރޓައިމް ނެިވގޭޝަން 

ރޮޓޮކޯލް ފޯރ ދަ ސަޕްރެޝަން އޮފް އަންލޯފުލް އެކްްޓސް އެެގއިންސްޓް ދަ ސޭފްޓީ ސޫއާ ކޮްނވެންޝަން. އަދި، ޕް

ަގއި ިދވެހިރާއްޖެ 88ުސއާ ްޕރޮޓޮކޯލް ، 1988އޮފް ފިކްސްޑް ޕްލެޓްފޯމްސް ލޮކޭޓެޑް އޮން ދަ ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފު 

ޭކޝަނުން މި އޮފީހަށް ލިޔުއްވާފަިއވެ އިން ބައިވެިރވުމުގެ ަމއްސަަލ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނި

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ިދވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި ވެރިކަން  93އެވެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސގެ 

އި، ެއ ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަްށ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަ

މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށްފަހު އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ، ކޮްނވެސްޝަން ފޯރ 

ސޫާއ ، 1988ދަ ސަޕްރެޝަން އޮފް އަންލޯފުލް އެކްޓްސް ެއގެއިންސްޓް ދަ ސޭފްޓީ އޮފް މެރިޓައިމް ނެވިގޭޝަން 

ސަޕްރެޝަން އޮފް އަންލޯފުލް އެކްޓްސް ެއެގއިންސްޓް ދަ ސޭފްޓީ އޮްފ ކޮންވެންޝަން. އަިދ، ޕްރޮޓޮޯކލް ފޯރ ދަ 

ަގއި ދިވެހިާރއްޖެ އިން 88ޫސއާ ޕްރޮޮޓކޯލް ، 1988ޑް އޮން ދަ ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފު ފިކްސްޑް ޕްލެޓްފޯމްސް ލޮކޭޓަ 

ނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތެްއގެ މަތިން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަިއ، މަޖިލީހަށް ފެ ބައިވެިރވުމުގެ މައްސަލަ

ރ ދަ ސަޕްރެޝަން އޮފް މައްސަލަ ނިންމަވައިދެްއވުމަްށފަހު މި އޮފީހަށް އަންގަވައިެދއްވުން އެދެެމވެ. ކޮްނވެންަޝން ފޯ

އަިދ ސޫއާ ކޮންވެންޝަން. އަދި، ، 1988އަންލޯފުލް އެކްޓްސް އެެގއިްނސްޓް ދަ ސޭފްޓީ އޮފް މެރިޓައިމް ނެވިގޭޝަން 

ފް ފިކްސްޑް ޕްލެޓްފޯމްްސ ރ ދަ ސަޕްރެޝަން އޮފް އަންލޯފުލް އެކްްޓސް އެެގއިންސްޓް ދަ ސޭފްީޓ އޮކޯލް ފޯޕްރޮޓޮ

ގައި ިދވެހިރާއްޖެ އިން ބަިއވެރިވުމާ ބެހޭ ގުޭޅ 88ޫސއާ ްޕރޮޓޮކޯލް ، 1988ލޮކޭޓެޑް އޮން ދަ ކޮންޓިނެންަޓލް ޝެލްފު 

އުނިޭކޝަނުން މި އޮފީހަށް ފޮނުއްާވފައިވާ ތިީރގަިއ މި ދަންނަާވ ގޮތުން މިނިސްޓްރޯ އޮފް ޓްާރންސް ޕޯޓް އެންޑް ކޮމި

ކޮންވެްނޝަން ފޮރ ދަ ސަޕްރެޝަން އޮފް އަންލޯފުލް އެކްޓްސް ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ މި ސިޓީާއ އެކު ފޮނުވީމެވެ. 

ރ ަދ ލް ފޯއަދި ސޫއާ ކޮންވެންޝަން. އަދި، ޕްރޮޓޮކޯ، 1988އެެގއިންސްޓް ދަ ސޭފްޓީ އޮފް މެރިޓައިމް ނެވިޭގޝަން 

ފް ފިކްސްޑް ޕްލެޓްފޯމްސް ލޮކޭޓެޑް އޮން ދަ ސަޕްރެޝަން އޮފް އަންލޯފުލް އެކްޓްސް ެއގެއިންްސޓް ދަ ސޭފްޓީ އޮ

ަގއި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ަބއިެވރިވުމާ ބެހޭ ގުޅޭ ގޮތުްނ 88ޫސއާ ޕްރޮޓޮކޯލް ، 1988ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފު 
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ރ ދަ ސަޕްރެޝަން އޮފް އަންލޯފުްލ އެކްޓްސް ެއގެއިންސްްޓ ދަ ފޯ ކޮންވެންޝަން -2ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ކަރުދާސް. 

ރ ދަ ސަޕްރެޝަން އޮްފ ޫސއާ ކޮްނެވންޝަން. އަދި ޕްރޮޓޮކޯްލ ފޯ،1988ސޭފްޓީ އޮފް މެރިޓައިމް ެނިވގޭޝަން 

ލް ޝެލްފު ފް ފިކްސްޑް ޕްލެޓްފޯމްސް ލޮކޭޓެޑް އޮްނ ދަ ކޮންޓިނެންޓައަންލޯފުލް އެކްޓްސް ެއެގއިންސްޓް ދަ ސޭފްޓީ އޮ

 32،21-ސީ 14/2111/212/1ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު  3ގެ ކޮޕީ. 88ޫސއާ ޕްރޮޓޮކޯލް ، 1988

ޖެނުއަރީ  31. 1434ރަބީޢުލްއަްއވަލް  18ސިީޓގެ ޮކޕީ. އިޙްތިރާމު ޤަބޫލުކުރެއްުވން އެދެމެވެ.  2111ފެބްރުއަރީ 

 . ޚާދިމްކުމް. މުޙައްމަދު ވަޙީދު.2113

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އާދެ! މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވުނީކަމުގައި ނިންމަން.

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ަގއި މިއަދު މަސައްކަެތްއ ނެތް. 8ައދި  7އާދެ! އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާރެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ ގުަރއިދޫ ދާއި 9.1ދާއީ ބަހުސް. އެޖެންޑާ ނަްނބަރު އިބްތި ، 9ނަންބަރު  އެޖެންޑާ

. މި ގެަނއުމުގެ ބިލުހިރާއްޭޖެގ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދިވެ 2119/8ޤާނޫނު ނަންބަރު ފަިއވާ ހުށަހަޅުއްވާ

ވަނަ  3ވަނަ އަހަުރގެ  2112ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު  2112ޑިސެމްބަރު  11ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއިވފައި ވާނީ 

 . ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ރިޟާގުަރއިދޫ ްއވާނީ ވަނަ ޖަލްސާގަ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެ 31ދައުރުގެ 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމު ރިޟާގުރައިދޫ 
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ހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ިދވެ 2119/8`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާެގ )ކ(ގެ ގޮުތގައި އަންނިިވ  14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދަންނަވައިލާނަން. އިޞްލާުޙ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގައި ައސާސީ ޕެންޝަން ލިބެންޖެހޭ  11. )ކ( މި ޤާނޫނުގެ 14ގޮތަށް އަކުެރއް އިތުުރކުރުން. 

ގޮުތގެ މަތިން އަހަރު ކަމަްށ ބަޔާން ކޮށްފަިއވީ ނަަމވެްސ، މި މާއްދާެގ )ހ(ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ  65އުމުރުމަކީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންްޓ ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެިރވެފަިއވާ ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކަށް ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ 

ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ކަމަަކށް މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އެ މީހެއްގެ ޕެންޝަނަށް ބަލައި، މުސާރަ އިން ސްކީމަށް 

ގެ ތެެރއިން ަކނޑައެޭޅ ަވކި އަދަދަކަށް ފަިއސާ ލިބުމުގެ އިޚްތިޔާރު ެއ 7ްސފައިވާ %އެ މީހަކު ަދއްކަމުން ައއި

މީހަކަށް ލިބިގެންވެ ެއވެ. މިޮގތުން އެ ފައިސާ ލިބިދެވޭނެ ނިސްބަތާއި އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރާ ަގވާއިދު މި ޤާނޫނަށް 

ން އޮފީހުން ހަދައި، އިޢުލާންކުރަްނވާނެ އެވެ. މަސްދުވަުހގެ ތެޭރަގއި ޕެންޝަ 3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ތިމާ ނުވަތަ ތިމާ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހަކަށް ރާއްޖެ އިން  -2ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަުޅކަން އަދާކުރުމަށް.  -1

މީހަކު މަތީ ތިމާ ނުވަތަ ތިމާ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ  -3ބޭރުން ބޭސްފަރުވާކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން. 

ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާ ައށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ނުވަަތ  -4ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް.  -4ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް. 

އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ މީހެްއގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްެޖ ނަމަ، ނުވަތަ މީހަކު އަދާކުަރމުންދާ ވަޒީފާައކުން ދާއިމަށް 

ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަިކ  -2ނަމަ، ނުަވތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ އަިމއްަލ ވިޔަފާރި އެއް ފެށުމަށް. އޭނާ ަވކިެވއްޖެ 

މާއްދާތަކަށް ނުވަތަ ވަކި ާމްއދާ އެްއގެ ބަަޔކަށް ހަވާލާދީފަިއވާ ތަންތަން، މި ޤާނޫނުން ެގންނަ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެްނ 

ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީުޤކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓގަިއ މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި  -3ބަދަލުކުރުން. 

ނުޑ މި ިއޞްލާޙު ހުށަހަޅާލި ސަބަބަކީ  ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިެގންނެވެ. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ށް ގިނަ ދިވެހިންގެ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާުރގަޔާ އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުަގިއ މަސައްކަތްކުރާ މުވަްއޒަފުން ފުދޭވަރަކަ

ތެރޭގަ. އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށް ބަލާއިރުަގއި މިހާރު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މުސާރަ އިން ެއ ލިބޭ އެްއޗަކުން އެ މީހެްއެގ 

ނޑުމަްށފަހުގައި ެގއަށް ގެންދަން ލިބޭ ފައިސާކޮޅަކީ ވަރަށް މަދު މިންވަރެއް. އެ ފައިާސކޮޅު އެ  7މުސާރަ އިން % ކެ

ކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ކަންތައްަތއް ކޮށް ނިމޭއިރުަގއި މުސާރަ އެބަ ހުސްޭވ މަސް ނިމުމުގެ ކުިރއަށް. މީހާ ކޮންމެހެން 

ނޑަމުން އެ ދަނީ.  7އެހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސް އޭނަގެ މުސާރަ އިން % ނޑުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާތީ ކަ ކެ

އަހަރުވުމުެގ  65ށް ވާއިުރ، އޭނަެގ އުމުރުން ހަމައެއާެއކުަގއި މިީއ އޭނަ ުކރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ފައިސާ ކަމަ

ކުރިން އެ ަފއިސާެގ ތެރެއިްނ އެްއވެސް މިްނވަރެއް އޭނަ އަށް ެއްއވެސް ކަމަކަްށ ލިބޭނެ ގޮތެްއ ނެތް. ކިތަންމެ ބޮުޑ 

ިވޔަްސ  ބައްޔެއް ޖެހުނުކަމުަގއި ވިޔަްސ ނުވަތަ އެ ނޫން ކިތަންމެ ބޮޑު ޒަރޫރީ ބޭނުމެއް އޭނަ އަްށ ކުރިމަތިވިކަމުަގއި

އޭނައަކަށް ނެތް، އޭަނގެ އަމިްއލަ ފައިސާ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފައިސާ އިން ބޭނުންކުރެވޭކަްށ ނެތް. މިސާލަކަށް އޭނަގެ 

އަހަރު ެވގެންާދއިރު ނިާޔވެއްޖެ ކަުމގައި ވާަނމަ އެ މުއްދަތުަގއި އޭނަ ހޯިދ ހުރިހާ ފައިސާ އަކީ އޭނަގެ  64އުމުރުން 
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ސާ އެއް. އެހެންވީމާ، އޭނަ ައށް އޭގެ އެްއވެސް މިންވަރެްއ، ރާހަތްނުކޮށް އެހެން ބަޔަކާ ވާރިސުންނަށް ލިބިދޭ ފައި

ދިމާލަށް އެ ފައިާސ ދާ ގޮްތ މެދުވެރިެވގެން މި ދަނީ. އާަސންދަ އަށް ބަލާއިުރަގއި އެަބ ހުރި ތަފާތު އޮޕަރޭޝަންތައް 

ދަިއގައި މިހާރު އޮތް ގޮތުން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ އާސަންދަ ކަވަރުނުކުރާ. ތަފާުތ ބަލިބައްޔަށް ބޭސްނުކުރެވޭ، އާސަން

ބަލިތަކަކަށް އާސަންދަ އިން ބޭސްފަރުވާނުކުރެޭވ. ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަންތަކަކީ އާސަންދަ އިން ކުރެޭވ އޮޕަރޭޝަންތަެކްއ 

ނީ ކޮންމެވެސް ނޫން. އެހެންވެއްޖެކަމުަގއި ާވނަމަ އެ މީހާގެ އަމިއްލަ ފައިސާ އެބަ ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް އޭނަ މި ޖެހެ 

އެހެން މީހެއްގެ ކައިރި އަށް ެއ ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމަށް ޓަަކިއ ފައިސާ ހޯދަން ދާން. ހަމައެއާެއކުަގއި ެއކަށީގެްނވާ ބޮޑު 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި މި އަހަުރ  އަދަދެއް މިހާރު ހައްުޖގެ ައުޅކަން އަދާކުރުމަށް ަޓކަިއ ދޭން މި ޖެހެނީ. އަުޅގަ

ހާސްވަރު ދައްކަންޖެހޭނެ. އެެހންވާއިުރގައި އެ މީހާގެ އަިމްއލަ ފައިސާ ހުރެ، އޭނަ އަްށ  72ބޭފުޅުންނަށް  ހައްޖަށް ދާ

ހައްޖުގެ ައޅުކަން އަދާކުެރވޭަކށް ނެތް. ހަމައެއާެއކު ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަން ބަލާއިުރގައި ޭއނަގެ އެފަދަ ތަަނވަސްކަމެްއ 

ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަމިއްލަ ފައިސާ ެއބަ ހުރޭ. އެހެންވީމާ، މިހެން ނެތް. ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ލޯނެއް ނަގަން

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެީނ އެ މީހަކު ކުރާ މަސައްކަތުން ހޯދާ ފައިސާ އިން އޭނގެ  ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑާ މިންވަުރން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް، ގަާވއިދެއް ހަދަިއގެން އެ ަގާވއިދުގެ ތެރެއިން އޭނަ އަށް  މުސާރަ އިން ކަ

މިފަދަ، ޤާނޫނުގައި މި ބަޔާންކުރާ، މި ބިލުގައި މި ބަާޔންކުރާ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުުކރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިގެން 

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ރާއްޭޖގެ ވަޒީާފއަދާކުރާ ހުރިހާ ފަރާތަކުން ވެސް އެދޭނެ ގޮތެއް.  ދިއުމަކީ ެއއީ އަުޅގަ

މަށްވުމާެއކުަގއި އަުޅަގނޑު މި އިޞްލާޙު މި ހުށަަހޅާލަނި މެންބަރުން މި ބިލާ މެދު ވިސްނަިއ ފިކުރުކުރުމަށް އެހެންކަ

ނޑު އެދެން. ހަމަެއއާެއކު  ފަހުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަނމަ، މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ައޅުގަ

ލާޙެއް އޮތް ކަމުަގއި ވާނަމަ އެ އިޞްލާޙަކާ ެއއްކޮށް މި ބިލުގެ މަސަްއކަްތ މި ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްަވއި ިއތުރު އިޞް

 ކުރިއަށް ގެްނގޮސްދިނުން އެޭދ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މި ަފށަނީ މި ހާރުމި .ރި މެންބަރުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެ ގަިޑއިުރގެ ވަގުތު.  3ބްތިދާއީ ބަުހސްގެ ބިލުގެ އި އަުޅގަ

 އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް. އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ައދާކުރާ މީހުން އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެކަށް ސަރުކާރުން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ 

ނޑެްއގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހަކުން އެދޭ ލާރިކޮޅެްއގެ، ޕެންޝަންގެ ިއންތިޒާރުަގއި ވަރަށް ގިަނ  ނަޑއަޅާ އޮިނގަ ކަ

ނޑުމެން، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ  މެންބަރުން ޒަމާންތަކެއް ވަންދެކަށް ތިުބމަށްފަހުގައި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އަޅުގަ
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ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މި ާޤނޫނު ހެދީ ވަރަށް މަތިވެރި މަޤްޞަދެއްގަ. އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ ރާއްޖޭގައި ޑަބަލް 

ރުފިޔާ ލިބުނު މީހުން ވެސް. އެ މީހެްއގެ މަުރ  521އަހަރު ވެގެން ވެސް މީހުން އެބަ ހުރި  41ޕެންޝަން ލިބިގެން 

ނުޑ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދުވަހާ ހަމައަށް. ެއއީ ވަކި މުއްދަ ތެއް ނެތި އޮތް ކަމެއް. އަުޅގަ

ޓަކައި ދަންނަވަްނ، މި ކަަމކީ ޙަޤީޤަތުަގއި މީހާ މުސްުކޅިވެ، ަގއިބާރު ދެރަެވ، އެ މީހާ ހާލުގައި ޖެހޭ ދުވަހު 

ވަހު އެ މީހަކު އަމިއްލަ އަށް އަޅައިލާނެ މީހަކު ނެތީމާ ދުނިޔޭގައި ގަިއަގއި ވަރުހުެރގެން މަސައްކަތްކުރި ދު 

ނޑުމެން ވިސްނުެމއް  ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކަިއ ހުންނާނެ ފައިސާ އެްއގެ ގޮުތގަިއ ދައުލަތުން ރައްާކކޮށްދިނުމަށް އަުޅގަ

އޮެވގެން މި މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް. މިއީ ަވކި ސިޔާީސ ޕާޓީ ެއްއގެ ޫނނީ ވަކި ަބއެްއގެ ވިސްނުމެއް 

ވަޒީފާ އަާދކުާރ މީހުންގެ ވިސްނުމެއް ެވސް ނޫން. މިއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މިކަން ވަރަށް  ނޫން. އަދި

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ކޮްށ ނިންމާފައި އޮތް ކަމެއް. މިއަދު މިކަން ރޫޅިގެން މި ދަނީ ބޭންކެއްގެ ުއސޫލުން ކަމަށް 

ނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް، ހަމަ ކޮންެމ ވާނަމަ އަުޅަގނޑަށް އެކަން ބަލައެއް ުނގަނެވޭ. ގިނަ ފަ ހަރަށް އަުޅގަ

މީހެއްގެ ވެސް ދަރިންނާއި ައނބީންނާއި ފަހަރިންނާއި ޅިަޔނުންނާއި ޢާއިލާގެ ކޮންމެވެްސ މީހަކަށް ކޮންމެވެސް ކަެމއް 

ނޑުމެން ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ނޫޅޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ައުޅގަ ގައިބާރު ދެަރވެ،  ކޮށްދޭންނުޖެހޭ އެއްވެްސ މީހަކު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތނުކުރެވޭ ކަމަށް ނިންމޭ ދުވަހު އެހީތެރިވާން އަޅައިލާނެ މީހަކު ނެތިފައި، ދައުލަތުެގ 

ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުަގއި ޮގސް ރަށެއްަގއި، ފަޅުރަށެްއަގއި އެކަނިމަިއއެކަނި ހާލުަގިއ އިނުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް، މި 

އަހަރު ވީމަ ދާއިމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް ަރނގަޅު ކަމެއް. އަޅުަގނޑަްށ  65ދެންނެވި ފައިސާ 

އެނގޭ ހައްުޖގެ އަުޅކަން ެވސް ކުރަންޖެހޭކަން. އަދި ދަުއލަތުގެ އެހެން ފަންޑުތަކުން ބައިވަރު ކަންކަން އެބަ ކުެރވޭ. 

ނޑު ހިތަށްއަަރނީ މިގޮތަށް މި ފަްނުޑ ބޭސްފަރުވާ ވެސް އެބަ ކުެރވޭ. އެހެން ކަންކަްނ އެބަ ކުރެ ވޭ. އަުޅގަ

ހުޅުވާލައިފިްއޔާ ބޭންކު އެަކުއންޓެއްގެ އުސޫލުން މި ބޭނުްނކުރާނެ ތިބޭނެ ބައިވަުރ މީހުން. ތިމާ އަމިއްލަ އަްށ ލިބެންވާ 

މީހުންނާ އިންނަން  އެްއޗެްއ، ބައެއް މީހުން އެބަ ތިބި އިނގޭތޯ ވަކި އުމުރަކަްށ ދިޔައިމަ ހަމަ ޢާއްމުކޮށް ތިން ހަތަރު 

ބޭނުންވާ މީހުން ވެސް. އިނދެފިއްޔާ ެއއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ޢާއިލާ އަށް އެ ޚަރަދުޮކށް، އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮްށ 

ނޑު ވަރަށް ެއދެން ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ނިމޭއިރުގައި ޕެންޝަން ފަންޑަށް އެއްކުރި ލާރިކޮެޅއް ނުހުންނާނެ. އަޅުގަ

ންމުން، މި މަޖިލީހުން މި މައްސަލައިަގއި ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ވަކި ަލއިނެއް ނުބަލާ އަމިއްލަ އަށް ނިންމާ ނި

ނުޑ  އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަްށ ވިސްނާފައި މިއަށް ވޯޓުދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއކަމަުކ، ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

މިއީ ކުރާ ވަރުގެ ކަެމއް ، އޮްއވާ ފަތުގައި ހިތަށްއަރަނީ ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ކަންތަކާއި ޕެންޝަންގެ ަމއްސަލަ މިހާ ޅަ

ނޑު ހަމަ އަދަބުވެިރކަމާވެސް ހަމަ ކުރާ ނޫނޭ. އަސްލުގައި މެންބަރު  ެއކުަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ވިއްޖެްއޔާ މި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި ދެއްިކ ވާހަކަތައް އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް ިމޮގތަށް މީތި ހުޅުވާލެ

އަހަުރގެ ކުރީަގއި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި އެންމެ ލާރި އެއް ވެސް ނުހުންނާނެ. އެ ނޫން ގޮތަކަށް ދައުލަތުން ވަޒީާފ  65
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އަދާކުރާ މީހުންނަށް އެހެން ކަހަލަ އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަށް ބާރުއެޅުން ވަރަށް ރަނގަޅު. އެއީ ަވޒީފާ އަދާކުާރ 

އްޖެއްާޔ ެއ މީހަކަށް ހައްޖަްށ ދެވޭނެ ގޮތ ހަމަޖައްަސއިިދނުން. ނުވަތަ މިވެިނ ކަމެްއ، ތަނެއްަގއި ވަކި ުމއްދަތެްއ ވެ 

މިވެނި ކަމެއް ކުރުން. ިވޔަފާރި އުސޫލުން މިކަން ކޮށްފިއްޔާ ރަނގަޅު ވާނެ. އެކަމަކު ެޕންޝަނަށް ލިބޭ ފައިސާ އަީކ 

ކިހާވަރެއްގެ ެއހީތެރިކަމެއްތޯ އޭގެން ލިބެނީ.  މުސްކުޅި ހާލުގައި ތިބި މީހުންނަށް އިހުސާސްކުރެވެނީ ެއ މީހުންނަށް

ރުފިާޔގެ އެހީތެިރކަން މީހުންނަށް ދޭންޖެހުނީމަ އެ މީހުން އަިމއްލަ އަްށ  2111އަޅުަގނޑުމެން ސަުރކާރާ ހަާވލުވެ 

ދަލުަގިއ އިހުސާސްކުރި ތިމަންނަމެން ބަލައިގެންފިކަން، ތިމަންނަމެންނަށް އެއްެޗއް ދައުލަތުން އެަބ ލިބޭކަން. އޭގެ ބަ

މުޅި ހަޔާތުގައި އަޅުަގނޑުެމން މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަހުަގއި އެކަނިަމއިއެކަިނވެ، އަަޅިއލާނެ މީހަކު ނެތި، ވަޒީފާ 

ނުލިބޭނެ ދުވަސް އަންނަންވާއިރުަގއި ދަރިޔަކަށް، ތިމާގެ މީހަކަށް، ނުވަތަ ޢާއިލާގެ މީހަކަށް ނުވަތަ އަލަށް އިން 

ފޮނުވައިދީފައި ލާރިކޮޅު ހުްސެވފައި ހުރީމަ، ދެން ޖެހޭނެ ނިކަމެތި ހާލު ވަރަށް ބޮޑުވާނެ. އަންހެނުންގެ ބައްޕަ ހައްޖަށް 

ނޑުމެން ކޮށްފައިވާ މިވަރު ކަމެއް މި ޮގތަށް ނިގުޅަިއގަނެ، ވިޔަފާިރ  އެހެންވީމާ، ދައުލަތައް އަމާުޒކޮށްގެން އަުޅގަ

ގެން ކަންކަްނ ކުރަންވީާމ ހަމަ އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ބޭންކެއްެގ އުސޫލުން ބޭނުްނިއރަކު ގޮްސ ެއކައުންޓުން ލާިރނަގައި 

މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ ވަކިން ކެޓެގަރައިްޒކޮްށގެން ވަކި ކަންތައްތަެކއް ކުރާނެ ކަމެއް 

ވާބު ހޯދުމަށް ޓަަކއި ނެތް. ހަމަ ހައްޖުގެ އަުޅކަްނ އަދާކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތަްށ އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ަވގުތެްއގައި ޘަ 

ޞަދަޤާތްދޭންވީމަ ވެސް ހަމަ ނަގަންވީ ލާރި. ހަމަ އެއީ ވެސް ހަމަ އެ މީހަކަށް ފައިދާލިބޭނެ ކަމެއް. އެ އުސޫލުން 

އެކަން ކުރީމާ ޕެންޝަންގެ ައސްލު މާނަ އެބަ ގެއްިލގެން ދޭ. ދެން ޕެންޝަން ފަންޑާ ބެހޭ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން 

ބޭނުންވޭ. ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ދައުލަތުން  ވެސް އެބަ ވާހަކަަދއްކަން

ބަލައި، އެ މީހަކަށް ހުރި ފަިއސާ އެނގެންޖެހޭ. ހަމަގައިމު ވެސް މިއަދު ާރއްޖޭަގއި ަވީޒފާއަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް، 

ފާ އަދާކުރި ކަމުަގއި ވިޔަސް އެ ަފއިސާ ލިބޭނެ. ކޮންމެ ދިވެއްަސކަށް ެއ މީހަކު އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްަގިއ ވަޒީ

އެހެންނަމަވެސް އެ ފައިސާ ުނނަގައިފިްއޔާ، ވަރަށް ބާރުލާފައި ޕެންޝަން އޮފީހުން ގެއަށް އައިސް ވަދެ އޮފީސް ހާަވއި 

ދޭ. ބަލާ. އެކަމަކު ޕެންޝަން ލިބިފައި ތިބި މީހުން ގެ އަށް ގޮްސގެން އެ މީހުންނަށް އެ ސިޓީއުރަ ދޭ ތަނެއް ނާ

ނޑަށް ލިބޭ މުސާރަ އިްނ  ހަމަގައިމު ެވސް އަޅުަގނުޑ މި މަޖިލީހުގައި ވަޒީާފއަދާކުރަމުން ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑަމުންދާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް. ގެައކަށް ނާދޭ ޕެންޝަން އޮފީހުން މީހަކު ކަލޭގެ މިހާ ލާރި  ޕެންޝަނަށް ލާރި ކަ

ކަށް ވަންާނށޭ. ގިނަ ވާނީ ތިޔަ ވިދާުޅާވ ވެބްަސއިޓުތަކަށް ވަންނަން ހުންނާނޭ ބުނެފަ. ބުނަނީ ކޮންމެވެސް ވެްބސައިޓަ 

ނަޑކަށް ނޫން މި  ނޭނގޭ މީހުން އަދިވެސް. މި ދެންނެވީ ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރުގެ، ލާރި ލިބޭ މީހުންގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ެގއާ ދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑަށް ެވސް ކުޑަކޮށް އުނދަގޫ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ އެ

ހަމައަށް ސިޓީ އެއް ފޮުނވާލަިއގެން އެ މީހެްއގެ ބެލެންސްަގިއ ހުރި އެއްެޗއް އެ މީހަކަށް ެއނގޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް 

ޓަކައި ބާުރއެޅުމަކީ އެީއ ވަަރށް ރަނގަޅު ކަެމއް. އަޅުަގނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަން އޮތީ، މެންބަރުންނޭ! 
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ިއގަންނަަވްއޗޭ. މީހުން މުސްކުޅިވެ، އެ މީހާ ގަިއބާރު ދެރަވާ ދުވަހު އެ މީހަކަށް ބޭނުންކޮށްލުމަށް ޓަކައި ވިސްނާަވޑަ

ހުރި ލާރިކޮޅު އަޅުަގނޑުމެން ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެ މީހަކަްށ އަބަދު ދޭ ކަމަށް ވަނީ ވިއްާޔ ހާޓްއެޓޭކު ނުޖެހޭ މީހަކު، 

ނޑުމެްނގެ ވާިރސުން ކަމެއް ކުރަންނުޖެހޭ އެަކކު ެވސް ހަމަ ނުހު ންނާނެ. މީގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވުރެ ޮބޑަްށ އަުޅގަ

ނުވަތަ މާފުކުރައްވާތި! އަުޅަގނޑުމެންގެ ފަރާތުން ލިބެން ތިބި ތަރިކަ ބެހޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް 

ނޑު ޤަބޫލު ނޫން ވާހަކަ އަ ހެންވީމާ، މިކަން މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން. އެވާނީ. މި ވާނީ ބޮޑު ޒުާވބަކަށް ޅުގަ

  ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. .ދަންނަވާލަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ ދެކުނު

ވަބަރަކާތުހޫ. ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްރާހީމު ރިޟާ هللا `. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ުއސޫލެްއގެ ، ހުށަހެޅުއްވި ޕެންޝަނާ ބެޭހ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ގޮތުން ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުާރ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތުަގއި މި ަކމަކީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންަޝން ސްކީމު ތަޢާރުފުވުމަށްފަހު 

ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަ ެއއް. ެއ މީހުންގެ ޅަ އުމުރުއްސުެރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ވަީޒފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން 

ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާއިރު އެ މީހުންގެ ވަކި އުުމރަކަށް ދިޔައިމަ ނޫނީ އެ ީމހުންނަށް އެ ލިބޭ އެއްެޗއްެގ 

ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް.  މަންފާ އެ މީހުންނަށް ނުކުރެވޭ ގޮތަކަށް އޮންނަ އޮތުމުެގ މައްސަލަ އަކީ އެ މީހުން ވަރަށް

ޙަޤީޤަތުގައި އެގޮތަށް އެ ކަންަތއްތައް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ަވިކ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުުމގެ ާވހަކަ އަކީ އަބަދުވެސް ވަޒީާފ 

ނޑުމެންގެ ފަރާތުން އެެދމުން އަންނަ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މީގެ ކުރީަގއި ެވސް  އަދާކުރަްއވާ ފަރާތްތަކުން ައޅުގަ

މެްއގެ ގޮުތަގއި އެ މައްސަލަ ހެދުމަށް ޓަކައި ވެސް ވާހަކަ ދެެކވިގެންދިަޔ. އެ ކަންތައްތަކަކީ އެންމެ އިޚްތިޔާރީ ކަ

ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށް ފެނިގެން އެ ކަންތައްތައް ވެްސ ނިމިގެންދިޔައީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން. އެހެންވީމާ، މިހާރު 

ަށހެޅުމަށް ބައެއް އިޞްލާޙުަތކެއް ގެނެސްގެން ނަމަވެްސ އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ، މިހާރު މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހު

މީގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް އެ މީހުންނަށް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ނެގޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެއްޖެްއޔާ ޭއގެ ފައިދާ 

ނޑަށް ވެސް ފެންނަން ދެ ޚިޔާލެއް، އަުޅަގނޑު ުކޑަ ދެ އިޞްލާެޙްއ  އެ މީހުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އެގޮތުން އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އެގޮުތން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ަބއިވެިރވާ ކޮންެމ 

ކަެމއް އެބަ އޮތް. ެއ ކަންތައްތަުކގަިއ ޭއގެތެޭރގައި  5މުވަްއޒަފަކަށް ތިީރގައި ަބޔާްނކުރާ ކަންތައްަތކެްއ، އެ ވިދާުޅވާ 

ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން އެ މީހެއްގެ ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ އިން  އެގޮތުން ބަިއވެރިވާ

ާއއި ސަރުކާރުން ޖަމާކޮށްދިން ޖަމާގައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ެދ  7ސްކީމަށް އެ މީހަކު ދައްކަމުން އައި ފައިސާ %

ނޑަެއޅޭ ަވިކ އަދަދަ ކަށް ފައިސާ ލިބިދިުނމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މީހަކަށް ބައިކުޅަ އެއް ަބޔަށް ވުރެ ޮބޑުނުވާ ގޮތަށް ކަ

ނޑަައޅަންޖެހޭ ސަބަބަކީ އަބަދުެވސް އެ މީާހގެ  ލިބިދޭ ގޮތަކަށް މި އިޞްލާުޙގެނައުން. އެއީ ވަކި މިްނަވރެއް ކަ
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ބޮޑުުނވާ ރައްކާތެިރވެފަިއވާ ެއކަށީގެްނާވ އެްއޗެްއ ބޭްއވުމުެގ ބޭނުމުަގ. އެހެންވީމާ، ދެ ބަިއކުޅަ އެއް ަބޔަށް ވުރެ 

ނަޑއެިޅގެން ދާންވާނެ.  ނޑައަުޅްއވާ އުޫސލެއްގެ މަްއޗަށް ނިސްބަތެްއ ކަ ގޮތަކަށް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޮއފީހުން ކަ

މިސާލަކަށް ތިމާ ނުވަތަ ތިާމގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ، ފަރުޟު ހައްޖުެގ މަތިެވރި އަޅުކަްނ އަދާކުރުމަށް. 

ށް ޓަަކއި ދެވޭނީ. އޭގެތެޭރަގއި ޮއވެދާނެ މިސާަލކަށް އެންމެ މަތީ ޕަސެންޓު އެހެންވެއްެޖއްޔާ ފަރުޟު ަހްއޖު އަދާކުރުމަ

ނަޑއެޅުމުގެ ތެޭރގަ. ދެން ހަމަ އޮވެދާނެ އެ މީހާ ބަލަންޖެހޭ މީހާ ބޭސްފަރުވާއަކަށް، މިކަހަަލ  ނޑު ކަ ދެވިފަ. އެ މިންގަ

ނޑެއް. އެ މީހާ ވަޒީފާ އި ން ވަިކވެގެން އެހެން ކަމެއް ކުރެވޭ ހާލަތު ގޮތަކަށް ދިމާވާ މީހާ އަށް އެައށްވުރެ ދަށް މިންގަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ނަމަވެސް  ނޑެއް. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ގޮތްތަކެއް ކަ ނެތް ގޮތަށް ދިމާވެއްޖެއްޔާ ތަފާތު މިންގަ

ނުޑ މި  އުސޫލުތައް ތަޢާރަފުކުރުމަީކ އެއީ ިމ ަވގުތަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ އަުޅގަ

ޞްލާޙު ބަލަިއގަނެ، ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުްއވަިއގެން ައވަްސ ޮގތަކަށް މި ބިލަށް ގެެނވޭ ިއްޞލާޙު ގެނައުުމގެ މަސަްއކަތް އި

 هللا.ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ. ވައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ަވރަޙްމަތު

 

 ހަކަދެްއެކުވން:މަދު އާމިރު ވާޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2119/8ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ެވސް އެއް ހަމައަކުން ތާއީުދކުރާ އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް  އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ހޭ މި ބާވަތުގެ ަކންކަން މިގޮތަށް ފުޅާ ާދިއރާ އެްއަގއި ހުުޅވާލުމުން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިްސނާލަންޖެ

ނޑު މި ދެންނެވީ  ހާސް  15އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ެއދެވޭ ނަތީޖާ އޭގެން ހާސިލުުކރެވިފަިއވޭތޯ. މިހެން އަޅުގަ

ން ގަތީ ސަިއކަލު. ެއކަމަުކ ރުފިޔާގެ ލުިއ ލޯނެއް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތަޢާރަފުކުރުމުން ވެސް ގިނަ އަންހެނު 

ނޑުމެންނަށް ތަފާސްހިސާުބތަކުން ފެންނަން ހުރި ގޮތް.  ފަހާ ކޯސް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި އެކަން ކުރީ. މީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޕެންަޝން ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ ބޮޑެިތ ކަންތައްތައް ދިާމވީމާ އެކަްނ  އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަްނ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އެހާ ފަސޭހައިން އެހާ ފުޅާ ނެގޭނެ އުސޫލެ އް އޮންނަންެޖހޭނެކަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ދާއިރާ އެްއަގއި އެކަން އޮތުމަކީ އެއީ އެ މީހާ އަށް ވެސް އޭގެ ފައިާދކުރާނެ ކަމެއް ކަަމކަށް. އާދެ! އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އެަބޭވ އެހީ ހޯދަން ދާންޖެހުން.  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ މިއަދު ޙަޤީޤަތަކީ މި ބިލުގައި ސަބަެބއް

އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަަކއި. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާނީ އިންސާނުން ކަމަށް ވީތީ ެއހީ އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނޭ. 

ނޑުމެްނގެ މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދިރިއު ޅުމުގެ ފެންވަރު ހުރި ކިތަންމެ ބޮޑު އިނާޔަތެއް، ުނވަތަ ހިމާޔަތެއް ލިބުނަސް އަުޅގަ

ގޮތުން އެހީ ހޯދަންނުޖެހޭނެ ހިސާބަކަށް އަދި ދާނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެން އެފަދަ ހާލަތަކަށް ދާނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ 

ނޑުމެން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އާމްދަނީގެ ގޮުތގައި މިނިމަމް  ޤައުމުަގއި އޮތް ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކޮށްގެން އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ދިިޔއިމާ. އޭރުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަމަށް ކޮންމެވެސް ަހއްލެއް ިލބިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. ވޭޖެއް  ކަ
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ރުފިޔާ ވަިކ  2111އަަހރު ވުމުން ައޅުަގނޑުމެން ިމ ދެވޭ  65އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި ވަރަްށ  35އެްއޗެއް ޫނނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބޭފުޅަކަށް ދެވިގެން އެކަމާ ފަޚުރުވެރިާވވަުރގެ 

ސާފުބަހުން ބަޔާންވެގެންވޭ ާޢއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމާޢަތުެގ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި 

ުހންނަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެކޭ. ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަީކ އުމުުރން ދުވަސްީވ މީހުންނާއި ޚާްއޞަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީ

ރުފިޔާ ދެިވގެްނ އެކަމާ ފަޚުރިވެރިވާ ވަެރްއ  2111އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުގައި އެންމެ 

ނުޑ  2311ނުވެޔޭ. އަދި މިމަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން  ރުފިާޔގެ ގޮތުަގއި މިހާރު މި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑު ހަމަަގއިމު ވެްސ ދަންނަވާ ހިތް އޮތީ ރާއްޭޖގެ ދިރިުއޅުމުގެ ފެންވަރަށް ބަލައިލާއިުރގަިއ  ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފޯރުކޮށްނުދެވިއްެޖ  ހަތަރުފަސް ހާހެއްހާ ރުފިޔާ މިހާރަށް ބަލައިލާއިރުަގއި ެވސް އެ ފަރާތްތަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް އެްއޗެްއ ދެ ވުނީީކ ނޫނޭ. އެކަމާ ފަޚުރުވެިރެވގެން ެވރިކަމަށް އަންނަން ބޭނުންާވ ކަމަށް ވާނަމަ ެއއީީކ އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ތިމަންނަ ކޮށްދިން ކަމެކޭ. މިވެނި މަޖިލިސް މެންބަރަކު ެއއީ ތިމަންނަމެން ވޯޓުީދގެން ކޮށްދިން ކަމެޭކ ބުނެ، 

ނ ނޑުމެން މިހާރު ހުއްާޓލަންވެއްޖެ. އަުޅގަ ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ ބޮލަށް ޗިޕުޖެހުްނ އަިޅގަ ޑުމެން ިމ ޤައުމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ  ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވަރަށް ސާފު ބަހުން އަޅުގަ

ނޑުެމން ކޮށްދިން ކަމެޭކ، ުނވަތަ   ބަޔާންެވގެންވޭ. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއ ޙައްޤުަތއް ޯހދައިދިނުމުގައި ީމ އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑުމެންނަށް އެކަން ބަލަ ެއއް ނުަގނެވޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ މިވެނި ވެރިައކު ކޮށްދިން ކަެމކޭ ވިދާުޅވީމާ އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ހަރުދަނާ ޤާނޫނެއް މި ޤައުމުގައި އޮތުމަކީ އެީއ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ަފއިދާ 

ނޑުމެން ކޮންމެހެން  ލިބިގެންދާނެ ކަމެކޭ. ފަހަށް ރައްކާކުރުމަކީ  ައޅުަގނޑުމެްނ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަެމއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ކަންބޮުޑޭވ، މާދަމާ ހަދާ ޤާނޫނަކުން އަުޅގަ

ނޑޭ ފައިާސކޮޅާ މެދު ވާނެ ގޮތް. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ މާދަމާ ވެސް ކޮންމެވެސް ޕާޓީ އެްއގައި ހިމެޭނ  އަތުން ކެ

މެންބަރުންނަކީ އުމުރުން ޅަފުރައިެގ ކުދިން ކަމަށް ވަނީ ނަަމ، ދެން ތިބޭ ޕާީޓގެ މެންބަރުންނަކީ ޕެންޝަން ލިބެންޖެހޭ 

ބައެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޕާީޓއަކުން ފާސްކުރާނީ އެކަން ުނލިބޭ ގޮތަށް. މިއީ މި މަޖިީލހުގައި ކަންކުރަމުން އަންނަ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު މި ގޮ ނޑު ދަންނަވާނީ މީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުގަ ތް. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން މި ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގަިއ ވަރަްށ ޢަދުލުވެރިކަމާ އެކު އަުޅގަ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވީ ނަމަެވސް އަުޅގަ

ހުއްޓޭ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން މި ތަނުން ހަދާ  ވިސްނަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންަތއްތަކެއް އެބަ

ޤާނޫނުތަކަކީ ފަހަރެއްގައި ެވސް އެފަދަ ޢަދުލުވެރިކަމާ އެކު ހެދެމުންދާ ޤާނޫނުތަކެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ހަމަގައިުމ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލަކީ ވެސް ހަމަ ވެސް ދާއިރާ އެއް ތަމްސީލުުކރާ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަުތން ނުދެކެން. އަޅުގަ

އެފަދަ ގޮތަކަށް ަރއްޔިތުންނަްށ އެންމެ ލާބަ އާއި މަންފާ ުހރި ގޮތަކަށް ވިސްނަިއގެން ާފސްކުރެިވގެންދާންޖެހޭނެ ބިލެއް 

ނޑު ދެކެމޭ. ޝުކުރިއްާޔ.   ކަމުގައި އަުޅގަ
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 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

އަށް ގުރައިޫދ  2119/8ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާހީމު ރިޟާ ހުށަހެޅުްއިވ އިޞްލާހުތަކާ މެދުަގއި ވަރަްށ ފުންކޮށް ވިސްނާލަން އެބަ 

ނޑަށް މި ފެންނަނީ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ނޑަށް މި ިއޞްލާޙުގެ ަބއެއް ާމއްދާތައް ކިޔާިލއިރުަގިއ އަުޅގަ . ައޅުގަ

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަުޅކަން ައދާކުރުން، ތިމާ ނުވަތަ ތިމާ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހަކަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުްނ 

ތިމާ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހަކަށް މަތީ ތައުލީމު ބޭސްފަރުވާކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން. ތިމާ ނުވަަތ 

ހާސިލުކުރުން، ގެދޮރު އިމާރާްތކުރުން، ވިޔަފާރި ެއއް ކުރުަމށް ޓަކައި މި ފައިސާ ނެގޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ ަދއްކާ ތަން 

ތެރިކަން އަޅުަގނޑަށް މި ބިލުން ފެނިގެން މި އަންނަނީ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ރާއްޖޭެގ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާ

ނޑަަކށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެޭވ މިގޮތަަކށް މި ފައިސާ ނެގެންޖެހޭނެ  ކަށަވަުރވެފަިއވާ މިންވަރަށް ިމއަދު ބަލާއިުރގައި އަުޅގަ

ކަމަކަށް. ޕެންޝަން އޮފީހަކީ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ނޫިނއްޔާ ބޭންެކއް ހިނގާ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ހިނގާ ތަނަކަށެްއ 

ގައި ަފހަށް ރައްކާކުެރވިފަިއވާ ފައިާސ އަކީ އުމުރުން ަވކި ދުވަެހްއ ވީމާ ނެގޭ ފައިސާ އެްއގެ ވާކަށްނުޖެހޭ. އަދި އެތާ 

ނޑުމެންނަށް ިމއަދު ފެންނަމުން މި ދަނީ ައސާސީ ޕެންޝަނުގެ ގޮުތގަިއ  ނަޑއެޅިަފއި އޮންނައިރުަގއި އަުޅގަ ގޮތުަގއި ކަ

ރުފިޔާ ކަަށވަރުެވގެން ދާ ތަން. ެއީއ  2311އަހަރުގެ ޮކންމެ މީހަކަށް އެންމެ މަދުވެގެން  65އުމުރުން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާ  2119އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ަވނަ އަހަރު ތެރޭގައި ފާސްކުރެވުނު ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

އެްއޗެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅެނީ ފުރަތަމަ މި އޮތީ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަްނ 

ދާކުރުމަށް ޓަކައި ފައިސާ ނަގާނެ ވާހަކަ މީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތްއިުރަގއި ސަރުާކރުގެ، މިހާރުގެ ސަރުކާުރގެ އަ

ސިޔާސަތަކީ އަދި އިސްލާިމކު މިނިސްޓްރީގެ ސިާޔސަތަކީ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަާދކުރުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަުތ 

ން ކުިރޔަށް ގެންދިޔުން. އަދި ެއކަާމ ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ވެސް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ހައްޖު ފަންޑެއް އެކުަލވާލަިއގެ

ރާއްޖޭަގއި ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ޕެންޝަންަގއި ހުރި ފައިސާ ނަަގއިގެން ހައްޖަްށ 

ނޑަށް ިމ ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަ  މާ މެދުގައި އަޅުަގނޑު ދެކޭ ދާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އެއީ ެވސް އަުޅގަ

ގޮތުގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. ދެން މި އޮތީ ތިމާ ނުވަތަ ިތމާ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހަކު ރާއްޖެ އިން ބޭރުން 

ލައްކަ ރުފިާޔއާ ެއއްވަރަްށ  1ބޭސްފަރުވާކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވުން. މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ މީހަކީ 

ރުވާކުެރވޭނެ މީހެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވާީނ އާސަންދަ ކިޔާ ޕްޮރގްރާމެްއ ބޭސްފަ

ލައްކަ ރުފިޔާ  1ތަޢާރަފުކޮށްދީފަ. އަދި ޞީއްޙީ ފަރުވާދިނުމަށް ޓަކައި، ބޭްސފަރުވާ ދިނުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ މީހަކަށް  

އަދި އެާއއެކު އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކުގައި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންގެ ފަރާތުން، އަހަރަކު ލިބިދޭ ގޮތަށް އޮންނަ އޮތުމާ، 

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ިއންޝިއުރެންސް ޕެކޭޖުތައް ަނގަިއގެން އެ މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދާއިރުަގއި އެ 
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މުންދާ ބަޔަކަްށ ވާތީެވ، މި ދެންނެވި ނުކުާތ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންދާ މާޙައުލެއްގެ ތެޭރގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަ

ނޑު ާތއީުދނުކުރާ ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ަޓކައި ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި  އަށް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އަންނަނީ ގެދޮުރ  ރައީސް. ދެން މި އޮތީ ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުެގ ވާހަކަަދއްަކން. މިއަދު އަުޅގަ

އިމާރާތްކުރުމަކީ ކޮމާޝަލް ޫނނިއްޔާ ވިޔަފާރީެގ އުސޫލުން ުކރެވެމުން އަންނަ ކަމެއް. ިވޔަފާރީގެ އުސޫލުަތކުގެ ތެޭރަގިއ 

މިިލއަނަށް ވުެރ ގިަނ  8ބޭންކުތަކުން ބޮންޑު ިވއްަކއިެގންނާ، އެހެނިހެން ކަންތަްއކޮްށގެން ކޮންމެ ފަރުދެްއގެ ަމއްަޗށް 

ނޑުމެން ިމއަދު އެަބ ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން. އެކަްނ އިންޓް 11.75ރުފިޔާ، % ރެްސޓު ރޭޓުަގއި ދެމުން އަންނަަކން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކީއްކުރަންތޯ  ލައްކަ ރުފިާޔ ހަމަނުވާ ޕެންޝަން ސްކީމެއްގެ ފަިއސާ ދޭންވީކީ މީހަުކ  1ޤަބޫލުކުރާއިރު އަުޅގަ

ފައިސާ އަްށ  21އިމާރާތްކުރަން ވެގެން ދޭ މީހެއްގެ %ގެ އެއް އިމާރާތްކުރަްނވީއޭ ިކޔާފަ. އެ މިއަދު ނުވޭ ގެދޮރެއް 

ވެސް. ޭއގެ ބަދަލުގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް އެއީ ޕެންޝަން ފަންޑުގައިާވ ފައިސާ އަކީ މޯގޭޖުކުރުމުެގ 

އަކީ އޭަނެގ  ފައިސާ 21އުސޫލުގެ ތެރެއިން ބަލަިއގަެނވޭނެ އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި ހަމަޖެހިފައި އޮތުން. އޭރުން އެ %

ތެރޭގައި ދެއްކޭނެ ފައިސާ  5މަސް ނޫނީ  4މޯގޭޖު ރައިޓް ނޫނިއްޔާ އިންްޓރެސްޓާއި ރިޕޭމެންޓުގެ ގޮުތަގއި ފުރަތަމަ 

އެއް ކަުމގައި ވާނަމަ އޭނަ ައށް ލޯނުދިނުމުގައި އިޢުތިރާޟުކޮށްގެންނުވާނެ ކަމަށް މާއްދާ އެއް ލިެޔވިދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ޑު ާފހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަ ިވޔަފާރިކުރަން ވެގެން ޕެންޝަން ލާރި ނަގާ ވާހަަކ. ރައީސް. ދެން ައޅުަގނ

އަނެއްާކވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން މި ޖެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ މިހާރު ޖަމާވެފައި ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިުރ 

ގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށާ، އަދި ިދވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއްެގ ފަިއސާ ޖަމާވެފައި ވާނީ ދިވެިހރާއްޖޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް. އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ، ެއއް ަވުގތެއްަގއި ޖަމާވެފައި ހުންނާނީ. 

 3ެކއް ނޫން. ަލއްކަ ރުފިާޔ އަށް ވެސް އަާރަވރުގެ އަދަދުތަ 3ައހަރު ދުވަހުގެ ތެޭރގައި  5އެކަމަކު މި އަދަދުތަކަކީ 

ނޑުމެން ެއަބ  ލައްކަ ރުފިޔާ އަކީ މިއަދު މިރާއްޖޭަގއި ކުޑަ ިވޔަފާރި އެްއ ފަށަން އެކަށީގެންވާ އަދަދެްއތޯ ވެސް އަުޅގަ

ޖެހޭ ބަލައިލަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިސާލަކަށް ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ަވކި މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާ އަށް 

ވާ ުނވަތަ ިއންތިޚާބުކޮށްފައިވާ މީހެްއގެ ަމޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ އަދާކުރަމުންދާ ޢައްޔަންކޮށްފައި 

ވަޒީާފއަކުން ދާއިމަށް އޭނާ ވަިކވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ވަިކކޮށްފި ނަމަ އަމިއްލަ ވިޔަާފރި އެއް ފެށުމަށް ޓަކަިއ 

ަލއްަކ  3ޅުަގނޑުމެންނަށް ތާއީެދއް ނެތް ކުރެވޭކަށް. ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ދޫކުރަްނވާނެ ކަމަށް ބުނާބުނުމަކަށް އަ

ނޑަްށ ހަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގަިއ  ރުފިޔާ އަކީ އެކަީށގެންވާ އަަދދެއް ނޫން ވިޔަފާރި އެއް ފެށުމަށް ވެސް. އަދި އަޅުގަ

އެހެންތާކު ހުންނެވި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ިވޔަސް، އަދި ލޯކަލް ަކއުންސިލްގެ މެންބަރަކު ވިަޔްސ، އަދި 

ޢައްޔަންކުެރވިފަިއވާ ބޭފުެޅއް ކަމުގަިއ ިވޔަސް އެ ބޭފުަޅކަްށ އެ ލިބޭ ޕެންޝަްނގެ ަފއިާސ އަީކ ެއކަށީގެްނވާ އަދަދެއް 

ނޑަކަްށ  ނޫން ވިޔަފާރި އެއް ފެށުމަކަށް. އެހެންވީމާ، އެ ަފއިސާ ނަަގއިގެން ވިޔަފާރި ެއއް ފެށޭނެ ގޮތެއް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން މި ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަމަ އެއްގޮތަ ކަްށވެސް ނުފެނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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 55އަހަރަށްވުެރ މަތިވީމަ، ނުވަތަ ކުރިޔަށް ުދރާލައިގެން އަިމއްލަ އަށް ަވީޒފާ އިން މުސްކުޅިކުރެވޭ  65ކޮންމެ މީހަކީ 

މެއް އުެޅވޭނެ މީހަކަށް އެ މީހާ ބަދަލުވާން އެބަ ޖެހޭ. އެ މީހާ އަބުރުވެރި އަހަރުން މުސްކުޅިވީމާ އަބުުރވެރި ދިރިއުޅު

ދިރިއުޅުމެއް ުއޅެވޭނެ މީހަކަްށ ބަދަލުވުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން އެބަ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފާހަގަކުެރވިފައި  ރުފިާޔ ައކީ އެންމެ  2311މި ވަީނ ޖެހޭ. އެގޮތުން ބަާލއިރުަގިއ އަުޅގަ

އެކަީށގެންވާ އަދަދުކަމަށް. ެއްއވެސް ފަިއސާ ެއއް ޕެންޝަްނ ފަންޑަށް ޖަމާކޮށްފައިނުވާ ީމހެއް ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ. 

ނަޑއަޅާފައި މި  2311އަދި ހަމައެއާެއކު އެންމެ މަދުން ލިބޭ މީހަކަށް  ރުފިޔާ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ގިަނއިން ލިބިގެން، ޕެްނޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިާސ ގިނައިން ލިބިގެން ކިތަންމެ މައްޗަކަށް ވެސް އޭނާ އަްށ  ވަނީ.

ނޑު ދަންަނވާލަން  ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުެވގެން އެބަ އާދޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވުމާެއކު އަެނއްާކެވސް އަުޅގަ

ނިޒާމެްއ ެއކަށައެިޅފައި މި އޮތީ ދުނިޭޔގެ މާލީ ނިޒާމުތަކުގެ ތެެރއިން ވަރަްށ ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ެޕންޝަންގެ 

ރަނގަޅު މޮޑެލަކަށް. އަދި މިއީ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ރިޓަަޔރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަކަށް ވާތީވެ މި ނިޒާމު އެހެން 

އެުކ މި ނިޒާަމށް އިތުރު ބަދަލުގެަނއުމަކީ ޤައުމެްއގައި އަދި މިހާތަނަށް ފެއިލްވެފަިއވާ ިނޒާމެއް ކަމުަގއި ނުވާތީއާ ވެސް 

މިހާރު ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. އެހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ މި ޤާނޫނުގައި ޕެންޝަނާ ބެހޭ 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އެަބ ވޭ އެ ޕެންޝަންގެ ކޮންޓްިރބިއުޝަންގެ ގޮުތގައި ޕެންަޝން އޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ަފއިސާ 

ވެސްުޓކުރާނެ ކަންތައްތަެކއްގެ ވާަހކަ. އެގޮުތގެ މަތިން ބޮންޑު ގަތުމާ، އަދި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްާސ އިން

ގަތުމާ، އަދި ޓްރެޜަރީ ބިލު ފަދަ ދަރަނި ގަތުމާ، މިކަހަލަ ކަންތައް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ޕެންޝަން އޮފީހަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ލިބިގެންދަނީ ޤާނޫނުގެ ތެރެިއން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ  9އަހަރަށް ނުވަތަ  8ީއސް. ައޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު ވަކި ގޮތެްއ  7އަހަރަށް ނުވަތަ  އަހަރަށް މިހާރު އިންވެސްޓުކޮށްފަިއވާ ފައިސާ، އެ ފައިސާ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފައި އަނެއްކާ ަނަގންވެގެން ިވސްނައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ޕެންޝަންގެ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫ ލަކުން ނޫނޭ ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފައިާސއާ މެދުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ. އެ ފައިސާ އަކީ އޭރުން ރިޓަޔަރކުރާ މީހާ، ނުވަތަ 

މުސްކުޅިެވގެން އަންނަ މީހާ އަށް ލިބިދެވޭނެ ފަިއސާ ެއއް ނޫން. އަދި އޭަނގެ ެއކައުންަޓށް ކޮންމެ ދުވަހަކު، ކޮންެމ 

ނޑު ދަންނަވާލަން އަހަރަކު ޖަމާވާނެ ފައިާސ  ެއްއ ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ައނެއްކާެވސް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވެަފއިވާ އިޤްތިޞާދީ މުހިއްމު  ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ިސޔާސީ ވާަދވެރިކަްނ އިޞްލާޙުތައް މިހާރު ވަނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ގެނެވިފައޭ. ގެނެުވނުއިރުގަ  އި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތަކީ މި ރާއްޖޭގެ  ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތޭ. އެ ވާަދވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް ައޅުގަ

ލީހުން، އިޤްތިޞާދު މިނިވަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް. މި ރާއްޖޭގެ އިްޤތިޞާދު މިނިވަންކުރުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖި

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ެވސް  17އެންމެ ފުރަތަމައިނުން މި 

އަޅުަގނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަުމން، އަދި ހަމަެއއާެއކުަގއި ރާއްޖޭގެ ކުރު މުއްދަުތގެ ަދރަނިތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަްށ 
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ނޑު ދަންނަވާލަްނ ދައްކަންެވގެން މި ސަުރކާރުްނ ގެްނގު ޅޭ ިސޔާސަތަށް ވެްސ ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ނިޒާމު ހިނގާށޭ އަދިވެސް ިއތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ނިޒާުމގައި ހިމެނޭ 

ނިހެން ބިލުތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަްށ ޓެކްސްނެގުުމގެ ބިލުތަކުގެ ެތރެއިން އިންކަމް ޓެްކސްގެ ިބލާ، އަދިެވސް އެހެ

ނޑަށް ފެިނގެންދިޔަީއ  ނޑުމެން ހޯދަން ެއބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ އާމްދަނީ އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮތްަތކެއް އަުޅގަ

ފާ ވަނަ އަހަރު ތެރޭަގއި އާރލީ ރިޓަޔަރމެންޓް ނުވަތަ ަވޒީ 2112ވަނަ އަހަރު، އަދި  2111ވަނަ އަހަރާ އަދި  2111

އިން އަމިއްލަ އަށް ވަިކެވގެްނ ދައުލަތުން ފައިސާ ނަގައިެގން ދިޔަ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން މަޤާމުތަކާ 

ހަވާލުެވގެން ދިޔަ ތަން. ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ވަޒީފާ އަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަވި ތަން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނެގ 

ތެއް ނޫން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ިވޔަފާރީގެ މި ނިޒާމު ބައްޓަންކޮށްފަިއވާ ގޮ

ބޭނުމަށް ޓަކައި އޭުރގަިއ ެވސް އޭރުަގއި ވެސް ވަޒީފާ އިން ސްޓެލްޯކއިންނާ، އަިދެވސް އެހެނިހެން ކުންފުނިތަކުން 

އޭގެ ފަހުން ފެނަކަ ކިޔާ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް  ވަިކވެގެންިދޔަ މީހުން ދެން ގޮސް ވަނީ ދިރާގު ކަހަލަ ކުްނފުނިތަކަށް.

ބަދަލުވެފައިވޭ. އަދި ޔުޓިލިޓީްޒ ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ސްޓެލްކޯ އިން ކެޑުނު ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތައް ބަދަލުވެފައިވޭ. ެއ 

ން ދޮޅު ލަްއކަ ފަރާތްތަކުން ހަމައެކަނި ސްެޓލްކޯ އިން ނެގި ަފއިސާ އަްށ ބަލައިލިކަމުަގއި ިވޔަސް ަބެއއް ފަރާތްތަކު

އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން އަދާނުކުރާނެ ކަމަށް  3ލައްކަ ރުފިޔާ ނަަގިއެގން ވަޒީފާ  2ރުފިޔާ، އަނެއްަބއި ފަރާތްތަުކން 

ބޮޑުސިންގާ ެއގްރިމެންޓެްއަގިއ ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި ސަުރކާރު ބަދަލުވެ، ެއއްކަލަ މީހުންގެ ބޭނުން އަނެއްާކވެްސ 

އާއި ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނިތަުކެގ ތެރޭގަ. އެހެންވީމާ، ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނުޑ  ކުރަން މި ޖެހުނީ ފެނަކަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރިޓަޔަރކުރުމަށް ޓަކައި ޕެކޭޖެއް ދިން ފަރާތްތަކުން ވެސް އިޚްލާސްތެރި އެއް ނޫނޭ. އެ ޕެކޭޖު 

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް އުފުލަންޖެހިފައިވާ މާލީ ނެގި ފަރާތްތައް ވެސް އިޚްލާޞްތެރި އެއް ނޫނޭ. އެކަމުގެ ސަބަބު ން އަޅުގަ

ނޑު ބޭނުން އެ ބޭުފޅުންނަށް ގޮވާލަން ިމއަދު ެވސް، ތި ބޭފުޅުން ވަޒީާފގަިއ  ބުރަ ވަރަށް ބޮޑޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނބުރާ ފައިސާ ތިއްބަވާ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ އެ ނެންގެވި ފައިސާ ސަރުކާަރށް އަނބުރާ ދައްކާށޭ. ދިވެހި ދައުލަތަށް އަ

ދައްކާފައި ނޫނިްއޔާ ވަޒީފާަގއި ނުތިބުމަށް. އަދި އެފަަދ ފަރާތްތައް ވަޒީާފގައި ިތބޭ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭނެ ކަމެއް. ެއީއ  ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އެ ފަރާތްތައް ަވޒީފާ އިން ވަިކކޮށްދިނުމަކީ ވެސް އަުޅގަ

ަކށީގެންވާ ގޮެތއް ނޫން އެއީކީ އެ ކުންފުނީގައި ހުރެފައި އެ ކުންފުނިން ރިޓަޔަރމަންޓު ރާއްޖޭގެ ނިޒާމަށް އެންމެ އެ

ޕެކޭޖު ނެގުމަށްފަހުގައި އަނެްއ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާ އަށް ދިޔުން. ނުވަތަ ސިވިލް ސަރިވސް މުވައްޒަފެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ދަތަށް ަވިކ ޓާމަކަށް ނެގުމަށް ފަހުގައި އަަހރު ދުވަހުގެ ުމއް 3ހުރެފައި ރިޓަޔަރމަންޓް، ައރލީ ރިޓަޔަރމަންޓް 

ސަރުކާރުގެ އެހެން ވަޒީފާައަކށް ބަދަލުވެ، ނުވަތަ އިންިތޚާބީ މަގާމަކަށް ދިޔުމަކީ ެވސް ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫން. 

މިސާލަކަށް ސިފައިންގެ އިްނ ވަކިވާ ފަރާތަށް ރިޓަޔަރަމންޓުގެ ގޮުތގައި އެތައް ލަްއަކ ރުފިޔާ އެއް ނަގާފައި ދެން 

ސް އެބަ ތިބެވޭ މިނިސްްޓރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ވަޒީރުަކމާއި ވަޒީރުކަުމގެ ނައިބާ، ައދިވެސް އެއަްށވުރެ ދަންފަތީެގ އައި
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މަގާމުތަކުަގއި ިސޔާސީ ގޮތުްނ ޢައްޔަންކުެރވިފަ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ިމއީ ރާއްޭޖގެ ނިޒާމަށް އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ 

ތެރޭގައި އެ ބޭފުުޅން ތިއްބަވަން ބޭނުންފުޅުކަމުަގއި ވަންޏާ ރިޓަޔަރމަންޓުގެ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ެއ ނިޒާމުގެ 

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭނެ ކަމެއް. އަިދ  ގޮތުަގއި ނަްނގަވާަފއިާވ ފަިއސާ ދައުލަތާ ަހވާލުކޮށްދިނުމަކީ އަުޅގަ

 ވާހަަކ ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ަފިއސާ އެގޮުތގެ މަތިން ހޯދުމަށް ގޮވާލަމުން ައޅުަގނުޑގެ 

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ މި ޤާނޫނު ބައްޓަންވެގެްނ 

ހެޅުނު. ައޅުަގނަޑީކ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ެއ އިޞްާލޙެއް ހުށަ 28އައިްސ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރަގއި މި ޤާނޫނަށް 

ނޑު ވަރަްށ ކަންބޮުޑވޭ މިއަދު ެޕންޝަން ސްކީމުަގއި މިހިަރ  އިޞްލާޙު މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މީހާ. އަޅުގަ

ބޮޑު  އިޞްލާޙުތަކަށް. ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި މި ފައިާސ ނެގޭނެ ނިޒާމުތައް ބައްޓަްނކުރެވިަފިއ ހުރިއިރުަގއި ވަރަށް

ނޑުމެން ބަލަން އެަބ ޖެހޭ މިކަން ކުރާ ގޮތް.  ކަންބޮޑުވުންަތއް އެަބ ހުރި. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މާ ބޮޑު ހިސާބުތަކެއް ނުޖެހިކަމުގައި ިވޔަްސ، އަދި މިއީކީ ރޮކެޓު ސައިްނސް ޖަހަންޖެހޭ ކަމެއް ވެސް 

ބާކޮށްފި. ދުނިޔޭގެ އެެހން ޤައުމުތައް އަތްނުފޯރާފަށަށް ތަރައްޤީވެފައި އެހެރީ މި ނޫން. ދުނިޔެ މިކަން ކޮށް، ތަޖުރި

ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގަ. އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި. މި ފައިސާކޮޅު ދައުލަުތގެ ފަރާތުން 

ލަތުގެ ބަޖެޓުގައި މިފަހަރު އައިއިުރގަިއ ހާސް މިލިއަން، ދައު 1މިހާރު އައިއްސަ އޮތް ނުރަނގަޅު ސަރުކާރުން 

ނަޑށް ވެސް ކުޑަ ުދވަސްޮކޅެްއގައި ބަޖެުޓ ކޮމިޓީަގއި އިުނމުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބުނީީތވެ  އަޅުަގނުޑ ބެލިން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެދުނިން ޓީބިލާ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ެޑިވޑެންޑު ފައިސާއިންނާ އަިދ 

ނޑު ހިތާމަކުރީ މި ނުޑ ކަންބޮުޑވި ައޅުގަ ހާސް  1ކަހަލަ ޕެންޝަން ސްކީމުތަކުން ކޮންގޮތަކަށްތޯ ަފއިސާ ޯހދީ. އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ މި ސްކީުމން ހޭދަކޮށްފައި ވާތީ. އަިދ އެ އަނބުރާ ލިބޭނެކަމުެގ އެްއވެސް ކަހަލަ ުއއްމީދެއް 

ކުރު ޖަހައިގެން ތިބި ވެހިކަލަށް ައރައިގެން ޕާޓީ އަށް ފޯމުފުރަން އަޅުަގނަޑކަށް ނެތް. އިއްެޔަގއި ވެސް ފެނުނީ ޖީ އަ

ދާތަން. އެހެންވީމާ، ހިތާމަުކރަންޖެހެނީ. ނަމަވެސް މީގަިއ މިހުރި ކަންތައްތައް، އަުޅަގނޑު ވެސް ބޭނުން އެބަ ވޭ 

އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ެވސް  ހައްޖަށް ވެސް ފޮުނވަން. އަިދ ވިޔަފާރި އެްއ ެވސް ކުރަން. ވިޔަފާރިކުރަންޖެހޭނީ ދުނިޭޔގެ 

ހުރީ ޑިވެލޮޕްޓު ބޭންކުތައް ެގނެއްސަ އެ ަޤއުމުތަކަށް. މި ރާއްޖޭަގއި ހުރި ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުން ލޯނު ނަންގަަވއިގެްނ 

ނުޑ  ނޑުމެން އެައކަށް ނޫން ދާންޖެހޭނީ. އަޅުގަ އަދި ރިބާ އަށް މަގުފަިހވާ ގޮތަށް ެއކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. އަުޅގަ

ްއިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރެްއގަިއ ފުރަތަމަ އަހަުރ ދުވަހު މިކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އެީއ ިޑވެލޮޕިން ބޭންކެްއ އިރާދަކުރެ

ކުޑަ އިންޓްރެސްަޓކާ ެއކީަގިއ ދިގު މުއްދަތަކަށް ލޯނު ދެނީ އަަވއްޓެރި ޤައުމުތަުކގަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ 

ހުރި ގޮތްތައް. ަވރަށް ފަސޭހަކަމާ އެކީގައި ެއކަން ކުރެވޭ. ައޅުަގނޑުމެން  މެލޭޝިއާ ތަންތާނގައި ގެދޮުރ އަޅާފައި 
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ބަލަން މި ޖެހެނީ ޕެންޝަން ސްކީމުަގއި ހުންނަ ފައިާސއަކަށް ނޫން. މީަގއި އެްއެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ނުޑ ހަމަ ހިތަށް އެބަ އަރާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިސް ނުމުގައި ބަހައްޓަން އެބަ ޖެހޭ މި ފާހަގަނުކުރާ ކަމެއް އަުޅގަ

ރުފިޔާ އެއް ނޫން. އޭނާގެ  2311އަހަރު ވީމާ ރިޓަޔަރކުރާއިުރގައި ލިބެނީ  65ފައިސާ އަށް މިހާރުވެސް، މިހާރު 

ހާސް  8މުސާރައިގެ ތެރެއިން އޭނާ ައށް އެ ތަނަށް ޖަމާކުރި އަދަދެއްގެ ޕަސަންޓު އެ މީހަކަށް ލިބިގެން އެބަ ދޭ. 

އަހަރު އުމުރުފުރައިގެ މީހުން  65ހާސް ރުފިޔާ ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ  15ހާސް ރުފިޔާ،  9ރުފިޔާ،  ހާސް 11ރުފިޔާ، 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ސްކީމުން އެބަ ދެއްަވޭއ މިހާރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއީ މީގެ ބޭނުމަކީ. 

ޭބކަށެއް ނޫން. ަދއުަލތަކުން އަބަދުމެ ސަރުކާުރގެ ރުފިާޔގެ ަމތީގައި ތި 2311އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންެވގެން މި އުޅެނީ 

ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މި ކަމެއް ނުކުރެޭވނެ. އެހެންވީމާ، މި ސްކީމު ފުޅާކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން  އޮންަނ  އަހަރު ވެފައި ހުންނަ މީހާ، ކުރީގައި އުފެދިފައި 65މި ސްކީމު ތަޢާރުފުކުރަންޖެހެނީ. އަޅުގަ

 65ސަގާފަތުގެ ތެެރއިން އޭނާ ައށް ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގި، ާހސްވެ، ޭގގައި ހުރި އެންމެ ކޮޅުއަީށގެ ފިލާމަތީގައި 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގއި އެ މީހުންނަށް ކުޑަ ނަމަވެްސ  އަހަރު ވީމާ އިންނަ ތަން ައޅުގަ

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ާއސަންދަ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނީ. އެއީ ެއއް  ނޫން. އެ ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ތަރައްީޤކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ރަނގަޅު ވާަހކަފުޅެއް. ނަމަވެސް އާސަންދަ ތަޢާރުފުކުރަން މި ޖެހެނީކީ 

ނޑުމެން ތަޢާރުފުކުރަ ންެވެގން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އަތުން، ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ތެރެއަުކންނެއް ނޫން. އާސަންދަ އަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ައތުން އަޅުަގނޑުމެން ޓެްކސް އެބަ ނަގަމޭ. މި ދައުލަތަށް މިހާރު ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ، 

ބިލިއަން  5.4އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އަިއސްެގން ފުރަތަމަ އަހަރުގައި ލިުބނު އާމްދަނީ އަކީ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، 

ބިލިައން ރުފިޔާ. އޭގެތެޭރގައި ިތ  11.5އިްއޔެަގއި މީރާ އިން ނެގުނު، މިދިޔަ އަހަުރގައި ެނގުނު ނަތީޖާ އަކީ  ރުފިޔާ.

ބޭފުޅުން ބަޣާވާތްކޮށްގެން ެވރިކަމާ ހަވާލުެވގެން އިްނކަމް ޓެކްސް، މަހުޖަނުންގެ އަތުން ނަގާ ފައިާސގެ ޓެްކްސ 

 1ސާ ނަގަިއފިއޭ. އެހެންވީމާ، މި އާސަްނދަ ނިޒާމު ފުޅާކުރަންވީ. ހިފަހައްޓާ ބަހައްޓާފައި ވެްސ މި އަދަދުން ފައި

ނޑުމެްނ  ލައްކަ ރުފިާޔ ހުސްެވގެން ދިަޔއިމާ ދައުލަތަށް ތި ބޭފުޅުން ދޭ ފައިސާ އިްނ ެއއަށް ރަނގަޅު ިނޒާމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ. ތަޢާރުފުކުރަންޖެހެނީ އެ ފައިސާ އެ ތަނަށް ޕަންޕުކުރަން. އެ ތަނަށް އިންޖެކްުޓކުރަްނ އަ ުޅގަ

ނޑުމެން ޮއއްާވ، މިަކހަލަ ދުނިޔޭގެ ެއކި ަޤއުމުތަުކން ހަދާފައި ހުރި ރަނގަޅު  އެހެންވީމާ، މިހިރަ ނިޒާމުަތްއ އަުޅގަ

ނޑު ެއްއގޮތަކަްށެވސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން މީަގއި  އުސޫލުތަުކގެ މަތިން ޕެންޝަން ސްކީމު ހިނގަމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ބޭުނންވޭ ހައްޖަށް ވެސް ދާން. ފޮނުވަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު މިހިރަ ކަންތައް ތަކަކީ ިމގޮަތށް، އަުޅގަ

ނޑު ާތއީދުކުރާ ކަމެއް.  އިންކާރެްއ ނުކުރަން ހައްޖަްށ ދިއުމުގެ ކަންތައްތަުކަގއި އެ މީހާގެ ފައިސާފޮތި ދިނުމަކީ ައޅުގަ

ނޑު ދެކޮޅެއް ނުހަދަން. ދެން ހުރި ކަންތައްތަ ކަކީ ައޅުަގނޑު ތާއީދުކުާރ ކަމެއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ އެކަމާ އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫމު هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އަށް، ގުރައިދޫ ދާއިާރެގ  2119/8`. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ތާއީދުކުރާ ޕޮއިންޓުތަެކއް ހުރި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ރިޟާ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑީ.އާރު.ޕީގެ ފަރާތުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކަށް ކުރި ދަތުރުތަކުގަިއ  އިޞްލާޙެއް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑުމެން ކައިރީ ފާުޅކުރާ ިޚޔާލެއް، މި ަދއްކާ ަފއިސާ  ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ދައްަކވާ ބޭފުޅުން ވަރަށް ގިަނއިން ައުޅގަ

މުހިންމު ބޭނުމެއް ޖެހުނީމަ ލިބޭ ގޮތް ހަދަމާ ހިނގާށޭ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެންނެވިން، ޕެންޝަން 

އަސްލު ދުނިޔޭގެ ަޤއުމުތަކުަގިއ ރޭވިފައިވާ ގޮތުން ެއއެއް ޫނނޭ ތި ކަންތައް ކުރާ ގޮތަކީ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން 

ދާޅުވަނީ ތިމަންނާގެ ފައިާސއޭ. ތިމަންނާ ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައި މި ހުންނަނީއޭ. އެ ފައިސާ ނުނެގި، މިހާ ދުވަހު ވި

ނޑަްށ ަޤބޫލުކުރެވިއްެޖ މި ޤާނޫނަށް  ދަތިހާލުގައި އުޅެންޖެހުނީމަ ކިހިނެއްހޭ ހަދާނީ. އެ ހިާސބުން ދެން އަުޅގަ

މި ހުށަހަޅާފައި ހުރި ޕޮއިންޓުަތކުެގ ތެރެއިން ގިނަ ޮޕއިންޓަީކ  އިޞްލާޙުގެންނަންޖެހޭ ކަމެްއަކން. އާދެ! އެގޮތުން 

އަޅުަގނޑަށް ާތއީދުކުެރވޭ ޮޕިއންޓުތައް. ޕެންޝަނަށް ޖަމާުކރާ ފައިސާެގ ކޮންމެެވސް އަަދދެއް، ގަާވއިދެްއގެ ތެެރއިން 

. އެއީ މި އިޞްލާޙަީކ އެބަ ނެގެންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު މި ތާއީދުކުރަނީ މި ވަުގތަށް

މިގޮތަށް ޕެންޝަން ޤާނޫނަށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙު އަްސލު މި އެޕްލައިވަނީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ކުރީަގއި 

ދުނިޔޭގެ ހާލަތަށް. މިއަދު ެދން ރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑު ކީްއވެގެންތޯ މި އިޞްލާޙަށް މި ތާއީދުކުރަނީ. އާދެ! ރާއްޭޖެގ 

ނޑަށް ހާލަތު މިއަދު ވެސް  އޮތީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ކުރީަގއި އޮތް ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

މި ވަގުތު ތާއީުދކޮށްލަން މި ޖެހެނީ. އާދެ! ދީނީ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދާ ވަރަށް ރަްއިޔތުންގެ އަތަކު ަފއިސާ ެއއް 

ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގަިއ ދަރިންނަށް ކިޔަަވއިދޭނެ ފަިއާސ  ނެތް. ޞިއްޙީ ކަްނކަމަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ އެއް ނެތް.

އެއް ނެތް. ގެދޮރު އިމާރާތްުކރާނެ ފައިސާ އެއް ނެތް. ައމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާނެ ފައިާސ އެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ިމ 

ވާ ދުވަހު ތިާމ ކަންތައްތަކަށް ތިާމގެ އަިމއްލަ ފައިސާ އިން ޖަމާކޮށްަފއި ހުންނަ، ޕެންޝަން ސްކީމަށް، މުސްކުޅި 

ބޭނުންކުރަން ޖަމާކުރާ ފައިސާ އިން މި ފައިސާ ނަގަން މި ތާއީދުކުރެވެނީ. އަޅުަގނުޑ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން އޮތް 

ަގއި ޑީ.އާރު.ޕީ ސަރުކާުރ 11ވަނަ ައހަރު، މި އަހަރު ނޮވެމްބަރު  2113ގެ މިންވަރުފުޅުން هللاއުފާވެރި ޚަބަރަކީ، މާތް 

ިމ ކަންތައްތަކާ ތިޔަ ބޭފުޅުން ފިކުރުކުރަްއވާކަށް ޖެހިަވޑައިުނގަންނަވާނޭ. އާދެ! ަރއްޔިތުން  ޤާއިމުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން

ތިބޭނީ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ވެފަ. ދީނީ އަޅުކަންކުރުމަށް ޓަަކއި ހައްޖަށް ދާން ބޭނުންވާ ފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ. 

އްީޙ ގޮތުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޞިއްޙީ ގޮތުން ޚިދުމަތް ހޯުދމަށް، މާފުކުރައްވާތި! ޞި

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ. ދާދި ދެންމެއަކު ވާަހކަފުޅުދައްަކވަުމން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން މަަޑވެލި ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެ  ން ފާސްކުރަމުން އައިއިރު މެންބަރު ނާޒިމު އިޝާރާތްކުރެއްވި އާސަންދަިއގެ ވާހަކަ. ެއ ދުވަހު އެ ބިލު އަޅުގަ
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ޑީ.އާރު.ީޕގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅީމޭ. އެގޮތަށް އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ މިއަދު ފާސްވެފައި ޮއތީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހިލޭ ލިބެންޖެހޭނޭ. އެ ދުވަހު އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ެއއަކަްށ ވޯޓެއް ނުދެްއވި. މިއަދު 

ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ޑީ.އާރު.ޕީ ސަުރކާރެްއގަިއ ޞިއްޙީ ޚިދުމަުތގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ އަްށ އަޅުަގނޑުމެން 

ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާނެ. ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާ ދާއިރާ ެއްއގައި އޮްނނާނެ. އެހެންވީމާ، ޕެންޝަްނ 

މާރާތްުކރުމުގެ މަގު ތަަނވަްސވެފައި ވާނެ. ޕެންޝަން ްސކީމުން ފަންޑުން އެ ކަންަތއް ކުރާަކށްނުޖެހޭނެ. ގެދޮރު އި

އެއަށް ނަާގކަށްނުޖެހޭނެ. ޚާއްޞަކޮށް ިވޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފުޅާވެގެންދާނެ. ޕެންޝަން ފަންޑުން އެއަށް 

ގެންނަންޖެހޭ. ނަގާކަށްނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުތަްއ ކުަޑ ދުަވސްކޮޅަކަށް ނަަމވެސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަ 

ޑީ.އާރު.ޕީ ސަުރކާރެއް އަންނަދެން މި އިޞްލާޙުތައް އެަބ ގެންނަންޖެހޭ. އެއީ މި ދުވަސްޮކޅު ވެސް މި ކަންަތްއ 

ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ ބަދަލުތައް ގެެނވި، ަރއްޔިުތންނަށް އޭގެ ަފއިދާ ލިބޭނެ. 

ރުކާރު އައުމަށްފަހު މީގައި ިމހިރަ ކަންތައްތަކަށް ރައްޔިތުްނނަށް ޕެންޝަން ފަންޑުގައި އެހެންނަމަވެސް ޑީ.އާރު.ޕީ ސަ 

ގެ ިމންވަރުފުޅުން އެއަްށވުރެ ކެިރފޯރާ ގޮތެްއގައި ަރއްޔިތުްނ هللاހުރި ފައިސާ އިން ނަާގކަށެއް ނުޖެހޭނެ. މާތް 

 ދިރިއުޅެމުންދާނީ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތިމަރަފުށި ދާއިރާ

ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު، ، 2119/8`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އާދެ! މި ޤާނޫނަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިއްޞލާޙަށް އޭގެ މަފްހޫމަށް، އޭގެ 

ނުޑ ތާއީދުކުރަން. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް މީަގއި ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ަބެއްއ ޖު މްލަ މަފްހޫމަށް އަޅުގަ

ކަންތައްތަކަކީ އުސޫެލއް ގޮތުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ތަފާތު ބަދަލުތައް ގެނެވިދާނެ އިޞްލާޙުަތކެްއ، 

ބޫލުކުރާތީ، މި އިްޞލާޙު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުަވއިގެްނ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް، އަިދ ސަބަބުތަކެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ޤަ

ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ އަދި ވަޒީފާ ދިނުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ތަާފތު މުއައްސަސާތަްއ، ސިވިްލ 

ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކަހަަލ، ޖުޑިޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކަހަލަ، ބޮޑެތި ަވޒީފާ

ނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ަކމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން.  މުއައްސަސާަތކާ މަޝްވަާރކޮްށ ރަނގަޅު ގޮތެއް ހޯދުމަކީ ައޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޕެންޝަނަކީ، އޭގެ ޢާއްމު މަފްހޫމަކީ މީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްފަހު ގައިން ބާރުދެރަވެ، ަވޒީފާ 

ނުކުޅެދޭ ހާލުަގިއ އަބުރުވެރިކަމާ އެީކގައި އޭާނގެ ދިރިއުޅުުމގެ ކަންތައް ހަަމޖެއްސުމަށް ޓަކައި ކުރިން  އަދާކުރުމަށް

ނޑު  ނޑިފަިއވާ ބައިން އޭނަ އަށް ޕެންަޝން ދެމުން ދިއުން. އަޅުގަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ދުވަްސވަރު ޭއނާގެ މުސާރަ އިން ކެ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މައިަގނުޑ މަޤްޞަދަކީ ޕެން ޝަނެއްގެ މަޤްޞަދަކީ މިއީ. މިގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި އަުޅގަ

ތަފާތު، ރާއްޖެތެރެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ، އަތޮޅުތަކަށް ުކރަމުންދާ ބައެއް ދަތުރުތަކުގަިއ ދެންމެއަކު ކެލާ ދާއިރާގެ 
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ތެރެއިން މި ޝަކުވާ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ މަޢުޞޫމު ވިދާޅުވި ފަދައިން، ވަރަށް ގިނަ ރަްއޔިުތންގެ

ނޑާފަިއވާ ބައިން މި އުމުރުގައި ތިމަންނަމެންނަށް ބޭނުންކުރުމުގެ  ލިބެމުންދޭ. ތިމަންނަމެންގެ މުސާރަ އިން ކަ

ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތުމަކީ މުހިއްމު ަކމެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތަކީ ވެސް ެއއީ. ެއ 

ނޑިފަިއވާ ބައި، ދިިރއުޅުމުގެ ކަމެއް ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެނޫން ެވްސ ރައްޔިތުންގެ މުސާރަ އިން ކެ 

ނަޑއަަޅއި، ކޮންެމވެްސ  ހާޖަތްތަށް ފުއްދައިދިނުމަށް ޓަކައި މި ފައިސާ އިން ބޭނުންކުރެވިދާނެ އުސޫލެއް ކަ

ނަޑއަަޅއިގެްނ ފުރުޞަތު އޮތުމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކަ މެއް. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނަީކ ޕަސަންޓޭޖެއް ކަ

ނޑުމެން އަަލށް ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ޤާނޫނަކަށް ވެފައި، އެ ޤާނޫނުގަިއ  2119 ވަނަ އަހަރު ފާސްވި ފަހުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތަފާތު ފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން  މިނޫންވެސް އިތުރު ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހިފައި ވާކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި ޕެންޝަން އެ ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަ ނިގގެންދޭ. އަުޅގަ

ނޑު މަފްހޫމާ ޚިލާފަށް ތަރުޖަމާކޮށްގެން، އޭގެން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މި ޤާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް ޭއެގ މައިގަ

މީސްމީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް އުނިވާ ފަދަ ގޮތަކަށް  ޕެންޝަން ލިބެމުންދާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައެއް

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ  ޢަމަލުކުރެވެމުން އެބަ ދޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ކަމަކީ އަުޅގަ

ްއސަސާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެއންމެހައި މެންބަރުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފަިއވާ މަސްއޫިލްއޔަތެއް. މި މުއަ

ޖަވާބުދާރީކުރުަވއި ރައްޔިތުްނެގ ތެރޭގައި ހަހަމަ ގޮތެއްަގއި މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތެއް ހެދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް 

ނޑު ދަންަނވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކަހަލަ މުހިއްމު  ކަމުގައި އަުޅގަ

އި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނުދެވި، މުއައްސަސާަތކުން ބައެއް ފަހަރުގަ

ޕެންޝަން ލިބޭ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނުދެވި، އަދި ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނީ އެ ޕެންޝަން ލިބެންޖެހޭ 

ގޮތަށް ވެްސ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުންެގ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޞްލަޙަތު އޮތް ގޮްތ ނޫން ގޮތް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބަ އޮތް. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ބައެއް ފަހަރުަގިއ ޕެންޝަނާ ބެހޭ އޮފީހުން 

ނޑުމެންގެ ޤައުމު ކުރިއަށް ޮއްތ  ޕެންޝަން ތަކުރާރުވާ ކަމަށް ބުނެ، އަދި ޕެންޝަން ތަކުރާރުވަމުން ގޮސް އަުޅގަ

އްަސކަށް އަހަުރގެ ތެރޭަގއި، ނުވަތަ ސާޅީހަކަށް އަހަރުެގ ތެރޭގައި ދަރަނި ބޮޑުެވގެްނ ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ވެްސ ވި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި އިޞްާލޙު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ދިރާާސކުރަމުން ދާއިރު ޕެންޝަން  ބުނަމުން އެބަ ދޭ. އަޅުގަ

ކޮމިޝަްނ ކަހަލަ ބޮޑެތި މުއައްސަސާަތކުން، ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ސިވިލް ސަރވިސް 

ހުރި ޝަކުވާތަކާ އަދި އެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްާލޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، އެންމެ 

ނޑު މި ކަުމގައި ފުރިހަމަ ބިލެއްގެ ގޮުތަގއި، ިއޞްލާޙެއްގެ ގޮުތގަިއ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވައި ެދްއުވމަކީ އަުޅގަ

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްާވ ކޮމިޓީ އަށް އަޅުަގނޑު ުކރާ އިލްތިމާސެއް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރަކަށްއައިްސ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގިއ ހެދިފައި ހުރި ތަފާތު މިނިވަން މުއައްސަސާތަާކ، އަދި ތަފާތު ކުންފުނިތަކުން 
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ނޑު މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަ އްޔިތުންާނ ދޭތެރޭގައި ބަެއއް ޚިދުމަތްދެމުން ދާއިރުގައި ތަފާތުކުރުންަތކެއް ހުރިކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ނޑުމެން ކުރި ޒިޔާަރތެއްަގއި އަުޅގަ ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކުރަން. ާދދި ފަހުން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްަޓށް އަުޅގަ

ލިއު.ެއސް.އީ އިން ެއ ރަށަށް ދެމުންދާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތުގައި، ރައްޔިތުންެގ ފަރާތުން އެނިގގެން ދިަޔއީ އެމް.ޑަބް

ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތުގައި ބިލުކޮށްގެން ފައިސާ ަނގަމުންދާ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މީ ރާއްޖޭގެ އެްއވެްސ 

ނޑަށް. އަދި މީގެ ެއން މެ ފާހަގަކޮށްލަން މުހިއްމު ރަށެއްަގއި މިހާތަނަށް ކުރަމުން އައިއްސަ އޮތް ކަމެއް ކަމަަކށް އަޅުގަ

ނުކުތާ އަކީ ބައެއް ގޭގެ އިން ނަރުދަމާ ނިޒާމުން ފައިސާ ނަގަމުންދާއިރުަގއި އަނެއްަބއި ގޭގެ އިން ނަރުދަމާނިޒާމަށް 

ފައިސާ ނަގަމުންނުދާކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

މިފަދަ މުއައްސަސާތަކާއި ކުށްފުނިތަކާ ސުވާުލކޮށް، ރައްޔިތުްނގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތިން މެންބަރުން 

ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށް ަމގުފަހިކުރުވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއ ބޭފުޅުން ޒިންމާދާރުކުުރވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޕެންޝަންގެ ރައީސް. ޕެންޝަނާ ބެހޭ ބިލަށް މި އިޞްލާޙު ހުށަހެ ޅިފައި ވާއިރުަގއި އަުޅގަ

ޤާނޫނަށް މި ނޫންވެސް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފައި އެބަ ހުރި. ބައެއް އިޞްލާޙުތަކަކީ މިކަމަށް ލާޒިމުކުރުވާ 

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކޮށް، މި އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް

 السالم عليكنوދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ޤާނޫނަށް  ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާ ބެހޭ 2119/8ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެން ދާިއރުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ފުށްކޮށް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނަން. ޕެންޝަންގެ 

ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ ޕެންޝަނަކީ ކޯއްޗަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ކޯްއޗެްއ، ކިހިނެތް ހިނގާ އެްއޗެްއކަމާ ދޭތެރޭގަިއ 

ނޑަށް ޖުމްލަކޮށް މި އިޞްލާޙުތަަކކަށް ނުވަތަ ެއކަމާ ބެހޭ ގޮތު ން ަވރަށް ގިނަ ވާަހކަތައް ދެެކވެުމންދާއިރުގަިއ އަުޅގަ

ތާއީދެއް ނުކުެރވޭ. ެއއީ ޕެްނޝަން، ޙަޤީޤަތުަގއި މި ސްީކމު އުފައްދާފައި އޮތް ނިޔަާތިއ އޭެގ މަގުސަާދ، ެއކަމުން 

ލާޙުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ަތޢާރުޟުވޭ. މި އިޞްލާޙުތަާކ ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އާއި މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞް

އެީކގައި ިމކަން ކުެރވޭ ގޮތަށް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ޕެންޝަން ފަންޑުަގއި ހުންނަ ފައިސާ ައކީ އެ މީހަުކ ބޭނުން ކޮންމެ 

މު، ހަމަ ެއއްެވސް ގަިޑއަކު، ބޭނުންެވއްޖެ ކޮންެމ ކަމަކަށް ެނގޭ ފަިއސާ އެްއގެ ގޮތުަގއި އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއް

ނޑުމެންނާިއ ބައްދަލުކުިރިއރުގަިއ ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަުދ މި  މައްސަލަ ެއއް އޮތް ކަމަކަްށ ނުފެނޭ. އާދެ! މިއަުދ އަުޅގަ

ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަްއތަކެއް ހިނގާފަ. ވަރަށް ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުގެ ވަރަށް ބޮެޑތި ލީޑަރުން އެބަ ވިދާޅުޭވ 

އްަގިއ މިވެނިކަމެއް އޮންނާނީ މިހެންނޭ. މިވެނި ދުވަހަކުން އެހެންނޭ. މިއަދު މި ހިނގަނީ ތިމަންނަމެންގެ ވެރިކަމެ

ކޮންބައެްއގެ ވެރިކަެމއްތޯ ަބލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. މީ ވަރަށް ބޮޑަށް ަދއްކަންޖެޭހ ވާހަކަ އެްއ. ެއއީ ތަފާތު 
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ވެނި ކަެމްއ މިހެންނޭ. ތިމަންނަމެންގެ ޕޯޑިއަމުތަުކގައި މިހާރު މި ފެންނަނީ ތިމަންނަމެންގެ ވެރިކަމެއްަގއި މި

ވެރިކަމެްއަގއި އެވެނި ކަެމއް އެހެންނޭ. އެހެން ވިދާޅުވާއިުރގައި ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަީނ މިއަދުގެ ވެރިކަމުގެ ބޯކިާބ 

 24% ިހއްސާކުޭރ، ޕީ.ޕީ.އެމް 24ބަހައިލާފައި އޮތް ގޮތާ ދޭތެރޭަގއި ފިކުރުކޮށްލުމަކީ ނެތް ކަމެއް ނޫނޭ. ޑީ.އާރު.ޕީ %

ހިއްސާކުރޭ، ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ބޭުފޅަކު ވެސް އަރާ މި ބުނަނީ ތިމަންނަމެންގެ ވެރިކަމެްއަގއި މިކަމެއް ނުޖެހޭނޭ. ބުނިއިރު، 

ޝެއަރގަނެގެން. ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ކުރަން ބޭނުންވާ  12މި ހިނގަނީ މި ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަން. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިން %

އެހެންނަމަވެސް މިއަުދ ހިތާމައަކީ ހިރިމަރަދޫ ރަްއޔިތުން ެއ ތިބީ ހުމާ. ހުރިހާ  ކަންތައް ބަރާބަރަށް އެބަ ުކރެވޭ.

އަހަރު ދުަވްސ  2މުއައްސަސާަތއް އެހެރީ ބަންދުކޮށްފަ. ކައުންސިްލ އިދާާރގަިއ އެލްބޯޑު ޖަހާފަ. ބަނދަރުނެހެދިގެން. 

ވެލިޫދގައި އެަތއް ުޒވާނަކަށް، އެަތއްއެަތއް  ވަނީ ވެިރކަން ބަދަލުވިތާ. ޮކންކަމެއްތޯ މި ކުެރވުނީ. ހަމަ އެާއއެީކގައި 

ރައްޔިަތކަށް. އެހެންީވމާ، މީ މި ހިނގާ ކަމަކީ.  6ޒުވާނަކަށް އަިނޔާކޮށް މިހާރުވެސް ޖަލުގައި އެތިބީ. ވެލިޫދގެ 

ގެ 12ގެ ެދ ބައި މީހުންނާއި %24އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ކަމެއްެގ ޒިންމާ ވެސް ނަގަން އެބަ ޖެހޭ މިއަދު. %

ބައި މީހުންނަށް. މި ހުރިހާ ބައެއް ވެސް އެަބ ޖެހޭ ނަގަން. ޕެންޝަނޭ  6ގެ އަެނއްކާ ދެްނ އޮތް 8ބަޔަކާ، %

ކިޔާއިރު މި ސްކީމު ާގއިމުކުރެވުނީ ވެސް ސީދާ އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުގަ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގައި މިކަްނ 

ޔާ އެްއޗެއް ގެނެވުީނވެސް. މީގެ ކުރިން ެވްސ ގާއިމުކުެރވުނީ ވެްސ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގައި އާސަންދަ އެކޭ ކި 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ތަންކޮެޅއް ބޮޑަށް ލަދުގަންނަ ނަމަ  ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް. ދެން ކޮން ވާހަކަ ެއއްތޯ މި ދައްކަނީ. ައޅުގަ

ދަ ާއިއ މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްާކކަން ނުވެސް ވާނޭ. ހެޔޮުނވާނެ މިަކހަލަ ވާހަކަ ދައްކަން. ހަމަ އެާއއެީކގައި އާސަން

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި ބޯހިާޔވަހިކަމާ، ތަރައްޤީ ކިޔަން ުފރުޞަތު ހޯދައިދިނީ ޙަޤީޤަތުގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަރއްޔިތުން މި 

ޤައުމުަގއި ކުރި މަަސއްކަތުްނނޭ. މި ބޭފުޅުން ހަމަ އޭރުަގއި ެވސް ވެރިކަންކުެރއޭ. އެހެންވީމާ، ޕެންޝަނަށް ގެެނޭވ 

ފަިއސާކޮޅު ެނގޭ ގޮތަށް އޮންނަ އޮތުމުގަިއ ެވސް، ޖުމްލަ ގޮެތއްަގއި ހައްޖަށް ދާން މީހަުކ  އިޞްލާޙާ ެއީކގައި ވެސް 

ނޑުގެ ވެސް ަމއްސަލަ ެއއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މި  ބޭނުންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ފައިސާ ނެގުމާ ދޭތެޭރގައި ައޅުގަ

ރާ އެބަ ވިދާޅުވޭ. ެއްއގޮތަަކށްވެސް ވަކި މީހަކު ކްރެޑިޓު ޕެންޝަންގެ ވާހަކަިއގެ ތެރެިއން، އަނެއްކާ އަނެއް ބޭފުޅަކު އަ

ހޯދައިގެނެއް ނޫން. ެއކަމަުކ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ނޫންތޯ މި ކަންކަން ހިނގައިދިޔައީ ކިހިނެއްކަން. ކޮން 

ކާ ވާހަކަ، ވާަހަކ ގޮތަކަށްކަން. ރަްއޔިތުން ޤަބޫލުކުރަނީކީ ހަމައެކަނި ަދއްކާ ވާހަކަައކަށް ނޫނެއްނު. ހަމަ އެކަނި ދައް 

އަހަރުދުވަސް މި ިދޔައީ. ނަތީޖާ ހާސިލުކުރީ ކާކުޯތ، ކޮްނ ބަެއއްޯތ  41ވާހަކަ، ވާހަކަަދއްކަމުން އަިއސް ވާހަަކިއގައި 

ބަލާނީ. އެއީ ރަްއޔިތުމީހާ ބަލަން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅަކީ ޙަޤީަޤތުގަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުެމންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ 

ޓަނޭޝަން އެައރޕޯޓަށް މީހުން ނަގާއިރު ެވސް ޤައުމީ ިއއްތިހާދުަގއި ޮސއި ނެތް މީހަކަށް ެވއްޖެްއޔާ ހަނިމާދޫ އިން

މުވައްޒަފުން ބޭނުންެވގެން  31އިންޓަިވއު ވެސް ކުރަން ނުގެންނަ ތަން. އިންޓަވިުއޮކށްލަން ވެސް ނުގެނޭ. 

އި ނެިތއްޔާ އިންޓަިވުއކޮށްލަން ވެސް ުނގެނޭ. މީ އިޢުލާނުކޮށްފައި އޮތީ. އެކަަމކު ޤައުމީ ިއއްތިހާދުގެ ޕާީޓަގއި ސޮ
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މިހާރު މި އޮތް ޑިމޮކްރަީސގަިއ އޮތް ހާލަތު މި އޮްތ ގޮަތކީ. މިހާރު މި އޮތް ހެޔޮ ވެރިަކމުގެ ހާލަތު މި އޮތް ގޮތަކީ. 

ށް، ހަމަ ސީދާ މި ބަދަލުކުރި ވެރިކަން މި ޮއތް ގޮތަކީ. ިދވެހިރައްޔިތުން ެއބަ ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން. ަވގަ

ވަގަށް. ހަމަ ވައްކަުމގެ ތެެރއިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ގޮތަށް ެއބަ ހުރި ޕާޓީތައް ބަދަލުކޮށްފަ. ރައްޔިތުންނަކަށް ުނވެސް 

އެނގޭ. ިމއަދު އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާުލވާން. އެހެންވީމާ، ޕެންޝަނުެގ ާޤނޫނާ އެކީަގއި ޕެންޝަނުގެ 

ވަރަށް ބޮޑަްށ ރަްއޔިތުން ަސމާލުވާންޖެހިފައި އޮތް ކަެމއް. ރައްޔިތު މީހާައކަށް ނޭނޭގ ވާހަކަތަުކގެ ތެެރއިން މީ ވެްސ 

ޕާޓީ ބަދަލުވާއިުރގަ. ދެން ޕެންޝަންގެ ލާރިކޮޅު ަނގަން ދާިއރުގައި ނޭނގޭނެ ފަންޑު ހުންނާނީ ކޮންތާކު ކަމެއް ވެސް. 

ހެންވީމާ، މި ހާލަތުގަިއ ޤައުމު މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ފަހަރެއްގަިއ ފަންޑު ހުރެދާނެ ޤައުމީ ިއއްތިހާދަށް ކަހައިލާފަ. އެ

ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެައރޕޯޓުން ޤައުމީ ިއއްތިހާދުގެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަނި ަވޒީފާ ިލބޭ ގޮތަށް އޮންނަ އޮތުމާ، 

ހަކު ނެތް. ރައީސް ހަމަ އެއާއެީކަގއި ނ. އަތޮޅު ފޮއްދޫ ރައްޔިތުން އެތިބީ މަުގމަތިވެފަ. ދެ ހަފްތާވަނީ، އަަޅއިލާނެ މީ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ކައިރިއަށް ދިަޔއިމަ ވިދާޅުވަނީ ނެތޭ ލާރި އެއް. ތިން ކޮމްޕިއުޓަރު ދޭނަމޭ 

އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ. ދެން ހުރި ތަނުން. ހަމަ ދާ ކޮންމެ ތަނަކުން މި ބުނަނީ ބަޖެޓެއް ނެތޭ. 

ހުން މިފަހަރު ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި އެބަ އޮެތއް ނޫންތޯ ފޮއްދޫ ބަނދަރުހަދަން އެކަމަކު މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ

ފާސްކޮށްފަ. އެކަމަކު ބަޖެޓެއް ނެތް. ދެން ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެ މި ވަނީކީ. އެހެންީވމާ، މި ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމޭ، 

މާ މިވެނިކަމެއް ކޮށްދޭނަމޭ އަދި ަގއި ތިމަންނަމެންގެ ވެރިކަން ޤާއިމުކުރެވޭނ2113ީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެރިކަމޭ، 

މިތާނގައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކިޔަސް، ެއކަން ދެން ރައްިޔތުން ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ. ނަތީޖާ ހާސިލްކޮށްދިން، ނަތީޖާ 

ނެރެދިން ޕާޓީ އަކީ ވެސް، ަނތީޖާ ނެރެދޭނެ ޕާޓީ އަކީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަރއްޔިތުންކަން ދިވެހިރައްޔިތުން ބަލަިއގަނޭ. 

 ކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ަރީއސް. ޝު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމުމެދުހެންވޭ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕެންަޝނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގުރައިދޫ ، 2119/8ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ހެޔޮ ވިސްނުމެއްަގއި މާތް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަ ީކ އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  މަގުސަދެްއގައި ހުށަހަޅާފަިއާވ އިޞްލާޙުތަކެްއކަން އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ގޮތުަގއި މިފަދަ އިޞްލާޙުތަްއ މުޅި ޤާނޫނަށް ކުދިކުދި ބަދަލުތައް ގެންނަމުންދާ ދިއުމަކީ އަޅު  ގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނު ބޮއްސުންލުމަށް ކުރެވޭ ކަމެކޭ. ނޫނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ކުރަން ގަސްތުކުރާ 

ކަމެކެވެ. އެހެން މި ދަންނަަވނީ މި ޤާނޫނުގައި، ޙަޤީޤަތުަގއި މި ޤާނޫނަށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ބަލާިއުރ 

ވަނަ  14އިޞްލާޙަށް ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ، މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި، ޤާނޫނުގެ  ވަނަ 14ވެސް އެބަ އޮވޭ 

ނަންބަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙު، މުޅި އިޞްލާޙަށް ަބލާއިރު މި އޮންނަނީ ރިޓަޔަރމަންޓު ޕެންޝަން ސްކީމުގައި 



29 

 

ރމަންޓު ޕެންޝަން ސްކީމަކީ އެ ސްކީމު ބައިވެިރވާ ފަރާތްތައް. ރިޓަޔަރމަންޓު ޕެންޝަން ސްކީމު. އެހެންވީމާ، ރިޓަޔަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި ފަިއސާ ނަަގއިގެްނވާނެ ސްކީމެއް ނޫން.  ހިނގަމުންދާއިރެއްަގއި ރިޓަަޔރނުކުރާ، އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މުޅި ޤާނޫނު އެކުަލވާލެވިފަިއވާ މަފްހޫމަށް ބަލައިލާއިރު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙަކީ 

މި ޤާނޫނަށް ގެނެސްފި ނަމަ ޤާނޫނު އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާހެން ބޮއްސުންލައިގެން، ައޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން 

އެްއކަލަ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޤާޫނނުގެ ެއކިެއކި ކުދި ކުދި ތަންަތންކޮޅަށް ގެންނަމުންދާ ބަދަލަިއގެން މުޅި ޤާނޫނު އެްއކޮށް، 

ނޑުމެންނަށް ނު ހިފިގެންދާނެ އިޞްލާޙަކަށް ވާނޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އޭގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮުތގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނު، މިހާރު މި އެކުލަވާެލވިފަިއވާ ޤާނޫނު ކާމިޔާބު ޤާނޫަނކަށް ހަދަން ބޭނުން ނަމަ 

ނޑު އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ ިމހާރު މި ހުށަހަޅާފައިވާ، މި އިޞްލާޙަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ބަެއއް ޕޮއިންޓުަތކަކީ އަ ުޅގަ

ނޑުމެން ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް، އުމުރުން ދުވަސްީވ މީހުންނަށް ނުވަތަ  ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ުމހިއްމު، އަުޅގަ

އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކަށް ަވރަށް ވެސް މުހިއްމު ޮޕއިންޓުތަކެއް، ނުކުތާތަެކއް ކަުމަގއި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. 

ނޑުމެން ަހދަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ މިކަމާ ގުޭޅ ގޮތުން އިތުރު ޤާނޫނުތަްއ ހެދުން، ނުވަތަ ެއއާ ުގޅޭ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެހެން ކަހަލަ ކަންތައްތައް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނެ އެހެން ކަހަލަ ގޮތްތައް އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައިދިނުން. 

ޑިކަލް ުނވަތަ ޞިއްޙީ ގޮތުން ކަމެްއ މިސާލަކަށް ބަލަމާ ހިނގާ! މި އިޞްލާޙުގައި އެބަ އޮތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މެ

ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ފައިސާ ަނާގނެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހާރު އެބަ ޮއވޭ ސްކީެމއް، ާއސަންދާ ސްކީމު. ޭއގެ ދަށުން 

ނޑު  ނޑުމެންނަށް ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ފައިސާ. ހަމަ އެއާ ވިއްަދއިގެން ތައުލީުމ ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ  އެބަ ލިބޭ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނެއް، ތަޢުލީމަށް ވަކި ފައިސާ އެއް  ހަނދާންވާ ގޮތުގައި އެބަ މިހާރު އެބަ ހިނގަމުންދޭ އަޅުގަ

ނޑުމެްނެގ ތައުލީމު އުނގެނެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި ސްކީމުގެ  ލިބޭނެ ގޮތަށް ޤާނޫނެއް ބައްޓަންކުރެިވގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ދަށުން ފައިސާ ލިބޭނެ. ެއޮގތުން އު މުރުން ދުވަްސވީ ފަާރތްތަކަށް ވެސް ަފއިސާ ލިބޭެނ ގޮތްތަްއ އަުޅގަ

އަހަރު  65ތެރޭގައި އެބަ އޮތް ެއކުލަވާެލިވފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މިހާރު އެބަ ލިބޭ 

ތެރި މެންބަރު، ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރުފިޔާ. އެހެންނަމަވެސް ދެންމެ ޢިއްޒަތް 2111ފުރުނީމާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 

މެންބަރު ވާހަކަދައްކަމުން ވިާދޅުވެއްޖެ ޑީ.އާރު.ީޕގެ ސަުރކާެރއްަގއި ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަެކއް މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަްށ، 

އެއާ ވިއްަދއިގެްނ  މި ބިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިްޞލާޙުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ާވހަކަ. ހަމަ

 2111އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެހެންވީމާ، އުމުރުން ދުަވސްވީ މީހުންނަށް މިހާރު ސަރުކާރުން އެ ދެމުންދާ 

ރުފިޔާ އަށް ިމ  2511ރުފިޔާ އަްށ ނޫނީ  2311ރުފިޔާގެ ބަދަލުަގއި ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ޑީ.އާުރ.ޕީގެ ސަުރކާރެްއގައި 

ނޑުމެންެގ ވިސްނުމަކީ އަބަދުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ފައިސާ ެވސް އިތުުރކުރެ ިވގެންދާނެ. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ  ދިވެހިންނަށް ހެޔޮ ގޮތާއި ފަސޭހައިން އުޅެވޭނެ ގޮތްތައް މަުގފަހިކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ  މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް، ޤާނޫނަށް ކުދިކުދި ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި، ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަ
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ފިކުރުކުރަންޖެހޭ، ވިސްނަންެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަްއޔިުތންނަށް ފަސޭހަވާނެ، އެންމެ ބޮޑަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތްތަކަށް 

ނޑުމެން މި ހަދާ ގަވާއިދުތަަކކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ރަ  އްޔިތުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކޮށް، އަުޅގަ

ނުޑ  އެންމެ ފަސޭހަކޮށް އޭގެ މަންފާ އާއި ފައިދާ ލިބޭނެ ގޮތަށް ެއކުލަަވއިލެވޭ ޤާނޫނަކަށް ހަދަން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޑީ.އާރު.ީޕގެ ފަރާތުން ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި މީަގއި ހުރި މަފްހޫމުތަކަށް ނުވަތަ މި ހުށަހަޅާފައިާވ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ، މިއީ މުހިއްމު ވާހަކަތަެކއް. ނުކުތާތަކަށް އަޅު  ނޑުމެން ތާއީދުކުރި ކަމުަގިއވީ ނަމަެވސް އަުޅގަ ގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަެކއް މުޅި އިޞްލާޙުަގއި ވެސް ވަނީ. 

ނޑުމެންނަށް މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވަިއގެން މިއާ ބެހޭ ގޮތުން  އަޅުގަ

ނުޑ  ޑިބޭޓުކުެރވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަ

 ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. ޝު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

ވޯޓުން  39ިމދިޔަ ހަފްތާގަިއ  ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލ ެއއް މި ނެީގ ައޅުަގނޑުމެން

ފާސްކޮށް ތަޞްދީޤުކުރި ބިލު، އެ ދެ ބިލު ބަންޑާރަ ނައިބު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލައްވައިެގން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް 

ނޑު ދެކޭ ޮގތުގައި އިތުރު ޤާނޫނުތަކެްއ  އޭަގއި ހަދާނެ ގޮެތއް ނޭނިގގެން ލަސްކޮްށގެން ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގެ މައްސަލަ ވެްސ  ހަދަމުންދާއިރު މިއީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. އެއީ ައޅުގަ

ނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނުތައް ތަޞްދީޤުކޮށް ގެެޒޓުނުކޮށް،  މިހާރު މި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ތެރޭގައި ތާިށކޮށްފަ. ދެން ައޅުގަ

އްެޗއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމަށް ދާން. ގެޒެޓު ވެްސ ގެޒެުޓކޮށްފައި އެންމެ ރަނަގޅު އެކަމުަގއި އޮންނަ އެ 

ނުކުރައްަވއި ސުޕްރީމް ޯކޓަްށ ލައްަވިއގެން މި ހިންގަނީ ަޙޤީޤަތުގައި ޮބޑުސިންގާ ޖަރީާމ އެްއ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ލީހުގެ އިދާރާ އިން، އެހެންވީމާ، މިވަރަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ސްކްރޫޓިނަިއޒްކުރަމުން ދާއިުރ މަޖި

ނޑު ދެކޭ ގޮުތގައި ޭބކާރު މަސަްއކަތެއް  މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މި ަކމުގައި ލީޑަރޝިޕް ނުަދއްަކަވންޏާމު އަޅުގަ

ނުޑ ސާުފކުރަން ބޭނުންވޭ ކޮން އުޫސލަކުން، ކޮން ހަމަައކުންތޯ،  ކުރަްއވަމުން ތި ގެންަދވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޓުްނ ދެ ވަނަ ފަހަރަކަށް ތަޞްދީޤުކުރި ދެ ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެއްޖެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އަދި ވޯ 39ކޮބައިތޯ މަޖިލީހުގެ 
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ވޯޓު ަލއި، ެގޒެުޓކުރަން މަޖުބޫރުކުރާ ވަގުތުްނ ފެށިގެން ދެން މިސާލަކަށް  39އަޅުަގނޑު ސާފުކުރަން ބޭުނންވޭ 

ބަންދުވޭތޯ، ނޫންތޯ. މިކަހަލަ ކަންކަމަކީ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެތޯ އެ ޤާނޫނުގައި އެ ހިސާބުން އެކަން

ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. ެއއީ ޤާނޫނު މި ހަދަނީ އަޅުަގނޑުމެން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލަިއގެން 

ތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ އޮންނަީނ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަނީ ކޮްނ ވާހަކަެއއްތޯ ބަލަން. ނުވަތަ ޕްރެޝަރު ހުރީ ކިހާވަރަށް

 ބަލަން ކަންނޭނގެ. ދަންނަވަންތޯ އަޅުަގނުޑގެ ެއްއވެސް މަްއސަލަ އެއް ނެތް... 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިއީ ާވހަކަފުޅުދެއްކުމުގެ ފުރުޞަެތއް ނޫން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

  ކަެދއްެކވުން:ވާހަ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ ކޯޓަށް ދާން. ގެޒެޓުުނކޮށް އެހެނެއް ޫނެޅވޭނެ، ަރއީސް. މިއީ ވަރަށް 

 ސީރިއަސް މައްސަލަ އެކޭ. 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހަވާލާދެއްވާ ބިލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިާދރާ އިން، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އިލްތިޒާމެއް ވާނީ އަދާކޮްށ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް.   ނިންމާފަ. އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު 

އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ، ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު އެ ދެއްެކވި ވާހަކަ އަްށ 

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުަގިއ  އަޅުަގނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަން. އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމު ެވސް ހަނދާން އެބަ ހުރި

މިގޮތަށް މަޖިލީހުން ފޮނުއްވި ބިލެއް ތަޞްދީޤުނުކުރައްވަިއ ލަސްކުރެއްވުުމގެ ސަބަބުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް 

އޮންނާނެ ވީ އެންމެ ައވަހަަކށް ތަޞްދީޤުކުރަްއވަންވާނެ ަކމަށް. އެހެންވީމާ، ބުރާސްފަިތ ދުވަހު މަޖިލީހުން ބިލެއް 
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އިވާ އެ ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ަކމަށް ވާނަމަ، އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަގައިމު ފޮނުވާފަ

ނުޑ  ވެސް މި ޤައުމަށް ބޮޑު ކަމެއް ދިމަލެއް ނުވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ބިލު ހަމަ ތަޞްދީޤުކުރެވެންވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާެގ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވެއްެޖ  ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ! އަިދ ހަމަ މިއާއެކީަގއި

ބަޖެޓުގައި ކަްނކަން ހިމެނިފައި ޮއވެ، ެއކަންކަން މިއަުދ ރައްޔިތުންނަށް ނުކޮށްދެއޭ. އެ ބޭފުޅާ އެ ވާހަކަ އެހެން 

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން  މި ަފހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓުނުދޭކަން ވިދާޅުާވއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ހަނދާނަށް ގެންނަން. އަޅުަގނޑުމެން މިދިޔަ  ައހަރު، ރައީސް ނަޝީދުެގ  3ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން އެ ސަރުކާރުގައި ބަިއވެރިނުވެ ތިބިކަުމގައި ިވޔަސް އަުޅގަ ވެރިކަމުަގއި ހަމަގައިމު ވެްސ އަޅުގަ

ނުޑމެން ވޯޓުދިނިން. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ހަމަގައިމު ެވސް އޭރު  ަގއި ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓުތަކަށް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހައިސިްއޔަތުން ެއއްެވސް ހާލެއްގައި ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. މިއިން ކޮންމެ 

ންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތްތައް މެންބަރެއްގެ ދާއިރާގެ ރަްއިޔތުންނަށް ވެސް ރައްޔިތު

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން  ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. އާދެ! ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ތުން ބަލަިއގަންނަ، ބޭނުންވަނީ ގުަރއިދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ރިޟާގެ މި ހުށަެހޅުމަކީ ައޅުަގނޑު ވެްސ ހަމަ ހެޔޮ ހި

އެކަން ޤަބޫލު ެވސް ކުރާ ކަންތައްތަކެކޭ. ީމގަިއ ހުށަހެޅިފައި މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ ހަމަަގިއމު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ރަށުތެރެއިން، ނޫނީ ރާއްޭޖެގ ރަށްރަށަށް ކުރާ ދަތުރުތަުކަގއި ދިމާވާ ަރއްޔިތުްނގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮުޑވުމެއް. ެއކި 

ނޑުެމންނާ ކޮށްފައިވާ ޝަުކާވ އެއް. އެހެންކަމަށްވުމާެއުކ މިގޮތަށް މި އިޞްލާޙު ފަހަރު މަ ތިން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ރިޟާ އަށް ޝުކުރުދަންނަވަން ބޭނުން. ދެން އޮތީ  ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވި ކަމަށް ޓަކައި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަ ގޮ  ތްތޯ. އެހެން ބަލާ ކަމަށް ވާަނމަ މިއީ އެ ބިުލގެ ައސްާލ މިކަން އޮންނަ އުސޫލުތޯ. ނޫްނނަމަ ކަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، ބޭރު ޤައުމެްއގައި ަވިކ  ނޫންނަމަ ރޫޙާ ޙަޤީޤަތުގައި ޚިލާފު ކަމެއް. އެކަަމކު އަުޅގަ

މިގޮތަށް  ގޮތަކަށް ޕެންޝަން ސްކީމު އެކުލަަވއިލާފައި އޮންނާތީ، ނޫންނަމަ މިއަދު އަޅިަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނު

ނޑުމެން މި ކަންަކމާ ދޭތެރޭގައި ނުވިސްނާ ިމ ބިލު ބޭރުކުރުމަކީ އެންމެ  އެކުަލވައިލާފައި ވާީތއޭ ކިޔާަފއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަދައިން  ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ބޮޑެތި ުމސާރަ އެބަ ލިބޭ މަޖިލީހުން. އަދި އަުޅގަ

ތުންތަކެއް ވެސް ނޫންނަމަ އެިކއެކި މަޤާމުތަކުަގއި އުުޅއްާވ ބޭފުޅުންތަކެއް ވެސް ެއަބ ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ ގިނަ ރަްއޔި

ނޑުމެްނގެ މުސާރަ އިން % ނިޑގެްނދާއިރުަގއި އެ ެކނޑެނީ % 7ތިއްބެވި. އަުޅގަ ކަން އިހުސާސްކުެރވިދާނެ.  7ކެ

 7އަށް އޭނާގެ މުސާރަ އިން %ރުފިޔާ ހިފައިގެން މުސާަރއިގެ ގޮުތގަިއ ވަަޑއިގަންަނވާ މީހާ  2111އެކަމަކު 

ނޑުނީމަ،  ނިޑއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެ މީހާ އަށް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އެްއެޗއް.  141ރުފިޔާ ިއން  2111ކެ ރުފިޔާ ކެ

އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ އެީއ ަކންނޭނގެ މި ދެކޭ ވާހަަކ ައކީ. ެއ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުަމކީ. އެހެްނވީމާ، މި ކަންކަާމ 

ންމެވެސް ގޮތެްއ މެން ިވސްނަން އެބަ ޖެހެއޭ. ހަމަ ހައްޖަށް ދާން ބޭނުންވެފައި ހުންނަ ފަރާތަށް ކޮދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑު
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އިން ނެގޭނެ  ގައި ަރއްކާކުެރވިފައި ހުރި ފައިސާއަދި އެއީ މި ޕެންޝަން ސްކީމުދޭްނޖެހޭ. އިއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ހޯދަ

ނޑުެގ ެއއްެވސް  ށް ވާނަމަ ެއ ދިނުމާަކމަ ެއއްެޗއްޫނންނަމަ ދެވޭނެ ، ކަމަށް ވާނަމަ އެްއޗެއް  މެދު އަުޅގަ

ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެމންގެ ޤައުމަށް މިއަދު ބޮެޑތި އިޞްލާޙީ ބަދަލުތަކެއް  އްތިރާޟެއިޢު

ނޑުމެން ،އަންނައިރެްއަގއި ނޑިވަޅެްއގައި އަުޅގަ  ވެސް މި ހުރިހާ  ބަިއވަރު ަބދަލުތަކެއް މުޅި ޤައުމަށް އަްނނަމުންދާ ދަ

ނޑަްށ ހީވަީނ މަޑުމަޑުންހެން. ކުއްލިައކަްށ  މުން ދާންޖެހޭނީކުރަމުން ދާއިރުަގއި ރަނަގޅުކުރަކަމެއް ތަޢާރަފްންކަ އަޅުގަ

ެއކަމުގެ ދަތި ުނވަތަ ެދރަ ލިބޭނެ ރައްޔިތުންތަެކއް  ަގއިކުރާއިރު އަޅުަގނޑުެމން ގެނެސް ތަޢާރަފުމިފަދަ ބަދަލުތައް 

ނޑުމެްނ ޤަބޫތިބޭ ނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ކޮންެމ ރައް ކުރަން އެބަލުނެ. މިކަން އަޅުގަ ރުފިާޔގެ  7111ޔިތަކީ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ މުސާރަ  ން ރުފިާޔގެ މުާސރަ ލިބޭ ނިކަމެތި ރައްޔިތު 2111ޖެހޭ  ލިބޭ ބައެއް ނޫނޭ. ައޅުގަ

ޓަކައި ނަމަވެސް ޭއގެން  ޖަށް ދިއުމަށްއްހަ މެންނަށްމީހުންގެ އަޑަކީ މިއަދު ތިަމންނަ މި ޤައުމުގައި ތިބިކަން. އެ

ޓަކައި ޭއެގން ފައިސާކޮޅެއް ދޭށޭ. ެއއީ  އަށް ބޮޑު ބައްެޔއް ޖެހުނީމަ ބޭސްކުރުމަށް ފައިސާކޮެޅއް ދޭށޭ. ތިމަންނާ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެެވނީ މި ކަމެއް ކަމަށް ކުރެވޭނެ  ،ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ވަްނޏާ އަޅުގަ

ނަަމ  ދިނުމަށް ބޭނުންފުޅުވާވަތަ މިކަމަށް ގޮތެްއ ހޯދައިނު ،ލިސް މެންބަރުންނަށް މިކަމަށް ދޮރެއް ހުޅުވާލަދިނުމަށްމަޖި

މިކަްނ . ދުނިޭޔެގ އެހެން ޤައުމުަގއި ެއކުލެވިަފއި ޮއތް އުސޫލެއް ނޫނޭ. މިީއ މިހާރު މީގައި އެކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ

ދިނުމަކީ އަޅުަގނުޑ ކަމަށް ހައްލެްއ ހޯދައި ނިންމާލުމުގެ ބަދަލުގައި މި މިހެން ކިޔާފައިއޮންނަނީ މިހެނެއް ނޫނޭ، 

ވަަޑއިގަންަނާވ ގައި އެމް.ޑީ.ޕީ ައށް ނިސްބަތްވެކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. ހަމަ މިއާއެކީ މުމުހިއްޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ހަމަ 

ން ދުވަސްވީ ޔާގެ އެަލަވންސެއް އުމުރުރުފި 2111ތިމަންނާމެން  އިރުއިުރކޮޅާ ވިދާޅުވޭ މަޖިލިސް މެންބަރުން އެބަ

އެްއގޮތަކަްށވެްސ މިތާ  ނަށް ޮއޅޭ ކަހަލަ ާވހަކަނޫިނއްޔާ ރައްޔިތުން ،ވާހަކަ. މިކަހަލަ ދޮގު ކުރިމީހުންނަށް ތަޢާރަފު

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާ   ދެން މިއަދު ެއކަނި އިޭވ ައޑެއް ީއ އެުކ ދަންނަވަން. މި ތެރޭގައި ނުެދއްކުން އަުޅގަ

 ވާހަކަ  ްސ ދައްކަމުން އަންނަވެ ގެ ިއސް ބޭބޭފުޅުންއަދި ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ެގ ވެރިކަމުަގއިނޫން. ތަކުރާރުކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ކޮޅު. ވަަނ އަހަުރގެ ކުރީ  2118ބިލު ނިިމގެންދިޔަީއ  މަޖިލީހުަގއި މި އެއް. ެއކަމަކު އެީއ ެއކަމުގެ ޙަޤީޤަތެއް ނޫން. މި

އައިއިުރގަިއ ފުރަތަމަ ތަނަށް ހުށަހެޅިގެން  ަޑއިގަތުުމގެ ކުރިން. އެ ބިލު ފުރަތަމަ މިރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް ވަ

ބަަދލުކޮށްދެއްވި ބޭފުަޅކީ އޭރު  އަށް ރުފިޔާ 2111ރުިފޔާ. ެއއަަދދު  511ވެސް އެންމެ  ދޭން އޮތް އަދަދަކީ

ށް ހުންނެވި. އިބު ރައީސަކަނަގެ ޑީ.އާރު.ޕީ ރުޑީ.އާރު.ީޕގައި އެންމެ އިްސކޮށް މަސައްކަތްކޮށްދެްއވި އަނީާސ އަޙްމަދު، އޭ

ވެސް ކަންބޮުޑވޭ. އެްއވެްސ އި ގޮތަށް ދެއްކެވީމާ، ޙަޤީޤަތުގަ  ވާހަކަތަްއ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ އެހެންވީމާ، މިފަދަ

 ފާސްވުމާ ލާޙުޗެއް ނޫން. އަދި އަނީސާ ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްހާލެއްގައި އެީއކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އެއް 

ވެސް ނޫން. އެއީ މި ދަުއލަތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އެއްެޗއް. އެހެންވީާމ، މި  އެްއެޗއް ގުިޅގެން އަނީސާ ދެްއވާ

ސް ޔަްސ، ރައީސް ވަޙީދު ހުންނެވިޔަ ހުންނެވި ޔަސް، ރަީއސް މައުމޫނުޤައުމުގެ ވެރިކަުމގަިއ ރައީްސ ނަޝީދު ހުންނެވި
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ްސ ޔާމީން ހުންނެވިކަމުގައި ވިޔަ هللا އިގެން ޢަބްދުުކރައްވަ ބުއިންތިޚާބު ކާމިޔާ ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ 2113އަދި 

. ގޮތަށް ލިބެމުންދާނޭ އެ ލިެބމުންދާރައްޔިތުންނަށް ެވސް  އިމުމަގައަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މި އެލަވަންސްަތއް ހަ

ނޑުމެންގެ ކަމަށް ހުރަހެއް އެ އެްއވެސް ހާލެްއގައި އެކަމަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނޭ. އަދި އެ  ޅޭނެ އެްއވެސް ކަމެއް އަުޅގަ

ެގ ދެންމެ ޑީ.އާރު.ޕީ ،މިއާއެުކ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންދަންނަވަން. ހަމަ ފަރާތުން ނުވެސް ކުރާނެ ާވހަކަ

ށް އަ 2311ރުފިޔާ  2111ައޅުަގނޑުެމންގެ ވެިރކަމެްއގައި މި  ިއ ވިދާޅުެވއްޖެބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަިއގަ 

މަޖިލީހުގަިއ  ތަނުން ބަދަލުކޮށް ނިންމާފައޭ އިނގޭތޯ. މި އަށް މި ރުފިޔާ 2311. މިހާރު އޮތީ ބަދަލުކުރާނަމޭ

ނޑު ހަ ،ވޯޓުލަިއގެން ނޑިތީމު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނއަުޅގަ ހުށަހަޅުއްީވ.  އިންމުޙަްއމަދު ޙުސަދާންވަނީ ކަ

ން އޮންނާނެ މަޖިލީހު މިއޭިތ . އަށް ރުފިޔާ 2311 އިނގޭތޯ  ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮންނާނެއާދެ!  ޔޫސުފް ނަޢީމު

ށް ަބދަލުކުރީމަ، އެމް.ޑީ.ޕީ އިްނ އަ 2311. ހަމަ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ފާސްވެގެން ގޮއްސަ 

 ރުިފޔާ  2111ރުފިޔާ ނުދެވޭނޭ. ދެވޭނީ  2311ޕްރެސްކޮންފަރެންސެއް ހަދާފައި އޮންނާނެ ބުނެފައި ތިމަންނާމެންނަށް 

ނދާނަށް ގައި މިއަދު އާސަންަދއިގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ހަޙަޤީޤަތް. ދެން މި ތަނު އޭ. މިހިރީ

 ޓީ. ެފއްޓެިވ ބޭފުޅަކީ ރައީސް ަމއުމޫނޭފެއްހެލްތު އިންޝުއަރެންްސ ސްކީމު  މަދަނައިގެ ގޮުތގައި ގެންނަންޖެހޭ

އެީކ  ަރއްޔިތުންނާ 31111 .އްކަވާށޭ. ިމއީ ޙަޤީޤަތްގޮތަށް ނުދަ އިނގޭތޯ. މިފަދަ ވާަހކަތައް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޭ 

ނުޑމެން މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ނުޑ އިނީމޭ އިސްލާމީ މަުރކަުޒގަކުރެްއވި ޖަލްާސގަިއ އަުޅގަލޯންޗު . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއަދު ޮއޅޭ ކަންކަން ނޑުމެްނ އައަނެއްާކވެސް ވެސް  ގޮތަށް ވާހަަކދެއްކުމުގެ ބަދަުލގަިއ އަުޅގަ ުޅގަ

ތިމަންނަގެ ވެރިކަމެްއގަިއ  ،އަށް ހެދޭނީ ކިހިނެއްތޯ. ރައީސް ނަޝީދު ތަކުރާކޮށް ވިދާުޅވި ދައްކަންވީ އާސަންދަ

ްސ އި ިވޔަކަމުގަތަޢާރަފުކޮށް، މަދަނަ އޮތްސަލާންޖެހުން ހުއްޓުވާނަމޭ. އެކަމުން މިއަދު ހަޤީޤަތުގަިއ އާސަންދަ 

ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް  . މިއަދުތަން އެބަ ފެނޭ ސަލާންޖަހާ ބޭފުޅުން ސަލާންޖަހާ ނަށް އަދިވެސް ހަމައަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށް އެބަ ދިމާވެއްޖެ ދާތަން. އެހީ އަށް އަށް  މީހުން އެކި މީސްމީހުން ކައިރި ފެނޭ އެ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މިހިރީކީ މަދަނަ  އަދުމި ވާނަމަ ކަމަށް މިސާލަކަށް ހަމަ ތެދަށް ދަންނަވާ ،އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަްނވީ

ނޑަކަށް ބޭނުެމއް ނުޭވ. މިއަދު މި ، ކިތަންމެ ރަްއޔިތުންނެއް ނެާރއްޖޭަގއި ތިބޭ  ބޭނުންވާ ހާލަތަކު ނޫން. އަޅުގަ

 ،ޕޭޝަންޓުންނަށް މިސާލަކަށް ެކންސަރު ،ނުވާނެ. އެފަދަ ފައިސާތައް ެއއީ އެްއކުރެިވގެންމިސާލަކަށް މަދަނަ ބޭނުން 

މިފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތްގޮތަށް މުޅި ސްކީމަށް  ނީ ޕޭޝަންޓުން ނޫންނަމަ ކިޑު

ނޑުމެން ވިސްަނއިގެން ެއ ބަހުމިކަންކަާމ ދޭތެރޭގައި  ،ބަދަލުތައް ގެނެސް ސްހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިއަދު އަުޅގަ

ފަހުން އެ ޚިދުމަތްތަކެއް ންނަމެންނޭ. ސަރުކާރު ބަދަލުވި މަކުރީ ތިގެ ބަދަލުަގއި ާއސަންދަ ތަޢާރަފުކުރަންވީ. އޭ 

ަރއްޔިތުންނާ ގުޅިފައި ހުރި ވާހަކަތައް  . މިހެން ކިއުމަށްވުރެދޭށޭ. އަލުން ތިމަންނަމެންނަށް ވޯޓުނުލިބެއޭ

މިފަދަ  ،ގެންއިްޞލާޙުތައް ގެނެސް  މިފަދަ، ހުަށހެޅުއްިވ ގޮތަށް މި ގެ މެންބަރު ރިޟާއަުޑއެހުމަށްފަހު ގުރައިދޫ ާދިއރާ



35 

 

 ގޮތްތަެކއް  ލިބޭނެމި ކަންކަންމުން ފައިދާ އިތުރަށް ބަދަލުތައް ގެނެްސގެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަރއްޔިތުންނަްށ 

ނޑުގެ ވާހަކަ ވީހެން. އަޅުަގނޑުމެން ތަޢާރަފުކުރަން  ނުޑ ހަމަ މިއަުޅގަ ހުށަހެޅިފައި  ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

 ދުކުރަން. މިއީ މިބޮޑަށް ތާއީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮުޑުވންތަކަށް އަޅުަގނޑު ވަރަށް ނަމައިޞްލާޙުތަކަށް ނޫން މިހިރަ

ށް ދޮރެއް ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތްނުކޮށް މި ބިލު ގޮތޭ ކިޔައިގެން ައޅުަގނޑުމެން މިއަމ ނޫންނަމަ ޤައުމުަގއި އޮތް އުސޫލޭ

ނުޑ އެކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްމީދު ނުކޮށްލާނެބޭރު  ކަމަށް ބަލައިގަނެހެން މިއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްބިލު ދެނީ ކުރަން. އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ަވރަށް .ދިނުންޔިތުންނަށް ފައިދާތަކެއް ހޯދައިވާނަމަ މިކަމުން ރައް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު

ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި އިޞްލާުޙގަިއ  ޕެންޝަނާއްޭޖގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިވެހިރާ

ކަމަްށ  އަހަރު 65ަގއި އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބޭ ުއމުރަކީ ވަނަ ާމއްދާގެ )ބ( 11މި ޤާނޫނުގެ ބަޔާންކުރަނީ 

 ޔަރމަންޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަމާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާން  ނަމަވެސް މި ބަޔާންކޮށްފަިއވީ

ގެ ދަށުން )ހ(ކަމަށް  ،ަފކަށް ތިރީަގއި ބަޔާންކުރާ ކަންތަުކގެ ތެެރއިންޕެންޝަން ސްކީމުގަިއ ބަިއވެިރވާ ކޮންމެ މުަވއްޒަ

ނެވި ންދެ މި ގެ އިތުރުންަފިއސާ 7މީހަކު ަދއްަކމުން އައިސްފަިއވާ % އެސްކީމަށް ިއން  ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ

ތިމާ  -2އްޖުގެ މަތިެވރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ހަ -1އޮންނަނީ.  ކަމަށް މި ގޮތަށް ނެގޭނެ

 65ގޮތަށް  ާބޭއ ޕެންޝަން މިއަޅުަގނޑުެގ ުސވާލަކީ ީކްއވެގެންނުވަތަ ތިމާ ޝަރުޢީ ގޮތުން ަބލަންޖެހޭ މީހަކަށް. ދެން 

ކުރީގައި ދެން ންޖެހޭނޭ. ހަމ ވެސް ދީފައި އޮންނަ ތެއްހަމަ ވަކިން ޗެުކފޮ، ނަމަ އަހަރު ނުވަނީސް ނަގަން ޭބނުން

ނޑުެމން އެބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  އެއްެޗއް. އެހެންނަމަވެްސ  އަހަރު ވީމާ ލިބެން އޮތް 65ދެއްތޯ ޕެންޝަނޭ ބުނީމާ އަޅުގަ

މެދުވެރިވުން. ދެން  ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއްބޭރުން ބޭސްފަރުވާ އޮންނަނީ އެކިއެކި ހަމަ މި  ،މިހާރުން މިހާރަށް ނަގަން

ތިބެނީ. ތިމާ  ެވސް ދިވެހިން މިއޮތް. އެ ހާލަުތގައި އަބަދު ވެްސ މިހާރު އެބަ އާސަންދަ ފަރުވާކުރަން ވެއްޖެްއޔާބޭސް

މަ މިއީ އަބަދުވެސް މަތީ ތައުލީުމ ހާސިލްކުރުމަށް. ހަ ބަލަންޖެހޭ މީހަކު މަތީ ތައުލީމު ނުވަތަ ތިމާ ޝަރުޢީ ގޮތުން

ނޑައަޅާަފއި މި ުސވާލަީކ ކީްއެވގެންބާއޭ ދޭކުރަންޖޭހޭނެ. ދެން އަޅުަގނުޑ އުފެހާސިލް އޮތީ.  ިނޒާމެްއ ކަ

ނގޭ ިމއީ ސަރުކާެރއް ދެން ުފންކޮށް  ވިސްަނއިލާއިރު އެަބ އެނަގަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބައިާބއޭ.  މަވެސްއެހެންނަ

 ވެސް ނުލިބޭތީ މި  އްނޫންކަން. މިއީ ހަމަ ބޮޑު ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާެރއްކަން. ރަްއިޔތުންނަށް މިހާރު ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތަ

ނޑަށް އަކީ. ދެ ޖެހޭ މައްސަލަ މި ހުށަހަޅާފައިވާ  ،ކަމަށް މި ،ެވސް ުއސޫލެްއގެ މަތިން މިއަށް ޤަބޫލުކުރަންން ައޅުގަ

އި މިހެން ފައިސާތައް ރައްކާކުަރން ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމަކީ ކުެރވޭ. އެީއ ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރެްއގަތާއީދު އިސްލާޙަށް

ވެސް އެަތއް ބަިއވަުރ އި އަހަރުގެ ސަރުކާުރގަ 31ނޫން. ރާއްޭޖގައި ޭއގެ ުކރީގެ  ވެސް ކަެމއް ނެވާއެއީ ކޮށްގެން 

ރާއްޖޭެގ  ވެސް ނުލިބޭ. އް އަދި އަދަށް ދާްނދެންތަކެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ފައިސާެއއް ހިފަހައްޓާފަ ބިދޭސީންގެ ފައިސާ
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ހާސް  ަލއްކަ ތިރީސް  ލައްކަ ތިރީސް ހާސް ބިދޭސީްނ. އެއް އްހުރި އެ  ކުރެިވގެްނ މިހާރުވެސް އެބަދަފްތަރުގައި ދަފްތަރު

ތިބި. އެހެންނަމަވެްސ މި  ގިނަ މީހުން އެބަ  ާހހަށް ވުރެ 41އުޅޭ،  ނުކުރެވި އެބަތިބި. ދަފްތަރު  ބިދޭސީން އެބަ

ށް އިން ބޭރަ އަކު ރާއްޖެ ގޭ. ބިދޭސީ ނވެސް ނޭ ވެސް އަދިައދަށް ެވސް ވީނުީވއެއް ބިދޭސީންގެ ފައިސާޮކޅަށް

ނޑަކަށް ަޤބޫލެއް ނުކުރެވޭ މިހާރު ހުރި އެއް ނުހުރޭ. އެހެންވީމާ، މި ފައިސާ ޖެހުނަސް އެފުރުވާލަން  ފައިސާތައް އަުޅގަ

ވަީނ ޓްރެޜަރީ ބިލުގެ ގޮުތގަިއ  ބެލުމުގަިއ މި ފައިސާތައް މިހާރުކަމަށް. ދެން ބަޖެޓު ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން ބެލި

. ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ެއއްެވސް ފައިސާ އެްއ މިހާރަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، ނަގާފަށް ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ސަރުކާރަ

ބޮޑު  ވެސް. އެއީ ވަރަށް ކަމަށް ފައިސާ އަނބުރާ އެްއެވސް ރައްޔިތަކަށް ލިބޭނެ އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ މި

 އިމު އަށް ވުރެ، ހަމަގަ ބިލިއަން ުރފިޔާ 1ވެސް. އެީއ  ަގިއމުއެއް ނުލިބޭނެ ހަމަ ެއއް. މި ފަިއސާ ައނބުރަ މައްސަލަ

ނަޑއެިޅއިރުަގއި ވެސް ބަޖެޓު  ބެހޭ ފަންޑާ ޮކމިޓީގެ ދިރާސާތައް ކުރިއިުރަގއި ޕެންޝަން ބަޖެޓު ،އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ބިުލގެ  ގެވަނީ ޓްރެޜަރީ  ފައިސާަތއް ތިމަްނނާމެން މިހާރު އެ ،ގޮތުން މަޢުލޫމާތުދެއްވަން ައއި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި

މިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ  71ެއއް ނެތޭ. ދެން އެ ފައިސާ ދޫކުރީމާ،  އި ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްފަޭއ. އެްއވެސް ފައިސާގޮތުގަ 

 ޮގތަކަށް ކަންތައްަތއް ޮގއްސަ  . އެހެންވީމާ، މިފަދަގޮތުގަ ަފއިދާގެ އބަ އޮތޭ ކަމަށް ތިމަންނާމެންނަށް އަނބުރާ ލިބޭނެ

ނޑަށް  ފާހަގަކުރެވޭ ަބޖެޓަށް އެކި ކަންތައްތަުކގެ އަުޅގަ  އޮތީމަ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫެލއް ނުކުރެވޭ. އަދި

ޅުަގނޑުމެން ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ވޯޓުނުދިނީ، ބަޖެޓަށް އަ ،ުގޅިގެން  އިޞްލާޙުގެންނައިުރަގއި މަޚްލޫފު ދެއްކި ވާހަަކއާ

ޑު މައިަގނޑު ސަބަަބކީ ނުދިން އެންެމ ބޮ ވެސް ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ނުދިން ސަބަބަކީފައިސާ ނުދިނީ، ބަޖެޓަށް ވޯޓު 

ނަމަވެސް ފައިސާތައް ުއނިކުރެއްީވ. ގުަރއިދޫ ޞިއްީޙ އަށް އަުޅަގނޑުމެން ޖެހިން ފައިސާ. އެހެން ްނގެ ހިޔާކުޑަކުދި

. ޖެހިން. އެހެންނަމަވެސް ބަޖެުޓގައި ނުހިމެނީ ވެްސ ފައިސާ ައށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ާޚއްޞަ އެހީ މަރުކަޒުަގއި

ނުޑ  ރަނގަޅުކުރަން ެގ އޮޕްރޭޝަން ތިއޭޓަރުއަދި ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗު ޭދނީ. ޓުތޯ ވޯއެހެންވީމާ، ކިހިެނއް ވެސް އަުޅގަ

ނީ. ތޯ ައޅުަގނޑުމެން ބަޖެޓަށް ވޯޓުދޭނެއްވެސް ނުހިމަނާ. އެހެންވީމާ، ކިހި ގައި ހިމެނިން. އެހެންނަމަވެސް އެބަޖެޓު

ށް ފަހު ފަށާއިރު ދެްނ އިންޓަވަލަޑަށް އިތުރަށް އެހެން، ވެސް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނ ނުދިން ސަަބބަކީއެއީ ބަޖެޓަށް ވޯޓު

 ަކމަށް އިނގޭތޯ.  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން އަުޅަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސް އޮންނަ ދުވަހެއްަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދެން މި ބިލުގެ ބަހުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ެގ ހުސްަވގުތުކޮެޅްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިނެޓު 31ނަވަން. މިހާ ހިސާބުން އަރުވާނެ ވާހަކަ ަދންތުރުޞަފު

 އަރުވަން. 
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 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ އިގެން ކުިރއަށް ދާނަން. ކުރިއަށްދާއިރު މަސައްކަތަ  ޖަލްސާގެ `. ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަޅުގަ

ނިމި ހުރި މަސައްކަތް. ަވނީ ނު ދަށުން މި ގ11ެ. 11 ނަްނބަރުމު އައިޓައޮތީ އެޖެންޑާ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގައި މި 

هللا ޢަބްދުއް ޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުއްރަޙީމުފަރާތުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްވަނީ ސަރުާކރުގެ  މިގައި 11.1

ސް ކުިރއަްށ ބިލުެގ ބަހު ލު މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންގެ މުދަލާއި ަފއިސާ ހާމަކުރުމުގެަދއުލަތުގެ ަމސްއޫހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ައށް ނިސްބަތްވަޑައިުނގަންނަާވ  އަދި ޕާޓީ ރުގައި ޕާޓީތަކަށާދާއިގެން ސް ކުރިއަށްމިގޮތުން މި ބިލު ބަހު ގެންދެވުން.

މިނެޓު ބާކީ އެބަ އޮތް.  49ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަވުގތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

 5އަށް  . ޕީ.އޭގުތު ހަމަވެފަވަމިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މިހާރު ވަނީ  32މިނެޓު. ޑީ.އާުރ.ޕީ އަށް  9ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްވަަޑއިނުގަންނަވާ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދި  5މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް 

ނުޑ އިތުރު  5އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް   މިނެޓުގެ ފުރުޞަެތއް އެުރވެމުންާދނެ. މިހާރު އަުޅގަ

މަްއސަލަ ެއއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކަިއ ބެހޭ  ނިޒާމާނީ ކުރީަގއި އަުޅަގނޑު ޖެހެ މުގެތެރި މެންބަރަކަށް ފުުރޞަތުއެރުޢިއްޒަތް

މައްސަލަ  ބެހޭ ވަޙީދަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވަން. އެހެންކަުމން، ނިޒާމާ ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީތޮއްޑޫ ދާއި

 ން. ފުރުޞަތު އަރުވަ ހުށަހެޅުމަށް މި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ  ބެހޭ މައްސަލަ ޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. ނިޒާމާ ނޑު ކަންމި ެއއް އަުޅގަ ބޮުޑެވގެން. ނެގީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ އަުޅގަ

. ފާނު މައްސަލަތައް ަކނަޑއަޅުްއވާނީނިކުމަ ގެ ނިޒާމީ މައްސަލަ ައޑުައއްސަވާަފއިައޅުަގނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށޭ ބިލު މި ބަލައިގަންނަނީ. ބިލެއްގެ  އަކީ ނުވަތަ މަބާދަޢު  އަޅުަގނުޑގެ މި ޤާނޫނީ މަބްދަޢު

ޓީ އަްށ ތަނަށް ފުރަތަމަ އެންޓަރކުރަން ވޯޓުން ބަލަިއގަންަނނީ. އެއަށްފަހު ކޮމި މަސައްކަތް ެއކި މަރުޙަލާތަކުަގއި މި

ނޑުމެން ފާސްުކރަނީ. އެއަށްފަހު ރަ ލަނީ. ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮުނވާގެންދަނީ. ކޮމިޓީން ގެަނއުަމށްފަހު އަޅުގަ

ވޯޓުްނ  39 ލަނީ. އަނބުރާ ފޮނުވައިލާ ބިލެއްނުވާއެއަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ހިތްހަމަނުޖެހެންޏާ އަނބުރާ ފޮ
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 ޕްރެޓިކަލީ ގެޒެުޓކުރީމަ ޤާނޫނަކަށް މި ޒެުޓކުރަން މި ޖެހެނީ. އެކަމަކުގެ ،ށްވެވަނީ ޤާނޫނަކަ ސްކުރީމާ ދެން މިފާ

ސް ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ހުންނެިވއިރު ކުރިން ރައީ ޕްރީމް ކޯޓުން އެބަ އޮތް މީގެދިވެހިާރއްޖޭގެ ސު އެއީވަނީ. 

ކުރިމަތިވެގެން އަންނަ ޤުދުރަީތ  ނުަވތަ ޙުކުމެއް ނެރުްއވާފައި ިއންސާނީ މަޖްބޫރުކަމެއް ،އަމުރެއް ނެރުްއވާފައި 

ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ބައިްސކަލްކޮޅަށް އެއަކު ނެތް . ވަހަކަށް ެގޒެޓުކުަރއްވަންެޖހޭނޭމެުނވީ ީވ އެންެމ އަ ގައިލަތެއްހާ

ނޑުމެން މިދިޔަ  އަކީ އުޅޭ ވާހަކަ އް. ދަންނަވަން މިއެ ވާހަކަދާ ފޯމުފުރަން ތަންތަނަށް  ވަިއގެންއް އަރު އަުޅގަ

 ވަނީ  ލާއަކަށް މިމަރުޙަ އެ ޤާނޫނަކަށް ވާން އޮންނަ ،ފާސްކުރި ބިލުވޯޓުން ދެަވނަ ފަހަރަށް  39ފާގައި ހަތް

ނޑަށް އެބަ ސަރުކާރުން ގެޒެޓު .މި ނިންމާލަނީގެޒެުޓކުރީމައޭ.  ޕްރީމް ކޯޓަށް މިހާރު އެ ައޑުިއޭވ ސުނުކުރަްއަވއި އަުޅގަ

ނޑު،އަޅު ، ޤާނޫެނއް ނޫްނ، ބިލު. އެހެންވީމާ ބިލު ލައިފިއޭ. ނޑު މި ދަންނަވަނީ އެްއަގިއ އަޅު  ިނޒާމީ މައްސަލަ ގަ ގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  ނުކުރެވޭނެ. ެއހެނެއްނޫން، ހަމަ ގެޒެޓުކުެރުވމަށްފަހުވެސް ޕްރީމް ކޯޓަށް ެއންޓަރ ބިލުތައް ސު

ުނވަތަ  ،ގައި އޮތް ކަމަކަށްޤާޫނނު ނަކަށް.ވަީނ ޤާނޫގެޒެުޓުކރެވީމަ  ،ވިަޔސް ެއ ޤާނޫނު ބިލުވިޔަސް އަދި ކޮންމެ ބިލެއް 

 ...ނޫން، މިއީ ީސރިއަސް މައްސަލަ ެއއް ،ޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންދެވިދާނެމަްށ މާނަކުރަން ސުކަ ޚިލާފު އާޤާނޫނުއަސާސީ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ  ދާޅުވީ ނިޒާމާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ވި ެއއްެޗއް އެނގިއްޖެ ިއނގޭތޯ. ިވދާޅުވި މެންބަރު، ތިޢިއްޒަތްތެރި 

ނޫން ތި ނެންގެވީ.  ުގޭޅގޮތަކުން ގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާވަގުތު މި ޖަލްސާ އެއް ނޫން. އެއީ މި މައްސަލަ

ާއއެްއކޮށް ައޅުަގނޑު އެ ،އިށީނެދވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ެދން ،ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން ނިޒާމާ އެހެންކަމުން،

ފަރާތުން ޮފނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އޮތީ ސަރުކާރުގެ ން ކުރިމަތީަގއި މި ގުތު އަޅުަގނޑުމެވަ ލަންޖެހެނީ މިދަންނަވާ

ލު މަޤާމުތައް ފުާރ މީހުންގެ މުދަލާއި ފަިއސާ މަްސއޫހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ަދއުލަުތގެ  هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙިމު މެންބަރު 

ރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ހާމަކުރުމުގެ ބިލު. މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަަކއި ފު

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރެްއގެ، އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެިރ ެއްއވެސް ަވގުތު ހޯލްތެރޭގައި ވަަޑިއގެންތިއްެބވި  ލިސްޓުގަިއ މި

ނޑަށް ޖެހޭނީ މި ނެތް މި  މެންބަރަކު ވަޑަިއގެން ޢިއްޒަތްތެރި ގެންތިއްެބވި ވަގުތު ަވޑައި  ވަގުތަކު. އެހެންކަމުން، ައުޅގަ

ބެހޭ  ނިޒާމާފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަްށ ދަންނަވަން.  ވަންޏާ ކަމަށް ބޭނުންފުޅުމެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަްނ 

 ލްޔާސް ލަބީބަށް.ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިއެއް ހުށަހެޅުމަށް ަޓކައި ހުޅުމީދޫ  މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިހުޅު 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ބުނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  11ރަީއސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ްއޒަތްތެރިޢިޝުކުރިއްޔާ 

އް ނުގެނެސް ެއ މެދު އަލުން ވިސްނުމަށްފަހު އެ ބިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުާރ ފޮނުވާ ބިލަކާ

އެ ބިލެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ  ،ނަމަ ބިލު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްެވއްޖެ

ގައި އެބަ ޮއވޭ ޙުކުމެއް ޕްރީމް ކޯޓުކުރަްނވާނޭ. އަދި މީގެއިތުރަށް ސުޝާއިޢު ސަރުކާރުަގއި ގެޒެުޓަގއި ،ދީޤުކޮށްތަޞް

ންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެ ބިލު ތަޞްދީޤުކުރަވެސް ައވަހަކަށް ީވހާ ،މަ ވަގުތުންނަ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފިއަދި އެ  ނެރެފަ.

ޚިލާފުވެފައި ހުންނަވަިއގެްނ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާ، ޚިލާފުވެަފއި އާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ ، އެހެންވީމާ

ނޑުެމން މި މަޖިލިސް މިގޮތަށް ދޫ ކުރާއިރު އަ އެކަން ނުޖެހޭނެ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުންނާއި މަޖިލީހުގެ ކޮށްލާކަށްުޅގަ

 ،މަޖިލިސް މެންމި ބޭފުޅުން މިތަނުގެ ޒިންމާ ނަންަގވަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑު އި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ،އަމީންޢާއްމާ

ަފިއ ތިންބާރު ަވކިވެ އޮތީ ނުޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއްޔާެގ އަތްދަށަށް ދޫކޮށްާލކަށްޕްރީމް ކޯޓާއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިސު

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ،އޮތް ވެިރކަމެއް. އެހެްނވީމާ

ވެސް އަދި އެހެން  ޕްރީމް ކޯޓަކަށްއީސުލްޖުމްުހރިއްާޔއަކަށް ވެސް ސުރަ ނެ. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަެކއްނިންމަންޖެހޭ

ނޑުެމންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ޓަަކއި، ހުއްޓުޭވނެ. އެހެންވީމާވެސް ނު ފަރާތްތަކަށް ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ  އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިތާ ކުރާ މަސައްކަތުގެ...ޤުކުެރވެންޖެހޭނެ. ކަންތައްތައް ކޮށްފައި ފޮނުވާަފއިވާ ބިލު ތަޞްދީ  ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަްށ ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ނަންގަވާ ޕޮއިންޓު އަުޅގަ

ކަންކަން ދާންޖެހޭ އުސޫލުން  އެއް ނޫން. މި ބެހޭ މައްސަލަ ހާމަވެއްޖެ. ސާފުެވއްޖެ. އެހެްނކަމުން، ތި ނެންގެވީ ިނޒާމާ

ނުޖެހި ގަވާއިދުން މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކަމެްއގައި ަފސް. މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކުރިއަށްދާނެ

ނޑު ފުރުޞަތު މި   ކުރަމުންގެންދާނެ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޔަޤީންކޮށް އަރުވަން. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަެދއްކުމަށް ފުރުޞަތު، ، އަރުވަނީ ނޑުެމންގެ ކު )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(އަުޅގަ އޮތް  ރިމަތީަގއި މިއާދެ! އަުޅގަ

 އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް.  ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ޓަަކއި ފުރުޞަތު މި

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ނިޒާމީ މައްސަލަ އަކީ  ތުަގއި މި ނަގަމުންދާ މައްސަލައެއް ގޮ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު އެކަމާ ިހތާމަކުރަން. މި ހުށަހެޅިފައިވާ  ވަރަށް އާަދއިގެ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ިރޔާސަތުން ބަލަިއގަންނަމުންދާތީ އަޅުގަ

 ލަތުގެ މަސްޢޫލު މަޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ މީހުންގެ ހުރިހާ ގޮތުން އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ދައު ބިލާ ގުޅޭ
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ނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަެއއީ އެްއޗެއް ހާމަކުރުމަކީ   .އަކީ ަވރަށް ރަނގަޅު ކަމެކޭ. އެއީ ބިލާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެހެންވީމަ،  .ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ އެންމެން ތިބޭނީއެމްހޭ ހުރިހާ އެއްެޗްއ ހާމަކުރަން ހާމަކުރަންޖެ ތައްޔާރަށް. އަޅުގަ

ނަގާ  ޑު ގޮތެްއގަިއ ައޅުަގނޑުެމންގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތުން ބޮ މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް ހާމަކަން 

އަިދ  ،ރައީްސ ނަޝީދުގެ ެވރިކަމަށް ފާޑުވިދާުޅވެ ވާންޖެހޭނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ވެސް ހާމަ ވޯޓުތަުކގެ ނަތީޖާ

ހުން ކުރި މަސައްކަތާ ގުިޅގެން މި މަޖިލީ ވިދާޅުވުމަށްފަހުފާޑު  ތަކާ ދޭތެރޭ ކަންކުރައްވާ ގޮތަށްރައީސް ނަޝީދު ބިލު

ޖަހާފައި ން އެ ނިންމުން މިއަދު ބޮލައިލާޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަށް މިއަދު ފެނިގެންދިއުމުސު

ކަންކަމަކީ  ތައް ތަޞްދީޤުނުކޮށް އެ ކުރާބިލު ދުއްވަމުން މިތާނގެަވޙީދު ބައިސްކަލް ން އައިސް ހުރި ބަޣާވާތަކު

ެފއިލްވަމުްނދަންޏާ ތި ބޭފުޅުން ފަހަތު  އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ލީޑަރޝިޕްރި ކަމެއް. އަދި ިމކަމާ ގުިޅގެން ރަ ހިތާމަހު

ނޑު ޮގވާލަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ޝީޓަށް ވަ ޕްގެ ބޭފުޅެއް. މަނިކުފާނަކީ ވެސް ލީޑަރޝި ޑަިއގަންނަވަން ައޅުގަ

ނޑީަގއި މަނިކުފާނަކީ  މީހުންގެ ތެރެއިްނ  5މީހުންގެ ތެެރއިން، ދުަވސްވީ  5 ގަދަ  ސީބުއިންނަ ނަެވޑުިވގެން ތި ގޮ

އަދާނުކުެރވެންޏާ ފަހަތަށް  ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ  ލަން ތި ބޭފުުޅންނަށް ތިޮގވާ އަޅުަގނޑު ، އެހެްނވީމާފަހެތިން އެކަތި. 

ންެގ ރަްއޔިތު ،މުގުރައިލާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ،ވަަޑއިގަންަނވަން. މި ރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ފުނޑާލައި 

ަރއީސް.  ބޭނެ މަޑަކުންނެއް ޢިއްޒަތްތެރިބާރު ިޗސްޗިސްކޮށްާލއިރު ައޅުަގނުޑމެން މިތާކު ނުތި މަޖިލީހުގެ ވިރާސީ

ނޑުމެން ދެތާށިކޮށްާލފަޕްރީމް ކޯޓުަގއި ސުއޮީތ އަޅުަގނޑުމެން ަނގަން އޮތް ސިއްރު ވޯޓުތައް ިމއަދު  ން ިމ . އަުޅގަ

ެއްއ ކިހިނެއްތޯ ކޯޓަށް ގެންދާނީ.  ދަރި ނުވަނީސް އެ ބިލެްއގެ ޮގތުގަިއ، އުފަންނުވާ ޤާނޫަނކަށް ،ތައްފާސްކުރާ ޤާނޫނު

ކީ ކޮބައިކަން. ދެން ކީްއވެތޯ ޢައި މަބާދަމަބްދަޢާ މުތަކުގެށް މި ދަންނަވަނީ ޤާނޫނީ މަފްހޫ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ސާފުކޮ

ބިލު މިތަނަށް ހުށަހަޅާނީ ބިލު. ބިލު ބަލައިގަންނާނީ.  ނުވަނީތޯ؟ބަސް ފަހުމު އަޑުީނވެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢަރަބި

 .މަ ފާސްކުރާނީ. ފާސްކުރީމާ ެގޒެޓުކުރާނީއެއަށްފަހު އަންނާނީ. ައއި ބަލާނީ.ބަލައިގަތުމަށްފަހު ކޮމިޓީ ްސޓޭޖުގައި 

ނުވަތަ ކޮމިީޓ  .ސްކުރުންވޯޓުން އަލުން ފާ 39ލީމަ ދެން އޮންނަނީ އަނބުރާ ފޮނުވައިލާނީ. ފޮނުވާ ގެޒެޓު ނުކުރަންޏާ

ނޑު ،އަށް ގެންދިއުން ހެދީމާ  ފާސްކުރީ ގެޒެޓުކުރަން ލާޒިުމވާ ގޮތަށް. އެހެން މެންނުވަތަ ފެއިލްކޮށްލުން. އަުޅގަ

ނޫނަކަށް ވާނީ. ތަޞްދީޤުކޮށްފަިއ އެ ބިލު ތަޞްދީޤުކުރީމަ ޤާ ،އަކީ ާޤނޫނު ތަޞްދީޤުކޮށްފައި އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ

ޚިލާުފ  އާެއއް ނެތޭ ކޯޓަށް ވަަޑިއގަންނަަވން ޤާނޫނުއަސާސީ ދި ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ވަޒީރުން މައްސަލައަ ރަ ނައިބާބަންޑާ

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފައިކަމައެްއ އޮތް  މަފްހޫމެއް ނުވަތަ މާއްދާ ނަޑއަޅަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ފޮނުވައިާލ  ށް ކަ

ނޑު މިހާރުން މިހާރަށް ، އެހެންވީމާ ށް ނުދެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.އިދާރީ ބިލު ހިފައިގެން ކޯޓަކަ  ލަން ގޮވާއަުޅގަ

ގޮތުން ތަޞްދީޤުކުރަން  ޕްރީމް ކޯޓުން ސާފުކުރަން، އަޅުަގނޑުމެން އިދާރީ ސު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

ރުކުރަންޖެހޭނެ. ެއ ބޭއެ ާޔ ތެޭރގަިއ އޮިތއްަގއި އޮތްތޯ. އެތާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފޮނުވި ބިލު އެތާ ތެރޭ 

 ންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ ކުރަމޭ.ބޭނު އެކަން ނުކުެރވި ތި ބޭފުޅުން ކުރަން ބޭރުކުރަންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.
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ނުޑ މި  މަނިކުފާނާ، . އެހެންވީމާނީކީ ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއުފުލަ ެއއީ ޒިންމާ، ޒިންމާ ްނ ވާހަަކ ދައްާކކައަުޅގަ

ާވ އް އަރު ޖެހުނީމާރައީސް ހޫނުވެލީމަ، އަރިއަކަށް ނެްއހެން މިތާ މަޖިލީހުގެ ރައީސާިއ ނައިބު މަނިކުފާނަކީ އަ ބޭނުންވޭ.

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެލިދޫ ާދއިރާގެ  ބޭފުޅެއް އިނގޭތޯ.ރަނގަުޅ  ހިތްހެޔޮ،، ބޭފުޅެއް. މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ޚުލްޤުވެރި

ނޑިނޫން ަދންނަވާކަށްކާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި މަިނކުފާނަ ،އަކީ. އެހެންވީމާ ލިބެއަ ނޑު ިރޔާސަުތގެ ގޮ  . މިހާރު އަޅުގަ

ޖެހޭ. މަޖިލީހުގެ އެބަ  ރިޔާސަތުގެ ޮގނޑީގެ ޒިންމާ ރިޔާސަތުން އުފުލަން، މާއަމާޒުކޮށް ވާހަކަދައްކަނީ. އެހެންވީ އަށް

ދެން ކޮބައިތޯ މަޖިލީހުގެ  ބުނަންޖެހޭ އެބަ. އަދުމެޖޯރިޓީ ލީޑަރަޓާއި މައިނޯރިޓޯ ލީޑަރާއި ރިޔާސަތާ ެއއްކޮށް ނިކުމެ މި

ދު ޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީއާއި ބާ ޢާދިލް ރިޒާ އްބާސްއީ އެތަެކއް ުދވަހެއް ވަންދެން ޢަބޭނުމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި

 އެ ޕީ.ޕީ.އެމުން މީހުންނަށް އެނގޭ  ކުރަނީ މިގޮތަށް މިހާރު. އެކު އެ މީހުން އެޓޭ ރަމުންދިޔަ ވާހަކަ. އެފަތު

 . ވަޙީދަކަށް ވެސް ނުދާކަން. ސަިއޒު ޮއޅިގެން އުެޅގަތީ މީހުންނާ ފަޅި ނުދިނީމަ އެތަނަށް ދެއެްއވުންތަކަށް ެއއްބާރުލުން

ގެ މީހުން ކަމެއް. އަރިައކަށް ޖެހިލީ. ދަނީ ޕީ.ޕީ.އެމު ޖަލްސާތަކަށް މި ނގޭ ވަޙީދު ވެރިކަުމގައި ބަހައްޓަިއގެންނޭ

ނޑުމެންގެ ރު ަގއި ނެތް މީހަކު. ދެން މިހާނއެތާ އެ ވެސް މަންދޫބަކަށް ހަދާފައި  ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު އަްޚ،އަޅުގަ

އަީކ  އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ، އެހެންވީމާ މަދުކަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ގެންދިޔައީ އެތާ މީހުން 

 ،ނެތިފައި ބާރު މަޖިލީހުގައިހެދުމުެގ  ތައްގައި ޤާނޫނުަމޖިލީހު ،މަޖިލީހުގައި އިތުބާރު ނެތްަކމުގެ ވޯޓު ެނގެންނެތިފައިމި 

ވެްސ  މަޖިލީހުގައި ބޭކާރު މަސައްކަތް .ވެސް ދީގެންނުވާނެ އެްއވެސް ެމންބަރަކަށް މުސާރަ މި މަޖިލީހުގެ

ވާށޭ ިމ އަޕްހޯލްޑުނުކުރެވެންޏާ ތި ބޭފުޅުން ފަހަަތށް ޖެހިވަޑަިއގަންނަ ނެ. ތި ބޭފުޅުންނަށް މި މަޖިލިސްނުވާކޮށްގެން

 މޭޒުން ެއއްެޗއް ބުނެފިްއޔާ މި ވާހަަކދެއްކޭކަށް ނެތް. ެއއީ އިދާރީ ގޮތަށް ހިމެނޭެވސް  ދަންނަވަނީ. އަމީންޢާއްމު

އަކީ މަޖިލީހުގެ ވާަހކަތައް މިއަދު މި ފްލޯރގަިއ  ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ން ހުއްޓުވާނެތީ. އެެހންނަމަވެސްރިޔާސަތު

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ  ނޫން. މުޅި މަޖިލިސް. މުޅި ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން އެކަންޏެއް މުން މި މި ސްޓޭޓުމަންޓުތައް މޭކުރަ

 ެއއް ަދއްާކއިުރ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މި ވާަހކަ ކަމަށް އެއް  މިގައި ހިމެޭނ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް ސިޔާސީ މަޝްރަޙު 

ނޑު ހަމަ އާދޭ، ޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާކަންކަމަށް  ޤާނޫުނ  ،ެއއްޮކށް ދަންނަވަން ހާއަުޅގަ

ނޑުގެ މައްސަލަ ވިޔަސް ކޯޓަްށ އަދި ެއއުޅޭ ލޯޔަރު ވަްއޑޭ  ،ެއއް ނެތޭ ވަޙީދު ވިޔަސް ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑު ްޕރީމް ކޯޓަށއޮތިްއޔާ ސުޚިާލފު އެްއޗެއް  ގޮސް ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޤަބޫުލކުރަމޭ. މާނަކުރެވޭނެކަްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ބިލެއްގެ ސިަފއިަގއި އޮތް އެްއޗެއް ޤާނޫނަކަށް ުނވެއަޅު  އެހެންނަމަވެސް  ޮއތް ބިލެއްގެ މަރުޙަލާަގއި  ،ގަ

އެްއޗެއް ހިފަިއގެން ޯކޓަކަށް ނުދެވޭނޭ، ނުދެވޭނޭ، ނުެދވޭޭނ. މިއީ ފިލްމުތަކުަގއި ހަދާހެން މިހާރު ރިޕީޓުކޮށްލާފައި މި 

 ރި ރައީސް. ނުެދވޭނެ. އެެހންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ަޒތްތެދަންނަވަނީ ޭއގެ ސީިރއަސްަކން ދައްކާލުމަށް ޓަަކއި ިޢއް

ތި  .ން މިކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެޅުޖެނެރަލް. ތި ބޭފު . އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ަކއުންސެލް ޢިއްޒަތްތެރި އަމީންޢާއްމުއަދި 

ން ހީނުކުރައްވާިތ ތި ބޭފުޅު ވޭނެ.މިގޮތަކަށް ކަންކަމެއް ނުކުެރއް ،ކަންކަން ކަމުގައި ވިސްަނންޖެހޭނެ. މި  ބޭފުޅުން މި
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ނިޑޔާރުން ދެކެ ބިުރގަ 7ޕްރީމް ކޯޓުެގ ތި ބޭފުޅުން ސު . އަޅުަގނޑުމެން ތަސް ައޅުަގނޑުމެން ގަްނނާނެ ކަމަށްފަ

ނޑުމެން ބިރަކަށް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނެ.  ،ނުގަންނާނެ ނޑުމެން ނުގަންނަނާނެ. އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނ. އާަދމް މުޙައްމަދު މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން އި މަބާދަޢުކޮންމެ ދުވަަހކު މަބްދަޢާ އެހެންވެގެންތާ  ޑުމެން އަުޅގަ

 އެކަަމކު  ސް ޙުކުމްކުރާނެ ކުރިމައްޗަށް އަަރއިފިްއޔާ.ން، ވަށްކަޅިން ބަލާ ކަމަށް ވެއެއް ލޮލުގެ ެއއްކަޅި ،އެްއކައިރިން

ނޑުމެން މިހެން ގޮތުން އްމަދުމެން ކަންތައްތައް ކުރާއާދަމް މުޙަ ނުޖެހޭ ހަޅޭލަވާކަށްނޭ މި ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިޔައިމަ.ނުލާހިަހއި ކޯުޓ ތަންތަނުން  ހައި ކޯޓަކާ ދިމާލަކަްށ، އެހެްނ ކޯޓަކާ ދިމާލަކަށް.  ކު ރަނގަޅު އަުޅގަ

ތަނަށް  އެ ރައްޔިތުންނަށާ، އި ޢާއްމުޮއވޭ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށާ ތަންތަނުން އިޙްތިރާމު އަދާކުރުން އެ ޕްރޮޖީސަރަލީ

 ަމގުމަތީގައި ހުްއޓާ މީހާގެ ެއއްޗެހި  އުޅޭ ހުޅުމާލޭ ކޯޓަކާ އޮތް  ތި ޔަސް. ެއަކމަކު ސުޕްރީމް ކޯޓާ،އަ ހިޔަރިންއަކަށް ދި

ނޑު  ،މިހާރު މި އަންނަނީ ސާފުވަމުން. ދެން، ޗެުކކުރާށޭ ކިޔާފަ. އެހެންވީމާ ބާލުވާ ލަން މިހާރު ދަންނަވާ މިއަދު އަުޅގަ

މިއަަދކީ ކޮންުދވަހެއްތޯ  ،ބޮޑު ގޮެތއްަގއި ެއއް ޢިްއަޒތްތެރި އެބަ އޮތް. ހަމަ ަވރަށް ހާމަކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ

ޤާނީ އުސޫލުތައް ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ  މާރޗު. މި ޤާނޫނީ މަޝްރަޙު ނުވަތަ 11. 11ރައީސް.  ޢިއްޒަތްތެރި

ިމީއ  ޖަމީލަށް ވެސް ނެނގޭހެން. ބައެއް ވަޒީރުންަނށާ އަދި ވަޙީދު ކަހަލަ.ބާޣީ  ގި އެބަ އުޅޭ. އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީނނޭ

 ކުޅުން ހުއްޓައިލާށޭ. ގަލޮޅު މި ކުޅޭ ކުޅި  ،ހަލުވާޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ހަލުވާަގއި އ11ަމާރޗު  .11މާރޗު 

ޙަލާ ދެން ނުނިންމޭނޭ. ދެން ަގއި އޮންނާނޭ. ތިން ކޯޓު މަރ7ުސެޕްޓެމްބަރު ނަން މުޙައްމަދު ނަޝީދުެގ  ގޭކެނެރީ

ނެޑއް މި ހަދަނީ ލަސްކުރީތޯ ކިަޔއިގެން، ކީއްކުރަންތޯ ފަސްކުރީތޯ   ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސް. ގޭމް ޯއވަރ. ބޮޑު ހާާޖނުގަ

ދުވަެހއް ކެެޗްއ  91އި ރުޙަލާ ނުނިންމޭނެ. އިސްތިޢުނާފުގަތިން ކޯޓު މަ ނަން އޮންނާނެ.ގައި 7ސެޕްޓެމްބަރު 

 ދަންނަވަނީ ދައުލަތުެގ... އަުޅަގނޑު މި، ވީމާއެހެން  ނެ.ނުކުރެވޭ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެންދިއުަމށް ދަންނަވަން. ކުރިއަށް ވާހަކަ  ތްތެރި މެންބަރު، ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލަ އަށްޢިއްޒަ

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ސް. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ބުނާ ެއއްެޗއް ރަށް ސާފުކޮށް ިޢްއޒަތްތެރި ރައީވަ .ވީހާމަކުަރންފައިސާ ާއއި މުދާ 

ޯކޗެއްޯތ  .ހަމަ އަންނަންވީތްތެރި ަރއީްސ ބުނާ މިންވަރަކަށް. ިޢއްޒަ ،ބުނާ ގޮތަކަށް  .އަޅުަގނޑުމެން ހާމަކުރާނަން

ނޑުމެންގެ ހިތާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ބޭނުންަވނީ. ހުރިހާ އެްއޗެްއ ައޅުަގނުޑމެން   އި ރޫޙާ  އިމި ތިބީ  ހާމަކުރަން. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ސިޔާސީ  ބޮޑު ގޮތެއްގައި ދަންނަވަނީ ވަރަށް ހާމަކަން މި  ންޖާނު  ،މިހިރަ ބޭކާރު މަޝްރަޙުގައިައޅުގަ
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ނިޑޑޭޓުގެ ކެންިޑޑެންީސ މިހާރު  . މްވެފަކޮންފޯއޮތީ ކޫސަނި ކަންކަން އިޞްލާޙުުކރައްވާށޭ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރިޔާީސ ކެ

ނޑު މި  ވާހަކަ މި ދައްަކނީ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދުގެ  ،ހަމައަށް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ށްއާ ހަމައ7ަސެޕްޓެމްބަރު  އަޅުގަ

އައިމަ ޓުން ޙުކުމް އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދަށް ދަށު ކޯ ވަަޑިއގަންނަވާނެ.ޙުކުމް ތި ބޭފުޅުން ބެއްެލިވއްޔާ އެނގި 

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމުންނޭ. ސު  އެމީހާ ކުްށެވރިވުން ކަަށވަރުެވގެންދާނީގިލްޓު ނުވަަތ  މީހާގެ  އެ  ބުނެފައި އޮންނާނެ،

 އޭނާ އަށް މަޖިލީހަށް އައުމުަގއި ހުރަސްތަކެއް  ،ގުިޅގެން ގަާވއިދުަގއި އޮންނަ މާއްދާއަކާމަޖިލީހުގެ އެހެނެއްނޫން، 

 މީހަކަށް މަޖިލީހަކަށް އެ ކުެމއް އަންނަންޏާވުެރ ގިނަ ޙުައހަރަށްވުރެ ގިނަ ުދވަހަށް 1ެއއީ . މެދުވެރިވާންޖެހޭ

ޕްރީމް ގެ ގޮތުަގއި ކަށަވަުރގެ ދިޔައީ ސުެއއް މީހާ ކުށްވެރި އެ ،ކަށަވަުރވެގިލްޓު  ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް ތަމްސީލެއް

ކުރަންޖެހޭތީ މަހުރިހާ އެއްެޗއް ހާމި ބޮޑު ގޮތެްއގައި  ހާމަކަން ޓުގެ ޙުކުމާ ެއއްކޮށް. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީކޯ

 ފަހުގެ ިނޔާއާ  މް ކޯޓުގެ އެންމެޕްރީަށވަރުކުެރޭވނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުމުަޙއްމަދު ނަޝީދުގެ ގިލްޓު ކަ ގަލޮޅު ކެނެރީގޭ

ގުނާެލވޭއިރު ދެެނއް  ،ދުވަުހގެ ޕީރިއަެޑއް ހިމެނޭއިރު 91. ެއކަމަށް ޓަކައި ޮކންމެ ދެ ކޯޓު ދޭތެރޭގައި އެްއކޮށޭ

ނޑިޑެންސީ ބާޠިެލްއ ނުކުރެވޭނޭ.  ގަލޮޅުައކުން ކުރި ގެސެޕްޓެމްޓެމްބަރު . هلل الحودوކެނެީރގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ކެ

  عليكن السالمو
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާގެ އެރުވުުމގެ ުކރީގަިއ އްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުޢި އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތ މިއަރުވަނީ، މިހާރު

 އަރުވަން. މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ 

ނޑު ެނގީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ނިޒާމާ ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ބިލުތަުކެގ  ،ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ އަުޅގަ

ދެއްޯތ ެއއް ައޑުިއިވގެން އެބަ އުޅޭ. ެއއީ ތެ ޕްރީމް ކޯޓަށް ޮފނުވި ވާހަކަަމއްސަލަ ސު ން ބައެއް ބިލުަތކުގެތެރެއި

ވެްސ  ގޮތުން މާއްދާއަކާ ބެހޭޤާނޫެނއްަގއި ހުރި މަްއސަލަ ެއއް  ،ޤާނޫނަކަށް ެވގެން ؟ވިދާނެތޯ ރިޔާސަތުން ބައްަލވާލަ

ޤާނޫނަކަްށ އެއް ެދއްކެން އަންނަނީ  ވާހަކަ ގޮތުން ެއއްަގއި ޝަރުޢީ ގޮތުން ެއކަމާ ބެހޭ ޝަރުޢީ އެްއވެސް ދާއިރާ

ްއޔާ ގެޒެުޓކުރުން އެބަ ޮއވޭ. ނުކޮށް ފޮނުވާަލއިފި ،ހެދީމަ. ޤާނޫނަކަށް މި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްީދޤުކޮށް

ހަކަ ވޯޓުން ތަޞްދީޤުކުރީމަ ދެންެވސް ގެޒެުޓކުރަން އެބަ  ޖެހޭ. މިހާރު މި  ދައްކާ ވާ 91ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

އެގޮތަށް މީހަކު ހިފައިގެންދާ  ވާުލ އަޅުަގނޑަށް ކޮށްލެވިދާނެތޯ؟ޕްރީމް ކޯޓުގައި މި ސު. ސުވަރަށް ބޮޑަށް އޮިޅގެންއުޅޭތީ
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ނޑަްށ ލިބިދާނެ ދަރިއަކަށް ލިބޭނެ ގޯްއޗެްއގެ މައްސަަލއިަގއި  ބަލަިއގަނޭތޯ؟އެްއޗެއް  މިާސލަކަށް، މާދަމާ އަޅުގަ

ނޑުބޮުޑވާ ދުވަހުއަޅުަގނޑަށް ެދވިދާނެތޯ އަންހެ  އެ ކުްއޖާ އަށް. އެ އުސޫލުތޯ އޮތީ.  ،ހަވާލުވާން .ޯގތި ބަލާ ،ނުން ބަ

ނޑު ޮއޅުންފިލުވާލަރައީސް  ތީވެގެްނއުޅޭގޮތެއް މިހާރު އެކަހަލަ  ނޑުމެން ޤާނޫނެއް އުޅެީނ. އަުޅގަ މިން ހަމަ އަުޅގަ

ވާ ކަމަށް އެބަ ބުނޭ. ތަޞްދީޤުނު .ލަތްތަކެއްޤާނޫނެއް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ފޮނުވީމަ އޭގައި އެބަ ހުރި ހާނިންމާފައި 

ވަކި ބަަޔކު ަވިކ ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަަކއި ޤާނޫނު ވަކި ހިސާބެްއގައި ާޕކުޮކށްފައި  ބާއްވާަފއި އަެނއްާކ ، އެހެންވީމާ

އެ ޤާނޫނަކަށް މި ވަނީ  ،ގޮތުން ޤާނޫނަކަށް ެވެގން ބެހޭ ނާނެގެން މިހާރު އެ ޤާނޫޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ބަލަިއގަ

ނޫުނ މިހާރު އެ ޤާ ޤާނޫނަކަށް ނުވޭ. އެކަމަކު ތޯ. އެހެންނޫނިއްޔާޒެުޓގައި ޝާއިޢުކުރީމަ ދެއްގެ ، ތަޞްދީޤުކޮށް

ގެނެސްގެން އޭނަ. ނޫންތޯ ތަނަކަށް ދަމާ ފުރަތަމަ ބަންޑާރަ ނައިބު ހަމަތޯ ބަލަންވެއްޖެހިފައިގެން ބަންޑާރަ ނައިުބ، 

 ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއީ ވަރަށް ބަރުކޮށް އުުޅްއވާ ބޭފުެޅއް 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން.  ނިޒާމާ މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ޢިއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ، އާދެ! އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި

ނޑު މިހާރު ނޑުމެން އެހެންކަމުން އަުޅގަ  މިހާރު !. އާދެިއގެން ުކރިއަށް ދާނީއަ މައްސަލަކުރިމަތީގަިއ  ގެއަުޅގަ

 ބެހޭ މައްސަލަ  ނިޒާމާއެރުވުމުގެ ުކރީގައި  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތަށްވެސް އަރުވަނީ، އަެނއްކާ  ފުރުޞަތު މި

 .ށްމަދު މަޚްލޫފަރި މެންބަރު އަޙްމި ުފރުޞަތު އަރުވަނީ، ގަލޮޅު ދެުކނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެޓަކައި  ހުށަހެޅުމަށްއެއް 

 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މަޚްލޫފުދާއިާރގެ މެންބަރު ގަލޮޅު ދެކުނު 

މޫސާ މަނިކު ހަމަ  އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހީވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ!

ރު ރައީސް ނަޝީދު ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަުމގައި އޭ އަީކ މުހިއްމު ކަމެއްހެން. މީގެ ުކރިން އެ ފާހަގަކުަރއްވާ ނުކުތާ

ނޑުމެން އޭުރ ެއކަމުަގއި ސުނުކުރެއްވީާމ ބިލު ތަޞްދީޤު ަކންކަން ހަމަ ސާފުކުރެވިަފއި  ޕްރީމް ކޯޓަށް ގޮސް މިައޅުގަ

ނޑުމެން މިވަނީ. އެހެްނވީމާ، މިއަދު  ވިަޔސް ހަމަ  ގައިކަމު  ލަތު ބަދަލުވެފަިއވާންނަމަ ހާނޫ ،ލަތުަގއި ތިޭބއިރުހާ އަުޅގަ

ނ އެ  އަުޅަގނޑުމެްނގެ ، ޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާއޮންނަ އުސޫލަކުން ކަންަކން ކުރެވެންވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ލިސް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިއް މިއީ. އެހެންވީާމ، މިކަން ވެސް ހަމަ ވަރަށްބޮޑު ކޮްނސަރނެ

ނޑުމެން ެވސްބަލައި  ބޮޑަށް އެދެން. ވަރަށް ލުން އަުޅގަ
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 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު ފުރުޞަތު މި ބެހޭ މައްސަލަ މެންބަރު، ތި ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާމާޢިއްޒަތްތެރި   އެއް ނޫން. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ޓަކަިއ  އެއް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ ބެހޭ ނިޒާމާ، ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަރުވަނީ މަްއޗަންޮގޅީ އުތުރު 

 އަށް.  މަދު ދީދީއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަދު ދީދީ މާރިޔާ އަޙްދާއިާރގެ މެންބަރު މައްޗަންޮގޅި އުތުރު 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ބުނަީނ  143ރަީއސް، ޤާނޫނުއަސާސީެގ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 އް ިވޔަސް ޤާނޫުނައސާސީއާ ޚިލާުފވޭތޯ ބެލުމާ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއް ުނވަތަ ޤާނޫނަކުން ބައެ 

ނޑުމެން މި ޕްރީްމ ކޯޓަށޭ. އަޅުގަ ރު ލިބިގެންވަނީ ހައި ކޯޓަށާއި ސުއެފަދަ މައްސަލަތަކުަގއި ގޮެތއް ނިންމުމުގެ ބާ

ނޑުމެން ިމތާ ތިބެގެން ބިލުތަކުގެ ވާހަަކ  ،އެއް ޚަަރދުކޮށްގެން މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުްނގެ އެަތއް ބަިއވަރު ފައިސާ އަުޅގަ

ބަންޑާރަ  ޚިލާފަށް ވަންޏާ. ައދި ޤާނޫނާ ޤާޫނނަށް ނުވާ ކަމަށް ،ކުެރވިއެ ބިލުތައް ތަޞްދީޤުދެއްކުމުެގ ބޭނުމެއް ނެތް 

ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯުޓގަިއ  ބެހޭ  ޮގސްގެްނ ޤާނޫނުތަކުގެ ބިލުަތކާ ،ދި އެހެން މީހަކު ިވޔަސްނައިބު ިވޔަސް އަ

ނޑުމެން ވަރަްށ ކުރަންޖެހޭނެ. މަސަްއކަތް  ޤާނޫނުއަސާސީެގ ތެރެއިްނ އެްއކާ ކަމަށް ވަންޏާ. ދަވާހަކަ އަުޅގަ

ދަނީ. އެކަމަކު  ދެމުން އަުޅަގނޑުމެން މިހިނގިޔަގެ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަ މަޖިލީހު ،ކެތްތެރިކަމާ އެީކގައި ތިބެފިން

ެއއީ މަސަްއކަތެްއގެ ގޮުތަގއި ކުިރއަށް ދިއުން.  ،ކުރާ މަސައްކަތް  މި މަޖިލީހުގައި މިބޮޑު ނިޒާމަކަށް ވަީނ  އެންމެ

ތުންެގ އަދި މާދަމާ ވެސް ރައްޔި ،މިއަދު ވެސްއަޅުަގނޑުމެން ހަމަގައިމު ެވސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ވަިނވި ގޮތަކަށް މި މަޖިލިސް އެަބ ޖަވާބުދާރީކުރާ ަކމަށް ވަންޏާ މީހުންގެ ފައިސާަގއި މަސަްއކަތް ލާރިއާ ެއކީަގއި އެ

ެއއް  އަިދ އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަލަ ،ބޮޑު ނިޒާމަކީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދެކެނީ މިއަދު އެންމެ

ނޫން  އެކަން ކުރަން. އެ ގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު .ޖެޖެހިއް ކަމުގައި ވެސް ބައްަލވަން

ނޑުމެން މިއަދު ދެން މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަ . އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން ައޅުަގނޑުމެން ، ގޮތަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

މެން ފާސްކުރާ ބިލުތައް ލާފަށް އަުޅަގނޑުޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚި .ވަނީ ކީއްތޯ ޖެހޭ މިއަޅުަގނޑުމެން ޮއޅުންފިލުވަން 
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މުޅިން ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް.  އީޕްރީމް ކޯޓަށް ދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެބިލު ހިފައިގެން ސު، ނުކޮށްތަޞްދީޤު

 މަސައްކަތް. އެ މަސައްކަތް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ބިލު ތައް ފާސްކުރުމުގެ  ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑުމެން ުކރާނީކިހިނެއް ގޮތުން މި  އެއް. ހިނގަމުންދާ މައްސަލަައކާ ބެހޭ ހިނގަމުންދާ މަްއސަލަ . އެއީތޯ އަުޅގަ

ގޮތަށް  ދެްއކެވެނީ. އެހެންވީމާ، ރައީސް ތިހެން ވިދާޅުިވކަމުަގިއ ވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެން މެންބަރުންނަކަށް ނެތް ތިވާހަކަ

 ކުރެވޭކަށް. ުޝކުރިްއޔާ. ޤަބޫލު
 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޔާސަތުންރި

ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ  ންގެވިބެހޭ މައްސަލަ ނެ ިނޒާމާ ،ދެއްެކވިމެންބަރު، ހަމަ ކުރިން ވާހަކަޢިއްޒަތްތެރި 

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވަންދެންނެވިފައިވާ ފަދަ  ހިނގަމުންދާ ކަމަކަްށ  ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ޖަްލސާގައި  ނީ މިޖެހެއިން އަުޅގަ

އަރުވަނީ ޒަތްތެރި މެންބަރަށް މި ފުރުޞަތުއެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑު ޢިއް  އެހެންކަމުން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ،ނުވާތީ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ރި ޓަކައި. އެީއ، ޢިއްޒަތްތެ ދެއްކުމަށްވާހަކަ އޮތް ބިލަށް މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު  ނޑުެމން ކުރިމަތީގައަރުވަން މިމެންބަރު އަޅުގަ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  ،އިވާ ހާރު އަޅުގަ

ުލ މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންެގ ދައުލަުތގެ މަްސއޫ ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާهللا ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނަމަ ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް  ފުޅުަޓކައި. ފުރުޞަތު ބޭނުން ދެްއކުމަށްއިސާ ހާމަކުރުމުެގ ބިލަށް ވާހަކަމުދަލާއި ފަ

ނޑު ފުރުޞަތު )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ދަންނަވަން. މި  މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މި، އަރުވަނީ ޓަކައި. ކުރިން  ބެހޭ މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ނިޒާމާައރުވަނީ  މުޙައްމަދު ރަޝީދަްށ އަުޅގަ

. އެހެންކަމުން އިތުރު އެހެްނ ެއއް އަުރވާފައަށް ރޫލިން  ބެހޭ މައްަސލަ ވަނީ މިހާރު ިތ ނަންގަާވ ނިޒާމާ ނުޑ މިއަޅުގަ 

 އަރުވަނީ. ރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި ފުރުޞަތުއެއް ޮއވެއްޖެްއޔާ ކު  މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކަދެްއކެވުން:ވާހަރަޝީދު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު 

ެއއް ނޫންތޯ. މިހާރު  ބޭކާރު މަސަްއކަެތއް ކުރަންޏާމު އެއީ އިތުރު މައްސަލަތަނުގައި  މިެއއް ނޫންތޯ  އިތުރު މައްސަލަ

 ގަސްތުކުރާ ބިލު، އެކުރަން ޓަކައި މި ޗެމްބަރު ތެރެއަށް ވައްަދއިގެން މަސަްއކަތް  ދެއްުކމަށްވާހަކަ ،ތިގެންދަނީ ބިލު

 ކުރަނީ. އެ އަޅުަގނޑު ސައްކަތްތަނުން މަ ލިބިގެންތޯ މިކޯޓަށް ފޮނުވާފައި އޭގެ ހުއްދަ  ޕްރީމްސުފުރަތަމައިނުން 

ންނަ އުސޫލުގެ އޮ އެ ،ތަނުން ޤާނޫނަކަށް ހަދައިގެން ނެރުމަށްފަހު ނެތި މި  ހުއްދަތަނުގެ  ލަން ބޭނުން. އެއީ އެބަލައި

ސިންާގ އޮތް ޮބޑު ޕްރީމް ކޯޓުން އެބަން ދޭ. އެކަމަކު ސުއްަމމުދަގެެޒޓުނުކޮށް ހަމަ އެބަ ދިގު، ދީޤުނުކޮށްތަޞްމަތިން 
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ސަރުކާރު ހިނގަމުން ދިޔައިުރގަ. އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރުން  އެމް.ީޑ.ޕީގެ ،ވެސް މެއް އަންގާަފއި މީގެ ކުރީަގއި އެންގު

މި  މާ، މިހާރުއެހެންވީޕްރީމް ކޯުޓން. ގޮތުން ރޫލިން އެއް ނެރެަފއި އެބަ އޮތް ސު ބެހޭ  ވީމަ އެކަމާއް ުނކުރެގެޒެޓު

ނޑު ކުރާ މަސައްކަތް ބޭާކރުވަމުންދާތީވެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުަގއި،  އެްއވެސް ތާކުންތާކުނުޖެހި، ެއއީ ނިޒާީމ ، ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ނިޒާމަށް އަަރއި ތިބީ އެތައް ކަަމކަށް  ޔިތުން އެނުަގނޭތޯ. އަނެއްކާ ރައް ކަމަކަށް ނުވޭތޯއޭ. އަުޅގަ

 އަށް އާއި ލާބަ މީހުންނަށް ލިބެންވާ މަންފާ އެ ގަ.އެކަންކަމުން ވާނެ ކަމަކާ ޭދތެރޭ ،އެ ކަންަތކުން ިވސްނާވިސްނަ

ހަމަ ނިޒާމަކަށް ނުވޭ. އެކަމަކު ަރއްޔިުތން ހޮވާފައި ތިބި މަންދޫބުން  . އެކަމަކުތިބީ ކެތްމަދުވެފަ އެ މީހުން ޓަކައި އެ

ޕްރީމް ކޯޓުްނ އޮތް މަސައްކަތްަތއް ސު މިހާރު މިންނެވީދެ ތަނުގައި ީކއްކުރަން ކުރާ ކަމެއްތޯ މިއީ. އެހެންވީމާ، މި  މި

ނޫނީ  ފައިުނުކރައްވާށޭ. ނުވަތަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮޅުންފިލުވާތަނުގައި އިތުރަށް މަސައްކަތް އޮޅުންފިލުވާފައި ނޫނީ މި

ނޑަްށ ހީވާ  ނުކުރައްވާށޭ. މިތަނުގަިއ އިތުރަށް މަަސއްަކތް މި ެގ ަގއި ވަކީލުން ފެްނވަރުގޮތު ތަނުަގއި ަހމަ ތިބޭނެ އަުޅގަ

 ،ޕްރީމް ކޯޓަށް ފޯނަކުން ނަމަވެސްހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ލައްވާ ސުއެހީތެރިވާނެ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން ތިބޭނެ އެކަމަށް

ނޑު އެޭދ  ލިޔުމަކުން ނަމަވެސް އަންަގވަިއގެން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ަހއްދަަވިއދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

 އެއްވެސް ކަމެއް ކުާރަކށް އަޅުަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. ހަމަ ބޭކާރު ކަންތައްތަކެއް ތި މިަތނުންޭއގެ ކުީރގައި  އެދުމެއް.

ނޑުމެން މިތާ އެނަރޖީކުރައް   ތަކެއް ދުްއވާލަިއގެން.ވަނީ އަުޅގަ
 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އް ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންކަމުްނ އެ  ބެހޭ މައްސަލަ ސާފުެވއްޖެ. އެެހންކަމުން މިއީ ނިޒާމާއަޅުަގނޑަްށ 

 ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަަވން. އިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. 

 .ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު އެްއ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު ންނު ހުޅަނގު މާފަ

ނޑު ނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ނެގީ،  އެްއ މި މައްސަލަބެހޭ  އަުޅގަ

ރަްއޔިތުންގެ ، 78/9ބަރު ނެގީ ޤާނޫނު ަނން އެްއ މި ަމއްސަލަ ބެހޭ  އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 ،ބެހޭ ޤާނޫނު. އެ ޤާނޫނަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤުވެ ބިލު ހުށަހެޅުމާމަޖިލީހަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 

ދާންވާީނ ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލެއް  ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްދައުލަުތގެ  ،ބާޠިލުވެފަިއވާ ޤާނޫނަކަށް ނުވާތީވެ 
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ޓަކައި  މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުަގއި ިމހާރު ބިލު ހުށަހެޅުމަށް ،ވާީތވެ ބަޔާންކޮށްަފއި ެގ އޮފީުހން ކަމަށްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަ

ވާތީވެ  ޚިާލފު ހުށަހެޅުންތަކަކަށް އ78/9ާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސާސީއެކަށަެއޅިފަިއވާ މާއްދާތަކަީކ ޤާނޫނުއަ

މެދު  އެކަމާ ،މެންބަރަކަށް ބިލެއް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެްއވެސް ލީހަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތަކުންރައްޔިތުންގެ މަޖި

ނޑު ިނޒާމީ މައްސަލަ  ގޮތުަގއި މި ފާހަގަކުރީ.  ގެއެއް  ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް އެދޭީތ އެ ވާހަކަ އަުޅގަ
 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ހަމަ އެހެންމެ  އަދި .ބެހޭ މައްސަލަ ނަންގަވާ ނިޒާމާޒަތްތެރި މެންބަރުން ގިނަ ޢިއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ވަރަށް

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި އޮތް  ިއގެން ކުިރއަށް ދިއުމަްށ މަްއސަލަ ައއިގެން، ބިލުެގ މަސަްއކަތަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އަުޅގަ

ަޓކަިއ  ގޮތެްއަގއި ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުލު ރަނގަޅުތަނުގެ މާޙަ ކަންކަމަށް މި ދަތިތަކެއް ުއޅޭތީ އެހެންކަމުްނ މި

ނޑާލަނީ. ދެން އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ  15އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ  ވަރަކަށް މިނިޓަށް މެދުކަ

ޢިއްޒަތްތެރި  ،ާވއިރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން 11:41މަސައްކަތް ދެން ކުރިއަށްދާނީ 

ކުރަމުްނ ން މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތްދެނީ. އޭގެއިުތރަށް އަޅުަގނޑުމެ މިނިޓުގެ ވަގުުތކޮެޅއް މި 15ންބަރުންނަށް މެ

 ގެންދާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:  (އަށް 11:41އިން  11:24)ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ހިނގަމުން ދަ`.  ގެ ގޮުތގަިއ އެއް  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާމެންބަރުން ނިކޮށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ގެ  91އެއް. ޤާނޫުނއަސާީސެގ  މަޖިލީހުގެ ިރޔާަސތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވި ަމއްސަލަ ނަންގަަވއި،

ްއވުމަށް ލާޒިމުާވ ގޮތަްށ ކުރެލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުަރްއވައި ެގެޒޓުަރއީސު ،ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް

މަޖިލީހުގެ  ތަކުގެ ބިލާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަްށ ފޮނުވާފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ،މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް

ކުެރވުމުގެ މަރުޙަާލ މަރުޙަލާ، ތަޞްދީޤުކޮްށ ެގޒެޓު ކުރެްއވުމުގެ ކާ ބާރުތަކާ ބެޭހ ބިލު ތަޞްދީޤުއިމްތިޔާޒުތަ 

ގޮތުަގިއ  ގެއެއް ބެހޭ މައްސަލަ ިނޒާމާ ބަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަްއވައިގައި މަޖިލީހުގެ މެންދިގުދެމިގެންދާ މައްސަލައި 

ހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހިމެނޭ ހުރި . އެ މައްަސލައިަގއި މަޖިލީހުގައިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވި
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ނޑު މަްޝވަރާ  ގެންދަނީ ުކރިއަށް. ެއކަމުަގއި ިސޔާސީ  ައޅުަގނޑު މި ކޮށްފިން. އަދި ެއ މަޝްވަރާަތއްވެރިންނާ އަުޅގަ

ކުރާނަން. ޕާޓީތަުކގެ ރާދަކުރެއްިވއްާޔ މެންބަރުންނާ ހިއްސާގޮތް ައޅުަގނޑު އި  ލީޑަރުްނގެ ޚިޔާލުުފޅު ހުރިޕާޓީތަކުގެ 

ނޑު އެ މަސައްކަތް ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ތުގަސްޓަކައި މިއަދު  ލީޑަރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިްނ އަޅުގަ

ވާ އަންގާރަ ދުވަުހެގ  2113މާރޗް  12އެއް އޮންނާނީ  ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާހިސާބުން ނިންމާލަން.  ޖަލްސާ މި

 ގަިއ. 9:00ހެނދުނު 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود
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