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 (هللاއީވާ ޢަްބދު ރައީސްނައިުބ  މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ަވނަރަ އަށާަވނަ އަހަުރެގ ފުރަތަމަ ދައުރުެގ  2020

 ދުވަސް( ުބދަ) 2020 މާރިޗު 11

 

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آو هللا لوسرى الم علالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން. އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިްއޒަތްތެރި 4 ތިއްބެީވ ސަލާމުގައި . މެންބަރުންއިްއަޒތްތެރި  30 ހާޒިރުެވަވަޑއިެގން ތިއްެބީވ ށްޖަލްސާއަ ަވުގތުމި 

 . ނެތް ކުންބަރަމެިއއްޒަތްތެރި  ސްެވަގއި ެއއް އްރަސްމީ ދަތުރުފުޅެ  .ންމެންބަރު

 

 ން. ޢުލާންކުރު އި  ޖެންޑާ އެ  ގެ ހު ދުވަ  .3

 

 ކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

 .2020/1/18/ޖއ ަނންބަރު އެޖެންޑާ ޖެންޑާ.އެ ެގމިއަދު

 

 . އިބުތިދާއީ ބަހުސް 5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ރާެގ އިމަތިެވރި ދާ  ،ސުން. ެއއީ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުންހު ބައީ ތިދާމިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ަމސައްކަތް މިފަށަނީ އިބު 4

( ުތެގ ާގނޫނުއަ އިޖުރާއީޖިނާ) 2016/12 ާގނޫނު ނަންބަރު ،ރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވތެއިްއޒަތް

ަގއި. މި  2020ރީ ަވރުފެބު 7 ،ާވނީބިލުެގ ފުރަތަމަކިޔުން އިްއާވފައި . މި ންސުހުެގަނއުމުެގ ބިލުެގ ބަލާޙުޞްށް އިއަ

 29ޓާއި މިނެ 24އިރާއި ަގޑި  2އަށް މް.ޑީ.ޕީަގިޑއިރު. އެ 4ލަ ަވނީ ޖުމުަކނޑައެޅިފައި  އްުވމަށްކުރެސްހުބަ ށްބިލަ

އަްށ ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީ 21ޓާއި މިނެ 20ށް ޕީ.ޕީ.އެމަސިކުންތު.  21ޓާއި މިނެ 20އަށް ޓީޖުމްހޫރީ ޕާ .ސިކުންތު

 ަވަޑއިަގންުނަވވާ ނިސްބަތްެވ ށްސިކުންތު. ަވކި ޕާޓީައކަ  8ޓާިއ މިނެ 14 އަށް.އ  ޑީއެމް.ސިކުންތު.  12ޓާއި މިނެ 16

 ،ށާއިމައްުވލު ހުށަހެޅުަޑއިަގންަނާވނެ. ބިސިކުންތު ލިބިަވ 4ޓާއި މިނެ 4 ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް

 ޓު މިނެ 15ލަ ޖުމު ށްރަބަ މެންިވދާޅުުވމަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ިއއްޒަތްތެރި މަށާއި ަފހުބަސްަވަޑއިަގތުޖަާވބުދާރީވެ 

 .މަތިެވރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު .ލިބިަވޑަިއަގންަނާވނީ

 

 މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން: 

ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ށްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަ`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރައް

ސަރުކާރުން މި ބިުލ  ؛ސްރި ރައީތެއިްއޒަތް .ލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލުޞްއި ށް(އަތުެގ ާގނޫނުއަ އިޖުރާ އީޖިނާ) 2016/12

އެ  ހު ފަ ށް ފެށުމަށް ޢަމަލުކުރަމަ ށް( އަތުެގ ާގނޫނުއަ އިޖުރާއީނާޖި) 2016/12ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހެޅުމުެގ ބ ނުމަކީ

ންޖެހ  ރައިތުރަށް ބަޔާންކު ަގއި އެ ާގނޫނު ،ުލކުރުމަށާއިއްޙަ ތައް ދިމާެވފައިާވ ދަތި ަގއިކުރުމުތަންފީޒު ާގނޫނު

ކަންތައްތަްއ ންމު ހިމުބައެއް ހުރި  މަށްފުރިހަމަކުރު އި ނަސް އެ ާގނޫނުގަ ނޫއެ ،ަޑއެޅުމަށާއި ކަނތުތަްއ އައިޖުރާ

ާގނޫނު ނަންބަރު  .ސްރައީިރ ތެ. އިްއޒަތްމަށ ތައް ެގަނއުޙުލާޞްެގންނަންޖެހ  އި ރުމަށްޓަކައި އެ ާގޫނނަށްކުފުރިހަމަ

ނޑު މަިއަގނޑު ަބއިތަކަށް އަުޅަގބިުލަގިއ ހިމެނ  ެގނައުމުެގ ލާޙު ޞްްށ އި( އަުތެގ ާގނޫނުއަ އިޖުރާ އީޖިނާ ) 2016/12

ބޮޑެތި ކުށްތަުކެގ ތެރ ގައި  އީ ޖިނާ، ަފއިވާ ލާނަން. އެޮގތުްނ ާގނޫުނަގއި ބަޔާންކޮށްއިކޮންމެެވސް ަވރަކަށް އަލިައުޅަވ

ކުރުން. އެޮގތުން ކުށްތައް އިތުރު ނުާވފަދައިން ހިމެނިފައިއެ ،ނުާވތީހިމެނިފައި  ކުށްތައްއީޖިނާ ބޮޑެތި މުންހިމު ބައެއް

ުތެގ އަރާ އިޖުއީކުރުމަީކ ކުރިން ޖިނާުކޑަކުިދންނަށް ޖިންސީ ޯގނާ ،ރ ޕްކުރުމާއި ؛އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުން

ިތ ކުށްތަކަކީ ބޮޑެ ަވނީ އެ މި ާގނޫނުަގއި ،ނުާވ ކުށްތައް. އެހެންނަމަެވސްޮގުތގައި ހިމެނިފައި ެގާގނޫނުަގއި ބޮޑު ކުެށއް

 އާއި ަވނަ މާއްދާ  14ެގ (ޖިންސީ ކުުށެގ ާގޫނނު) 2014/17. ާގނޫނު ނަންބަރު ޮގތުަގއި ިހމެނިފަ ުކެގ ކުށްތައީޖިނާ

ާގނޫނުަގއި ަވީނ  ގައި މިމިހާރު ބޮޑު ކުށެއްެގ ޮގތު ،ާވ ރ ޕްކުރުުމެގ ކުށަކީަވނަ މާއްދާަގއި ކަނަޑެއޅިފައ20ި

ޤީޤަުތަގިއ ޙަކު ރ ޕުކުރުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ުކށެއްެގ ޮގުތގައި ޔަވ ުތެވދިޔަ ާމޒީަގއި ދިެވހި ދަރި  .ކަނޑައަޅާފަ

 ބޮޑު ކުށެްއެގ އީކަްނ އޮތީ ޖިނާއެ ،ާގނޫނުގައި ިލޔެފައެއް ނެތް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންކަމުން ެގނޑުމެންއަޅުަގ
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 އެްއކޮށް. ތަކުރާރުކޮށް އެއް  ދިޔައީ ަވރަށް މިނިަވންކަމާ އަދި ރ ޕްުކރާ މީހުން މުޖުތަމަޢުގައި އުެޅމުން .ނާޮގތުަގއި ނުހިމަ

އެުކ ޔާ ުނާވކަން ައޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަދިޔައިރުަގއި އެކަީށެގންާވ ފިޔަަވެޅއް އެޅިފައިކުރަމުން ަތއްށްކު ބަޔަކު މި

ައޅުަގނޑުެގ  ދިއުމަކީ ބޮޑު ކުެށްއެގ ޮގތުަގއި ހަަމޖެހިެގންއީ ށަކީ ޖިނާކު މިއަދު މި .ފާހަަގކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ކަމެއް. ހަމަެއާއއެކު އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ ބ ނުން ދާނެދަރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަަށަވރުެވެގން

ަގއި (ާގނޫނު ެގޢަމަލުކުރުމު ންތަކުކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ އުސޫލުޯގނާ ށް ޖިންސީުކޑަކުދިންނަ) 2009/12

. ޮގސްފަަވނީ ކަނަޑއެިޅެގން ޮގުތަގއި   ކުށްތަުކެގއީޖިނާބޮެޑތި ލާޙުެގ ދަށުން ޞްެވްސ މި އި ކަނޑައެޅާަފިއާވ ކުށްތައް

ެގ ން ނޫން. ައޅުަގނޑުމެ ަގންނާނެ ކަމެއްއަުޅަގނޑުމެން އެްއެވސް ޮގތަކަށް ބަަލއި ،ުކރުމަކީޯގނާ  ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ

 އިުވމަކީ ަޖކަށް ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންިގ ާވހަކަ އަޑު ދި ުކޑަކުއްތްކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ޒިންމާއެއް. އަ ހިމާޔަދަރިން

މި  ،ެލިވ ާވތީ ނުއިމެއް ނޫން. މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި މިފަދަ ކަންތަްއތަކަށް އަޅަކަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފަސ ހަ ،ެވސް

. ުމެވފައްށް އާޒަތްތެރި ރަީއސް، އިންތިހާއަސަލަތައް ަވނީ އިއް ރުމުެގ މައްކުމަޢުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާމުޖުތަ

 ަގއިމުނޑު ހަމަދާނެކަމީ އަޅުަގރާއްޖެިއން އިންތިހާއަށް މަދުެވެގންތައް ކުށް ދަ ފަލާޙުެގ ސަބަބުން މިޞްއި މިއަދު މި

ބޮޑެިތ  ،ކުރުމުެގ ކުށްަތއްޯގނާ  ސީސް ޖިންށް ެވސަރުކާރުަގއި ކުޑަުކދިންނަ ެތއް. ނިމިދިޔަޤަޤީޙަެވސް ަގބޫލުކުރާ 

މިއަދުެގ  ،މެްއ. އެހެންކަމުންކަ ނޑު ިއންތިހާއަށް ހިތާމަކުރާނެތުމަކީ އަުޅަގގައި ކަނޑަެއޅިފައިޮގތު  ކުެގކުށްތަ

ބޮުޑ  ،ކުރުމުެގ ކުށަކީ ނާޯގ ޖިންސީލާޙުގައި ކުަޑކުދިންނަށް ޞްެގނައި އި ތުެގ ާގނޫނަށް މިއަ އިޖުރާއީސަރުކާރުން ޖިނާ

 ކަމެއް. ައދި މިކަމަށްޓަކައި ސަރުކާރަށް ޮގުތގައި ަކނޑައެޅިފަިއުވމަކީ އަުޅަގނުޑ ނުހަނު އުފާާވ ެގ ކުށެއް އީޖިނާ

ންމު ހިހަމަެއއާެއކު މި ބިލުގައި ހިމެނ  މު .ޝުކުރު އަދާކުރަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްލާޞްތެރިކަމާެއކު ޚުއިނޑު އަޅުަގ

ތަުޙޤީޤީ އިދާރާތަކުން މިހާރު ދީފައިާވ ބާރުަތއް އިތުރަށް ރުމަށް ފާސްކު އިތަންތަްނ ބަލަ ،އަކީ އަނެއް ުނކުތާ

ފާސްކުރުމުެގ  އިޙުތަކުން ތަންތަން ބަލަލާޞްތުެގ ާގނޫނަށް ެގނެސްފައިާވ އިއަ އިޖުރާ އީތަފްސީލުކުރުން. މިހާރު ޖިނާ 

ރާތަކަށް ލިބިދީފައިާވ އިދާ ޤީޤީ ޙުތަ އަދި ،ލިބި އްްއލުތަކެޙަ ށްންޖެހުންތަކަސަަކތަކާއި ޮގކުރިން ދިމާެވފައިާވ ަމއް

ފަދަ އަނިޔާތައް މި   ނުރަްއޔިތުންނަށް ކުރީެގ ސަރުކާރުްނ ލިބު ،ބާރުތައް އިތުރަށް ތަފްސީލުެވެގންދާނެ. އެހެންކަމުން

 ގައިލިބިދިނުމު އްޤު ޙައްޔަްނުކރުމުެގޢަކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ަވކީލަކު  ދާނެލާޙުެގ ސަބަބުން ހުއްޓިެގންޞްއި

. ލާޙުަގއި ހުށަހަޅާފަޞްރަން މި އިެވސް ަވނީ އިތުރުކު ލިބ  ަވުގތު އްޔަްނކުރުމަށްޢަަވީކލަކު  ،ލާޙުކޮށްޞް އިކުރުންހަނި

ނުޑ ޅުަގޮގތް އަ ަވނަ މާއްދާަގއި ކުރިން އޮތް 46ތުެގ ާގނޫނުެގ އަޖުރާ އިއީއެޮގުތން ޖިނާ .ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

ެގ މި މާއްދާެގ )ނ( ،ުނާވހާ ހިނދަކުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިަގއި އެހެން ގޮ އެހެން ާގނޫނެއްލާނަން. އިފުރަތަމަ ދަންނަަވ

ނުލާ  ސަބަބަކާގަޑިއިރު ފާއިުތާވއިރު ެވސް އެކަީށެގންާވ  12 ،ދަށުން ާގނޫނީ ަވކީލަކު ހަމަޖައްސަންޖެހ  ފުރުޞަތުގައި

 ،ނަމަެވސް ިއެގން ކުރިއަށްދެިވދާނ .މާކުރުނާއާ ސުާވލުުނާވނަމަ ފުލުހުންނަށް އ ޒިރުެވފައިހާަވުގުތަގއި ާގނޫނީ ަވކީލު 
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ެގނެފައިަވނީ އަޅުަގނޑު މިދަންނަާވ ޮގތަށް. އެހެން ާގނޫނެްއގައި އެހެން ޮގަތކަްށ ލާޙުޞްށް އިމާއްދާއަ މިހާރު އެ

 24ެގ ދަށުްނ ާގނޫނީ ަވކީލަުކ ހަމަޖައްަސންޖެހ  ފުރުޞަތުގައި މި މާއްދާެގ )ނ( ،ނުާވހާ ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައި

އާ ފުލުހުންނަށް އ ނާ ،ނުާވނަމަނުލައި ާގޫނނީ ަވކީލަކު ާހޒިރުެވަފއި ީށެގންާވ ސަބަަބކާެވސް ެއކަ ރު ާވއިަގިޑއިރު

ަގިޑއިރަްށ  24އިރުން ަގޑި  12 އިލާުޙަގޞްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި އިއް ދެިވާދނެތޯ. އިސުާވލުކުރުމަށް ކުިރއަށް

ާގނޫީނ  ،އައި ބަދަލުެގ ސަބަބުންާގނޫނަށް  މިހާރު މި ،ންކޮށްފައިާވކަން އަުޅަގނުޑ ފާހަަގކުރަން. އެހެންކަމުބަދަލު

 ،ކުެރވ  މީހާޔަރުރު ލިބިެގން އެބަދ . ހަމައެާއއެކު ހައް ަގޑިއި  12ަވކީލަކު ހޯދަން ހައްޔަުރަގއިާވ މީހާއަށް އިތުރު 

 ށް މި ާގނޫނަަގއި. ތެރ ެގ ތަކުލާޙު ޞްތައް އިތުރަށް ަތފްސީލުކޮށްފައިވ  މި އިތުއަކުރުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާޔަރުހައް

ތުަތއް ރަނަގަޅށް ތަފްސީލުކޮށްދީފައިާވކަްނ އަަހއްޔަުރކުރެވ  މީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރެވ  އިޖުރާ އިލާުޙަގޞްެގނެވ  އި

  ، އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުން  އެއްެގ ޮގތުަގއިެންއ ނުކުތާެވސް ހަމަ އަނެްއކާެވސް ފާހަަގކޮށްލަން. އަ އަޅުަގނޑު

ތުތައް އިތުރަށް އަލުކުރަމުން އަންނަ އިޖުރާމަޢަމިހާރު  މުގައިފާސްކުރު އިބަލަ ޓާފައި ހުންނަ މީހާ ހައްއި ބަދުަގބަން

 ފާސްކުރާ ލައިބަހުންނަ މީހާ ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި  ،ލާޙުެގ ސަބަުބންޞްއިމި ކުރުން. ާގނޫނަށް ެގނެވ  ތަފްސީލު

ފާްސކުރާ  އިެގ ަރއްކާތެރިަކމާއި އަދި ބަލަމީހާ ކުރެވ ަބންދުބަބުން މީެގ ސަކަންކަން އިތުރަށް ތަފްސީުލެވެގންދާނެ. 

ފާްސކުރުމުަގިއ  އިބަލަ ،ނިމިދިޔަ ަސރުކާރުަގއި މީހުން ހައްޔަރުޮކށްފަރާތުން ރައްކާތެރިކަން ކަަށަވރުެވެގންދާނެ. 

ރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތުން  އި ރުަގނެތި ދިޔައީ ނިމިދިަޔ ސަރުކާ  އް ބެލުމެ ކަށްތަ އައެްއެވސް އިޖުރާ ،ނެތި ލަމައެއް ހަމައެއް

ުކރެވ  ފަރާތްތައް ޝަރީޢަްތ ުކށުެގ ތުހުމަތުގައި ހަްއޔަރު ؛އިިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް .ދެމުންއަދަބުކުރަމުން. ހައްޔަރު

ޓަން އްޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހަ ،އިޞްލާުޙކޮށްނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓާ އުސޫލު 

ކޮށް އިތުރަށް ބަންދުަގިއ ޢާުދަވހަކުން މުރާޖަ 30ނިންމުން ކޮްނމެ  ހާލަތްތަކުަގއި އެ ފަނޑިޔާރުން ނިންމާ

ުތެގ އަ އިޖުރާއީޖިނާ ،ލާޙުތަކުަގއި ލާޒިމުކުރ . މިޮގތުންޞްއި  ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބަލަން އެބަ މި ފަދަ ބަހައްޓަންޖެހ 

ަގއި ާލނަން. ކުށެްއެގ ތުހުމަތުއިުޑ ދަންނަަވުޅަގނޮގތް އަ ލާޙުަގއި އޮތް ޞްަވނަ ާމއްދާަގިއ ކުރިން މި އި  60ާގނޫނުެގ 

ެގ އް ންކަން ނުަވތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި ފަނިޑޔާރެޮގުތެގ މަތީ  ެއއްޮގްތާވ ަވީނ ާގނޫނާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި 

ހެކި ވ  މިންަވރަށް ރެކުކަމަށް ތުހުމަތު އ ނާ ކުރި ،ށްރެުވނު ކުކުހުމަތުތުމެދު އާ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށްަފއިާވ މީހާ

ކަމަްށ  އަންނަނިިވ ހާލަތްތަކުެގ ތެެރއިން ހާލަތެއް މެދުެވރިެވދާނެ ،ނަމަ ފިއިލައ ނަ ބަންދުން ދޫކޮށް ،ނަމަ ހުރެއްޖެ

ފަނޑިޔާރަށް  ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ފަނޑިޔާރަށް ަގބޫލުކުރެވ  ާހލަތެއްަގއި އ ނާެގ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އ ނާ

ަވނީ މިޮގތަށް  ަގއިުތެގ ާގނޫނުއަ އިޖުރާއީލާޙު ހުށަހެޅިފައިާވ ޖިނާޞްމިހާރު އި ،މަެވސްއަމުރުކުރެިވދާނ . ނަ

ެގ ދަށުްނ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން )ކ( )ނ(، މާއްދާެގ )ށ(، . މިކުރެިވފަބަދަލު

 ،ކޮށްޢާހަކުން މުރާޖަދުަވ 30ކޮންމެ އެ ނިންމުން  ،ދުަވހަުކން 30ެއނިންމުން ކޮންމެ  ،ފިނަމަފަނޑިޔާރު ނިންމައި
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ޔަރުކޮްށފައިާވ ފަރާތުން އ ނާ ކޯުޓެގ އ ނާ ހައް ،ބަންދުަގއި ބަހައްޓަންޖެހ  ސަބަބެއް އޮތްތޯ ެބލުމަށްޓަކައިއ ނާ އިތުރަށް 

ުކރީެގ ސަރުކާރުން ޝަރީޢަްތ  ؟ދަންނަަވންތޯ ؛އްޒަތްތެރި ރައީސްއި ެގ ކުރިަމއްޗަށް ާހޒިރުކުރުމަށް. ޤާޟީއެއް 

. ޝަރީޢަތް ަވނީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުެރިވފަ ބަޔަކު ތައްއެ ،ގި ނުާވއެއް ނ ނެއއްާވ މެންދެން މީހުން ބަންދުކޮށްފައިނި

އަދި ަމއްސަލަ ޯކޓުން  މީހާ ބަންދުކޮށްފައި، ދެންެވސް ބަލަނީކީ ނޫން. ޝަރީޢަތް ނިމެން ަގނީތޯ އަދި ނުހިާގތޯހިނ

 ެވސް ހަމަ ކިތަންމެ ފަހަރަކު މީހާ ހުންނަނީ ބަންދުގައި.ން މުލުއިފަހަރު ފޮނުަވ އަނބުރާ ޕީ.ޖީއަށް ބައެއް

 ަވންދެން މީހާ ހުންނަންޖެހ ނީ ބަންދުގައި. ގ . ޝަރީޢަތުގައި މައްސަަލއެއް ނެތި އެތައް ދުަވެހއްނުާވއެއް ނ ނާވެއއް

އެތައް ަޙއްޤުތަެކއް  ހާެގހުރެ، މީބަންދުކޮށްފައި މީހާ ކުީރެގ ސަރުކާރުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިއީ   ،ޖެހުމުންަވންެދން ހުންނަން ިގނަ އަހަރުތަެކއްލާފަ. ޝަީރޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި އިަވނީ  ގެއްުލަވ

ޙައްޤުަތކަށް އިންސާނީ އ ނަެގ  ،ެގ އިންސާނީ ކަރާމަާތއިބޮޑު ެގއްލުެމއް. އަދި އ ނާ ށްއިންސާނާއަށް ލިބިެގންދާ ަވރަ 

ބޮޑެތި ޚަރަދުތަެކއް  ަވނީ އަުޅަގނޑު ބަލައިަގންނަން. އަދި މިކަމުެގ ސަބަބުން ދައުލަތަށް  ސްކަމަ ތުމެއްއަރަިއަގ

އަދި ބަންުދަގިއ  .ުދަވހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާކުރެވ ނެ 30ކުރަންޖެހިފަ. ނަމަެވސް، މި އިޞްލާޙުެގ ސަބަބުން ކޮންމެ 

އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން. ނެކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ ލެވ އ ނާ ދޫކޮށް ،ނަމަ ނުޖެހ  މީހަކު ހުރިއިތުރަށް ބަހައްޓަން

މައްސަލަތަކަށް  ެގމި ކިޔާ ާވުނާވަގއި ތިބ  މީހުން ،މި ެގނެވ  އިޞްލާޙުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

 ،ާވލަންށް ގޮ ރައެޮގތުން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ސަރުކާ ބޮޑުތަނުން ޙައްލު ލިބިެގންދާެނ ކަމަށް. ހަމަ

މީހުން   އެ ،ަވުގތުން އެ މީހުންެގ ޝަރީޢަތްތައް ފަށައިއި، މީހުންެގ މައްސަލަތައް ބަލަ ތިބި އިެވސް ާވނުާވަގ މިއަދު

ބުނެިވދިޔަ  ؛ާގނޫނު ނަންބަރު .އެ މީހުން ަވުގތުން ަވުގތަށް ދޫކޮްށލަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ނަމަ ކުށްެވރިުނާވ

 ފާަހަގކޮށްލަން އަުޅަގނޑަށް  ން.އަންނިިވ ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރު އަށްމާއްދާ  ަވނަ 22 ގެ ނޫނުާގ ުތެގއަ އިޖުރާއީޖިނާ

 ބޮޑެތި ކުށްތައް ަވރަްށ ތަފްސީލުކޮށް މި ބިލުގައި އީޖިނާ ،އިޞްލާޙުތަކަކީމު ން މުހިާގނޫނަށް ެގނެވ  އެްނމެ  ނުން،ބ 

ކުޑަކުދިންނަށް  ،ތަުކަގއި ނުހިމެނ  ބޮޑެތި ކުށްއީޖިނާން ުކރި ،ަވނީ ބަޔާންކޮށްފަ. ައޅުަގނޑު ކުރިން ފާހަަގކުރި ފަދައިން

 .ޮގުތަގިއ ހިމެނިފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގެ ކުށު އީަވނީ މިހާރު ބޮޑެތި ޖިނާ ޖިންސީޯގނާކުރުމާއި އަދި ރ ްޕކުރުން

ަގނޑު  ބޮޑެތި ކުށްތަކުެގ ތެރ ގައި މި ބިލުަގ އިްޞލާޙު ހުށަހަޅާފައިާވ ބައެްއ އިޞްލާޙުތައް އަޅު އީޖިނާ

ަވީނ ބަޔާންކޮށްދީފަ. ބުނެިވދިޔަ  އި ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް ަވރަށް ތަފްސީލުކޮށް މި ބިލުަގއީިޖނާ ،ެއޮގތުންލާނަން. އިދަންނަަވ

 ،ަވނީ ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ބޮޑު ކުށެއް އީަވނަ މާއްދާ އަންނިިވ ޮގތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. ޖިނާ 22ާގނޫނުެގ 

ަވނަ  110ެގ (ޤޫބާތުޢުނޫނުލްޤާދިެވހިާރއްޖ ެގ ) 2014/9. ާގނޫނު ނަންބަރު ކުށަކަށ އަންނަނިިވ ކުށްތަުކެގ ތެރެއިްނ 

ޖިންީސ ) 2014/17ާގނޫނު ނަންބަރު  -ަވނަ މާއްދާގައި ކަނަޑއެޅިަފއިާވ މީހަކު މެރުމުެގ ކުށް. )ށ( 111އާއި  މާއްދާ

ާގނޫނު  -ކުށް. )ނ(ރ ޕްުކރުމުެގ ަވނަ މާއްދާގައި ކަނަޑއެޅިފަިއާވ  20އާއި ަވނަ މާއްދާ 14 ެގ(ާގނޫނު ކުށުެގ
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 އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ޞަުކޑަުކދިންނަށް ޖިންސީޯގނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއް) 2009/12ނަންބަރު 

 (ަގއިޓެރަިރޒަމް މަނާކުރާ ާގނޫނު) 32/2015ނަންބަރު ާގނޫނު  -ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ކުށްތައް. )ރ( (ަގއިާގނޫނު

ޓެރަރިޒަމަްށ  އާއިލޯންޑަރިން މަނީ) 2014/10 ާގނޫނު ނަންބަރު -ެގ ކުށް. )ބ(ޅިަފިއާވ ޓެރަރިޒަމްކަނޑައަ

މުެގ ކުށް. ޓެރަރިޒަަމށް ފައިނ ންސްކުރުމަީނ ލޯންޑްރިން އަދި ެގ ދަށުން ކަނޑައެޅިަފއިާވ (ފައިނ ންސްކުރުމުެގ ާގނޫނު

 ދަނީ ހިތަށް މިއަދު ހަނދާންެވެގން ެގމި މާއްދާއަށް އަުޅަގނޑު ާވހަކަަދއްާކއިރު އަުޅަގނޑު  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަުޅަގނޑު ހަމަ  ކަންެލިވފަިއާވ ޖަލަށްމިއަދު  އިމަނީ ލޯންޑަރިންެގ ަމްއސަލައިގަ  ،އްޖ ަގއި ެވިރކަންކުރި ެވރިަޔކުރާ

ެގ ތުެގ ާގނޫނަށް ައއުމުއަ ިއޖުރާއީ ބޫލުކުެރވ  ިމފަދަ އިޞްލާޙުތައް ޖިނާަގހިތާމަޔާއެކު ފާހަަގކުރަން. ައުޅަގނޑުމެންނަށް 

ހިންާގފައިާވ ބޮޑެތި ން އަދި ކޮރަްޕޝަނު ،ޒާނާއިން ަވަގށް ނަާގަފއިާވ ފައިސާަތއްމި ރާއްޖ ެގ ދައުލަތުެގ ޚާ ،ސަބަބުން

ދައުލަތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިންާގފައިާވ އެންެމހައި ކުށްެވރިން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް މި ާގނޫނުެގ ދަށުން ޢަމަލުތައް 

އެއާެއުކ ހަމަ. ކަމަށް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ދާނެޙައްޤު އަދަބު އެ ބ ފުޅުންނަށް ލިބިެގންދި އަ  ،ހޯދަންޖެހ  ފައިސާ ހޯދައި

ކަނަޑއެޅިަފއިާވ ( ަގއި މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުމުެގ ާގނޫނު) 2013/12އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބ ުނން ނަންބަރު 

ަގއި ކަނޑައެޅިަފއިާވ (ާވަތކެްއޗާ ބެހ  ާގނޫނުތިމަސް) 2011/17ާގނޫނު ނަންބަރު  -ޓްރެފިކްކުރުމުެގ ކުށް. )ކ(

ލައްަކ  ެއއް ،ތެރެއިން ކުުށެގކުށް ހަމަ އެއާއެްއކޮށް އަންނަނިިވ .ސްތުާވތަކެތީެގ ކުށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަ

ދިެވހިާރއްޖ ެގ ) 2014/9ާގނޫނު ނަންބަރު  -1 .ރުފިޔާއިން ފެށިެގން މަތީެގ ފައިސާެގ އަދަދު ހިމެނ  ކުށް

 އީޖިނާ ައުޅަގނޑު މި ދަންނަާވލީ  .އް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަވަނ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ ކުށްތަ  210ެގ (ޤޫބާތުލްޢުނޫނުޤާ

އިްއަޒތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނުޑ  ،އެއާެއކުތުެގ ާގނޫނުގައި ހިމެނިފައިާވ ބައެއް ބޮޑެތި ުކށްތައް. ހަމައައިޖުރާ

ކެްއ ލާޙުތަޞްތުެގ ާގނޫނަށް އިއަ އިޖުރާއީސަރުާކރުން ޖިނާ ެގމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ،ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުން

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުަގިއ  ،ލަންއިަވރަކަށް އެބަޖެހ  ބަލަ ހުށަހެޅިެގންދާއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެެވސް

ތްތަކެއްތޯ. ތުެގ ާގނޫުނެގ ދަށުން ެއ ބ ފުޅުން ކުރަމުންދިޔަީއ ޮކންކަހަލަ ޝަރީޢައަ އިޖުރާއީދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖިނާ

ެވސް  ކަމެއް ރު ނިޔާކުރާނީ ހަމަ ކިހިނެއްދީުގަގކޮށްލަން ބ ނުން ތައެޮގތުްނ އަޅުަގނޑު ފާހަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކީ އަދި ނަޝީދަަރއީްސ މުޙައްމަދު  އިންނެިވރައީސަކަށް  މަޖިލީހުެގ އެކަކަށް ެވސް ނ ނގ . މިއަުދ މި ރައްޔިތުންެގ

މަނިކުފާނަކީ ާރއްޖ ެގ އެ  .ރަީއސް ްސ، ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި ްކރެޓިކް ރައީފުތަރަމަ ޑިމޮދިެވހިރާއްޖ ެގ 

ކުމެއް ކުެރިވފައިާވ ފަރާތެއް. އަުޅަގނުޑ ހު ބޮޑު އީޖިނާ ،ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ިސޔާސީ ދަޢުާވެއއް ކޮށް 

ފޮރުިވފަިއާވ  ،ެބއްލެުވމެއް ނެތް  ކަށްތައަރާ ސް އިޖުކުރަމުންދިޔައިރުަގިއ އެްއެވ އެ ޝަރީޢަތް ،ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުން

ޢިްއޔާތަކުން ދުނިޔ ެގ ޖަމު ،މުޅި ދުނިެޔ ދިަޔއީ ެއކަމާ ކަންޮބޑުުވން ފާުޅުކރަމުން. ދުނިޔ ެގ ަޤއުމުތަކުން އް.ޝަރީޢަތެ

އަދި  ،މާލައިތް ނިންދަނިކޮށް ފަޓާސްބަރިއެއްހެން އެ ޝަރީޢަމެދު ކަންބޮޑުުވން އިންތިހާއަށް ފާޅުކުރަމުން ތާޢައެ ޝަރީ
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ަވނީ ިއްއާވފަ.  ކުމެއްހުއަހަުރެގ ދުަވުހެގ ބޮޑު  13ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ކަމެްއަގިއ ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުެގ މައްޗަށް 

މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ައޅުަގނޑު ިމއަދު އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަނީ ،އެހެންނަމަެވސް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަނެއްާކެވސް މި ަޤއުމުަގއި ެވރިކަންކުރި މީހެއްެގ ަމއްޗަްށ  ،ަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައަޅު އި ވ ތުެވިދޔަ ދުަވސްަތކުގަ 

 އީ ޖިނާ ،ބޮޑުޮގެތްއަގއި  ދިަޔއިުރގައި ަވރަށް ހާމަކަންއިތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިނަގޢަތަން. އެ ަޝރީ ޝަރީޢަތްކުރި

ޮގތެއްަގއި  ބޮޑު ންދިަޔއިުރގައި ަވރަށް ހާމަކަންެގރައީްސަކންކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް ކުރެިވ ާރއްޖ ެގދަޢުވާއެއް 

 ޝަރީޢަތުެގ ހުރިާހ މަރުޙަލާއެްއގައި ކަންތައްަތްއ ެވެގންދިޔަކަން އަުޅަގނޑު، ރައްޔިތުންނަށް ދެފުށް ފެންނަ ޮގތަށް

ކު އެންމެހަިއ އާއެ ހަމަ އެ ދިން.ެވސް  ްއޔަންކުުރމުެގ މިނިަވންކަންޢަބ ނުންަވރަކަށް ަވކީލުން  ،. ެއޮގތުންފާހަަގކުރަން

ދިެވހި އެންމެަހއި ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނަށް   ،މުޅި ރާއްޖެއަށް ،ަވނީ ފުރިހަމަކޮށްފަ. މުޅި ދުނިޔެއަށް ތައްތްއައިޖުރާ

ތެްއގައި އެ ޝަރީޢަްތ ދިޔައީ ލައިްވކޮށް ީޓީވން ދައްކަމުން. ހަމައެއާެއކު، އެ ޮގ ބޮޑު ފެންނަހެން ަވރަށް ހާމަކަން

ެއއްކޮށް އަުޅަގނުޑމެންނަށް ދެން ފެނިެގންދިޔައީ  ކުރުމާުހކުންކަމަށް  ާވނިކުފާނު ކުށްެވރި  އެ މަ ދިއަ ،ޝަރީޢަތް ނިމި

ެއކަމަށް  ދިޔައީ ަކނޑައެިޅެގންއި ަގޮގތު  ެގކުމެއް ހުރާއްޖ ެގ ޝަރުީޢ ނިޒާމުަގއި ހުރި މިނިަވންކަން. ެއ ޝަީރޢަތުެގ 

  މި  ،. މިކަމުން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ހާމަެވެގންދަނީންކުހު އެންމެ ކުޑަ ،ޤީަގތުަގއި ކަނަޑއެޅ ނެ ެއންމެ ލުއިޙަ

 ކަމާެއކު މިއަދު މިނިަވން މުސްތަޤިއްލު .ނުބާނާނެކަންތަކަްށެވސް އަތްޮގއް ސަރުކާރުން ރާއްޖ ެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އެ

  ބ ނުްނވާ ފާހަަގކޮށްލަން ،ދާކީ އަުޅަގނުޑ ހަމަ އުފަލާއެުކ ިއއްޒތްތެިރ ރަީއސްޖ ެގ ޝަރުޢީ ިނޒާމު ހނަގމުންއްރާ

ަވކި  ،ަވކި ނުކުރާ ލީޑަެރއް ،ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ރާއްޖ ގައި ސިޔާސީ ދަުޢާވތައް .ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އަދި  ިއ،ދަމަހައްޓަ ިއ،ޓަންެގ ެވރިކަްނ ނަަގަހއްބ ފުޅު އެ ،ބ ފުޅުން ނެތް. އެ ނުކުރާ މީހެއް ސިޔީސ މައިާދނުގައި

. ސިޔާސީ ަރއްޔިތުްނނަށް ބިރުދެއްކުން ،ެވސް ކަމަކީ އި ުކރިހާ ދެއްކުމަށްޓަކަށްތުންނަކަން ރަްއޔިރި އެބ ފުޅުންެގ ބާރުެވ

 އީނީ ޖިނާަވ ތުންނަށްޔިއްކުރުން. ޙައްޤުތައް ކަަށަވރުކުރަން ިނކުތް އެތައް ސަތ ކަ ނިކަމެތި ރަކުދިކުދި ޖިނާއީ ދަޢުާވ

 .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްންޖެހުންތައް ކުރިމަތިެވފަ ޮގަވނީ ޮބޑެތި ރައްޔިތުންނަށް .ލާފަ ާވތަޢްކޮށް ޖަލަށްބޮޑެތި ދަޢު

މަންމަގެ  . އަދިލާފަ ކޮށް ޖަލަށް ާވތައް ދަޢުއީެވސް ަވނީ ޖިނާ މަންމަ ނުކުތް ަމންމަ، އެ ބައްޕަެގ ދިފާޢުަގއި

، ރާއްޖެ ންެގޑުމެއި އަުޅަގނޢުާވ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުަގ ދައީށް ެވސް ކުރަނީ ޖިނާފާޢުގައި ނިކުތް ދަރިފުޅު، ދަރިފުޅަދި

ޔާސީ ނަ ޤައުމްއެގ ޮގތުަގއި މި ޤައުމު ހަދައިލާފައިަވނީ، ސިން ިގއެންމެ ޓެރަރިސްޓުނުކު އ ސިާއެގ ޤައުމުތަކުްނ ދެ

ހަރު ، ބަެއއް ފަދެެކވ  ާވހަކަަޔކުންީވއަށް އަރައި .ޓީ ،ޔެެލވ  ެއއްަޗުކންވ  އެއްަޗކުން، ލިއެިކއެކި ކުށްތަުކަގއި. ބުނެލެ

މި ޤައުމުަގއި ތިބީ ހުްސ  ރަރިޒަްމެގ ދަޢުާވ.އެަބކުރ  ޓެ މެސެޖަކުން ެވސް  ްށ ފޮނުވ ެގ ަވޒީރަކަސަރުކާރު

 ެވިރކަމަކާ ިދެވހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރެޓިކް  ،ނިމިއަނިޔާެވރި ެވރިކަން ެގ ާވިގފުާޅއެކު އެ هللاނަމަެވްސ، ޓެރަރިސްޓުން. އެހެން

ތަން.   ޤައުމަށް އަންނަ ން މިޓު ބަދަލކުގައި ުޓއަރިސްތަނާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ ޓެރަރިސްުޓންެގ  ާވލުިވހަ
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ޤައުމުެގ  ަދކަށް ޓުއަރިސްޓުން އައި ަޤުއމެއްެގ ޮގތުަގއި މިރެކޯޑު އަދަަވނީ ނިމިދިޔަ އަހަރުަގއި  ޤައުމު މިއަދު މި

ލަކީ. ދަބަ ކިޔަމުންދާ ހެޔޮ މިއީ އަުޅަގނޑުމެން މި .. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ންނަނީރެކޯޑު ފޮތްތަކުން މިއަދު ފެ 

 ކާތަޙުލާޞްހުށަހަޅާ އި އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް މިއަދު މި ނަށްޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ާގނޫ .ސްއިްއޒަތްތރެރި ރައީ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ  ،ތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށްޙުލާޞްއި މި ،ައޅުަގނޑު ދެކެނީ ،އެްއކޮށް

ނޫނަކަށް ާގ ެވެގން މިޙުލާޞް ލާަގިއ އިޙައަިދ ކޮމެޓީ މަރު ،ތައް ކުެރިވމެންބަރުންނަށް ޕްރޮޑަކްޓިްވ މަސައްކަތް

 ،ެގނެވި  އްތަކެޙުލާޞްއިޖުރާއަތުެގ ާގނޫނަށް ރަނަގޅު އި  އީއަދި ޖިނާ މުނިޒާ ޢީދިެވހިާރއްޖ ެގ ޝަރި ،ރުެވެގންާދއި

 ތަކެއް މިންކުހުެވރި ލުޢަދު ދަފަ ާވންރައްޔިތުން ބ ނު ދިެވހި ،މުސްތަޤިއްލުވެ  ،ރާއްޖ ެގ ޝަރުއީ ިނޒާމު މިނިަވންވެ 

مد والح .ްނ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާެގންދިއު ލިބި ށްތުންނަޔިރައް ދައުލަތުެގ ފަނިޑޔާރުންެގަތކުން

  . هلل

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އިަގންަނާވ ިއއްޒަތްތެރި ޑަ ން އެިދަވދަްއކަަވހަކަފުޅުބިލަށް ާވ ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 މޫދު.  މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންދެްއުވން އެދެން. ހިންނަަވރު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މޫދުމެންބަރު ޖީހާން މަޙްހިންނަަވރު 

  ޙަސަން ޒަރީރަށް އި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޓަކަކަމަށް ދެއްވި ހުށަހަޅައި ލުބި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

 ާޚއްޞަކޮށް މި  ،ަކމަށްޓަކައި ދެްއިވއްަވއިލާޙުތައް ހުށަހަޅުޞް އި އަދި ސަރުކާރަށް މި .ދަންނަަވން  ޝުކުރު އަޅުަގނޑު

އަުޅަގނޑު  .ތެރި ރައީސްކަމަށްޓަަކއި ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތް ެދްއިވއިއްަވލާޙުަތއް ހުށަހަޅުޞްދަނޑިަވުޅގައި އި

ޮގތެއްަގއި  ލަެގން. ޖުމުުގޅި ތަކާޙުލާޞްއި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ނުކުތާއެއް، މި 3ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންަވނީ 

 ،ނުކުތާއަކީ 3އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބ ނުންާވ  ،ލާޙުތަކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ހިނދުޞްއި ހުށަހެޅިފައިާވ ހުރިހާ

 އެކު ކުަޑުކދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ޯގނާ ލާޙަކާޞްާގނޫނަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅި އި ތާގައި މިފު މިދިޔަ ހަކަމަކަށް ރަތަމަފު

 އަދި ކޮމެޓީ މަރުޙަލާއަށް އެ ،ފާްސކޮށް އިަވނީ ޯވޓުލަ މަޖިީލހުން ބޮުޑކުށެްއެގ ޮގުތަގިއ ކަނަޑއެޅުމަށް މި އީއެީއ ޖިނާ

އަުޅަގނޑު  ،އެކު ލާޙެއް އޮތުމާޞް ތަކުރާރުާވ އި ،މުންންކަހެ. އެިވފަބަހުސްކުރުމަށް ފޮނު ،މެދު މަޝްަވރާކޮށް ލާޙާޞްއި

ައޅުަގނުޑ  .މަޤްޞަދަކީ ެއއް މަޤްޞަދެއް ؛ނުކުތާ ެގންނަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް މަޖިލހުެގ ސަމާލުކަމަށް އެ މި

ިވފަިއާވ  ފޮނުސްލާޙުއެހެނީ މިހާރު ކުރިން އަޅުަގނޑު ހުަށހަޅާ އި ،ކުރެިވެގންދާއިރުހިތުން ދެ ކޮމެޓީެގ މަސައްަކތް

އަުޅަގނޑު ހިތުން  ،ން މަޝްަވރާކުރާއިރުދާ ކޮމެޓީ ލުބި ކުރުމަށްޓަކައި މިލާޙުޞްއަދި މި ާގނޫނު އި ،ކޮމިޓީއާއި 
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ާވނެ. ދެަވނަ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ސިލުހާއެއް ނަތީޖާެއއް  ،ެއއް މަޤްޞަދެއް ތަކުންކުރުމަށް ކުެރވ  މަަސްއކަތްއެްއޮގތް

ަވަނ  22އެއީ  ،ލާޙުަގއި ޞްަވނަ އި 7ާގނޫނަށް ހުށަހެޅ   މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ،ކަމަކީފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންިވ 

އިްއޒަތްތެިރ  ،ކަމަކީ  ާވމާއްދާއަށް ެގނެވ  ބަދަލުތަކުެގ ތެރ ގައި ރ ޕްެގ ކުށް ހިމެނެިގންދާކަމީ، ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅިފައި

ިއްއޒަތްތެރި ކަމެއް.  ރަށް ުޝކުރު ދަންނަާވސަރުކާ އަުޅަގނޑު ނުހަނު ތާއީދުކުރާ އަދި ެއކަމަށްަޓކައި ،ރައީސް

އެަތްއ ަބއިަވުރ ނުވ . އ ަގއި  ރ ްޕެގ ކުަށކީ ހަމައެކަނި އެންމެ ނަޒަރަކުން ދެކެންޖެހ ނ  ކުށަކަށް .ރައީސް

 ،އަުޅަގނޑުމެން އެަކން ާގނޫނަކުން ބަލައިަގނެ ،ށްާވ ފަރާތަތަކަށް ކުރިމަތިާވކަމީޔަެގއްލުންތަެކއް ރ ޕްެގ ޝިާކރަ

 ިއޖުރާއަތުެގ އުސޫލުެގ ތެރެއިން އީޮގތުަގއި ތަުޙޤީޤު މަރުޙަލާއިަގއި ޖިނާ އަދި އެކަން އ ެގ އެންމެ ފުރިހަމަ ،ދެނެަގނެ

 މި ،ބ ނުންާވ ހުށަހެޅުމަކީ ބޫލުކުރަން. އަުޅަގނޑު ހަަމ ހުށަހަޅާލަންަގ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ކަން ބެލެންޖެހ ނެ ކަން

ދިނުން.   ނަކުރުން. ރ ޕް މާނަކުރުމުގައި ދެ ކަމަކަށް ސަމާލުކަން މާިއ ރ ޕް ފުރިހަމައަށްދިރާސާެގ މަރުޙަލާަގެގ ބިލު

ދެވ  ކޮންެމ  ،ނެތި ހިނާގ ޮކންމެ ޢަމަލަކީ ކޮންސެންޓު ،ނުލައި ރ ޕް މާނަކުރުމުަގިއ ރުހުމާ ،ފުރަތަމަ ކަމަކީ

 ނުން. ދެަވނަދިާގނޫނުން ކަނޑައަަޅއި އި މިމާނަކުރުމެުގ ތެރ ގައި ހިމެނިެގންދާ ަކންކަން ކަމުަގ ރ ޕް އަނިޔާައކީ މި

ކަމުަގއި  ހިނަގނީ ެގެވށި ުގޅުެމްއގައި ތިބި ބަަޔކުމަލެއް ޢަރ ޕްެގ  ަގކޮްށލަން ބ ނުންަވނީ،ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ފާހަ

 އި ނުލަ ެއއީ ރުހުމާ ،ނަމަެވސް ީވކަިއެވީނެގ ހުރި ފަރާތެއް ކަމުަގއި  ،ރ ްޕެގ ޢަމަލު ހިންަގނީެވްސ ނުަވތަ  ިވޔަސް 

ން ންެގ ތެރ ގައި ުނަވތަ މާނަކުރުމުެގ ތެރ ގައި އެކަން ހިމެނުޝަރ ޕްެގ ޑެފިނި ،ނަމަ ަވނީކަުމގައި  ހިނާގ ކަމެއް

ކަިއެވނީެގ ުގޅުމުެގ  ،މެރިޓަލް ރ ޕް ެވސް ،ައކީލަ ާވހަކަބ ނުންާވ ޖުމު އަޅުަގނޑު ދަްނނަާވލަން މި .މުހިންމުކަން

ލާޙު ޞްއި ، ބަލައިަގނެާގޫނނުން މި ،ޮގނަިއޒްކޮށްކޮާގނޫނުން ރި މި ޢަމަލުތައް ެވސްޕްެގ ރ ތެރ ގައި ހިނާގ 

ދިއުަމކީ ެވސް ކުށެްއެގ ޮގތުގައި ކަނޑައެިޅެގން ލް ރ ޕަކީރިޓަ މެ ،ބަޔާންެވ ކުރުމުަގިއ ސާފުކޮށްކުރެިވެގންދާއިރު މާނަ

 ދިއުމަކީެގެނިވެގންމި އިސްލާޙު  ،ވި ކުރެަމރުޙަލާގައި ރިޢާޔަތް މިކަމަށް ކޮމެޓީ  ،އެކު ކަމެއް ކަމަްށ ުވމާ ަވރަށް މުހިންމު

މިއަުދ  ،ަވނަ ަކމަކަށް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްަލން ބ ނުންިވ ކަމަކީ 3 .އެދުމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑު އެދ 

 ،މާނަައކީ .ޝަންަގއިއިންޑެފިނިްޓ ޑިޓެން ،ެވސް އެތަްއ ބަޔަކު އެބަތިބިމިއަދު  ދާއިރުަދއްކަމުން އަޅުަގނޑުމެން ާވހަކަ

 ،ކުެރވ ނީންކުހުކޯޓަކުން  ،ނިމ ނީ އިމީހުންެގ މައްސަލަ ެބލ ނީ، މައްސަލަ ބަލަ ަކމެއް އެ ބަަޔކު ކޮންުދަވހަކުން އެތައް

އެަތއް  ،އެތައް މަހެއް  ،އެތައް ުދަވެހއް ؛އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ،ނުަވތަ ނޫންތޯ ކަނޑަނ ޅި މީހަކީ ކުްށެވރިެއއްތޯ އެ

ަތއް ހ ދަކޮށްފައި ނުކުންނަ މީހުންެގ ތެރެއިން ެއޮގތަށް ޖަލުަގއި ދުަވސް ؛މީހަކީ އެ. ބަދ އަހަރެއް ހ ދަކުރަމުން އެ

 ެގ މައްޗަށް ސާބިތުކުރެުވނުކުށް ސާބިތުނުެވ ެވސް އެބަދ . އެ ންމީހު މީހުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ފުދ ަވރަކަށް ިގނަ

އޮންނަނީ ެއއްކޮްށ މީހެއްެގ ިދރިއުޅުން  އެ ން،މީހެްއެގ ދިރިއުޅު ކީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އެޔަހިތާމަ ހިސާބުން

ންނާިއ، ދަރީއަނބި ،ަމއިންބަފަިއންނާއި ،ދަނުކުެރވ  ަވރަށް ާޢއިީލ ުގޅުންތަާކއިޔާ. އަލުން އިޮގސްފަލާކުެވެގން ހަ
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ަވނީ އެްއކޮށް  ދެމެދުގައި ޮއންނަ ުގޅުން ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ންނާ، ާޚއްަޞކޮށް ދަރީދެމެދުގައި ދަރިންނާ

ކޮންމެ  ؛ކަމަށްާވ ޙުލާޞްހުށަހެޅ  އި ާގނޫނަށް މި ފުރުޞަތު ހަނިކުރުމަށްޓަކައި މި މި ،. އެހެންީވމާޮގސްފަެވކުހަލާ

ދުަވހުން  30ދުަވހުން  30ކުރުމަށްޓަަކިއ ޔަތްޢާބަންދުަގިއ ބަހައްޓާ ުއސޫލަށް ރި ،ެވސް ބަންދުެގ މުްއދަތު މީހެއްެގ

ލާޙަށް މަރުޙަބާކިޔަން. އަިދ ޞް އި ެވސް މި އަުޅަގނޑު ހަމަގައިމު ،ޙުއިސްލާ ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިާވ މިމުރާޖަޢާ

 ޚާްއޞަ ؛ކުރެވ ނެ ޮގތްަތއްެވސް ަރނަގޅަށް ފުރިހަމައަށް މޮނިޓަރ އިރު މިއަްށުވރެމެދު ބަހުސްކުރެވ  ލާޙާޞްއި މި

ދިއުަމކީ ކުރެިވެގންމެދު މަޝްަވރާ ތްަތކާކުރެވ ނެ ޮގޮގތެްއގައި ބަންުދގައި ތިބ  ީމހުންެގ ބަންދުެގ މުއްދަތު މޮނިޓަރ

 ކަެމއް. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް.  އަޅުަގނޑު އެދ 

 

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްެގ ދާއިރާ މަރަދޫ

 ޙުލާޞްށް އި(އަޖިނާއީ އިޖުާރައތުެގ ާގނޫނު) 2016/12 .  ާގނޫނު ނަންބަރުއިްއޒަތްތެރި ަރއީސްޝުކުރިއްޔާ 

ިވ ދަތިތަްއ ކުަރން ފެށުމުން ދިމާޒުާގނޫނު ފާްސެވ ތަންފީ މި  ،ިވދާުޅަވނީ މިހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށް ެގނައުމަށް ސަުރކާރުން 

 އެ ، ނަމަ ކުރަްނ ފެށުމުން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ޒުާގނޫނެއް ތަންފީ .ކުރަމަށްޓަަކއި ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްޙައްލު

 ކަމެއް. ެއއީ އެ ެވސް ޖެހ ނެ ކުރަން .ކަެމއް އުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅުލާޙުތައް ެގނަ ޞް  އި ށްޙައްލުކުރުމަ ދަތިތައް

ދުލުެގ ނިޒާމު ރާއްޖ ަގިއ އަޖިނާީއ  .ޒަތްތެރި ރައީސްއި ކުރަމުންދާ ެވސް ޮގތް. އިއް ކަންތައް ދުނިޔ ެގ ތަންތަނުގަ 

ބަަޔުކ  ިމއީ ިދެވހިރާއްޖ ެގ ަވރަށް ިގނަ ،ަރންޖެހިފައިާވކަންހަރުދަނާކުރުމަށް ިގނަުގނަ ަމސައްކަތްތަެކއް އަދިެވސް ކު

މުޖުތަމަޢުެގ ޙައްޤުތަްއ  ،އޮްނނަނީ ދަކަށް ެވފަިއ މިމަޤްޞަަމއިަގނޑު ދުލުެގ ިނޒާމުެގ އަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަެތއް. ޖިނާއީ ަގ

އަދި ފަރުީދ  ،މާއިމަސަލަސްކަން ާގިއމުކުރުލްޙަސު ،ކުރުމާއިފު ާގއިމުޞާއިންތަނުަގއި ަޢދުލު ،ރައްކާތެރިކޮށް 

 ،ކާތެރިކޮށް އެުކއެީކަގިއ، ަވކީން ޚާއްޞަކޮށް މުޖުތަމަޢުެގ ޙައްޤުތައް ަރއް މިނިަވންކަމާއި ޙައްޤުަތއް ިހމާޔަތްކުރުމާ

ކުެރިވފަިއާވ މުޖުތަމަޢުގައި އުޅ  ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާެތރި އަދި އަދުލުެވރި އަދި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ، އެމުޖުތަމަޢަކީ

ފެންނަ އަދި ލީަގލް   ކުރުމަށްޓަކައި ދެފުށްއްކަން ކަށަަވރުކުރުން. މިކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ޝަރީޢަތްޢެމުޖުތަމަ

ޮގތަށް ބިނާެވެގްނާވ  ކުރެވ ޢަމަލު ،ޮގތަށް  ޮގތަކަްށ އެްއަވއްތަެރްއެގ ކަންކަުމގައި ކަންކަން ކުެރވ އް އެ ؛ކޮންސިސްޓެންސީ
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 މި .ކަމުގައި ާވންޖެހ ނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ތަނެއް ެވފައި އޮންނަ އިމު ާގތަެކއް ކަނޑައެޅި ތަކަާކއި ނިޒާމުލުސޫއު

ޖަހާފައި ތިބ   ކިާޔ މަޝްހޫރު ާވނުވާ  ައޅުަގނޑުމެން މި ،ކަމަކީ  ާގނޫނުން އަުޅަގނޑަްށ ފެނުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް 

 ދުގައި ތިބ  މީހުންނާބަން ށްއިތުރަ  ،ދުަވހު މުރާޖަޢާކޮށް ދުަވހަކުްނ ެއއް  30ކޮންމެ  އި،މީހުންެގ މައްސަލަތައް ބަލަ 

 ކަމެއް މިއީ ަވރަށް މުހިންމު .ކަމަށް ކަނޑައެޅިަފއި އޮންަނއޮތުން ހ މެދު ޮގތެއް ނިންމަންޖެ ތިބ  މީހުންނާ ،ދ ތެރ ގައި

ށް ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބ  މީހުނކުރާ  ހަމަޖިލީ މިހާރުެވސް މި .ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އެފަދަ ،ދުަވހެއް ނ ނގި  ނިމ ނެ ޝަރީޢަތް ،ތިބެ ާވުނާވަގއި ،ުކާވއަކީޝަ އިން އެންމެ ބޮޑު ެއއްތެރެ  ޝަކުާވެގ

ދާ ކުރުން ލަސްެވޝަރީޢަތް ، ނިމެންދެން ތިބ  މީހުންެގ މައްސަލަތައް ނުނިމިެވފައި ޝަީރޢަތްޮގތަކަށް ބަނދު

 ،ޙައްުޤ ގ އްލ ނެ ކަމެއް. ސަބަބަކީ އެީއ ަވރަށް ބޮޑަށް މީހުންެގ .ާވަތއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކު މައްސަލަިއެގ ޝަ

 ޤުތަކުން ަވރަށް ބޮޑުޙައްހާެގ މީ  އެ އްޔާން ނިމިއްޖެހުފަ ދުަވހަކު ބަނދުގައި ހުންނަ މީހާ އެތައް ކަމަށް އެ ނެތް ކުށެއް

ދިޔަީއ. ކުެށއްެގ  މް މީހަކު ބަންދުގައި އެތައް ުދަވހެްއ ެވެގން އެ އުޞޫދިޔައީ. މަ  ގެއްިލެގން އެ  ،ވެ ބައެއް އުނި

ކަށްމެ މެ ރައްޔިތަ ުކރުމަކީ ކޮންކުުށން ބަރީޢަުވމަށް މަސައްކަތް ،ކަމަށާއި ކުށެްއ ނެތް މީހެއް ،ާވ މީހާައކީތުހުމަތުގައި

 އީޖިނާ ،ންކަމުންރާތުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވ . އެހެބާއިކަމުަގިއ ޤާނޫނުއަސާސީ ަވރަށް ޞަރީޙަ  ލިބިެގންާވ ޙައްެޤއް

މަތުަގިއ ހުމީސްމީހުންެގ މައްޗަށް އެިކއެކި ކުށްކުށުެގ ތު ،މުންދާއިރު ކޮށް ހިންަގޒުއަުޅަގނޑުމެްނ ތަންފީ ޢަދުލުެގ ނިޒާމު

ކަމެއް.  ަވރަށް މުހިންމު ކޮށް ލިުބމަކީޙަރީސަމީހާއަށް ލިބެންޖެހ  ހުރިހާ ޙައްޤުތައް  އެ  ،ދާއިރުމުންކުރެެވޝަރީޢަތް

މަސްތުާވތަކެތީެގ ބ ނުންކުާރ ކަމެއް އެަބއޮތް. ރާއްޖ ގައި  އެހެން އަުޅަގނޑު އަދި ފާހަަގކުރާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެވްސ  އަދި މިއަދު ،ތިބ އިރު އެަތއް ބަޔަކު ަގއިބަންދު ،ިވދަބުތައް ދެ ބޮޑެތި އަ .ޖެހ  އެއީ ބައްެޔއް މީހުންނަށް ؛މީހުން

 އެ ،ވާއިުރަގއި ކަމަށް ރާ މީުހންބ ނުންކު ަމސްތުާވތަކެތިެވސް  އަކީ 70ޖަލުގައި ބަންދުެވަފއި ތިބި މީހުންެގ %

މެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ކަ ޮގތްަތކެއް ހޯދައިދިނުމަކީ މުހިންމު ދުލުެގ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ުލއިއަ އީޖިނާ މީހުނަށް

މީހުން ހެދުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހ    ތިބ  ބަޔަކަށް އެ ކުށުން ބަރީޢަެވ ،ށް އައިސްބަލުން މުޖުތަމަޢަދެކެން. އަދި އަލުން

 ެއކިއެކި ސަުރކާރުތަކާ  ،. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެކިއެކި މީހުންނާއިސް ބޮޑުެވ  މުހިންމުކަން ަވރަށްމަސައްކަތް ކުރުމުެގ

އެކަމަުކ  .ދާނެެވސް ކީ ހަމަައށް  އިނިގލި ދިްއކުރެިވާދނެ. ދޮންބަންޑާރައިންެގ ހިސާބުން ފަށައިެގން ިމއަދާށްއަދިމާ

 ،މަސައްކަތްކުރަންވީ ޙައްލެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން ، ކިޔުމަކުން ނެތް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބ  ފަރުވާއެއް

ކުށުން  ،ހަރުދަނާކޮށް ނިޒާމު ިއ،ަވޅުަތއް ބައްދަނުަވތަ ލޯހޯލްތައް ހުރި ލޫޕް އަޅުަގނޑުމެންެގ ނިޒާމުެގ ެތރ ގައި

އްޤުތައް ަރއްކާތެިރެވފަިއާވ ޙަ ކުެރވ ތޯ ފަރުދުންެގ ޙައްޤުތަކާއި މުޖުތަމަޢުެގ ބަރީޢަެވެގްނާވ މުޖުތަމަޢެއް ގާއިމު

ކުރުުމެގ ފު ގާއިމުޞާއިންޢަދުލު ، ތެރެއިންެގކުރުމުެގ ނިޒާމު ޝަރީޢަތް ،ެގ ތެރެއިންދުލުެގ ނިޒާމުއަ އީމުޖުތަމަޢެއް ޖިނާ

އަުޅަގނުޑ  ކަމަކީ. ަމޖިލީހުގައި ކުރަން އެންމެ މުހިންމު ކުރުން. ެއއީ މިެގ ތެެރއިން ހޯދ ތޯ މަސައްކަތްނިޒާމު
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 ަވރަށް ކުދިކުދި ކަންކަމުގައި ަވރަށް ،ންަގމުންދާއިރުތްަތްއ ހިއަރާއްޖ ގައި އެިކއެކި ޖިނާއީ އިޖުރާ މި ،ފާހަަގކުރަން

ާރއްޖ ަގިއ  ،މިސާލަކަށް .މިއީ ަގބޫުލކުރަންޖެހ  ޙަޤީޤަތެއް ،ން ދޫެވެގންދާކަމީޓުކުރާ މީހުން ނެ ބޮޑެތި ކުށްތައް

މިއީ ަވރަްށ ބޮޑު ކުށެއް ދުނިޔ ެގ ހުރިހާ ތަނެްއަގިއ ެވސް. އެކަމަުކ، ާރއްޖ ަގިއ  ؛މަސްތުާވތަކެތި ޓްރެފިްކކުރުން

އަދި ދިއުން ިމއީ ފާހަަގކުެރވ  ކަމެއް. ިމ ނެޓުން ދޫެވެގންދާމަސްތުާވތަކެތި ޓްރެފިްކކުރާ މީހުން ަވރަށް ފަސ ހައިން 

ދަށުގައި ހުްއޓާ ދޫކޮށްލުމަށް ެވސް ހަމަ   ލަތުެގ ބެލުމުެގއު ކޮށްެގން ހޯދާ ފައިސާ ެވސް އަނބުރާ ދަ އެފަދަ ކުށެއް

ނޑުމެްނެގ އިދެނީ އަުޅަގމިއިން ދައްކަ ، ތަން އަުޅަގނޑުމެނަށް އެަބފެނ . އެހެންކަމުން ކޮށްފަިއާވންކުހުަވރަށް ިގަނއިން 

ިއ . ނުަވތަ ާގނޫނުގަ ނުދާކަންތްތައް އެންމެ ރަނަގޅަށް ތަންފީުޒަވމުންއަތެރ ގައި ީލަގން ކޮންސިޓެްނސީއާިއ އިޖުރާ 

އް ހުރިކަން. މި ކަންކަން އެބަޖެހ  ބަލައި ދިރާސާކުރަން. ކީްއެވެގންޯތ އެއުނި ސިފަ ،ކަެމއްއުނި ކޮންމެެވސް ކަހަލަ

 ދިހަބާރަ ،އަހަރު އަިއއްސާ 6ލުއި މަސްުތާވެއއްެޗއް ބ ނުންކުރި މީހާއަށް  މަށްުވރެްގރާ 1 ނުަވތަ ްގރާމު 10ޑަ ކުޑަކު 

ނެޓުްނ  ،ިވްއކާ މީހާ ރެޑްހ ންްޑޮކށް ހިފުނީމާ ެވސްމީހާ، ޓަނު ެގްނުގޅ   2 ،ޓަނު  1 ،ކިލޯ 200ކިލޯ،  100 ،ކިލޯ

ެވސް އ ާނެގ ކުްށ އަނެއްކާ  ؟ތަން މި ފެންނަނީ ދޫާވ ޮގތުަގއި މުޖުތަމަޢަށް  މީހެއްެގ ން ކުށެއް ނެތްސަލާމަތްެވެގ

އަންނަތަން މި ފެންނަނީ. މި ކަންކަމަކީ ާގނޫނުެގ ތެރ ަގިއ ހުރި ދޯހަޅިކަމެއް. ާގނޫނު  ށް ޢަތަކުރާރުކުރުމަށް މުޖުތަމަ

 ،ނިޒާމު ހިންަގއިެގ ދުލުއަ އީ  ޖިނާ އިތްަތކާއައިޖުރާ އީތަންފީޒުކުރުމުަގިއ ހުރި މައްަސލައެއް. އަދި އަުޅަގނޑުމެންެގ ޖިނާ

ކުރުމުެގ ނިޒާމުަތއް ނެތްކަން  ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަުކަގިއ އެންމެ ރަނަގޅަްށ މިކަން ،ހުރި އިދާރާަތކާއި ތަންފީޒުކުރަން

ުތެގ އަ އިޖުރާއީޖިނާ ،މު ބައެއް ންަވރަށް މުހި ެގދުުލެގ ނިޒާމުއަ އީ ޖިނާ .ކަެމއް. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ސާބިތުާވ

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްާވ ކޮންމެ  ރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްތުމި ާގނޫނު ފުރިހަމަކުރުމަށް އަދި އި ،މުންާގނޫނަކީ. އެހެންކަ

ެގ ާގނޫނަށް މި 2016/12 ،ހުށަހެޅުމަކަށް އަޅުަގނޑުެގ ުފރިހަމަ ތާއީދާއި ެއއްބާރުލުން އެބައޮތް. މި ާގނޫނަށް ެވސް 

 އީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ޖިނާ ،އުއްމީދުކުަރނީސަުރކާރަށް. ައޅުަގނޑު ކަމަށް މަރުޙަބާިކޔަން އިޞްލާޙު ެގނައިމާ އަުޅަގނުޑ އެ

ާވ މީހުންެގ މަތުަގއި ހުކުށުެގ ތު ،އިތަކާފަރުދުންެގ ޙައްޤު ،ތައް ކަނަޑއެޅިތްއައިޖުރާ ،ދުލުެގ ނިޒާމު ހަރުދަނާެވއަ

ކަމަށް   ބިލެއްމަުގފަހިކޮށްދ ނެ ރައްކާތެިރުވމަށް ،އަދި މުޖުތަމަޢުެގ ޙައްޤުތައް ެވސް އިތުރަށް ހަރުދަނާެވ ،ޙައްޤުތަކާއި 

ެވސް  ކަށްކަންތައްތަ ާވެގާވނުއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހ  މި  .. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްމި ބިލު ާގނޫނަކަށް ެވެގންދިަޔއިމަ

މާއްދާކަމުަގއި ދެކެން. އެއީ މި  ،އަކީ ރާ މާއްދާތާއީދުކު އަޅުަގނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ށްއެކަމަޮގތެއް ނިންމަން. 

ރާއްޖ ެގ ޝަރުޢީ  އި އަުޅަގނޑު ދެކެން.ކަމުގަ  ޔަަވެޅއްހެޔޮ ފިއެޅ  މާޔަތްކުރުމަށް ކުރިއަށް ހި ެގ ަޙއްޤުރައްޔިތުން

މި  ،ާގއިމުކޮށް ަވސީލަތްތައްއިތުރު  ،ކޮށްރީނުއަދި ތަޙުީޤޤީ ނިޒާމުގައި ެވސް ތިބި ީމހުން ތަމްެވސް ނިޒާމުގައި 

ކަމަށް   މަސައްކަތްކުރާނެކައި ސަރުކާރުެގ ހުރިހާ ދާއިރާތަކުންޤީ ނިޒާމަކަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް ޓަޒަމާނުެގ ތަޙުޤީ

 ސާެފއްއިން ،އްއަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. އެ މަސައްކަތް އަުޅަގނޑުމެނަށް ނުކުރެިވެއއް އަުޅަގނޑުމެން ިމ އެދ  އަދުލެ
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ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ. ދެއްިވ ފުުރޞަތަށް  ސް ޝައްެކއް ނެތް.ަޑެވދ ތެރ ގައި ކު ނުާވނެަކމާމި ރާއްޖެއަކު ާގއިމު

. މި ާވހަކަ ނިންމާލަން ،ުމންތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވ އިށް ތަރުހީބުދ  ާވހަކައާ ލައަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް މި ބި

 ަރއީސް. ުޝކުރިއްޔާދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ފް. ޠީިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަަސން ލަ އިާރެގޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ހެންވ ރު ހުޅަނުގ ދާ

 

 ފް ާވހަކަދެއްެކުވން:ޠީނުގ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޅަހެންވ ރު ހު

ާގނޫނަށް މަތިެވރި ދާއިރާެގ ނަންބަރު  2016/12 ،ތުެގ ާގނޫނުއަ އިޖުރާއީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖިނާ

ހުިރ ހުރިހާ އިޞްލާޙަކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. މައިަގނޑު  ހަޅުއްާވފައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަ

ާވުނާވަގއި  ،އްޞަކޮށް އަުޅަގނޑު ތާއީދުކުރަންޚާ. މި ުހރިހާ އިޞްލާޙަކަށް ެވސް ތާީއދުކުރަން. އިޞްލާެޙއް އެަބވ  6

 .ން ބ ނުންާވ ލުޔަށްލިބިދ މި ތުެގ ދަށުން އަމި އިޖުރާ މެދު ތިބ  މީހުންނާ ތަޙުޤީޤަށް ަހއްޔަރުކޮށްަފއި، ށްފައި ހައްޔަރުކޮ

 ،ުދަވހަކުން ފަނޑިޔާރެއް ކުރިމަްއޗަށް އެ މީހެއް ހާޒިރުކޮށް  30އެއީ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުާރ އިޞްލާޙެއް. ކޮންމެ 

ޒަތްތެރި އްއި. ކަމެއް މުންއެފަދަ ސަބަބެްއ އޮތްތޯ ބެލުން އެއީ ަވރަށް މުހި ،ންޖެހ ތޯޓައިތުރަށް އ ނާ ބަންދުގައި ބަަހއް

ެއ އިޞްލާޙަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ހަަމ އެާއއެީކަގިއ ބޮޑެތި ކުށްަތުކެގ ތެރ ަގއި ހިމެނ  ކުށެއް  .ސްރައީ

 މެދު ހިންާގ ޢަމަލުތައް ކުށްތައް. އިންސާނިްއޔަތަށް، މުޅި  އިންސާނިްއޔަތާ ،އުމުތަކުަގއި ެވްސ އެއީޤައެހެން 

 އުމުަތކުަގއި ެވސް ަވރަށް ބޮޑެިތ ކުށްތަުކެގޤަ ތަަކކީ އެހެންފަދަ ކުށް ސަރުކުރާއ ެގ ސަބަުބން އަ އިންސާނިއްޔަތަށް

އަުޅަގނޑުމެނަށް މި ދުަވްސަވުރ  .އެންމެ ޮބޑެތި ކުްށތަކުެގ ތެރ ަގިއ ހިމެނ  ކަމެްއ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ތެރ ަގއި 

އުޅ   އެ ބަލި އި ެވސްދި ާރއްޖ ގަ ޒަރު. އަޔަ މަންފެނިެގން މި ދަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިެގންދި

ރަސްމީ އިދާރާތަކުން އެ  ،ކަމަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން  މިކަން ފެށިެގން އައި ޮގތް .މަންޒަރު. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް 

 ކަމަށް  ކުށެއް ހިމެނ އީނާޖި އ ަގއި   ކުށެއް ހިމެނ ތޯ ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހ  ކަމެއް.އީއ ގައި ޖިނާ ،ފާހަަގކުރާ ކަންކަމަކީ 

މާލު ބޮޑު ޮގތަކަށް އެކަން ހުަގސްުތގައި އެ ބަލި ފެތުރ  ޮގތަށް ނުަވތަ ބައެްއެގ އި . ށް ބޮޑު ކުެށއްަވންޏާ އެއީ ަވރަ

މި  މާ ކުރިން ެވސް  . ބޮޑު ކުށެްއެގ ޮގތުގައި ހިމެނ . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއީަވންޏާ އެއީ ޖިނާ ކަމަށް ކޮށްފައި އޮތް

މިފަދަ ކަންކަމުަގއި  ،ޖަގައި ނޫންކަމުގައި ިވޔަްސ ެވސްމި ދަރަ ،ުހރި މި މިންަވރުގައިދިެވހިރާއްޖ ަގއި ެވސް އެބަ

އ ެގ ސަބަބުްނ  ،ަގކަށް ަގސްުތގައި މީހަކު ެއއްެޗއް ލަިއެގންތްނ ކުށުެގ ދަޢުާވ. ފެން ތާއީ. ޖިނާލަތުން ދަޢުާވކޮށްފައުދަ

ާވކުރ . ަގިއ ދަޢު ޮބޑު ުކށެއްެގ ޮގތު އީެއއީ ޖިނާ ،ެވސް އަދި ރޯާގއެްއ ުކޑަ ރަށެްއަގއި ފެތުރުނުކަމުަގއި ިވޔަސް 
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އެ  ،ުއމުތަކުގައި އުޅުނު ވައިަރސްެއްއ މި ރާއްޖެއަށް ައއިމާޤައެހެން  ދުނިޔ ގައި ،އްކާ ާވަހކައަކީ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަ

ދިޔަ އިހިނގަ  ަގއިޓުސޯރި ޮގތް އެީއ ތަޙުޤީުޤކުރެެވންޖެހ ނެ ޮގެތއް. ކުރެްއދޫ ރިމެދު ޢަމަލުކު ބަލި ޖެހުނު މީހަކާ

ށް ނުހަނު  ކަމެއް. އަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަ ޤީޤުކުރެެވންޖެހ ނެކަންކަން އެއީ ތަޙު

 ،ެގ މައްަޗށް އަމުރެއް ނެރުްއާވފައި ަވނީ ފުލުހުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖނެރަލް .ދަންނަަވން ެއކީ ޝުކުރުތެރިކަމާޞްއިޚްލާ

މި މ ރުމުން. އެއީ މުޅި  ،ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރަންާވނީ މި މައްސަލަޅުަގނޑު ހިތުން އައެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަން. 

ސަރުކާުރެގ އެިކއެކި  ،ަލތުެގއުކަެމްއ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަ އިންސާނިއްޔަތަށް އ ެގ ސަަބބުން އަސަރުކޮށްފައިާވ

އެކަން  މެންނަށް އެނގ އަޅުަގނޑުންދާތީ މުލިބެ  މިހާރުއްޙަ މަޢުލޫމާތު ޞަ ،ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތު ކަމުެގއިދާރާތަކުން މި

ކަމުަގއި އަުޅަގނުޑ  ބިލަށް އިތުރުކުރެެވންޖެހ ެނ ކުށެއް ނިެވޤީޤަތުގައި މި ދެންޙަދިޔަ ޮގތް. އެހެންީވމާ، މިއީ އިހިނަގ

ިވ ޮގތަށް ންނެކަުމގައި ިހމެނުން. މި ދެ އްމެދު ކުރެވ  ކުށްަތކަކީ ެއއީ ބޮޑެތި ކުށްތަ  . ެއއީ އިންސާިންއޔަތާފާހަަގކުރަން

ބޮޑެތި ކުށްތަކުެގ ޮގުތގައި ހިމަނާފައިާވ ސަބަބުތައް ެވްސ  އުމުތަކުގައި ެވސްޤަަގއި ެވސް އަދި ދުނިޔ ެގ އެހެން ރާއްޖ 

  ނިމ   ންދެއްެގ މެދުއެ ދެ ފަރު ،އެއީ ދ ދ  ފަރުދުންެގ މެދުގައި ހިނާގ ކަންކަަމކީ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އެބަހުރި.

ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެހެންީވމާ، ޙަޤީޤަުތަގއި  ކަެމއް  ނިމ ެވްސ، މި ކަމަކީ އެހެންކަންކަން. އެހެންނަމަ

ހިމަނާފައިަވނީ. އެހެންީވމާ،  ކަމުަގއި އުމުތަުކަގިއ ެވސް މި ދެންނެިވ ޮގތަށް އެއީ ބޮޑެތި ކުށްަތއް ޤަދުނިޔ ެގ އެހެން 

މި ބިލު ފޮނުާވފައިާވ  ،ށްދެއްުވމަށްމި ކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮ ރުކަތްކުރެެވމުންދާއި ލާަގިއ މި މަސައްޙައަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ މަރު

ޮގތުން އިުތރަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ެއ  ުގޅ  ކޮމިޓީެގ ބ ފުޅުންނަށް ެވސް ދަންނަަވން. އަދި ހަމަ އެއާއެކީަގއި މިއާ

 .ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީކޮމިޓީަގއި މަޢުލޫމާތު އަުރާވނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ަވރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އިލް އަޙްމަދު ނަސީމް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީކާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރެގ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ލް އަޙްމަދު ނަސީމްއިަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރެގ މެންބަރު މީކާ

ފާހަަގކުރެިވަފއިާވ  ނައުުމެގ ބިލުގައިެގޙުުތެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާއަ އިޖުރާއީޖިނާ އީސް.ރަ ްއޒަތްތެރިއިޝުކުރިއްޔާ 

 ތުެގ ދަށުން ބޮޑެތި ކުންތަކުގެ އައިޖުރާ އީމައިަގނޑު ނުކުތާތަކަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން. ައދި މިހާރު ޖިނާ

 ކުރުން. ކުރީެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ ދަ ކަންކަންފަ ރާ ބުރޫއަށްމުެގ މިނިަވންކަމާއި އިސްތިޤްލާލައުޤަ ،ޮގތުަގއި އެބަވ  

އެންމެ ބޮޑު ކުށުެގ ތެރެއިން ހިމެނ  ކުށެއްެގ  އީދާރުން ެވސް އެ އްޣައުމަށް ޤަ ،ަވރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮވ 

އްިވ ަގކުރެއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވސް ކުރިން ފާހަ ހެންވ ރު ހުޅަނުގ ދާއިރާގެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ކަމުގައި.
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 ،ދުނިޔ ަގއި ބާރުމިނުަގއި ެފތުރެމުންދާ ބޮޑު ބައްެޔއް ،ޑު ަބއްެޔއްބޮ ،ައޅުަގނުޑ ހަމަ ހިތަށްއަރަނީ ،ފަދައިން

ރެއިްނ  ކުށްތަުކެގ ތެއީާބއ . ެއއީ ޖިނާ  ކުށެއްއީއެނިގހުރެ ދިެވހިާރއްޖ ަގއި ފެތުރެން ދޫކޮށްލުމަކީ ކިހާ ބޮޑު ޖިނާ

އުމުަގއި ެވސް އެފަދަ ކަމެްއ ޤަމި  .ބާއ . އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ށް ހަމަ ނުާވނެނ  ކުށަކައެންމެ ބޮޑު ކުށުެގ ތެރ  ހިމެ

.  ތަޙުޤީޤުކުރަން ފަށާފަ ހުން ަވނީ މިކަންލުފު ،ހުފަ ޕްޮރސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ އަމުަރކަށް އުމުެގޤަފާހަަގކުރެިވެގން 

ދުލުެގ އަ އީނާޖިރަީއސް، ިދެވހިރާއްޖ ެގ  އްޒަތްތެރިްށ ހަމަ ފާހަަގކުރެވ  ެއއް ކަެމއް އި އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑަ

ަވރަްށ ެވސް ބ އިންސާފު ޮގތަކަށް.  ،ތުެގ ކަްނކަން ބައްަޓންެވފައި މި އޮންނަނީއަ އިޖުރާއީ ޖިނާ ނިޒާމު، ދިެވހިރާއްޖ ެގ

ސް، ނަމަެވއެހެން .ފަޮގީޅަގއި ބަްނދުކުރެިވޑަކު ންނަނީަގށް ަނާގ މީހާ އަނެއް ުދަވހު ބަލާއިުރ ހުރިހާކުރު ފުޅިއެްއ ވަ 

ހުެރ  އެނިގ، ން ރަްއކާތެރިަކން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުްނދާ ބޮޑު ބަްއޔެްއ ދިެވހިާރއްޖ ަގިއ ފަތުރަންއެންމެން ެއއި

ަގމުންދާއިރު އ ނާ މި  މި ރާއްޖ ަގިއ ހިން ބެހ  ތަޙުޤީޤެއް އ ނާއާ ،ޓް އޯނަރުސޯރި ،ފަތުރަން ދޫކޮށްލި މަހުޖަނު މީހާ

ހެއްކަްށ  ؟މިއީ ކޮންަފދަ އިންސާފެއްތޯ ؟ތޯމިއީ ކޮންފަަދ އިންސާފެއް .އިއްަޒތްތެރި ރައީސްންކޮށް. ހުންނަނީ މިނިަވ

ނޫނިްއާޔ އެފަދަ ރިސޯސްތަކެއް އެްނމެ ބޮޑަށް ލިބިެގންަވނީ އެ  ،ނުފޫޒު ފޯރުަވން އެންމެ ބޮަޑށް އެކަށީެގްނަވނީ

 ،ސް ަގބޫލުކުރަނީަހމަގައިމު ެވ ޑުނ. އަުޅަގ އުފެދ ލުާވތޯ އަޅުަގނުޑެގ ހިތުަގއި މިއަދު ސުމަހުޖަނު މީހާއަށް ނޫން

ެގ ތަޙުޤީޤު  މީހާ އެނިގުހރެ އެ ފުރުޞަތު ދިން މަހުޖަނު ،ކޮރޯނާ ަވއިރަސް ދިެވހިާރްއޖ ގައި ފަތުރަން

ނުފޫޒު  ށްހެްއކަ ެވސް ޮގތަކަށްކަމަށް. އަދި ެއއް  ހަްއޔަުރކުރެިވފައިޮގީޅގައި އ ނާ ހުންނަންޖެހ ނީ ކުޑަ، ހިންަގމުންދާއިރު

 ،ެވސް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަބަދު  އ ނާއަްށ ދެިވެގންނުާވނެމުެގ ފުރުސަތުފޯރުުވ

 ، ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ޢަދަލުެގއީޖ ެގ ޖިނާދިެވހިރާއް ،ކަެމއް ފާހަަގެވފައި އޮންނަ ެވސް ައޅުަގނޑުމެނަށްއަބަދު

ލަތުެގ ބާރުތަުކގައި ަވކި އުދިެވހި ދަ ،ލާފައި ތިބިއި ަވކި ހިއްޕަލަތުގައިއުދަ ދިެވހި ދިެވހިރާއްޖ ަގއި ޒަމާނުއްސުރެ 

ތައް ިމ މީސްމީހުންެގ ތަޙުޤީޤު ،ޓް އޯނަރުންސޯމަހުޖަނުން، ރި ،އި ތިބި ބޮޑެތި ނުޫފޒު ަގދަ ިވޔަފާިރެވރިންލާފައިހިއްޕަ

 ޚާއްޞަ އުސޫލުަތކެްއެގ ަވކި ،ށް ޮގަތކަެވސް ަވކިބެހ  މައްސަލަތައް ބެލ އިރު އަބަދު ސްމީހުންނާހިނާގއިރު މި މީ

ްނ ތަ ިގެގންދާހިން، ޢަމަލުތައް މެދު ކަންތައްތައް މީހުންނާ މިަވކި އެލީޓް ކްަލބެއްެގ ތެެރއިން  ،އިންތެރެ

ޮގުތަގިއ ދިެވހިރާއްޖ ަގިއ ޙަޤީޤީ މާނައިަގއި އިންާސުފ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނ . އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރާ

ެވހި ރަްއޔިތަކަށް ެވްސ ކޮންެމ ދި ،ދުލުެގ ނިޒާމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ެވސް އަ އީދިެވހިރާއްޖ ެގ ޖިނާ ،އިުމެވެގންދާނީާގ

ނ  ނިޒާމަކަްށ ޖަސްޓިސް ޑެލިަވރކުެރިވެގންދާ ،އިންސާފު ލިބިެގންދާނ  ،ންތީމަ ހަމަހަމަ ޮގތްތަުކެގ ،ހަމަހަމަ އުސޫލުން

 ،ރިޢާޔަތްކުރެިވެގން މި ަކންކަމަށް ،ރު ެވސްްޞލާޙުެވެގންދާއިެގ މި ާގނޫނު އި ތުއަރާ އިޖުއީބަދަލުެވެގންކަން. އަދި ޖިނާ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު  ލާގައި ެވސް ިމ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެިވެގން މި ާގނޫނު އިޞްލާޙުކުެރިވެގންދާނެޙަކޮމިޓީ މަރު

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އުއްމީދުކުރަން. ޝުކުރި 
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 :ްއެކުވންާވހަކަދެ ރިޔާސަތުން

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްރިޔާޒް ފަހުމީ ބަރު. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ާވހަކަެދއްެކުވން:

ކަމަށް   ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްިވތުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއްއަ އިޖުރާއީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖިނާޝުކުރިއްޔާ 

 ކުރު އްަވއިދެްއިވ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ެވސް ޝުލު ހުށަހަޅުދަންނަަވން. އަދި މި ބި ޓަކައި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު

ބަދަލުތަކެްއ ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ަވރަށް ަބއިަވުރ މި ބިލުގައި ަވރަށް ރަނަގޅު ދަންނަަވން. 

ދި މި ބިުލ ފުރިހަމައަށް އިތުރަށް ދިާރސާކޮށްލުމަށްފަހުގައި އަުޅަގނޑު ަވނީ. އަ މީަގއި ހިމެނިފައި މިއިޞްލާޙުތަކެްއ 

ުގތު އަޅުަގނުޑ ަވ ފާހަަގކޮްށލަން. މި ކަމުގައި ެވސް ސް ާވހަކަދައްކާލަން ބ ނުންއެހެން ފުރުޞަތެއްގައި ވެ 

މު  ންމިފަދަ މުހި، ނެއްެވސް ާގނޫައޅުަގނޑުމެން އަބަދު  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންާވ ދެތިްނ ކަމެއް އެަބއޮތް. ެއއް ކަމަކީ 

ނުކުރާ މީހާއަށް ރާއްކާެތރިކަން ދެވ ނެ އެންމެ މަތީ   ުކށެއް، ންޓް މީހާސެއިނޮ ،ނެއިރުަގއި ބަަލންާވޅާާގނޫނެއް ހުށަހަ

ނާއިންސާުފ  ،ޮގސްނުކުރާ މީހެއްެގ ބޮލުގައި އިްލޒާމެްއ އެޅިެގން  އްކާތެރިަކން ދިނުން. ކުށެއްދަރަޖައަކަށް އެ ރަ

ތަކެއް ކުެރުވމަކީ ންކުހުނާއިްނސާފު  ،ޮގސް ނާއިންސާފު ދަޢުާވތަެކއް އުފުލިެގން  ،ޮގސްނަގިއެގން ތަޙުޤީޤުތަކެއް ހި

ކަމަށް   ރައްކާތެިރެވ ފާރަެވރިާވންޖެހ ނެ ނޑުމެންޫނން. މި ކަމަކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގ ސާފެއް ްއޮގތަކަށް ެވސްއެ

ހެކި ލިބިފައިާވ މީހުންގެ  ނޫނިްއޔާ ،ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވ  ބ  ފައި ތި. ހަމަ އެާއއެުކގައި ކުށް ކޮށްއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން

ިއ ޔާ  އުފުލ އިުރަގމައްޗަށް އިންސާފުެވިރާވންޖެހ ނެ. އެ މީހުންެގ މައްޗަްށ ެވސް މި ދެންނެިވ ތަޙުޤީޤުތަާކއި ތަޢުާވަތއް

ތުަގިއ ޮގ ެގޮގތެއްަގއި ކުެރެވންޖެހ ނެ ކަމެއް ރުދަނާމި ބެލެންސްކޮށް ހަ  ކުރެެވމުންދާިއރު. ޝަރީޢަތްތައް

އިން ެވސް އާމި ބިލުެގ ޒަރީ ،ނަށް އެބަ ަގބޫުލކުރެވ . އަދި މި ބިލުން ެވސް މި ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށްންއަޅުަގނޑުމެ

ައޅުަގނޑު  އިުރގައިހަަގކުރާފާއެބަ ފާހަަގކުރެވ . މިޮގތަށް  ކަމަށް ެވސް އްކަތްކޮށްފަިއާވމިކަން ހާސިލުކުރުމަށް މަސަ

 އެހެން  ޤުއްޙަހަނުހުރުމުެގ  ،މި ބިލުގައި އެބަޮއވ  ެވސްއިން ައދިދެތިން ކަމެއް އެބައޮތް. އ ެގތެރެއެހާ ހިތްހަމަނުޖެހ  

ިމ  ެވސް. އަެނއްކާ އްތަނެ ްނނަޮގތަށް އޮމިލަތެްއަގިއ މެނުވީއ  ކިޔާަފއި ހާިއރެއްަގއި ުނާވ ާގނޫނަކުން ހިފަހައްޓާފައިުނާވ

އްޤަކީ އަުޅަގނުޑ ޞަތު. ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓުމުެގ ފުރުމި ދެންނެިވ އަސާސީ ޙަ  ، ާގނޫނުތަކުންއެހެން ދެެވނީ

 ،މީެގ ކުރީެގ ަދއުރުތަުކަގިއ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގިއ ެވސް ާވަހކަދެއްިކއިރު ާފހަަގކޮށްފަިއާވނެ ތަކުރާރުކޮށް 

ިގނަ ފަހަރު އެ  ، ަވނީނަމަނުާވނެ. ހަނުހުރެއްޖެކަމަށްލަތެއް ޮއެވެގންހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓ ނެ އެްއެވސް ހާ

  ށް ކަމަ ށް ލިބިފައި ހުރެއްޖެލަތައުއްލުންާވ ޮގތް ެވސް ާވނެ. އެއީ ދަޢުާވ އުފުލާ ޮގތަކަށް ހެކި ދަހާއަށް ެގމީ ހަނުހުރި 
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އެީއ  ނުާވނެ.ްށ ކަނަޑއެިޅެގންމަކަ ސާބިތުެވެގންދާނެ. ެއކަމަކު، ހަނު ނުހުރެވ ނެޮގސް ޝަރީޢަތަުކން  ،ަވނީނަމަ

އަދި  ނޫން. ކަމެއް ބުނުވ ނެއެ މީހާ ލައްާވ ބަސް  އިހިފުަވޤަކީ ަގދަބާރުން މީހެއްެގ ދުލުގައި ރުމުެގ ޙައްހަނުހު

ނޫން. އެހެންީވމާ، ހަނުހުރުން   ކުމެްއ ެވސް އިްއވ ނެ ކަމެއްހުޮގުތގައި ބަލާފައި  މުން އެއީ ހެއްކެްއެގބަސްނުބުނު

ކަމަށް  ނޫން ެވސް ކުރުމަކީ ދެކޮޅުޖެހ  ކަމެއްއެހެން ާގނޫނަުކން ފާސް ކަމަށް ހަނު ނުހުރެވ ނެ ،ެގމުހިފެހެއްޓު

ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު އަނެއްކާ މި ބިުލގައި ެވްސ ހަމަ ، ދެކެން. ެއކަން ައޅުަގނޑު ތަކުރާރު މި ކޮށްލީ ަގނޑުއަޅު

، މިހެން ،ނދަކުހި ޔާންކޮށްަފިއ ނުާވހާން އެ ޮގތަށް ބައެހެން ާގނޫނަކު  .ދެިވފަިއާވތީެވ  ފުރުޞަތެއްހިފެހެއްޓުމުެގ

ެއއީ  ،ޮގތުަގއި ެގށްލީ. ައނެއް ކަމެއްފާހަަގކޮ ީވމާ، އެކަްނ އަޅުަގނޑުން ންނަނީ އިނގ ތޯ. އެހެއޮ މިހެންނ  ،ހެންމި

ލުމުެގ ދަށުަގިއ ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުާވ ޮގތަށް ފުލުހުންެގ ބެ ،ަވނަ މާއްދާެގ )ކ( ގައި އެބަ ބަޔާންކުރ   50ބިލުެގ 

މި ހުރިހާ ކަެމއް  ،ަވކީލަކަްށ ުގޅުާމއި ،ދެން އާޢިލާއަށް ުގޅުމާއި  ،ކުރާއިރު މިހެން މިެވނި ަކމެއްއްޓަިއެގން މިެވނިބަހަ

ެވސް އެއީ ފުލުސް އޮީފހަށް ެގންދިއުމަކީ ސީދާ އެ ހީަވނީ އަނެއްކާ ޑަށްއަޅުަގނ . މިޮގތަށް އިބާރާތްކުެރުވނީމާކުރެވ ނ 

 ޏާ ކަމަށް ަވން ތަަކށް ބަލައިލާސްންކްޝަޑިރިސްެވފައ  އެ ަވުގުތ ެވސް އެހެރީ. އަުޅަގނޑު އެހެން ޖުމީހާ ކުށްެވރި

 ނަށް ންމީހުެއ މީހާ ހައްަޔރުނުކުރަންޏާ އެ . ނޫން ކުށްެވރިުވމެއް އަިދ ެގންދިއުމަކީ އެ މީހާ ފުލުސް އޮފީހަށް ޗިޓަކަށް

 ،ނަމަ ނުކުރާކަމުަގއި ަވނީީވމާ، ހަްއަޔރުރީ. އެހެންޯތ މިހިއިތިމަންނަ ހައްޔަރުކޮށްފަ ،ސުާވލު ެވސް އުެފއްދިދާނެ

 ، މި ދަނިއްޔ . އެއީ ހައްޔަރުނުކުރާހާ ހިނދެއްަގއި ފުލުސް އޮފީހަށް އަދި ކީމަ، ދެިވދާނެތޯނުކުމެެގން ނާއަށް ތިމަން

 ފުލުސް  ހަމަ ،ެވސްމަންނަ. ެއހެއްޔާކަންކަން ހުރެއްޖެ އެއިން ސާފުކުރަންެޖހ  ޗިޓެއް ފޮނުީވމަ ދާންޖެހ ނެ އިނގ ތޯ

ހިސާބުން އެކަން އެ ނިމުނީ. އެހެންީވމާ، މިޮގތަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ޗިޓަކަށް   އެމުންހަނުހުރު އޮފީހަށް ޮގއްސަ

އެހެން ބުނެ ، ްއޓައިެގންނ ކަށް ބަހަރާ ޮގތަކިޔަިއެގން ެގންިދއުމަށްފަހުގައި އެތަނުަގއި އަދި ހަްއޔަރުނުކު

ެގންދެުވނުހެން   މީހަކުަރކަށް ޔަބުނީމަ ހީަވނީ އަދި އިތުރު ބާަވތެއްެގ ހައް މިހެންނ  ، ށ  ޮގތަ ހައްޔަރުކުރުމަކަށް ނުާވ

ނުކުާރ އަށް، ކުށްންޓް މީހާ އޮތުމަީކ އަުޅަގނޑު ދެެކޮގުތގައި އިޮނސެ، އެޮގތަށްހީާވ ކަހަލަ މާނައެއް އެަބއާދ . އެހެންީވމާ

މިކަން ފާހަަގކޮށްލީ. އަނެއް  ،ޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރވ ތީދާނެ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަ ެގއްލުންތަެކްއ ެވޑުއަށް ބޮހާމީ

މި  ،ލިޔުން ހޯދުމާއިއަތުެގ  ،ިއނިގލީެގ ނިޝާން ނެުގމާއި  ،ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަިދެވސް ިމ ބިލުގައި މި ފާހަަގކުރަނީ

ތް ޮގތް.  ެވސް އޮ ކުރީެގ ާގނޫނުަގއިއީންނަނީ. އެ އޮ މިކަްށ ތަ ކަންކަމަކީ ެވސް ެހއްެކއްެގ ޮގތުަގއި ބަލާ ކަހަލަ ޮގ

 ؛ރެއްޓު އަމުކޯ ،އަމުރެއް ،ަވނީނަމަ ކަމަށް އަތު ިލޔުން ނަާގ ،ނަމައާއި  ަކމަށް ަވނީ އިނިގީލެގ ނިޝާން ނަާގ

މިއީ  އިނިގލީެގ ނިޝާނާއި އަތު ިލޔުމާއި ޙަޤީޤަތުަގއި ެއކަމަކުތަކެއް އެަބ ދައްކާ. ކަމިކަހަލަ ާވހަ

ދެކޮޅަށް ހެއްކެްއެގ ޮގުތަގިއ  މީހަކާ އެ ؛ެވސް ހެއްކަކަށްެއއްޮގަތކަށްއަިއޑެންޓިފިކ ޝަންެގ މައްަސލައެއް. މިއީ 

އް. އެ މީހާެގ ނުލައި ެވސް އެ މީހާ ދ ންޖެހ ނެ އެއްޗެ  ބ ނުންކުރެވ  ކަންކަމެއް ނޫްނ. މިއީ ކޯޓު އަމުރަކާ



 2020 މާރިޗު 11                             ސާޖަލް ވަނަ 18 އުރުގެތަމަ ދަފުރަ ގެހަރުއަވަނަ  2020

 

18 

 

ލޔުން ެވސް އެ ތުއަ ންލުދައްކަންޖެހ  އުސޫ އިޑީކާޑު ދަްއކަން އެންީގމާއަސްައށް. އެ މީހާެގ އަިއޑެންޓިފިކ ޝަން ޕަރޕަ

ްށ ެދކޮޅަ މީހަކާ ްއ މިއީ. ހެްއކެްއެގ ޮގތުގައި އެޗެންކުރުމުެގ ޮގތުން ދ  އެއް ޤީންޓިފިކ ޝަން ޔާމީހާެގ ައއިޑެ

ތުަގއި އެހެްނ އަންނަ އެްއޗެއް ނޫން ޮގށް އިންކްރިމިނ ޝަންެގ ތެރެއަ އީ ސެލްފުމި ،ނުާވތީ  ބ ނުންކުރެވ  އެްއޗަކަށް

ައދިެވސް މިއީ ހަމަ ހެއްކެްއެގ  ،ރެވ . އެކަމަުކ، މި ބިލުން ފާހަަގކުރެެވނީކަން ފާހަަގކުބަލަމުންދާަގއި ކްޝަންޑިޖުރިސް

ން ައުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި މިކަ ،ޮގތުަގއި ބ ނުންކުެރވ  ކަހަލަ ކަންކަމަށް މި ބ ނުންކުަރނީ. އެހެންީވމާ

ދެން ތަޙުޤީޤުތަްއ  އި ކުދިކުދި މައްސަަލތަކުގަ ށްަވރަ ،ވ  ން އެބަ ފާހަަގކުރެށް ަވރަށް ުމޖުތަމަޢުނަމެންއަޅުަގނޑު

އަދި ެއއަށްފަހުަގިއ  ،އުޅުންމިހެން ުއޅ  ،ތާިށކޮށް ،ޒާމުެގ ތެެރއަށް ަވއްދައިނި ައދުލުެގ އީމީހުން ޖިނާ އި،ހިންަގ

މިހިރަ  ،ނާތީާއއިރެކޯޑް އޮންކުށުެގ  ،ރުޞަތު ނުލިބިަވޒީފާއަކަށް އެިދ ފު ޮގސް މިހެން ހެދީމާ ،ކޮށްަލއިތަޅުވައި ދޫ

އަުޅަގނޑުމެންނަްށ ފާހަަގކުެރވ . މި ކަންކަމަށް  ާވކަން ލުންަތކެއްއްރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ެގަވ ހުރިހާ ކަމަކުން

ާވންޖެހ ނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ.  ،ދާއިރު ންށް ެވެގކަމި ާގނޫނަ   ކަމަށްޖެހ ބިލުން ެވސް ކުރަންއެޑްރެސް މި 

ޞަުތ ރުހުރެެގން ވަޒީފާތަކަށް ފު ެގ ރެކޯޑާށުމިހެންމިހެން ކު ސްޮގއުފުލިެގން ތައް ތަކުަގއި ދަޢުާވކުދިކުދި މައްސަލަ

ން ބ ނުންވ . ، އަޅުަގނޑު ދަންނަަވކަމަށް ދެކެން ރާ ކަމެއް ޫނންކުުވމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ަގބޫލު ނުލިބ  ޮގތް

ހެދިފަ.  ލުއި ޮގތްތަކެއް ، ޮގތްތަެކއް ހެދިފައިކްޝަންތަުކގައި ހުރ  ަވރަށްޑިއެހެންެވެގން އެހެން ބައެއް ޖުރިސް

ށް ދާ ޒާތުެގ އަހަމަ ްޓ ކޮްނިވކްޝަން. ކޯޓަކާއުލް ިވތަޝަބަހުރ  ިޑސްމިއެްކޝަންތަކުަގއި ސްޑި މިސާލަކަށް، ބަެއއް ޖުރި

ިގލްޓީ  ،މަށްކަ ކުށެއް ކޮށްފި ކީ،އެ މީހަ ،އިޚްިތޔާރު އެބަ ލިބިެގންވ   ށްސް ޯކޓުެގ ފަނޑިޔާރަބައެއް މައްސަލަަތއް ެވ

ީމހާއަށް ފުރުޞަތުތަކެްއ އެބަދ .  އެ ިއ،އް ކަނޑަނާޅަކަމަށް އެބަ ކަނަޑއެޅ . އެެހންނަމަެވސް، އ ނަ ކޮްނިވްކޝަނެ

ށެއް. އި އެ ރެކޯޑުަތކެްއ ނުހުންނާނެ ފެންނާކަތަކަށް ފުރުޞަތު ދ އިރުަގވަޒީފާ ، ފަހުެގ ަވުގެތްއަގއި އ ނާއެހެންީވމާ

ަޔކީ ނަދަނީ. ެއކަމަކު، އ ެވެގންއް ނުކުރާ ޮގަތށް ނިންމުން ކަހަލަ ކަމެއް ޖެ އެްއެވްސ ޗާ .ނީެތއް ެއ ދެޞައ ނަޔަށް ފުރު

ުތަގިއ ޮގ ކޮންިވކްޝަެންއެގ އެކަމަކު ،ޮގތް ަގބޫލުކޮށްފައި  އ ނަ ެވސް އެ ،ަގިއ ބެލެިވފައިއްެގ ޮގތު އިގލްޓީ މީހ

ތުން. އަިދ ޮގެއ މީހަކަށް ެއ ފުރުޞަތު ދިނުމުެގ ީއ . އެނިަވންުކރ މިަބ މީހަކު އެ ނުބާްއަވއި އެ  އެ ރެޯކޑު ،ނުބަލައި

ކު މީހަ ޑް ބިހ ިވއަރ ބޮންޑެްއަގއި އެ ގު  ،ނަމަ ްސާވ ަކމަށް ަވނީބަ އެއްށްެދވ  މި ދެންނެިވ ކަންކަމަމީހަކަށް އެބަ އެ

 ރ  ކުހާ އެބަ ދޫމީ އެ ،ފުރުޞަެތއް ެދިވފައި ެގއްދަތުދުަވުހެގ މުދުަވސް ނޫނީ ެއއް އަހަރުރުދެ އަހަ އެއްބަްސާވ ޮގތަށް

އްެގ ކޮންިވކްޝަނެ  ، އެދ އިުރގައި ޯނންނާނެށް، ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތަކަނުކޮށް. އެހެންީވމާލަ ކޮންިވކްޝަން ރެކޯޑު އެްއކަ

 ،ތީބެލެިވަފއި އޮ ށް ޮގުތަގއި ކޯޓަ ނަޔަކީ ިގލްޓީ މީހެްއެގކުށުެގ ެރކޯޑެްއ ނޯންނާނެ. ެއކަމަކު، އ   ،ޮގތުަގއި ނޯންނާނެ

 ،ށްޅަރަނަގ ިވހެން އަޚްލާޤުމި ދެންނެ ،އް ދެެވނީށް ފުުރޞަތެއައެކަން ެއނުގމެއް ނެތް. އ ނަ ށްކަފަރާތްތަ އެހެން

 ،އް ކެތަހަލަ ޕްރޮްގރާމުއެުކަގިއ ެއހެން ކަުކރެިވެގން. ހަަމއެއާ ޝަރުތު، ްއެގ ތެރ ަގިއ އުޅުމަށް ބަލައި ނި މުއްދަތެެވމި
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 އެ  .ިވަފއި ެވސް އެބަ ދޫކޮށްލާރެކުވެއްދުމަށް ެއްގރީމަންޓު ކު، އެ ކުއްޖަމީހަކު އިންޓަރެވންޝަން ޕްރޮްގރާމުަތކަށް އެ

، މިކަހަލަ އެހެންީވމާހިސާބަށް ެގްނދެިވފަ.  ޓީ މީހެްއެގ ޮގތުަގއި އެލްިގ .މީަހކަށް ނުބަލާ ިއާވމީހަކީ ކޮންިވކްްޓެވފަ

ތާށިތަކުްނ ފައިާވ ެވދިމާޒުާވނުންނާއި ިގނަ ބަަޔކަށް  ެގ ޤައުުމަގއި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ދެއްުވމަކީފުރުޞަތު

ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ނުންީވ. ަގނޑު ފްލޯޓުކޮށްލަން ބ އަޅު މި ިވސްނުން ެވސް  ،ާވތީ  އަރަިއަގނެިވދާނެ ކަމަކަށް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ޙްމަދު ހާރޫންމެންބަރު އަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން:މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫން 

މަތިެވރި ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި  ،ތުެގ ާގނޫނަށްއަ އިޖުރާ އީޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ިޖނާ

ކުރަން. މިީއ ށް ތާއީދުއަނޑު ެވސް ހަމަ ފުިރހަމަާވ އިޞްލާޙުތަަކށް އަުޅަގ މި ހުށަހަޅުއްާވަފއިޙަސަން ޒަރީރު ރު ބަމެން

ސަރުކާރުން  ،ޞްލާޙުަތކެއް. މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަމުންެވފައިާވ އިމުންަގނޑުމެންނަށް މުހިމިއަދު އަޅު

 ބޮޑެތި ބައެއް ކުށްތަެކއް ިމ އީޖިނާ ،ޞަދަކީމި އިޞްލާޙުތަކުެގ މައިަގނޑު މަޤް ،ަވނީ ފައި މިފާހަަގކުރަްއާވ

 ،ބަލާއިރު ށްކުށްތަކަ ަފއިާވށް. އެޮގތުން އިތުރުކުެރިވމައެ ކަންކަން ހިމެނުން ކަ ،ާވތީނުއިފައި ހިމެނިާގނޫނުގަ 

ރަކާތްތަކަށް ފައިނ ންސްކުރުން، ހަ ނާކުރުން، މަނީ ލޯންޑްރިންގ، ޓެރަރިޒަްމެގޯގ ސީޖިން ނަށްކުޑަކުދިރ ޕްކުރުން، 

ތަެކއް ެއބަހުރި. ަވކިން ާޚއްޞަކޮށް ލަސަމެނ  ބައިަވުރ މައްނުހިްނ ކުރި، މިކަަހލަ ބައިަވރު  ،ހުން ޓްރެފިކްކުރުންމީ

ހިމަނަން  ރީޢަުވން. މިއީ ބޮޑެތި ކުށުެގ ތެރ ަގއިބަ ކްސް ދެއްުކމުންޓެ ،ންއަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނު

 މަޤާމުތަކަށް ން އެކިެއކިއަުޅަގނޑުމެ ،އުޅެނީ އް. އަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށްލަން މިމެ ކަ ާވއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ޖެހިފައި

 ާވ ންނާތީެވ މިއް ނޯވ . ނޯއެބައި މިހާރު ހިމެނިފަ  ސާފުކުރާއިރުަގއި އަުޅަގނުޑމެން މި  ކުށުެގ ރެކޯޑު ،މީހުން ލާއިރު

 ނިިމެވ އެ މީހާ ،ށް ިމ އަރަނީއަ ސޯޝަލް ީމޑިއާ ށްފުޮކށްފައި މީހާ މަޤާމަށް ލަނީ. ލާއިރަސާކުުށެގ ެރކޯޑް  ،ޮގތަކީ

 ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ  ށްއެެވނި ކަމެއް ުނކުރެއ . ަދުއލަތަ ،ކުެރއ ނުމިެވނި ކަމެްއ  ،އ ްކސް ނުދައްކަ ދުަވހަކު ޓެ

ހަމަެއއާިއއެކު ކޮރަޕްޝަންެގ ކުށް  .އީސްރަ ޔެރި ތްންނަން އެބަޖެހ . އިްއޒައޮ އިގަ ހުރުމަކީ ެއއީ ކުެށްއެގ ޮގތު  އްކާދަނު

އި ަގދައުރެއް ނިމިެގންދިަޔއިރު  އަހަރުގެ  5ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހ .  ކުުށެގ ެތރެގައި ހިމަނަން އެބަތިެވސް އެއީ ޮބޑެ

މި  ފަ.ލާއިއް ަވނީ އިނދަޖައްސަކެތަެގ ހުރިހާ ކުންފުނިތު ދައުލަ ،. އެތައް ަބޔަކުަވއިާލފަތެއް ލޫޓު ލަމިަވނި ދައު

 އިން.ސާއެބަދ  މި ފައިއެކު އުފާެވރި ދިރިއުޅުންތައް އުޅެމުްނ ންކަމާަވއް ހަމަ މިނިތަިގ ފަރާތްޢަމަލުތައް ހިން
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ޤައުމު އިޞްލާޙެއް  ގައި ނުލައި ައޅުަގނޑުެމންެގ މިޝަންެގ ކުށް  ބޮޑު ކުށެއްެގ ޮގތުޕްމި ކޮރަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ަލއި ސްކުރުން. ބަފާބަލައި ، މު އަނެއް ނުކުތާައކީން ބިލުގައި ފާަހަގކޮށްެލވ  މުހިމި . ހަމަެއއާިއއެކު ނުކުރެވ ނެ

 ާވދިމާ ޤީޤުކުރުމުގައިޙްރި. މިހާރު ތަހުށްދީފައި އެބަކޮރަށް ރަނަގޅަށް ތަްފސީލުަވ އްއުޫސލުތަތަކާއި މުެގ ހަމަރުފާސްކު

ލައި ފާސްކުރުމުގައި ކޯުޓ . ބަރެވ ނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލުކުެކއް މިކަމުެގ ސަބަބުން ޙައްތަިގނަ މައްސަލަ ށްަވރަ

ެގ އް ދ ނީ ފުލުހުންެގ ތެރެއިން ކޮން ެލެވލެއްދަހު ަވްނނަންތަނަށް އެ ތަން ، ތަްނތަނާއިނެއަމުރު ނުލައި ަވދެވ 

މައެއާއިއެުކ، މިހާރު ތަކުެގ ތެރ ގައި ހިމަނައިދީފައި އެބަހުރި. ހަޙުލާޞްމި ހުރިހާ ކަމެއް މި އި، ކަމާއި ސަރުންފިއޮ

ފާސްނުކުރެވ  ޮގތަްށ  އިނީ ބަލަދީެގން ނޫއްދަހުަގއި ހުންނަ ަވިކ ެވރިަޔކު ޓަރު ކުއާފުލހުންެގ ހެޑް ،ނަމަ އޮތް ޮގތުން

ރާއްޖ ެގ އެކި ކަްނކޮޅުތަުކގައި ހުންނަ ޕޮލިސް  ،އިޞްލާޙުތަކުެގ ތެރ ގައިާވ ފައިެވސް، ހުށަހެޅިމަހެންނަމި އޮންނަނީ. އެ

ޤުކުރުމުެގ ތަޙުޤީ ،ކީއަދީފަ. މާނަ އޮތީ ކަން ކުރެވ ނެ ބާރު މިމިަގއި ތިއްަބާވ ިއސްެވރިންނަށް ެވސް ސްޓ ޝަންތަކު

ބ  ަވުގތު ެވްސ ަޔންކުރަން ލިޢައްަވނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ފަސ ހަކޮށްދީފައ . ދެން ހަމައެއާިއއެކު ަވކީަލކު  މި އްތަލާޙަމަރު

ނެއް ނޫން. ަވކީލަކު ހުންފުދުންތެރި މީ ،ކެރުންތެރި ންމެންނަކީރުކޮށްދީފަ. ހުރިހާ އެޞްލަޙުެގ ތެރ ަގއި ަވީނ އިތުއިމި 

ަވރަށް ަވުގތު އެަބ  ކި އެށް، ެއކި މީހުންނައް ެވސް ޫނން. އެހެންީވމާމެކަ ސ ހަފަ ،މެއް ެވސް ޫނންކަ ހޯދުމަކީ ކުޑަ

 އްތެފުރުޞަ އިތުރުކުރެވ  އް އްކަތެސަކުރާ މަ ން މިމިއީ އިންސާފު ހޯދަން ރައްޔިތު މި އިޞްލާޙަކީ ބ ނުންވ . އެޮގތުން

 ންދެން ބަންދުކުރުން. މިއީ ތް ނިމެޝަރީޢަ ،ފައިާވ އިޞްލާުޙތަކުެގ ތެރ ަގއި ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ދެން ހުށަހެޅި

އެަތއް މިހާރުެވސް ާވނުާވ ޖަހާފައި ތެރ ަގއި ދިމާެވފައި އޮތް ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް.  އަޅުަގނޑުމެންެގ ެވސް

 ބަލާތޯ ެވސްނު ްއސަލަ ބަލާތޯމަހުންެގ ން ޖަލުަގިއ އެބަތިބި. އެ މީހުއި ތިބި މީފަެވ ފަސް އަހަރު ހަތަރު ށް،ދުަވހަކަ

ަޅއިނުލާ އަުޅަގނޑުމެން މި ތިބެނީ. އަ ،ީނވ ތީ އެ މީާހެގ އަެޑއް ގައި ތިބީމާލުޤާީޟ ބަލަެއއް ނުލާ. ޖަ ހި ާވނުާވޖެ

 ފައިާވ މިހާރު ހުށަހެޅި .އީސްރަ ރި ތެތްިއއްޒަ ؟ނެްގ ޙައްޤުތޯހުތައް މީއަޅުަގނޑުމެން މި ެގއްލުަވިއލަނީ މިކަހަލަ ކި

 30ުދަވހުން  30ހ  ޖެއެބަ އެ ޤާީޟއަކު ،ނަމަ ޓުން އަންާގ ކޯރަންދުކުންދެން ބަޢަތް ނިމެންޝަރީ ،ނަމަ ތުންޮގ

ޤުކުރ ތޯ ނުކުރ ތޯ ބަަލން އެބަޖެހ . ތަޙުޤީޤު ކުރިައށްދާ މިންަވރު ެވްސ ބަލަން ތަޙުޤީ .ދުަވހުން އެކަން ިރިވއުކުރަން

މި ބިލުން  ލަން،ކޮށްަގހަަގނުޑ ފާރަށް ރަނަގޅު އިޞްލާޙެއް. ދެން އަޅު ަވއެބަޖެހ . މިއީ މިޮގތުން ހުަށހެޅިފައިާވ 

ިދެވހިރާއްޖެއިން  ،އުޅެނީ  ތްތަކެއް. ދަންނަަވްނ މިއައިޖުރާ ޅ  ުގ ެގ މައްސަލަތަކާއަޅުަގނޑަކަށް ފާހަަގެއއް ނުިވ ފައިސާ

އިާސ ފަށް ިގނަ ަވރަ ިގނަ ބިދ ސީން ބ ރަށް ފުރާއިރުގައި ށް ަވރަރާ ކުއި މަސައްކަތް ގަ ރާއްޖ ެގ ޮގތުަގއި ލޯންޑްރިން މަނީ

ލޫމާތުަގިއ ޢުއާއްމުކުރާ މަ އިންރެދ ތެރެދ ތެމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ކަސްޓަރުކުރ . ބ ޮގތުން އެބަ އެކި ޮގތް 

ދަބަހަށް ލައިެގން ެގންދާ ާވހަކަ. އަކު ފުރަންދަމުން ސީރު ބިދ ލަރު، މިލިއަން ޑޮލަލައްކަ ޑޮ ންއެްއކަލަ ޑޮލަރު، ތި

އެކި ހުރި އެކި  ަގއިުތެގ ާގނޫނުއަރާޖު އިއީޖިނާ ،ރެހު ބަބުތަކާ އެހެންނަމަެވސް، އެ މަްއަސލަތައް ެއކިެއކި ސަ
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އެއް ފާހަަގެއއް ދިބައި އަޅުަގނަޑކަށް މި ބިލަކުން އަ . މިވ  ެވިރއެއް ނު ށްްއެވސް މީހަކު ކުއެ ންހުރެ މިއި މައްސަލަތަކާ

ން ރަްއޔިތުން މި ން އަޅުަގނޑުމެއިންސާފު ހޯދަ ،ނުކުރެވ . ދެން އަނެއް ކަމަކަްށ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްކަން ބ ނުންަވނީ

ަގއި ަވކިން ޅުއަތޮ އަުޅަގނޑުެމން ނ. .ތެރި ރައީސްތްޒަ. ިއއް ަވރަށް ަބއިަވރު ދަތިަތއް އެބަހުރިުތގައި މަސައްކަ ކުރާ

ނުން އެބަތިބި ކުދިކުދި ޒުާވަވރަށް ބަިއަވުރ ނެތް.  ކުޟީއަޤާ ކޯެޓއްަގއި  ެއއްެވސް ރަެށްއެގ އިރާގެ  މަނަދޫ ދާށްއްޞަކޮޚާ

  ށް ށަޑުމެން ރަށްރަފަ. އަޅުަގނެއއް ނުލިބިއިރު ެވސް ަވޒީފާވޫ  އަހަރު 5އަހަރު،  4 ، ލާފައިށް ކޯޓަމައްސަލަތައް ޖެހި

އެރ  ބާަރ، ެއކެްއ ގައި ަވަޑއިެގންފަިއ  1:30 ،އެއް. ާޤޟީ ަވޑަިއަގންަނާވ ދުަވހުާޤޟީ ގ ޒިޓިންިވމި ހުންނަނީ 

ަވަރކަށް  އް ހިންުގނުތަޝަީރޢަތްރެޔަށް  ރެއިން އެ  އެަވއިލާފައިށް. ފޮނުޝެޑިއުލަ ޖަހަންދެން ޗިޓު ފޮނުަވއިލާ

މަސް،  މަސް، ހަތަރު މަސް، ފަސް ެވްސ ތިންދެން އެނބުރި އަންނަނީ އަނެްއކާ .ަޑއިަގންަނަވނީފައި ޤާޟީ ަވހިންާގ

މެ  ކިތަންނޫން. މިފަދަ ިލބުމެއް ިމއީ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގިއ އިންސާފު .ސް ފަހުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަ ހަ

 ބ ބ ފުޅުން އިޚްލާޞްތެރިެވެގން ނޫނީ ތިއްބެިވ ކަން ކުރަންމި ކަން ،ލުޔެއް އަުޅަގނޑުމެން ާގނޫަނށް ެގނަޔަސް

 ސް. ރައީ  ިއއްޒަތްތެރި  ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާިވނަކަށް އިންސާެފއް ކަށަަވެރއް ނުކުެރވ ނެ. ދެއް ންއަޅުަގނޑުމެ

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

 .ން ޢަފީފު ސަމެންބަރު ޙަތްތެރި އިްއޒަ ެގ އިރާދާ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ިވލުފުށީކުޝު

 

 ކަދެއްކެުވން:ާވހަ ިވލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޢަފީފު

ން ތްތެރރި މެންބަރު ޙަސަޒައް މަތިެވރި ދާއިާރެގ އި  ، ފަާރތުންެގކާރު އާދެ! ސަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒްތްތެރި ަރީއސް. 

ނަށް މި ާގނޫ، 2016/12 އާދެ! ާގނޫނު ނަންބަރު  ؛ުތެގ ާގޫނނުއަ އިޖުރާއީޖިނާ ،އްާވފަިއާވރު މި ހުށަހަޅުރީޒަ

ަގބޫލުކުާރ ޮގތުަގއި މިހާރުން މިހާރަށް މިއީ އަޅުަގނޑު ެވސް  ކަކެގަނއުމުެގ ބިުލަގިއ ާވ ކަންތައްތަ އިޞްލާޙު

އާދެ! މިހާރު  ؛ާވ މާއްދާތަކުެގ ތެރެއިން  ބިލުގައި ބަޔާްނކޮށްފައި މި .ރި ރައީސްތެތްޒައް އް. އިކެހެންނަންޖެހ  އިޞްލާޙުތަ

ދީަފއި މި ަވީނ، ކޮަބއިތޯ އ ަގއި ކޮށްފުސާ ށްރަތައްތައް އިތުންއް ކައެ ބަ ާވުތެގ ާގނޫނުަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި އަރާ އިޖުއީޖިނާ

 ށް އިތުރަތޯހުކުމަކީ ކޮބައި ން.ހުކު ސާލަކަށްމި ،ބައެއް ަކންތައް ބުނާ އެ ާގނޫނުަގއި .ބުނާ ބުނުންތަކަކީއެ 

ތި ކުށްތަްއ  ބޮޑެއީހަމައެއާިއއެުކ ޖިނާ. ޒަްތތެރި ރައީސްަވނީ. ިއއް ތަފްސީލުކޮށްދެއްާވަފއި މި ބިލުގައި މި

އްަޞކޮްށ ަވކިން ޚާ. ނާފަިއ ހިމަ ާގނޫނުަގމި ަވނީ ކުށްތަްއ މި އްއެނުގައި ނެތް ބަ ކަނޑައެޅުުމަގިއ މިހާރު މި ާގނޫ

ން އެންމެން ެވސް އްެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑުމެކުށެ އީނާޑު ޖިޖިންސީ ޯގނާުކރުމުެގ ކުށަކީ ަވރަށް ބޮ ށްނަކުދިންކުޑަ

ކުރުމުެގ ކަންަތއްތަްއ ެވްސ ޕްއާދެ! ޚާއްަޞކޮށް ރ   ؛ަގބޫލުލުރަން. އަދި ހަމައެހެްނމެ އެިކއެކި ޖިންސީ ޯގނާކުުރމުގައި
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ޮބުޑ ތުެގ ާގނޫނުެގ ދަށުން އަ  އިޖުރާއީ ޖިނާ މި ދެންނެީވ ؛ާވއިނުފަަގިއ ހިމެނިުޑ ކުެށއްެގ ޮގތު ބޮަގިއ މީެގ ކުރީ  ،މިއީ

އޮތީ  އްތަްއ މިތަާވ ކުެށއްކަން. އެހެންނަމަެވްސ، މިހާރު މި ެގނެވ  އިޞްލާުޙަގއި މި ކަންފައިނުއި ހިމެނިްއެގ ޮގުތގަ ށެކު

ނުތައް ެވސް ހެދިދާނެ. ރު ާގނޫޞްލާޙުކުެރިވދާނެ. އިތުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގނޫނު އި .ރި ރައީސް ތްތެޒަހިމެނިފަ. އިއް

ންތައްތައް ކަ މި ،ަލންޖެހެނީސްނާެވސް، ައޅުަގނޑުމެން ިވ މަޤާމުތަކަށް ެވސް އިސްކުެރިވދާނެ. ނަމަކި އެކިއެ މީހުން

ެގ ކު ފަރާތްތަުކރަން ތިއްބެިވޒުއެ ކަންތައްތައް ތަންފީ ،ނީއަޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންަނށް މިއިން ފައިދާއެއް ކުރަ

  އީމި ނީ،ތިބެ  އެްގ މައްޗަށް. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މި ކަމެރިތެހަތްޒާރި ނަހުންެގ ހުމާއި އެ މީރިކަތެއިޚްލާޞް

ކިހާަވރަކަށްތޯ  ރިކަން ހުރީހަްތތެތްތެރި މަޖިލީހެކ  ެވސް ކިޔަިއެގން މިތާނގައި މި ތިބެނީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ނަޒާޒާހަނަ

 ކުރީގެ  ،ަވއިލާނަންނަންުޅަގނުޑ ދައީސް. އާދެ! އަތްެތރި ރަިއއްޒަން. ލަމެން ެވސް އެބަޖެހ  ބަލައިެވސް އަުޅަގނޑު

އެފަދަ  ،އެބަޖެހ  ބަލައިލަން ައޅުަގނޑުމެން ،މެން ދައްކާއިރުނޑުަގކަ އަޅުހުރި ާވހަ އެރުކާރުން ކަންތައްތައް ކޮްށފަސަ

ކަންތައްތަްއ  އެ ޖެހ ަވންޏާ އެބަ ށްސް ހިނާގތޯ. ހިނާގ ކަމަެވރ ަގއި ތެރުެގ ެކއް މިހާރުެގ ސަރުކާތަކަންތައް

ހުން ފަ ރު އައި ސަރުކާ މި ހަމަ ަވއިާލނަން އެއް ކަެމއް. އާދެ!ނައަުޅަގނޑު ދަން .ރި ރަީއސްތެތްން. އިްއޒަހުއްޓުަވ

 90ދައުލަުތެގ % ެގއާދެ! އަުޅަގނޑުމެން ؛ދިެވހިރާއްޖ ގެ  ،އުޅ  ާވަހކަައކީ މިހިނާގފައި އޮްތ ކަމެއް. ދަންނަަވން 

ޝަންެގ ކަންަތއް ޕްކުރީެގ ސަުރކާރުަގއި ހަމަ މި ކޮރަ ،ވާ އި ޮއއްހުށަހަޅާފަ ޔޮކޮށްކުން އަުގހެހިއްސާާވ ކުންފުންޏަ

ކޮށް ލުހަާވ  އޮތީއެހުންނަށް އެ މީ އްާވހުށަހަޅާފައި އޮއިތުރަށް ފިޔާ ރުމިލިއަން  25ންޏަކަށް ަގމުންދިޔަ ކުންފުހިން

 އި މި ލާފައިއް ކޮށް ނިންމަތަ ންކަ ެގނެސް، އެދާ ެވސް ތަކަށް ެގންނަންޖެހ  މުެއ ޕްރޮޖެކްޓު ،އަދި އެ ކަންތައްތައް 

ކިަޔިއެގން ތިބެެގންެނއް  ޒީރޯ ޓޮލަރެްނސ އަުޅަގނޑުމެން އަދި  ؛ޒީޯރ ޓޮލަރެންސް .ރަީއސް އޮތީ. އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި

ޖެހ  ބަމެން އެއަުޅަގނޑުމި މަޖިލީހުން ޚާއްޞަކޮްށ  ކަމަކުނުދާނެ. އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހ  މި ކަންތައްަތއް ބަަލން.

ދުަވހު ލިބުނު ނަށް އިހަކަށްންއަުޅަގނޑުމެ ،ތީ. މި ދަންނަަވނީއްތޯ މ ކަންތައްތައް ހިނާގފައި އޮކިހިނެ ،ބަލަން

ީޓެގ އޮތީ މާލިއްޔަުތ ކޮމި ބިފައި މިލި އަުޅަގނޑަށް މި ިސޓީމި ސިޓީައކީ، ތް ާވހަކަެއއް އިނގ ތޯ. އެްއަގއި އޮޓީސި

 ކަށް މި ސިޓީާމލީ މެންބަރަ އަދި ،ންެގ ތެރ ަގިއ ަކން ހުންނަ ޮގތުންމެޅުަގނޑު. ދެން އައިެގ ޮގތުގަ އްންބަރެމެ

ވ . އާދެ! އަުޅަގނޑުމެންނަްށ އެނިގަފއިާވ ޮގުތަގއި މި ނު ެވސް  ށްކަބެލ  ކަމަ އަދި މާލިްއޔަތު ޮކމިޓީއަށް ބުނަސް،ލި

ންތައްތައް ހުންނަ ކަ. މިހެން  ަވނީ އެ ިސޓީ އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުާވފަށް ެވސްސަޒަތްތެރި ރައީ ހުެގ އިއްމަޖިލީ

 ނާ ވައިރަސް މި ުނަވތަ ކޮރީ 19-ިވޑް،  ކޮނީކައަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހ  ބަލަން. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން މި ާވހަކަދައް

ަވތަ އ ަނ ނު ށްކޮކަންތަްއ ސިއްރު އެ ރެ،ކުރެއްދޫ ިރސޯޓުަގއި ހު ،އިސް ޖެހިފައި ހުރި މީހަކު އަރާއްޖެއަށް 

 އީ ބޮުޑ ކުެށއް. ޖިނާ ަވރަށް  ؛. ރަނަގޅުރާއްޖ ަގިއ ފެތުރެމުންދާ ާވހަކަ ކޮރޯނާ ަވއިރަްސ މި ފޮނުަވއިލުމުން ދެން

އަުޅަގނޑުމެން  ،ކަންތައްަތއް އިޞްލާޙުކުރަްނ ބ ނުންނަމަ .ަރއީސްްއޒަތްތެރި  ބަލަން. އިޖެހ އް. އަުޅަގނޑުމެން ށެކު
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ދައްާކއިުރަގިއ  މި ާގނޫނުެގ ާވހަކަ ،ތުއައިޖުރާ އީނާޖި އާދެ! ،ަވނީނަ. އަުޅަގނޑު މި ދަންޙުާވންީވލާޞްމަ އިތަފުރަ

އަޅުަގނޑުމެްނެގ ތެރ ަގއި  ،ކަމުަގއި ާވނީ އެއް ފަރާތެއް ާގނޫނު ހިންާގ މި .އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހ  ބަލަން

 ؛ރިހާރުެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ އިްއޒަތްތެމި ،އިމުކުރަްނ ތިބ  ފަނޑިޔާރުން. އާދެ! މީެގކުީރަގއި ާގލުއިންޞާފު ޢަދު

ކުީރއ . ޑިޔާރަކު ހައިޖެކި. ފަންއޔ އަުޅަގނޑުމެން ފަނޑިޔާރަކު ހައްޔަުރކުރި ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ާވަދެވރިން ިވދާޅުާވނެ 

 ،ހަކުލަން އެ ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރެްއިވ ޮގތް. މީހަކު މަރާފައި ތުހުމަތުގައި ހުރި މީއިއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހ  ބަލަ

ސިޔާސީ ބ ނުމަކަށް. ނޫނިްއޔާ އ ރުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނާ  ،އ ނަ ެގނެސް ދޫކޮށްލީ ޖަލުަގ ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓާ 

މީހާ  އަެނއްޮގްސ އަނެއްާކ ؟ ކަމެއްތޯ މިދެންނެިވ މީހާ ކުރީތްތަުކެގ ޕްރެޝަރުން. ދެން ކޮންާވދަެވރި ސިޔާސީ ފަރާ

 ؟ެވެގންތޯ ހިނަގން ދިމާީވ ކިހިނެއްއް ކަންތަ މި ؟ޒިންާމާވނީ އިތޯ މިކަމުަގމީހާިގ ިހންމަރާލީ. ހަމައެކަނި އެ ކުށް 

ަގއި  2012ރީ ަވރުފެބު 7. އިހުރީ ފަނޑިޔާރުކަމުގަ   އ ނަނޫންތޯ. އަދިެވސް  އ ަނ ދޫކޮށްލީމާ ފަނޑިޔާރު މީހާ އެްއކަލަ

 ، މިދެންނެީވ .ޢަމަލުކުރީއ ނަައށް  ،ެގނެސް ތަނަށް ކަންތައްަތްއ މި ބޮޑު އިްއޒަތްތެރި ބަޠަލެއްެގ ޮގތުަގއި އ ަނެގ

 ެވސް ބަެއއް ސިޔާީސ ބާދަެވރިކަންސީ ބ ނުމަށް މީހުން ކުރާ ކަންތައްތައް. އަުޅަގނޑުމެްނ އެބަޖެހ  މިދަންނަާވ ޔާސި

 އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހ  ،ައޅުަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ،އަޅުަގނުޑމެންެގ ޤައުމަށް ޓަކައި އިފަހަރު ދޫކޮށްލާފަ

ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހ  އިުމުވމަށްާގފު ސާތެރ ަގއި އިން ޅުަގނޑުމެްނެގއިމުކުަރން. އަާގއެއްަބއިަވންަތކަން 

ނޫނީ މި   އާދެ މި ާގނޫނު ؛ާވ ކަންތަކުެގ ތެރ ގައި މި އިއާދެ! މި ބިލުަގ .ޒަތްތެިރ ރައީސްޗެކ  ިކޔަން. އިއް ަކއްއެ

ެޑތި ކުށްތަކުެގ ތެރ ގައި ަބއެްއ  ބޮއީ ޖިނާާގނޫުނަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ،ނުމަކީބިލުެގ ހުށަހެޅުމުެގ އެންމެ ޮބޑު ެއއް ބ 

އެފަދަ  ،ށް. އާދެ! ކުރީގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލައިފިންއެ ހިެމނުމަ ،ބޮޑެތި ކުށްތައް ހިމެނިފައިނުާވތީ އީމު ޖިނާންމުހި

. އާދެ! ށްފަނިކޮބަެއއް ހަ ްނ ަވރަށް ޮބޑުތީ މީެގއޮ އްޔަންކުރުުމަގިއ ކުީރަގިއ މިޢަބައެއް ކަންތައްަތއް. ަވކީލަުކ 

ކުށުްނ ދ ން އ ނަ ބަޖެހ  ފުރިހަމަ ފުރުޞަތުއެ އަށްއ ނަ ،ތުހުމުގައި މީހަކު ަހއްޔަރުކުާރއިރު ެގއަޅުަގނޑުމެން ކުށެއް 

ެވްސ  ަވުގތު  ،ްއޔަްނކުރުމުަގިއ އ ަނއަށް ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ޢައެހެންީވމަ، ަވކީަލކު އަުޅަގނޑުމެން  .ބަރީޢަުވމަށް

 ާވނުވާ  ،ޮގތަށް މީހާ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ޮގތް ނ ނގ  ،ެއއާެއކުއާދެ! އަދި ހަމަ ނޫްނތޯ.ބަޖެހ  އެހެންއޮންނަން އެ

ަވންދެން ހުންނަ ާވހަކަ އަުޅަގނޑު މި ދަްއކަީނ. ަވރަށް ިގނައިން އެބަހުރި  ގައި ެއތައް ދުަވެހއްމީހާ ހައްޔަރު  ޮގތަށް އެ 

ރައީސް އާދެ!  ؛ނަން. އަުޅަގނޑުމެްނ ކުރީަގއި ލާއިެވފަ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ދަްނނަަވ ންމި ކަންތައްތައް މިހެ

ުއޅުނުއިުރގައި އ ރު ރައީްސ މަޢުމޫން އުފެްއދި ކޮމިޓީއެްއަގއި ހިމެނިެގން  ހުގައިައޅުަގނޑު ިމ މަޖިލީއިރުަގއި މޫންއުމަ

ދިޔަ  ެގންނށްތަ އަހަރު ެވއްޖެ. އ ނަ އެ 13މީހަކު ހުރި ަޗއިނާ  އިނގަ ތާއަޅުަގނޑު ދިޔައިން ޖަލަށް. ިދޔައިުރގައި އެ

އެތަނުން ނިކުންނާށ   އިގައި ބަންދުކޮށްފަ. އ ނަ ަކއިީރަގއަހަރު ޖަލު 13 ގ .އެތާ ތިބި މީހުންނަށް ނ ނ  ެވސްކަމެއް
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؛ ންސަުރކާރު ށ . ޗައިނާތިމަންނަ ބ ނުމީ ދިެވހި ސަރުކާރަށް ދަޢުާވކުރާ .ނޫނެކ  ތިމަންނަ ނުނިކުންނާނަމ  ،ބުނީ ބުނީމާ

 ތަށް.  ރަީއސް ދެއްިވ ފުރުޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ކާށިދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޖާބިރު. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(هللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކާށިދޫ 

 

 ދެްއކެުވން:ޖާބިރު ާވހަކަهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ފުރަތަަމ  ،ާވހަކަައކީ އެ ޖެހުނީ މިއަދު. މި ކަހަލަ ާވހަކަެއއް ދަްއކަން ަރީއސް. ަވރަށް އެހެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ަކންކަމަކީ ެވސް ކޮންެމެވްސ  ޢަދްލުއިންޞާފާއި މި ،ބޫލުކުރަްނާވނެަގއަުޅަގނޑުމެން އަބަދުެވްސ  ،ާވހަކަައކީ

 ޓެރި ސްރީލަންާކެގއްއަވަ މެއް ނެްތ.  ސިސްޓައެްއެވސް އި ރާއްޖ ަގ ޖެހ  ކަމެއް. މިސިސްޓަމެއް އަަޅިއެގން ކުަރން

އިނިގރ ސިން  އި،އިންިޑއާގަ  ،އިލްސްގަ ީސޝެ ،އިމޮިރޝަސްގަ  .ން ައއިސްއޮީތ އިނިގރ ސި އެ އިއަޅާފަ  ސިސްޓަމު

އެ  ،ބާނައިެގން މިހެން ތިބީހަމަ މަސް . ދެން އަޅުަގނޑުމެން އެްއެވްސ ސިސްޓަމެއް ނެތިއް އެޅީތަ އައިސް ސިސްޓަމު

ދުަވސް ކުރީަގއި ަވރަަކށް އަހަރު 12ތިއްބާ ީމެގ ާގްތަގނޑަކަށް  ކޮށްެގން.ން ެވސް  ހުކުމީހަކު  އެ އިމީހަކާ

އީ. ހަމަ ަގދަކަމުން ިވހެ .އީިވހެ އެއްކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ،ޤާނޫނުއުސާސީ އުފަންކުރިއިރު 

 ހުންނައެތާނަގިއ ފުލުސް އޮފީސް. ެއއީ ބާރަކީ ދަރު އްމު އާ. ައޅުަގނޑުމެންެގ ނު ހުންނެީވމޫއުްސ މައ ރު ރައީ

މިއަދު މި މަޖިލީހުން   ،ކަމަކީ ފުރަތަމަ .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެގްނ ތިބުން އޮންނަނީ ެވސް. ޑިފެންސް ގ ަގއި ަކއިބޮއި 

މުއްދަެތއް ނެިތ  ،ުކމެއް ނެތިހުތިބި ެއްއެވސް ކަހަލަ  ބަންދުކޮށްފައި ޖަލުަގއި  ،ިއސްތިޤްރާރުާވން އެބަޖެހ  ،އިޤްރާރުވެ 

ން ދޫކޮށްލަން. ހަމަ މިހާރުން  މީހުޖަހާފައި ތިބި ހުރިހާ  އެތި ާވުނވާއ  މި ކިޔާ ، ޮގަތަކށްއެްއެވސް ޮގތަކުންކުރެ 

ަގއިދީން ހާ ހުރި ންކުރުުމެގ އުސޫލުކުރިން ރިިވއު ،. ދޫކޮށްލާފައި ހަމަ ބޮޑުން ދޫކޮށްލިހެންމިހާރަށް ދޫކޮށްލަން

 ެވްސ ޔާމީން ޔާމީން ނުލާ. ެއއްޮގަތކަށްަގއިއ ެގތެރ  .ޤާނޫނުައސާސީެގ ދަުށންުއކުަރން އާ އަލުން ިރިވ އި،ދޫކޮށްފަ

 އަޅުަގނޑު ދެން ޔާމީނާ .އަދި ސަބަބެއް ނެތްތާ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނެ. އ ނާ ދޫކޮށްލަންޖެހ ޖެހ ނުކަށްދޫކޮށްލާ

ޔާ މަތްތެރިހުައުޅަގނުޑެގ ާގތް ރަވ  ށް ދެރަެވސް ަވރަ އް އޮތީކީ ނޫން. އަުޅަގނޑުއެްއޮގތަކަްށެވސް ދުޝްމިނު ކަމެ

އުމުރުދުަވހު ޖަލުަގިއ  ،ކުށްަތކަށް ބަލާއިރު ކުރިއެކަމާ ަވރަށް ހިތާމަކުރަން. އެހެންނަމެަވސް،  ހުންނާތީ.ޖަލުގައި 

  ންމެ ދެ ؟މީހުން. ކޮބައިތޯއި ތިބެންޖެހ  އ ާނެގ ބަިއެވރިންނަީކ ެވސް ޖަލުގަ  . އަދިއ ނައަކީމީހެއް  ހުންނަންޖެހ 

ިވދާުޅެވއްޖެ ަވރަްށ  .އަޅުަގނޑު ހަނދާންަވނީ މަނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމިތާނަގ

ބަރާބަރަށް   ހަމަ  ؟މި ޤައުމު ދާަވލި މީހުން؟ ކުންފުނިތައް ލޫޓުާވލި މީހުން ؟ކޮބައިހ  ވައްަކންކުރި މީހުން ،ސާފު ބަހުން
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ޑީ.އެން.އ   ،ނެުގމާއި ިނޝާން ،ފާސްކުރުމާއި އިެދން ބަލަ ންީވ ނޫންތޯ.ހައްޔަރުކުރަްސ ެގނެއެބައުޅ . އެ މީހުން 

ަވރަްށ ޮގތަކީ  ާވ ،މިހެންާވއިރުާވހަަކއެްއ ނޫން. ޖެހ  ާވހަަކއަކީ ެއއްޮގަތކަށްެވްސ ތާކުންާތކުމިކަހަލަ ާވަހކަ ،ނެުގމާއި

ނަަގންޖެހ  އެއްެޗއް އެއީ. އްކެއްެގ ޮގުތަގއި ހެ ނެ.ތަކުެގ ތެރެއަށް ެވސް ަވންނަންޖެހިދާމައްސަލަ އެހެން ކަހަލަ

  ކު އަޅުަގނޑު ފަހަތުން މި މަޖިލީހުގައި މިހާރު ފަހަރަ އަުޅަގނޑަކީ ެއއް ނަަގން. ޮގުތަގއި  ެގއަިއޑެންޓިފިކ ޝަނެއް 

.އ  ންނީ ޑީ.އެޅެންޖެހުދުަވހު ހަތަރުދަމު އު ކީރު އެ. އަުޅަގނޑު ފަްއިވޑީ.އެން.އ  ނަަގން ަވރަށް ބާރަށް އުޅުމެންބަރު 

ެޗއްކަން އްދުަވހު. ޑީ.އެން.އ އަކީ ކޯ  ކަމެއް ެވސް ައުޅަގނޑަށް އެނުގނީ އެ ެޗއްއްޑީ.އެން.އ  ެއީއ ކޯ ދ ންޖެހިެގން.

ންޓު އޯކ  ޕްރިއަުޅަގނޑަށް ޖެހުނު ިވސްނަން ެވސް. ފިންަގރ ަވންދެން ދެަގިޑއިރު ،އަޅުަގނޑަށް ނ ނިގެގން ަގޑިިއރު

ދީފިން. ދެން އެެވްސ  ދ ށ  ުބނީމާ ޔޫރިން ދ ށ . ެއެވސް ދީފިން. ނެފި ލ . ދެން ބުން ދިނިންޔުދިނިން. އަތުލި

؛ އުޅެނީ މައްސަލަ ތާ. އަދި މިހުރިހާ އެއްޗެއް ނަަގްނޖެހ  ސަބަބެއް ނޯންނާނެ މި .ދެން ޑީ.އެން.އ  ؟ޗެއްތޯއް ކޯ

ތެރ ަގިއ މެ އަޅުަގނޑުމެްނެގ . ދެން ނޫންތޯ ހިސާބަކަށް އެ ނިމުނީ އެދެން  ހަނުހުރީމާ .ހަނުހުރި މީހެއްއަޅުަގނޑު 

ިއއްޒަތްތެިރ ުގޅުމެއް ނެތ .  ެއްއެވސް  އެކަމާ އިމިކަމާ ،ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިވދާުޅެވްއޖެ ާވހަކަދަްއކަަވމުން ޒުއުސްތާ

މާ ހެޅީހުށަސަރުކާރުން  ދަލުތަެކއް ެގންނަންާގނޫނަށް ސަރުކާުރން ާވހަަކއަކީ ބަ ،، މިފަދަ ާގނޫނެއްއެހެންީވމާރައީސް. 

ކޮށްފައި އޮތް އޮޕަރ ޓު  އިޒީބު ޤައުމުތަުކަގހުތެރެއިން ނިކުންނަންޖެހ  ނަތީޖާއަކީ ތައަޅުަގނޑު އުފާކުރަން. އ ގެ 

 ލަ . ހިނާގބަތުެގ ާގނޫނު މި ރާއްޖ ަގއި އެކަނި އޮންނަ އެްއެޗއް ނޫން މިއީކީއަ އިޖުރާއީ ޖިނާ ،ކާއިތަޤޫބާތުޢުާގނޫނުލް

ަނަގިއެގން ިމތަނުން ފާސްކޮށްލަން. އ ރުން ެގެނސްެގން ފޮޓޯކޮޕީާގނޫނު  ތުއަ އިޖުރާއީނާޖި ެގޒީބު ަޤއުމެއް ހުދުނިޔ ެގ ތަ

އިތުރު ރިސަރެޗއް ެވސް ނުޖެހ ނެ.  މަސައްކަތްކުަރކަށް މިހާ ބުރަ މާ ރަނަގޅުާވނެ. އ ރުން އަޅުަގނޑުމެން

އޮސްޓްރ ލިާއެގ ާގނޫނަށް  .ހިނާގލަމާށް ބަ ާގނޫނަްސވިޒަލ ންޑުެގ ؛މުތަކުގެ ބު ޤައުދުނިޔ ެގ ަތހްޒީނުޖެހ ނެ. ކުރާކަށް

 ކު ކުށްެވރިނުކޮށް ާވނެ ހުރިހާ ޮގތް މީހަފުރަތަމަ ކަމަކީ، . ހިނާގ ާގނޫނުތަކަށް ބަލަމާންހިނާގ. ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަ ބަލަމާ

ފަ. ކުށްެވރިެވންނަނީ އޮ މި ހާރުއިރަށް މިރެއްެގ ކުރިމައްޗަށް ދާޔާެވސް ބަލަންޖެހ ނެ. ފަނޑި ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން

ދައްކާނެ ދެން ށް ކައޮންނަނީ. ދެން އިތުރަ މި އިެވސް ކުްށެވރިެވފަ  މީހާ އަދި ކުށްެވރިނުަވނީސް ެވސް އެޮގތަކަށް އެއް 

ތަކަށް. ާގްތަގނޑަކަށް އެކަހަލަ ޮގކުރީ ންކުހުއަުޅަގނޑުމެންނަށް  .ޖަހާފަންުހކުެއކި ޮގތްޮގތަށް  ނެތް. ާވހަކަެއއް ެވސް

 ...އަުޅަގނޑުމެންަޔކީ ތާމަހި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މަދު ސަޢީދު. ޙްެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަ
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 މަދު ސަޢީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޙްެގމަނަފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

ްށ ސަރުކާުރެގ ( އަނުތުެގ ާގނޫއައިޖުރާ  އީޖިނާ ) 2016/12ރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ާގނޫނު ނަންބަ

މަތިެވރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއީވތީ ަވރަށް  ،ލާޙުޞްފަރާތުން ހުށަހެޅި އި

ސަރުކާރުން  ،ދަނީ ިގެގން މިނލާޙުތަކުން އެޞްމިފަދަ އި ،ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

އަދިެވްސ  ،ހުރި ކަންތައްތައް  ކުރަން އިއަޅަ ަކތްތަކުަގއި ަގދަކުރުމަށް ކުރަންޖެހ  މަސައްކަށަަވރު ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުަތއް

ރާއްޖެ ޖަލުތަކުގައި ހުކުމެއް ނުކުރެިވ ތިބި ހުރިހާ  ނޫނީ  ،ކިތައް ރައްޔިތުންޖެހެނީ ލަންއިިގނަކަން. އަުޅަގނޑުމެން ބަލަ

 ނޫން. އެއީ އެްއެވސް ޮގތަކަށް ކުްށުކރެިވފައި ތިބި ބަެއއް ؟ާވނެތޯ ކުން ދޫކޮްށލުން އެއީ ކުަށކަށްޔަހަމައެންމެން އެއް

މެދު ޢަމަލުކުރާނެ   މީހުންނާ ތިިބ ހުރިހާ ެއންމެން ދޫކޮށްލާފައި އަލުން އެ  ކުމެއް ނުކޮށްހު ޢަތުން ކަމަށް ޝަރީ ކުރިކުށް

ހިެގން ދެިވދާނެހެން. ހަމަ  ށް ހަމަޖެނޑުމެންނަެވސް އަުޅަގ ތުެގ ާގނޫނުންއައިޖުރާ އީޖިނާއުސޫލެއް ައޅުގނޑަށް ހީަވނީ 

ކަންތައްަތްއ  އްގައި ިދެވހިން ުއޅެން ދަސްކުަރން ހުރި ބައެއްޢެ ދަންނަާވނީ ތަހުޒީބީ މުޖުތަމައެާއއެުކއެީކަގިއ އަުޅަގނޑު 

 ވައިަރސް ފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއްަގިއ ެވސް ައޅުަގނޑުމެން ާގނޫނު ތެރެއަށް ެގންނަން އެބަޖެހ ހެން. ރާއްޖެ ކޮރޯނާ

ެވްސ  މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ،ުގމައްޗަށް ކުޅުޖެހުމާއި ްއޔާމުން މަވެއްޖެ އިުރގައި އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ޮގތުަގއިއޮތް

ންސްަގިއ އިލެވަ  އަޅުަގނޑުމެްނ ޓްރެފިކުެވސް އަދަބު ކަނޑަެއޅެން އެބަޖެހ ހެން.  އެައށް އި،ކުށެއް ކަުމގައި ބަލަ 

އްޗަށް ކުޅުޖަހާ ނާ އެބަކުރ . ހަމަ ެއޮގތަށް މަުގމަ މަޖޫރި .ސްޓިކާ އެބަޖަހާ .ޅާތުން ފިަޔަވޅު އެަބއަލިހުން ހަމަ ަވުގޕޮ

ކުރާ  ތަހުީޒބީ މުޖުތަމަޢުގައި މިކަން ،ަޑއެޅިނއަދަބުތައް ކަނޫީނ  އުސޫލުތަެކއް ކުރެވ ނެނާމަ ެވސް ަވުގތުން ޖޫރި މީހުން

ެވސް އަުޅަގނޑުމެން  ބަލިަމޑުކަމުން ،ގައި ާވނަމަމުކަ ޖ ެގ ކަންަތއްތައް ަބއްޓަްނކޮށްފިރާއް އުސޫލުން އަުޅަގނޑުމެން މި

 ކުށްެވރިންނަށް މިހާރު  ރާއްޖ ެގ ޖަލުތަކުަގއި ތިބި ެދކެން. ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ކަމެއްސަލާމަތްުވމަށް ލިބ  ފުރިހަމަ 

ސް ަވިކ ެވއެ ،ތުންއޮއޮތްްނ ކުރަޢާމުރާޖަތުގައި ދުަވުހެގ މުއްދަ 30ލާޙުން ލިބިެގންދާ ޞްއޮތް އި ހުށަހެޅިފައި މި

 ެވސް ރަނަގޅު  ތުން އެއީއޮން އޮންނަކަކުރެވ  އުސޫލަށް އެ ޢާމުރާޖަ ކޮށް ތާއަބަދަށްކޮށްޢާދަތެއް ހަމަަވންދެން މުރާޖަ މުއް

ކަންތައްތަކަށް  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ،ނީނޑު ދެކެން. އަޅުަގނޑު ދަންނަާވަގއި އަުޅަގޮގތު ެގކަމެއް

ކުާރ ދުަވހުން  30ކަމަށް.  ެވސް ކޮންމެެވސް މުއްދަތެއް ނިންމަންޖެހ   ރަންކުޢާކަމަށް މުރާޖަނެ ޖެހ ޔަތްކުރަންޢާރި

މިހެން  އޮެވދާނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނެޑްއ ަގބޫލެއް ނުކުރަން. ކޮށްކޮށް ޢާޮގތަށް މުރާޖަ މިެގންދާދެއަހަރަށް  30 ޢާމުރާޖަ

ނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. ދެއްިވ އަޅުގަ ށް މަކަ ދާނެނެިގެގންފައިދާ  ެގ ނާޖައިޒުކަންތައްތަކުން ކޯުޓތަކުން މީ ކުދިކުދި

 ޝުކުރިއްޔާ.ަވރަށް ބޮޑަށް ފުރުޞަތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 . ޙަސަން ޝިޔާން ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

 

 ޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ާވހަކަދެްއކެުވން:ތޮއް

ްށ ސަރުކާުރެގ ( އަތުެގ ާގނޫނުއަޖިާނއީ އިޖުރާ ) 2016/12ބަރު ންނައްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ާގނޫނު ޝުކުރި

ނުޑ ލާޙުތަކަށް އަޅުަގޞްހުށަހެޅުއްިވ އި މި ޙަސަން ޒަރީރުމަތިެވރި ދާއިރާެގ އިއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަރާތުން 

 ށްައއްސަސާަތކަމު އިކުރުމުަގތުެގ ާގނޫނު ތަންފީޒުއަރާޖިނާއީ އިޖު .އްޒަތްތެރި ރައީސްދުކުރަން. އިއީހަމައަށް ތާފުރި

 ،ިވ ޮގތަށް މަސްތުާވަތެކތި ބ ނުންކުރާ ފަރާތްތައްނެތެރ ހައި ިމދެންތި ޮގންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި. އ ެގަވރަށް ބޮޑެ

ޮގންޖެހުންތަކެްއ އެަބ  ފަރާތްތަުކެގ ަތޙުޤީޤު ހިންުގމުަގިއ ަވރަްށ ޮބޑެތި މި ،ކުރާ ފަރާތްތައްމަސްތުާވތަކެތީެގ ިވޔަފާރި

  ފަސް ކިލޯެގ މަސްތުާވތަެކއްޗާ ެއކީަގއި އަތުލަިއަގންނަ މީހާ ދެހަތަރުކޮށް ިވދާޅުާވ ޮގތަށް ރެޑްހ ންޑު. ކުރިމަތިވ 

ޤީޤުކުރާ ފަރާތްަތކަށް ދިމާާވ ަވރަށް ބޮޑެިތ ޙުތަދުަވސް ެތރ ގައި އެބަ ދޫކުެރިވެގންދ . އެއީ  ތިން ،ދުަވސް

 ތުގައި ކަނޑައަޅަން އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން ބ ނުންާވ އެއްގޮ  ެގއީ ބޮޑު ކުެށއްއެއާެއީކގައި ޖިނާ ޮގންޖެހުންތަކެއް. ހަމަ

ެއ  ،ންސް. ޚާއްޞަ ޮގެތއްަގިއ ބާރު ސްޕީޑުގައި ުދއްާވ ެވހިކަލްތަުކެގ ސަބަބުންިއލެރެފިކް ަވޓް ،ެއއީ ކަމެއް

ނޫނީ ކާރުން  ލުމީހަކަށް ެވެގން އެަބދ . ސައިކަދުަވހަށް ނުކުޅެދ  އުމުރު ެވހިކަލްތައް ޖެހިެގން އަނިާޔާވ މީހާ މުޅި 

ހުންނަނީ މިނިަވންކަމާ އެކީަގއި ނުކުމެ. އެކްސިޑެންުޓަގއި  ތިން ދުަވސް ތެރ ގައި އ ނަ އެ  ،ދުަވސް ޖައްސާ މީހާ ދެ 

ްށ މިކަމަ .ނުކުޅެދ  މީހެއްެގ ހާލަތުަގިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްއުމުރު ޔެ ދުނިނީ ޖެހެހުންނަނީ ހުންނަން މީހާ މި އަނިާޔިވ

މިދެންނެިވ ޮގތަށް އެއީ އެްނމެ ބޮޑެތި އަދަބު ކަނޑަެއޅ  ނަން. މިކަމަށް ނިމުމެއް އަންނާނީ ންއައެބަޖެހ  ނިމުމެއް 

 ،ިގަވަޑިއަގންނަާވނެނ. މިހާރުެވސް އެކަމުގައި އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން ކަމެއްެގ ޮގުތގައި މިދެންނެިވ ކަންކަން ހިމެނ 

އާމްދަނީ ހޯދަން ކުރެވ ނެ މަސަްއކަތެއް  ،ންނަށް ކުރެވ ނެޅު ފުބ  ދ  ހާލަތުގައި. އެަވރަށް ިގނަ ޒުާވނުން މިތިބީ ނުކުޅެ

 ،ރުަގއި ހިންިގ ޮގތަށް ބަލާއިރުަގއިމިދެންނެިވ ޮގަތށް އެ ތަޙުޤީޤީތައް އ  ،އެހެންނަމަެވސްތިބީ.  ނެތް ހާލަތުގައި މި

ބޮޑެތި ކުށްތަކުެގ  އީީކަގއި ޖިނާނިމި ޮގއްސަ. ހަމަ އެއާއެ އްސަ،ަވނީ ޮގ ޮގތުަގއި މި ބޮޑު ކަމެއް ނޫން  މިއީ މާ

މަލު ހިންގައިެގން އ ެގ ޢަ މަނީލޯންޑަރިން  ،ާވއިރުަގއިޮގސްފައިތެރ ގައި މަނީލޯންޑަރިން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނިެގން

ކޮށްފައި ތިިބ ޒާާނިއން ަވްއކަންޚަޔަ ސަރުކާރުަގއި ދައުލަުތެގ ނިމިދި ،މިސާލަކަށް ދަންނަަވނީނަމަ ،ސަބަބުން

 ،ހުންނެީވ ޖަލުގައި. އެ ަވާގ ެއކީަގއި ުގޅިފަިއާވ އިތުރު ފަރާތްތައް ަވތު ލުަވުގ ެއކަނި މިމު ންއ ެގ ތެރެއި ؛އްފަރާތްތަ

 ަދއުލަތުެގ ފަރާތުން ލިބިފައިާވ ެގއްލުުމެގ ބަދަލު ،ނަަގިއެގން ކަުމަގިއ ިވޔަސް  ފަރާތްތަކަށް މުދާ ަދއުލަތަށް އެީއ އެ 

އެބަ ހިމެނެންޖެހ  އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ެގ ޮގތުަގއިއްށެކު  ންޖެހ . މިއީ ެވސް ޖިނާއީ ބޮޑުއެބަ ހޯދަ ދައުލަތަށް

ޣައިރު  ،ތުެގ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުކޮށްޢަޝަރީހަމައެއާެއކީަގއި ފާހަަގކޮށްލަްނ އެބަ ބ ނުންވ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 
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 ރަަގއި ބަންޑާރު އ  ،އުސް ާގނޫނީ ަވކީެލއްދ  ކުރަމުން. ެއީއ މާ ފުންނާބުތައް އެބަންކުހުހާޒިރުގައި ަވރަށް ިގނަ 

ޑރ. ޖަމީލު ކުރެއްިވ ކަމެއްެގ ޮގތުގައި އަުޅަގނޑުމެން އެންެމންނަށް އެބަ އިނގ . ޣައިރު  ންނެިވނައިބަކަށް ހު

 ،ކުރެވ ނެ ޮގެތއް ނެތް. އެ މީހާ ީވ ހިސާބެއްތައް ތަންފީޒުކުންހުހުރީ. އެ  ތަެކއް ކޮށްފައިހުކުންހާޒިރުގައި އެތަކެއް 

ައޅުަގނޑު  ،އެހެންކަމުން ނެްތ. އްހޯދަންޖެހ  އެއްޗެއް އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ހޯދ ކަށެ ރާުތންފަ ެގއަތެއް ުނވ . އެ މީހާ

ެގ ތެރ ގައި ެވސް މި ދެންނެިވ ލަ ޮގތެއްަގިއ މި އިޞްލާޙުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ފުލުހުންެވސް ހަމަ ޖުމު

ެގ މަްއސަލަތައް ެވސް ެގދޮރުޯގތި  ާގހިނ މުަގއިކަކަން ތިތަޙުޤީޤުެގ ޮބޑެ  ؛ޮގތަށް ޯގިތެގދޮރުެގ ަމއްސަަލތައް ެވސް 

ދަނީ މި ދެންނެިވ ޮގތަށް މިއީ ާގނޫނުަގއި މި ދެންނެިވ ކަހަލަ ކަންތައްތައް  ދިުގލައިެގން މި ެވ،ިގނަ ދުަވސް ،ނުނިމި

 ،ހަަގަވނީފާ ންމު ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި މީެގންހުރުމުެގ ސަބަބުން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން. އެންމެ މުހި 

ޮގޅީަގިއ ާވުނާވ އަހަރު އެބަ ތިެބންޖެހ  ޖަލު ހަތަރުފަސްެއ ިވދާުޅާވ ޮގތަށް  .ޖަހާފައި ތިބ  ފަާރތްތައް ަގއި ާވނުވާ 

 ހިސާބަށް ދާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ ނ ނގ   ކުމާހުނިމ ނީ ކޮންއިރަކުންތޯ  ،ނ ނިގ. ތަޙުޤީޤުކުރަނީ ފަށާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ

އުމުރުން ދުަވސްީވ މީހުން ދުނިޔެ ދޫކޮށް ެވސް ހިނަގއްޖެ އިްއޒަތްތެިރ  އާއެކުމިމަކެްއ ހަތަންިގނަ ުޒާވނު ،ހާލުގައި

 މި ކަންކަމަށް ޙައްލެއް އަންނާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން. ،ކަމުން. އެހެންއްބާާވނުާވގައި ތި  ،ރައީސް

ން. ޝުކުިރއްޔާ ެދްއިވ ާވހަކަ ދަްނނަާވލަ ރާެވސް ހަމަ މި އިޞްލާޙުތަކަށް ފުރިހަމަައށް ތާއީދުކު އަޅުަގނޑު

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ޝާހިދު މަދު އިރާެގ މެންބަރު މުޙައްދާފުނަދޫ 

ެގ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ތްތެރި މަތިެވރި ދާއިރާ ޒައްއަުޅަގނުޑެގ އަޚް އި  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިޝުކުރިއްޔާ 

 ،މި އިޞްލާޙުެގ މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ ،ހުށަހެޅުއްިވ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަްނ. މި ބިލުެގ

ކުޑަކުދިންނަށް  .ންއެ ާގނޫުނެގ ތެރ ަގިއ ހިމެނު ނުާވ ބޮެޑތި ކުށްތައް ާގނޫނުަގއި ހިމެނިފައި އިޖުރާއަތުގެ  އީމިހާރުެގ ޖިނާ

ށް  . އަޅުަގނޑަށް އެނގ  މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މިހިރަ އިޞްލާޙުތަކުން މި މުޖުތަމަޢަ ފަދަ ރ ޕްކުުރން ،ޖިންސީ ޯގނާކުރުން

  އަުޅަގނޑު ހިތުން މި މަޖިލީހުެގ  ؛ލަތައް ބޮޑެތި މައްސަ ުކަޑކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރުމުެގ ބޮޑު ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ.

މި   ،ލި ރިޕޯޓުން ެވސް އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ފެންނަން އެބަހުރިއިން އެކުަލަވރ ކޮމިޓީ އެންޑް ެޖންޑަސްޓްހިއުމަން ރައި

 ،ކުރުމުެގ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިއަށްުވރެ ިގނަ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާ 3000 އަހަރުެގ ތެރ ގައި 15ވ ތުެވިދޔަ 
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ޮބޑެިތ މައްސަލަތަކެްއެގ ޮގުތގައި  ،ސަލަތަަކކީއްމަފު ނުލިބި ަވރަށް ިގނަ ކުދިންތަކެއް އެބަތިބި. އެ އިންސާ

އެޮގަތށް ރ ޕްކުރުމަކީ ެވސް އެހާ  މަށް ެއކަށީެގްނާވ ޙައްލެއް ނުލިބ ނެ. ހަމައޮތް ކަންކަ ހިމަނައިެގން ނޫނީ މިހާރު މި

ނަންޖެހ   ންެގ މި ބިލަށް ،ކަމަށް ހުށަހަޅަންޖެހ  ބޮޑު ކުށެްއެގ ޮގުތަގއި ހިމަނަންޖެހ . އަދި އަޅުަގނޑު ހިުތން މި

ދުާވުލ  ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން ރޯމާޤައުމަށް ،ެއއީ މި ޤައުމުެގ އިސް ފަރާތްތަުކެގ ޮގތުަގއި ތިބެ .އިޞްލާޙެއް އެބަޮއވ 

 ަޤއުމަށް ،އެ ކަްނކަމަކީ ެއީއ ތިމަންނަ ކުރި ކަންކަން ަކމަށް އިޢުތިރާފުެވ ،ެގއްލުްނާވނެ ބޮޑެތިބޮޑެތި ކަްނކަންކޮށް

މި  އި،ސިޔާސީ މަޤާމުތައް، މިސާލަކަށް މ ޔަރުކަން ފަދަ ކަންކަމަށް ކުރިމަތިލަފައިސާއިން ބ  ލި އެ ،ބޮޑެތި ެގއްލުންދީ

މިީއ  ،ކުށް ތަޙުޤީޤުކުރެިވ އީހައްޔަރުކޮށް ޖިނާއި ހިފަ މި ބާަވތުެގ ތުހުމަތުކުރެވ  މީހުން ،ެގ ކުްށކޮށްފައި ތިބިބާަވތު

އެހެންނޫނީ ދުަވހަކު ެވސް މި ާރއްޖެއަކަްށ   ހިމަނަންޖެހ .އިަގބޮޑު ކުށެްއެގ ޮގތުަގއި ކަނަޑއެޅ ނ  ާގނޫެނއްެގ ޮގތު 

 ޖަލުތަކުަގއި ތިބި ިގނަ މީހުން  !ނޑު ަގބޫލެްއ ނުކުރަން. ބައްލަާވމިނިަވންކަމުެގ އަިލިވލ ނެ ކަމަކަށް އަޅުަގ

ންމެ ފުރިހަމަ އެ މިފަދަ ާގނޫނުތަކުެގ ބ ނުން ެވސް އ ެގ ،ދަނީެވެގން އިންސާފު ނުލިބި ިގނަ ދުަވސް ،ހައްޔަރުކުެރިވ

އޮތް މަޢުލޫމާތު ކުށްކަމުަގިއ  އަޅުަގނޑަށް ލިބިފައި .ޮގތުަގއި ނުހިފ ތީ ކަމަށް ަގޫބލުކުރަންޖެހ . އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ،ާވކުެރިވޢުއެ މީހުންނަށް ދަ މިއަދު ެވސް ޖަުލތަކުަގއި އެބަތިިބ ނިޒާމުން ެގއްލިފައި ތިބި އެތަްއ ބަޔަުކ. ،ނުާވނަމަ

ަގއި އެތަްއ ޒަާމނެއް ަވންދެން ތިބި މީހުން އެްއ ދުަވހެްއަގއި ެއކަުކ ނުކޮށް ާވުނާވންކުހު ،މިތް ނުނިޢަޝަރީ

އެ މީހުންެގ  ،ުގޅ  ުގޅުންހުރި ފަާރތްތަކުން އެ މީހުން ޯކޓަށް ނުެގންޮގސް  ކަމާ ،ތަށް ެގންދަން އެްނިގޢަޝަރީ

ެރިވފައި ތިިބ މީހުން ެވސް ތިބި ކަމަށް ކުރުނެތި ހައްޔަ ކޯޓުެގ ެއއްެވްސ އަމުރެއް  ،ލުކުެރވި ތިޝަރީއަތްތައް ބާ

ތަޙުޤީޤުކުރެެވންޖެހ . މި ދެންނެިވ  އިބާަވތުެގ ކަންކަން ބަލަ މި މަޢުލޫމާތު ލިބ . މިއީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް.

 ރުހާެވސް މި މި ރާއްޖ ގައި މިއަދު ،ފަރާތްތައް ަވުގތުން ދޫކޮށްލަންޖެހ  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. ނޫންނަމަ

ކުރަނީ ންކުހު. ންޓީީވ ކުރަނީން ކުހު ،ައޅުަގނޑު ހިތުން ަވރަށް ިގނަ ރައްޔިތުން ައދިެވސް ަގބޫލުކުރަނީ ،އެނގ ނެ

ތޯތޯ ާވހަކަތަކަކީ ޙަޤީޤަތް ކަމަށް މީހުން ަގބޫލުކުރާ  ،ަވނީ އިންސާފު ލިބުން ލަސްެވ މީޑިއާއިން. އެހެން އެކަން

ކަން އ ނާއަކީ ކުށްެވިރއެއް  ،ތްކުރެވި ޢަ. ައަވސް ިނޒާމެއްެގ ތެެރއިން ޝަރީތީވ ތުެގ ކަންކަްނ ނުެގންދެޢަހިސާބަށް ޝަރީ

މިއަދު ކުރެވ ނެ  ނުޖެހ ނެ.ކުރާަކށްން ކުހުެވސް މީޑިއާއިން އެްއޮގތަކަށް  ،ނިމުމުން އިނުަވތަ ނޫންކަން ކަނޑަައޅަ 

. އަދި ދާދި ތީ މި އޮބަށް ގޮއްސަ ސާހި ރައްޔިތުންނަށް ަގބޫލުކުރަން ދަތިާވ ށްތަކަކީ ިގނަ ފަހަރު އިްނސާފު ކަމަންކުހު

އިންސާުފެގ  ،ތުންނަށް އިްނސާފުެގ ރަހަރާއްޖ ެގ ަރއްޔި ،އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ  ށްމިދާކަށްދުަވހުން ފެށިެގން ކަމަ 

 ައޅުަގނޑުމެންނާ  ،. މިއަދު އަޅުަގނޑު ހިތުން މި މަޖިލީހުަގިއ އިދިކޮޅުސާސް ކުރެެވން މި ފެށީހުއިންސާފުެގ އި، ކުލަ

 ،ައޅުަގނޑު ހިތުން އެ ބ ފުޅުން ެވސް ަގބޫލުފުޅުކުރަްއާވނެ ،ޚިޔާލު ތަފާތު މަދު ބ ފުޅުން ތިއްބެިވޔަސް ،ންނުސްިވ

އެހެންީވާމ، މިފަދަ ާގނޫނެްއގައި މި ދެންނެިވ  ސާްސ އެ ބ ފުޅުންނަށް ެވސް ކުެރއްވ ކަން.ހުދު އިންސާފުެގ އިމިއަ
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ާވ ފުރިހަމަ އ ރުން މި ރާއްޖެ ބ ނުން ން ެއއީ ައޅުަގނުޑެގ އެދުމެއް.ުވއްއިތުަރށް ފުރިހަމަކުރެ ،ކަންކަން ހިމަނުއްަވއި

 ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.އަދުލުެގ ނިޒާެމއް ލިބ ނެ. ދެްއިވ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ސާޢީއަޙްމަދު ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެނދިކުޅު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢީސާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރެގ ކެނދިކުޅުދޫ

އިޖުާރއަތުެގ ާގނޫނަށް. އަުޅަގނުޑެގ  އީޖިނާ ،އަުޅަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރަން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ޝުކުރިއްާޔ 

ަވރަށް ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑު ހަމަ ށްހުރި އިޞްލާޙުތަކަ މަތިެވރި ދާއިާރެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި  ،އަޚް

މީެގތެެރއިްނ  .ދެކެން ،އި އަޅުަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްމު އިޞްލާޙުތަެކއް ކަމުގަ ންމުހިަވރަށް ތާއީދުކުރަން. 

ބޮޑެތި ކުށްތަުކެގ  އީޖިނާ ާވއަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ާގނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއި 

ލުން އިޞްލާުޙކުރަން ެއ މާްއދާ އަ ،ނުާވތީޮބޑެތި ކުށްަތއް ހިމެނިފައި ،ކުށްަތއް އީމު ޖިނާން ަބެއއް މުހިއިަގތެރ 

ކުޑަކުދިންނަށް  ،ހަމަ ފާހަަގކޮށްަލން ބ ނުން ތެރ ގައި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނޑުހުށަހެޅުން. އ ގެ  ާވހުށަހަޅާފައި

އަދި ބޮޑެިތ  އަދި ހަމަ އެއާިއއެކު ަދއުލަތަށް ޚިޔާނާތްތެރިުވން ،އް ތަޖިންސީ ޯގނާކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި މައްސަލަ

ިރާވން ަދއުލަތަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޚިޔާނާތްތެ ކޮށް ަދުއލަތަށް ޚިޔާނާތްތެރިާވ ފަރާތްަތކާއި އަދިޞަ އަދަދުތަކުން ޚާއް

 ،ޖެހ  ސަބަބަކީއެހެންހިމަނަން އެބަޖެހ .  އިގަ ބޮޑެތި ުކށްތަކުެގ ތެރ  އީެއއީ ޖިނާ ،އެހީތެރިެވދ  ފަރާތްތަކުެގ ކުްށތަކަކީ

ަވންދެން އ ެގ ައނިޔާ އެތައް ބަޔަކަށް ލިބިލިބި  އެަތއް ޒަމާނެއް ،ކުށްތަކަކީ ފަދަމި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ކަްނކަމަކީ

ުޑ ނަގއަުޅަގނުޑ ަގބޫލުކުރާތީ އަޅު  ،ުކށްތައް ކަުމގައި އަުޅަގނޑަްށ ފާހަަގކުެރވ ތީ އީޖިނާ ހުންނާނެ ބޮޑެތި

މި ާގނޫނަށް ިއޞްލާޙު ެގންނައިުރގައި މި ެދންނެިވ ބޮޑެތި ކުށްަތކުެގ ތެރ ގައި އަުޅަގނޑު މި ފާހަަގކުިރ  ،ަގބޫލުކުރަނީ

ކު ހަމައެއާއެ ންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރައްާވނެ ކަމަށް. ކަ އެދ ތެރ ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ދެ ކަންތައް ހިމެނުމާ 

ތަޙުޤީޤަށް  ،ަވކީލުން ލިބުމުގައި ތުހުމަތުކުރެވ  މީހާއަށް ،ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުން ޑުނއަުޅގަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފުޅާކުރަން މި ާގނޫނަށް އިޞްލާުޙ މިހާރު ޮއންނަ ހަނި ފުރުޞަތު  ބަންދުކުރެވ  މީހާއަށް ަވކީލުްނ ހަމަޖެއްސުމުަގއި 

ާތއީދުުކރަން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  ފުރިހަމައަށް ށްހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ހުށަހެޅުމަށް ެވސް އަުޅަގނޑު ަވރަށް ޮބޑަްށ ަވރަ

ތަޖުރިބާކޮށްފައި ހުރި މީހެއް. އެތައް ފަހަރަކު   ބޮޑަށްއަުޅަގނޑު އަމިްއލަ ޕާސަނަލީ ެވސް މިކަން ަވރަށް ،އަޅުަގނޑަކީ 

ސް އަުޅަގނޑަްށ ެވ ދުަވހަކު ،، އަުޅަގނޑު ަހއްޔަރުކުެރުވނުއިރު ތެރ ަގއި ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދުަވސް އަހަރު 7މިދިޔަ 

ކުރުމުެގ ޙައްޤު އަިދ އްޔަންޢަާގނޫނީ ަވކީލަކު  ާގނޫނުަގއި ކަަށަވުރެވފަިއާވ ަޙއްޤެއް އަުޅަގނޑަށް ފޯުރކޮށްދ  އުސޫލުން
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ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ  ،މިފަދަ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ތަޙުޤީޤަށް ހައްޔަރުކޮށް ،ުގޅުމުެގ ޙަްއޤު އިލާއާޢާހަމަ 

ކުެރިވފަިއާވ ކަމެްއ، ައޅުަގނުޑެގ ިނުގޅަިއެގންފަިއާވތީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑަށް ތަޖުރިބާ ންއިއަޅުަގނޑުެގ ކިބަ

ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގިއ  ަވކީލުންެގ ފުރުޞަތަކީ ެއއީ ދެުވނުހާ ،ތީ ތަޖުރިބާގައި ެވސް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީއަމިއްލަ ޒާ

ދު  ޚު ނާއިހުންބި މީތި ަބލަން ،ާދއިރުަގއި ިރާވ މީހާ ކުށްެވިރެވެގންެވށްޙައްޤެއް. ކު ތުހުމަތުކުރެވ  މީހާއަށް ދ ންޖެހ 

އޮީތ،  އޮީތ އ ނަ ކުރި ކުށެއްެގ އަދަބުކަން ސާބިތުެވފައި އެަގބޫލުކުެރެވްނޖެހ ނެ އ ނާެގ މައްޗަށް އ ނާއަށް ެވސް 

ކުށް  ޖެހ ނެ ޅުަގނޑުމެން މިއަދު އަ، ފެދ  މިންަވރަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝައްކުނޫ ،އޮތީ. އެ ފެންަވރަށް އެ އިްއިވފައި

ުވމުެގ ފުރުޞަތު ޝަކުާވނުކުރެވ  މިންަވރަށް ާގނޫނުތަކުން ޢަރީކުށުން ބަ ،ާގިއމުކޮށް ސާބިތުކުރެވ  ނިޒާމެއް

 އޮންނާނެ ދެމި ،ދ ތެރ ގައި އުފެދ  ސުާވުލ އަބަދުމެ އުފެދިއުފެދި ންސާފާޢިދުލުޢަ ،ނަމަނޫންހެންއެ .ކަށަަވރުކޮށްދ ން

ހަމައެއާއެކު ހައްޔަުރކުރެވ   ބަޖެހ . ން އެރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް މިއަދު ނިމުމެއް ެގންނަ ރިއިްއޒަތްތެ

މަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް އިތުރަށް ޢަ ނުަވތަ ތަޙުޤީޤު ހިންގ  މީހާއަށް ހައްަޔރުކުރުމަށްފަހު ،މީހާއަށް

ން އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ހައްޔަުރކުެރވ  ަވުގތު ނުބ  ތެރ ަގިއ ހިމަނާލަންތަފްސީލުކޮށްދިނުން. އަޅުަގނުޑ ހަމަ މީެގ

  ައޅުަގނުޑމެން ހަމަ ތަޖުރިބާކޮށްފައި  ކުެށްއެގ ތުހުމަތުގައިކަން.އ ނަ ހައްޔަރުކުރީ ކޮށް ،ށް ސާުފާވންޖެހ ނެއަެވސް އ ނާ

ތުާވތަކެތީެގ ސްމަމުޒާހަރާއަކުން ހައްޔަރުކުރާ މީހާެގ މައްޗަށް  .އަހަރުެގ ތެރ ގައި 5ދިޔަ ހުރި ކަންތައްތައް މި

ާވކުރަނީ މަސްތުާވތަކެީތެގ ތުހުމަތުގައި. ޢުމުޒާހަރާއަަކށް ޮގސްެގން. ދަ ާވކުރ . ތަޙުޤީޤު ހިންަގނީޢުތުހުމަތުގައި އެބަ ދަ

 އްދާރުިވ ހިޔާނާތްތެރިއެއްެގ ކުުށަގއި.ޣަާވކުރަނީ ޤައުމަށް ޢުހައްޔަރުކުރަނީ ސޯޝަލް މީިޑއާަގއި ެއއްެޗއް ލިޔެެގން. ދަ 

ެއހެނެއް ނޫން. މިސާލަކަށް ކީ ހުރީ ެގ ކުށުަގއި. ާގނޫނުތައް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހެދިފައިއް ޓެޓެރަރިސް

ާގނޫނުަގިއ  ؛ަހއްޔަުރކުރެވ  ަވުގތު ،ާވނަމަ ކަމަށް ބެހ  ާގނޫނުެގ ދަށުން މީހަކު ހަްއޔަރުުކރާ މަސްތުާވތަކެްއޗާ

ކުރަނީ އ ނަ ހަްއޔަރު ، ސާފުކޮށް އަްނަގންާވނެށްއައ ނަ ލިޔެަފއި އޮްނނާނެ. ހައްޔަރުކުރެވ  ަވުގތު  ކަނޑައެިޅެގން

ާވއެއް ުނކުރެވ ެނ ޢުތަޙުޤީޤު ނިންމާފައި އ ނަެގ މައްޗަށް ދަ ،ކަމަށްާވނަމަމަސްތުާވތަކެތީެގ ތުހުމަތުަގއިަކން. އެހެންނޫން

 ،ސާުފާވން ށުންދަ ނޫނުެގއިޖުާރއަތުެގ ާގ އީމިއަދު ޖިނާ ކަންކަމަކީ  މި ތަޙުޤީޤުކުރި ކުށް ނޫން އެެހން ކުށެްއގައި.

ައޅުަގނުޑ އެކަން ހަމަ ފާހަަގކުރަން  ަވރަށް ރަނަގޅަށް ސާުފެވފަިއ ހުންނަންޖެހ  ކަންކަން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

ކަމެްއ.  ަވަރށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުާވއަޅުަގނޑު ަވރަށް ބ ނުން އެންމެ ފަހުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ،ބ ނުން

ކަމެްއެގ ހިނާގ ކަށް ތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބ ތިއްބުން. މިއީ އެއް ުދަވހެއް ދެ ދުަވހައަ ރީޝަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތުން މި  ުގޅ  މަޖިލީހުގައި ެވސް މިކަމާ ާވހަކަެއއް ނޫން މި ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު މީެގކުރިން

ިދެވިހ  ،ޖަލުން ބައްދަލުިވއ  ދިެވއްސަކު  ައޅުަގނޑާ ،ންރިކުނު ދުަވހެއްަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަ ަގިއ ާވހަކަެދކެުވޢުމައުޟޫ

ތް ޢަތުެގ މަރުޙަލާގައި ޝަރީޢަ ދަުވސް އ ނަ ޖަލުގައި. ޝަރީއަހަރު 6ބަހުން ާވހަކަދައްކަން ހަނދާންނެތިފައި ހުރި. 
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ެގ ޮގތުން އެހެްނ ތު ަވމައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވ  ުކށުެގ ބާ ދުަވސް. އ ަނެގއަހަރު 6ބަންދަށް ޖަހާފައި  ހުކުން ނިމެންދެން 

ކަުމެގ ބިރަށްޓަކައި ޮގޅިެއްއގައި ބައިންަދއިންެގްނ އ ނަެގ ފުރާނައަށް ނުރަްއކާެވދާނެކޮށް ެއއް ދިެވހިންނާ އެއް

ބުން އ ނައަށް ދާފައި އިނުމުެގ ސަބައ ނަ ބައިން ހުދުަވއަަހރު 6އެއްކޮށް އެްއޮގިޅއެްއގައި  ްގލަދ ޝް މީހުންނާބަނ

ތް ޢަފަހުން އ ނަެގ ަމއްޗަށް ޝަރީ ުދަވސްއަހަރު 6ން ހަނދާންނެތިފައި އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކައް ދިެވހިބަހުން ާވހަކަދަ

މި ދައުލަތުން އ ނައަށް ބަދަލުދ ނެ ޮގތެއް އަުޅަގނޑުމެން  ،ނަމަ އ ނަ ކުށެއް ނުކުާރ ކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެ ،ނިމ އިރު

ދުަވހުެގ އަހަރު 6 އ ނައަށް ހަޔާތުން ެގްއލިެގންދިޔަ ށްތަކަޮގ ުޅަގނުޑމެން ބުނަން އެބަޖެހ . ކޮން ކިޔައިދ ން އެބަޖެހ . އަ

އިރު އ ަނ ވާ  ދުަވސްއަހަރު 6 ،ާވނަމަ މިސާލަކަށް ިވޔަފާރިެއއް ުކރާ މީހަކު ކަމަށް؟ ބަދަލު އަޅުަގނޑުމެން ދ ނީ

ެވސް އ ނަ  ެގދޮރު ،ނާަގފައިދައުލަތަށް އ ނަެގ މުދާ  ބ ންުކން ލޯނެއް ނަާގފައި އޮވެއްެޖްއޔާ ،ެވިވޔަފާރި ބަނުގރޫޓު 

 !ބައްަލާވއިިވސްނަ ؛ނިކުމެެގން އަންނައިރު ދިރިއުެޅން ނުހުންނަ ހާލަތަށް އ ނަެގ ދިރިއުޅުން ހިނގައިދާނެ. އަނބިދަރިން

 ެވްސ ދުަވަހކުން މުރާޖަޢާކުރުން މިއީ 30ގައި ިމއޮތް ޮގތުން ކޮންމެ ކައި މިހާރު މި އިޞްލާޙުޓަ ކަންކަމަށް މި

އަޅުަގނުޑެގ ަނޒަރުަގއި މިއަށްުވރެ ބޮޑަްށ  .މިންަވރު ބޮޑު ޮގތަށް ބަލާއިރު ަވރަށް ތްއޮއަޅުަގނޑަށް މިހާރު 

 ،ުދަވހުން މުރާޖަޢާކުރަމުން ެވސް 30ުދަވހުން  30 އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ސާފުުކރަން އެބަޖެހ  މި އިޞްލާޙުަގއި.

ެމން ާގނޫނުަގއި ކަނަޑއަޅަްނ ުޅަގނޑުއަ އް އެންމެ ދިުގ މުއްދަތެތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓ ނެ ޢައ ނަ ޝަރީ

 ބިިލއަން ރުފިޔާއެއް އަުޅަގނޑުމެން ،ަދއުލަތުެގ ބަޖެުޓން އެތައް މިލިއަން ،ަގބޫުލކުާރ ޮގތުަގއި އެބަޖެހ . އަޅުަގނޑު

ަގިއ ކު ތަމައްސަލަ  ބޮޑެތި އީޖިނާ ،އުަފއްދަިއެގން ެވސްފަށްޓަކައި ޚަރަުދކުރާ ޤައުެމއްަގއި ާޚއްސަ ކޯެޓއް ޞާއިންދުލުޢަ

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ތިބ  މީހުން ާގނޫނުގައި ކަނަޑއެޅ  ަވކި މުއްދަެތއްެގ ތެރ ަގއި އެ މީހުންެގ 

 ދިެވހި މެން ނިންމަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވކި ކޯޓެއް ގާއިުމކޮށްެގން ެވސް އަުޅަގނޑު އިތް ހިންަގޢަމައްޗަށް ޝަރީ

އެކަން އެޮގތަްށ  ހ ނެ މި މަޖިލީހަށް. އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއިޖެންރައްޔިތުންެގ ަޙއްޤު ކަށަަވުރކޮށްދ 

ފުެގ ާވހަކަެދއްކުމުެގ ަޙއްޤެއް ައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ޞާއިންދުލުޢަ ،އަޅުަގނޑުމެން ނުކުރެވ ނަމަ

ތެރ ގައި ަބއެްއ މީހުންނަކީ އ ގެ ، ންދެތިީބކީ  ތް ނިމެންދެން ބަންދުގައިޢަޝަރީބުނަން މީހުން ރައީސް. އަުޅަގނޑެްއ ނު

މި ދަންނަަވނީ. އަޅުަގނޑު ިމ  މުޖުރިމުން ނޫނެކ . އެހެނެއް ނޫން އަުޅަގނޑު އީބޮޑެތި ޖިނާ ،އޮތް  ބޮޑެތި ކުށުެގ ރިޯކޑު

 ތަށް ޢަޝަރީ . ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ާވހަަކެއއްސާފު ދިެވހި ބަހުން އަސާީސއާިއ ާގނޫނުެގ ަނޒަރުަގއިޤާނޫނު ،ދަންނަަވނީ

ބިތުނުާވހާ ހިނދެއްގައި އ ނައަކީ އިނޮސެންޓް މީހެއް ަކމަށް، ކުށެއް ނުކުރާ މީހެއް ކަމަށް ބަލަންޖެހ ނެ ކަމަށް  ސާ

ކޮށްެގްނ ަވންދެން ކުށެއް ސާިބތުނުާވ މީހަކު ބަންދު ދުަވސްއަހަރު  6 ،ކަނޑައެިޅެގން ބަޔާންކޮށް ތިބެ ަގއިއަސާސީޤާނޫނު

 ހުރި އެތައް އަސާސީ ަޙއްޤެއް ިނުގަޅއިަގެނެގން ައޅުަގނޑުމެން ެގންުގޅ   ފައިދީށްން އ ަނއަށް ަކށަަވރުކޮއަސާސީޤާނޫނު
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ެގ އަޅުަގނޑު  ެގ ނިޒާމެއް އޮތް ޤައުމެއް ނޫންފުޞާއިންދުލުޢައިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއއީކީ ފުރިހަމަ  ،ާވނަމަ ކަމަށް

 ނަޒަރުަގއި. ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

 ކަދެްއެކުވން:ހަާވ ރިޔާސަތުން

 ޖަހާއިރު. 11ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށާނީ 

 

 {އަށް 11:01ން އި  10:33  :ކޮޅުތު ުގަވސްހު}

 (ފުފީޢަވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންަބރު ޙަސަން  ؛ވީނެންތުގައި އިސަ)ރިޔާ

 

 ން:ުވދެްއކެ ކަާވހަން ތުޔާސަރި

ެގންދަން އަޅުަގނޑު މި ފަށަނީ. އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ިމ ފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ށްޅަކޮ `. ހުސްަވުގތު

މަތިެވރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ  ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން އީއެ. 5.1ެގންދަނީ 

ެގނައުމުެގ ބިުލެގ ބަހުސް. މި ބަހުސްގައި ޙު ލާޞްއި ށް( އަނޫނުާގތުެގ އަ އިޖުރާއީޖިނާ 2016/12ނޫނު ނަންބަރު ާގ

ެގ ތެެރއިން ައޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ ދަްއކަަވްނ މިހާރު ެއދިަވަޑއިެގންފަިއާވ މެންބަރުން ާވހަކަފުޅު

 ށް. ޙަލީމަ އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ލީމްޙަ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ށް ހުށަހެޅިފައިާވ މި އިޞްލާޙަްށ ނޫނަާގުތެގ އަ އިޖުރާއީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު ެވސް ޖިނާ

ދެްއިވ ަކމަށް ޓަކައި މަތިެވރި ދާއިރާެގ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ާވަހކަ ދަންނަަވން. އަދި މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައި

 .ށް އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޒަރީރަންބަރު ޙަސަން މެ ތެރިއިްއޒަތް

ުތެގ ބިލަކީ ެވސް ދިެވހިންނަށް ަވރަށް އުނދަުގލުން ލިބުުނ އަ އިޖުރާއީޖިނާ ،ނޫނުާގމި  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ކުރެިވަފއި މި ކަންކަން ކުޕާމި ބިލު ން ތުޮގތް މަޖިލީހުަގޔާއި އެކި ޮގމި ބިލެއް. އެަތއް ޒަމާނެއް ަވންދެން 

 .ބިލު ފާސްެވެގންދިޔައި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ަވނަ އަހަރު އަުޅަގނޑު ހިތުން މި 2016 ،ނުޮގސް ޮއެވފައިކުރިއަށް

 ތެްއެގ ބިލެއްއަ އިޖުރާއީމި ރާއްޖ ެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އޮތް ޮގތުން މިފަދަ ޖިނާ މިހެން މި ދިމާީވ ޒަމާނުއްސުރެން

ނީ ަވ ތާރު ެވރިކަން ކުރަމުން ައއި ފަރާތްތަކަށް މިޚްމުދުޚު އިއ ރުގަ  ، ކަމަށް ަވންޏާެވެގން އަިއސްފިދުޖޫުވ

 .ަގއި އެ ކަްނކަން ނުކޮށް އިހުމާލުެވފައި އޮތީތު. އެހެންީވމާ، ަގސްކުރުން އުނަދޫގ ަކމަކަށް ެވފަެވރިކަން

ެގން ެގ ހުިރހާ ކަމަކަށް ހުރަސްެއޅިބުން މި ރާއްޖ  ބަސަ ގެ އަުޅަގނޑުމެންެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމު  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ
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ކެތީެގ މައްސަލައަީކ ަވރަށް ޮބޑުެވފަިއ އޮތް ަމއްސަލަެއއް. މިއޮތް ކުަޑކުޑަ ޤައުމުަގއި މަސްތުާވތަ  .ދިޔައީ

 .އްޖެނަގހިނެތި. ހިނގައްޖެ ގެ ބޮޑު ޖީލެއް އަޅުަގނޑުމެން ،އަޅުަގނޑުމެންެގ މުޖުތަމަޢުެގ އެތައް ޅަދަރީންނެއް

ހަމަ  ންެގައޅުަގނޑުމެންެގ ދިެވހިހަމަ  ،މަސަްއކަތްކުރަން އޮތް ރަނަގޅު ޖީލެއް ،ބޮޑު ީޖލެއް ހަމަ ޅުަގނޑުމެންެގއަ

ދުނިޔ ެގ ފެްނަވރުެގ  ،މަސްތުާވތަކެީތެގ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ،ދާންޖެހުނު ސަބަބަކީ .ހިނަގއްޖެ ހަލާކުެވދަރީންތަކެއް 

ޓްރަލް އެމެރިާކެގ ންަސއުތު އެމެރިާކެގ ކޮލަމްބިއާ ައދި ސެ ؛ދަލުެވެގންދިޔައީ ބަ އުމުއޮްތ ުކޑަކުަޑ ޤަ މި ކަށްޤައުމަ

ފުދ ަވަރކަށް ަގއި ކުަޑކުޑަ އަބާދީ އޮތް މި. މި ރާއްޖެ ބަަދލުެވެގންދިަޔއި ތަނަކަށް ކޯ ފަދަ ތަންތަން ކަަހލަމެކްސި

 އާ ހަށިވިއްކުުމެގ ިވޔަފާރި، ާވތަެކއްާޗއިތު ސްމަ އި،މާރާމާރީއާއި އަދި ޓެކުމާ، ަވއްކަމާއި ، ގ ންުގެގ އަދަދު އިތުުރެވ

 އީ ޖިނާ ،އެހެން ދިމާިވ ސަބަބަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ާރއްޖ ަގއި ނެތް މި ބާަވތުެގ ިވޔާނުދާ ކަމެްއ ނެތް. ،ފުޅާެވ

 ން ބުއަދި ޚާއްޞަކޮށް ފަނޑިޔާުރންެގ މައްސަލަިއެގ ސަބަ އި،ނޫނެއް ރާއްޖ ގައި ުވޖޫުދގައި ނެތުމާާގތުެގ އައިޖުރާ

އެކީަގއި މި ެގނެުވނު އިޞްލާޙުެގ  ަވނަ އަހަރު މި ެގނެުވނު ބޮޑު ބަދަލާ 2008ެވެގންދިޔަ ކަެމއް. މި ރާއްޖެ އަށް 

މުޅި  .ޤާޟީ ކިާޔ ބ ފުޅެއްެގ މަްއސަލަهللا ޢަބްދު ،ބޮޑު ޮގްނޖެހުމަކީ ތެރެއިން ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދިމާިވ އެންމެ

 ުވރެ އަށްޤާޟީهللا ަވުގތު ތިބި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޢަބްދު ަގއި އެޖ އް ރާމުޅި ،ކަމަކަށް ުހއްޓި ޮގސް ރާއްޖެ އެ

 އައި  ތެރިކޮށް ހިނަގމުންާގއަުޅަގނުޑމެންެގ ަވރަށް ރަނަގޅަށް އޯ  ،ޮގސްމު އެހެން ކަމެއް ދުނިޔ ަގއި ނެތިންމުހި

ެވްސ ނަށް މިދިޔައީ އެއްޮގަތކަށްންޑުމެޔަ ދުަވސްތައް ައޅުަގނއ ެގ ސަބަބުން މިދި .ނިމިދިޔައީ އިސަރުކާރެއް ަވއްޓާލަ

އަުޅަގނޑުެމންެގ އެތައް ަބޔަކަށް އެަތްއ  ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއޤްތިޞާދު ެވސް އެތައް ތަނަުކން ދަށަށް ޮގސް .އަތުނުެވ

 ނެ ޤާޟީއަކީ އެނިގަވޑަިއަގންނަާވهللا ޢަބްދު .ހިނގައްޖެ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސްއެަތއް ޢާއިލާަތކެއް ަވކިެވ ،އަނިޔާތަެކއްވެ 

އެހެން އަުޅަގނޑު މިހެން  .އާރުކާޓީކުރާ ހުިރހާ ިވޔާނުދާ ކުށްަތކެްއެގ ެއންމެ އަޑީަގއި ހުރި  ރާއްޖ ަގިއ މި މި

މިނިސްޓަރު  އ ރުަގއި ހުރި ހެލްތު ެއއީ މީހަކު މަރާލީމާ އ ނަ ދޫކޮށްލީ .ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން އެނިގހުރެ ،މިދަންނަަވނީ

އަނެއްކާ . ނިންމާފަސާބިތުނުާވ ކަމަށް  ،ނެއްކާ މަުގމަްއަޗށް ނެރެ ދޫކޮށްލީއަ ތްރާފަ މަރާލި .ރުާވށ  ިކޔާފަކުޖަާވބުދާރީ

އ ުރަގިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް  ހިސާބަށް ކަންކަން ދިޔައިމާ މި ،މަރާލީ. އެހެންީވމާ ހަކުއ ނާ ޮގސް އެހެން މީ

ސަލާމަތާިއ ާޜއްޖ ެގ ރައްޔިތުންނަށް  ،ށްމުކޮއިގާ ހުންނެިވ ބ ފުޅަކަށް މަޖުބޫރުާވނެ މި ރާއްޖ ަގއި ޢަދުލުއިްނޞާފު 

ޑިފެންްސ އި އ ުރަގ ،ނެތިެގންކަން ނުކޮށް ާވންއެއެހެންީވމާ، އެ ަވުގތު  ން.ރައްކާތެރިކަން ކަަށަވރުކޮށްދ  

ޤާޟީައީކ هللا ެވސް ޢަބްދު ރިޕޯޓުތަކުެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޙަޤީޤަތުގައި ސްއިންޓެލިޖެން އިހާއަދި ޕޮލި ،މިނިސްޓްރީއާއި

ރޯނާ ކޮ، ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ ،މިހާރުެގ ނަމުން ނަމަ ކުރީ. ެއކަހެރި ،ާވތީ ރި ކޮށްަފއި ހުންނަންޖެހ  މީހަކަށްހެކައެ

ޤާޟީ ކަރަންޓީުނ هللا ކަރަންޓީނު ކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް. ޖަލަކަށް ނޫން ލީކީ. ޢަބްދު އެއީ ަވއިރަްސއާ އަުޅވައިިފއްޔާ 

އ ަނ އަުޅަގނޑުމެން ، ކުރަންޖެހ  ޮގތަށްކަރަންޓީނު ންޤާޟީ އިނުބަުވނީ ރެ ކުނުކަރަންޓީ .އަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި ކުރެުވނީ
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މި ރާއްޖ ަގިއ  !ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، ބައްލަާވެވސް ށް ލާފައެއް ޖަލަ .ކޮށްފައި އ ުރގައި ހުރީ ިގރިފުށީގައިކަރަންޓީނު

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ޤުރުބާންކޮށް  އަށްމި ޤާޟީ ،ެވރިަކމެއްއެތައް ރަްއޔިތުންތަކެއް ޯވޓުލައިެގން ހޮާވފައި އޮތް 

މިހާރުެވސް ރާއްޖ ގައި  ،ޮގތް. އެއީ އ ުރަގއި މި ރާއްޖ ގައި ތިބި . އެއީ މި ރާއްޖ ެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމު އޮތްލީއިނިންމަ

 ށް ޒާމުެގ ތެރެއަރުޢީ ނިބޮޑެތި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުްނ ޝައަދި  އި،ތިބި ބޮޑެތި ިވޔަފާިރެވރިންެގ ތެރެއިން ބަޔަކާ 

ެވސް މީހެއްެގ ަވރު. ެވިރކަމާއި ިވޔަފާރި ހިންަގމުންދިަޔއީ ޝަރުޢީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން. އެއްޮގަތކަށްންނައޮފައި ނާބާތްއަ

. ހައްތަހާެވސް ކޮށްެގން ކުރިއަށް ޮގސްފައި ހުރީނޫން މި ރާއްޖ ަގިއ ިވޔަފާރިނެއް ހުރި ިވސްނުމަކުން ،ކުޅަދާނަކަމަކުން

ރަނަގޅު ިވޔަފާރިެއއް ކުާރ  އޮތީ.ޮގސްަފއި  އިކުރިއަރަ ޮގސް ހުރި ނުފުޒޫތަކުން  އިަގތެރ ޓުތަކުންނާއި ސަރުކާރު ހުރީ ކޯ

ިއއްޔެ ކުންފުންޏެއް ހަދަިއެގން ، އެހެންނަމަެވސްއިނީ. އ ނަ  އިއެ ފިހާރަިއަގއަދިެވސް ހަމަ ބާޒާރުަގއި  ިވްއޔާ މީހެއް

ެގ ތެރެއިންލާފައި ކުރެވ  ކަންތައް. އިްއޒަތްތެރި ކުޓުތަުބނާ ކޯ އެއީ މި ،ދަނީން ޑޮލަރުެގ ިވަޔފާރިކުރަމުންއަމާދަމާ މިލި

 ، ނަމަ މާރާމާރީ ހިންާގ ކުދިންެގ ތެރެއިން ެވްސ އެންމެ ފުރަތަމަ މީހެއްެގ ަގަޔށް ަވޅިެއއް ހަރައިފި އިަވޅިޖަހަ .ރައީސް

 ކުރަންީވ ޮގތް. އްންތަދެން ކަ ،ިވދާޅުަވނީ އ ރުގައި. ުގޅީމަ ޤާޟީއެ ކުއްޖާ ުގޅާ ފަރާތަކީ ކްިރމިނަލް ކޯޓުެގ ޤާޟީ 

ތިމަންނައެއް ނޫނ . މިކޮޅަށެއް ނޫންހ    ދެން އައިމަ ބުނާށ  .އަަވހަށް ހެދުން ބަދަލުކޮށްލައިެގން ެގއަށް ަވންނާށ 

މިހާ އާދައިެގ ދަށް ލެަވްލަގިއ  ،މިހާހިސާބުގައި. ނިންމާނަމ  އެއީ މައްސަލައެްއ ނޫނ  ތިމަންނާ އ ރުން .އަންނާނީ

ޟީ ބާރީމެން ބ ުފޅާކާ ދިމާލަށް އ ުރ ފޮޓޯެއއް ޤާ ،ށްދިމާލަ ޤާޟީއާ هللا ޢަބްދު. ަޔއީދިމުންން އޮޕަރ ޓްކުރަޤާޟީ

ލާ. އިމީހަކު ަވށަ އެގ ްނުގ ައއިސް ޯޓއެއް ަނާގލިޔަްސ ފޮ ްއެގމަުގމަތިން ދަިނކޮށް އ ެގން ބ ފުޅެ ،ނަާގލިޔަސް

. ޙުޤީޤުކުރަން އަންނަނީ ގ ންުގތަ .ނީޙުޤީޤުކުރަން އަންނަ. ފުލުހުންނެއް ނޫން ތަކީފުލުހުންނެއް ނޫން ަވށާލަނީ

 ،ތިބި ސިޔާސީ ެވރިންނާއި މި ރާއްޖ ަގއި ،ެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ދިޔައީޖ މި ހާލަތަށް މި ރާއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ގައި އިންނަާވ ހުމި މަޖިލީ .މިއަދު އިއްޒަތްތެރި ރައިސް . ތައް ހުރި ޮގތުން ޚާއްޞަކޮށް ބަެއއް ިވޔަފާިރެވރިންެގ ޢަމަލު

އަޅުަގނޑަކަށް ނ ނެގ ކޮްނ  .ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މާމިިގލީ ،ތެރި މެންބަރެއްތްޒައިއް 

ރައީސް ޔާމީން ހަމަ ަވުގތުން  ،މީެގ ދެ ރ  ކުރިން އަޅުަގނޑަށް ފެނުނު ނޫހެއްގައި އޮންނަނީ ،ސަބަބަކާ ކަމެއް

 ،ބޮޑެތި ަވުގން ދޫކޮށްލަްނ ރާއްޖ ަގއި ިވޔަފާރިެވރިން ،ށް ދިޔައިމާބަސާމިހާހި .ރައީސް ަވުގތަށް ދޫކޮށްލާށ . އިްއޒަތްެތރި

ކުރ . އ ެގ ައސަރު އެބަ  ،ފުންނަކަްށ މުސާރަ ދީެގން ެގްނުގޅ  މީހަކު ނިކުމެ އެޮގތަށް ޮގީވމާއަދި އެަތއް މުަވއްޒަ

ެއ  ،ެއ މީހާ ބ ނުންީވމާ ،ސް ތަކޮށްފަިއ އޮރަނަގޅު ަޝރީޢަތަކުން ކަން ،ފުެވރި ސާކިތަންެމ އިން .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 ،ފުެވިރކޮށްސާއިން ުވރެމި ރާއްޖ ގައި ަވކި ަރއީސް ޔާމީްނެގ ޝަީރޢަތަށް .ލަނީއިޮގވަ  ށްއެ ކަމަ ކަމެއް ބ ނުންީވމާ

އަުޅަގނޑުމެްނެގ  ،ެވސް  ަގއި 19ޝަރީޢަތެއް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންެގ އެޖެންޑާ  ހިންުގނު ދެފުށް ފެންނަ ޮގތަށް 

ެވފަިއ ތިބި ތެރިމި ާރއްޖ ަގއި  ިޚޔާނާތް ،ޮގުތަގއި އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން ައިއ ަވޢުދެއް ެއއީ ގެ އްސީ ަވޢުދެރިޔާ
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ެގންިދއުން. އ ެގތެެރއިން އަުޅަގނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް ކުރި އެްއ ކުރިއަށް އި މީހުންެގ މައްސަލަތައް ބަލަ

ެގ މައްސަލަެއއް އޮތްތޯ ބެލުން. އަޅުަގނޑުމެން ެގންޮގްސ ންމީ ެގ ޔާރައީސް ޔާމީންެގ މަސަްއކަތް. ރައީސް  ،މަސައްކަތަކީ 

ކުީރކީ. އަުޅަގނޑުމެްނ ޔާމީންެގ ޝަރީޢަތް ،ެގންޮގސް ޖަލުަގއި ބާްއަވއިެގންނެއް ނޫންކަށް ާވނުާވ ނ ނގ  ޮގތަ 

ުޅަގނޑުމެްނ އަ ،ެގންިއންނަަވއި  އިމީންެގ އަނިބކަބަލުން ކައިީރަގިއ ގ ގަ ކުރީ ހަމަ ޔާއަޅުަގނޑުމެން ޔާމީންެގ ޝަރީޢަތް

ޮގސް މުޅި ރާއްޖ ެގ ަވުގތު ެވްސ ދީެގން ،ަވކީލުން ެވސް ހަމަ ބ ނުނަްވރަކަށް ދީެގން ،ދީެގންފުރުޞަތުހަމަ ރީއްޗަށް 

ހުރިހާ ފަރާތެއްެގ ހެކިބަސް ެވްސ  އި،ހާމަކޮށް ލައިްވ ީޓީވަގއި މިކަން ކޮށް ނިންމަ ،ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ޮގތަށް

ާރއްޖ ެގ  އެނިގކޮށް ޙަަވރަށް ސަރީ ،އ ރުެގ ނައިބު ަރއީްސެގ ެވސް ހެކިބަސް ނެގި  ،ެނިގ ށްތައެންމެންނަށް އިނގ  ޮގ

ިމއަދު ދުނިޔ ެގ  .ކޮށްފައި އޮތީންކުހުއިމުކުެރވ  މިންަވރަށް އެކަްނ ފެނުނީމާ ޤާޟީ ާގ ންކުހުރައްޔިތުންެގ ތެރ ަގއި 

ނުކުރެުވނު އިނގ ތޯ.  ؛ކ  ނުބެނެވ  ަވރަށްކުމެހު އިނުބަ އީ އެއުޅެނީ  ެވސް އެ އެްއެވސް ޤައުަމކުން ފައިސާ ދީެގން

ކަމެއް ުނިވ. އެ  .ޤައުމުތަކަްށ ފޮނުަވިއެގން ބަޔާނެއް ެނގ ތޯ ެވސް އުޅެފި ،ފައިސާދީެގން ތަންތަނަށް މީހުން ފޮނުަވިއެގން

ޝީދުެގ ނަ ރަީއސް .ކެރ ހަމަ އަުޅަގނޑަްށ ޔަޤީންކަމާއެކީ ދަްނާވލަން އެބަ ،އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން

ދުަވސް ތެރ ަގއި ރާއްޖ ެގ  17 ،ނުކުރީ ލުދިޔަ ޮގާތ ދ ތެރ ގައި ދުނިޔެއިން ެވސް އެކަން ަގބޫއިޝަރީޢަތް ހިނަގ

ކޯޓުެގ ތެރެއަށް ކޮޅުން އެުލަވިއެގން ޝަރުޢީ އެކޮޅު  ،ރައީސްކަން ކޮށްފައި ހުރި މީހަކަށް ރާސްލާފައި ެގންޮގސް

ފައި ކޮށްންކުހު ށްމަސްދުަވހަ 6 އަހަރާއި 13 ،އިެގން ބަހައްޓަިއެގންއިރާލަ ންދަންދެ ށްަތކަށްމުޅި ަގމީހުެގ ޮގ ،އިދަ ވައް

 ޮގތާ ަވރަށް ތަފާތު ރައީސް.  ނިމިެގންދިޔަ ޝަރީޢަތްމީންެގ މިއަދު ޔާ ،މާއިޖަލަށްލު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އަރުަވން.ށް ފުރުޞަތުޝަރީފަ ދަމްއާ ރުބަމެން އިްއޒަތްތެރި ާދއިރާެގ މަޑުއްަވރީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާެގ މަޑުއްަވރީ

ެގނައުމުެގ ިބލަކީ އަޅުަގނޑު ދެކ ޮގުތަގިއ ށް އިޞްލާޙުނޫނަގާ ެގ އަތު އިޖުރާއީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޖިނާ

 އީރާއްޖ ގައި ޖިނާ .. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްދެކެންެވސް ަގނުޑ ޅުމު އަދި ބ ނުންތެރި ބިލެއް ކަމަށް އަންހަމަ މުހި

 ިގނަ ދުަވސްތަކެްއގައި ތިބ ކަން ެއއީ  ،ދަބެއް ނުލިބިއަަވރަކަށް  ެވސްކުށްތައް ކޮށްަފއި ތިބި މީހުންނަށް އެއް 

ތައް  ލު ހިންިގ ފަރާތްމަޢައެ  ،އަނަސް މަރާލުމަށްފަހުގައި މީދޫ ފެންފިޔާޒުގ   އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެވ  ކަމެއް. ރ.

ތަން   ކުރި މީހުން އުޅެމުންދާ  އެ ކުށް ،ބިނުލި އްފެސާއަށް އިންލާ ެވސް ހަމަ އެއްެވސް ަވރަކަށް އެ ޢާއި ެވސް މިއަދު

ެވދާނެކަުމެގ ބިރު ެވސް މިއަދު ހަމަ ޢާއިލާތަކަށް އެބައޮތް. މިއީ ރާއްޖ ެގ މިއަދުެގ އަދި އެ މީހުން މިނިަވން .އެބަފެނ 
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 ،ނީ އެއްދުަވހުން އަނެއް ދުަވހަށް ހަލާކުަވމުންދަ ރާއްޖ ެގ އިޖުތިމާޢީ ފ ރާން މިއަދު މި .ތްތެރި ރައީސްއްޒައި. ހާލަތު

ދޮުގ މަޢުލޫމާތު  .އެއްކޮށް ެގއްލިެގްނ ހިނގައްޖެ ތި ނަމާއި ޝަރަފާަވރަށް ބޮޑަށް މި ޤައުމުެގ ރީ .ރާނާަވމުންީވ

އެ ބަެއއްެގ ފިކުާރ  ،ފަހަރަށް ރަނަގޅަށް ނުމަކުން ބައެއްިވސްނާފެތުރުމާއި މި ކަންކަމަކީ ެވސް އެ ބަޔަކު ިވސް

ޝުމްާބ  ،ގައި ަވރަށް މަޝްހޫރު ބ ފުޅެއް ކަމުަގިއާވއާ ސޯޝަލް މީޑި ްއޔާ ބޮޑު ކުަށކަށް ެވެގން އެބަދ .ވެއްޖެތަފާތު

ލޫމާތު ފަތުރަމުންދިޔަ  މަޢު ށް. ހަމަ އެޮގތަ ފަމަތުގައި މިހާރު ަވނީ އަތުލާހުއ ނަެގ ފޯނު ދޮުގ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާކަމުެގ ތު

ދާ ޑުމެންެގ ތެރ ަގިއ ކަންކަން ަވމުންމަޤާމުތައް ދީފަިއ އެބަހުރި. މިއީ އަުޅަގނބޮޑެތި މީހުންނަށް ސަރުކާރުެގ ސިާޔސީ 

ަގއި ހުމިއަދު މި މަޖިލީ ،އަށް ައއުމާ ުގިޅެގންރާއްޖެ ދުނިޔެއަށް ނުރަްއކާެވފައި އޮތް ކޮރޯނާ ަވއިަރސް ޮގތް. މުޅި

ތަން.  ެއޅުުވުމެގ މަސައްކަތްކުެރިވެގންދާ ކޮންެމެވސް ބަެއއްެގ ބޮލުަގއި އެ އިލްޒާމު ،ރެިވެގންދަނީކުފާހަަގ

އަދި  ،ހިސާބަށް އައިސް  ެއއަރޕޯޓު ތެރެއިްނ ަވެދިވެގްނ މިއ ނައަްށ  ،ުޓއަރިްސޓަކު ައއި ޮގާތއިއެ އެހެންނަމަެވސް، 

ދިޔަ މަރުޙަލާތަކުގައި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން އެ އިނަގ މި ހިންން ފުރައިެގން ދާންަވންދެދެ  ،ރިސޯޓުަގއި ހުރުމަށްފަހު

 ައދި ރިސޯޓުން އެކަމާ ުގޅ  ،ެވސް ފާހަަގނުކުެރިވކަންކަން ބަލަހައްޓަން ތިބި ފަރާތްތަކުން އެ ކަންކަން އެއްޮގތަކަށް

ކުމެެގްނ ރާށިތަކުން ނިދޮ ހުރިހާ ،ިވ އޮްއާވނުދެ އް ޖަާވބެ ެވސް ރަނަގޅު  ށްއްސަޮގތުން ކުރި ފޯނުކޯލްަތކާިއ މި އެްއޗެ 

އޮތީ  މި ރާއްޖެއިން ދެން އެ ،ބުނީމާ އ އަށް ޕޮޒިިޓްވީވމައ ނަ ޮގސް އިޓަީލގައި ހުރެަފއި ތިމަންނަ ކޮރޯނާ ަވއިރަސް 

ެގ މިއީ ސަުރކާރު .ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ިމއީ ދައުލަުތެގ އިހުމާލެއް ދެްއކީމާ އެކަން ެވފައިާތއ  ިކޔަިއެގން އެ ާވަހކަ

ކުރި ނޫނީ ޮގތުން މިކަން ކިތަންމެ ރަނަގޅަށް ތަޙުޤީޤުާގ . ިވސްނަންޖެހ  މި ކަންކަމުަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެބަ  .އިހުމާލެއް

ަވކި މިސްރާބަކަށް ިމކަން ެގންދާއިރު މި ހުރިހާ ކަމެއް  ،އަުޅަގނޑުމެން ަވކި ދިމާއަކަށް  ،ިވޔަސް ެވސް ކަމުގައި

 ކޮށްެގން ނޫން ޮގަތކަށް މިކަމެއް ނުާވނެ. ދިާރސާކުރަން.  ،ންލަަގޅަށް ބަލައިއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހ  ަވރަްށ ރަނ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. ެގޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 ހަކަދެއްކެުވން:ާވ ޙަލީމް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

މުޅި ރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތުންެގ ސަލާމަތާިއ  .މިއީ  ެވސް ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޙަޤީޤަތުގައި

މިޮގަތށް  ،ުގޅުންހުރި މައްސަލަެއއް. ކޮރޯނާ ވައިަރސްެގ ާވހަކަ ައޅުަގނޑަކަްށ ަގބޫލެއް ނުކުެރވ  ރައްކާތެރިކަމާ
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ޮގތުަގއި މިއަުދ  ެދއްކިާދނެ ކަމަކަށް. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާއަޅުާވކަށް ާވހަކަ ހުމާލުއިސަރުކާރުެގ ބޮުލގައި 

ޮގތުގައި ކުރަން ފުލުހުންނަށް   ެގ ތަޙުޤީޤެއްއީަވނީ އެ މައްސަލަ ޖިނާަޓރ ޖެނެރަލް އުކި އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕްރޮސި

. ިރކަްނ މިކަމުގައި އޮތް މިންަވރުތެ އިޚްލާޞްނގ  އެްއޗަކީ މި ސަރުކާރުެގއ ެގން އެ އެހެންީވމާ،. ކުރަްއާވފައަމުރު

މަޑުަވއްަވީރ ދާއިާރެގ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު  ؛، އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރުން އެ ދަްއކަާވ ާވހަކަފުޅު އެހެންީވމާ

ުމެގ ރުެވރިކުސް ަވުގތެްއގައި އެަކކު އަނެކަކު ކުށް އްސާޚަ މިކަހަލަ  ،ެއޮގތަށް ސަރުކާރުެގ ބޮލުަގއި ،އިލްތިމާސްކުރަން

ެއއަށްުވރެން ޒިންމާދާރުާވނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އެއީ ެއ  .މަށްމަޤްޞަދުގައި އެކަހަލަ ާވހަަކ ނުދެއްކު

 މަނިކުފާނުެގމަނިކުފާނަކީ ެވސް ރާއްޖ ަގިއ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރަްއާވފައި ހުރި ބ ފުޅެއް. ދެން އެކަމަކު އެ 

 ުޝުކރިއްޔާ.  ނެިގކަން.ެވސް  ނުޕްރީމް ކޯުޓެގ ޓިސު ،ހަަގކުރަންފާަގނޑު ޅު އަ އާރުކާީޓެގ ދަށުން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އެ ކަންތައްތަަކްށ  .ދަްއކަާވިއރު އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަންާވހަކަފުޅު، އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

މަންޓް ލިބިެގން ޓްޓްރީ ،ރޯނާ ވައިަރސް ޖެހިކޮ ،އެބަޖެހ އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން  .ކަމަށް ާވނެިވސްނާަވޑަިއަގންނަ

. އެހެންީވމާ، ން ސަލާމަތްެވަފއި ތިބި ކަމަށް ބުނާ ބައެއް މީހުން އަނެއްކާ ދެަވނަ ފަހަރަށް ެވސް ެއބަހުރި ޖެހިފައ ެގ

ހަާވ ކަހަަލ ދ އ ނަ ޫދކޮށްލީ ކަމަށް ަވުގތު ތިބި މީހުން  ދައުލަތުެގ އެކަން ބަލަން އެ  ާވހަަކއަކީ  ،އެއީ ަވކި ަބއެްއގެ 

 ެމންބަރު. އާދެ! ކުިރއަށް ެގންދަާވ އިްއޒަތްތެރި .ކަމެއްެއީއ ަވރަށް ދެރަ ުވންދެއްކެ ޮގތަކަށް ާވހަފުޅު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާެގ މަޑުއްަވރީ

ޓު އޯނަރުެގ ކަެމއް ކަމަްށ ސޯ ކައަކީ ހަމައެކަނި އެއީ ރިއަުޅަގނޑު މިދަންނަާވ ާވހަ ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ެވސް އެަބ  ފަރާތްތައް ލުިވއ ަގއި އިހުމާ ،ބައްލަާވއިރުަގއި މި ހުރިހާ ކަމެއް ދޮރާށިތަކުން ނިކުމެެގންދިޔައިރު

ދުކުރަމ  މި އަޅުަގނޑު އުއްމީ .އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގ ނީ ންދިަޔއިމައ ށް ކުރެިވެގ. މި ތަޙުޤީޤު ރަނަގޅައ ބަލަންޖެހެ

އިއްޒަތްތެރި  ،ފުެވރިކަމާެއުކ ހިނަގމުންދާނެ ކަމަށް. ހަމައެާއކީަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބ ނުންސާންއިތަޙުޤީޤު 

ިވއްާޔ  ަކމެއް ޮއެވެގން ނޫނީައޅުަގނޑުމެންެގ އިޚްލާޞްތެރި  ،ނެތަސް  ،ނޫނު އޮތަސް ާގެގ ތުއަ އިޖުރާއީޖިނާ  ،ރައީސް

 ،ޮގތަކީ ާވލަަތަކށް ޙައްލެއް ނުކުެރވ ނެ. ައުޅަގނޑުމެންނަށް ސަމި ބާަވތުެގ މައްއަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރ ގައި ުހރި 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި ހުންނަ މައްސަލަތައް ހުންނައިރު އަުޅަގނޑުމެން އ ގެއިތުރުން މިކުާރ ކަމަކީ

 އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީެގ ންފާަހަގުކރަ ޑުނހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ެގންދަން މަސަްއކަްތކުރެެވނީ. އަުޅަގފަހިާވ ޮގތަށް 

ން ފެށިެގން އި 2008ކޮަބިއތޯ  ،މައްސަލައަކީ ސީިރއަސް މަްއސަލައެއް. އެހެންނަމަެވްސ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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 ރިޕޯޓުތަކުަގިއ އޮިޑޓު ކަނަޑއެިޅެގން ؟ލަތައްމައްސަެގ މިހާހިސާބަށް އައިރު ހިނާގފައި ހުރި އެހެން ކޮރަޕްޝަން

ރައްޔިތުންނަށް ހަމައެކަިނ  ؟ކޮބައިތޯ އެ ާވހަކަތައް ީކްއެވތޯ ނުދައްކަނީސަަލތައް އެބަހުރި. އްަފއި ހުރި މަިވފާހަަގކުރެ

ހެންނަމަެވސް، ެފއް ނޫން. އެސާފައިސާ ކަމަްށ ކަނޑައެޅުމަކީ އެއީ އިން ެގއްލުނުމަދުެވެގން ދިޔައީ އެންމެ ފަރާތަކުން 

ތެރިކަން ހަމައެކަނި ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއކަްނ ޞް ންެގ އިޚްލާއަުޅަގނޑުމެއަޅުަގނޑު މިދަންނަާވ ާވހަކަައކީ 

ނުެލވ . ަލއެއް ފެންނަ ނަޒަރަކުންނ . އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ޙަޤީޤަތުގައި އ ެގ މައްސަލަ އޮންނަ ޮގަތކަށް ރަނަގޅަކަށް ބަ

 އް.އަސް މައްސަލަަތކެރިކީ ެވސް ސީޓެރަރިޒަމްެގ މައްސަލަަތކަ ،އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންހަމަ މިއާއެީކަގއި 

ރީަގިއ ަވރު ފެބު 7ކޮންމެ މީހަކު ކުރިޔަްސ އ ެގ އަދަބު ލިބެންޖެހ . އެހެންނަމަެވސް،  އްޔާޖެ އްހުރެއެކަން ކޮށްަފއި 

ކުެރވ ނެ ޤާބިލުކަން  ާވތަކުން ަވއްޓާލި ުނަވތަ އެކަންުނަވތަ ބާޣާ ،ވައްޓާލި ޮގތަކަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށްފަހުަގއި

ތަކަކީ ކަނަޑއެޅިެގން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައި ަގއި ހިނަގއިދިޔަ ހާދިސާރީަވރުފެބު 8 ، ެވސްސްނެތިެގން ދިޔަ

އެކަންތައްަތއް ރަނަގަޅށް ނުބެލި ނުަވތަ އެކަންކަން  ،އެހެންނަމެަވސްކަމަށް.  މަލުތައްޢަހުރީ އެއީ ބޮޑެތި ޓެރަރިޒަްމެގ 

ބޫލެއް ނުކުރެވ  ަގދެން އަުޅަގނުޑމެންނަކަށް  އީޒަތްތެރި ރައީސް، އެއްއި  ދިޔައިމާކަމަށް ނިމިެގން ދެއްއެއީ ފަހުން ޖިހާ

އެުކ އިންސާފުެވރިކަމާ  ، އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުމަކަށެއް. އެހެންީވމާކަ އިޚުލާޞްތެރިކަމެއް މިތާނަގިއ އޮތް

ހ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ޖެއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން އެބަމަށް ވެއްޖެއެީކގައި ރަނަގޅުކުރަން ބ ނުންާވ ކަ ކަމާއިޚުލާޞްތެރި

ބޫލުކުރާ މިންަގނޑުތަާކިއ ހަމަތައް އެީއ އިދިޮކޅުަގއި ަގއަމިއްލަ ެވލިއު ިސސްޓަމެްއ ެގންުގޅެން. އަުޅަގނޑުމެްނ 

ކަންތައްތައް ބޫލުުކރާ މިންަގނޑުތަުކެގ ތެރ ަގިއ ހިމަނަންޖެހ  ަގައޅުަގނޑުމެން  ،ެވރިކަުމގައި ިތއްަބސް ،ތިއްބަސް

ހެންނޫނީ ވިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅަގނޑުމެންނަކަެށްއ މި ޤައުމުގައި އަދާލަތު އެކަމަށް ާވންޖެހ ނީ. 

އަޅުަގނޑުމެން ބ ނުންާވ މިްސރާބަކަށް މިއަދަކު ނުދެވ ނެ.  ،އްލުކުެރިވެގން ޙަ އިމުކުެރިވެގން އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ާގ

މިައދު އަުޅަގނޑުމެންެގ އަމާަޒކަށް  ،ަޔއިރުދިފެތުރިެގން ރި ަވބާ އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެެރއަށްކޮރޯނާ ަވއިރަްސެގ ނުރަްއކާތެ 

ކުރަން. ކީްއެވެގންތޯ އަުޅަގނޑުމެްނ ުއޅެނީ ެއކަންކަްނ އެހެން ބަެއްއެގ ބޮުލގައި އަޅުަވްނ މަސަްއކަތް ެވެގްނ މި

 ؟ކުރަންކަތް އްން ެއ ކަންކަްނ ދެނެަގތުމަށް މަސަނުކުރަްނީވ މިކަމުެގ ޙަޤީޤަތަށް ޮގްސެގން އަުޅަގނޑުމެމަސައްކަތް

ެގ ތެރ ގައި އަުޅަގނޑުމެން މިހާރު ހިނަގމުންދާ ތަޙުޤީޤުތަކަށް ނުފޫޒު ހުކީްއެވެގންތޯ އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީ

އ ގެ ަކންކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެން  ކަންކަމަށް. މި ައޅުަގނޑުމެން ކަްނބޮޑުވ  މި ؟ުކރަންީވފޯރުުވމަށްޓަކައި މަަސއްކަތް 

ކޮންެމ  ،ެއކަންކަން ހިނގައިިދޔަ ޮގތް ބަލަިއެގން ،އްޗަށް ރަނަގޅަށް ރިޢާޔަްތޮކށްެގންމަޒާތުަގއި މި މައްސަލަތަުކެގ 

ނުަވތަ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ަގސްުތގައި ކުިރަކމަށް ނުެވ ހުރެދާނެ. އެކަމަކު  ،ކަމަށް ނުެވ ހުރެދާނެ ކަމެއްަގއި އިހުމާލެއް

އްާޔ ެއކަން ރަނަގުޅުކރުމަށްޓަކައި ެވސް އެކަްނ އްޖެވެ  ކަުމަގއި  ހޯލެއް ހުރެއްޖެލޫޕް ކޮންމެ ސިފައެްއަގއި ނަމަެވސް 

ދ ތެރ ަގއި އިްއޒަތްތެރި  ، މި މައްސަލަަތކާކަމަށް އަުޅަގނުޑ ދެކެން. އެހެންީވމާ ކުރުމަކީ ެއއީ ރަނަގުޅ ކަެމއް
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ންނެއް ނޫން ެގެގ ތެރ ގައި ާގޫނނުތަކެއް ނެތިރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން އެބަެޖހ  ަވރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަން. އަޅުަގނޑުމެން

 އެކަމަކު ހަމަ ޮކންމެ ބަޔަކު ެވސް ެވރިކަމާ. އުފަންެވެގންެނއްކެއް މި ހުރިހާ މައްސަލަތއުޅެނީކީ.  ކޮންމެހެން މި

ދައްކަނީ އެހެން ާވހަކަެއއް. ެވރިކަމަށް އައުމަށްފަހުގައި . ާވހަކައެއް  ދުރުގައި ތިބ އިރު އަުޅަގނޑުެމން ދައްކަނީ އެހެން

. މަަސއްކަތް ޮއންނަނީ ަވރަށް ދުރުަގއިކުެރވ   ކުރުމަށްޓަަކއި އެ ކަންކަން ރަނަގޅު އި ޙަޤީޤަތާ ކަންކަމުެގ

ނުކުެރވ  ބޫލެއް ަގކަށް ަވނީ އަޅުަގނޑުމެނަޔާމީްނ ޖަލަށް ލާފައި، ރަީއސް ރައީސް ިއްއޒަތްތެރިެގ އަޅުަގނޑުމެން

ކުެރުވނީ އެހެން ާވޢުދަ .ަލައކަށް މައްސަންކުރެުވނީ އެހެތަޙުޤީޤު .ށްކަމަ އެކު ހިންިގ ޝަރީޢަތަކުންއިންސާފުެވރިކަމާ 

ެއއީ އިންސާުފެވރިކަާމއެުކ  ނީ ބޫލުކުރާަގދެން ކިހިނެތްތޯ  ދިޔައިމަ. މި ހުރިހާ ަކމެއް މިޮގތަށް ެވެގންމައްސަލައަކަށް

 ެއ މަނިކުފާނު ކަނޑައެިޅެގން ،ަރއީސް ޔާމީން ށް ެވްސ އިނގ ނައަުޅަގނޑުމެން ކަަމށް. އް ހިނަގއިދިޔަ ޝަރީޢަތެ

ކީއްެވެގންތޯ މިހާރު . ެއކަން ެގންދިޔަދެއްކުމަށްޓަކައި، ލަިއްވކޮށް ކުރިކަްނ ރައްޔިތުންނަށް   ކަންތައްތަެކއްސްޯގ

، އެހެންީވމާ  ؟ެގން އެ ުއޅެނީރި ކެމިހާުރ ލައިްވކުރަން ނު ކޮން އުސޫލަކުންތޯ ،ކޮބައިތޯ  ؟ނުކުރަނީލައިްވ

ެވސް ެއކަން ެއ މިހާރު ެއކު ަކމެއް.ކަމާޞްތެރިއިޚުލާ ކަން ކުރީއެ ބޫެލއް ނުކުރެވ  އ ރު ެވސްަގ ނަކަށްއަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑުމެން  ،އެހެންނަމަެވސް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް .ނުކުރެވ  ބޫެލއްަގކަމާެއުކ ކަމެއް ކުރަނީ އިޚުލާޞްތެރި

ނޑުމެން ަގެވސް އަޅު  އޮތްކަމުަގއި ިވޔަސްމައްސަލަތަކެއް މިހެން  ހުރިހާ މި، ޙަޤީޤަތަކީ ރަންޖެހ ބޫލުކުަގ

ކުީރެގ  ެގއެ ެވރިކަމުން އ   ،ކަމަށް ައއުމަށްފަހުަގއި އްޔާ ހަމަެއކަނި ަވކި ބަަޔކު ެވރިކަމަށް ެވއްޖެ މައްސަލަތަކެއް ބަލާ

 ތުގެ އައިޖުރާ އިއަޅުަގނޑުމެން ޖިނާ. ިދޔަ ކަންތައްތައް ހަމައެކަނި ބެލުމަކީ އިންސާފެއް ނޫންއިެވރިކަމުަގއި ހިނަގ

ްއާޔ ެވއްޖެ ށްކަމަ ެވސް އަުޅަގނޑުމެން މަްއސަލަތަކެއް ބަލާ ށާއިރުމި މަސައްކަތް ކުރަން ފަ ންާގނޫނު އިޞްލާުޙކޮށްެގ

ޖެހ . ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ކުރަހާލަން ހިސާބަކުން ލައިނެއް އެބައަޅުަގނޑު ދެކ ޮގތުން ޮކންމެެވސް 

ކޮން ހިސާބަކުންތޯ  ،އްޔާ  ކަމަށް ެވއްޖެންއިމަހަ ނޫނީ ވިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން ަވކި ެވރިކަމަކާކުރުމަށްފަހުަގއިތޯ ޒުތަންފީ

ރަީއސް . ކުރެްއިވރިކަންރަީއސް ަވޙީދު ެވްސ ެވ. ުކރެއްިވރައީސް މައުމޫނު ެވސް ެވރިކަން. މި ލައިން ކުރަހާނީ

މީެގ ެތރެއިން ރައްޔިތުންނަށް މަދުާވ  ،އެހެންީވމާ. ުކރެއްިވެވރިކަންކުރެްއިވ. ޔާމީން ެވސް  ެވސް ެވރިކަން ނަޝީދު

އަޅުަގނޑުމެން ހޯދުމަށް   ،ެވފައި ތިބި ބައެްއެގ ފައިސާ ނުަވތަ ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން ޚިޔާނަތްތެރި ސާފައި

 ށް މިއަދު ހަމަެއކަނި އެމް.ޑީ.ީޕ ެވިރކަމަ. ކަން ައޅުަގނޑުމެން އެބަެޖހ  ފާހަަގކުރަންހިސާަބކުން ކުރާނީ ކޮންމަސައްކަތް

ެއކަމަކު ކޮންމެ  ން.ަމއްސަލަތަްއ ބެލުމަކީ އިންާސފެއް ނޫ ެގކުރި ބަެއއް ެވރިކަން އެންމެ ފަުހން އ ެގ އަިއއްސަ 

 ،އެ މީހުންނަށް ޙައްޤުާވ އަދަބު ،ެވސް ރަްއޔިތުންނަށް ކެއް ބަލަިއެގންމި ހުރިހާ މައްސަލަތަ ،ސިފައެްއގައި ނަަމެވސް

ައޅުަގނޑު ކަމުަގއި  މެއްކަކުރަންޖެހ ނެ އަުޅަގނޑުމެން ެއީއ ދިނުމަކީ ނުަވތަ އެ މީހުންނަށް ޙައްުޤާވ އިނާޔަތް ހޯދައި

 ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އޮތް ެވރިަކމުެގ ފަރާތުން ތި ިވދާޅުާވ  އަށް 2018އިްނ  2013 އާދެ، ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.ޝުކުރިއްާޔ 

އާދެ، މިހާރު އަުޅަގނުޑ ޮއތީ. ަޑއިެގންަފއި ަވލިބިމުެގ ުފރުޞަތު ަަ ބެލު،މައްސަލަތަްއ ހުރި ނަމކަންތައްތަުކަގިއ 

 ށް.ސާ ސިރާޖަމެންބަރު މޫިއްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ  ،ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރު ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ޙުތަަކކީ މުހިންމު ލާުތެގ ާގނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްއަ އިޖުރާއީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖިނާ

ލުމުން އިބަލަ ތަކެްއކަން އިޞްލާޙުކުރުމުެގ ޮގތުން ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި އިޞްލާޙުއިޞްލާޙުތަކެްއ. އިތުރަށް ފުރިހަމަ

 ބޮޑެިތ އީ ޖިނާބަޔާންކުރާ އްާދަގިއ ަވނަ މާ 22ތަފުސީލުކޮށް އަދި ާޚއްޞަކޮށް މި އިތުރަށް  ،ެއޮގތުންފާހަަގެވެގންދ . 

 .އިތުރަށް ތަފުސީލުކޮށްފައިާވކަން ފާހަަގކުރެވ  ،ކުރިން ލިޔެފައިާވ ޮގތަށް ބަދަލުކޮށް ،ރިން ލިޔެފަިއަވނީކު ކުށްތައް މީެގ

އިންތިޒާމުެވެގން ހިންާގ  ،މީހުން މެރުން  ،ަވނަ މާއްދާގައި 22 މީެގ ކުރިން ބަޔާްނކޮށްފައި މި އޮންނަނީ ،އެޮގތުން

އެކީަގއި މީހުން މެރުން އެއީ ާގނޫނުެގ  ެގ ބަދަލުގައި މިހާރު މި އިޞްލާޙާމުމިޮގަތށް ބަޔާންކުރު .ކުށްތައް އީބޮޑެތި ޖިނާ

ލަ ޮގެތއްަގއި ިމ ޖުމު. ޮގތަށް ާސފުކޮށް ހުށަހަޅާފައިާވކަން ފާހަަގވ  އިނގ  ،ޮގތަށް ކޮން މާއްދާއެްއކަން ބަޔާންވާ 

ރުމަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި ކު ާގނޫނު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ،އިޞްލާޙުތަކަށް ބަާލއިރު ައޅުަގނޑަށް ފާަހަގކުެރެވނީ

ގައި ހިމެނިފައި ހުރިކަން ކުދި ބަދަލުތައް މީެގތެރ ަވރަްށ ކުދި ،ކުދިއަދި ކުދި .އިޞްލާޙުތަކެްއެގ ޮގުތަގއި

ކުރުމުެގ އަމުރަކަށް ފާސް އިއ ެގތެރ ގައި ަބލަ. ކުރުމަށްޓަަކއި. ބަެއްއ ކަންތައްތައް އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވ ރަނަގޅު

 ،ރުމުންއަމުރަށް އެދ  ފުލުސް މީހާ ާގތު ފަނޑިޔާރު ސާފުކު ،ހާރު އިޞްލާޙުގައި ބަޔާން އެބަކުރ  މި ،އެދ އިުރަގއި 

މީަގިއ ސާފުކޮށް ކަމަށް  ޖެހ ނެުސާވލުތަކަށް ޖަާވބު ދ ންއެ ސުާވލުކުރުމުން  ކާންާވ ކަންތަބ ނު ސާފުކުރަން

ހުށަހެޅިފައި ހުރި  އްލެއް މިހާރު ޙަ  މިންަވރެއްެގ ސްާވނުާވއަށް ޮކންމެެވ ،އަިދ އ ގެއިތުރުން . ބަޔާންކޮށްފައި އެބަހުރި

  ލާގައި ބަލަންޖެހ  ޙަލާޙުތައް އަދި އިތުރަށް ކޮމިޓީ މަރުމި ިއޞް އި ހުރިކަން ެވސް ފާހަަގކުރެވ .އިޞްލާޙުެގ ތެރ ގަ 

ރު އޮންނަ ޮގތުން ހާުތެގ ާގޫނނުގައި މިއަ އިޖުރާއީކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރވ . އިޞްލާުޙެވެގން އަންނައިުރގައި ޖިނާ

ހާ މައްސަލަ  ޖަ ދެން ާވނުާވއްޔާ ބައެއް ފަނޑިޔާުރން ފުރަތަމަ މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި ޝަރީޢަތް ނިމެންވެއްޖެ 

 ބަެއއް ރަށްރަށުަގއި ކޯޓުތަުކަގއި މި މައްސަލަ މިޮގތަށް ހިނާގ ރުަބއެއް ފަހަ ،ަވރަށް ިގނައިންހަމަ . ފެންމަތިެވފައިވ 

ތުހުމަތެއްގައި ފަނޑިޔާެރްއެގ  ،ޮގތުަގއި އެްނމެ ފުރަތަމަ ެގންދާ ދުަވހު ބޫލުކުރާަގަގނޑު ޅު އަ .އާދ ކަމަށް ޝަކުވާ 

އެ މާއްާދ  ،އޮތުންޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރެވ  ޮގތަށް ާގނޫުނަގިއ އޮންނަ ،ކުރާ ދުަވހުކުރިމައްޗަށް ހާޒިރު 
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ތައް ާފސްެވެގންދާއިރުަގއި އެއަްށ ޙުލާގައި ައދި މި އިޞްލާޙަކޮމިޓީ މަރު ،އިޞްލާޙުެވެގން ދާންޖެހ ނެ

ުދަވްސ  15ދުަވހު  ހާޒިރުުކރެވ ޗަށް އަލިއަުޅާވލަންޖެހ . އެންމެ ފުރަތަމަ ތުހުމަތުެވެގން ފަނޑިޔާރަކު ކުރިމައް 

ފަހު، ނަމަެވސް ފުރުޞަތު ލިބިެގން އެބަދ   ކަށް ޖެހުމަށްނުާވ ޮގތައިތުރު ުވރެދުަވހަށް  15 ފަހުންއ ެގ ދިއަ ،ޖެހުމަށްފަހު

ކުރުމުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު. އަދި އެ ާވޢުޑިޔާރަށް މައްސަލަ އިތުަރށް ބަލައި ދަނފަ

. ޮގތުން އެަބ އިނގ  ެވފަިއ އޮތްމަ ސާފުކޮްށ މި ާގނޫނު ބަްއޓަންނުާދނެކަން ެވްސ ހަމުއްދަތުތަކުަގއި ދޫެވެގން

 ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރެވ  ޮގތަށް އޮތުމަކީ ރަނަގޅު ކަެމއް  ، އެންމެ ފުރަތަމަ ބަންދުެގ މުއްދަތުަގއިއެހެންީވމާ

ތަށް މާއްދާތައް އިތުރުކޮށްެގްނ ޮގމި ދެންނެިވ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑަކަށް ނުފެނ . ބޮޑަށް މި އިޞްލާޙުތަކުގައި އަޅުަގނޑު 

އަދި ެއ ނޫން ކަންކަމުަގއި ިވޔަސް. ، ާފސްކުރުމުަގއި ިވޔަސް  އިބަލަ . އިތުރަށް ތަފުސީލުކޮށްފަިއ ހުރިކަން ފާހަަގކުެރވ 

 ،މިފަދަ މުހިންމު ބަދަލުތައް ެގނެސް . ތަނުގައި ެވސް ހަމަ ބަދަލުކުރަންޖެހ  ާގނޫނުަގއި ހުރި މިކަންކަން ކުރިއަށް އޮތް

ދު މެ ޚިލާފަށް ކޯޓުތަކާ  ޔާމިހާރު ުކރި ،ކުރުމުެގ ނިޒާމު ރަނަގުޅާވން އެބަޖެހ . އަުޅަގނޑު ަވރަށް ހަމަ އުާފވ ޢަތްޝަރީ

ކުރިން ަބއެްއ . ދިމާިވ ކަެމއް ހަމަ ހިްއސާކޮށްލާނަން ކުރައްޔިތުންެގ އިތުބާރު ޮބޑުެވްއޖެ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ކުީރ ދުަވހަ

 ރިެވސް ފާހަަގކު ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ،ޚާްއޞަކޮށް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ،މައްސަލަތަކުަގއި  ފަހަރު

ބޫލުކުެރެވނީ. ަގކުރިން ހަމަ ކަމަށް މީގެ  ެގއަށް ގ ްނުގތަުކެގ ނުފޫުޒ ފޯރުިވފައި އޮތްފަނިޑޔާރު ަވރަށް ބޮޑަށްފަދައިން 

ން ެވސް އަދި އެހެން މީހުން ެވސް ބުނާ ައޑު މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގަވނީ ގ ންުގތަުކެގ މީހު 

ކަންކަން ނުކުާރ ކަމަށް. ކަންކަން ކުރުން  ެވެވދާނެތީކީފަނޑިޔާރުން މިހާރު ސުލޫ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިެވން ފަަށއިފި

 ،ނެސުލޫކީ ާވ .ަވރަށް ހަމަ ހިތްހަމަޖެހ  ާވހަކައެއް އެއީ. އިރާަދކުރެްއިވްއޔާ ުސލޫކީ ާވނެ. ކަމަށް ޓާލައިފިހުއް

މައްސަލަިއގައި އެ ނޫން ޮގތްޮގތަށް އިންސާފުން ، މައްސަލަ ޯގސް ކޮށް ނިންމައި ،ާވނެމެީގމަ. ސުލޫކީ ރިޝްަވތު 

ެވްސ  ކުރަންޖެހ  ފަނޑިޔާރުން ަވކިަވކި. ސުޫލކީާވ ފަނިޑޔާރުންނަށް ފިޔަަވުޅ ެވސް ައޅާނެ. ން ކަންކަން ކުރީމަރުބ 

ފު ޞާއިންދުލުޢަާވޮގތަށް  ނޫނުތަކުަގއި ާގ ،ޮގތަށް ާވ ސީަގއިނުެވ ޤާނޫނުައސާ، ސުޫލކީކުރާނެ. އެހެންީވމާ

އަޅުަގނޑު ަހމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ަވރަްށ . ލިބ ނީ ނޑުމެންނަށްަގައޅުބ ނުންާވ ރާއްޖެ ދިނީމަ ައޅުަގނޑުމެން ގާއިމުކޮށް

ށް މީެގ ކުރިން ކޯޓުތަކަްށ އަދި ޚާއްަޞކޮ. މެުދ ރައްޔިތުންެގ އިތުބާރު ބޮުޑާވން ފަށައިފި މިހާރު ކޯޓުތަކާ ،އުފާވ 

ފަނޑިޔާރުން މިހާރު  .ނުރަނަގޅު ނުފޫޒު ފޯުރިވ ަބއެއް ފަރާތްތަކުން ހަމަ ސާުފކޮށް ެއޮގތަށް ދަންނަަވން ަފށައިފި

، އެއީ ހަަމ ަވރަށް ބޮޑު ކުިރއެރުމެއް އެހެންީވމާ. ކަމަށް ެވދާނެ ކަމަށްޓަަކއި ިރޝްަވތު ނެުގން ހުއްޓާަލއިފިކީސުލޫ

އަިދ  ،ަގއި 19ތަނުަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ހަަމ އެޖެންޑާ  ރާދަކުރެއްިވއްާޔ ކުިރއަށް އޮތްއި ލިބުނު. ނަށް އަޅުަގނޑުމެން

ދުެވަފއިާވ ޢުއެއް ނަންބަރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ަވ ،ދުެވފަިއާވ ޮގތަށްޢުގައި ޖަޒީާރ މެނިފެސްޓޯގައި ަވބު ރިޔާސީ އިންތިޚާ

ކުެރވ  ޝަރުޢީ އިތުބާރު ،ކުރަންޖެހ  ކަންތައް ރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތުންނަށް ހަރުދަނާފު ާގއިމުކުރުމަށް ޞާއިންދުލުޢަ ،ޮގތަށް
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ދާނެ. އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ ސައްކަތް ހަމަ ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްމަނިޒާމެއް ގާއިުމކޮށްދިނުމަށް މި ކުރަމުންދާ 

 ނެ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ދެވ އިދުެވަފއިާވ ޮގތަށް އެ ނިޒާމު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދަޢުަވއަޅުަގނޑުމެން 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  .ޝިޔާމް އަޙްމަދު މެންބަރުތެރި ތްިއްއޒަ  ދާއިރާެގ ނައިފަރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

ށް މި ސަރުކާރުެގ ( އަތުެގ ާގޫނނުއަ އިޖުރާ އީޖިނާ) 2016/12ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ 

ފާހަަގކުރަން. އަދި  އިޞްލާޙު ެވސް ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ޅު ިއޞްލާޙުތަކުެގ ތެރ ަގއި ރަނގަ ާވފަރާތުން ހުށަހަޅުއްާވފައި

ކެއް ހުރިަކން ެވސް މި ފުރުޞަތުަގިއ އަދިެވސް އަުޅަގނޑުމެން ކަްނ ބޮޑުާވ އިޞްލާޙުތަ ،މި އިޞްލާޙުތަކުެގ ތެރ ަގއި 

ބޮޑެތި   ،މި ފެނުނީ ކަެމއްެގ ޮގތުަގއި ާގޫނނަށް ެގނެިވފައި އޮތް ިއޞްލާޙުެގ އެންމެ ބޮޑު އެއްއަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. 

ކުށްތަކަކީ ކޮަބއިކަން ކަނޑަެއޅިެގން މިހާރު ާގނޫނުގައި ަބޔާންކުރެުވން. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް 

 ،މާއްދާެއއްަގއި ބަޔާންކުރާ ެގ ކޮންނުއެ ާގނޫ ،ބޮޑެތި ކުށްތަކަކީ ކޮން ާގނޫނެްއަގިއ ބަޔާންކުރާ ،ސާފުެވެގންދ  އެބަ

ޤޫބާތުގައި ބަޔާންކުެރިވފަިއ ޢުނޫނުލްޤާހިރާއްޖ ެގ ދިެވ ،އ ެގތެރ ަގއި އެަބހުރި ަވނީ. އެޮގތުން ކަށް މިށަ ކުށެއްކަން ބޮޑު ކު

ކުރާ  ުކޑަުކދިންނަށް ޖިންސީ ޯގނާ، ަގއި ބަޔާްނކުރެިވފައި ހުރި ކުށްނުނުެގ ާގނޫޖިންސީކުށުެގ ާގނޫ ،ހުރި ކުށްތައް

ހުރި ޒަމް ަމނާކުރުމުެގ ާގނޫުނގައި ރިޓެރަ ،ގައި ހުރި ކުށް ނު  ާގނޫެގމަލުކުރުމުޢަތަކަކުން މެދު ޚާއްޞަ އުސޫލު މީހުންނާ

މީހުން   ،ހުއްޓުުވމުެގ ާގޫނނުގައި ހުރި ކުށްކުރުން އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނ ންސްމަނީ ލޯންޑްރިންގ  ،ކުށް

 އަުޅަގނޑު ދެންމެ . ތައްށްގައި ހުިރ ކުނު ބެހ  ާގނޫ މަސްތުާވތަކެއްޗާ ،ކުރުން ހުއްޓުުވުމެގ ާގނޫނުގައި ހުރި ކުށްޓްރެފިކު

ހިންމު ލާއިުރގައި ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އިނގ  ދިެވހިރާއްޖެއަށް މުއިާގނޫނުތަކަްށ ބަލަ ރިމި ފާހަަގކު

ތަކުެގ ތެރ ގައި. ިމއީ އަުޅަގނޑުމެްނެގ ސަރުކާރުަގއި ަވރަށް ބޮުޑ ާގނޫނުތަކެއް މިހިރީ މި ދެންނެުވނު ާގނޫނު

ިދެވހިރާއްޖެއަށް  ،ކުރެިވފައި ހުރި ާގނޫނުތަެކއްކަން ެވސް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެޮގތުންމައިސްކަމެއް ީދެގން ފުރިހަ

ކުރުމުެގ ޓެރަރިޒަމް މަނާ (،ޖިންސީ ކުށުެގ ާގނޫނު ) 2014/17 ،ުތެގ ާގނޫނުއަ އިޖުރާއީނާޖި ޤޫބާތު އަދިޢުޤާނޫނުލް

ކުރުމުެގ ާގނޫނު މީހުން ޓްރެފިކު ،އްޓުުވމުެގ ާގނޫނުހު ކުރުންމަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނ ންސް ،ާގނޫނު

. ެއީއ އަޅުަގނޑުމެން ރައްކާތެރި ކުރެިވފަދުުވޖޫ ފަދަ ބޮޑެތި ާގނޫނުތައް މިހިރީ އަޅިަގނޑުމެްނެގ ސަރުާކރުގައި

 ލެޖިސްލ ޓިްވ ގެ ައޅުަގނޑުމެން .މިހިރީ އް ބިނާކުރުމަށްޓަކަިއ އަުޅަގނޑުމެން ކަްނކަން ކޮްށފައި ހުރި ޮގތްަތއްމުޖުތަމަޢެ

 .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް .ކަން މިކަމުން ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ދ ހަަވނީދިޔަ އެޖެންޑާަގއި ެއކަންތައް ފުރިަހމަެވެގން
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އިރު ހުރިކަން ެގނެުވނު ިއޞްލާޙު ،ނޫނުަގއި ހުރިކަންާގއަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވ ަބއެއް ާމއްދާތައް އަދިެވސް ިމ 

 ،ފުލުހުންެގ އިދާރާއަށް ުނލައި  އަމުރަކާެވސް އެ އޮތީ ކޯޓުަވނަ މާއްދާ އަދި  28ެއޮގތުން . ންއަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަ

. އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮުޑަވީނ ފުލުހުންެގ ާގނޫނަށް މީެގ ބާރު ދީފަ ކުރުމުެގ އިދާާރއަށް އެޒު ނު ތަންފީނޫާގނުަވތަ 

ފުުލހުންެގ ާގނޫނަށް މި ެގެނވ   ،ޮގތަށް ދ އިރުމި ބާރުމި . ކުރިން އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިަފއި ެވއްޖެ މި މަޖިލީހަށް

ދަނީ. ފުލުހުންެގ ާގނޫނަށް މި ެގނެވ  އިޞްލާޙުން  މި ހާައށް އަުޅަގނުޑމެންެގ ކަންބޮޑުުވން އިންތިއިޞްލާޙާ އެީކަގއި

ަޔކަށް ރިެވސް ެވެގންދ . ަވކިްނ ޚާއްަޞކޮށް ފުލުހުންެގ އެންމެ އިަވރަށް ބޮޑަށް ފުލުހުންެގ މުައއްސަސާ އެބަ ީސޔާސީ

އި އަދި ފުލުހުންެގ މުއައްސަާސއަްށ ޔާ  ބަދަލުކުރުމުަގމުތައްޤާމަ ؛ަވރަްށ ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ހުންނަާވ ބ ފުޅަކަށް 

 އީ އެހެންެވެގން ޖިނާ. އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުރަން ކަންގައި ދެިވފަިއާވނުަވރަށް ބޮެޑތި ބާރުތަކެއް އެ ާގނޫ އިބަދަލުެގނައުމުގަ 

ަވނަ  29. އަދި އޮްތ ޮގތުން އަުޅަގނޑުމެން އެަބ ކަންބޮޑުވ އަދިެވސް މާއްދާ ަވނަ  28ެގ ނުތުެގ ާގނޫއައިޖުރާ

ކުރުުމެގ ބާރު އެަބ ނާޅާ މީހުންނަށް އަދިެވސް މީހުން ހައްޔަރުަވނަ މާއްާދގައި ޔުނީފޯމް 40 !ކުރަްއާވތިމާފު ؛މާއްދާަގއި 

 ކުރެުވނުއިުރަގއި ތަނުގައި  މިބަހުސް ، ކަތައް ހަެގ ާވނުެވސް މީެގ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫލިބިދ . މިކަމަކީ 

ކުރަން އަންނަނީ ކާުކ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނ ނެގ ަހއްޔަރު .ކަމެއް އިންތިހާއަށް އޮތްންބޮުޑުވން ރައްޔިތުްނެގ ކަ ދިެވހި

 ،ކަމުންއެހެން .ހުންނާނީ ކުލަ ހެދުމުގައިން. ފެންނާނީކީ ނޫ ނަކަށްއަުޅަގނޑުމެން އްޑެކާލާ އިދަްއކަކު ރ ަގނޑަ .ކަމެއް

 އ ރުެވސް ާވހަަކދެއްކި ބަހުސްކުެރިވފައި އޮތް ނަށްަގނޑުމެންއަޅު  ަވތަ އެ ނުރައްކާތެރިކަމަކީ އެއީ އެ ބިރުެވިރކަން ނު

ބަެއްއ . މި އިޞްލާޙުަގއި ައޅުަގނޑުެމން ހިތްހަމަޖެހ  ބައެއް ނުކުާތތައް ެވްސ އެބަހުރި .ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް

ން ގައި ބަހައްޓަ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދު ؛ަވަނ މާއްދާ 60 ،އެބަުހރި. އެޮގތުން ސްއިޞްލާޙުތައް ެވ

 އަުޅަގނޑު ހަމަ ،ލިެޔިވފައި އޮތް ލިޔެުވން ނިންމުން ނުަވތަނިންމިކުރަން ުދަވހުން މުރާޖާ 30 ،ނިންމައިފިނަމަ

ަގއިދީންެގ ޮގތުަގއި ާވުނާވަގިއ  ،ެވސް ާވނުާވަގއި ަވރަށް ިގނަ ގައިދީންެއީއ މިހާރު .އެކު ފާހަަގކުރަންއުފަލާ

ަވޑަިއެގންނެިވ ބ ފުޅަުކ ކަމަށް  ބ ތިއްބިފައި ތިބި މީހުން ތިބިކަން ެވސް ފާހަަގކުރަން. އަލަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 މަށްޓަަކއި ިގނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުާރކަން ެވސްއްލުކުރުޙަ ކަންތައްަތއް  ަވރަށް ބޮޑު ިއސްކަމެއް ެދްއަވިއެގން މި

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ(ގައި އެބައޮތް މީހެއްެގ  90، ރައީސް ޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުަގިއ ފާހަަގކުރަން. އިއްޒަތްތެރިއަ

ފަިއާވ އެއް ކުށް ުނަވތަ ުކރެިވވާ ޢުާވ އުފުލިފައިާވ ހާލަތެއްގައި އ ަނެގ މައްޗަށް ދަޢުިގނަ ދަ ުވރެވާއަށް ޢުެއއް ދަމައްޗަށް 

ހުރި ކުށްތަކުެގ ތެެރއިން ކުށެްއެގ ާވ އުފުލިފައި ދެންޢުއ ނާެގ މަްއޗަްށ ދަ ،ނަމަ ިގނަ ކުށް ސާބިުތވެއްޖެ އެއަްށުވރެ

. މިއީ ެވްސ ށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަނބުރާ ެގންދެިވދާނ ާވ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަޢު ނުަވތަ ހުރިހާ ކުށެއްެގ ދަ

ާވތައް ޢުން އުފުލާ ދަޕީ.ޖީ ،ންނެީވދެމިހެން މި  .ިއޞްލާޙެްއެގ ޮގުތގައި އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުެރެވނީރަނަގޅު 

 ޖަލުެގ ތ ރިތަކުެގ އެަތްއ އަހަރެއް ،ކުށް  ިގނަ ުވރެާވ އުފުލިެގްނ ކުށް ސާބިތުާވ މީހާ އެއް ކުށަށްޢުބަރިއަށް ދަބަރި
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 ކަމަްށ އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެެވނީ. ދާާވން ލިބ  ުފރުޞަތު ހަނިެވެގންޙުލާޞްހ ދަކުރަންޖެހ  ޖެހުމުން އި ތެރ ގައި

ޮގުތގައި.  ެގލާެޙއްޞްހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅު އި ،ނޑު ދަްނނަާވނީަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( އަުޅަގ 90 ،ންކަމުންއެހެ

ާވއަށް ޢުދަ ދ .ެގނެސްެއބަ ނޑުމެން ައނެއްކާެވސް ކަންބޮުޑުވން ަވަނ މާއްދާ އަޅުަގ 91 ،އެހެންނަމަެވސް

އަިދ  ، އަުޑއެހުމުެގ ކުރިންއީ ތިދާބުށް އިޖެނެރަލަ ިކއުޓަރެގނައުމުެގ ބާރު ޕްރޮސިަބދަލުާވއަށް ޢުެގނައުން. ދަބަދަލު

ށް ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަބާުރ ޕްރޮސިެގަނއުމުެގ ާވއަށް ބަދަލުޢުެވސް ދަ  އިލާަގޙަމަރު އީތިދާަގއި ިއބުއްާދެގ )ށ( ަވނަ މ91ާ

ަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ކަެމއް ނޫން. އަދި ެއކަމުެގ ކަންޮބޑުުވން އަޅު  ޮގތަކަްށ އޮތް ަގޅު ނލިބިެގންުވމަކީ ެއއީ އެހާ އެާހ ރަ

އިންސާުފ  ؛ކަންބޮުޑުވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  އެބައޮތް އެެވސް  ތުންެގ އޮންނާެނ. އަުޅަގނޑު ޔަޤީނުންޔިޮގތުަގއި ަރއް

ލުތަެކއް ެގނެސްދ  އްޙައެބަ  އެކަމަށް  ަގނުޑމެން މި ކަނޑައަޅަނީ.އިންސާުފ ނުލިބުން ކަމުގައި އަޅު  ،ލިބުން ލަސްުވމަކީ

ތަހުޤީޤަށް ެގނެވ   ،ާވކުރަންޢު މީހާެގ މައްޗަށް ދަ އިން. ީވހާެވސް އަަވހަކަށް ދައުލަތުން މައްސަލަ އެއްދާަވނަ މާ 94

ނާަގ ދުަވސް ދެން ނުނަާގނެކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު   ާވ އުފުލުމާ ދ ތެރ ގައި ކުރިން މިޢުން ދަެގދުަވހުން ފެށި

ެވސް ެއބަހުރި. އަދިެވސް ކަންބޮޑުާވ  ީވމާ، ަރނަގޅު ކަންތައްތަެކއްއެހެންއިނގ .  ލާޙުން އެބަޞްއޮތް އިމިހުށަހެޅިފައި 

 ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ،ފާހަަގކުރަން ތެރ ަގއި ުހރިކަން އަުޅަގނުޑ ެގ ެގނެުވނު ިއޞްލާޙު މި ެވސް ތަކެއް އިޞްލާޙު

 ،ިވދާޅުވ  ބާރުލާފައި އެބަ ރަްށ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ަވ ާވހަކަދަްއކާއިރު  ިބލަށްމި ތަނުގައި އަުޅަގނޑުމެން 

ބ ފުޅުންެގ  އެ ،ޤުތައް ހިންިގ ތަޙުޤީއީ ޖިނާ ،ޤީޤުކުރެިވޙުތަ  ިއ،ކުރީެގ ސަުރކާރުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތައް ބަލަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދަކު .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއ ޖެހެ ކަނޑަެއޅެން އެބަ އަދަބު ،ކުރެިވންކުހުހިންިގ  ޝަރީޢަތްތައް

ެދއްެކިވ ބ ފުޅަކު ތަނުގައި ާވހަކަފުޅު މީެގ ކުރިން މިަތނެއް.  ކުރާކުރަން މަސައްކަތްލާޙުޞް ެވސް ނުފެނ  ކަންކަން އި

 25 ،ިވލުފުށީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ިވދާޅުެވއްޖެ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ިވދާޅުެވއްޖެ ،ިވދާޅުެވއްޖެ

 19-ޮކިވޑް ،އޮތް ބޮޑު ކާިރސާއާ ުގޅިެގން  ސަރުކާރުން މި ޢަމަލެއް މިމިލިއަން ރުފިޔާެގ ކޮރަޕްަޝން ހިމެނ  

 ސިްނގާ ކަމެއް މިއީ. ބޮޑު . އަުޅަގނޑުމެން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ާވހަކަ ިވާދޅުީވ ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތްމެނ ޖު

ެވސް   ރުކާރަށް މި ބަލިމަޑުކަންސަ އުޅެނީ. މި އުޅެނީ ައއިސްެގން. ބަލިމަޑުކަެމއް އަިއސްެގން މި ކްރައިސިްސއެއް މި

  މި ތަނުގައި  ާވހަަކެއއް ނޫން. މި ކިނޑު ދެއް އަޅުަގ .އޮތް ފުރުޞަތެއްެގ ޮގުތަގއި ކުރުމަށްކަންފެނުނީ ވައް މި

ކަންޮބޑުާވީތެވ،  ހަމަ އެކަާމ އަުޅަގނޑުތަނުަގިއ  މިއެހެން ބ ފުޅަުކ އެެހން  ަވަޑިއަގންނަާވސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެ 

ޔާމީނުެގ ހ . ރައީސް ލަންޖެއިނެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބަލަ . އެކަން ކުެރިވފައި އޮތީ ކިހިކޮށްލީ ރާރު މިއިތުރަށް ތަކު

 މި  ދެެކެވނީ ކޮރޯާނ ަވއިރަްސެގ ކަންތަކުަގއި ތަނުގައި މި މިލިއަން ޑޮލަރު. މި 1އޮތީ  ކުރެިވަފއި މިމައްޗަށް ތުހުމަތު

 ؛މިލިއަން ރުފިާޔެގ 25ކަތުެގ ތެެރއިްނ ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް ަގތުމަށް ކުރެވ  މަސައް  ޓަކައިމެނ ޖުކުރުމަށް ކަންތައް

ކޮރަޕްޝަނެއް  ،ދައްކަނީ މި މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރުެގ ާވހަކަ  ނުަވތަ ދޮޅު  ޑޮލަރުެގ ާވހަކަހާ މިލިއަނެއް 2ާގތްަގނޑަކަށް 
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ނި ކޮރޯނާ ވައިރަސްަގއި އެކައަޅުަގނޑުމެން ހަމަކުރަންޖެހ . ތަޙުޤީޤު އިކަންތަްއތައް ބަލަ އެހިންިގ ާވހަކަ. 

 ،ކަންތައްަތއް ފޮރުަވިއެގން ން އެ ެގސް މިދަންނަަވނީ ކޮޯރނާ ވައިަރސް ައއި ؛އިހުމާލުެވފައި ހުރި ފަރާތްަތްއ ތަޙުޤީޤު

 އި ނާޅައެއްެވްސ ކަހަލަ ފިޔަަވޅެއް  ،ޔަތްކޮށްޢާދައުލަތުެގ މުއައްަސސާއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިެގން އެ މަޢުލޫމާތަށް ރި

އަުޅަގނޑުމެންނަްށ  ިއއްޔެއަދި  ިއ،ޮގާވލަކިުއޓަރ ޖެނެރަލް ތަހުޤީޤެއް ހިންަގން ޕްރޮސި  އީ އެކަުމެގ ޖިނާ އޮެވެގން

ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއް  ާވހަކަ. މިކަމުެގ ތެރ ަގއި މިހާ ކުރާކަންތަްއތައް ތަހުޤީޤުކުރަން މަސައްަކތް ލުހުން އެުގނީ ފުމއެ

އަށް ނިސްބަތްެވަވޑަިއަގންނަާވ ބ ފުޅަކު އެކަްނ ޚާއްޞަކޮްށ އެމް.ޑީ.ޕީ ،ިއއްޒަތްެތރި މަޖިލހުގައި ދިޔަކަން މިގައިހިނ

 25 މި ިވދާުޅާވ ތަޙުޤީޤާ އެކީގައި އެ ،އެކީަގއި ަގާވ ތަޙުޤީޤާހިން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ އެ ްއީވމާކުރެފާހަަގ

ކަމެއް.  ތާމަހުރިމިއީ ހި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކަމަށް.  ޖެހ ނެފެށެންެވސް  މިލިއަން ރުފިޔާެގ ތަހުޤީޤު 

ލައްކަ  ދައުލަތަށް އާމްދަނީ މި ހޯދަނީ .ޮގތެއް ތިޞާދަށް ާވނެޤްއުމުެގ އިޤަގ  މާދަމާ މި މެންނަކަށް ނ ނއަޅުަގނޑު

ތަށް އާމްދަނީެގ ލަަދއު ،ން ޓެކްސްެގ ޮގުތގައި ދ  ަފއިސާރަްއޔިތު  ؛ދައްކާ ޓެކްސް  މަސައްކަތް ކޮްށެގން. ރަްއޔިުތން

 ،ފައިސާކޮޅަށް އިހުމާލުެވެއ ެވސް  އިއެ ފައިާސ މިކަހަލަ އުނަދޫގ ދަނިޑަވޅެްއގަ ނަނީ. ަވން ޮގތުަގއި މިއަދު މި

 އެ އަދި ކަމެއް.  ކަ ދެކެވ އިުރގައި ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ަކންބޮޑުާވނުަވތަ ކޮރަޕްޝަނުެގ ޢަމަލެއް ހިންިގ ާވހަ

 .. . ރައީސް، ަރއީްސ ޔާމީނަށްެވސް ހަމަ ޮގާވލަން. އިްއޒަތްތެރި ންތައްތައް ތަޙުޤީޤުކުރަން ައޅުަގނޑުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

. ދެންެމ އިނީ ަމޑުޮކށްލައިެގން މިއަޅުަގނޑު ން ާވހަަކކޮޅު ނިމެންދެ . ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ކޮރޯނާ ެއއީ ކޮށްލާނަން. ނަގޅުރައަުޅަގނޑު  ތަންކޮޅު އެ ތަންކޮޅެއް އޮތީމަ ކުރަންޖެހ  ޅުރަނގަ ދެއްކެިވ ާވހަކަފުުޅގައި 

ކުރިން  ރުފިޔާެގ ާވަހކަ ދެކެުވނީކީ. އ ެގ މިލިއަން 25އެ  ،ޮއތް ކަމެއްެގ ާވހަަކއެއް ނޫންެވފައި ަވއިރަްސއާ ުގިޅެގން 

 މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް ޮގުތގައިާވ ނިގަފއިއެ . ެއއީ ައޅުަގނޑަށް އިނގ ތޯ ކަެމއްެގ ާވަހކަ ހަާވލުެވފައި އޮތް

. އިރުގަ އްތޯ އ ޑުައއްަސަވން އިންނެީވ ދެ ތް އެްއޗެްއެގ ާވހަކަ. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އައް ަގއި އޮ ެއއްލިބިފައި އޮތް ިސޓީ

އޮތް ސިޓީއެްއގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮްތ  މިހާރު މިތިބަ މެންބަރުންނަށް ލިބިފައި ،މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން

 އެ ނޑުފަހުން އަޅުަގ ށްކަންތައްތައް ބަލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ޓީން ޖެހ ނީ އެމާލިއްޔަތު ޮކމި އެްއޗެއް. ދެން

އަރުަވނީ ދިއްދޫ  ްތތެރި މެންބަރަށް އިނގ ތޯ. އާދެ! މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިސިޓީ ދައްކާލަފާނަން އިްއޒަ

 ދަށް. ޙީަވهللا ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ދު ާވހަކަދެއްެކުވން:ޙީަވهللا ރު ޢަބްދުދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ
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ނޑުމެންނަކަށެއް ދިޔަިއރުގައި ައޅުަގެގންއިނޑާލަދުުލެގ ނިޒާމު ފުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޖ ެގ އަ

ނު. ނުދެއްކު ާވހަަކެއއް ދިަޔއިުރ އެ ދަާވަލއިެގންޔަތުތަނެއް. ަދއުލަތުެގ މާލިއް ދިޔަބަސް ބުނެިވެގންޤުޙައް ،ނުފެނުނު

ެވސް ކުރާނެ. އަދި  ަވންޏާ އެަކން ފާހަަގ ކަމަށް ސަރުކާރުަގއި ކަެމއް ހިނާގ ، އަުޅަގނޑުމެންެގމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

 .ޒަތްތެރި ރައީސް ިއއް އްާޔ އަުޅްއާވނެ. ޖެެޅއް ެވއްއަުޅއްަވންޖެހ  ފިޔަަވއެކަމަށް ޖުމްހޫރިއްޔާ ލްޖ ެގ ަރއީސުދިެވހިރާއް

ނޫނުތަެކއް ހެދިފައި ާގވ ުތެވދިޔަ އަހަރުތަުކެގ ތެރ ަގިއ ާރއްޖ ެގ  ،ދަނީ ނޑަްށ ފާހަަގެވެގން މިުޅަގހުށަހެޅިފައިާވ ބިލު އަ

 ،ށްއްލުކޮޙަ ކަންކަން  ދު އެިމއަ ،މެދުގައި ޢަމަލުކުރެުވނު ޮގތެްއެގ ސަބަބުން އެ ާގނޫނުތަކާ  ،ހުއްޓަސް

ެގ ަރއްޔިތުްނ . ދިެވހިާރއްޖ ތަެކއްލާޙުޞްެގންދާ އިނޑުމެންނަށް ަގބޫލުކުރެިވެގްނ ހުށަހެޅިލާޙުކުރަންޖެހ ކަން ައޅުގަ ޞްއި

އަހަުރެގ  7ެވދިޔަ ވ ތު  ،ދިޔަެވެގން ހާއަށް ހާމަޮގތް އިންތި ރާއްޖ ެގ ކޯޓުތަކާ މެދުގައި ދެކެމުންދިޔަ ހިދިެވ ފެށުނީއްސުރެ

ން ކުރުން ަގބޫުލކުރިޔިތުރައް ށްކަމަ އްތަކެ ނާއިންސާފު ޮގތް ،ޮގތަކީ ތެރ ގައި. ާރއްޖ ެގ ޯކޓުތަކުްނ ޢަމަލުކުރަމުންދާ

ޮގތުން.  ދިޔަހިނަގމުންޢީ ިނޒާމު ނޑުމެންނަށް ވ ތުެވރދިޔަ އަަހރުތަކުެގ ތެރ ގައި ޝަރުއިތުރަށް ހާމަެވެގންދިޔަ އަުޅގަ 

އެކަމުެގ ާވހަަކ  ،ޔިތުން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުެވޮގަތކީ ދިެވހި ރައް ދިޔަިވެގންކުރެންހުކު ކުރުާމއިހައްޔަރު ކޯޓުތަކުން

 ުގޅ  ނު ރުަގއި ތިބި ސިޔާީސ ލީޑަރުންނާއި ކަމާބ ނުންިވ ސަބަބު. އ  ެގ ސަބަބުން ރައިޔތުން ބަދަލަކަށްއ  ،ދެކެިވ

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޔަ.ންދުެވެގންދިތަކުގައި ބަޖަލު ޓުތަކުންން ދަޢުާވކުރެިވ، ކޯ ްއެގ މައްޗަށް ނުޙައްޤުއެތައް ފަރާތްތަކެ

ސާފުކޮށްލަން މީހަކު  އްުމއައްަސސާތަކުން މަޢުލޫމާތެ ެގލަތުދައު ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގެވެގންދަނީ

އި ޮގތުގައި. ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގަ  ެގބޫލުކުރެެވީނ އެއީ ޮބޑު ކުްށެވރިެއއްަގބ ފުޅުންނަށް  އެ  ެވސްގައި ހާޒިރުކޮށްލާއިރު 

އެ  ،ަގބޫލުކުރަނީ ކުރާ އުސޫލުން. ައޅުަގނޑުދަނީ ބޮޑެތި ކުށްެވރިންނާ މެދުަގިއ ޢަމަލުެގންމަލުކުރެވި ެވސް ޢަ

ރާއްޖ ެގ ތަޖުރިބާ ހޯދަން.  ،ތަމްރީނު ލިބި ންކަންކަމު މި ޖެހެއ  ން އެބަރުފިޝައިންެވސްިޓގ ަޝން އޮ ެގއިދާރާތަކު

މީހަާކ  ަގިއ،ކަމަކާ މެދުެވސް އަދި ނޫނީ  އަދި ާގނޫނުތަްއ ހުންނަ ޮގތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލަން ަގއި އުލުޙަމާ

 ަގއިކަން ޒިުރކުރެެވނީ ކޮން ބ ނުމެއް ހާމީހާެގ ަޙއްޤުތަްއ ނިުގޅައިަގެނެގން އެބަދ .  ހިސާުބން އެކުެރވ  ތުހުމަތުގައި މެދު

ޝަރީޢަތްތަްއ ކުެރވ  ާހލަތަށް ޤައުމު ޮގއްަސ އޮތީ.  ިއ،ަގނުލާ ހަމަ ުކްއލިއަކަށް ޮބޑެތި ބަޔާންތަްއ ނަ އިގަ ެވސް އަން

މެދުގައި އޮްތ ފާ ޞާއިންޢަދުލުރަްއޔިތުންނަށް  ،ލާޙުކޮށްޞްއި ދަނީ މިކަންކަން  ޖެހިެގން މިމިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

އަދުުލެގ ނިޒާމަށް  ޖ ެގ ރައްޔިތުންއިތުބާރު ފުޅާކުރަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގނެުވނު ބަދަލުތަކުން މުޅި ރާއް

ެވްސ އި ތެރ ަގޅުކަންބޮުޑާވ ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. ިމއަދު އަތޮ ،ެއހެންނަމަެވސްކުރަމުން އެބަދ . އިތުބާރު

 6ކުެރވ . ލުބޫަގކަމަށް އަޅުަގނޑަށް  ނޫންއިންސާފުން ދަނީ އެންެމ ކަންކަން އެދާއިރުގައި ޝަރީޢަތްތައް ހިނަގމުން

 ހު ަވދު ސް ެއއްފަހަރު ކޯޓަށް ެގންޮގ މައްސަލަތަކުގައި އަދިެވސް އަހަރަކު ދެ ެވަފއި ހުރި ހަރުއަ 7 ،އަހަރު

 ހުރެ އެއަދާކުރާ ކުިދން އެ ރިސޯޓުގައި ރިސޯޓުަގއި ވަޒީފާ އަޑުއެހުމެއް ބ ްއިވދާނެ.  ދުަވހު  ކޮށްފައި އަނެއްކެންސަލް
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 ދިއުމަކީ ަވރަށް ބޮޑު ނާއިންސާފެއް.ދާނުނިމި ކަންއެކަން ދާއރުަގއި ންމުއަހަރު ަވންދެން ދެމަ  7 ،އަހަރު 6ތަންތަނަށް 

ކަންކަން  ަގއި މިއީ ހަމަެއކަނި މާލ ގައި މިއަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހ  މި ާގނޫނުތައް އިޞްލާުޙެވ ފާސްެވެގންާދއިރު

 ށްަޝރީޢަތްތައް އެބަޖެހ  ބާރަތެރ ަގިއ ކުރާ ކަމަކަށް ނުހަދަން. އަތޮޅު ކުރެވ ނެ ިނޒާމުެގ މަްއޗަށް ބަރޯސާެވެގން 

އިމުކުރަންޖެހ . ޖަލުަގިއ ގާ ކަންަކމުގައި އެ ަރއްޔިތުންނަށް ލުއިފަސ ހަާވނެ ޮގތެއް އެަބ  ެގންދަަވން. އަދި އެ 

އިލާތަކަށް ލިބ  ޢާބަންދުކުރެވ  ފަރާތްތަކުެގ  ،ދިއުމަކީ ެވސް އަތޮޅުަގއި ބަންދުކުރެިވެގންދާ  ބަންދުކުރެވ  ފަރާތްތަކުން މާލެ

ޢާއިލާަތުކން ެވސް އެބަ ބ ނުންވ  އެ ، ދުަވސްކޮަޅކަށް ބަންދުުކރިކަމުގައި ިވަޔސް މެއް. އެީއ ކުޑަހިތްދަތިކަ ެގއިންތިހާ

ައޅުަގނޑުމެން އެަބޖެހ  ރާއްޖެ އުފެދިފައި އޮތް  ،ލު  ބަލަން. ެއހެންީވމާހާެއކަންކަމުެގ  ،ށްފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަްތކޮ

ޮގތަްށ ާގނޫނުތައް ބައްޓަންކުރަން.  ރަން. އެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިާވޝަރުޢީ ނިޒާމު ރަނަގޅުކު ޮގތުެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް

ބަންދުކުރެވ  ފަރާތްތަުކެގ  ޮގތަށް  ާވނުާވ ޖެހުމަކީ،ހަމަބޮޑު ިހތްމެންނަށް ލިބ  އެންމެ މި ާގނޫނުަގއި ައޅުަގނޑު

ެގއްލުން އެތައް ބަިއަވރު ފައިާސއެްއ  ެގއެތައް ުގނަެއއް ،ދައުލަތަށް އެަތއް މިލިައން ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް؛ ޝަރީޢަތް

ން. މުތިއްބުޮގތަށް ބ  ާވނުާވ ނ ނގ  ،ފުން މީހުން ހައްޔަރުކުެރިވސާދ  ޖަލުތަކުަގއި ނާއިންއިސްރާފުެވެގން އެބަ

މެދު ރައްޔިތުން އިތުބާރެއް  ެގ ނިޒާމާއަދުލު މުމެއް ެގންނަން. އެހެންނޫނީއެކަންކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހ  ނި

ަގނޑު އެަބ އް ފުެގ ތަސާއިން ،ަގނޑުއްޖެހ  ތަ ްނެގ ނަމުގައިއަޅުަގނޑުމެްނެގ ރައްޔިތު. އްޒަތްތެރި ރައީސް ނުކުރާނެ. އި

ފުެވިރ ސާަގނޑު އިންއްޖަހާ ތަ މުޅި ރަްއޔިތުންެގ ނަމުގައި މި .ަގނޑަކަށްއްމުެގ ތަފުެވރިކަސާާވންޖެހ  އިން

ޓުަތކުަގިއ ކޯއެކުަގއި  ެގންނަ ފުރިހަމަ ބަދަލާޓަކަިއ މި ާގނޫނުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން ަގނަޑކަށް ހެދުމަށްއްތަ

ނޑިޔާރުންަތކެްއެގ ޮގުތގައި ާވން. މިއަުދ ފުެވރި ފަސާމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ެއބަ ާވންޖެހ  މިދެންނެިވ ޮގތަށް އިން

ިމ  ،ލުެގ ނިޒާމާ މެދުގައި ަރްއޔިތުންެގ އިތުބާރު އުފެދިެގްނދާ މި ދަނޑިަވޅުަގއިއަދުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅި 

  ކުރުމަކީ ރަްއޔިތުން އެންމެ  ަގިއ އެ މަަސއްކަތް ޮގތު ހެޔޮ  ،ެވސް ހެޔޮ ޮގުތަގއި ބ ނުންކޮށްފުރިހަމަކުރެވ  ާގނޫނުތައް 

 އެދ  ޮގތް. 

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި އަރުަވނީ ކެންދޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ށް. ޢަލީ ޙުސައިނަ

 

   ާވހަކަެދއްެކުވން:މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިންކެންދޫ ދާއިރާެގ 
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ލާއިުރ އިތާ ުގޅ  ާގނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އިޞްލާޙުތަކަށް ބަލައަ އިޖުރާއީއީސް. އާދެ! ޖިނާރަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ަވނަ މާއްދާެގ )ކ( އަށް  32ތު ާގނޫނުެގ އަ އިޖުރާއީޖިނާ ،އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންަވނީ

  ނުަވތަމީހުން ދިރިއުޅ  ތަންތަން ،ލުހުންނަށް ެގއަށްށް ފުފާްސކުރުމައި ބަލަ ،ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާުޙގައި އެބަޮއވ 

ދެމެދު  އ10ާން ރ ަގނޑު އި 6އޮންނަނީ ހެނދުނު  އްމު ތަންތަނަށް ަވދެ ަވންނަންޖެހ  ަވުގތު ކަމުގައި މި އާ

ކަމެއް. ިމއީ ައޅުަގނުޑމެން ިވސްނާލަންޖެހ   .އިްއޒަްތތެރި ރައީސްަވނީ.  މި އިކަމަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފަ ގައިަވުގެތއް 

އެކަެމއް ކުރަންޖެހ   ،ފާސްކުރަން އިފާސްކުރުމުެގ މަޤްޞަދު ނުަވތަ ބަލަ އިލަތެްއަގެއއް ނޫން. ބަލަހާ ޞަމިއީ ޚާއް

ފާސްކުރުމުެގ ޙައްުޤ  އިެވސް އެތަނަށް ަވދެ ބަލަ ލަތުގައި ހަމަ ކޮންމެ ަވުގތަކުހާކަމުެގ ބ ނުން ެގއްލިދާ ފަދަ 

ެއ ޙައްޤު އެބަ ލިބިދ . އެހެންީވމާ، ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުަވތަ  ެވސް ރުެގ ދަށުންއަމުެވސް ކޯޓު އެބަޮއވ . އަދި ކޯޓަށް

ގައި ފުލުހުންނަށް  ތަކުލަތްހާތިމާލު އޮންނަ ރީނާ ނައްތާލަފާނެކަމުެގ އިޙްަގކުށަކާ ުގޅ  ެއިވޑެންސް ނުަވތަ ހެއްކާއި 

 އިންނަށް ގ ެގ ބަލަލަތްތަކުަގިއ ފުލުހުހާ  ޮގތަށް މިހާރުެވސް ާގނޫނު މި އޮންނަނީ. އެނޫން ބ ނުން ަވުގތަކު ަވދެވ 

އަޅުަގނޑުެގ ކަންޮބޑުުވން  އޮތީމާ  ދ ތެރެ އާ 10ން ފެށިެގން ރ ަގނޑު އި 6ފާސްކުރަން ަވދެވ  ަގިޑކަމުަގިއ ހެނދުނު 

އަުޅަގނޑުމެންެގ ގ ގ ަގއި މީހުން ނިދާ ަވުގތު އެއީ ިއނގ ތޯ. ކުަޑކުދިން ަވކިން  .އެބައޮތް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ފެނ  ، ުދނިޔ ެގ ބަެއއް ޤައުމުތަުކަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައިރު ނިދާނެ. އެހެންީވމާޖަހާ 10ކޮށް ނިދާނެ ޞަޚާއް

ކަމަށް   ރުމެއް ކޮށް ނިންމަންޖެހ ނެކުފާސްކުރާ އިބަލަ ެދމެދު އ6ާސި އްން އިުރއޮއި 6ލަތްތަކުގައި ހެނދުނު ހާމިފަދަ 

 ،އްުމކޮށް މީހުން ހެނދުނު ތެދުެވއާސް ކަންނ ނެގ. ެވސް ތަންކޮޅެއް އަަވ 6. އަދި ހެނދުނު ބޫލުކުރަނީަގއަޅުަގނޑު 

އަނެއްކާ އަނެްއކޮޅުން ޮގސް ، މިހާ ހެނދުނާ ަވދެ ،ެވފައި ޖަހާއިރު ކަމަށް އަެށއްަހތެއްހ ލަމ ލަާވން ފަށާ ަވުގތަކީ 

ނޫން.  ރަނަގޅު ޮގތެއް ބޫލުކުރާ ޮގުތގައި އެންމެަގަވުގތު އޮތުަމކީ އަުޅަގނުޑ  ދެން އެޖަހަން 10ރ ަގނޑު 

ުކޑަކުދިން ގ ގ ަގިއ  ،ކޮންމެ ޮގެތއްަގއި ނަމަެވސް ރ ަގނޑަްށ ނިސްބަތްާވ ަވުގތު ަވުގެތއްަގއި ،އެހެންނަމަެވސް

 ،ދިއުމަކީފާސްކުރުކުެގ މަަސްއކަތްކުރެވ  ޮގތަށް  އިބަލަ ،ނިދާފައި ތިބ  ަވުގތުތަުކގައި ފުލުހުންނަށް ގ ެގއަށް ަވެދިވ

ކަމާ ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. އެެހންނަމަެވސް، މި ާގނޫުނގައި ހުށަހަޅާފަިއާވ ހުށަހެޅުމަކީ އަުޅަގނޑު އެ  އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ތަުކަގއި ހަމަ ފުލުހުންނަށް ލިބިދ ންޖެހ  ލައެބަހުރި ަވރަށް އިޞްލާޙުތަެކއް. އަދި މިހާރުން މިހާރަށް ެވސް މައްސަ

ބައްޓަންކުރުމަށް ަޓކަިއ  މިހާރު އޮތް ަގޫނނު ކަށް ންާވެނ ޮގތްތައަދި ަމއްސަލަތަްއ ތަޙްޤީޤުކުރުމުަގއި ބ ނު ،ބާރުތަކާއި

  މަެވސް، އަނެްއކާެވސް އަޅުަގނޑަށް މި ފެންނަނީ ެވސް އެބަހުރި. ެއހެންނަ ހުށަހެޅިފައިާވ ރަނަގޅު ިއްޞލާޙުތަކެއް

ކުެރވ . މި ކަހަލަ ޮގތަކަށް އަުޅަގނޑަށް އެބަ މާނައުިނާވ  ންކޮްށފައި އޮތް ަޙއްޤެއްބަޔާާގނޫނުއަސާީސަގއި 

ަވނަ މާއްދާެގ )ނ(އަްށ ހުށަހަޅާފައިާވ އިޞްލާޙުން.  47މި ާގނޫނުެގ  ފުކުރައްާވތި!މާ؛ ސްއަސާސީެގ ސާޅީ ނޫނުޤާ

 ދި މި މާއްާދެގ )ޅ(ަގއިބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނދަުކ، އަ ތަކަށްޮގ ާގނޫނެްއގައި އެހެން އެހެން ،މީގައި މި އޮންނަނީ
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ތީަގއި ، ާގނޫނުެގ ކުރިމަބިދެނީމަތުަގިއާވ މީހަކަށް ލިތުެގ ޙައްޤު ުކށުެގ ރުމުޔަަވއި، ހަނުހުބަޔާންކޮށްފަިއާވ ހާލަތުގައި ފި

ށް ހެކި ހުށަހެޅިދާނެ  މަ ސާިބތުކުރުއްށެން އ ނަެގ މަްއޗަށް ކުކުބަ ދ ންޖެހ  ޖަާވއ ނާ ޖާާވބުދާރީާވންޖެހ  މީހަކަށް އ ނާ

ނިސްބަތަށް އެކަންޏ . އްަގއި އެ ްށ ބަޔާނެއް ދ ންޖެހ  ހާލަތެއ ނާެގ އަިމއްލަ ނަފުސާ ދެކޮޅަހާލަތެއް ކަމުަގއި ނުަވތަ 

ބ ނުންނުކުރެވ ނ . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިކަން މިހެން ީވމާ، ހަުނހުރުމުެގ ޙައްޤު އެނޫން ހާލަތްތަކުގައި 

  ައޅުަގނޑުކޮށްފައިާވ ހަނުހުރުމުެގ ަޙއްޤު ދީފައިާވ ޮގތާ ަވރަށް ޮބޑަްށ ފުށުއަރާ ކަމަށްަގއި ބަޔާން ޤާނޫނުއަސާސީ

މާައކީ ، ތި އެބަޮއވ މާއްދާެގރ )ނ(ގައި ަވނަ 48، މި ަވނީ ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ  ލުކުރަނީ.ަގބޫ

ްއކަން ހަނުހުރުމަކީ އެ މީހަކަށް ލިބިެގންާވ ަޙއްޤެ ދީމާތެއް ނުދިނުން ފިޔަަވއި، އިތުރު ެއއްެވސް މަޢުލޫންަގއިކާކުކަން އަ

ކަމަށް  ޙައްޤު ހަނިކުރެވ ނެ  . މި މީހަކަށް ލިބިދ ންާވނ  ޙަްއޤު ލިބިަގތުމުެގ ފުރުޞަތު އެ އެހަކަށް އަންަގިއ، އެ މީ

 ، ޮގތަށް ަވނަ މާއްދާގައި ބުނާ 16 ،އިަވނަ މާއްާދއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަ 16ޤާޫނނުއަސާސީެގ  ،ބޫލުކުރަނީަގއަޅުަގނޑު 

އެއްކޮށް  .ނިކުރެިވފަިއާވ މިންަވރަްށ ހަނިކުރަންޖެހ ނީަޙއްުޤ ހަ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ެވސް އެޑިމޮކްރެޓިކް އެހެނިހެން 

 މީހަކާ  ހަމައެކަނި އެ ،އޮންނަނީ ހުށަހަޅާފައިާވ އިސްލާުޙަގއި މި މިހާރު މި  ،ނިުގޅަެއއް ނުަގނެވ ނެ. އެެހންީވމާ

 ބަހެއްެގ މީހަކު ބުނާ އެ، ދެކޮޅަށް ކާހަމީ އެ ،ސްކިޔާ އިންކްރިމިނ ޓިްނގ ެއިވޑެން އަުޅަގނޑުމެން މި ؛ދެކޮޅަށް

ާވހަަކއެއް ހުށަހެޅިދާނެ  އެ ަބސް ނުަވތަ ހެކިބަސް ނުަވތަ  ދެކޮޅަްށ ހެއްކެްއެގ ޮގުތަގއި އެ މީހަކާ ސަބަބުން އެ

 މަކީ ެއއެއް ހޫެގ މަފްބޫުލކުރާ ޮގތުަގއި ޤާނޫުނއަސާސީ ަގއަުޅަގނޑު  ،ހުރެވ ނީ. އެހެންނަމަެވސްލަތުގައި އެކަންޏ  ހަނުހާ

ަވނަ މާއްދާައކީ ތުހުމަތުކުރެވ  މީހުންނަށް   41 ،ަވނަ މާއްދާަގިއ އެބައޮވ   51ސާސީެގ ނޫން. އެހެންެވެގން ޤާނޫނުއަ

ކުރެވ  މީހާެގ މައްޗަްށ މަތުހުއޮންނަނީ ތު އ ެގފަހަށް މި .ހެދިފައި އޮންނަ މާއްދާއެއްތުން ޮގ ުގޅ  ލިބިދ  ޙައްޤުތަކާ

 .ަވނަ މާއްާދގައި 51އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަާސސީެގ  ލިބިދ  ޙައްޤުެގ ާވަހކަ މި މީހަކަށް ލަތުގައި އެހާދަޢުާވ އުފުލ  

ދެކޮޅަށް ޝަރީޢަތަށް ބަޔާެންއ  ތިމާއާ  ؛އެބަބުނ  އިމީގަ  ކަެމއް ަވކި  ންއްސުަވަނ މާއްދާެގ ޞަރީޙަ ނަ 51 ،އެހެންީވމާ

އޮންނަނީ  ްއޤެއްެގ ާވހަކަ މިޙަ ކުރީމާ ޝަރީަޢތުެގ މަރުޙަލާގައި އޮންނަ. އެއީ ދަޢުާވއ  ނުދިނުމުެގ ޙައްޤު ލިބިެގންެވ

ަހއްޔަކުެރވ  މީހާއަްށ  ،ށް ލިބ  ޙައްޤަކާއިލިބ  މީހާއަ ދަޢުާވކުރުމަށްފަހު ދަޢުާވ ،ޙަްއޤާއި އެ ،އެހެންީވމާ .ަގއ51ި

ާވ އިސްލާޙުަގއި ލާަފއި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިއިމި ެދ ޙަޢްޤު ުގުޅަވ ،މީހަކަށް ލިބ  ޙައްޤާއި  ކުރެވ އިރު އެ މަތުހުނުަވތަ ތު

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ  51ޤާނޫނުއަސާސީެގ  މުެގ ޙައްޤު ބ ނުންކުރެވ ނީ ހަމައެަކނިހަނުހުރު  ،ނަނީބު މި

ަވނަ މާއްދާެގ )ނ( އިން  48ޙަޤީޤަުތގައި ، . އެހެންީވމާއިތުރު ިމންަވރަކަށް ބ ނުމެއް ނުކުެރވ ނެ  .މިންަވރަށް އެކަންޏ 

ަވރަށް ޮބޑުތަނުން އެަބ  .ވ ޮގތުަގއި އެބަ އުނިކުރެ  ކުރާޫބލުަގޅުަގނޑު ލިބ  ހަނުހުރުމުެގ ޙައްޤު ަވރަށް ބޮޑުތަނުން އަ

ބޫލެއް ނުކުރަން. ަގމިންަވރަކަށް ހަނިކުރެެވންޖެހ  ޙައްޤެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑެއް  ކީ އެްއޔަހަނިކުރެވ . ެއއި

ެގ މަްއޗަށް ރީނާަގހޯދާ ހެއްކާއި ތަޙުޤީޤުކޮށްެގން  ،އޮތީ ޮގތުން މިހާރު މި  ކުެރިވފައި އޮތްޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަން
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އޮންނަނީ. އެއްެވސް ޮގތަކަްށ  ކުރުމަށް މިސާބިތު މީހުންެގ މައްޗަްށ ކުށް ،ދަޢުާވކޮށް ،ކޮށްތަޙުޤީޤުތައް ،ބިނާކޮށް

މަތުކުރެވ  މީހާެގ ފަރާތުން ަގދަކަމުން ހޯދާ  ހުތު ،މަތުކުރެވ  މީހާ ދ  ބަޔާނާއިހުތު ،މީހާ ދ  މަޢުލޫމާތާއި ކުރެވ މަތުހުތު

ރީާނެގ މަްއޗަްށ ަގއެހެނިހެން ހެއްކާިއ  ހޯދާ ަދއްަކއިެގންބިރު ،ެގންލައި މަތުކުެރވ  މިހާ ޖަލަށްހު، ތުއިޢުތިރާފާއި

މީހެއްެގ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ހިންެގންޖެހެނީ.  ކުރެެވންޖެހެނީ ައދި އެނޫން ޙަޤީޤަތުގައި ދަޢުާވ ބިނާކޮށެއް

ަވނަ މާއްާދެގ  47ކަމެއް  ގ  ކިހިނެްއެވެގން އަުޅަގނޑަކަށް ނ ނ ،އަުޅަގނޑަަކށް ނ ނގ  އިނގ ތޯ ،އެހެންނަމަެވސް

ކަމެއް ކަމެްއ  އުޅ ކުރަން ކާކު ބުެނެގން ،ުއޅެނީ. މިީއ ކޮންފަރާތަކުން ( އަށް ިމޮގތަށް އިސްލާުޙ ހުށަހެޅިެގން މި)ނ

ްއ  އަބަދު ކަންތަ ނުާވނ ބޫލުކޮށްެގންަގއަުޅަގނޑުމެން  ،އަުޅަގނޑު އަނެްއކާެވސް ދަންނަާވލަން ބ ނުންަވނީ .ނ ނގ 

 ބައެްއެގ އަުތގައި ސަރުކާރު  މެޖޯރިޓީ ލިބިފައި ނުަވތަ ަވކި ބަޔަކަށް އަބަދު މިޮގތަށް ަވކިމިޮގތަށް އޮންނާނެ ކަމަކަށް. ތާ

 ބޫލުނުކުރާ ަބޔަކު ަގ. ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަާކއި ަހމަތައް ބޫލުކޮށްެގންެނއް ނުާވނ ަގއޮންނާނެ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑުމެން 

 ބޫލުކުރަންޖެހ ނެ. އަދިަގށް އަޅުަގނޑުމެން އަބަުދެވސް ރައީސްކަމަށް އަުތެވދާނެ ަކމަ ،މަށްއުމުެގ ެވރިކަޤަ ެވސް މި

ޒަމާނުއްސުރެ ފުލުހުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެއއިެރއްަގއި އޮންނަ ، ހަމައެއާިއއެކު ައޅުަގނޑުމެްނ ފާހަަގކުރަންޖެހ 

ެވްސ  އިމުއެ ިވސްނުން އަދިެއއް ހަމަގަ  ަސާގފަތް އެ .އޮންނަނީ މާޔަުތަގއި ތިބ  ބައެްއެގ ޮގތުަގއި މިހިސަރުކާރުެގ 

ކަމަށް ެވދާނެ.   ބަދަލުާވން ފަށައިފި ،. ެވދާނެކަށްމަކަ ބޫލެއް ނުކުަރން އެއްކޮށް ބަދަލުެވއްޖެަގއަޅުަގނޑެއް 

 ހަރުލާފައި ހުންނަ އި،ފަތަކީ ަވރަށް ައޑިއަްށ މޫލަާގތަނެްއަގއި އުފެދިފައި އޮންނަ މިފަދަ ސަ ،އެހެންނަމަެވސް

ަބަޔކު  ަވރަށް ިގނަ .ަގނެޑއް ނަާގނެދުަވސް  ،ތަކެްއ ނަާގނެކަންތައްތައް. އެކަންަތއްތަްއ ބަދަލުުވމަށް ޒަމާން

ޒާތުެގ ކަންތައްަތކެްއ ބަދަލެއް  ެގން ބައެްއެގ ިވސްނުން ަވރަށް ޮބޑަށް ބަދަލުކޮށްެގްނ ނޫނީ މިދީތަންރީން ،އައިްސެގން

މިަވުރެގ ަޙއްޤެްއ  ،ނުަވނީސްކަންކަން ރަނަގޅަށް ބަދަލު ،ުނަވނީސްއިސްލާޙު ކަންކަން ރަނަގޅަށް ،ނުާވނެ. އެހެންީވމާ

 މީހުްނެގ ކިަބއިން ނިުގަޅިއަގނެވ   ކުރުމުެގ ކުރީން އެަވކިން ާޚއްޞަކޮށް ދަުޢާވ ،މީހުންެގ ކިބަިއން ކުރެވ މަތުހުތު

ޒާތުެގ ޒާތް  ،އަނޔާކޮްށެގން ،ްއކަިއެގންބިރުދަ ،ޮގތަށް  ޮގތުަގއި ކުރީަގއި އޮތް ބޫލުކުރާަގ އަުޅަގނޑު ،ޮގތަށް އޮތުމަކީ 

  އިމަޢުލޫމާތު ހޯދަ އި،ހުންެގ ފަރާތުން އިޢުތިރާފުެގ ބަޔާން ހޯދަމީދައްކަިއެގން މީސްބިރުެވސް  ޮގތުން ނަފްސާނީ

މެދު ަވރަށް   އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ،ލެވ  ދޮރަކަށް ެވދާނެ. އެހެންީވމާއިކުރުމަށް އަުޅަގނޑުެމންނަށް ހުޅުަވ ތައްކަން

ޮގތަށް ދ  ޙައްެޤްއެގ ބ ނުން ފުލުހުން އެންމެ  ލާފައި މިއި ބޮޑަށް ފާރަެވިރާވންޖެހ ނެ ސަމާލުާވންޖެހ ނެ. ހަމަ ލޯމަރަ

 ޮގތް ކަމުަގެއއް  ޮގތުަގއި ެއއީ އެންމެ ބުއްދިެވރި ބޫލުކުރާގަ ރަނަގޅު ޮގތަށ  ކުރާނީ ކިޔާަފއި ދޫކޮށްލުމަކީ އަުޅަގނޑު 

 ާވހަކަ  ނީ ކޮންތާކު ކަމެްއ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނ ނގ ނެ. އަުޅަގނޑު މިމާދަމާ އަޅުަގނޑުމެން ތިބ  .ނުާވނެ

ދޮރެއް އްެގ މެންބަރުން ހަމަ ތަނެމަޖިލީހުގައި ެވސް. އ ުރގައި ތިއްެބިވ ޕީ.ޕީ.އެމް އްކަންޖެހުނު މިދިޔަ ރައްޔިތުންެގދަ

ެވއުޅުމާއި ޚިޔާލު ފާުޅކުރުމުެގ ހި، ަވކީން ޚާއްަޞކޮށް ެއއްއެްއޗެ ހުރި ައސާސީ ޙައްޤުތަކާުރގައި އ  އި،ނުބަލަ
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މީހުންެގ  އެ ންދިޔައިުރގައި އަުޅަގނޑު ބުނިކޮށަމުން ،ެގންނަމުންބަދަލުތައް ހަމަ ާގނޫނުތަކަށް ބެހ   މިނިަވންކަމާ

 .ދުަވސް އައި  . އެކުރެވ  ދުަވސް ައންނާނ ޒުާގނޫނު ތަންފީ ކަލ މެންެގ މައްޗަށް މި ؛ބުނަންހ  ާވހަކަެއއް ،ަގއިާގތު

އައި.  ދުަވސް މަޖިލިސް ނިމުމެުގ ކުރިން އެ މިދިޔަ ދައުރުެގ ރައްޔިތުންެގ ،އަހަރުެގ މިދިޔަ ؛ންެގ މަޖިލިސްރައްޔިތު

 ،އަުޅަގނޑު ދަންނަަވނީ މިޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތައް ކުރާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހ ނ  ،އެހެންީވމާ

ނޑަްށ އަުޅަގ ަވހު ައޅުަގނޑުމެން އެކަުމެގ ހިތާމަކުަރން ތިބުމަށްުވރެދެކޮޅަށް ހިންގ  ދު  މާއްދާ އަުޅަގނޑުމެންނާ މި

 މާ ރަނަގޅު ޮގތެއް  ،އެޅުމަކީ މާ ުބއްިދެވރިއަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް މިައދު ފިޔަަވޅު  އިިވސްނާފަ އިހީަވނީ ދުރާލަ

 ކަމުގައި ާވނެ. ދެްއިވ ފުރުަޞތަށްޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ކަދެްއެކުވން: ާވހަރިޔާސަތުން 

 ދެއްކުމަށް އެިދަވަޑއިެގންަފއިާވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިޅުބިލަށް ާވހަކަފު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

އިތުރު އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންަނަވތޯ އަުޅަގނުޑ  .ަވުގތު މާލަމުަގއި ަވަޑއިެގްނ ނެތް

 ކޮޅަކަށްަފހު()ަވުގތު ލާނަން. އިބަލަ

 

  ހުރި މަސައްކަތް . ނުނިމި 6

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން 

 ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން -6.1 ،ހުރި މަސައްކަތަށް. ެއޮގތުން ފަށަނީ ނުނިމި ަވުގތު ދެން އަުޅަގނޑު މި އާދެ، މި

ްޑ ރއްޖ ެގ ާޗޓަރާދިެވހި ،ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވهللا ޢަބްދު ޤޫބްޢުދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޔަ

ުރގެ ަގިޑއި 4ބިލަށް ަކނޑައެޅިފަިއާވ  މެން. އާދެ، މިެގންދިއުމަށް އަުޅަގނޑުެގ ބަުހސް ކުރިއަށް އެަކއުންޓެންޓުންެގ ބިލު 

ޓާިއ މިނެ 15އިާރއި ަގޑި  1އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސިކުންތު. އެއީ 6ޓާއި މިނެ 32ަގޑިއިާރއި  2 ،ތެރެއިން މިހާރު ބާކީ އޮތީ

. ސިކުންތު 21ޓާއި މިނެ 20ށް ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަ 21އި ޓާމިނެ 15ރީ ޕާޓީއަށް މުހޫިސކުންތު. ޖު 23

ސިކުްނތު. އަދި ަވކި ޕާިޓއަކަށް  8ޓާއި މިނެ 14ައށް ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އ   58ާޓިއ މިނެ 10އަށް ޕީ.އެން.ސީ

 ؛ފުރުޞަތަށް އްޒަތްެތރި މެންބަރުންއި  ،ިސކުންތު. އެހެންީވމާ 4ޓާއި މިނެ 4ަވޑައިުނަގންނަާވ ެމންބަރަކަށް ނިސްބަތްެވ

 ށް.މަދު އާމިރަެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްރާ ކުޑަުހަވދޫ ދާއިއަރުަވނީ އާދެ، މިހާރު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 މިރު ާވހަކަދެއްެކުވން: ޢާމަދު ކުޑަހުަވދޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙް
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އުންޓިން ދާއިާރގައި މަަސްއކަތްކުރާ މީހުންެގ ޙައްޤުަތއް ެއކަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދިެވހިާރއްޖ ަގއި

 ންނުގައި މަސައްކަްތކުާރ މީހުންނަށް ދިެވހިރާއްޖ ެގ ފަ ކަހަލަ ޮގަތކަށް. އަދި ޚާއްަޞކޮށް މި ކުރެވ ނެހިމާޔަތް

ދާންދޫ  ،ށްަޓކައި އެޅުމަމިކަމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑަ އި،މަސަްއކަތް ކުރެވ ނެ ރޫހެއް އުފައްދައުލުގައި ޙަމާ

ކަމަށްޓަކައި ައޅުަގނޑު ަވރަށް  ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިފަދަ ބިލެއް ސަރުކާރުެގ

އާ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ދަށުން  ،ަކކީތަބާަވުތެގ ބިލު ެއކު ޝުކުުރ ދަންނަަވން. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް މިތެރިކަމާޞްއިޚުލާ

ދިެވހިާރއްޖ ެގ  ެވސް މިއަދު ،ބޫލުކުރަންޖެހ  ޙަޤީޤަތަކީަގ ކަށަަވރުކޮށްދ ންޖެހ  ކަންކަން. ންނަށްއަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތު

  ބޮޑެތި ބޮޑެތި މުސާރަ ދެީގން ބ ރުެގ ފަރާތްތައް ހަމަ ްޑ އެކައުންޓެންޓުންެގ ޮގތުަގއި ބޮޑެތިރަތކުަގއި ޗާޓަކަންކޮޅު އެކި

ަވރަްށ ިގނައިން އެަބއުޅ . ކުރާނެ  ،ންުނެގ މީހުން ަވރަށް ބޮޑަށްފަ ރާއްޖ ގައި މި ،ެގންުގޅެމުންދާކަން. އެހެންނަމަެވސް

މިއީ  ،އެކަިށެގްނާވަވުރެގ އުޖޫރަ ނުލިބ  ާވހަކަ މަސައްކަތާ ުގޅުންހުރި ނުަވތަ މީހުންެގ މަސައްކަތާ އެ ،ނެތިފައި ކަމެއް

ށުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަންކަން ދަނޫނެއްެގ ާގ މިފަދަ ،އަބަދު އަޅުަގނޑުމެން ކަންފަތަށް އަޑުިއވ  ާވހަކަ. އެހެންީވމާ 

ާގޫދކޮލުން ބ ރުާވ ފައިސާއަްށ  ،ެނއްާކެވސް ައޅުަގނޑަށް ދެންނެވ ނީެވސް އަ ހަމަގައިމު ްއޔާމުޙައްލު ކުރެިވއްޖެ

 ޫނނެއް ައޅުަގނޑުމެން ުވޖޫދުކުުރމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް. އަދި މިފަދަ ާގއްެލއް ލިބިެގންދާނ ޙަކޮންމެެވސް ަވރެްއެގ 

ކުރުމުެގ ޒުކަމެއް ނުލިބެއ . ތަންފީހެދ  ިގނަ ާގނޫނުތަކުން އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ރަްއިޔތުންނަށް ޙަޤީޤީ ފޮނިމީރު މި

ކަންކަން ކުރެެވމުންދާ މިންަވރު  އަުކރުން އަކުރަށް ބެލިެގން އެ ކުރުެގ މަރުޙަލާގައި އ ެގޒުނޫނީ ތަންފީ އިމައްސަލަިއަގ

 ުކރެެވތޯ ބަލަން. ބެލިއްޖެ ކަމަށް ންެވސް މިކަ ާވލުކޮްށެގންހަ ބަޖެހ  އޮޑިޓް އޮފީހާއެެވސް އަުޅަގނޑުެމން  ގައިމުހަމަ

ކުރަމުންދާ މިންަވރު  އެކަން އިދާރާތަކުން ޒީުގުޅންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ނުަވތަ ތަންފީ ދައުލަތުެގ ކަމާ ،ާވނަމަ

 ނަށް ަވރަށް ިގަނ ާގނޫނުތަެކއް އެބަހެދ . އެމެންރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑު ެވސް ދެނެަގެނވ ނެ. މި ހަމަގައިމު

ށް އެބައާދ . އަދިމާ މަޖިލީހާ ެވސް އަުޅަގނޑުމެންެގ މި ުގޅ  ަޝކުާވަތއް އިދުތަކާ ާގނޫނުތަކުެގ ދަށުން ހަދަންޖެހ  ަގާވ

 ޮގތުން ހ ބެ  ޓެކްސްއާމްއިްނކަ ،އެނިގެގންދިޔައީ މައެއާިއއެކު ހަމަ ދާދި ދެންމެއަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދި ހަ

 އެ  އި،ުގިޅެގން އ ެގ ދަށުން މީާރއިން ަގަވއިދެްއ ހަދަ ކުރާ ކަންތައްތަކާ މުޒިެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ާގޫނނުގައި ލާ 

 ތް ހަދާފައި އޮއިން މިހާރު މީރާ ؛ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން ،ހަަކއަކީ ކުރަމުންދާ ާވަހކަ. މިދަންނަާވ ާވމުއްއިދު އާ ަގވާ 

އެޅުީވ  މިކުރުމުެގ ޒިންމާ ލިބ  މީހެއްެގ މީރާގައި ރަޖިސްަޓރީ މަތިން އާމްދަނީ ުވރެށްާހހަ 60 ޮގތުން އިދު ބުނާަގވާ 

 ރުމަށްޓަކައި ކުރެިވެގންދާެއކަން ބެލ ެނ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ާގިއމުކު ،އުޖޫރަދ  މުއަްއސަސާައކަށް. ރަނަގޅު 

 ؛އަުޑއިެވމުންދ  ދު އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެބަމިއަ ،ެވސް ދެކެނީ. ެއހެންީވމާ މަސައްކަތެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު އެކަން

ެގ ބާ ކައުންސިލު އި،އް ހަދާފައަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާ ކައުންސިލެ .އަޅުަގނޑުމެން ބާ އެސޯސިއ ޝަނެއް ހަދައިފިން

 ން އިލަައޅުަގނޑުމެންނަށް އ ެގްނ އެންމެ ފޮނިމީރުކަން ލިބިއްޖެތޯ ބަލަ އް ހަދަިއެގންންސިލެ ޝަކުާވަތއް، ާބ ަކއު
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ެވްސ ލޯޔަރުންެގ ފަރާތުން ައޅުަގނޑުމެންެގ ކަންފަތަށް އިވ  ޝަުކާވތަުކެގ އަީލަގއި  ހ . ހަމަގައިމުއެބަޖެ

ނުކުރެވ .  ބޫލެއްަގށް އަޅުަގނޑަކަށް ކަމަކަ ާގނޫނު ހެދި ފުރިހަމަ ބ ނުން ފުދިެގންދާ މަޖިލީހުން އެެގ މި އަޅުަގނޑުމެން

 މަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަވރަށް ާގތުން އެބަ ޑުމެން ުވޫޖދުކޮށްލުެވސް އަުޅަގނ މިފަދަ ާގނޫނެއް  ،އެހެންީވމާ

ީވނަމަެވސް ދައުލަތުެގ ބަންޑާރަ ނައިބުެގ މައްޗަށް އިތުރަްށ  ގައިރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް ނޫންކަމު .ބެލެންޖެހ 

މުެގ ޙަޤީޤީ މަންފާ  މިކަންކަ ،ލާޙުކޮްށެގން ނަމަެވސް މިކަންކަމުެގ ފޮނިމީރުކަންޞްށް ާގނޫނު އިއަޅުަގނޑުމެންނަ

ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބ ނުންާވ ކަމަކީ. ދިއުމަކީ މިއީ ެވެގން ޒުާގނޫނުތައް ތަންފީ ޔިތުންނަށް ލިބ ނ  ޮގތަކަށް މިރައް

 ން ސަރުކާރު ،އްޞަކޮށް ސަުރކާރެއް ހިނަގމުންދާއިރުަގއި ޚާ  ،އަުޅަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ޮގާވލަން ،އެހެންީވމާ

ތައް ދައުލަުތެގ ފަާރތުން ހުށަހަޅަންޖެގ  ބިލު ،މަށްޓަކައި ާގނޫނުތައް ފޮނުުވމަށްދުމަތް ދިނުޚިތުންނަށް ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔި

 މި ،ަވނީ. އެހެންީވމާ މި ަކށްމަުގން އަންނަންޖެހ  ާގނޫނުތަކަ އެ ،ީވީތެވހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ަވކި ާގނޫެނއް ކަނަޑއެޅިފައި 

ހޯދަން އުޅ  ަޙއްލު އެންމެ ފުރިހަމަ  ތުަގއި ނުަވތަ ިމކަމަށްޢަސިނާ މި ،ެވްސ ުވޖޫުދެވެގން ދިއުމަށްފަހު ާގނޫނު

އަށް ލާގައި މިޙައެއަްށުވރެން ަވރުަގދަ މާއްދާތަެކއް ކޮމެޓީ މަރު އި،ެވެގންދާނެ ނިޒާމަކަށް ބާރުއަޅަ ޮގތުަގއި ޙައްލު 

ާވހަކަ ދަންނަާވލީ.  އެ ،ާވތީ ށްކަަމކަ ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް އެދ  ދިއުމަކީ އަުޅަގނޑުނޫނު ފާސްެވެގންާގ ލައިެގން މި

 ކުރިއްާޔ.ޝު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން 

ާމަވށު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،އަުރަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މި

 ޢީދަށް.  މުޙައްމަދު ސަ

 

 ދެއްެކުވްނ: މާަވށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ާވހަކަ

ހުށަހެޅުއްިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ޑް އެަކއުންޓެންޓުންެގ ބިލުރރި ރަީއސް. ދިެވހިރާއްޖ ެގ ޗާޓަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ެއކަން  ،ކުެރވ ތީާވެނަކމުެގ އުއްމީދުހާސިލުބިލުން މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް  އަޅުަގނޑު ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަދި މި

  ެގ ތަޅުން ހުމަޖިލީ މި .ކަްނތައް ހަަގކޮށްލަން ބ ނުންާވ އެއްމިއީ އަުޅަގނޑު ފާ .ްއޒަތްތެރި ރައީސްފާހަަގކުރަން. އި

ަވމުންދާ ެގއްލުމަށް  ދިެވހިރާއްޖ ެގ މިއަދު ،ލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްހާއެކުަގއި ބ ނުންހިފަންާވނީ އަދުެގ  މެޖޯރިޓީއާ

ޑް ރހަަގކޮށްލީ. ޗާޓަފާ ޑު މިއަުޅަގނ ،ާވތީ ކަމަށް ބިލު ެއއް ިބލަކީ ެއޮގތަށް ފުރުޞަތުލިބ  ފުރުޞަތު ލިބ  ޮގތަށ . މި

އެަކކު އަނެކަކަށް ދ ންބ ނުންާވ ކުރުމުން އަިމއްލަ ަވިކަވކި ފަރުދުން އް ގާއިމުއެަކއުންޓެންޓުންެގ އެސޯިސއ ޝަނެ

ންނަށް ެވހި ޒުާވނުފަންނުެގ ދި މި ،އެޯސސިއ ޝަނެްއެގ ކުަޑިއެގ ދަށަށް ބާރުެވރިކަން އައިސް  ،ެގއްލުމުން ސަލާމަތްެވ
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 ،ދެކެވ  ާވހަކަައކީ އަބަދުެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ަގއި ތުތަކެއް ފަހިެވެގންދަނީ. ދިެވހިާރއްޖ އިތުރު ފުރުޞަ

 ،ާވއިރު ތަށް ބަރޯސާެވފަިއ އޮންނައޮތުން އ ެގ ޒާުތަގއި ކުރިއެރުަމކަށްޢަފަތުރުެވރިކަމާއި މަްސެވރިކަުމެގ ސިނާ

ތް. މިއަދު  ޢަކޮށް ފަތުރުެވރިކަމުެގ ސިނާފެތުރ . ޚާއްޞަ  އެބަެވސް އްެގ ތެރެއަށްހަމައެއާިއއެކު ނުރައްކަލެ 

ލަްއަކ  ުނަވތަ ކޮރޯނާ ަވއިރަސްެގ ސަބަބުން އެއް  19-ާވހަަކ ދަްއކަމުންދާއިރު މިހާހިސާބަށް ކޮިވޑް އަޅުަގނޑުމެން މި

 ކަ މިލިއަން އެމެރިކާ ހަތަުރ ސަތ ތިންށް ާގްތަގނޑަކަ ،ދިަޔއިރު އަށް ކެންސަލްެވެގންރާްއޖެދިެވހިއެތައް ބުކިްނއެްއ 

އަދި   ،ފެންނަނީ ތަން އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި  ދާޑޮލަރުެގ ެގއްލުން ނުަވތަ ފަސް ބިލިއަން ރުފިޔާެގ ގެއްުލން ެވެގން

އަށް ނާރާ ރިސޯޓުތަކުން މިހާުރ  30އަންނަ ދެ މަހު ތިން މަހުެގ އޮިކއުޕެންސީ % .ހިސާބަށް. އަދި ކުރިއަްށ ޮއތީމިހާ

 ،އްޖެިއން ކިޔަަވިއެގން ނިކުންނަދަނީ. ދިެވހިރާ ންނަށް ފާހަަގަވމުން މި ން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެރުެވިރކަބި އެ ޅ ތީ،އު

އިުރ ކޮށްެގން ނުކުންނަ އެތައް ދަރިންނެއް މިއަދު އެިކއެކި ފަންުނތަކުަގއި ކުރިއަރަމުންދާސިލުހާމަތީ ތަޢުލީމު 

ކުރަމުން ދުެވސް ަވކާލާތުން އަބަފަންނު. އަުޅަގނޑުމެ ެލވ ެނ އެއްއިނަށް ުގނަެއޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން އެަކއުންޓެންސީއަކީ

މީހުންނަށް   ދައުލަތުން އެ ،ނުކުތުމުގައި ސަރުކާރުންތަކުން ނުކުންނަދިެވހި ޒުާވުނން މިފަދަ ފަންނު ،ެގންދަނީ މި

ތެއް ދުނިެޔއަްށ ދުމަޚިމުަގއި ނުަވތަ ކުރު. ސަރިވސް އެކްސްޕޯޓު ާވނ ކުެރެވންސިނާޔަތްަތއް ހިމާޔަތް އެ ،އެއްބާރުލުންދީ

މިއުިޒކް  ،އާޓްސް .އަކީ އ ެގ އެްއ ދާއިރާފޮޓޯްގރަފީ .ކުރުމުަގއި އަުޅަގނުޑމެންނަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިދާނެސްޕޯޓު އެކް

 ަގކުރެވ އަކީ މިޮގތަށް ދިެވހި ޒުާވނުންެގ ހުންނަ ޓެލެންޓުތަކުެގ ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހައަދި އެކައުންޓެންސީ 

މިއަުދ  .ަރއީސް ެގންދ . ިއއްޒަތްތެރި ތައް ދެމުން އެބަެވސް މި ޚިދުމަތް ަތކުަގއިޓުސޯރި އަދި .އެއް ާދއިރާ

ން މަދުެވެގން މި ދިަޔީއ ނުދަްއކާއިރު ިދެވހިރާއްޖެއަްށ އަންަނ ެއއަރލައިންތަްއ ަވރަްށ ބޮުޑތަ އަޅުަގނޑުމެން މި ާވަހކަ

ރުން އެބަ ލަފާދ  ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަން. ޑޮކްޓަރުން އެބަ އެ މީހުންނަށް ިވސްނ  ުގިޅެގން. ޮޑްކޓަ މި ަވއިރަްސއާ

އަރްޓސް އެްނޑް  ،މާޔަތްކުރުންހިޓުންެގ ފަންނު ެއކައުންޓެން ،މާޔަތްކުރުންހިރުްނެގ ފަންނު ޓަކާ. ޮޑކްދައް  ާވހަކަތަެކއް

މިހެން ދިމާާވ ބޮޑެތި  ،ށް އުފެދ  ުސާވލަކީމާޔަތްުކރުމުެގ ތެރ ަގއި ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަހިކަލްޗަރެގ ފަންނު 

އ ރަކު ހުންނަ މީހެއްެގ ނުަވތަ ބ ފުޅެއްެގ ދައުރު އެަބ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް އްސަތަުކގައި ިދެވހިރާއްޖ ގެ މަ

އިސްާވންޖެހ . ކޮރޯނާ ަވއިަރސްެގ އަސަރު ިދެވހިރާއްޖެައށް ކުރި ހިސާބުން ފެިށެގން މި ދެންނެިވ ޑޮކްޓަރުްނެގ 

 ކޮމެންޓް އެބަ  ފްރީލާންސް ބ ފުޅުން މިއަށް ،ލް ެއކިެއިކ ފަރާތްތަކުންފައިނ ންޝަ ނާއިންނުން އަދި އެަކއުންޓެންޓުންފަ

 ،ދައްކާ. އެހެންނަމަެވސް ތެރ ގައި ދިެވހިާރއްޖެއަށް އަންނާނެ ެގއްލުންތަކުެގ ާވަހކަ ެއބަެގ އުޟޫޢުކުރަްއާވ މި މަ

ުގިޅެގން ދިެވހި  ެވސް ކޮރޯނާ ަވއިރަސްއާ ންދެށްދައަ އްޔާއަކަށް އަދިހޫރިހިތާމައަކީ ދިެވހިރާއްޖެ ރަީއސުލްޖުމް

އިްއޒަތްތެރި  ،ކުރީފާހަަގ ހިތާމައެއް. ައޅުަގނޑު މި ާވހަކަ މިބޮޑު . މިއީ ަވރަށް ނުުކރެވ  ބެއްޠަމުޚާ ކާނަރައްޔިތުން

ނުކުމެ ިވޔަފާިރެވރިންނާއި ރާއްޖ ެގ  ެގ ލީޑަރުން މިައދު އިސްެވ ކުިރއަށްރައީސް، ކުދި މެދު އަދި ބޮެޑތި ގައުމުތަކު 
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އެކު އެ ސިނާޢަތްތަކަށް ައންނަ ެގއްލުން ކުަޑކުރުމަްށ ުޅއްާވ ފަރާްތތަކާއެުކގައި އިސްކޮށް އު އުމުތަކުެގ ސިނާޢަތްތަކާޤަ

ްނ މުން އެބަދ . އަޅުަގނޑުމެރަްއޔިތުންނަށް އެ ކަންކަން ހިއްސާުކރަ، މަޝްަވރާކުެރެވމުން، ޓަކައި ާވހަކަދެެކެވމުން

 މިހާހިސާބަށް ،ރުއިެވެގންދާހަތަރު ސަތ ކަ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަުރ ެގއްލުންމިއަދު ޖެހިލުންނުވ ތޯ ތިން

ެވްސ  މި ސަބަކަށްޓަަކއި ެއކަނި ؟ވަޒީާފއަދާކުރާ ކުދިން ަވޒީފާއިން ަވކިކޮށްފާނެތީ ޓްަތކުެގސޯެގއްލުްނެވެގންާދއިރު ރި

ލަތުން އުދަ ،އުމީ މަޝްަވރާައކަށް ޮގސް ، ޤަޅި އިންަޑސްޓްރީ ހިމެނ  ޮގތަށްޮގތެއްަގއި މު ކީއްތޯ ާވނީ ިމއަދު ޖުމުލަ

އިސް ބ ފުޅުްނ  އްަބާވހަާވުލެވެގްނ ސަރުކާުރަގއި ތި ކާން، ސެންޓްރަލް ބ ންކުން ނުަވތަ މާލީ ކަންތަްއތަތަކުބ ންކު

ލަތުން ކޮށްދެވ ެނ އުދަ ޓަކައިށްޑަކުރުމައަންނަ ލޮޅުން ކު ިވޔަފާރިއަށް  ،ިވޔަފާިރެވރިންނާއެކު މި މަޝްަވރާތަްއކޮށް

ެވްސ ނަކަށް މިކަމެއް ނުފެނ . އެހެންީވމާ، މިއީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އަޅުަގނޑުމެން .އެހީތެރިކަމަށް އަަވްސެވަގތުން

ތަނަށް ެގނެވ އިުރަގިއ ައޅުަގނޑުމެން  ހުިރ ބިލުތައް މިުގޅުން ިމފަދަ ފަންނުތަކާ ،ުގޅުންހުރި އިޤްތިޞާދާ

ާވނުންެގ ނުތަކުެގ ޒު މި ފަން ަގއި ދިެވހިރާއްޖ   ،މާޔަތްކޮށްހިާގނޫނުތައް ފާސްކޮށްެގން މި ފަންނުތައް  މި ،އަަވްސާވްނީވ

ކުރެވ ނެ ޮގތްަތއް ރާވައި ކުރިއަްށެގންދަން. ދުމަތްތައް އެކްސްޕޯޓު މި ޚި ރަށް ކުރިއަރުަވއި ދުނިޔެއަށްއިތު ލެންޓުޓެ

 މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް މި ހުށަހެޅުއްިވ ބިލަށް ހަމަ ތާއީުދ ޒަތްެތރިއެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު އަދި ެވސް ެއއް ފަހަރު ިއއް

ކަމުގައި މި ކަން ސަރުކާރުން ،މިާއއެުކގައި މި ެގނައި ސަބަބަކީ  ނުޑެގ ކަންބޮުޑުވމެއްއެބައޮތް. އެހެންނަމަެވްސ، ައޅުަގ

ޮގތުން  ަސރުކާރުން އިޤްތިޞާދީ ެގންދާތީ. މި ދަނޑިަވުޅގައި ނުަވތަ ކުރިއަށް ،ތަންކޮޅެއް ސްޯލކޮށް ހަމަ އެެޓންޑްާވތީ

އަންނަ ލޮޅުން ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ައަވސް މަސައްކަތްަތކެްއ ކުރުމަށް ޮގާވލަމުން އަޅުަގނޑުެގ ާވހަކަ ކުުރކޮށްލާނަން. 

 ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

هللا ންދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު ދާ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ހިސާބަށް އަޅުަގނޑު ނިންމާލަން.   ބިލުެގ ބަހުސް މި ންެގޑް އެަކއުންޓެންޓު ރހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ދިެވހިރާއްެޖއަށް ޗާޓަ

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ  ދާންދޫ ، ނިންމާލުމުެގ ކުިރން އަުޅަގނޑު މި ބިލު ހުށަހެުޅއްިވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުއަދި ބަހުސް

 ބަސް ިވދާޅުުވމަށް ފުރުޞަތުއަރުަވން.އަށް ފަހުهللا މެންބަރު ޔަޢުޤޫބް ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: هللاޔަޢުޤޫބް ޢަބްދުއިރާެގ މެންބަރު ދާދާންދޫ 

ޒަތްތެިރ އަުޅަގނޑު ިއއް ،ޮގތުން ާވހަކަދެއްކުުމެގ ކުިރން ބެހ   ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު މި ބިލާ

ލާނަން. ެއޮގތުން ކޮރޯނާ އިމާަވށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ާވހަަކއަްށ ކޮންމެެވސް ަވަރކަށް އަިލއަުޅަވ ،މެންބަރު
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 އަުދެގ ަސރުކާރުން ކޮރޯނާ ވައިަރސްއާ ،ލާނީއިއަުޅަގނުޑ ދަންނަަވ މަށްކަންބޮުޑުވ ުގޅިެގން އެ ފާުޅކުރި ަވއިރަްސއާ

 ރުދަނާ ފިޔަަވޅުތަކަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ހަމަ ޝުކުެވިރަވމ . އަުޅަގނޑުއަޅަމުންދާ ހަ ުގިޅެގން

ކަމެްއ  މުން އިޤްތިޞާެދއް އޮތުމުެގ މުހިޮގުތަގއި ރަްއޔިތުންެގ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމެްއ ނެތް ތަނެއްގައި ަގބޫލުކުރާ

 ،ަވނީ ރައްޔިތުން އުމަކަށްޤަ ،އުެމއްޤަ .ރައްޔިތުން  އެއީއުމެއްެގ ބ ނުމަކީޤަމަކީ ނޫނީ ކަ މުންއުމެއްެގ މުހިޤަ. ނެތް

އެތާ ދިރިތިބެިވެގން. އެހެންީވމާ، ދިެވހި ރައްިޔތުންނާއި އަދި މި ރާއްޖެއަށް  ނަށްއިންސާނުން ނަށް،އެތާ މީހުން

މިއަުދެގ ސަރުކާރުްނ  ަރއްކާތެރިކަން ކަަށަވރުކުރުމަށް ޓަކައިތާއި ޙައްޞިފުރިހަމަ ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްެގ ޒިޔާރަތް

ޝުކުރު  ؛ތަޢުރީފުކުރަން. ތަޢުރީފު ޙައްޤު އަޅުަގނޑު އަޅަމުންެގންދާ ހަރުދަނާ ފިޔަަވޅުތަކަށް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް

ެވސް ތުގައި ޤަޤީޙަމަށް އަުޅަގނަޑށް ހަމަ ތުރުއޮޅ  ޮގތަށް އެފަދަ ާވަހކަތައް ނުފެ ތުްނނަށްޙައްޤު. އެހެްނީވމާ، ރަްއޔި

ޮގތަށް ދިެވހި  އެފަދަ ާވހަކަތައް އޮޅ  ،މެންބަރަށް ަވރަށް އަދަބުެވރިކަމާެއކު އަުޅަގނޑު އެދެން ރިއިްއޒަތްތެ

 ،ޮގތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްިވއިރު ުގޅ  އިތުރުން މި ބިލާނަށް ނުފެތުރުން. މީެގރައްޔިތުން

. ތްމު ނުކުތާއެއް އެބައޮންަވރަށް މުހި ތްަގކުަރއްާވަފއި އޮފާހަ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް  ހުޅުމާލ 

އ ެގ ަޖާވބުަގއި އަުޅަގނޑަްށ  ؟ދާ ހަމައަށް އައިރު ެވސްމި ފަންނުގައި މީހުން އެހާ މަދީ މިއަ ،ކީްއެވތޯ މި ދާއިރާަގއި

، ން އ ުރެގ ސަުރކާރުަގއިަޓންެވެގހިފަހައް ،އްޓަންތާރު ެވިރކަން ދަމަހަޚްުކރީަގިއ ކުރި ޚުދުމު ،މީެގ ކުރިން ،ދެންނެވ ނީ

ދިެވހިރާއްޖެއިން މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ކުދިންގެ   ،މު އެއް ކަމަކަށް އޮތީންއެ ސަރުކާރުން ކުރި އެންމެ މުހި

ނޫނީ  ،ށްކަދާއިރާއިން އެްއެވސް ަވރަ ދާއިރާ، މި ދެ މި ދެ  ،ދާއިާރއާ ގ ތެރެއިން ާގނޫނީ ދާއިރާާއއި އެަކއުންޓިން

މި ދެ ދާއިރާއިްނ  ،ށް އެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް. ސަބަބަކީ ެސލެކްޓެޑް ކުދިން ނޫން ބަޔަކަތް ަވިކަވކިކޮންޓްރޯލް އޮ

  މި ދެ ދާއިރާއިން ލިބިއްޖެ  ،ބަޔަކަށް އެހ ލުންތެރިކަން ބަޔަުކ  އެ ،އެ މީހުން ،ިގނަ ބަޔަކު ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށް

 ،ދަތިތަކެއް ދިމާެވދާނެތީ ،ނދަޫގތަެކއް ހިންުގމަށް އު ،ޓުމަށްތާރު ސަރުކާރު ހިފެހެއްއ ުރެގ ޚުދުމުޚް ،ާވނަމަ ކަމަށް

އާއްމުޮކްށ  ،ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގުކރެެވނީ. އެޮގތުން ކަމެްއެގ ރ ިވެގން ައއި  އިބ ނުމަށް ޓަކައި ދުރާލަ އެކަމުެގ

ކަމަށް  ލެުވނުއިގައި ހުޅުވަ ކޮށް މި ރާއްޖ ލީމު ހާސިލުކުރަން އާއްމުތަޢު ،ެލިވެގން މި ދާއިރާިއން ކިޔަަވންއިހުޅުަވ

ޮގތުން އެމް.ޑީ.ޕީ  އ ރު ރަސްމީ ؛އ ރު އެމް.ޑީ.ީޕެގ ،ަވނަ އަހަރު. މާނައަކީ 2004، 2003ޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުެރެވނީ އަ

ޮއއިަވުރެގ  އައި ބަދަލުެވެގން، ެގން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ިވސްނުން މި ރާއްޖ ެގ ިސޔާީސ މަސްރަޙުަގިއ އުފެދި ،ނޫފެދުނަސް

މިފަދަ  ނޫނީ ން،އެަކއުންޓު އި ެވނީ. އެހެންީވމާ، ަޙޤީޤަތުގައި ެވސް މި ރާއްޖ ަގމަށް އަުޅަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެ ސަބަބުން ކަ

ެއކަން ކޮށްފަިއާވނީ  ،ާވނަމަކަމަށް  ާވކުެރިވފައި އްކަެތއްޮގތުން ބަޔަކު ކުރިައރުަވން ހ ލުންތެރިކުރުުވމަށް މަސަ ތަޢުލީމީ

ހަމައަށް މި ދާއިާރަގިއ  އެްއޮގތަށް. މިއަދާ ކުރާއެމް.ޑީ.ީޕެގ ިވސްނުމާއި ފި ،ންކާރުއެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރު ން.ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ

ކުރިން ެވްސ  ާރއްޖ ަގއި މަސައްކަްތކުރަމުން ޑޮމިނ ޓްކުރަމުން މި އަންނަނީ އަޅުަގނޑުދާއިާރގައި  ގ އެަކއުންޓިން
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ޚާއްޞަކޮށް އަުޅަގނޑު  .ކުރާ ފަރާތްތައް މަސައްކަތް ަގއިއުމުތަކުެގ މި ދާއިރާޤަ ެޓރިއްއަވަ  ،ފާހަަގކުރި ފަދައިން

 ،ހަމައަށް އަޅުަގނޑަށް ސިަފަވނީ އިންޑިާއެގ އެަކއުންޓެންޓުންެގ ާވހަކަ. ރާއްޖެ މިއަދާ ،ފާހަަގކުރަން ހަމަ ސްރީލަންކާ

 ޅުަގނޑަށް ްސކޫލެްއެގ ޮގުތަގއި ދިެވހިާރއްޖެ އަ  ގ ބިދ ސީ އެަކއުންޓެންޓުން ޫނނީ ބިދ ސީ އޮިޑޓަރުންެގ ްޓރެއިނިން

ޮގތުަގިއ މިހާރު މިއީ އެ ހާލަތު ބަދަލުާވންީވ ަވުގތު. އެ ހާލަތު  ސިފަަވނީ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

 ، ބ ނުްނާވ ަވރަށްށްަވުގތަ މި ދާއިރާަގއި ރާއްެޖއަށް މި ،ކަމަށް ައޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ސަބަަބކީ ބަދަލުާވންީވ ަވުގތު

ޮއޑިޓަރުން މި ދާއިާރަގއި  ،ތިބި ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުން  ތަމްރީނު ލިބިފައިަގިއ މަދުނޫން އަދަދަކަށް މި ދާއިރާ 

އިތުރަށް ަހމަ މިއާއެްއކޮށް ައޅުަގނުޑ ންެގ ޮގުތަގިއ ތިބިކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކުރަން. އ ެގދިެވހީ އިރާއްޖ ގަ 

ޓްތަކުަގއި ހަމަ ސޯަގއި ހަމަ ބޮޑެތި ރިރީރިަޒމް އިންޑަސްޓްއަޓު  ،ރިޒަމް ދާއިރާަގއިއަ ރާއްޖ ެގ ޓު ،ރަންފާހަަގކު

ެވސް ުގޅ  ެއކިެއކި މަންޓާއި އަިދ އެނޫންދާއިރާ އަިދ އެކައުންޓިން ޑިޕާޓްމަންޓް އަދި ޕްރޮކިއު ގ އެަކއުންޓިން

 ތިބިކަން އަޅުަގނޑު  ޓަުރން ހަމަޮއޑި ،ކުެގ ހަމަ އިސް ެވރިންެގ ޮގުތަގއި ދިެވހި ޒުާވން އެކައުންޓެންޓުންތަޑިޕާޓްމަންޓު

 ިވޔަފާރި ،ެވިހރާއްޖ ަގއި ހިންާގދި  ރުންނަށްޓަނޫނީ އޮޑި އުންޓެންޓުންނަށް ދިެވހި ެއކަ ،ަގކުރަން. އ ެގ މާނަައކީފާހަ

ފަަދ ހަމަ އަލިަގދަ ެހއްެކއް އެއީ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ހަަމ  ފަރާތްތަކުެގ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮްތކަން ދަލީލުާވ ހިންާގ

ީތ އަުޅަގޑނޑު ހަމަ ަވރަްށ އުަފއްދާމެދު ޝައްކު ބައެްއ ިވޔަފާރިެވރިްނ ދިެވހިންނާ ޙަޤީޤަތުގައި ެވްސ އަިދ ެވސް 

މާ ބޮޑަށް ެވސް  ،ން ެވސްނުކަތް މާ ބޮޑުތަދިެވހިން މި ކުރާ މަސައް ،ނީމި ދަންނަަވ ންކަމާއެކު ކެރިހުެރެގންޤީޔަ

ެއއްކޮްށ  ންޓެންޓުްނނާއި އޮޑިޓަރުންނާަކއުއެރަނަގޅ . ައޅުަގނަޑކީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ތަޖުރިބާކުރި މީހެއް. ބިދ ސީ 

މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ެވްސ ށް އެްއކޮ . އެ މީުހންެގ ކޮލިޓީ ެވސް އެނގ  މީހެއް. ދިެވހިންނާމަސައްކަތްކުރި މީހެއް

 ެވސް އަުޅަގނަޑކީ ެވްސ މި ދާއިރާގައި އޮޑިޓް ފާެމއް ހިންާގ މީހެއް. ައޅުަގނޑާމީހެއް. އަުޅަގނޑު ަގއިމު މިހާރު

 ދިެވހިން. ބ ރު ެއއްެވްސ މީހަކު ނުެވސް ެގްނުގޅެން. 100އެާތނެގ މުަވއްފުންނަކީ ހަމަ % 100% ،އެްއކޮށް ދިެވހި 

ދިެވހިްނެގ ކޮިލޓީ އަުޅަގނޑަށް ހަމަ މާ  ،ކުރަން ެގންުގޅ ކަށް ެވސް. ސަބަބަކީ ސްތެއް ުނެވސް އަޅުަގނޑު ގަ 

ަވނަ އަހަރު އ ުރެގ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއްެގ ާގުތ  2009ކަަމށް ފާހަަގކުރެވ ތީ.  ން ެވސް ރަނަގޅުނުބޮޑުތަ

 ،އަުޅަގނޑު ކައިީރަގއި ،. އެ މެންބަރު އ ރު ިވދާޅުީވހަމަ މި ބިލު ުވޖޫދަށް ެގނައުމަށް ،އަޅުަގނޑު ަވރަށް އެދުނިން

 ގއޮޑިޓިން ދަންނަ، ދާއިރާ ތިބިހެއްޔ  ބަޔަކު ިމ  ޫނނީ އެބަ ހުރިހެއްޔ  ބަޔަކު ދިެވހިންެގ ތެރ ަގިއ އެބަ ،ޔަޢުޤޫބ 

 ،އެއް ފެންަވރަށް  ާގޔަން އެންޑް  ސްޓްންއާ ދާއިރާ ދަންނަ، އެަކއުންޓިން ދާއިރާ ދަންނަ. އ ރު ިވދާުޅިވ ބަސްކޮޅަކީ

އެކ . މިހާރުެގ އަޅުަގނުޑެގ އ ުރެގ ެވްސ ޖަާވބަކީ އާ؟ ހެއްޔ  ޮގތަށް މަސައްކަތްކުެރވ ަވރުެގ ބަޔަކު އެބަތިބިއް އެ

 ،ބޮޑުަތނުން ެވސް މާ ރަނަގޅ . އެެހންީވމާ، މިހާރު މިއީ މި ބިުލ، ާގނޫނަކަށް ުވޖޫދުެވެގން މާ ުވރެ ެއއަށް ،ޖަާވބަކީ

އުމު މި އޮތީ. ޤަތަނުން ެވސް ފަހަތުގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ  ބޮޑުމާ  ބަދަލުެވެގން އަންނަންޖެހ ނެ ދުަވހަށްުވރެ
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ދަލުެވެގން އަންނަންޖެހ ނެ ހާލަތެކ  އ ރު އޮތީ ގައި ާގޫނނަކަށް ބަ 2009ހަމަ  އ ރު ،އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ

ށް އަުޅަގނޑަ މަށްކަ މާުލެވފަިއާވހުއެހެންނަމަެވސް، އ ރުެގ ސަރުކާރުަތކުން މިކަމަށް ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް އި ަގއި.ރާއްޖ 

ބ ނުންާވ ހުރިހާ މިއަދުެގ މި ސަރުކާަރކީ ދިެވހި ޒުާވނުންނަށް އެ ޒުާވނުން ކުރިއަރަން  ،ނަމަެވސް އެހެންަގބޫލުކުެރވ . 

 ،ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުރެވ ތީ  ކުރިއަުރަވން ފުރުޞަތުދ ން އޮތް ސަރުކާެރއް ދާއިރާއަކުން ޮބޑުތަކުން ފަހިޮކށް

އިތުރުން އަުޅަގނުޑ ަގބޫުލކުރާ ޮގުތގައި މި ފުރުޞަުތަގިއ މިއަދު މި ސަރުކާރުން މި ިބލު މަޖިލީހަށް މި ފޮނުީވ. މީެގ

ފަރާތުން  ެގއޮޑިޓަރުން އެަކއުންޓެންޓުންނާއި އުމުތަކުެގޤަޓެިރ އް ދާއިރާ ކުރިއަރުން ބ ރުެގ އަަވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ަގބޫލުކުރާ ޮގުތަގއި އަޅުަގނޑު އެ  މެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ެއްއބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް ަޓަކއި ެވސް އަުޅަގނޑު

ލުމުެގ ކުރިން ެވސް ހަމަ ، އަިދ ެވސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާއަދާކުަރންޖެހ . އެހެންނަމަެވސް ބ ފުޅުންނަށް ޝުކުރު

ދިެވިހ  މާ،ަވުގތ . އެހެްނީވބަދަލުާވންީވ މި ޕްރޮފެޝަން ދިެވހިނެްގ އަތްމަްއޗަށް  ،މިހާރު މި ފީލްޑު ،ދަންނަާވނީ

ދިެވހިންނަްށ  ، އެދެނީހިންާގ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްެގ ފަރާތުން ައޅުަގނޑު އަދި ާރއްޖ ގައި ިވޔަފާރިިވޔަފާިރެވރިންނާއި 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕްރޮފެޝަން ދައްކައިދ ނަމ .  ،އްާވށ . އަޅުަގނޑުމެންދެ ދިެވހިންނަށް މި ފުރުޞަތު ،އިތުބާރުކޮށް

ޮގތުން އިއްޒަތްތެރި  ބެހ  އަދި އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތަކީ ެވސް މި ބިލާ ،އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ުއއްީމދުކުރަނީ

ރަށް މި ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ފާުޅކުރެްއިވ ިޚޔާލުތަްއ އިތު މި ރެއްިވ ހުރިހާ ކަންބޮުޑުވންތަކާިއ އަދި މެންބަރުން ފާޅުކު

 ،އެ ހުރިހާ ޚިޔާލަކާއި ކަންބޮޑުުވންތަކެއް މީގައި ހިމެނިެގން ،ެގން އަންނައިރުމިނިކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު 

 ށް. ފުރުޞަތުދެއްީވތީ ޝުކުިރއްާޔ.ކަމަ ނިމިެގންދާނެ ފުރިހަމަ ބިލަކަށް ބަދަލުެވެގން

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ސަތުންރިޔާ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިަގތުމަށް މެންބަރުން ިނންމަާވ ޮގެތއް ބެލުމަށް ނަާގ 

 ަގިއ އޮންނާނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ޯވޓު މިއަުދެގ ޯވުޓެގ ަވުގތު 

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ފަރާތުންެގ ރު ކާސަރު -6.2ަގނޑު މި އެނބުރެނީ ޅުދެން އަ -{ 6.2} 

. މި ބިލަްށ މަށްބިުލެގ ބަހުސް ުކރިއަށްެގންދިއު އޮތޯރިޓީެގ ރީ ޔޫޓިލިޓީ ެރގިއުލ ޓަ ،ސަނީފް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވهللا ޢަބްދު

 4މިނެޓާއި  19ަގިޑއިރާއި  1 ،ެރއިން މިހާރު ބާކީ އޮތީގަޑިއިރުެގ ތެ 4ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވ ޖުމުލަ 

ސިކުންތު.  21މިނެޓާއި  10ސިކުްނތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  50އި މިނެޓާ 13ސުކުންތު. އެއީ އެމް.ީޑ.ޕީއަްށ 

 8މިނެޓާިއ  14ިސކުންތު. ެއމް.ޑީ.އ އަްށ  17މިނެޓާއި  2ސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީއަށް  21މިނެޓާއި  20ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ސިކުންތު. މިހާުރ  4މިނެޓާއި  4އިުނަގންނަާވ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް ސިކުންތު. ަވކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްެވަވޑަ

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. ،އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރަވނީ
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 ކަދެއްެކުވން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަ

ަވނަ  2މި ބިލަށް އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަޅުަގނޑު  ،ރީ ޮއތޯރިޓީއީސް. ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއުލ ޓަިއްއޒަތްތެރި ރަޝުކުރިއްޔާ 

މި  ؛ރީ އޮތޯރިޓީޔޫޓިލިީޓ ރެގިއުލ ޓަ އިމި ބިލުަގ، ށް އެދުނީ ފަހަރަށް ެވސް މި ފުރުޞަތަނަަވ 3 ،ފަހަރަށް ެވސް

އޮންނަ އޮތޯރިޓީތަެކއް.  ިމއީ ޒަމާނުްއސުރެ .އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ށް ިގނަ ދިެވހިާރއްޖ ަގއިބާަވތުެގ އޮތޯރިޓީަތއް ަވރަ

 އި ޓ ޕާ. ެރޑްދެމުން ހުއްޓާލަންވެއްޖ  ޓ ޕްރެޑް  ،ިބއުޮރކްރޮސީ ،ދަްއކަމުންދާ ާވހަކަެއއް ނޑު ތަކުރާުރކޮށްއަޅުަގ

ޑުތައް ހަދައިެގން . ސަރުކާރުެގ ެއކި އިދާާރތަކުަގއި ބޯަކމެއް ބިއުރޮކްރޮީސއަކީ ިއކޮނޮމީ ލަސްކުރާ އެްއޗެްއ. ސްލޯކުރާ

 ދ ތެރ އެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން  ކުރަްނީވމާ އެކަެމއް ނުކުެރވ . ެއކަމަށް އެދިއެ ބޯޑުތަކުން ެރިގއުލ ޓު 

އޮތީ ހަމަ  ގައި ެވސް މިާވއިރު ެވސް ހުއްދަތަކެއް ނުލިބ . މި ިބލުދުަވސް އަހަރު ،ސްހަތަރު މަތިން ،ދެމި، ދެމި، ދެމި

ބްރިޓިްޝ  ،ާޑއިޑަން ސްޓ އޯ. އަިއ.އެސް.އިއޮވ  ދުނިޔ ގަ  ޑްތަކެއް ޑެމިހާރު ސްޓ ން .އެފަދަ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ؛މި ކަންަތއްތައް   ސަރަހަްއދުތަކުގައިކިހިރާއްޖ ެގ އެ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑަައޅާފަިއ ދިެވ އެ އޮތޯރިޓީައުކން ،ާޑއިސްޓ ންޑަ

ެވސް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ީވހާ ކަެމއް  ޓެްއަގިއ ެވސްސޯދަމާ ނުަވތަ ބޯފެން ނުަވަތ އެހެން ނިޒާމެްއ ެވސް ނުަވތަ ރިނަރު

ލެްއ ްސ އިމާރާތްކުރެެވނީ. މިސާެވ ގެ  ނީ.ްޓ ެވސް ހުޅުެވސޯމާ ރިއޮތީ ބ  ޮގތްލިފަސ ހައިން ހުއްދަތައް 

ންޓަލް ރަންމަހަދާ. އެންަވޔަރަހައްދުތަކުަގއި އީ.އ .އައި ެއބަެއކި ސަ  ރާއްޖ ަގއި  .ރައީސް އިްއޒަތްތެރި، ންނަދަންނަަވފާ

ތަނެްއ ހިއްކީމާ ނުަވތަ ކޮނުނީމަ  ،ކުރީމާ ކަމެއް ،ޓަށް އ ެގ ަސބަބުންށްެވހަދާ. ތިމާއިމްޕެކްޓް އެެސސްމަންޓެއް ެއބަ

ރަށްތަކަށް ތަކަށް ނުަވތަ ފަޅުޓްސޯ ރިކުަރން ބަޔަކު މީހުން އެބަދ  ދިރާސާ ެގްނނާނެ އިމްޕެކްޓުއ ެގން އަ ޓެއް ހެދީމާސޯރި

ބެހ  ފަންނީ   އުޅެެގން އެކަމާ ދުަވހު ހަތަރު މަސްނުަވތަ ބަނދަރުހަދާ ތަންތަން އެބަދ . ޮގސް ދިރާސާކޮށްފައި ތިން

މިސާލަކަށް ހުށަހަޅަނީ.  އަށްއީ.ޕީ.އ   ސަފުހާެގ ރިޕޯޓެއް. މި ރިޕޯޓު 1000 ،ސަފުހާ 500ފަރާތްތައް ރިޕޯޓެއް އެބަހަދާ 

ހިނާގ.  އަށެްއ މަސް އެބަދެމި ަހއެްއކަ، ދެމި، ޓެްއެގ އީ.ައއި.އ  އެޕްޫރްވނުކުެރިވެގން ދެމިސޯެގން އެއަށް ރި ޅައިހުށަހަ

ކީްއެވެގންތޯ އެާހ  ،އަުޅަގނޑު ސުާވލުކުރިން ެގ ބ ފުޅަކު ަވަޑއިަގތީމާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އީ.ޕީ.އ  ފަހުން ދާދި

 ،ތައް ސްޯލެވެގން ޕްރޮޖެކްޓުހިންާގ އެިކއެކި  ެވސް ސަރުކާރުންމިހާރު ،އްތަރާއްޖ ެގ ެއކިެއިކ ޕްރޮޖެކްޓު ؟ލަސްކުރަނީ

އެަބ  ހުށަހެޅީމާ ށްަމއްސަލަ. އީ.ޕީ.އ އަ ެގޓ ޕް ރެޑް ،ސީކްރޮ ިބއުރޮ ،ލަސްެވެގްނ އުޅ  މަިއަގނުޑ އެްއ ސަބަބަކީ 

އްދުގައި ެވސް ނަރުދަމާ ހަރަސަ ެވސް ފުވައްމުލަުކަގއި ެވސް އަދި ރާއްޖ ެގ ެއކި ނުކޮށް. ިމހާރުއެޕްރޫްވހިފަހައްޓާ 

މިއީ އް އެޕްރޫަވލް ނުލިބިެގން. ހަމަ ސަރުކާރުެގ އެކިެއކި އިދާރާތަ ސަރުކާރަށް ނުފެއްޓި ހުރީ  ،ނުނިމި ހުރީ

އެ ފެންކޮޅު ހިފައިެގްނ  ުކރަންމާލ ެގ ެގއެއް އިމާރާތްކުރަން ފެން ޓެސްޓު ޚާއްޞަކޮށް ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ާރއްޖ ގެ 

ސަތ ކަ ސް ފަ .ެގންދިޔަސްކޮންމެ އެއްޗެްއ ކު ހަަވރިހަމަ ކޮންމެ މީ، ބްލިޔު.އެސް.ސީއަށް. ެގންޮގސްޑައެމް. ދަނީ  މި
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 ،ބުނީ ؟ކީްއެވެގންތޯ މި ލަސްަވނީ ،ކުރ . އަުޅަގނޑު ސުާވުލކުރިންވް ރޫޕްއެމަ އީ.ޕީ.އ އިްނ އެބަ ނީރުފިޔާ ދި

 ؛ރިވސް ސައެކްސްޕްރެސް  ، ސުާވލެއް ަގނޑު އުފެދ ތިމަންނާމެންެގ. އަޅު ެއބައޮތ   އެކްސްޕްރެސް ސަރިވސް

ެގ ކިހިނެއްތޯއ  ެއކްސްޕްރެްސ ސަފުހާސަތ ކަ ސް ފަ ،އެސެސްމަންެޓއްއިމްޕެކްޓް ްނަވޔަރަންމަންޓަލް އެ (އީ.ައއި.އ )

ޯގސް ެއްއޗެއްތޯ ބަލަނީ. ެއ ފަރާތުން  ،ަރނަގޅު ެއއްެޗއްތޯއެއީ  ،ުދަވސް ތެރ ަގއި ބަލައި ިރިވުއކޮށް 5 ،ސަރިވސް

އެ ިވހިހާސް ރުފިޔާ ދަނީ   ،ރީކުއެޕްރޫްވކޮށްލަމ . އަޅުަގނޑު ުސާވލު ިވހިހާސް ދިނީމާ  މަންނާމެންނަށްތި ،ބުނީ

   ދިނީމާ ށްތްތަކަޚާއްޞަ ފަރާތްތަކަށ  އެ ދަނީ. އެ ފަރާކަނޑައަޅާަފއި ތިބ  ތިމަންނާމެން އެކަމަށް  ،ބުނީ ؟ކޮންތާކަށްތޯ

އަޅުަގނޑަކަްށ ކޮން ިވސްނުމަކުންތޯ ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ހިެނއްތޯ އިކި. ލައ އެ ފަރާތްތަކުން ައއިސް އ ިތ އެޕްރޫްވކޮށް

ރާނެ ޮގެތއް. ޕްޫރްވކުއެ އްހިމެނ  އީ.އައި.އ  ިރޕޯޓެ ސަފުހާސަތ ކަ ސް ފަ ،ުދަވސް ތެރ ަގއި 5 އެޮގތަށް ،ނުިވސްނ 

އެއީ އެހެން  ،އް އުޅ ނަމަަސލައެރިޕޯޓުަގއި މައް ޅާބެހ  ފަރާތްތައް އެ ހުށަހަ ެއކަމާ ،އަކީާވ ާވހަކަ ނައަޅުަގނޑު މި ދަން

އްޞަ ބައެކ . އެ ބަޔަކީ ެސޓިފައިޑް ބަެއކ . އެ ފަރާތުން ފަންނީ ޚާ  ށ  ފަހުން. އެކަން ކުރަނީމައްސަލައެކ . އެ ބަލާ

 ފައި ޅާއޮތީ ހުށަހަ ެވސް މިއެޕްރޫްވކޮށްދ ށ  ަވުގތުން. އ ރަށް ދިެވހިރާއްޖެ ަތރައްޤީ ހަލުިވެވެގންދާނެ. މިހާރު ހުށަހެޅީމާ

މާލ ެގ  ،އެޕްރޫަވލް ނުލިބިުޑެގ  ބޯމިއް ޢައްޔަންކުރަނީ. ޑެ ެވސް ބޯޮގތުން އަނެއްކާ  ގައި ުބނާލުއެފަދަ ބިލެއް. މި ބި

ރާއްޖ ަގއި މުޅި ހުރިހާ ކަމެއް  މި ،އްދަ ނުލިބިެގންހުރެިވެގން، އިމާރާތަށް ކުނުޓެސްޓު ތްކުރާ ފަރާތުން ފެންއިމާރާ

މީެއްއގައި ިވސްަނިއ އިކޮނޮ .ސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީއިމައްަސލައިގަ  ގެ ޓ ޕުސީ ެރޑްރޮކްއުރޮމި ބި ،ނީއޮންނަ ހުއްޓިފައި މި

 ިސޔާސީ  އެއީލަަގނޑަކީ ސަސީއާއި ބިއުޯރކްރެޓުންެގ މި މައް ކްރޮއަުޅަގނޑުެމން މި ދަންނަާވ ބިއުރޮ ޓ ޕްރެޑް !ބައްލަާވ

 މިެނއްތޯ ކިހިން. ތަަކށް ދިއުރީމިނިސްޓް ،ުވންނެދެން ނިސްޓްރީތަކަށް މިޮގތުން ައޅުެވިތކުރަން ކުާރ ކަމެއް މިއީ. 

ަވިކަވކިން އޮންނަ. ކިހިނެއްތޯ ހުިރހާ އެންމެން މާލެ އަންނަނީ  ،ރަށްތަެކއް ކީ ޖަޒީރާޖެއަ ރާއް މި؟ ޖެ ހިންަގނީއްރާ

 މި ބޯޑު  ،ަވިއެގންއޮތީ ޯބޑެއް ހައްދަ  ެވސް ުޔޓިލިޓީޒް ބިލުގައި މިބޯޑެއް އަނެއްކާ  ނުަވތަ ؟ނަަގންއްދަހުއީ.ޕީ.އ އިން 

ިއ ަގ ކައުންސިލުޓީރި ރައީސް. މާލެ ސިތެއިްއޒަތް ،ޮސއިނުކުރެިވެގން ،ޮސއިނުކުރެިވެގން މެންބަރުން އެއްނުެވެގން

ނާންނަނީ ސޮއިކުރަން.  ރުންނަށް ހޮުވނީމާބައެބަހުރި ސޮއިނުކުެރިވެގން. މެން ނުހިނާގ ެވސް ކަންކަންެވސް މިހާރު

އެކްސްޕަރޓުްނ ، ފަރާތްތައްފަންނީ ބެހ   މިކަމާ ،ނީދަންނަަވމި ، އަުޅަގނޑު މާަވރަށް ިގނަ ޝަުކާވ އެަބއާދ . އެހެންީވ

 ؛ެވސް  ށްއަދެަވނަ .ދާކަށް ނުޖެހ  އީ.ޕީ.އ ަވުގތުން. ންޓް ބަލައިަގނެފައި އެޕްޫރްވކުރާށ  މިކަމަށް ހުށަހަޅާ ޑޮކިއުމަ

މިހެން ލަސްާވނެ  ،އްޖ ގައި ާޚްއޞަކޮށްލަތައް. ރާސަމިހެން އެބަހުރި އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ަވރަށް ިގނަިގނަ މައް

ތަރައްޤީއަށް ކުރަންޖެހ  އެތަްއ ކަމެއް ުނކުރެިވ އެބަހުރ .  ޔިތުންނަށްހެދި ރައް  ތަކާލަމަްއސަސަރުކާރުެގ އިދާރީ ހުރިހާ 

ތީ ހަމަ ރުމުެގ ބިުލ. އ ގައި ެވްސ އޮންޓްރޯލްކުކޮިވޔަފާރި  ޕޮލައިްޒކުރުމާއިމޮނޮބިލެއް. ހެން އަދި މިހާރު އެބައާދ  އެ

، މި ބިލުތަކުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިޮގތަށް ބިލު ހެދުމަކީ މިއީ ސަރުކާރު ސްލޯާވ ކަެމއް. މިޮގތަށް. އެހެންީވމާ
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ަރއްޔިތުން  ،ށަށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ެގންޮގސް ދަރުެގ ުވޒާރާެއްއަގއި އިންނަ މިނިސްޓަރެްއެގ ބާސަރުކާރުެގ ަވިކ 

ފަތް ާގއަޅުދާސްކުރުމުެގ ސަ  ؛މިނިސްޓަރު ަވޑަިއަގތީމައ  މިކަން ާވނީ ،ުގޅައިލީމައ   ން ނުަވތަ މިނިސްޓަރަށްށުމ ޒުދަ

 ބަލާއިރު ދިެވހިރާއްޖ ަގިއ ސިާޔސީ ޮގަތށް .އިްއަޒތްތެރި ރައީސްންނަނީ އެހެން. މި ބިލުތައް މި އަލަންޖެހ . އެބަ ނައްތާ

އަުޅަގނޑުމެންެގ  އްއިުރަގިއ ނެތް ބަިއަވރު ޕާޓީތައެމް.ޑީ.ޕީ ރަޖިްސޓްރީކުރިއ ރުަގއި  !ހިނާގއޮތީ ބަލަމާ މިހާރު މި

. އެހެންނަމަެވސް، ތަފާތު އި ގަ ހުރިހާ ޕާޓީއެއްެގ ތެރ އަދި ސަރުކާރު ެވސް އޮތީ  މިހާރު މި ތިބީ.ތެރ ގައި 

ިއ ަކން އެހާަވރަށް ސިޔާީސެވފަ. ސިާޔސީ ާވދަެވރި އެބައޮތްއިންތިހާއަށް  ާވަދެވރިކަންިސާޔސީ  ،ބިފިކުރުތަކުަގއި އެބަތި

މިސާލު އެއް ްއ. އަިދެވްސ ދަންނަާވނަން ކަމެ ހެދުމަކީ އެއީ ނުރައްކާތެރިބިލުތައް މިފަދަ  އޮންނަ މާޙައުލެްއެގ ތެރ ަގއި

ަވރަށް  ،ާވެއއްބޮޑު ޝަކު ެގ ރައްޔިތުްނެގ ަވރަށް ޖ ބެހ  ބިލު. ދިެވހިރާއް އާޓްރެފިކިންއުމަން ތްތެރި ރައީސް. ހިޒައިއް 

އެތެރެކޮށްފައި ބިދ ސީން އެބަތިބި ުވރެ ށްހާހަ ަލއްކަ އަްށޑިހަ ެއއްކޯާޓގައި ފްރީ ގައި ެވިރކަމު ޔައަދަދަކަށް ނިމިދިިގނަ 

ނުކުރެިވެގްނ ޒުާގނޫނު ތަންފީ ފިކިންކީްއެވެގންތޯ ހިއުމަން ޓްރެ ،ަވރކް ޕަރމިޓް ިވސާ ނެތި. އަޅުަގނޑު ސުާވލުކުރިން 

ރާެއއް އިދާ 11. އެެހންނަމަެވސް، އި އިންނަާވ އެ ކޮމިީޓަގ ރެއް ެވސް އެބަމެންބަެގ ހުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ؟އުޅެނީ މި

ާދއިރާެގ  11ކާރުެގ ސަރު ؛ދާއިރާ  11އެކުަލަވއިލާފަ. އެ  އޮންނަނީމި ންގ ާގނޫނު ފިކިއުމަން ޓްރެހިޮގތަށް  ހިމެނ 

 މަޖިލިްސ މެއް ނިންމ ކަށް ނެތް. މި ރައްޔިތުންެގކަނެތް.  ނީ ކަމެއް ނިންމ ކަށްންެވެގން ނޫތަމެންބަރުން އެއް

ން އެ ރިޯޕްޓ ޓީއުޅެނީ. އަދި މިހާރު އޮތީ ކޮމި އެކަން ކުރެވ ތޯ މި ްއސުރެ އަުޅަގނޑުމެންހުޅުުވނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ިގަނ  ؟ކިހިނެއްތޯ ެއއްކުރަނީމީހުން ެގ ދާއިރާ  11ނޫނު އޮތީ. ާގ. ހުސްކަމެއްެގ ތެރ ަގއި ނިންމާފަ. މެންބަރެއް ނެތް

އްާވ ޅު ތަކުަގއި އުބަެއްއ. ރިސޯޓު ްއާވބ ރުގައި އުޅު އްޖެއިންްސޓ ޓް މިނިސްޓަރުންނަކީ ރާ ަވޒީރުންނާއިުވޒާރާަތކުެގ 

 ،ކުރުމުެގ ބަދަލުގައި ތިމަންނާމެންނަކީ ަވޒީރުންނ ތްރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމައްާވ ބައެއް. ބައެއް. ހޮލިޑ ަގއި އުޅު 

 ޮގތް  ރި ރައީސް. މި އިްއޒަތްތެ ނުކުރ ނޫން ކަމެއް ،ރުތަކުަގއި އުދުހުމާއިކާ ބޮޑެތި ،މިނިސްޓަރުންނ  ބުނެ

ުހއްޓަންެވއްޖެ.  ޮގތް އް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ސަރުކާރަކަށް ދަންނަާވ ެއއްޗެ ކިމިއީ ވަ  ؛މެންއަޅުަގނޑު

ނީ ނަންެގ ޚާދިމުންކަން. އަޅުަގނޑުމެން ނުކުންތުއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ރައްޔި ،އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންެވްއޖެ

އޮތީ ތޮށްޖެހިފައި ބިދ ސީން.   މިތާމިާދއިާރެގ ސަބަބުްނ މުޅި މާލެ އެތަން 11ށް ޚިދުމަތްކުރަން. މި ންނަރައްޔިތު

  ކަލ މެންނަށް މި މީހުން ކީއްެވެގްނތޯ  .ފާޅުކުރ  ންނުރުހު ކަމާއެަގނޑުމެންނަށް އެަބ އަޅު ކުރާރުކޮށް ރައްޔިތުންތަ

 ފެތ  ށްތަކަާވީމ ހުރިހާ މިންަގނޑުުގަބއިނަލްއަ  ،ކިންގ ާގނޫނުންނެިވ ހިއުމަން ޓްރެފި އަޅުަގނޑު ިމ ދެ ؟ނީނުކުރެެވބ ރު

 ޕްޓ ރެޑްމި  ،ސީ ކްރޮނީ ިމ ބިއުރޮޅެއު މިިވެގން ނުކުރެޒު. އެ ތަންފީާގނޫނެއް ފާސްކޮްށެގން އަުޅަގނޑުމެން މި ތިބީ

. ރަްއޔިތުންެގ ެގރުދާއިރާެއއްެގ މެންބަރުން އެބަ ތިއްބަާވ އެ ބިލުގައި ސަރުކާ 11 ،ުވޒާރާ 11. އިލަިއަގސަމައް

 ،ބަރުންންމެ 11އެއްކަލަ އުޅެނީ  ނުކުރެިވެގން މިޒުބަ އިންނަާވ. އެކަމަކު ެވސް ތަންފީއެއް ެވސް ރެމެންބަ ހުެގލީމަޖި
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 ބަތިބި. އެކަމަކު، ފުޓުބޯަޅ ޓީމެއް ނާދ . ޓީމު އައިމާއެއެބަހުރި. ލައިސްމަނުން  ރެފްރީޓީމު ހަމަނުެވެގން.  ފުޓުބޯޅަ

ނު ނޫާގގ ަބއޮތް ިހއުމަން ޓްރެފިކިންއް އެމެންބަރުން ހިމެނ  ފުޓުބޯޅަ ޓީމެ 11ެޅވ ނީ. ކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ހިރާއްޖ ެގ ެވކޮށްފަެއއް. ދި  ެއއްރާމަްޝަވ އެކަމާ ،އެްއެވ ކުރުން ލާޒިމްކޮށްފަ. ދުަވހަކު ެވސް ނެތް ތަނަކަށް ޒުތަންފީ

ރާއްޖެ  .ެގ ިވސްނުމުަގއި ހުރީމެންއި އަުޅަގނޑުްއަގތިޞާދުެގ ާވހަކަ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، މަިއަގނޑު ޮގތެއިޤް

 ންއްޔާއަށް މިކަޓުތައް ލަސްާވީތެވ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިކްރައްިޔތުން ަވރަށް ޝަކުާވކުރ  ޕްރޮޖެ ؛ސަބަބު ދާލަސްެވެގން

 ހަދާ އައި.އ  ކުރ . އީ.ކަން ނުކުރެެވނީބާއ . ނޫން މިނިސްޓްރީތަކުން ެވސް މިނީާބއ . މިނިސްޓްރީތަކަށް ޅެނުކުރެިވެގން އު

އީ.ައއި.އ  ހަދަން  ،ދިމާަވނީ ާވ. އަުޅަގނޑާނުއެޕްޫރަވްލ ެވސް ފޮ އިއި.އ  ހަދައީ.އަ . ޕްރައިެވޓް ތަންތަނުން ެވސް

ނ   ބު މ ން އެބަކްރޝަ ،ބުނ  ނީމާނުހަކު ފެަވ. ކޮންމެ ދުމ ންކް ރޝަ ،ނަށް އިނގ ނެރަްއޔިތުން ދިެވހި ،އުޅ ނެ

ޮގތް. އަުޅަގނޑުެގ ދަރިަވރުންނ  އެތާ ެއ ންނަށް ކިޔަަވއިދިނީ އީ.ައއި.އ  ހަދާނެ ދިކު އަޅުަގނޑ  އެ އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

 ޯވޓަރ ސްޕޯޓްސް ކީ ނުދިނ . ައޅުަގނޑަ ށްއުެޅުއޅެ ތިމަންނާއަކަ ،ތިބީ. އަުޅަގނޑު އެްއެޗއް ުހށަހަޅައިެގން އުެޅއުޅެ

، އީ.އައި.އ  ބުނީމަ ނ ނގ  ކް މ ނ ރޝަނީ. ޝާކިރުެގ ޝަކުާވއަކީ އެއީ. ރިސޯޓުަތަކށް ެވސް ދަ މީހެކ . އަޅުަގނޑ 

ކް މ ން ކައިރި ރދާއިރާެގ އެްއެވސް މީހަކު ނުހުންނާނެ. ޝަ މި ނ ނގ ނެ  ބުނީމާކް މ ނ ރޝަދަން އުޅ  ހަ

 ސްޕްެރސް ސަރިވްސއިން. ުނެވސް އެކް ،ނާހެން އެޕްރޫްވކުރަނީބު އީ.އައި.އ  ހަދާފައި މި ،ނު ކުދިން ހުސްޅުެގންުގ

 ކާރެކ . ާގނޫނީ ހިންަގނީ ސަރުމިއަުޅަގނޑުމެން  އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ؟ ޖަހަނީ މިއްތޯކޮން ސަކަރާތެ ބަލާ.

ހ  ކަންކަމުެގ ބަދަލުަގިއ ޖެުދެވލި ހަލުިވކުރުމަށް ޓަަކއި ުކރަން ެގތިޞާދު އްޖ ެގ އިޤްަޓކަިއ ައދި ރާދައުލަތެއް ހިންުގމަށް

ސްޓަރަކަށް ެވްސ އަިދ އިޮކނޮމިކް މިނި ،ހ ނެޖެނަަވންނިގަވޑަިއަގން އެށްހަތަރެސްފައި ބަންނަނީ. އެަޓރނީ ޖެނެރަލަ

ންނާިއ ޓުކްރޮދިެވހިރާއްޖ ެގ އިކޮނޮމީ ސްލޯާވނެކަން. އިތުރަށް ބިއުރޮ މިޮގތަށް ހެދީމާ  ،ަވންޖެހ ނެނަ އެނިގަވަޑއިަގން

 ެގންދާނެ ސިޓީ ލައިެގން ،ލާންޖަހަން ނުަވތަ އާދ ސްކުރަންރައްޔިތުން ސަ ؛އްހުރިހާ ބިލުތަ ދަމާޕް ޓ ރެޑް ަވތަނު

. ތްތެރި ރައީސްޒައިއް  .ޓ ނެ. މިޮގތަށް ފޮނުާވކަށް ނުާވނެ ބިލެއްއްހުތަރައްޤީ  ެގދިެވހިރާއްޖ  ޮގތަށް ކަންކަން ކުރީމާ

ލު ފޮނުިވއިރު ެވްސ ބި ދާނެ. ފިޝަީރޒްްސ ދެއްކިެވންމެ ާވހަކަެއއް ކޮނަށް މީގައި ބަުހސްކުރެިވދާނެ. ންމެއަޅުަގނޑު

ޒަމާނަށް   މި ށް.ކަެގ ބިލަމީ ރަންކުތްކަމަސައްށް އެބަޖެހ  އިންތިހާއައް. އަޅުަގނޑުމެން އޮތީ ހަމައެކަނި އޮނިަގނޑެ 

ނިކުރަން އެބަޖެހ . މި ބިލުގައި އެބަ ހިމެނ  އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅަގނޑު ިމ ން އުތަތަން ،ފައްތަން އެބަޖެހ 

މެންބަރުންެގ  ،މެނ ހި ީމަގއި  ،ނަަވއިލާނަންފާހަަގކުރިއިުރަގިއ ހަމަ މީަގިއ ބޯޑެއް އެބަ ހިމެނ . ައުޅަގނޑު ދަން

 5 އިން.ތިމާޢީ ދާއިރާޖްދާއިރާ، އި ރާ، އިންޖިނިއަރިންެގއިތިޞާދީ ދާއިރާ، ާގނޫނީ ދާޤްރާ، އިއިޝަރުތު. މާލީ ދާ

 ހިއުމަން ؟ކިިހނެއްހ  އެއްކުރަނީ ؟މި ބޯޑު އެއްާވނެބާއ  ެވސް ޯބޑެއް. ައޅުަގނުޑެގ ުސާވލަކީ،އަނެއްކާ. މެންބަރުން

ިދެވހި  ،ހިޖެއްމުިޅ ރާއްޖ ަގއި ތޮ، ޖެހިއްތޮ ބިދ ސީން މުޅި މާލ ަގއި ،ންނުކުރެިވެގޒުތަންފީ ަގއި ޓްރެފިކިންގ ާގނޫނު
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ރިހާ  ހުމި އި،، ބިޑި ިވއްކަ އި، ކިއްލި ހަދައިސަނާމުުގ ހަދަ ،އަްތަގދަކޮށް ،ކަބްޒާކޮށް  ފަންތީެގ ިވޔަފާރިތައް މެދު ކުދި

އިންނާނީ  ނިްއޔާއިަކއުްނޓަރުގައި  އެްއެގރަމާލ ެގ ފިހާން ދެރި ރަީއސް. ްއޒަތްތެކަމެއް މި ކުރަނީ އެ މީހުން އި

. އިމާރާތްކުރަނީ ެވްސ ންދ ސީއެއް. ދަރިން ބަލަން ެވސް އިންނަނީ ބިދ ސީެއއް. ދަނޑުތަކުަގއި ެވސް ބިދ ސީބި

ެއ  ؟ަގނޑުމެންާވދަކުރާނީ އަޅު  ތޯ ކިހިނެއް މީހުންނާ އެނުލިބެއ  ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ؟. ކޮބައިތޯ ިދެވހިންންބިދ ސީ

އެ  ، ކުރެވ  ކަމެއްންއިޔާހާސް ރުފި ދިހަ ،ކުރަންތްއިމާރާ ބީލަން ހުށަހަޅާފައި އޮއްާވއެބަ ހުށަހަޅައ  މީހަކު  މީހުން

 ؟ކުރާނީ ށްއަޔާސް ރުފިހާ ދެ  ؟ތައްނީ އެ ކަންރާެނއްތޯ ައޅުަގނުޑމެން ކުއަށް. ކިހިޔާހާސް ުރފި ކުރ  ދެމީހުން އެބަ

މި ދަންނަަވނީ އަޅުަގނޑު ށް އަްތަގދަެވއްެޖ. ކަ ެގއްލިއްޖެ. ކުިދ ިވޔަފާރިތައްމަސައްކަތްތަ ހި މަސައްކަތްތެރިން ެވދި

ދީ ލ ބަރުންނަށް  ލްހެ ، ލ ަބރުންނަކީކުެއކަމަ ާވނެ ތަރައްޤީއަށް.ންބިދ ސީން ނުެގންުގޅ  ާވހަަކެއއް ނޫން. ލ ބަރުން ބ ނު

، ލެޕްރަސީ އާޓެސްޓެއް ެވސް ނެހެދި. ފައިލ ރި ހާ ެވސް އަންނަނީ މެޑިކަލް މީސީިބދ ާވ ތެރެ އަށް އެއްޖެާވނެ. ރާ

 ލް މެޑިކަޖެހ ނީ ހުންނަން ލ ބަރެއް ރާއްޖެއަށް ެގންނަިއރު  ،މީހާބިދ ސީ  .އައިސްފަ ށްެވސް އިނގ ނީ މާލެއަ ހުރިތޯ

މީހެްއ . އެ އެތެރެކުރަނީ ކުަރނީރާއްޖެއަށް އެތެރެލް ޓެސްޓް ނަހަދައި ކަރައީސް. މެޑި އިްއޒަތްތެރިއި ހެދިފަ ޓެސްޓު

ކަމެއް ެވސް. ކޮންކަހަަލ  ނާނެންގައި އެިއޑްސް ނުހުއި ނ ނެގ އެ މީހުން ަގ ށްކަބަލި. އަޅުަގނޑަ ތެރެކުރަނީއެއެ . ނޫން

 ލް ރު މެޑިކައިނަންލ ބަރެއް ެގ އިތޯން ތަނެއްަގކޮދުނިޔ ެގ  ؟ހުރީ ގައިރައްކާ ޖަރާސީމެއް ކަމެއް ެވސް އެ މީހާ ަގއި ނު

 އ ނަ އަށެއްކަ މަސް ފަހުންަފއި ހައެްއކަ ޓާރާއްޖ ެގ އެއަރޕޯޓުން ެގނެސް މާލ  ެގއެްއގައި ބަހައް ؟ނީނަދާ ެގންނަހަ

ރި ތެންާވ ކަމެކ  އިްއޒަތްލުއްެގދައުލަތަށް  . މިއީނީރ ގައި ބަލި ފެތުރެތެމުޅި ރަށު  ދެން އިެގންފިލަ އި،ހައްދަ މެޑިކަލް

ީއ . އެހ ޓަްލތަކުން ހަމަ އެ ފަރާތްތަކަްށ ެވސް ފަުރާވދ ންޖެޕިހިރާއްޖ ެގ ހޮސްދިެވ ،ަވނީރައީސް. ަދއުލަތަށް ެގއްލުން

ަގއި އޫހި ޑޮކްޓަރުން ކި ެވޑޮކްޓަރުން. ދި ހިހަމަ ދިެވ  ިތބީސްތްތަކަށް ފަރުާވދ ން ެވެވސް އިންސާނުން. އެ ފަރާ 

ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ެވްސ  ؟ނީ ކިހިނެއްތޯއި ެއބައޮތް. ތިބެންޖެހެއުަގއި ލިސްުޓަގތ ކަ ކި ސަސް ހަތަރުސަތ ކަ، ފަ އެބަތިބ 

ބެޑް ކެޕ ސިޓީން ެއ  ،ެގން އަށް ބަލައިޓީ ކީ ެވސް ބެޑް ކެޕ ސިޗަތްތެިރ ރައީސް. އައި.ޖީ.އެމް.އެ ޒައޮވ  ކެޕ ސިީޓއެއް އިއް 

  ރުޅިއަޔަސް. ކޮޓަރި ެވސް ދެން ކިތަންމެ ނުދެވ ނެ އްޔާރަށް ޚިދުމަތްދ ން ވެއްޖެނީ. އިތުދެވ ންނަށް ޚިދުމަތްހުމީ

 ާވ މިއީ މީހުން ިގނަީވމަ . އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  އެދިހުން ކޮޓަރިއަށް މީ 500 ވ ކޮޓަރި. ކިއުަގިއ އޮ 50 ހުންނަނީ

 ޮގތް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ތެރި މެންބަރު ތްާދއިރާެގ އިްއޒައަރުަވނީ ކާށިދޫ މި . މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތު މެްނބަރުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ޝު

 ޖާބިރަށް. هللا ބްދުޢަ
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 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ކެިވ ެމންބަރު އެ ދެއްެކިވ ބިލުެގ އް ކުރިން ާވހަކަދެެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު މި ތެދުީވ ދެންމެ އަޅުަގނޑު

ލަން.  ފެންނަ އެއްެޗއް ދަންނަާވސްެވ ށްެމދު އަޅުަގނޑަ ތަކާކުތާެއއް ނުރ ަގއި ފާހަަގުކރެއްިވ ބަތެ ާވހަކަިއެގ

ތަކެއް ބ ރު މީހުންައުޅަގނޑުމެން  ތޯީކއްެވެގން ؟ތްކުރަންީވބޮޑު ައުގަގއި އިމާރާ  އްޖ ގައި ކީްއެވެގންތޯރާ ޙަޤީޤަތުގައި މި

ކީމަާތ ހަކަދެއްތަުކެގ މައްޗަށް ެވސް ާވންޓުއިޕޮ އެ ާވހަކަިއެގ އިތުރު  ؟ލަިއެގން މި ތިބެނީށްެގނެސްެގން ަމުގމަތިކޮ

ެއއީ  .ރާ މީހުން މަދުީވކު ޮގތް. ދަތިތަކެއް އެބަހުރި. އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރ ގައި މަަސްއކަތްޅ އު އިނގ ނީ ެވެގން މި

ތެރ ގައި ނެތް އެްއެވްސ ދ ންީވ. އަޅުަގނޑުމެްނެގ  ެއޑްރެސްާވްނީވ. އަުޅަގނޑުމެން ތަމްރީނުށްއަކީ. ެއއަލަސައްދިމާާވ މަ

ެގން އި ކޯޓުފަޓުލޫނު ލަ ،ެގންއަޅައި ަގއި ަޓއީ ރުތައް ތިބީ ސަރުކާންދަންނަހާ މީހު ،ތިބީްއާޔ ނަ ބަަޔކު. ތިބިކަމެއް ދަން

 އްުރ ަވރަްށ ދަތިތަ. ަރނަގޅު ބުރަ މަަސއްކަެތއް ކުރަންޏާ މީހަކު ނުލިބ ނެ. މަސަްއކަތްކުރާއިއިވަޒީާފަގ ނެގއެކި ތަންތާ

ްއެގ އެތައް ބަަޔކު ެގނެސްެގްނ މެހުން ެގނެސްފައި ަވކި ަޤއުމީރުބ  . ދެންނީމީހުން ެގންނަރުހެންެވެގން ބ . އެހުރިއެބަ

އްަކާވ ދަެއއީ ެވާދނެ އަނެއްހެން އެ  އިމއް ެގނެސް މާލެއަށް އަަޅއިލަހުންތަކެެގ ދަށުން މީހިއުމަން ޓްރެފިކިން

އެއްޗެހިަތއް  މާކަބަލިމަޑު  ޙައްލުކޮށްލަންީވ މިހާރު. ދެންސް  ބަރުދަން ެވއެކަމަށް.  ރި ހުބަިއެގ ބަރުދަން އެާވހަކަ

  އަންނަންާވނީ. އެކަހަލަ ންެގން މީހުކުެރިވ. ޓެސްޓުީވންރަކު ރުން އަންނައިރުގައި ޓެސްޓު ން ބ ހުމީ ،އިތުރުާވއިރުަގއި

ތަންކޮެޅއް ބޮޑަށް  ،ާވއިރުތައް ބާއްސްޑިސްކަޝަންއަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ދުަވހެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން  ހުރިހާ ކަމަކަށް

އެއް ލާެވސް ފޯމިއުންމެ ކަންކަމުެގ ާވހަކަދެއްކ ެނ ކޮމި ،ނުެވސިޔާސީ ށް ބޮޑަ މާ ،ނުޖެހި ެވސް ކާތަރާތްފަ އެ

 ޮގތުން އަުޅަގނޑުމެން ެގމިާސލެއް ރި ކަންތައްތައް. އިްއޔެަގއިހު ހެންމިަވހަށް ތަންކޮޅެއް އަ ،އަޅުަގނޑުމެން ރާަވންވީ 

ަވުގުތަގިއ  އެއީ މި ؟ސްކުރީފާތޯ ެގންށް ކީްއވެ ތަތުން ަވުގނާ ހުށަހެޅި ާގނޫނު ަވުގޒައިންބަރު ރޮެގ މެރާްއޑޫ މީދޫ ދާއިއަ

އް ަބަޔުކ ތައްެގ ތެރެއިން އެނެ ޒަކެްއ ޖަހައިެގން ކޮންފިއުތަންބާްއާވ އިލެކްަޝންގައި ަބިއަވރު ނަ ރާއްޖ ަގއި

މި  މާދަމާ  ށްސް ާގނޫނު ފުރިހަމަކޮށްލީ. ހަމަ އެޮގތަެވްއކާ އަނެށް ނުެގ ތެރެއަ ާގނޫަގާވއިދާއި  ،ެވއޮފްލޯޑްެވދާނެތީ 

ތިބި ނަށް އައިސް ތަ މި ނޫންތޯނިއުކޮށްފައި ހަމަ ނިންމަންީވޓިޮގތަށް ކޮން ދާ މި  ބާއްާވފައި ހަމަ ރ  މަޖިލިސް މި 

ދެއްތޯ  ޮގތެއް އޮނިަގނެޑއް ދެްއކީމާ ނީާގނޫ ؟ެތއް ހަދަންީވ ނޫންތޯީވތޯ. ކޮންމެެވސް ޮގންރުަވއިލަފުމީހުން ބ ރު

ާގނޫނު އެަބއޮވ . ިމ  ފިކިންެގާގނޫނު އެބައޮވ . ހިއުމަން ޓްރެ އިމިްގރ ޝަން ކަމެއް ކުެރވ ނީ.އެ ށްސަރުކާރަ

 ،ހުންެގ ތެރެއިންސް މީހާ ަކ ފަންސާސް އްލަ  ރާއްޖ ަގއި ިމތިބަ އެއް މިހާުރ އެކަމަުކ މި އިންތަކުެގ ތެރެނުނޫާގ

ެގ މަްއޗަށް ާގނޫނީ ން އެޅ ނެ ޮގތުދ ތެރ ގައި އަޅަްނީވ ކޮްނ ފިޔަަވެޅއްތޯ ސަރުކާރު ހުންނާތިބި މީ ަވތަަގާވއިދުން ނުނު

 ޮގތް އުޅ  ެގންލަސްވެ  ؟އުޅެނީ  އޮނިަގނެޑއް ެވްސ ރާަވއިލަްނ އެބަޖެހ . ެއކަން ކުރަްނ ީކއްެވޯތ ލަސްެވެގން މި
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ނ ާވާލ  .ާވީތެވ  ލަިއެގން ކަމަށްކުލަދ ޝް މީހަްގނއް ެލެވނީ ެވްސ ބައެނ ވާ  އެއީ ނަަވއިލަފާނަން. އަޅުަގނޑު ދަން

. ުއޅެނީ ނުކުރަްނ މި  އެކަންކު ެއްއެވސް ބަޔަ ން ަވނީ. އެހެންެވެގ ކަމަކަށްތާ މި  ސް ެއ ަވރަްށ ޯގ މައިލީނިޒާމު ކަނޑަ 

ދ  އެބަ ބ ރު  މަހަށް ެވސްމިހާރު  ؛އް. ދެން ކޮށްލާފައި ރާއްޖ ެގ ެއކިެއކި އިންޑަސްޓްރީތަ ތޯނޫންީވހަމަ ކޮށްލަން

އެަބ  ެޖއްޔާ. ިރސޯޓުތަުކަގިއ ެވސް ހަމަ އިންޑަސްޓްރީތައް ެވސް އިންޑަސްޓްީރއެްއ ވެއްއީ އެ މީހުން. ދާނެ ނޫންތޯ.

 ށްމީހުން. ައދި މިހާރު ރާއްޖ ގައި އަލަެވސް މި ިތބެނީ ިގނައިން ބ ރު އިަގާރއިރުަގއި ހަމަ އެ އިންޑަސްޓްރީ ކުއޮޕަރ ޓު

 މިލީތަކުން ކަމަށް. އެ ފެ ކުާރނީއޮޕަރ ޓު  ތައްހައުސްހައުސް ައޅުަގނޑުމެން އުއްމީދުކުރީ ެގސްޓްތަޢާރުފުިވ ެގސްޓް

ނޫންޯތ. އެބައުޅ  އި، މިތާނަގަގލަދ ޝް މީހުން. އެހެންީވމާެވސް ތިބީ ބަނ އި ނަގއެތާ ނޫން. އެހެނެއް

ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ސައްަތއިން ސައްަތ ކަލްޗަރ.  ރަބި މުއްަސނދިއަ ،ތާ ހުންނާނީއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަސްެވފަ

ންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އެ މުއްސަނދިކަން ފީލްާވނެ. އެކަމަުކ، ، އަުޅަގނޑުމެސުންނީ މުސްލިމުން. އެހެނީްވމާ

ނަށް އޮތީ ބުރަ އަޅުަގނޑުމެން ؟ފީލްާވންޮގތަށް ދުރަތީ ކޮން މުއްސަނދިކަމެއްތޯ އޮތީ ައޅުަގނޑު އެހުއަޅުަގނޑުމެން 

ސްތަކަށް ބ ނުންާވ މަސައްކަތްކުރަންޖެހ  އިންޑަސްޓްރީ މަސައްކަތްކުރާ މާރުކ ޓުަތކުަގއި  ސައްކަތްކުރުން ނޫންތޯ.މަ

ތަނުން  ބ ނުން އިނގ ތޯ. އެ ހިއުމަްނ ރިސޯސަސް އަުޅަގނޑުމެން ެގނައުމަށް ޓަަކއި މިަވރަށް ހިއުމަން ރިސޯސަސް 

އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ާވހަކަދައްކަމުންދާ ކުރަން  ކަންއެ އި ޓްރެކުަގ ފާސްޓު  ންހަދަންޖެހ  ާގނޫނުތައް މި މަޖިލީހު

 އެބަ ާވހަކަަދއްކަން އަުޅަގނުޑ މިއަށް ޮގތެއް ހޯދަން. ޮގތެްއ ހޯދަންީވ ހަމައެކަނި ާގނޫީނ އިޞްލާޙުެގ ތެެރއިން ާގނޫނު

މި މާލ ަގއި ލަށް.  އެހެން ދިމަދިމާ މި މާލ  މީހުން އޮފްލޯޑްކުރުންމި ، ކަންތައްތަަކކީޮގތެއް ހޯދަންީވ ޮގތުން މަޅިއެރީމަ. 

މާލެއިން އެހެން ތަނަކަށް  ެވސް ހެން ތަނަކަށް. ފުލުސް އޮފީސްެވސް ބަދަލުކުރަންީވ އެެގ މާލެއިން ސިފައިން  ؛ދިރިއުޅ 

 ބަދަލުކުރަންީވ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ކޮމިޓީެއއްެގ މަަސއްކަްތ  4 ދެ!އާ ނަން.ލާއިމެންބަރުންނަށް ދަންނަަވޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. މިހާރު 

ަގޑީގައި މިނިަވްނ  ަގއި. ހަމަ މި 1ކޮމިޓީ ނަންބަރު  ،ޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ަގއި އި 12:30ދ . މިހާރު ހިނަގމުން އެބަ

ގައި. ލާމަރުކަީޒ  5 ކޮމިޓީ ނަންބަރު ،ގައި. އަިދ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ 2ޮކމިޓީ ނަންބަރު  ،މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިޓީ

ސަްވުގުތކޮެޅއް އަުރަވން. ދެން ަވުގތު އަުޅަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހު މި ަގއި.6 ކޮމިޓީ ނަންބަރު ،ކޮމިޓީ

 ަގއި.  1:00މަޖިލިސް މި ޖަލްސާ ފެށ ނީ 

 

 {ށްއަ 13:03 ން އި 12:32 :ޅުކޮތު ުގސްަވހު}
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 (هللاމަޖިލީުހގެ ނައިުބ ރައީސް އީވާ ޢަްބދު ؛ވީނެންއި އިގަތުސަޔާ)ރި

 

 :ންުވްއކެ ދެހަކަާވ ތުންސަރިޔާ

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ،ށަނީފައަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި  `. މި ދަންފަޅީަގ

ސް ހުީރ އޮތޯރިޓީ ބިލުެގ ބަޔޫޓިލިޓީ ރެިގއުލ ޓަ ،ސަނީފް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 هللا. ރި މެންބަރު ޢަޙްމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެެގންދިއުމަށް. ކުރިއަށް 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:هللا ދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަްޙމަ

މިއަދު  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މި މަޖިލީހުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި

ޔޫޓިލިީޓ  ަވުގތު ރާއްޖ ެގ ދަންނަާވ ޮގތުަގއި މިްޓކުރުމާ ބެހ  ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ލ ންދާ ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއުެވމުސްކުރެހުބަ

 .މު ބިލެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްންމުހި ހަމަ ިގއުލ ޓްކުރުަމށް ކޮންމެހެން ބ ނުންތެރި އަދިކަންތައްތައް ރެ 

ކަްނ ާގނޫނީ އޮިނަގނުޑެގ ތެރެއިްނ ކަން ،ީވާހެވސް ޮބޑަކަށް ިނޒާމުެގ ތެރެއަްށ ަވދެ  އަޅުަގނޑުމެންެގ ާރއްޖ ެގ ކަްނކަން

ފާހަަގކުެރވ .  ކަމަށް ރަނަގޅުެވސް  ބޮޑުތަނުން މަންފާ މާ އިލާބަޔާން ލިބ  މާ ރައްޔިުތންނަށް އ ެގތަރުތީބުެވެގންދިަޔއި

އް ަގާވއިދެ އައީ އަބަދުެވސް މިހާހިސާބަށް ދިެވހިރާއްޖ ެގ ކަންތައްތައް ކުރަމުން މިއަުޅަގނޑުމެން  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެގން އަންނަ ދުަވހު ބ ނުންާވ ދެން ޖެހި ،ައނެއް ދުަވހު އަނެއް ޮގތަކަްށ ބަދަލުކޮށްލާފައި ދުއެ ަގާވއި ،ލާފައިއިހަދަ

ބަދަލުަގއި ހަދައިެލވ   މުެގތުއް ފެެވސް ާގނޫނީ ިނޒާމުެގ ތެެރއަށް ކަްނކަން ެއްއޮގތަކަށް  ،ބަދަލުކޮށްލާފައި  ޮގތަކަށް  އެހެން

މި ބިލުެގ ސަބަބުން ަވރަށް ިގނަ ހެޔޮ  .އައީ ކުރަމުން މި ންކުރަމު ރެިގއުލ ްޓކުރަމުންަގާވއިދަކުން ކަންތައްަތއް 

ހަކަތަ  ،ަހކަތަ ބ ނުންކުރުމާއި ،ޮގެތއްަގއި ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ޞަލުތަކެއް މިދެންނެިވ ދާއިރާއަށް އަންނާނެ. ޚާއްބަދަ

ން އުަފއްދަިއެގން އ ެގހަކަތަ  ،ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއިްށ ކުރުމާއި އަދި ަހކަތަ އުަފއްދާ ފަރާތްތަކައިޤްތިޞާދު

ބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި މި ބިލެުގ ސަބަބުން ރަނަގޅު ހެޔޮ ަގށް އަޅުަގނުޑ ބާަވތުެގ ހުރިހާ ކަމަކަ މި ،ިވޔަފާރިކުރުާމއި

 ،ޮގުތެގ މަްއޗަށް ބަލާއިުރަގއި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ. ހަަމ އެާއެއއްކޮށް އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޖ ަގިއ މިއަުދެގ

ސައްކަތް މީެގ ސަބަބުން ެގންދަާވ މަެގންދިުއމުގައި ކުަރއްަވމުން ކަންތައްަތއް  ށްރަނަގޅަ ސަރުކާރުން އަބަދުެވސް

އެކި މިންަވރަށް ކަރަންުޓ  ،ފާހަަގެވެގންދ . އަުޅަގނޑުމެންެގ ރާއްޖ ެގ ަރއްޔިތުންނަށް އެކި ރަށުަގއި ެއކި ައަގށް

 މާ  ރެކާ ކަރަންޓު ޔުނިޓު އަނެއް ރަށުގައި ެއއަށްުވވެއްޖެއްާޔ އެއް ރަށުގައި ކުޑަ ައެގއްަގއި ިވއް  ނޫނީ  . ލިބިލިބި ހުރި

ރަްއޔިތުންނަށް ތަފާތު  އި،ިވްއކަރަށުަގއި އެައށްުވރެ ބޮޑު ައެގްއަގިއ  އޮތްއަދި ދެން ޖެހިެގން  ،އިބޮޑު ައުގގަ 

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދިޔަ ންލިބެމު ،ޮގުތަގިއާވ ެގއަސާސީ ޚިދުމަތެއް  ،އަުގަތކުަގއި މިދެންނެިވ ޚިދުމަތް
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ޖެހެނީ ީވާހެވްސ ބޮޑަކަށް އެކަުމެގ ސަބަބުން  ކުރަންެގންދިޔަ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ކަްނކަންފާހަަގވެ 

ެއ  ،ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބިފަދަ ައދި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު މިދެންނެިވ  ،ރައްޔިތުންނަށް ފަސ ހަވެ 

ހަމަ ޮގތުަގއި މަހަ ބ ުނންކޮށްެގންވެއްޖެްއޔާ  ނޫނީ ، ޮގުތަގިއ ބަިއެވރިވެ ހަމަހަމައި ހުރިހާ އެންމެނަްށ ެވސް ަގޚިދުމަތު

 ެއއް ހަމައެްއަގއި ފުރުޞަތު ފަހިެވެގން އަންނާނެ ،މިދެންނެިވ ިޚދުމަތް ލިބިަގތުމުގައި ެއއް ައެގްއަގއި  ބިލުތަކާއި އަދި

ާގނޫެންއ  އަދި ،ަގނޑުމެން ފާސްކުރަންަވުގތު އަޅު  މި ބިލަކީ މި ،ދިއުން. އެހެންީވމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ޮގތަށް

 ،ސްެވެގްނޮގސް ރައްޔިތުންނަށް އެކަުމެގ ސަބަބުން މިދެންނެިވ މުޢާމަލާތްތައް ހިންުގމާއި ޮގތުަގއި ބިލު ފާ

އަދި ާގނޫނީ ޮގތުްނ ، މިފަދަ ކަންތައްތަުކގައި ާގނޫނީ އިމުެގ ެތރެއިން ،މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ިވޔަފާރިކުރުާމއި

 ދ  ފަރާތުެގ ޙައްޤުތަކެއް  ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްއަދި ޚިދުމަތް ،ލިބި މެއްމާޔަތްތެިރކަހިއި މަކާ ކާތެރިކަރައް

އެ ޙަްއޤުތަކުެގ ތެރެއިން މިދެންނެިވ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ކަންތަްއ  ،މާޔަތްކުރެިވހިއެ ޙަްއޤުތައް  ،ބޫލުކުެރިވަގާވކަން 

ތަނުން ެވސް ބޮޑު މި ކުރަންއުޅ  މަސައްކަތް މާ ށް އަޅުަގނޑުމެންމާ އަޅުަގނުޑމެންނަފަހިެވެގންދިަޔއި

މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން މި ބިލުގައި  ،ާފހަަގކުރާއިުރަގއި އެޮގތުން .އިްއޒަްތތެރި ރައީސްރަނަގޅުކުެރިވެގންދ . 

އެ  ،ޮގތާއި  ދ ބާަވުތެގ ޚިދުމަތް ހުށަހެޅިެގން މަޝްަވރާކުރަމުންދާއިރުަގއި ދުނިޔ ެގ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި މި

ޙައްޤުތައް  އި ލިބިަގންނަ ފަރާތްތަކުެގއަދި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތާ ،މުންދާ ޮގތާއިމަލުކުރަޢަ ޚިދުމަތްތަކާ ދ ތެރ 

ފުންކޮށް ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ިމ ހުރިހާ ކަންކަމަކީ ެވސް  ،ދުނިޔ ެގ އެހެން ތަންތާނަގިއ އެކަށަައޅާފަިއާވ ޮގާތއި

މަތީން  ނޫނީ ވެއްޖެްއޔާ އެ ޮގުތެގ ،ެގންދިއުމަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެވސް އެ މަަގށްދ ތެރ ަގއި  އި ެއކަންކަމާިވސްނަ

ނޫނީ ވެއްޖެްއޔާ އަުޅަގނޑުމެން ދ  ޚިދުމަތްތައް ެވްސ މިދެންނެިވ ހަމަތަކާއި މިްނަގނުޑެގ  ،އަޅުަގނޑުމެން ދެމިތިބުމަށް

ހެޅުއްިވ މަޤްޞަދާިއ ، މި ބިލު ހުށަވ . އެހެންީވމާ ބޫލުކުރެ ަގމު ބައެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑަށް ންތެރެއިން ދިނުމުގައި މުހި

އަދި  ،ލާބަޔާާއއި ،ލަކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިެގންދާނެ މަންފާއާއިން ޖުމުމާ އ ެގެވެގންދިޔައި އަދި މި ބިލު ާގނޫނަކަށް

އަދި މި ފަރާތްތަކުެގ  ،ހަމަ އެއާއެްއކޮށް ސަރުކާރުން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތްތަކަށް އަދާކޮށްދ ންޖެހ  ޙައްޤުތަކާއި

 ،ކަންތަްއތައް ާގނޫނުަގއި ލިެޔިވ މި ،އަދި މި ފަރާތްތަކުން ޒިންމާާވންޖެހ  ކަންތައްތަާކއި ،ތަކާއިޒިންމާ

ހުރިހާ އެްނމެނަށް ެވސް ކަން ހިނާގނެ ޮގތާއި ހިނާގނެ ަމުގ ަވރަްށ  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ އޮތީމާ އިބަޔާންކުރެިވފަ 

ހެޅުއްިވ ކަމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅި މެންބަރަށާއި އަދި ސަރުކާރަށް ، މި ބިލު ހުށަންީވމާސާފުކޮށް އެނެގން އެބައޮތ . އެހެ

މާ ދެން މިކަމުން ެވެގންދިަޔއި ދަންނަަވން. އަދި މިއާއެކު ހަމަ މި ބިލު ފާސްެވ ާގނޫނަކަށް އަޅުަގނޑު ޝުކުރު

  ލިބިެގންދާނެ ންަތްއތަކަށް ޙައްލުނިކުންނަ ރަނަގޅު ނަތީޖާެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ެތރ ގައި ަވރަށް ިގނަ ކަ

 ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.  ،ދަންނަަވމުންކަމުަގއި 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރުންެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ބިލަށް ާވހަކަފުޅުދައްކަަވން އެދިަވޑަިއެގންެނިވ އިްއޒަތްތެރި

ރި މެންބަރުން އެބަ ކޮމިޓީ މަސައްކަތްޕުޅަށް އެަބ ތެިއއްޒަތް 44ކޮމިޓީެއއް ހިނާގތީ  4 ަވުގތު މި ؛ރެއިން ކޮމިޓީތެ

ެއަވރު ިވސްނުުމަގިއ  ،ބައްޓަްނކުރާިއރު ެގ މަސައްކަތް، އަުޅަގނޑުމެން މިއަދުަވަޑއިަގންަނަވންޖެހ . އެހެންީވމާ

އޮންނާނެ ޯވެޓއް. އެކަަމކު، ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ  ގައި 1:30ނަާވލީ. ޤަތުގައި މި ދަންބަހައްޓަންޖެހ  ާވހަކަ ޙަޤީ

ކެލާ ދާއިާރެގ މަސައްކަތަށް އެބަ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ަވޑައިަގންަނަވން ޖާަގދ ންޖެހ ހެން އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  

 

 ބްރާހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްެކުވން:ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިކެލާ 

އަުޅަގނޑުމެން މި ާގނޫނުެގ ދަށުން  ،ޔޫޓިލިޓީެގ ދަށުން ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޔޫޓިލިޓީން ދ  ޚިދުމަތްަތއް

ްށ ޓަކައި މި ާގނޫނަކީ އަުޅަގނޑުމެންނަ ކުރުމަށްއެ ޚިދުމަތްތަކުެގ ފެންަވުރ ރަނަގޅު ،ދ  ޚިދުމަތްތައް ކަށަަވރުކޮށްދީ

 މު ާގނޫނެއް. މި ާގނޫނު ހުށަހަޅައިދެއްިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު އެކަމަށް ޓަކައި ޝުކުރުންަވރަށް މުހި

މަތެއް. މި ޚިދުމަތްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖ ެގ ަވރަށް ފަހަކަށްއައިސް ތަޢާރުެވެގންދިޔަ ޚިދު ދަންނަަވން. ޔޫޓިލިޓީ

ރާއްޖ ެގ ރަށްރަށުަގއި އެހެންނަމަެވްސ، މިހާރު އްދުަގއި ެދެވމުންއައީ. ހަ ރަސަމާލ   އިޮގެތްއަގ މައިަގނޑު  ޚިދުމަތްތައް

ފުރަތަމަ ފެނުނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ށް ޔޫޓިލިޓީެގ ޚިުދމަތްތައް އަޅުަގނޑަ ދެވ .ެވސް ޔޫޓިލިީޓެގ ޚިދުމަތްތައް އެބަ 

ޔޫޓިލިޓީެގ ކަންތައްތަްއ ދަނީ  މިނޑުމެން ޅުަގއެއަށްފަހު އަ. ފަހުން ރު ެވރިކަމަށް އައިަވނަ އަހަ 2008 ،ސަރުކާރެއް 

ެވްސ  އިރުއިއެއްުދަވހުން އަނެއް ދުަވހަށް ތަރައްޤީކުރަމުން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެން މިހާހިސާބަށް އަ

ަގާވއިދެްއ  ،މަތްތަކަކީ ާގނޫެނއްަވނީ. މި ޚިދު ާގނޫނެއް ނެހެދި މި ނުަވތަަގާވއިުދތަކެއް  ށްއަޅުަގނޑަށް މިކަމަ

ޚިދުމަތް ދ ންޖެހ ނެ   ަގނެެގންަރއްޔިތުންނަށް ެވސް ަޙއްޤު މިންަވރަކީ ކޮަބއިކަން ދެނެ ،ފުޅުންއެ ބ  ،ދިެގންހެ

 ،ޚިދުމަތެއް މިއީ. ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނެގންޖެހ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހެނީ ކޮން ޚިދުމަތެއްކަން

މި ވ ތުދިަޔ  ،ރަންުޓެގ ޚިދުމަތް ދ އިރުށްރަށުގައި ކަޮގތަކަްށކަން. އަުޅަގނޑުމެން ރަކޮން  ،ކިހާަވރަކަްށކަން

އެންމެ ބޮުޑ  އިުގޅުން އެންމެ ބޮޑު ރަށެއްގަ  ަވުގތަކު ސަރުކާރާ ސަރުކާރުތަކުން ޚިދުމަތްދެމުން ެގންދިޔައީ އެ

ތަށް ކަމަށް މިހާރުެވސް ިމކަން އޮތީ ިމޮގ .ޮގތަކަށް އެޅ   ެގެއއް އިންޖީނު ރަނަގޅުެއންމެ  ،ބެހެއްޓ  ޮގތަށްއް އިންޖީނެ

އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ހަމަ  ،އެހެންނަމަެވސް .ހުންނަ ޮގަތށް ބަލާފަ އުޅުމާ އި ނެ. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ުގޅުމާެވދާ

 އ  އެބަޖެހެއެރަށަކަްށ ޙައްޤު މިްނަވުރ އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ ރަށަކަށް ެވްސ  ، ހަމަކޮންމެ ރައްޔިަތކަށް ެވސް

އެ ރަށެްއަގއި ކަރަންުޓ  ،ލިކަމަކަްށ ބެ ހުރިހާ މި ،އާިއ އަިދ ސައިާޒއިއާބާދީ ؛ށްރަށްން. މިސާލަކަށް އެިކ ރަކަނޑައަޅެ
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 ޖެހ . އިލެކްޓްރިކް އެއީ ކަރަންޓްކުެރެވންށަކަށް އިންޖީނުތައް ބޮޑުރަރަށް ބަލާފައި އެ އި ބ ނުންާވ ަވރަށްއުފެދ  މިންަވރާ

ކޮށިތައް ެވސް މި ބީދައިން އެޅެން އެބަޖެހ . ނުަވތަ މަ ކުނިނުަވތަ އިންޖީނުެގތައް ެވސް ެއޅެންޖެހ . ހަ  ،ކަމަށް ާވނަމަ

ބައި ރަށްރަށަށް ބައެއް ރަށްރަށުަގއި ތަންކޮެޅްއ ފަސ ހައިން އެކަންތައްތައް ެވެގން ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަެވސް އަެނއް

 ވ ތުެވިދޔަޅުަގނޑުމެން އަ .ލަތެއްގައިހާނުަވތަ ބ ނުންވެއްޖެ  ،ަވުގތުަގއި  އެ ެވސް އެކަންަތއްތައް އެބަ ާވންޖެހ 

މި  .ލަ ކުނިހަކަ ާވހަލާކުނު މިދެންނެވީ  .ނުެލިވއިުއކަ ނީ ރަށުގައި ހުރި ކުނިކޮޅުިތބެންޖެހެ ހަރު މިއައަށެްއކަ ހައެއްކަ 

ެއީއ  ،އޮފީހަށް ދާން. އެހެންނަމަެވސްއޮފީހުން އަނެއް  އެއްއަބަދުެވސް ޖެހެނީ  ނުޑމެން މިލުމަށް އަުޅަގކާއު  ކުނިތައް

ނުަވަތ  ެވސް އުކާެލވ ނެ އެ ކުނި  ،ދިހެ ނޑުމެން ަގާވއިދެއްއޮންނަންޖެހ ނެ ޮގތެއް ނޫން. އަޅުަގ އެކަން

ެގ ތެރ ގައި އެ ރަށަކަށް ކުިނ އް އޮންނަ ޕީރިއަޑެ . އެހ ބަޖެކުނި ުއކާލެވ ނެ ަގވާއިދުަތކެއް ހަދަން އެނުލެވ ނެ އިނައްތަ

ބ ފުޅުންނަށް  އެުޤ މިންަވރު ބ ފުޅުންނަށް ޙައް އެ ،އް ެހދި، ެއޮގތަށް ަގާވއިދެދާން އެބަޖެހ . އެހެންީވމާ އިބަލަ

 ،ރެވ ނެ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހަދާ ާގނޫނުެގ ދަށުންހެއްޓެނިިވ ޮގތެްއަގއި ނުކުަތއް ދެމެކަންތައް މިިގެގން ނޫނީ ނއެ

ަގނޑުމެން މިއަދު ދެކެްނ ދިއުމަީކ ައޅުއުސޫލުަތކުެގ ދަށުން މި ަޢމަލުތައް ކުރެެވމުން ،މި ހަދާ ަގާވއިދުތަކުެގ ދަށުން

ެވްސ  ުގެވސް ހަމަ މިދެންނެިވ ޮގުތގައި ހިމެނ . އަ  ކުރުންރޯލް ޓްހަމަ އެޮގަތށް އަުގ ކޮންބ ނުންާވ ޮގތް. 

، އަޅުަގނުޑމެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް . އެހެންީވމާއެޮގތަށް ބަލާފަ ހާލަތު ރަށެއްެގ ކަނޑައަޅަންޖެހެނީ އެ

ދެކެން. މި ބާރު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ދ ންޖެހ   ކަމުގައި އަޅުަގނޑު ކަމެއް މުހިންމު ކުރަމުންދާއިރު މިީއ ަވަރށްފައްކާ

 އި ނިންމާނީ އޮންނަ ަގވާއިދަކާ  ންަކއުންސިލަކު ަރށެއްގ  ލާމަރުކަޒީ ޮގތުން އެ ރަށެއްެގ ަކއުންސިލަށް. އެ

 ޚިދުމަްތދ ނެ އަުގަތއް ކަނޑަައޅާނީ. މިފަދަ ޔުޓިލިީޓެގ އި،ލާ ައގާ އިއްަގއި ކުިނ ުއކަށެރަ އެ ،އުޞޫލުތަކެްއެގ ތެެރއިން

ދެްއިވ ޅައިާގނޫނު ހުށަހަ މި .ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދެކެން ަވުގތަށް ަވރަށް މުހިންމު ާގނޫެނއް ނޫަނކީ މިއެހެންީވމާ، މި ާގ

 ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.  ،މުންކުރު ދަންނަަވޝުފަހަރު ފަރާތަށް އަދިެވސް ެއއް

 

 ުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއކެ 

 ޖާބިރު.هللا ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުކާށި

 މި ނެއްބާރުއަޅާ ާގނޫ ކަންކަން ެގންިދއުމަށް ންަވކި ުއޫސލެއްެގ މަތީ އި،އާދެ! ޔުޓިލިޓީ ރެިގއުލ ޓަރީ ބޯޑެއް އުަފއްދަ

އަދި ަސރުކާރަށް ޝުކުުރ ދަންނަަވން. މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.  ތީ ހުށަހެޅުއްވި އިދެްއވީ މަޖީލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވ

ައޅުަގނޑުމެްނ  އެއީންނަނީ. އޮ  މިން ެވސް ކުރަ ުގޮބޑުކޮށް ކޮންެމ ކަމެއްަވރަށް އައި ާރއްޖ ގަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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 ވ ނީ ކުރިމަށްޓަަކއި. ދެން އެކަން ކުރެތުން ޖީބަށް ލުއިކަންކަން މި ކުރަނީ ރަްއޔި ެގންއިރިޓީތައް އުފައްދަ އެކި އޮތޯ

ނެތް   ފެން ،ޖެހ ނެ. ކަރަންޓު ނެތް ރަށްރަށް ކަަރންޓު ދ ންޖެހ ނެކަރަންޓު ހުންނަން ،ެވސް ހިސާބުތަެކއް ޖަހަިއެގން

 ކޮޅެއް ފަހަތުަގއި މިަތއް ައދި ތަންއްރަށްރަށަށް ފެން ދ ންޖެހ ނެ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ާދއިރާަގއި ެފނާއި މިކަހަލަ ކަންތަ

ިގފަިއ ޮއތީ. އެކަމަށްޓަަކއި ސަުރކާރަްށ ނއެ ދާަކން އަުޅަގނޑަށްއެ މަސައްކަތް ެވސް ކުރިއަށް ،އުޅެނީ. އެހެންނަމަެވސް

އަޅުަގނޑުމެންެގ ދާއިރާެގ ހަމަ ކަރަންޓު ބިލު ދައްކަިއެގން މީހުން އުޅެނީ.  .ތްތެިރ ރައީސްޝުކުރުެވިރަވން. އިްއޒަ

ިގފަެއއް ނެތް. އެހެންީވާމ، ރެިގއުލ ޓަރީ އޮތޯރިޓީެއއް ނކަމެއް އެ ހުންނަ ކަރަންޓު ިބލު ނުދައްކާ އެްއެވސް މީހަކު

އެބަ ެވސް މިތާ  ލިބ ނެ ކަހަލަ ާވހަަކއެއް ދަނީކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން ބަލަންީވ ަދއުަލތަށް އާމް ޅުއޮތުމަކީ ރަނގަ 

އާމްދަނީ އިތުުރ  ެގަނށް އައިފަހުން މި މަޖިލީހަކަށް ދައުލަތުަވނަ މަޖިލީހުގައި އަދި މިތަ 19 ދައްކަންޖެހ . އަުޅަގނޑު

އް ތަނެ އައިހެޅިެގން ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ށަަގވާއިެދއް ެއއްެޗއް މިތަނަށް ހު ،ކުރާނެ އެްއެވސް ކަހަލަ ާގޫނނެއް

އިތުުރ މީހުންނަށް  ކަމާއި ކުރާންޖެހ  ަކން؛ އަަބދުެވސް ޚަރަދު. އަުޅަގނޑު ހިތާމަކުރަންަވރަށް ެއކަމާ ، ދިެއއް ނުފެނ އަ

ަވޒީފާެގ  އެއީ .މިކަަހލަ ކަންތައް ކޮންމެހެންެވސް ކުރަންޖެހ ނެ ،ވަޒީފާތައް ދިނުުމެގ ޮގތުން ބޯޑުތައް އުެފއްދުމާއި

ނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން އުޅ ނީ. ތަނެއްގައި ކިހި ަވީޒފާ ނެތް  .އުޅެވ ނީ ުޅަގނޑުމެންނަށްއަ ބާޒާރު އުފައްދަިއެގން

ބޮޑެތި ިބޔަ  ،ކާއި ޮގތަ މެންޓްތައް ައންނާނެޓްއަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހ  ޮބޑެތި އިްނެވސް ،އެހެްނީވމާ .އީސް ޒަތްތެރި ރައިއް 

ާވލަން. މިސާލެއްެގ ޮގތުން ކަރަންޓު ޅުހު އްަވސީލަތްތަރާއްޖ ަގއި ހުރި  އިންެވސްޓްމެންޓްަތއް ރާއްޖެ އަންނާނެ ޮގތަކަށް

ޕާޓްސް ރއަދި ޖަނަރ ޓަުރ ހަލާކުީވމާ ސްެޕއަ .ުނހިނާގނެ ޓަރުޖަނަރ  ނޫނިއްޔާނ . ތެޮޔ ައޅަިއެގން ،ދެވ ނީ

ކުރަންޖެހ ނީ. އެހެންީވމާ، ެއއަށްެވސް ަވރަްށ ޓުއިމްޕޯ ،އުފައްދާކު ނުއެއް ޕާޓްސް މިތާރޖެހ ނެ. ސްޕެއަަގންނަން

ބާދީއަކަްށ އާ ެގންމިލިއަން މީހު 2 ،، އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ ްގރ ޓަރ މާލެ ހަދާފައިއެހެނީްވމާދާނެ.  ބައިަވރު ޚަރަދު

ކަމަށް އަުޅަގނޑަްށ  ކުެރވ ނެއޮޕަރ ޓުހަކަތަ  ރނިއުކްލިއަނޑުމެންނަށް ުރން އަޅުަގއ ކުރަން. މިތަން ޑިޒައިން

 ކޮންމެ ދުަވހަކު ެއއްކަހަލަ ާވހަކަ މި . ން ދެކޮޅެއް ނުޖެހ ކު ކުރާ ޮގތަމިހާރު އަުޅަގނޑުމެން މި އޮޕަރ ޓު ބޫލުކުެރެވނީ.ަގ

 ްއޔާ ްއޔާ ެއަވރުެގ އާބާީދއެއް ޮއވެއްޖެކުރަންެވއްޖެމެން ނިއުކްލިާއ ހަކަތަ ރާއްޖ ގައި އޮޕަރ ޓުދައްކަނީ. ައޅުަގނޑު

ޮގތް.  ކުރަންޖެހ  މައެއީ ދެން އެންމެ ހޫނުކޮށް އެކަން ކުރަންީވ ؛ދިމާާވ ހަކަތައިެގ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

ނޑުމެން މިތާ ކިތަންމެ  ންެގ ޖީބަށް އަުގހެޔޮކުރަން ައޅުަގކުރުމަށްަޓކައި ރަްއޔިތުންެގ ޖީބަށް. ރައްޔިތު އަުގހެޔޮ

ތެޔޮ   ؟ތަށް ކަރަންޓު ދޫކުރާނީޮގ ޅާނާނެއްތޯ ސްޓެލްކޯއިން ތެޔޮސް ކިހިޔަދިހެކިތަންެމ ާގނޫނެއް  ،ސްޔަަގާވއިދެއް ހެދި

މީހުން އުފައްދަން  .އިންޓަނެންސް ކުރަން އެބަޖެހ އެބަާއދ . މެ ފްލަކްޗުއ ޝަންބާޒާުރެގ ތެލަށް  .ަގންނަން އެބަޖެހ 

ކަމެއް   ހުރިހާޒްޔުޓިލިޓީ ،މައްސަލަތައް މިތާނެގ އިެލކްޓްރިކް ހުރިހާ އުމަކާޤަމިހާރު ދުނިޔ ެގ ރަނަގޅު އެބަޖެހ . 

ެވްސ  ، އަުޅަގނޑުއެބަޖެހ . އެެހންީވމާ ާވންކްރިއ ޓު  މިތާޮވލިއުެމއް  ،ެވެގންރޖުމަ މީހުންނާ ކޮށްލީމާ އެާވލުހަ
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ެވސް  ދިމާާވ ދަތިތަކެއް ،އް ހުންނަން. އެހެންނަމަެވސްުޑެގ ދާިއރާެގ ހަމަ ބަރާބަރަށް ހުރިހާ ކަމެނއަުޅަގ، ބ ނުންަވނީ

ޓު ދަ ޮބކްްސ އައުްޓ ، ޮގތްތަކަކަްށ ރީިޑޒައިންކޮްށފައި އާއިަގތުމަށްޓަަކއި ހުންނާނެ. އެހެންީވމާ، އެ ަދތިތަކުން އަރަ 

ޮގތަށް  ަގއި ިވސްނިތަކުެގ އަހަރު 1970ިވސްނަނީ.  ތަަރަކށް މިތިންކިންގ އެބަ އަންނަންޖެހ . އަޅުަގނޑުމެން އެްއވައް

ަގމުން ެވްސ ހިނ އަރިޒަމް ޮގތަކަށް ނޫްނ ޓު ަގއި ިވސްނި 84ިވސްނަނީ. ެއޮގތް ބަދަލުކުރަން އެބަޖެހ .  އަދިެވްސ މި

 ،ސްޓަރާއިޓުއަރިޒަމް މިނި ،އަޅުަގނުޑ ދެން ަވރަށް އުފާކުރަންހުރ .  ސާޅީހަކަށް ޕަސެންޓު. މިއަދު އަީއކީ

ދިާމާވ  ،ާވހަަކއަކީ ކަށް.ާއއި ކަންތަްއތަކެިބނެޓުން ކުރާ މަސައްކަތަށް. ކޮރޯނާ ވައިަރސް ،ާއއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ތަކަށް ެވސް ަވުގތުްނ ކުންބ  ،ނެރ ނެ  ެވސް ބ ލްައއުޓް ޕްލ ނެއްކުރުމަށްަޓކައި ސަުރކާރުން އްލުޙަމައްސަކަތަްއ 

 އަުޅަގނޑުމެން ؟ނެއް ެތޮޔ ެގންނަނީދެން ކިހި .ނުވ ތައް އޮޕަރ ޓުމިހާރު ބ ންކު އެބަ. ޓް ދ ންޖެހ ރަވުގތަށް ކޮމްފަ

ދީ  ތިޞާޤްކުރަން އެބަޖެހ . އިރ ޓުނެލިބ ނެ ކަންތައްތައް ޖެބޫލުކުރަންޖެހ  ޙަޤީޤަތަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ލާރި ަގ

ހުސް ޚަރަދުާވ  ،ބަނދަރުތައް ހެދުން، ންޕޯޓްއެޅު މިހާރު ؛. އިންެވސްޓްމެންޓުޖެހ  ެވްސ ިވސްނަން އެބަ  ޮގތުން

ބަނދަރުތައް  އަުޅަގނޑަށް އިނގ  ަދތިތައް ހުރީމާ. ހަދަނީ. ެއއްެޗއް ލިބ  ބަނދަރެއް ނަަހދާ އް މިތަބަނދަރު

 ެއއީ ؟ ހަދަންޖެހ ނެކަން. ބަނދަރުތައް ހަދައިެގން ބަނދަރުތަކުން އެްއޗެއް ލިބ ތޯ. މަްސެވރިކަްނ ހުޅުާވލަންީވ ނޫންތޯ

ހުރިހާ ޮގތަކުން ހުޅުަވންީވ ؟ އަޅަން ހުޅުާވލަންީވ ނޫންތޯލ ނު  ؟އަން ޑޮލަރުެގ މާރުކ ޓް. ހުޅުާވލަންީވ ނޫންތޯޓްރިލި

ރިޒަްމ ެވސް ހުޅުާވލަްނީވ ނޫންތޯ އަމެޑިކަލް ޓު  ،ރިޒަްމެގ އާ ަވއްތަުރަވއްތަރު އަދެން ެވސް ޓު؟ ނޫންތޯ ިވޔަފާރިތައް

ބައްދަލުކުރިްނ  ުޅަގނޑު ދެންމެ ރާއްޖ ެގ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތާއަ ،މިހާރު ދެން ހުޅުވ ނެ ކަމަށް؟ ރާއްޖެއަށް

، އަުޅަގނޑު ަގބޫުލކުރާ ކަންަކން ކުރައްާވ ޮގތަށް. އެހެްނީވމާ އިރުކޮެޅއް ކުރިން. އެ މަނިުކފާނު ހުންނެީވ ަވރަށް

 ؛ޔިތުން ޖީބަށް ެއްއޗެއް ަރއް ،ޮގތުަގއި ވެއްެޖއްޔާ ައުގހެޔޮޮކށް ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށް ައޅުަގނޑުމެން ހިފާއިުރަގއި 

. މާލިްއޔަތު ބިލުތައް ސީދާ މިތަނަށް ެގންނާށ  ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓް އެޕްރޫްވކުރާ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެޖޯރިޓީ އޮްތއިުރގައި

 ޯކއްެޗއް ބަލަން މި ؛ިމ ބަލާ ،މީނާ ެގނެސް  ،ެވްސ މި ދައްކަީނ އެމް.އ .ސީ.އެލްެގ ާވަހކަ. އ ާނ ެގނެސް ންކޮމިޓީ

އެންމެ ބޮޑު ެއއް ކުންފުނި.  އެއީ ާރއްޖ ެގ.ކީ ަސރުކާރު ކުންފުންޏެއް. ދެން، ޮއތީ ޓީ.އެމް.އ  އެލަ .ސީ.އެމް.އ  ؟އުޅެނީ

ދެން މިހާރު   ،ކޮށްރިމުރާޖާ ،ކޮށްތި މުރާޖާއ  ،އެ ދެ ކުންފުނި ދ ތެރ ގައި ދިމާިވ ިވޔަފާރީެގ މައްަސލައެއް

. ެވެގން އުޅ  ޮގތެއް ެވސް ސާފެއް ުނވ . އްއެްއޗެ ތު ެވސް ެވއްޖެ ކަންނ ނެގ އެ އަޅުަގނޑަކަށް ނ ނެގ އެ ކިާފލާ

، މި ރާއްޖ ެގ ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާުރެގ . އެހެންީވމާތާތަކުން ނުެވސް ކިޔ ނެބަސް ިގނަ ދެން މާ 

ފައިނ ންޝަްލ އުްޓކުރާށ . އަބެއިލް ން މިހާރަށް.މިހާރު އް ޕަންްޕާވންިވއްޔ  މިާހރުއޮތް ޮގތަށް ޕްރޮޖެކްޓްތަ ޕްލ ންގައި

އެއީ އަނެްއާކ  . ސަރުކާުރ ކުންފުންޏަކުން ޗެކެއް ަގބޫލެއް ނުކުރ .އޮޕަރ ޓްާވންީވ ާވްނީވ. ކ ޝް ފުލޯމާކެޓް އޮޕަރ ޓް

ރާއްޖ ެގ ސެންޓްރަލް ބ ންކުެގ އޮޕަރ ޝަންްސ  ސަރުާކރު ކުންފުންޏަކުން ލެންޑެއް ނުކުރ . މި ކަންަތއް. ހަ އަނެއް
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ލޯނު ނެިގ  ،ތިމަންނަމެންނަކަށް ލޯނެއް ދެވ ކަށް ނެތ  ،ބ ންކުތަކުން މި ބުަނނީ .ރީ ހުއްޓިފަހިންާގއިރު ބ ންކުަތއް އެހެ

 ،މާދަމާ އަުޅަގނޑުެމން ކުއްލި ޮގތަކަށް ަވންޏާ އެއަށްތާ ެލވ ަކށް ނެތ . އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްއިރަހުނު ވިއްކަ ެގމީހުން

އެހެންނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑަށް  ޖެހެނީ.އީސް، ޮގތެއް ހޯދަންރ  ެވސް މަޖިލިސް ބާއްާވަފއި އިްއޒަތްތެރި ރަ ނޫނިއްޔާ މި

ހައެއްކަ  ؟ދައުލަތުެގ ރިޒާރްވަގިއ ހުރީ ކިހާަވރެއްތޯ ؛ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ަވޒީފާެގ ބާޒާުރގައި ތިބި މީހުންނަށް

ދައުލަުތެގ ރިޒާރްވ ހާަވރު ހުންނަ ކަމަށް މި ާވހަކަަތއް ދެެކެވނީ. ށްކަސަތ ކަ މިލިއަން ކަންނ ނެގ ހުންނާނީ. އެހާ

އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ިވސްަނން އެބަޖެހ . އެ ކަމާ؟ ސްރިންކްެވއްޖެއްޔާ ދެން ކިިހނެއްތޯ އަުޅަގނޑު ހަދާނީ

 ވ .. ޤަުއމަށް ދިމާާވ ކޮންމެ ކަމެއްަގިއ މި މަޖިލިސް އޮޕަރ ޓުތިބީ މި ޤައުމުގައި ަވރަށް ބޮޑު ޒިންމާ އުފުލަިއެގން

ބެހ   ެއކްޓާ ބ ންކިންގ ،ބެހ   އާިވޔަފާރި  ،ިތން ބިލެއްހަމަ ެއޮގތަށް ދެ؛ އްިބލުތަ ކޮށްސީއިްއޔެަގއި އެމަޖެން

 ެވސް ބަދަުލކުރާށ . ރާއްޖެއަށް ޮބޑެތި ިއންެވސްޓްމަންޓް އަންނަންޖެހ  ދުކުރާށ . ެއމް.އެމް.އ  ެއކްޓުބަން އްތައްތަކަން

ނެ ޮގތް ހަދާށ . ެވވ ދާ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ސީ ޖެއަށްދުނިޔ ެގ ބ ރު ބޮޑެިތ ބިލިއަނަރުންތައް ރާއް ،ޮގތް

ހ . ދިެވހިރާއްޖެއަކު ނެތ  ެއަވރަކަށް ަވސީލަތްތަެކއް. އަުޅަގނޑުމެން ދިެވހިރާއްޖެއަށް އިްނެވސްޓްަމންޓް ެގންނަން އެބަޖެ

ޖެހ . އް ފަްސ ެވސް ކުރަން އެބަކޮންމެ ކަމަކީ ެވސް ނުލާހިކު ބޮޑު ކޮސްޓެކ . އެ  ،ަގބޫލުކުރަންޖެހ  ޙަޤީޤަތަކީ

ލައިެގން އަުޅަގނޑުމެްނ ބައްތި ދިއްފުޅި؟ ޖަޒީރާެވެގން ކޮންމެ ރަށެއްަގއި މީހުން އުޅެެގން ދެން ކިހިނެއް ހަދަނީ

 4ސިޓީ ހަދަންޏާ  4މެން ަގބޫެލްއ ނޫން. ބޮޑެތި ސިޓީތައް ހަދަންީވ. ެއޮގތަކަށް އަުޅަގނޑު ،ނޫން، ނޫން ؟އުޅެންީވ

 ހުރި ކުދި ޖަނަރ ޓަރުތައް ނިްއާވލަންީވ. ދެން ،ސިޓީއަށް މީހުން ބަދަލުކޮށްފައި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު.އިްއޒަްތތެރި އިނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ނުގަރއިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ާވހަކަދެއްެކުވން:އި

މު ންއްދުން އަުޅަގނޑު ެވްސ ަގބޫލުކުރަން އެީއ މުހިރެިގއުލ ޓަރީ އޮތޯރިޓީެއްއ އުފެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ހުރި ތަންތަްނ  ، އުފެދިފައިއަޅުަގނޑު ދަންނަާވލަްނ ބ ނުން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ،ކަމެއްެގ ޮގުތަގއި. އެހެންނަމަެވސް

ެއކަންކަން  ،މަެވސްތަންތަން. ެއހެންނަ އަދި ޚިދުމަތްދ ދި އުފައްދާަފިއ އައި، ެވސް އެބަހުރި ަޤއުމުަގިއ އުފެދިފަމިހާރު

އަުޅަގނޑު ކަންކަން ފަހިާވނެ ޮގތަކަްށ ބައްޓަންކުރުމަކީ  ،ކުރުމަށްޓަަކިއ ާގނޫނުތަކުން ބާުރ ލިބިއިތުރަށް ރަނަގޅު

މު ޚިދުމަތްތަކަށް އެކި ޮގތްޮގތުން އްމި ރާއްޖ ގައި އާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ،ރަނަގުޅ ކަމެއް ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި

ިމއިން  ،އަބަދުެވސް އަުޅަގނޑު އެބަ ދަންނަަވން ،ާވއިދުތަްއ ހެދިފައި އެބަހުރ . އެހެންނަމަެވސްަގ ،ާގނޫނުތައް ހެދި
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 ،ބިލިއްޔަތުކަން ހުރެޤާަމއްޗަށް އަރާއިުރގައި އެ ބަަޔކު މިކަން ކުުރމުެގ  އަތްޮގސް ަބއެްއެގކޮންމެ ކަމެއް ނިމި

 މި ކަންކަން ޙައްުލެވެގންދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ނޫނިއްޔާޚިދުމަތްދ ން އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކީ ކޮްށެގން  ރައްޔިތުންނަށް

ރާްއޖ ގައި އުފެދިފައިާވ ކުނީެގ  ،ބޮޑު ޝަކުާވއަކީ  ެވްސ ރާއްޖ ެގ ހުރިހާ ރަށެްއެގ ެއންމެނުކުރަން. މިހާރު  ަގބޫލެއް

 އިްނކަން އެންމެހަމިއަދު ަވރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް އެބަ ބ ނުންކުެރވ . އަދި އެ ކަމައްސަލަ. ދުނިޔ ެގ ެޓކްނޮޮލޖީ 

 މިއަދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ފެނ . އެހެންނަމަެވސްކައިރިން ފެންނަން ެވސް ރާއްޖ ެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަްށ އެބަ

އޮންނަނީ އިހުޒަމާނުގައި އޮްތ  އަިދެވސް ހަމަ މި ،އެއިން އެއްެވސް ަވސީލަތެއް ބ ނުންނުކުރެިވ ،ދާއިރު ހިސާބަށް

 ެވސް  މިއަދު ،ެލވ ނެ ޮގެތއްއިއުކަ ،ކުނިތައް އުފެދިެގންދާއިުރަގއި އެކި ރަށްރަުށގައި  ރާއްޖ ެގ ަރއްޔިތުން ޮގތަށް.

ބޮޑު އަމާޒެްއެގ ޮގތުަގިއ  މި ސަރުކާުރެގ އެންމެ ،ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް މަކުރާަވސީލަތެއް ނެތިދާކަން އެއީ ހިތާ

ކީ ފާހަަގކުރަން. އަިދ ރ ަގނޑާއި ުދާވލު ެއކަން ރ ިވަފއިާވކަން އުފަލާއެ އެ ޕްރޮުގރާމު ،ެލިވތައިރާއްޖ ެގ ކުނި ަނއް

މަަސއްކަތްކުރަމުންދާކަން ެވްސ އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަން. ކުރުމަށްޓަކައި ސަުރކާރުެގ ުވޒާރާތަުކެގ ޒުތަންފީ

ކަންކަން އަުޅަގނޑުމެން ކުރަން އެބަޖެހ   ައަވސްކުރުުމެގ ސްޕީޑު ،ކަންކަން އަަވްސކުރުމުގެ  ،އެހެންނަމަެވސް

މަތްވ ޯތ ދުނިޔެއަށް ދިމާެވފަިއާވ ބޮުޑ ހާދިސާއަކުން ސަލާ ؛އެކީ ދަންނަަވންޔާހިތާމަ ،ަތކުން. އެހެންނަމަެވސްުވޒާރާ

މަަސއްކަުތަގއި އުޅ ކަން ެވސް ފާހަަގކުަރން. އޮތޯރިޓީއެއް އުފައްދާފައި އެ ސަރުކާރުން ރ ަގނޑާއި ދުާވލު މުޅި  މިއަދު

އެއީ އަުޅަގނުޑ  އެީކަގއި ކަންަކން ހިނުގން އެ އޮތޯރިޓީެގ ބާރުެވރިކަމާކުރީމާ އްޔަންޢައަށް ބ ފުޅުން އެ އޮތޯރިޓީ 

ކަންކަން  ެއްއވުޒާާރއިން އަނެއް ވުޒާާރއަށް ،ސްެވެގންދާނެ ކަމެއް. އެހެްނނަމަެވސްދެކ ޮގުތގައި ކަްނކަން ައވަ 

 ންޖެހ  ސިޓީބިޓީ ބަދަލުނުކުރެވި ބަދަލުކުރަ ،އިެއއް ުވޒާރާިއން އަނެއް ުވޒާރާއަށް ދ ންޖެހ  މަޢުލޫމާތާ ،އޮންނައިރުަގއި

ހ  ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެްނ ިދއުން ެވސް ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ފާހަަގކޮށްލަންޖެލަސްެވެގންދާ

ސަރުކާރުން ލިބ އިުރަގިއ  ށްމި ޤައުުމގައި އަބަދުެވސް އެމް.ޑީ.ޕީއަ  އަުޅަގނޑު ދެކ ޮގުތަގއި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރަން. ކު ޖެހެނީ ހަމަ ސުމަކުން ފައްޓަިއެގން ެއކަންއަލުން  ާވ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ.އްލާފަިއ އޮ ޤައުމެއް ފުނޑާ

 24ލާފައި މިތަނުން ފައިަބިއެގންދަނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު. އިޮއޅަ ެވސް ާގނޫނުތައް  ،ާގނޫނުތަކަށް ެގންނަންޖެހ  ބަދަލުތަކާއި

 އެ ތިބ  ބައެްއެގ ފައިދާއަށް ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާާވ ޮގތަށް ހެދިފައި ،ާގނޫނު ހަދާފައި ބާރަދިހަަގިޑއިރު ނުަވނީސް 

ނުދ . އ ެގ މިސާެލއް  އްށް މިދިޔަ ދައުރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ފެނިެގނެކަހުރި ާގނޫނުތަކެއް ައޅުަގނުޑމެންނަ

ެއކީަގއި އޮތް  ބާރުެވރިކަމާންނަށް އްޖ ެގ ަރއްޔިތުދިެވހިރާ ބައިންދާފައިފަހަރު އުލު 8ފަހަުރ،  7ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުން 

 އަޅުަގނޑުމެން އިރާަދފުޅުކުރެްއިވްއޔާ މި އޮތޯރިޓީ މިފުށަށް ޖަހާފައިާވކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގުކރަން.ފުށްއެ ،ކަމެއް

އް ެއއްެވސް ަޝއްކެ  ގައިަރއްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދ ނެކަމީ އަޅުަގނުޑެގ ހިތު އިރާއްޖ ެގ އެންމެހަ ،އުފެދި

 .ނޫން. ދެއްިވ ުފރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އުފެދ  ކަމެއް
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 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން

 .އިކްރާމް ޙަސަން ދިއްަގރު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :ާވހަކަދެްއކެުވން  ިއކްރާމް ޙަސަންއިާރެގ މެންބަރު ދާދިއްަގރު 

ެގންދަނީ  އަުޅަގނޑުމެން ަބހުސްކުރަމުން މި އަުޅަގނޑު ަގބޫލުުކރާ ޮގުތގައި ޒަތްތެިރ ރައީސް.އްއި ޝުކުިރއްޔާ އާދެ! 

ކޮންމެެވސް އެއްެޗްއ ހަމަ ދ ތެރ ގައި އަުޅަގނޑު ެވްސ  ޔުޓިލިޓީ ރެިގއުލ ޓަރީ އޮތޯިރޓީެގ ބިލަށް. ދެން މި ބިލާ 

ދަނީ ަވރަށް ިގނަ  އި މި މަޖިލީހުން މިއަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރާ ޮގތުގަ  ؛ދަންނަާވލަން ބ ނުން. އަޅުަގނޑުމެން

މެންބަރުން ތިބި މަޖިލީހުން ިގނަ އަދަދެއްެގ  65 ،މެޖޯރިޓީ .ީޑ.ޕީެގކޮށް އެމްޞަމަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން. ޚާއް

ަވނީ މިހާރުެވސް  މި ހަމައަށް އ ެގ ފައިދާކޮށްދިނުމަށްަޓކައި ރައްޔިތުންނާ ،އްކޮށް ެގ މަސައްކަތްތަ ބިލުތަކު

 ،ކޮށްލަނީހަަގދަނީ ެވސް މަސައްކަްތތަކެއް ކުރަމުން. އަުޅަގނުޑ މިާވހަކަ ފާ . މިތަެކއް ކުެރިވފަމަސައްކަތް

އެ  ،ާވނަމަ ށްއޮޯތރިޓީއެްއ ކަމަ އީއެ  ެއ ބިލުތަްއ ހެދުމަށްފަހުގައި ،އަޅުަގނޑުމެން ހަދާ ބިލުތަކުަގިއ އެބަހުރ 

މިނިސްޓްރީއަށް ޒިންމާތަެކްއ  ،ާވނަމަ ށްރީއެްއ ކަމަމިނިސްޓްށް ކުރެިވެގންދާ ބ ފުޅުންނަްއޔަންޢައޮތޯރިޓީައކަށް 

 ކޮށް ޮގުތަގއި މަޖިލީހުން އެކަމެއް ާވއެންމެ އެކަށީެގން ަގކުރެެވނީ އެ ޒިންމާތައް އަުޅަގނޑަށް ފާހަ .ހަާވލުކުރެިވފަ

 ، އެހެންުވމުން ތަން އެބަފެނ  ހަމަ. ނިންމާފައި ހަާވލުކުރާ ހިސާބުން އެ ޒިންމާތައް އެންމެ ރަނަގޅަށް އަދާނުކުެރވ 

  ތަން މި ފެންނަނީ. ލަސްަވމުންދާ  ސްޖެހިެގންދާލިބެންޖެހ  ކުރިއެރުންތައް ނުލިބި ފަ ަރއްޔިތުންނަށް ، ދިމާާވ ކަމަކީ

އެމް.ޑީ.ީޕެގ  އް،މިސާލަކަށް މިައދު އެމް.ޑީ.ީޕެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެ  ،އ ެގ ސަބަބުން ތަން މި ފެންނަނީ.

ކޮށް ފާހަަގކޮށްލަން ޞަޚާއް . މަސްެވރިކަމުެގ ބިލުެގ ާވހަކަ ައޅުަގނޑު ހަމަސް ެވސް ދީފައޮތީ މަޖިލި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް މި

މި މަޖިލީހުން ކުރުމަށްފަހުގައި ަވރަށް ިގނަ  ތެރެއިން. މަްސެވިރކަމުެގ ބިލަީކ ަވރަްށ ިގަނ މަސައްކަތްތަެކއްބ ނުން މީެގ

ެއކީަގއި މަިޖލިސް ތެރެއިން ެވސް އެ  މީދުތަކާ އްއު ުގޅިަފއިާވ ބިލެއް. ަވރަށް  މީދުތަކާ އްރައްޔިތުންތަެކއްެގ އު 

ަތއް އެކަމަކު އެ ަގވާއިދުަގާވއިދުތަެކއް ހެދުމަށް.  ަވނީ މިހާރު މިނިސްޓްރީއާ ހަާވލުކުރެިވފައި އެ ،އްކަތްކުެރިވމަސަ

ރުމުން ެވސް ސުާވލުކު ން މި ފެންނަނީ. އިއްޔެ ޮކމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް އަޅުަގނުޑމެންތަ  ލަސްަވމުންދާ ހަމަ ނެހެދި 

ހަމަ އަުޅަގނުޑ  ަގވާއިދުަތއް ހަދަން އްބެިވ ބ ފުޅުން ެވސް ޙަޤީޤަުތގައިމަޤާމުގައި ތި ސިޔާީސ  ،ފެނިެގންދިޔައީ

ކަން. އެޮގތުްނ މަސައްކަްތކުރުަވން އުޅެފައި ނެތްއެ ެވސް މަސައްކަތްކުެރިވފައި ުނަވަތ  10ދަންނަާވނީ %

ކޮބައިތޯ ؟  ލަސްަވނީނުހެދި ކީއްެވެގންތޯ ،ަގއި ފާހަަގކުެރުވނުހަމަ ކުރި ސުާވލުތަުކެގ ތެރ  އަޅުަގނޑުމެން

ެއއް ކަށް ެވސް ދަންަނާވފަރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔއަނޫން، ؟ ދެންނެިވންތޯ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ؟ންތަކަކީޮގންޖެހު
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 ބ ފުޅުން ެވސް އެކަްނ ހަާވލުެވ ތިއްބެިވ ސިާޔސީ ޮގތުން އެކަމާ ނެތް އެކަންކަން ނުކުރެިވެގްނ އުޅ  ސަބަބެއް. އަދި

ނެއް ެވސް ނުފެނ . ދެން އަޅުަގނޑު އެކަން މި ތަ ާވކުރުާވކަށް ެވސް ރަނަގޅު މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފައި 

 އަހަރު ފުރެން މިސާލަކަށް މަޖިލީހުެގ މި ދައުރަށް ެވސް އެއް ،މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ބިލުތައް ހަދާފައި ،ފާހަަގކޮށްލަނީ

ފަސްދޮޅަހަކަށް މަސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަކަށް ެވސް މި ލިބެނީ  ނަށް މި ލިބެނީދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި

 ،ކޮށް  ދުަވހުެގ ތެރ ގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނަގޅު މަސައްކަތްަތކެއްމި ފަސްދޮޅަހަކަށް މަސް ފަސްދޮޅަހަކަށް މަސް.

 މިކަމާ  ާވނީ. އަުޅަގނޑުމެން ފެއިލްީވ ކަމަށް އިޙަޤީޤަތުަގ ،ާވނަމަ ކެއް ނުދެްއކ  ކަމަށްހަމައަށް ނަތީޖާތަ ރައްޔިތުންނާ

ހުރިހާ ސިޔާސީ މަޤާމުގައި ތިއްެބިވ ބ ފުޅުން ަވރަށް ބޮޑަށް   ،ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ސަރުާކރުގައި ތިއްެބިވ

ްނ ން ހުރި ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީތަކުއެ ާގނޫނުގައި ދެ ، ިވސްނަަވންޖެހ . މަޖިލީހުން ގާނޫނެއް ހަދާފައި ދ  ހިސާބުން

ެވސް ދަްއކަންޖެހ  ދެން ،ާވނަމަ ނުކުރެވ  ކަމަށް ހަާވލުާވ ފަރާތްތަކުން ކުރަްނޖެހ ނެ. ކަމާއެ  ނޫނިއްޔާކުރަންޖެހ ނެ. 

  މަ ހަމައަށް ެގނެސްދ ންޖެހ ނެ. މިކަން ހަ ނަތީޖާ ރައްޔިތުންނާ ،ާވހަކަެއއް ދައްަކއިެގން ެވްސ އެ ކަންކަން ކޮށް

ދ ތެރ ގައި ެވސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަާވލަން  ހަމަ ކަންބޮޑުވ . ދެން، މި ބިލާ މަށްމިކަ ،ެވން ފެންނާތީތަ ނުކުރެިވދާ

ބިލަށް  ؛ތަެކއްރމެން އެބަޖެހ  ޕާފޯމަންސް އިންިޑކ ޓަމިހެން އަުޅަގނުޑމެން ބިލެއް ހަދާއިރުަގއި ައުޅަގނޑު ،ބ ނުންަވނީ

އެ  ،ެވސް އ ަގއި ލެިވެގން ަވުގތުތަކާ  ،އި ސިލުާވނެ މިންަގނޑާހާއެކީަގއި އެ މަޤްޞަދުތައް  އެބަޖެހ  މަޤްޞަދުތަކާ

ތަށް ކަްނކަން ޮގ އަދަދުން ެދނެަގނެވ ނ  ،ސިލުާވ މިްނަވރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެނެަގނެވ ނެ ޮގތަށްހާމަޤްޞަދުތައް 

މި  މެންާގނޫުނ ހަދާފައި އަޅުަގނޑު ،އެހެންޫނނިއްޔާ ާވނެ ޮގތަކީ  ެވެގންދާންޖެހ  ކަމަށް އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ.

ދެން  ،ާވނަމަ ރުނކުރެވ  ކަމަށްމެޝަ ރކުރެވ ނެ އެްއެވސް ޮގތެްއ ނޯވ .މެޝ ދޫކޮށްލަނީ. ދެން އަުޅަގނޑުެމންނަކަށް

  މަސައްކަތްކުރަން ތިބ  މީހުން މި ތިބެނީ ކޮފީ ބޯލަބޯލާ.  ނުކުންނަނީ. ދެން، ހަމަ ނަތީޖާ ނުާވ ޮގތަކީ އ ެގން  މި

، އަޅުަގނުޑމެން ހުރިހާ އެންމެން ެވސް ނަގޅު ޮގެތްއ ނޫން. އެހެންީވމާރަ ކީއެއީ  އެޮގެތއް ައޅުަގނޑަށް ހީާވ ޮގތުގައި

މަޖިލީހުން ކިތަންމެ ރަނަގޅު މަަސއްކަތްތަެކްއ އަދި  ،ތިބ އިރުަގއި ރައްޔިތުންެގ ފައިާސއިން މުސާރަ ނަަގިއެގން 

ލެވ  އޮތޯރިޓީތަާކއި ހުރިހާ އިއިާދރާތަކާއި އަދި މިހިން އެކުލަވަ  ،ދެން ިމ ތިއްބަާވ ުވޒާރާަތކާއި  ކުރިކަމުަގއި ިވޔަސް

ައޅުަގނުޑ ބ ފުޅުން ެވސް ހަމަ ރަނަގޅު މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެހ ނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުުކރަން. އެހެންެވެގން 

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ރަނަގޅަށް މި  ،ާވނަމަ މި ކޮމިޓީއަަކށްދާ ކަމަށް މީދުކުރަނީއްއެކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ދެން، އު

ރަްއޔިތުންނަށް  ،މި ބިލަްށ ެގންނަންޖެހ  ރަނަގޅު ބަދަުލތައް ެގެނިވ އި،ދ ތެރ ަގިއ ެވސް ިވސްނަ  ާވހަކަަތކާ ދެންނެިވ

ރާެނ ޮގތަްށ މި ބިލު ފާސްެވެގންދިއުން. ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ މީެގ ފައިދާ ރަނަގުޅ ޮގުތަގއި ކު

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

 . ހުޅުމާލެ ދާއިރާެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒް.މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ނިޔާޒް ާވހަކަެދއްެކުވން:ޅުމާލެ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ހު

އަދި  އި،ަވޔުޓިލިޓީ ރެިގއުލ ޓަރީ ޮއތޯރިޓީެގ ބިލެއް ސަރުކާރުެގ ަފރާތުން ހުށަހަޅުއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަްށ  ،ނިގަވަޑިއަގންނަާވނެއެ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްީވތީ ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު އަދާުކރަން.

ޮގތުން ެވސް ބިލުތައް އެބަ މި   ބެހ  އެިކއެކި ކަްނަކން ރެގިއުލ ޓްކުރުމާ ،އާ އަދި އެކިއެިކ އިދާރާތައްިގނަ މުޅިން 

 ،މި ޚިދުމަތްތައް އެއް ފުރާޅެއްެގ ދަށަށް ެގްނޮގސް ،ޅުަގނޑުމެން ެގންުގޅ  ެއއް ިވސްުނމަކީއަ މަޖިލީހަށް ލިބެމުންދ . 

އަުޅަގނޑަށް ެވސް ެއޮގތަށް ފާހަަގކުރެވ .  .މު ަކމެއް ކަމަށްންއޮތުން ެއއީ މުހި ެއއްއެްއ ރެިގއުލ ޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ަވކިން  މު ކަމެއް.ންހުރި މަޤްޞަދުތަކަކީ މުހި މި ބިލުެގ މަޤްޞަދުތަކުެގ ތެރ ގައި ،މިކަމުަގއި ،އެހެންނަމަެވސް

ޚިދުމަތް  މުސްތަޤްބަލުގައި ކަރަންުޓެގ މތަނުގައި ކުރިއަށް އޮތް ،ކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަްށ މި ފާހަަގަވނީޞަޚާއް

ތަކަކަށް އަދި ޔުޓިލިީޓެގ އެިކއެކި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަކަށް ކޮންމެހެން ކައުންސިލު ،ފެނުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ،ދިނުމާއި

 ދައުލަތުެގ ކުންފުނިތަްއ މެދުެވރިކޮށެއް. އެ ކަްނކަން ނިންމުމުެގ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ،ނުަވތަ ރަށްތަކަކަށް ާލޒިމެއް ނޫން

އެ  ،ޮގުތަގއި  ތްބައެއް ފަހަރު މި ބިލަްށ ބަހުސްކުރެްއިވ ަބއެްއ ފަރާތްތަކުްނ ދެކިަވޑަިއަގ ބިެގްނވ .ކައުންސިލުތަކަްށ ލި

ިމ  ،. އެހެންނަމަެވސްއްބެިވމި ބިލުން ޖާަގ ލިބ  ކަމަށް ދެކިަވަޑިއެގން ބ ފުޅުން ތި މަށްސް މަރުަކޒުކުރު ޚިދުމަތްތައް ެވ

އީ ހަމައެކަނި ރެިގއުލ ޓަރީ އޮތޯރިީޓއެްއ. ނުަވތަ ކަންކަން ބެހެއްޓުމުެގ ބިލުގައި އެފަދަ ެއއްެވސް ަކމެއް ނެތް. މި

 އި، މީގަ އޮތީ. އެހެންީވމާ އް މީަގއި މި ުނަވތަ ބިލެ  ކުރުމުެގ ޯބޑެއްހަމަތައް ރެިގއުލ ޓު ،ުއސޫލުތަކާއި  ،މިންަގނޑާއި

މަރުކަޒީކޮްށ ދ  ޮގަތކަށް އޮްތ އެްއެވސް ހާލެްއަގއި ނެތް ުބނެފައެއް ޚިދުމަތްތައް ދ ްނާވނީ މަރުކަޒީކޮށް ކަމަށް. 

 ކަންކަން އޮންނަ ޮގތަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ނޫން މިއީ. ދުނިޔ ެގ އެހެން ތަންތަނުގައި ެވސް އަދި މި ރާއްޖ ަގއި ެވސް

މީަގިއ  އަދި މަރުަކޒީ ޮގތަށް ިހނާގ ތަންތަން. ދެން ،އިރުަގއި ރެިގއުލ ޓަރީ އޮޯތރިޓީއަކީ އެއީ މުޅިން ތަފާތުޮކށްބަލާ

މަރުޙަލާއަކަށް ެގންިދއުމަށް.  އިތުރު ،ބެލުމުގައި ފަހަރެްއގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެހެން ޮގތްަތކެއް ިވސްނިދާނެ

، އެހެންީވމާ ެލެވްލގައި ދިނުމަށް. ެގއަތޮޅު ަކއުންސިލު، އެއް ޚިދުމަތްތައް އެބަހުރ  ޤައުމީ އިދާރާތަކުްނދ  ބަ މިސާލަކަށް

މު ކަމެއް ންމިފަދަ އޮތޯރިޓީެއއް އޮތުމަކީ މުހި ،މިފަދަ ބޯޑެއް ،އެ ފަދަ ިވސްނުމަކަށް ެގންދެިވދާނެ. އެހެންނަމަެވސް

ުކރެވ  ފަދަ އެއް ބޮޑީެއްއެގ ތްތައް އެއްކޮށް ެރިގއުލ ޓު ލަކޮށް މި ޚިދުމައަދި އެއީ ޖުމު ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން.

  ކަމުަގއި ެވސް އަުޅަގނޑު ފާހަަގކުަރން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް.ޮގތުަގއި އޮންނަން ފެންނަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު() ްއުވން އެެދން.ެޗކްކޮށްލަދެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް 

 

 ށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަށް އެހުމަ 7

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

  ، ދިެވހިާރއްޖ ގެ ަފއިވާ ހުށަހަޅުއްާވ هللاޢަބްދު މެންބަރު ޔަޢުޤޫބްއިްއޒަތްތެރި ެގ އިރާންޫދ ދާތުން، ދާރުެގ ފަރާސަރުކާ

ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގަތކަށް މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  ބަލައިަގތުމާމަޖިލީހުން  ެގ ބިލުޗާޓަރޑް ެއކައުންޓެންޓުން 

 ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 هللا ޢަބްދު ެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބްއިރާންދޫ ދާދާ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 58    މެންބަރުންެގ ައދަދު:ހާޒިރުެވ ތިބި 

 56    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދ ން ބ ނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   56     ދަދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަ

 29      ފާސްުވމަށް ބ ނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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ނުފެންނަ ކަމަށް . 56؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 58؛ ހާޒިރުެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ބ ނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ޯވޓުގައި ބަިއެވިރިވ   ޯވޓުދ ންޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް

 .މިއަދަށް އޮތް ޯވޓު އެ ނިމުނީފާސްވެއްޖެ. . 29؛ ބ ނުންާވ އަދަދު ުވމަށްާފސް. 56؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 

 މި ހުރި މަސައްކަތް . ނުނި 6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދެންމެ   ،ަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި ފަށަނީއަނެްއކާެވސް ައޅުޮކޅަކަށްފަހު( )ަވުގތު ...އަނެއްާކެވސް މި ފަށަނީ

ސަނީފް   هللاތިނަޫދ ދެކުނު ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި ޢަބްދު ،ަސރުކާރުެގ ފަރާތުން ،ެގންދިޔަބަހުސްކުރަމުން

މެ އަޅުަގނޑުމެން މި ންދާނީ. ދެން ެގކުރިއަށް ބަހުސް ބިލުގެ ެގ ރެިގއުލ ޓަރީ އޮތޯރިޓީ  ، ޔުޓިލިޓީފަިއާވހުށަހަޅުއްާވ

ބިލަށް  ރެިގއުލ ޓަރީ އޮތޯރިޓީ ޔުޓިލިޓީދިރާސާކުރުަމށްދާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ކަމަށް ދަންނަަވން.  ،ފާސްކުރި ބިލު

އެދިަވޑައިެގން ދެްއުވން އެދެން.  ފުރުޞަތަށް މަށް އެިދަވަޑިއަގންނަާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންއްުވބަހުސްކުރެ

ލާނަން. ހެނދުނު މިނިަވން މުއައްސަސާ އި( މިަވުގތު ހިނަގމުންދާ ކޮމިޓީތައް އަުޅަގނޑު ދަންނަަވުތކޮޅަކަށްފަހު)ަވުގ

 .މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކެގ ކޮމިޓީ، ސުރެ އިން 12:30 .އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ސުރެއިން  12:30ކޮމިޓީ ހިނިގ. 

ންޑް ސްޓ ޓް އޯ .ީމ ތަރައްޤީާއއި ތަރިކަިއެގ ކޮިމޓީ ފެށ ނެޖަހާއިރު ަޤއު 2ޔަތު ކޮމިޓީ، ލާމަރުަކީޒ ކޮމިޓީ، މާލިއް

ގައި ަޤއުމީ  3:30އަދި  .މަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗ ންޖު ކޮމިޓީ ފެށ ނެންސް ކޮމިޓީ ފެށ ެނ. އެންަވޔަރަޒައެޓަރޕްރައި 

ެގން ެދއްުވން އެދެން. ަވަޑއިއަށް އާދެ! ކޮމިޓީ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން .ނެކޮމިޓީ ފެށ ޚާރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ އި ސަލާމަތާ

 .  ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

މު ކަމެއް ކަމުަގއި ންަވަރށް މުހި އް އޮތުމަކީއެ ެރިގއުލ ޓަީރ އޮތޯރިޓީ ޔުޓިލިޓީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ނިިވ ހަކަތައާއި އަދި އަުގެހޔޮޮކށް ރައްޔިތުންނަށް އެިކއެިކ އިޔާަދކުރަ .ަގނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްއަޅު

އަދި އެ މަަގށް ަސރުކާރުެގ ިސޔާސަތު ެވްސ ، ށް ރައްޔިތުން އެދ  ހިނދުެގ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުޮކށްދިނުމަޔުޓިލިޓީ

އެްއ ރެގިއުލ ޓަީރ އޮތޯރިޓީ  ޔުޓިލިޓީ  ައޅުަގނުޑ ަގބޫލުކުރާ ޮގުތގައި ަގއިަބއްޓަންަވމުންދާ މި ދުަވސްަވރު  ،ކަނޑައެޅި 

މި ބިލަށް. ސަބަބަކީ  ،އީދުުކރަންށް ަވރަށް ބޮޑަށް ތާނޫނަގާ މު ކަމެއް. އަުޅަގނޑު މި ންއޮތުމަކީ ަވރަށް ެވސް މުހި

މު ާއއްެއއީ  ،ކަމަށް ެވފައި ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ޚިދުމަތްދ  ދެ ކުންފުނި ،އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖ ގައި ިމހާރު އޮތީ
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ދުަވހުން އަނެްއ ދުަވހަްށ  އެހެންނަމަެވސް، ާރއްޖ ަގއި އެއް . ދ  ާވހަކަ މިދެންނެީވރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

އެ ރިސޯޓުތައް ހިންާގ ފަރާތްތަކުން ކަމަށް   އަށްދެނީ އަމިއްލަ ކަރަންޓުތަކުަގިއ ެވސް ރިސޯޓު އިތުރުަވމުންދާ

 ާވްނާވނެ. ށްކަމަ ތަންތަންެފތ   ށްކީ ެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި ސަުރކާރުން ކަނޑައަާޅ މިންަގނޑުަތކަންތަނައެ ތަ ،ވާއިުރަގއި 

ެވސް ކަންކަުމެގ މަްއޗަްށ އަދި މިނޫން ،އަދި އެ ތަންތަނުން ދޫކުރާ ދުމާއި ،އެއީ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓ  ޮގާތއި

އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ދުނިޔ ެގ  .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެބަޖެހ ކުެރެވން ރިޢާޔަތްކޮށްެގން އެ ކަންކަްނ ރެގިއުލ ޓު

 އަބަދުެވސް ެތޮޔ އަންދައިެގން ކަރަންުޓެގ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވ ކަށް މޫސުމަށް މިއަންނަ ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން

އޮންނައިުރަގިއ ސް އި ެވކުގަ ތަމިދެންނެިވހެން ރިސޯޓު ،ެވސް އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން ނޯންނާނެ. އަދި ފާޚާނާެގ ނިޒާމުތައް

ކުެރވ  ޚިދުމަތްތަކަށް ާވންޖެހ . ސަލާމަތީ ޓުރެިގއުލ  .ކުރެވ  ތަންތަން ކަމުަގއި ާވްނޖެހ ެރިގއުލ ޓު  ެވސް ކަންކަމަކީއެ 

 ،އިކަނޑަށް ދޫކުރާއިުރގައި ޢަމަލުުކރަންޖެހ ނެ އުސޫލުތަކާ ދޫކުރާ ނަޖިސް އަދި އެ ތަންަތނުން އިކަންކަމާ

ތައްަތއް. ކުރެެވންޖެހ  ކަންހުރިހާ ކަންކަަމކީ ެވްސ ޙަޤީޤަތުަގއި ރެިގއުލ ޓު މި ،ރާނެ ޮގތްތަާކއިކުންޏާ ޓްރީޓުކުރަޓްރީޓު

ޝަން ދައުލަތުެގ ކްރާއްޖ ގައި މިއަދާ ހަމައަކަށް އެަކށީެގންާވ ޮގެތްއގައި މިދެންނެިވ ފަން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނެތީމަ ކަމަށް ުހދުން ލިޔެފައި ނޫނުަގއި ކަާޅއިާގ ،ޔަސްކަމުަގއި ވި ތްކޮންމެެވސް މިނިސްޓްރީައކާ ހަާވލުކޮށްފައި އޮ

 ިސޔާސަތުތައް އެންމެ އެކަީށެގްނާވ ޮގތުގައި ތަންފީުޒކުރެިވަފއި  އިމު އުސޫލުތަކަކާ އާއްްނނަ ހު ،އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ

ކޮންމެ ޖެހ  މި ބާަވތުެގ އެބަހެންީވމާ، ނެތްކަން މިއީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް ަގބޫލުކުރަންެޖހ ނެ ޙަޤީޤަތެއް. އެ

 ،ކަނަޑއެޅ  މިންތަކާއި  ،ސަތުތައް ޮއެވެގންސްތާެގ ސިޔާރާ  ކުަރން. ޚާއްޞަކޮށް ދުރުެވސް ރެިގއުލ ޓު ކަމެއް

ބާަވތުެގ އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް  މި  މައްޗަށް ބިނާެވެގން ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދ  ަގނޑުތަެކއްެގ މިން ،އިންތަކާއި 

ތަކަށް އަުގ ީވހާެވސް ކުޑަކޮށް ރަްއޔިތުންެގ ޖީބަށް ލުއިާވ ޮގ ،ފެންަވރު ހުންނަންޖެހ  ދާނެ.ނުިވެގންކޮށްދެފޯރު

ޕެނަލް ސޯލާމިސާލަކަށް  ،ޖެހ ނެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެިކއެކި ފަރާތްތަުކން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދ އިރުއޮންނަން

ކަރަންޓު ިވްއކުމަކީ ުދރު ނޫން މުސްތަޤުބަލެއްގައި  ށްޤައުމީ ްގރިޑަ ެވސް އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުން ެވސް ިއެގންބަހައްޓަ

މި ކަންކަްނ އަަބ  ،އުސޫުލތަކާއި ،އް. މި ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްޮކށްެގން ަގާވއިދުތަކާއި އަށް އަންނާނެ ޚިދުމަތެމި ރާއްޖެ

 ،ާވއިރު ށްކަމަ ކުެގ މައްޗަށްތަަވނީ މޮނޮޕޮލީެގ މަިއަގނޑު ިބނާެވެގން އެހެންމެ، ޔުޓިލިޓީ ކަނޑައެޅެންޖެހ . ހަމަ

އިމުކުެރވ ނެ ކަމެްއ ގާ ކީ އިކޮނޮމިކް ސްކ ލް އިންޖީނުެގ ބަހައްަޓިއެގން ަކރަންޓު ދިނުމަ ދިހަބާރަ މިސާލަކަށް ރަށެއްަގއި 

މި  ،ކަނޑަެއޅ  އަާގއި ،ނޫންކަން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެނަށް ެވސް އިނގ . އެހެންނަމަެވސް، އެ ކަމަށް ކުރާ ޚަރަދާއި

ކަން އަދި ަރއްޔިތުންނަށް ީވހާެވސް ލުއިަފސ ހަ ޮގތަކަށް ފެންަވރު ރަނަގޅު ޚިދުމަތެްއެގ ޮގުތަގއި  ، ދިމާާވއްަސކީއެްއޗެ

ޅުަގނޑުމެންނަށް މި އަދާ މު އިއްޒަތްތެރ ރައީސް. އަންކުރުމަށް ޓަަކއި ދައުަލތުެގ އިދާރާެއއް އޮތުން މުހިކަށަަވރު

ކަންކަން މީުހންނަށް ަވޒަންކުެރވ  ޮގތެްއެގ  ރިބާެގ އަީލަގއި ގައި ތަޖު ިވސްނުން ނައިްސ އޮތީ. ެއއީ ޙަޤީޤަތު  ހަމައަށް މި
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 ،ދަނީ. އެހެންީވމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ތަާކއި އުސޫލުތައް ކަނަޑއެިޅެގްނ މިމައްޗަށް ބިނާެވެގން ޚިޔާލު

މުކަން ބޮޑުވެއްޖ . ންމުހިތޯރިޓީެއްއެގ ރީ އޮެގ ޚިދުމަްތތައް ޮގސްފަިއާވ ހިސާބުން މިފަދަ ރެގިއުލ ޓަޔުޓިލިީޓޒްރާއްޖ ެގ 

ނުާވފައި އޮްތ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ަގބޫލުކުެރެވނީ. ީވމާ، ބިލު މިޮގތަށް މި މަޖިލީހަށް ފޮ އެހެންެވެގްނ، ސަުރކާރުން މި

ތުެގ ަދއުލަ ،ާއދެ! ސަރުކާރު ؛އޮތް އުސޫލު މުިޅ މި ބިލުަގިއ މި ،ަވކިްނ ނުދެންނެިވ ނަމަެވސްަވކި ާމއްދާތައް ަވކި ަވކި 

އަޅުަގނޑު ަވަރްށ  ،ުއސޫލަކީ ުރމަށް ހުރެެގން މި ކަންކަން ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއާވކުދާރާެއއް ރެިގއުލ ޓުަވކި އި

އަުޅަގނޑަށް ެދއްިވ  ،މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ަވަރށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންަނަވމުން ،ތާއީދުކުރާ އުސޫަލކަށް ާވތީ 

 ން. ޝުކުރިއްޔާ. އިލާނަންމަާވހަކަ ނިޝުކުރު ަދންނަަވމުން  ޓަކައި ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ަވޙީދު ޙުސައިން މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކޮމަންޑޫ

 

 ާވހަކަދެްއކެުވްނ: ަވޙީދު ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާެގ ކޮމަންޑޫ

 ،ޮގތްތައް ުވމަށް ތުްނނަށް ލުއިއްޔިރަ ،އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން 

ޓަކައި ރީ އޮތޯރިޓީެއއް ކޮންމެހެން ބ ނުން. އެ ކަމަށްޓީ ރެިގއުލ ޓަޔުޓިލި ،މަުގފަހިުވމަށް ކަށްކަންތައްތަ ،ފަސ ހަުވމަށް

ބިލުެގ މަސަްއކަތް  މި ،ސަރުކާރަށް ުޝުކރު ދަންނަަވން. އަުޅަގނުޑ ެއދެނީ ،ބިލު ހުށަހެޅުްއިވ ފަރާތަށް އަޅުަގނޑު މި

ަވުގތު ެވސް މި  މި ،ަސބަބަކީ .އެހެންނަމަެވސް، ޢަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފައި ބ އްުވމަށް ؛އިނޫނަކަށް ހަދަާގ ،އިމަނިން

ަވުގތު އެބަހުރި.  އެތައް އޮީފހެއް މި، އެތައް މިނިސްޓްރީއެއް ،ކުރެވ ނެ އެތައް ބޯެޑއްކަންތައްތައް ެރިގއުލ ޓު 

އަނެއްކާެވސް މި ދަނޑިަވުޅަގއި ސަރުކާރަށް އިތުރު ޚަރަދެްއ  ،މަނަ ފަށައިފިށް ޢަމަލުކުރަން ނޫނަާގއަޅުަގނޑުމެން މި 

 ،ޖެހި ަގއިނުަރއްކާތެރި ޮކރޯނާ ަވއިރަސް  ޖެ ެވސްަވުގުތ އަުޅަގނޑުމެން މި ދިެވހިރާއް ބޮޑުެވެގން އެބަދ . މި

ދަނީ   މި ޓުއަރިޒަމް ،ންދަނީ ބަންދުަވމު ތައް އެތަހައްމަލްކުރަމުންދާއިރު އަުޅަގނޑުމެންެގ ޓުއަިރޒަމް ރިސޯޓު

 ، މަދަުވމުން. ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހ  އާމްދަނީ މަދުވެއްޖެ ނަމަދަނީ  ހަލާކުަވމުން. ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހ  އާމްދަނީ މި 

ަވުގތަށް އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަްށ ލިބެންޖެހ  ޚިދުމަތްތައް ލިބެިގނެއް ނުދާނެ. ލިބެން ދަތިާވނެ. މި

ރި ފައިސާ ހޯދުން. ސަރުކާރަށް ެއކި ފަރާތްތަކުން ދަްއކަންޖެހިފައި ހު ،އެއް ކަމަކީ މުން އެންމެ މުހިދެކ ޮގތުން

ކަލެކްަޝން އޮތޯރިޓީެއއް ހަދަން. ސަުރކާރަށް ދައްކަންޖެހ  ފަިއާސ  ޓްޑެ ،މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުަގނޑު ހަމަ ޮގާވލަން

 ،ތަން ފެންނައިރު  އަޅުަގނޑުމެންަނށް އަންނަމާލީ ދަތިކަން. ބ ނުން ޮގެތއް ކޮންމެހެން ާވން އަަވސް ޮގެތއްަގއި ލިބ ނެ

ެއކަށީެގންާވ ަވރަށް ސަރުކާރަށް ދައްަކންޖެހ  ފައިސާ ދައްކަންޖެހ    ރުން ެއބަ މަސައްކަތްކުރ ތޯއ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާ
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ކީ އެ މީހުންނަށް  ރިން ައތުގައި ހުރީފައިސާ ލިބ ތޯ. ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހ  ފައިސާ ބަެއއް ިވޔަފާރިެވ ންެގ އަތުންމީހު

އިން ަފއިސާ ން ަރއްޔިތުްނ އަތުން ނެިގޖީ.އެސް.ޓީ ،އިސާ ުހރީއަުތަގއި އެ ފަ ެގ ނުލިބިއެއް ނޫން. އެ މީހުން 

ކަްށ ކޮންމެެވސް ެގސްެޓްއެގ އަުތން ނަާގފައި ހުރި ފައިސާ ނުަވތަ ކޮންމެެވސް ޓެްކސަ ،އެްއކުރެިވަފއި ހުރި ފައިސާ

ބަހައްޓާަފއި ހުރި   ނުދައްކާ ިވޔަފާރިއަށް ޓަކައި އިތުރަށް ިވޔަފާރި ުކރިއަރުަވންެވސް ރަެށްއެގ ކުލިނުަވތަ ކޮންމެ

ފައިސާ ދައްކަންޖެހ  މީހުން  ؛ިވޔަފާރިެވރިން ސަރުކާރަށް ދަްއކަން ،އްަގއި ެވސް އެ މީހުންފައިސާ. އެހެންީވާމ، ފަހަރެ

އި ހުރި ފައިސާެއއްެގ ާވަހކަ އަުޅަގނޑު މި ދަްއކަނީ. މީހުން ހޯދާފަ . އެއެ މީހުން ޖީބުން ދައްކަންޖެހ  އެްއޗެއް ނޫން

 ،އަށް އެދިފަިއާވނެއަޅުަގނޑު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފައިނ ންސް މިނިސްޓްރީ .މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއް އަޅުަގނޑު

ސާ ދަްއކަންޖެހ  ތި އަދަުދތަކުން ފައިބޮޑެ ށްދައުލަތަ ހަރ ދެްއވަ ށްހާމަކޮ، ހަރ ދެްއަވޅައިމަޖިލީހަށް ހުށަހަމި އަޅުަގނޑު 

ަބއެްއ ބޮޑެތި ިވޔަފާރި ކުންފުނިތައް  ،ިވދާުޅިވ ޮގުތަގއި މިނިސްަޓރު ،އިމީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަަބރު ލިބުނު ޮގތުގަ 

 ން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށްއަތިން ބިލި ،ން ރުފިޔާއަދެ ބިލި ،ން ޑޮލަރުއަދޮޅު ބިލި ،ން ޑޮަލރުއަެއއް ބިލި ،އެބަހުރި

 ާވހަކަ. ައޅުަގނޑު މި ދަްއކަނީ ނަރުދަމާ ނ ޅ  ާވހަކަ، އަޅުަގނޑު މި ދައްކަނީ ބ ްސ ނެތްދައްކަން. ައޅުަގނޑު މި 

ސަުރކާރުަގއި ަފިއސާ ނެތް ާވހަަކ. އެކަމަކު ަބއެްއ ިވޔަފާރިެވރިން ކުރިން  .ަތއްޔާރުުނާވ ާވހަކަ އަށްދައްކަނީ ކޮރޯނާ 

 ،ންއަޮގތުަގާޔއި ނަާގފައި ހުރި އެއް ބިލި ސް.ޓީއަުތން ޓީ.ޖީ.އެ ެގާޔއި ެގސްޓުން ރައްޔިތުން އަތުން ޖީ.އެސް.ީޓ ޮގތުަގ

ެނއްެގ ފަިއސާ އެ މީހުން އަތުގައި ބަހައްޓައިެގން ދައުލަތުން ނުދައްާކ އައެތައް ބިލިން އެތައް އަތިން ބިލި، ންއަދޮޅު ބިލި

ންބަރުން ެވސް ކޮށްލަން ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެ. ހިތާމަޔާއެކު އަުޅަގނުޑ ފާހަަގނީިވޔަފާރިކުރުމަށް މަސަްއކަތްުކރަ

ފެނ .  މެންނަށްަތން އަޅުަގނޑުާވ ފާޢުަގއި ަވރަށް ހެޔޮ ާވހަކަ ދައްކަ ރަްއޔިތުންެގ ދި ،މިތާނގައި ރަްއޔިތުންނަށް ޓަަކއި

ން ރުފިޔާ އަދެ ބިލި، ންއަބ ފުޅުން ސަރުކާރަށް ދޮޅު ބިލި  އަދި ބަެއއްއެހެންނަމަެވސް، މަޢުލޫމާތު ލިބ  ޮގތުގައި 

 ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ކޮބައިތޯ ؟ކޮބައިތޯ ރައްިޔތުންނަށް ހެޔޮ އެދުމަކީ .ތްެތރި ރައީސްދައްކަން އެބައޮތް. ިއއްޒަ

 އި،ރޝިޕާ ލަސްކޮ ،އާއިންދަބ  އާސަލިރައްޔިތުންނަށް  ނިކަމެތި ؟ރައްޔިތުންނަށް ކޯޗެއްތޯ ލިބެނީ ؟އެދުމަކީ

 ަފިއސާ ލިބެނީ ރާއްޖެއިްނ ކުރާ ށްދައުލަތަ ން.އިލިބ  ފައިސާ ށްލިބެނީ ދައުލަތަ އްަޗކާމީ  އި އްަޗކާއ   އި ަޗކާއްއަނެއްކަ 

ޖީބަށް  އި،. އެ ިވޔަފާރިެވރިން ޓެކްްސެގ ޮގުތގައި ފައިސާ ނަގަ އިންއި ޓެްކސްތަުކން ލިބެންޖެހ  ފައިސާިވޔަފާރިތަކުންނާ

ސަރުކާރަށް ދެއްކުމުެގ . ސޯޓެއް ހެދ ތޯބަލަނީ ރި އަނެއްާކެވްސ މި ،ބ ންކުތަުކަގއި ބަހައްޓާ ިއ،ބަހައްޓަ އިލަ

ނީ އަނެްއކާެވސް ބޮޑު ރިސޯެޓއް ހެދ ތޯ. މި ބަލަ ،ަރއްޔިތުންނަށް އ ެގން ފައިދާެއއް ުވމުެގ ބަދަުލަގއި  ،އިބަދަލުަގ

މި ހިތްދަތި ދަނޑިަވޅުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ިމ  !ފުކުަރްއާވތިމާ ؛އަުޅަގނޑުމެން މި ދަނޑިަވޅު ؛ރައީސް

. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނުޑ ތަން ެގ އާމްދަނީ މަދުެވެގންދާދައުލަތު ،ތަން ންނަނީ ރާއްޖ ެގ ޓުއަރިޒަމް ހަލާކުާވފެ

 ން ަވުގތު ދައުލަތު ނޫނަކަށްެވ ކޮންމެެވސް ދުަވހަކު ޢަަމލުކުރަން ފެށުމަށް. އެހެންނަމެަވސް، މިާގ ލުބި ން މިދުކުރައީތާ
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މި   ، މިދަންނަަވނީހަމައެއާއެކު އަޅުަގނޑު އެދެނީ.ކުރުން ދައުލަތުން ެވސް ކުރަންޖެހ  ޚަރަދެއް މެނުީވ ނުކޮންމެހެން 

އަތުން ނަާގަފއި  ، މީހުންެގިވަޔފާރިެވރިން މިހާރު އެ މީހުން ،ންދިމުްއސަނ ، ލިބެންޖެހ  ފައިސާށްއެދެނީ ދައުލަތަ

ޖެހ  ފައިާސ ހޯދާނެ  ދައްކަންށްއުލަތަދަ ކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި ެއ މީހުން އިތުރަށް އިްނެވސްޓު  ،އެްއކޮށްފައި ހުރި ފަިއސާ

 ިއެގންފައިނ ންސް މިނިސްޓްރީގައި ުމަވްއޒަފުން މަދިއްާޔ އިތުރު ޔުނިެޓއް ހަދަ ންޖެހ .ޮގތެއް ަދއުލަތުން އެަބ ނިންމަ

ބިލިއަނުްނ  ،ަދއުލަަތށް މިލިއަނުން ،މިކަމުަގިއ ތަންކޮެޅއް ބޮޑަްށ މަސައްކުރަން އެބަޖެހ . ައޅުަގނޑަްށ އިނގ 

ެވސް ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ރާއްޖ ަގއި އެބަހުރި. އެ ކުންފުނިތަކުން މިހާރުޖެހ  ފައިސާ ދަްއަކން ،އްކަންޖެހ ދަ

 ،ފެނ . ދެން ހަމަ އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ެވސް ހަމަ ޮގާވލަންތަން އެބަ ދާއިންެވސްޓްމަންޓް ކުރަމުން

ކޮށްދިނުމަކީ ފުރަތަމަ ެއ މަަސއްކަތް ޓަަކއިށްަވކާލާތުކުރުަމކީ ރައްޔިތުންނަ، ރައްޔިތުންެގ ަޙއްުޤގައި ަރއްިޔތުންނަށްޓަކައި

އަުޅަގނޑުމެން ސަރުކާރަްށ  ،. އެކަމަށް ކުެރވ ނެ ކަމަކީމ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދ ންޖެހ  އަސާސީ ޙައްޤުތައް ފޯުރކޮށްދިނު

ދެްއިވ  ؛ސް އްަގއި ދިނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީޮގތެ  ޖެހ  ފައިސާ ާވާހ އަަވސްަރއްޔިުތންނަށް ދ ން ،ޖެހ  ފައިސާދައްކަން

ށާއި ސަރުކާރަށް ހަމަ ދަންނަަވްނ ސަފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. ައޅުަގނުޑ ހަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ން

ންނަށް ޖެހ  ފައިސާ ހޯދުމަށް އަަވްސެވަގންނަްށ އެބަޖެހ . އަޅުަގނޑުމެމި ދަނޑިަވޅު އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް ދައްކަން

އެ މަސަްއކަތް އި، ތަނަށް ެގންދަވަ  ލޫމާތު އެބަހުރި. އެަކމަކު އެ ބ ފުޅުން އެޢުނުޖެހ . މަދާކަށްއެއީ ކޮންބަެއއްތޯ ހޯ

ކުރަން އެބަޖެހ . ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހ  ފައިސާ މިހާރު މިހާރަށް ހޯދަން އެބަޖެހ . ދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ެވފައިާވ 

ހިތްދަތި  މިހާރުން މިހާރަށް ފޯރުކޮށްދ ން އެބަޖެހ . މި ޖެހ  އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދ ން އިތުރަށް ކުގެ ދުތަޢުަވ

ދިމާެވދާނެ ކޮންމެ . ދަނޑިަވުޅގައި އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ަވރަށް މުހިންމު ސަރުކާރުެގ މާލިްއޔަތު ރަނަގޅުާވން

ރުޞަތުަގިއ ، ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ފުހެންީވމާކޮށްދެވ ނެ ޮގތްތައް ފަހިާވން. އެކަމަކަށްޓަަކއި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް

 އެކަން ފާހަަގކޮށްލުމަށް ފުރުަޞތެއް ހޯދީ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މެންބަރު ރިއިްއޒަތްތެ ދާިއރާެގ ަގމުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރަވނީ 

 ށް.ިވސާމަ މުޙައްމަދު

 

 ކަދެްއކެުވން:ާވހަ ިވސާމް މުޙަްއމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ަގމު

ރީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި ބިލަކީ ަވރަށް ެވސް މުހިންމު ބިލެއް. އަދި ޔޫޓިލިޓީ ރެގިއުލ ޓަ

ހިންމު އެއް ކަމެއްެގ ެވސް ދެކެން. އާދެ، އެްނމެ މުމެއްެގ ޮގުތަގއި އަުޅަގނުޑ ކަ އޮތޯރިޓީެއއް އޮތުމަކީ މުހިންމު
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ިއެގން ޙަޤީޤަތުގައި ރަށްފުށުަގއި އަިދ ލައިއާދެ، މިފަދަ ބޯޑެއް އަުޅަގނޑުމެން އެކުަލވަ  ؛ޮގތުަގއި ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގަވނީ

 ދި އިތުރަށް އަުޅަގނޑުމެން އަ ،ކުރާ ުމަވްއޒަފުންމަސައްކަތް ޔޫޓިލިޓީްޒ ޚިދުމަތްދ  ކުންފުނިތަކުގައި ރަށްތަކުަގިއ މިހާރު

އަދި ެއަކމަށް ޤާބިލު މީހުން ނެރުމަށް   ،ކުރުމަށް ަވޒީފާއަށް ނެރ  މުވައްޒަފުންނަށް ރަނަގޅު ތަމްރީނުތަކެއްމަސައްކަތް

 ފެނާއި  ،ލިކަމުަގިއ ިވޔަސްއި . މިއަުދ އަުޅަގނުޑމެން އެކި ރަށްތަކަްށ ބަލަކުރެިވދާނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަތް 

ދ  ކުންފުނިތަކުގައި އެ ތިބީ މުވައްޒަުފންނަކީ އެކަމަށް އެންމެ ތަމްރީނު ލިބިފައިާވ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތްެގ ކަރަންޓު

ކަމުެގ ސަބަބުން ެވސް ޙަޤީޤަުތަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް އެ  ،ނޫންކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގުކރަން. އެހެންކަމުން

ުޅަގނޑުމެންނަށް ެއ މިންަވރަށް މުަވްއޒަފުން ުގުތގައި އަވަ  ދިނުމުގައި ލަސްތަެކއް އެަބ ދިމާވ . ެއއީ މި

މި  ،މި ބިލު ފާސްެވެގން ާގނޫނަކަށް ުވާމއެކު  ،ކުރެިވފައި ނެތްކަން ައޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. އެހެްނނަމަެވސްތަމްރީނު

ކުރަން. އަިދ ކެއް ނުމެދު އަޅުަގނުޑ ޝައް ކަމާުގޅިެގން އެ މަސަްއކަތް ކުރެިވދާނެ ބޯޑުެގ ދަށުން އަދި ކައުންސިލުތަކާ

ުގިޅެގން އަދި ަކއުންސިލުން ސީދާ އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ ބާރު  ފެނާއި ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ަކއުންސިލުތަކާ

މަށް އެދ  ރަނަގުޅ ފާލެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނުޑ އުދިމިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ުކރިއަށް ،. އެހެންކަމުންއެބައޮތް ލިބިފަ

 ،ދަނީއަުޅަގނުޑމެންނަށް އަޑުިއިވެގން ،ކަމުގައި ިވޔަސް ލިއިުޅަގނުޑމެން ކޮންމެ ރަށަކަށް ބަލަތު އަަވުގ ދެކެން. މި

ދިނުމުގައި ެއކިެއކި ޮގންޖެހުންތައް ދިމާަވމުންދާކަން. އެޮގތުްނ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން  ކަރަންޓުެގ ޚިދުމަތް ފެނާއި

ެގ މަްޝަވރާތަްއ ކުރަމުން އެބަދ . ައޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ކަމު މިެވސް ަބެއްއ ރަށްތަކުަގއި މިހާރު ،އިނގ ތޯ

ަވުގތު މުންޫޑެގ ަކއުންސިލުން  މި ،މުންޑޫައކީ ުކޑަ ަރށެއް. އެހެންނަމަެވސް  .އަުޅަގނޑު ާދއިރާެގ މުންޑޫ .އިނގ ތޯ

 ދިނުމަށް ކުރަންޖެހ   ރަންޓުމުޅި ރަށަށް އެއްކޮށް ކަ  މަށްއިްނ އެ ރަށުަގއި ކަރަންުޓ ދިނުއެބަ މަޝްަވާރކުރ  ސޯލާ

މި ބޯުޑ  ،އްޔާ މިފަދަ ބިލެއް މި ާގނޫނަކަށް ެވެގންކުރ . އިރާދަކުެރއްވި ކަންތައްތަުކެގ މަޝްަވރާ އެ ބ ފުޅުން އެބަ

ކަން ާދއިރު މި ެއހެން ހުންނަ ކުދި ރަށްތަކުގައި މި މަަގށް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފަހިެވެގން ެގންދެވ ނެ ެލިވެގންއިއެކުަލަވ

އްެކއް ނުކުަރން. ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މިފަދަ ބޯޑެއް އަުޅަގނޑުމެްނ ޅުަގނޑު ޝަ އަ

އެކަމުެގ ކަންބޮުޑުވން ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް  ،ުނކުރެވ  ަކމަށް ާވނަމަަލއިެގން ރަނަގޅު ޮގތެއްަގއި ރެގިއުލ ޓުއިއެކުަލަވ

ކުރުމަށް  މަސައްކަތް ޢީަވުގތުގައި ެވސް ިގނަ ރަށްތަކުަގއި ސިނާ . މިކަން ކުރާނެޮބޑަށް އެ ުވރެކުރާނެ. އަދި މިހާރަށް

ެވސް ބޮޑެތި  ގައިމުހަމައެތަކެއް މީހުން އެބަތިބި.  ،އެތަކެއް ބ ފުޅުން، ބ ނުންެވފައި އެ ތަންތަނަށް ކަރަންޓު ނުދެިވ

ެގއަށް  15ހަްއދުންމަތީ ަގމުގައި  ަވުގތު ެވސް ރަށްތަކުގައި އެކަުމެގ އުނަދޫގތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ދިމާވ . މި

ޮގތުން ކައުންސިލަށް ެވސް  ތަނުެގ ހާލަތު ހުރި ަވުގތުެގ އެ ރަށް ބޮޑުކަމުން އަދި މި، ނުލެިވެގންނަރުދަމާ

އަޅުަގނޑުމެން މި  ،ކުރުމުެގ މާ ބޮޑު އިޚުތިޔާރީ ބާރުަތކެއް ލިިބެގނެއް ުނވ . އެހެްނނަމަެވސްކައުންސިލަކަށް އެކަން 

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުެގ  ެލިވެގން އަދި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން އަުޅަގނޑުމެން އިެގން މި ބޯޑު އެކުަލަވާގނޫނަކަށް ވެ 
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މެދު ައުޅަގނޑު ަޝއްެކއް ުނކުރަން.  ދާނެކަމާެގންއްލުވެ ޙަ ތެރެއިން މިހެން ހުރި ކަންަތއްތައް އަުޅަގނޑުމެންނަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

 .ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާިއރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން:  ޝީދުމުޙައްމަދު ރައުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު  މައްޗަންޮގޅީ

ލު އެއީ ަވރަށް ރަނަގުޅ ޔޫޓިލިޓީ ެރިގއުލ ަޝން އޮތޯރިޓީއެއް ހެދުމަކީ ައސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 ،ދަނީ އަުޅަގނުޑ ހަމަ ަވރަށް ތާއީދުކުރަން. މީެގ އެންމެ ބޮޑު ެއއް މަޤްޞަދަކަށް ެވެގން މި ،އުސޫލެއް ކަމަށް

ބުނެފައިވ ، އެކަންކަން ކުރުމަްށ ކޮށް ޙަާގނޫނުެގ މައްޗަށް މީަގިއ ަވރަށް ސައްއެ  ،ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ހެދި

ެގ ޮގތުަގއި މި ބޮޑީ ހެދުން. އާދެ، އަުޅަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުރެވ ނެ ބޮީޑއެއް ރެިގއުލ ޓު 

މިކަްނކަްނ  އި،ދ  އެހީތައް ކަނޑާލަ  ާކރުން އާއްމުކޮށް މިސަރު ،އަދި އެެހނިހެން މި އެހީތައް ކަރަންޓު ބިލުތަކާއި

މެދުެވރިކޮށް އެކަންަކން ކުރެވ ނެ އެންމެ ރަނަގޅު  ރެިގއުލ ްޓރީ ބޮޑީ ،ދާނީކުރެވ ނެ އެންމެ ރަނަގޅު ެއްއ ނިޒާމަކަށް 

ެގ ޮގުތގައި ހަމަ ބްސިޑީސަ ދަނީ ައޅުަގނުޑމެންނަށް ހަމަ ފެންނަމުން .އްލުތަކެއް ެގނެިވ. އާެދ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޙަ

ތަން   ދާންއެކި މުއައްސަސާތަކަްށ ހަމަ ހ ދަކުރަމުހަމަ  ންހަމަ ދައުލަތު ،ސަރުކާރުންފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ 

 ، ނާނަމައަނެންހެން ބު ޫނނިއްޔާ ،ދަނީ. ކަރަންޓަށް ެވސް ހަމަ ަވކި އަދަދުތަކެއް ކަނޑަެއޅިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގން

މިއިްނ  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަން ދާކުރުމަށްޓަކައި ެވސް ހަމަ ސަްބސިޑީ ހަމަ ދެމުންމެނ ޖްމަންޓް މެނ ޖު ޓްސްވ 

ޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ބ ނުންކުރެިވެގން އެތައް ކަންތައްތަެކއް ކޮންމެ ކަމަކީ ެވސް ހަމަ އަ

ހެން އްއަނެ  ،ޔޫޓިލިޓީއެއް މިކަަހލަ  .ހަަގކުެރވ  ކަންކަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްކުރެވ ނެ ކަން ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ފާ

މަށް އަުޅަގނުޑ ހަމަ ަވރަށް ފާހަަގކުރެވ . ކަ ބުނާ ރެގިއުލ ޝަން ބޮީޑއެްއ ހެދުމަކީ މީެގ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް

 ،ކަރަންޓު އްއެ ،ބަބަކަށް ެވެގންދާނީކަމެއް. ީމގައި ެއންމެ ބޮޑު އެއް ސަ ތާއީދުކުރާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް 

 އެންމެ ރަނަގުޅ ނިޒާމެއްެގ ތެެރއިން އ ތި  ،ބ ނުންކުެރވ ނެ ޮގތްކޮންމެ ހަކަތައެއް ެވސް ؛ ހަކަތަ ެއއް ނޫނިއްޔާ

 ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، އަުޅަގނޑަށް ެވސް ހަަމ މީގައި ހަމަ ފާހަަގކުެރވ . ދިއުންެގންދެވ ނެ ޮގތް ފާހަަގެވެގން 

ސަރުކާުރެގ ހިއްސާާވ  ނޫނިއްޔާ ،ތަކަށް ެއިކ ކަހަލަ އެސް.އޯ.އީ ން ހ ދަކުރާ ަވރަށް ބޮޑު އާމްދަނީތަކެއް އެބައޮތްދައުލަތު

ޮބީޑ  ކުރެވ ނީ މިމިކަން ރެިގއުލ ޓު ، ކުންފުނިތަކަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ހަމަ ޒް ޔުޓިލިޓީކުންފުނިތަކަށާއި، 

އްލުަތކަކީ ކޮަބއިތޯ ޙަކަން ކުެރެވން އެންމެ ަރނަގޅު ކަން އެންމެ ފަހުން މި ،ތޯ ޓެްކނޮލޮޖީއްކިހިނެ  ،މެދުެވރިކޮށް
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 .ކަރަންޓު ،ށް ހަމަ ފާހަަގކުރެވ ައޅުަގނޑަ .އެކަން ކުރުން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ،ެއކަންކަން ދިރާސާޮކށް ،ބަލައި

 ަވަނ ފަހަރަށް ެވސް މި ާވހަކަ ދެ .ދެެކެވނީކަރަންޓަކީ ދިެވހިާރއްޖ ަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑު ަތކުރާރުކޮްށ މި ާވހަކަ

ެގ ބިމެްއެގ އަކަފޫޓު  12ެވސް  ގައިމުައޅުަގނޑުެމންނަށް އިނގ  ހަމަ  ،ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް ،ޖެހ  ސަބަބަކީދައްކަން

ކުެރވ . އިްއޒަތްތެިރ ޓުެގ އެނަރޖީ އެަބ ސ ްވޮވެވސް ތިން ކިލޯ ގައިމުއިން  33ޔާކުެރިވފައި އިންނަ %ތެރ ގައި ހި

 އޮތޯރިޓީއެްއ ޒްކަން ކުރެވ ނެ ޤައުމަކަށް ެވ، މިކަހަލަ ޔޫޓިލީކަން ރާއްޖެއަކީ އެާހ ފަސ ހައިން މި ރައީސް. މި 

 ،އެކަންކަން ކޮްށފިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އި، ބަލަބަޔަކު ދިރާސާކޮށް ރަނަގޅަށް ެއކަންކަން އެ ،މިތާނގައި ޮއެވ

ނޫނިްއޔާ  ،ބަަޔކަށް ދ ްނޖެހ  އިނާޔަތްތަކެއް  . ފައިދާއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން މި ޤައުމަށް ދާނީ ދުަވހުން ުދަވހަށް

ައުގހެޔޮކޮށް އެންމެ  ބަޔަކަށް ދ ންޖެހ  ޚިދުމަތެއް އެންމެ އެ ،ލާރިތަކެއް ދިނުމެއް ނޫން. މީެގ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ 

ނުކުރެވ ެނ ސްޓުއަނެންހެން ބުނާނަމަ ވ  ،ބޫލުކުރާ ފެންަވރަށް އެންމެ ސާފުތާހިރުކޮށްަގދުނިެޔ  ންނަ އޮ ،ރަނަގޅަށް

ނަރުދަމާެގ  ،ައޅުަގނޑަްށ ފާހަަގކުރެވ   .ޮގތަކަށް އެކަން ބ ނުންކުރުން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް އެންމެ ރަނަގޅު

ދަނީ ފުރަތަމައިނުން ެވްސ  ހަމައަށް މި ހިސާބާ  ިދެވހި ރާއްޖެ ފެށުީނއްސުރެން ފެށިެގން މިމިއަދު .ކަންތައްތަްއ ެވސް 

 ،ކުރަމުްނ. އެކަމަކު ނަރުދަމާއަކީ ެވސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހުރިހާ ކަމެއް ވ ސްޓުކުރަމުން. ނަރުދަމާެގ ވ ސްޓު

ައޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަންކަން އ ެގން ބައިަވރު ކުރެވ ނެއެނަރޖީ މ ކު ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެނަރޖީ ސ ްވކުރެވ ނެ 

މެންނަށް ބ ނުންކުރެވ ނެ ކަންކަން. އާދެ، ިވ އެތައް ކަންަތއްތަކެއް ީމެގން އަޅުަގނޑުކުރަނިހަމަ ޤައުމަށް ފައިދާ

ތޯރިީޓެގ މި އޮ ،ީމެގ މުހިންމުކަން ،ދައްކަންޖެހ  ސަބަބަކީ ާވަހކަ އެދިެގންދެަވަނ ފުރުޞަތަކަށް ެވސް  އަޅުަގނޑު ހަމަ

 މަށްޔާ މިކަމުހިންމުކަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވ . މިއަދު ދިެވހިރާއްޖ ެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް

 ،ދި ކަންތައްތައް ކުމިކަހަލަ ކުދި ،ދަނީ އިސްނަންަގަވިއެގން މިކަން ކުރުމުެގ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްޞަދަކަށް ެވެގން މި

ކުދި ަކންތައްތަކުެގ ތެެރއިން ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ފާަހަގ އަނެންހެްނ ކުދި ،ރެުވުނކަމުަގިއ ިވޔަސްބަޔަކަށް އަދި ފާަހަގނުކު

ެއކަމަކު މިީއ ަވރަށް ބޮޑެިތ ކަންތައްަތްއ  .ކުރެވ . ިމއީ ބަަޔކަށް ފާހަަގނުކުެރވ  ުކދި ކަންތައްތައްސަލާމަތް ،ބުނާނަމަ

ހ ދަކުރާ  ރައްޔިތުންނަށް ،ދަނީ  ބޮޑު އެއް މަޤްޞަދަކަށް ެވެގން މިހެދުމުެގ އެންމެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި އޮޯތރިޓީ

ދިެވހިރާއްޖ ެގ ރަްއޔިތުންެގ ފަިއސާއިން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑަްށ ދަނީ ަގމުންހިނ ިދެވހިރާއްޖެ ؛ފައިސާ

އްޖ އަށް ދަްއކަންޖެހ  ފައިސާ ރާ  ،ދަްއކަަވމުްނ އެްއ ބ ފުޅަކު ިވދާުޅިވދެންމެަގއި ެވސް ހަމަ ާވހަކަފުޅު ،ދިޔަފެނިެގން

އެކަމަުކ  ،ެވސް  ޔަކު ފައިސާ ުނދައްކާ ތިބެތިއްބ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބަތިބި އެތައް ބަަޔކު ެވސް އެބަ ނުދައްކާ

މި ފައިާސ  .ުގަނ ފައިސާެއއްރައްޔިތުންނަށް ެއބަ ހ ދަކުރަންޖެހ  ސަބްސިޑީެގ ޮގުތަގއި އެަތއް ިގނަ  ދައުލަތުން

ކޮށް ، މި ހުރިހާ ަކންކަމެއް ހަމަ ބެލެންސްހެނީ ރައްޔިތުންެގ ޖީބުން އިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ. އެހެންީވމާޖެހ ދަކުރަން

ެވސް މީެގ  ، ރާއްޖެއަށް ަވންނަން ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއްބޫލުކުރަން ހަމަ. އެހެންީވމާަގކުރަންޖެހ  އަޅުަގނޑު ެވސް 
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މިކަންކަުމެގ އެންމެ  ،ހަަލ ރެގިއުލ ޓްީރ ބޮީޑއެއް އުެފދިެގންއްަޞކޮށް މިކައަދި ޚާ. ޖެހ ންތެރ ގައި އެބަ ަވންނަ

އަުޅަގނޑު ހަމަ މި   .ޮގތް ެވސް ހަމަ ފާހަަގކުރަންޖެހ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިސްރާފު ކުޑަކޮށް ެއކަން ުކރެވ ނެ

ޔިތުންނަށް ހަމަ  އަުޅަގނުޑ ހަމަ ރައް ،މިފަދަ އެތަކެއް ބިލުތަެކއް ހެދިެގން އަންނައިރު  ،އެކު ފާހަަގކުރަންއުފަލާ

 ރައްޔިތުންނަށް ،ެވރިކަން ދީރުބާލާމަރުަކޒީ ާގޫނނުން ރައްޔިތުންނަށް  ،ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަކީ ،ފާހަަގކޮށްލަން

، އެ ކުެރިވފައި އޮތް ބިލެއް. އެހެންީވމާ ބ ނުންކުރެވ ނެ އެންމެ ފުރިަހމަ ޮގތަށް އެކަން ބ ނުންކުެރވ ނެ ޮގތަށް ަބއްޓަން

 ލު ެމދުެވރިކޮށް މި އޮތޯރިޓީތައް ބ ނުންކޮށްެގން ެއކަން ކުެރވ ެނ އެންމެ ރަނަގުޅ ނިޒާމެއް އެ ބި ،ބިލުެގ މެދުަގއި

 ، އަނެންހެން ބުނާނަމަ ،މިއީ ހަމަ ަވރަށް ހަމަ ޮއަގަނއިްޒޑް .ޮގތް ފަހިކޮށްދިނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ާގއިމުކުެރވ ނެ

ގައި ހަމަ ފުރިހަމަށް މިކަން ލިޔެލެިވފައި 19އެޖެންޑާ  ، އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ހަމަ ރީތިކޮށް ބުނާނަމަ ،19އެޖެންޑާ 

 ޔާ އިރާދަކުެރއްިވއްهللا ކަން ކަން  ފައި އޮތް ހަމަ ހުށަހެޅުންތަކެއް މިއީ. މިރައްޔިތުންނަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ހުށަހަޅާ

ަވހުެގ ދުން އަހަރުމިދާ ރ ޓުން އަޅުަގނުޑމެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކުިރައށް އޮތް ތި އަޅުަގނޑުމެން ކާމިޔާބު ކުރާނަން. 

އުލަކަށް ެގނެސްދ ެނ އ ެގ ދުަވސްތަކެއް ފެންނާެނ ޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ޙަތެރ ގައި ރަްއޔިތުން ހަމަ އުފާެވރި މާ

  .އެދެން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މި ބިުލ  ،އަރުަވނީ  އާެދ، މިހާރު އަުޅަގނުޑ ފުރުޞަތު މި ކަށްފަހު(. )ަވުގތުކޮޅަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 ބަސް ިވދާޅުުވމަށް.ށް ފަހުސަނީފަهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ހުށަހެޅުއްިވ 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ރީ އޮތޯރިޓީެގ ޔޫޓިިލޓީ ރެގިއުލ ޓަ ،ދިންއިސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

 ހުށަހެޅުއްިވ ހުރިހާ ތެރެއިން ހުެގމި ބިލަށް ފަންނީ ރަނަގޅު ޚިޔާލުތައް މި މަޖިލީ ކޮށް،މި ބިލަށް ބަހުސް ؛މި ބިލު

އެހެން ބ ފުޅުން ެވސް ފާހަަގކުރެްއވި  ؛ލުގައި ހުރިދަންނަަވން. މި ބި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު

ިދެވހިރާއްޖ ެގ މީަގއި  ،ލަންޖެހ އިާވ މުހިންމު ކަންތައްތަުކެގ ެތރ ަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ބަލަ ލިެޔިވެގން މި ބިުލަގިއ  ،ޮގތަށް

 ،މީެގއިތުރުން .ފެނާ ،އިނަރުދަމާއާ ،ކަރަންާޓއި ،ދަނީޔޫޓިލިީޓެގ ތެރ ަގިއ ހިމެނިެގން ؛ދާ އާއްމު ޚިދުމަތްތައް ދެެވމުން

ދެްއިވ މިއަދުެގ މި އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ސަލީމް ހުށަހަޅުއްަވއި، މި މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަމުގައިވާ 

ބުނި ބަހަކަށް  ދެްއުވމަށް. ެއއީ އަުޅަގނޑުެގ ެވސއިެވސް ޔޫލިީޓއެްއެގ ޮގތަށް ކަނޑައަޅަ  ނެޓަކީރތަމަޢުގައި އިންޓަމުޖު

އްާޔ ވެއްޖެ  ކަމަށް އެއީ މިއަދު ދުނިޔެ މިދާ މިސްރާބުން ދާ. ބަހަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ބަލައިަގންނަށް ބުނާ ނޫނީ
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ުނލައި ދިެވހިރާއްޖ ެގ ެއްއެވްސ ކަމެއް ނުހިންގ ނެ. މިއަދު  ނެޓާރޓަެވސް ެއްއެވސް ބަޔަކަށް އިންއި ދިެވހިރާއްޖ ގަ 

އްާޔ އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓުމަކަްށ ކަމަށް ވެއްޖެ ޓް ނެތްނެރ އަޅުަގނޑުމެން މި އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީސް ެވސް އިންޓަ

ހުރި  ގާއިމުކޮށްފައި  އްުދތަކުަގއިހަސަރައަންނާނެ. އަުޅަގނޑުމެން ިހންާގ ކުދިކުދި އޮފީސްތަާކއި، ރާއްޖ ެގ އެިކ 

ކަތް ްއާޔ އޮފީސްތަުކެގ މަަސއްމަށް ެވއްޖެކަ ނެްޓ ނުލިބ ރމި ހުރިހާ ަތންތަނެއް ެވްސ އިންޓަ ،އޮފީސްތަކާއި 

ައޅުަގނޑުމެން ގ  ބަންދެއްެގ ތެރެއަށް އެނބުރި  ،ުގޅުްނ ކެނޑި ެއއް  އޮފީސް އަނެއް އޮފީހާ ،ހުއްޓުމަކަށް އަިއސް

ިގނަ ޤައުމުތަުކަގިއ  ،ނެޓަކީ ެވސް މިއަދު ދުނިޔ ގައި ޔޫޓިލިޓީެއްއެގ ޮގތަށްރޓަދާންޖެހިދާނެ. އެހެންީވމާ، އިން

ބައި ެވސް ކޮންމެެވްސ  ޔޫޓިލިީޓެގ ތެރެއަްށ އެ ،އުމުތަުކގައި ކަނޑަައާޅފައިީވީތެވޔޫޓިލީޓިެގ ޚިދުމަތެްއެގ ޮގތަށް ިގނަ ޤަ

ކުރެވ ނެ ކަމެއް. ރިހަމައިތުރަށް ފު މެންނަށް މި ނިޒާމުއެއް ސިފަެއްއގައި އިތުުރެވެގން އައުމަކީ ެއއީ އަުޅަގނޑު 

ސަރުކާރުން މިފަދަ ރަނަގޅު ބިލެއް މި   ،ބޫލުކުރަނީ ދިެވިހރާއްޖ ެގ ދައުލަތުން މިފަދަ ރަނަގޅު ބިލެއްަގއަޅުަގނޑު 

ބ ނުމަކީ ރަށްފުށުަގއި  ގައިމީގައި ޮކބައިތޯއ  މީެގ ބ ނުމަކީ. ޙަޤީަޤތު، ދެއްީވމާ ައޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހ އިހުށަހަޅަ

ެވ، މިކަން ދާތީދެމުންަވރަށް ދަށް ފެންަވރެްއަގއި ިޚދުމަތް ،ފެުނެގ ޚިދުމަތް ދ  ތަންތަނާއި ،ހިންާގ އިންޖީނުެގތަާކއި

ކުރާނެ ޓަރނިންނަންޖެހ ކަން. ނޫނިއްޔާ މޮދ  ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް އޮޚިދުމަތް ؛ރާނެ ފަރާތެއްމޮނިޓަރކު އިބަލަ

 ބިެލއް. މިފަދަ ބަޔަުކ ތްެގން ހުށަހަޅާފައި އޮނގި ަދއުލަތަށް މިކަމުަގއި ހުރި މުހިންމުކަން އެ ،ންނަންޖެހ ކަންފަރާތެއް އޮ

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  އިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދ ން ބ ނުންާވ އެންމެހަ ،އްޔާވެއްޖެ ށްމަކަ ނެތް

، ން ބ ނުންާވ ޮގތަކަށްއްޔިތުންނަށް ދ ންފުންޏަކުން ރަކު އެ ،އްޔާވެއްޖެ ކަމަށް ކުރެވ ނ  ބަޔަކު ެނތްލ ޓު ރެގިއު

ބ ނުންާވ ޮގތަކަްށ ފޯރުކޮށްދ ން އެ ޚިދުމަތް  ބ ފުޅުން ރަްއޔިތުންނަށް އެ  ،ކޮންމެ ޮގަތކަށް އެދުނަސް ރައްޔިތުން

ނޑުމެންނަށް ފާހަަގުކރެިވެގން ހިނގައްޖެ. ައޅުަގނޑު އެންމެ ފަހުން ެވސް ަގފޯރުކޮށްދެމުން ދެިވދާނެކަން އަޅު

އިންޖީނު ހިންާގފައި ހުރި.  5ައޅުަގނޑުމެން ތިނަދޫެގ އިންޖީނުގ ަގއި  ،ށް ކުިރ ދަތުރެއްަގއި އަޅުަގނޑުެގ ާދއިރާއަ

 ހުރި. ޖުމުލަ އެކު ފަސް  ކޮށްފައިއިންޖީނު ސްޓާޓު  5ްޓެގ މެަގޮވ ނޑު އިންޖީުނެގއަށް ޒިާޔރަތްކުރިއިުރގައި އެއް ަގޅުއަ

 ކަރަންޓު ނެެގމުންދަނީ. އެއް ެވސް ުގުތ ހިންަގމުން ތިނަދޫގައި ދިޔަ. ކޮންމެ އިންޖީނަކުންަވ ުޓެގ އިންޖީނު އެމެަގޮވ

 2000ލައެކު ޓް. ޖުމުޮވކިލޯ 400އިންޖީނުން  އަނެއް ،ޓްވޮ ކިލޯ  350ންޖީނުން ައނެއް އި، ޓްވޮ ލޯކި 700އިންޖީނުން 

ދިޔައިރުގައި މީެގ ނަތީޖާއަކީ ދައުލަތުން ކުރަންޖެހ  ޚަރަދު އިތުރަށް  އިްނޖީނު ހިނަގމުން 5 ،ޓް ހަމަެވެގންކިލޯޮވ

 ނުކުތީމާ، އެ  ޓ ޖުލްޯވ 450އ ެގން ބ ނުންާވ ެތޔޮ ޚަރަދުކޮްށެގން  ްޓެގ އިްނޖީނެއް ހިންަގންެމަގޮވ 1ބޮޑުުވން. 

މިފަދަ  ،ދެެވނީ. މިފަދަ ކަންކަން މަތް މިދުޮގތަކަށް ނޫްނ ކަރަންޓުެގ ޚި ްނާވއެކަށީެގ މިއީ އެްނމެ ؛ނުންާވރަށަކަށް ބ 

ދައުަލތުން ފޯރުކޮށްދ ންޖެހ  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްުވމަށްޓަކަިއ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވ ނ  ނިޒާމަކުން އި ކަންކަން ބަލަ

ާވހަކަ މިހެން  ެވސް ަބެއއް ބ ފުޅުންނަށް އަދި މިއި ގަ . ފަހަރެއްނީލައިކުރާނެ ބޮޑީއެއް ީމަގއި ެއކުލަވަ ޓަރމޮނި
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ކުރާނ  ިގއުލ ޓުމިފަދަ ރެ ،ބައެއް ބ ފުޅުްނ ފާހަަގކުެރއްވި  ،ނޑު ަހމަ ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންވ ަގކަމުންދާއިރު އަޅު ދައް

އްޔާ ވެއްޖެ  ކަމަށް ޖެނަށް ޚިދުމަތް ނުދެވިއް ބޯުޑން ރައްޔިތުންލަިއެގން އެއިލަވަ ދަިއެގން ބޯެޑްއ އެކުބޮޑީއެއް އުފައް

ނުބެލ .  ނަށްބ ފުޅުން އަމާުޒާވނެ. އެ ފާޑުކިޔުންތަެކއްއިތުރު ާވހަކަެއއް. . ރަނަގޅު ދާނ އިތުރު ފާޑުކިޔުންތަެކއް އަމާުޒެވ

ެއ  ،އްލުކުރެވ ނީ ޙަޖެހުންތައް ންޮގ ދިމާާވ އް ނެތުމުންޒަމެކ ނިކުރާނ  މެޓަރމޮނި ،މިއަދު ބަާލނ  ،މަެވސްއެހެންނަ

އެ  ިއ،ބޯޑު އުފައްދަ ،އެ މަސްއޫލިްއޔަތު ހަާވލުކޮށް ބަޔަކާ ޑުމެން އެނަގއަޅު  ،ދަިއެގން. އެެހންުވމުންމެކ ނިޒަމް އުފައް

ެނ އިދާރާތަކެްއ އެބަހުރި. އެ ފާރަެވިރާވ ،ންމެނޑުަގއެ ބ ފުޅުްނނާ ހަާވލުކުރެުވނު ޒިންމާތަްއ އަޅު  ،ބޯޑާ ހަާވލުކޮށް 

އެކަށީެގްނާވ  އެންމެ ށްދެެވނީ ރައްޔިތުންނަ ފެންަވރު ަބލާނެ. ޚިދުމަތްޚިދުމަތުެގ ދާރާތަކުން ައުގ ކަނަޑއަޅާެނ. ދެވ އި

ިއ ހުރިހާ ތަންތަނެއްަގ ދުމަތްތަކުެގ ތެރ ގައި ދުިނޔ ެގޚިބާަވތުެގ ކަންަތއްތަަކކީ އަސާީސ   ބަލާނެ. މިތޯއިއަުގަތކެްއަގ

ންނަށް ނެތުމުން އަޅުަގނޑުމެރުތީބުކޮށް ތަންކަން ާރއްޖ ަގިއ މިފަދަ ކަ ެގެވސް ހިނަގމުންދާ ކަންތައްަތއް. އަުޅަގނޑުމެން

 މެންގެ ނޑުަގއަޅު ،މަޑުކޮށްެގން މީނީެވސް  ަވުގތު މި ނޑު. އެހެންީވމާ، އަޅުގަ ދަނީލިބ  ދެރައާއި ނިކަމެތިކަން ލިބެމުން

ަވުގތުަގިއ މަޑުކޮށްެގން މީނީ ެވސް މި  އަުޅަގނޑު މި ،މަެވސްނަ ެވސް އިންޓަރިވއުެއއް އޮތް ޖަހާއިރު 2 ގައިކޮމިޓީ

މެންބަރުން   ހުެގއަުޅަގނޑު ހުރިހާ އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީ ،ބަހެއް ބުނެލުމުެގ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށްޓަކައި. ެއޮގުތންހުބިލަށް ފަ

ކުރެއްިވ ން ފާޅުޅުފުމި ބިލަށް ތިބ  ،ތީާއއިމިއަްށ ތަނަަވސް ޚިޔާލު ތިބ ފުުޅން ދެއްީވ ،މިދަންނަަވނީ އަރިހު

ނޑުމެންނަށް ަގރުން އަޅު މިއަުދެގ ަސރުކާ ،ހަމަ ބިލެއް ސަރުކާރުންއަދި މިފަދަ ފުރި ،އިޚްލާޞްތެރި ޝުއޫރުތަކަށްަޓަކއި

ކައި ކުރުމަށްޓަލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ،ޮގތަށް ނޑުމެންެގ ބައެއް މެންބަރުން ފާހަަގކުރިހުށަހެޅީތީެވ، އަުޅަގ

ިއ ލަ ނޫނިއްޔާ ޯވޓަރ ސަޕް ،ެގއަށްފެނަކައިން އިންޖީނު ،އުސޫލުން ރަށްރަށުގައި އުފެދ  ކައުންސިލުތަކުން ލާމަރުކަޒީ

ބ ފުޅުން ކައިީރަގއި ކަންކަން  ނުެވެގން  ުގޅާފައި އެ ދ  ކުންފުނިތަކާނޫން ޚިދުމަތް ނޫނިއްޔާ އަިދެވސް މި

 ޑު މި އޮތޯިރޓީެގ އުެފއްދިެގން މި ބޯ ،ެވެގންދާނ  ށްެގ ބައި ހުއްޓާލުމުެގ ނަތީޖާައކަމުން ދިޔުމުަވދަންނައާދ ސް

ަރއްޔިތުންނަށް އެންމެ  ،އްޔާވެއްޖެ ކަމަށް ސީދާ ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ނުލިބ  ރުން ސީދާއ   .ެގންމާ ުގޅިއްޔަންކުެރއްުވޢަ

ތުންނަށް ރިކޮށް ަރއްޔިެވލިޓީ އޮތޯރިީޓެގ ބޯުޑ މެދުޓިޔު ،އްޔާކަމަށް ވެއްޖެ ނަށް ނުލިބ  ފަރުާވެއއް ެއ ރަްއިޔތުން އެކަށ ނަ

 ،މުންދާނެ. ެއޮގތުްނ އަުޅަގނޑު ދަންނަާވލަންެވކުރެކަތްކައުންސިލުތަކުން މަަސއް  ހޯދުމަށްޓަކައި ދ  ޚިދުމަތް

ަކންކަން ތަރުތީބުކުރުމަށްޓަަކިއ  މި ،ށް ބަާލއިރުތަެގންދާ ޮގ ތަރުތީބުކުރަމުން ސަރުކާރުން މިޖ ަގއި ކަްނކަން އްދިެވހިރާ

ކުލެިވެގންާވެނ މިހާރުެވސް އެންަވޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީަގއި އެ  ،ބުނަންޏާ ސާލަކަށްމި ؛ުގޅ   އިތުރު ބޯޑުތަެކއް މިއާ

ންމަންޓް ޔަރަސާބުން މި ބޯޑު އުފެދުމަށްފަހުގައި އެންވަ މިހި ،ނޑަށް ަގބޫުލކުރެެވނީ އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ކިޔާ ބޯޑެއް. އަޅުަގ

ކަމަށް. އެއީ ެއއް  ނޫނީ ނިންމުމެްއ އަންނާނެ ،ބަދަލުތަކެއްމިނިސްޓްރީގައި އުފެދިފައި އޮްތ ބޯޑަށް ކޮންެމެވސް ކަހަލަ 

 ެވސް ދައުލަތަށް އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ނޫން އެީއކީ ،ކުރުމަކީެގން އެކުެލވި  ަތކަށްޮގ ކުރާ ބޯޑުަތކެއް އެއް ކަތެއްމަސައް
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 .ެގނނުކުތާ ކަންނ  އަުޅަގނޑަްށ ހީަވނީ އެ  ،ންބަރުން ފާހަަގކުރީމެ ދާނެ. ައޅުަގނޑުމެން ަބއެއް އިނަގހިެވެގން ކަމަށް

ކަންތައްތައް  ން މިމާ، ދައުލަތު. އެހެންީވހަަގކުރިބައެއް މެންބަރުން ފާ ެގކުތާތަކެއް އަުޅަގނޑުމެންއެފަދަ ނު

ދަނީ ިވސްނުންތެރިކަމާ އެީކަގިއ ބައްލަާވަފއި ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ަވރަށް ޮބޑަށް  ދާއިރު މިމާކުރަމުންފަރު

 ކުރުމުެގ ބައި މޮނީޓަރ ،ން އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ދީންނަށް ކައިރިއެކަނި ހުރީކީ ރަްއޔިތުފާހަަގކުރެވ . މި ބިލުަގއި ހަމަ

 ބާަވުތގެ  މި ،އަުގ ކަނޑަެއޅުމާއި ،ކުރުމާއި ަރއްޔިތުންަނށް ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތްތަކުން އަުގ ކޮންޓްރޯލް ޏެއް ނޫން.ކަންއެ

ދެނީ ރައްޔިތުން ދުމަތްޚިަތއް. ރަްއޔިތުންނަށް ންތައްހިމެނިެގްނާވ ކަ ގައިބިލުެގ ބައިތަކު  ެވސް މި ކަންކަން ކުރުމަކީ

 ެއކަށ ނަ  މި ބިލުަގއި ިހމެނިެގންާވ ކަންތައްތަްއ. ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ކުރުމަކީެވސްޓަރ މޮނި އިޮގތަށްތޯ ބަލަ އެދ 

ެގ ޓިލިޓީޔު؛ ބުނީ ރަްއޔިތުްނނަށް އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކިއ ރައްކާތެިރކަންމި ؛ އަށް ޮއތްތާއިޯތ ކުރި ޮގތަކީ ކޮބަ

ޒާމެްއެގ ތެރެއިްނ ަގޅު ނި ޤުބަލުގައި ފެްނަވރު ރަނރައްކާތެރިކަން ިމ ދެނީ ރަްއޔިތުންނަށް ކުރިއަްށ އޮތް ުމސްތަ

ހިމެނ   އިގަ ެގ ތެރ ކުމަކީ ެވސް އެ އޮތޯރިޓީެގ ޒިންމާާއިއ ާވޖިބުތަށް ފަރުމާކުރުތޯ، ިވލަރެސްކޮޮގތަށް އްޔިތުން އެދ ރަ

 ޮގތުން ާރއްޖ ެގ ުގޅ ނެ ެގ ތިމާެވށްޓާ ރާއްޖ  ޔާަދުކރަނިިވ ހަކަތަާއއި، މިނޫންެވސް ދިެވހިކަމެއް. އެހެންީވމާ، އި

ށްދިނުމުެގ ޒިންމާތަކެއް ން ފޯރުކޮޅ ނެ ޮގތުޓާއި، ނަރުދަމާާއއި، ެފނާ، މި ބާަވތުެގ ކަންކަން ރައްޔިތުންނާ ުގކަރަން

ާވ ޔުޓިލިޓީ ރެިގއުލ ޓަރީ ބޯޑުެގ މެންބަރުންެގ ެގން ވި ލުެގ ދަށުްނ އެކުލެްއސަސާއަކަށް މި ބިާވ، އުފައްދާ މުއަެގން ިވއެކުލެ 

އި އެ ަވުގތެްއގައި ހުންނަ ރާއެްއގަ ދާޑު ބަލަހައްޓާނީ ކަމާ ބެހ  އި. މި ބޯމަސްއޫލިއްޔަުތެގ ތެރ ަގއި ހިމެނިެގންވ 

 ށްދީފަިއވ . އެހެްނީވމާ، ސީދާ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަާވލުކުރާށް ެވސް މި ބިލުގައި ބަޔާްނކޮމިނިސްޓަރު ކަމަ

ކުލެިވެގން، ދެވ ނެ ނިޒާމެއް އެވުޒާާރއެްއެގ މިނިސްޓަރެްއެގ ބެއްލެުވމުެގ ދަށުން ރައްިޔތުންނާ ކައިރިން ޚިދުމަތް

 ދިރިއުޅުމަކަށް އެދ  ޖަޒީރާަވންތަ ، އަުޅަގނޑުމެން މި ށް މި އެދ  ނަންދިއުަމކީ އަުޅަގނޑުމެން ދިެވހީރުތީބުެވެގންތަ

ެގ 19ން އެޖެންޑާ ޑުމެ. އަޅުަގނހައި ދިެވހީންނަށް ލިބިެގންދާ ރަނުެގ ފުރުޞަތެއް ކަމަށް ަގބޫލުކުރަންލޯބިކުރާ އެންމެ

ކާރުން ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއާވކަީމ އަުޅަގނޑު އުފާކުރާ ކަމެއް. ތައް ސަރު ބިލުދަ ނުންާވ މިފަދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ބ  ދަށުން

ހުެގ ހުރިހާ ލީމަޖި ރައީސަށާއި، އިްއޒަތްތެރި ެވޞަތެްއ ލިބުނީތީފިރު ށް އަޅުަގނޑަށްމަ އް ބުނެލުހެމި ބިލަށް ފަހުބަ

م كيم علالوالس  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ރާއްޖ ެގ ރައީ އި، ރުންނާބަމެން

  .هكاتوبر ة هللاحمور

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޓަށް އެހުން ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާ  ށް ޯވމި ބިލަާއދެ،  ކަށްފަހު(. )ަވުގުތކޮޅަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ކޮމިޓީެއއް  3އިރު ފެށުމަށް ަހމަޖެހިފައިާވ ޖަހާ 2ނެ. އާދެ، މިހާރު އޮންނަ ދުަވހެްއެގ ޯވުޓެގ ަގޑީަގއި އޮންނާ
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ަގިއ. ސްޓ ޓް އޯންޑް  1ތަރައްޤީާއއި ތަިރކަިއެގ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ނަންަބރު ޤައުމީ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. އެީއ، 

ކޮމިޓީ، ައދި އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންްޑ ކްލައިމެޓް ޗ ންޖު ަގއި.  6ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ނަންބަރު  ރައިަޒސްއެންޓަރޕް

ފެށި  ަގއި 12:30ށުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ތިން ކޮމިޓީ. އަދި ަގއި ފ14:00ެާއދެ، މިއީ ަގއި.  7ކޮމިޓީ ނަންބަރު 

 ބަދ  މަޖިލީހުަގއި. އެޮކމިޓީއެްއެގ މަސައްކަތް ހިނަގމުން  7. މި ަވުގތު ކަތް ިހނަގމުންދަނީކޮމިޓީތައް ެވސް މަސައް

ތުން، ހިތަދޫ ދެކުނު  ސަުރކާުރެގ ފަރާ -6.3ހާރު މި އެނބުރިލަނީ، އެޖެންޑާ ނަންބަރު އާދެ، އަޅުަގނޑު މި  -{ 6.3} 

ބިލުެގ ބަހުސް ކުރިއަްށ  ދު އިމާރާތުެގއިބްރާހީމް ނާޒިލް ހުށަހަޅުއްާވަފިއާވ، ެއއްމެމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

ން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި ން، މި ބަހުސްގައި ަބިއެވރިެވަވޑަިއެގންނަަވން ބ ނުންުފޅުާވ މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި ެގންދިއުމަށް. 

އިްއޒަތްތެރި ޑު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ ޮކމަންޑޫ ދާއިރާެގ ފުރުޞަތަށް އެދިަވިޑެގންނެުވަމށް ދަންނަަވން. މިހާރު އަޅުަގނ

 އިން ަވޙީދަށް.ސަޙު މެންބަރު

 

 ުވްނ: ާވހަކަދެްއކެއިން ަވޙީދުސަޙު  މެންބަރުކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ 

އަށް ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް. ކީ މި ރާއްޖެބިލަ ދު އިާމރާތުެގއެއްމެރައީސް. އާދެ،  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ގައ  ައޅުަގނޑު ހަނދާންަވނީ، ފުރަތަމަ މި ބިލު ުވޖޫދަށް އައީ. އ ެގކުރިން  2011ނޫނީ  2010އަޅުަގނޑުމެން 

މަންޓު ަގތުން ާގނޫނެއްަގއި ނޯވ . އެހެންނަމަެވސް، އ ރު އެމް.ޑީ.ީޕެގ ކިން ފްލޯ ަގތުން، އެޕާޓްރާއްޖ ަގއި ަވ

ވ ީނ މިފަދަ ާގނޫނެްއ ޮއެވެގން ކަމަްށ ނަށް ެގދޮރު ދެ ިވސްނުމެއްަގއި ާރއްޖ ެގ އެންމެންޑުރަްށ ބޮސަރުކާރުން ަވ

. ައޅުަގނުޑ ލިށްއްމުކޮއާހަމަ އެާއއެކުހެން ެއޕާޓުމަންޓު އެޅުން، ފްލެޓު އެުޅން  ަގބޫލުކޮށް އެ ާގނޫނު ުވޖޫދަށް ެގނެސް،

 ަވށްބަހުން  އ ރު އ ރުެގ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް ނަޝީދަށް މީހުން  .މިހާރުެވސް ހަނދާން އެބަހުރި

ރަނީ އިރާދަފުޅުކުރެްއިވްއޔާ . އެހެންނަމަެވްސ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އުފާކުހެދި. ަވރަށް ިގނަ އެއްޗެހި ކީމަލާމާތްކޮށް

އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް ެގދޮރު  ،އެ ާގނޫނާ ހެދި، އެ ޕޮިލސީއާ ހެދި، އެ އުސޫލާ ެހދި

އްޖެ. އާެވއްޖެ. އ ެގކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގެއއް މި ލިބެނީ ބޮޑުސިންާގ އަދި ލިބ ނެކަމުެގ އުފާެވރިކަން ިލބި

 އިސިންާގ ޯގއްެޗްއ ަގނެވ  މީހަކަށް. އެތާނގަ ބޮޑު ،މާލެ އ ރިއާއިން އުޅ ނެ ތަންކޮެޅއް ިމ ލިބެނީކޮށް ޞައަމުދުން ޚާއް

ނޫނުން އަޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބިެގންދިޔަ ބޮޑެތި އިމާރާތެއް ކޮށް ހުރިހާ ކަމެްއ ކުރެވ  މީހަކަށް. އެހެންނަމަެވސް، އެ ާގ

ތަން، އެ ބިލެއްެގ ާވހަކަ އަުޅަގނޑު  ތަން، ަގނެިވެގންދާ ެގންދާ ތައް މީހުންނަށް މިލްކުެވއިމާރާތްތަކުން ކުދިކުދި ފްލެޓު

ދިޔަ. އިރައިރާދަފުޅުން އެ ބިލަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަهللا ރަން ދުަވސްޮކޅެްއެގ ތެރ ަގއި މާތްކުބޫލުަގމި ދައްކަނީ. 

 ދިެވިހ ކުދި އަުގތަުކގައި ރާއްޖ ެގ ،ިވޔަފާރިެވރިން މިކަމަށް އިންެވސްޓުކޮށް  ،ަވރަށް ިގނަ އިންެވސްޓަރުން 

ޮގތް ފަހިެވެގންދިޔަ. ހަމަ މިހާރުެވސް މި މަސައްކަތް ދަނީ ހިނަގމުން.  މަންޓު ލިބ ނެ އެޕާޓް ،ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓް
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އްުދަގިއ އަުޅަގނޑުމެން ިދެވހި ހަ ރަސަަވކިން ޚާއްސަކޮށް މާލ   އަދި ،އަދި އަުޅަގނޑުމެން ިދެވިހރާއްޖ ަގއި

މަންެޓއް އެ މީހުން އުޅ ނެ ތަންކޮެޅއް، ފްލެޓެއް، އެޕާޓް ،ބޮޑު ޮގންޖެހުމަކީ އޮްތ އެންމެރައްޔިތުންނަށް ދިމާެވފައި 

ަވރަށް ިގަނ  ،ންަވރަށް ިގނަ އިންެވސްޓަރު ،ބުދީހީއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިކަމށް ތަރު ،ލިބުން. ަވރަށް ރަނަގޅު

 ަމސައްކަތް އެބަ ހިނަގމުންދ  ކޮންޓްރެކްޓަރުން މިކަމުގައި ަމސައްކަތްކުރަމުން އެބަދ . މިހާރު އެތައް ހާސް ފްލެޓެއްެގ

 ަވުގތު މިކަމަށް ހުރަހެއް އެބަ ކުރިމަތިވ . އަުޅަގނޑަކީ ެވސް ކޮންމެެވސް . މިއިއަދިެވސް އެހެން ތަްނތާނަގ ހުޅުމާލ 

ުގޅުން އޮންަނ  ،ާވތީ ާގތް ީމހަކަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ،ބާަވުތެގ މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންނާއި މި ،ަވރަކަށް މިކަހަލަ

އް ހަދަމުންދާ ިވޔަފާރި ޑިެވލޮްޕުކރަމުންދާ މިކަހަލަ ޕްރޮޖެކްޓުތަައޅުަގނޑަްށ މިހާރު އެނގ   ،ާވތީ މީހަކަށް

ެވސް ފްލެޓް  މާލެ އ ރިާއަގއި ކޮންމެ މީހަކު ،ަގއިރާއްޖ  .ފެނ . އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްސް އެބަ ސާކުންފުނިތަކުެގ އިހު

ކަން ހުރިަވރުން ައުގބޮޑު ްފލެޓްތައް ަގެނވ ކަެށއް ނެތް. ބ ނުން. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެންެގ މާލީ ތަނަަވސް 

ކަށް މަންޓު މިެވނި ަވރަމި ބިލްޑިންުގަގއި މިތައް އެޕާޓް ،، ސަރުކާރުން ބިންދ އިރުަގއި މި ކަނޑައަޅަނީއެހެންީވމާ

 ،. އ ެގ މަނާއަކީންޖެހ ނ ހުންނަ ކެަޓަގރީެއއްގެ ެވނި މިތައް ާހސް ރުފިޔާއިން ދަށުެގ ނުަވަތ މިމިަތއް ،ިވްއކ ަވުރެގ

ތަކެއް އެ ފެންަވުރަގއި ހުންނަން. ިވޔަފާރިެވރިން  އާދަިއެގ މީހާއަށް ަގެނވ ެނ ފްލެޓުބޫރުކުރ  ސަރުކާރުން އެބަ މަޖު

މީހުންނަށް ެވްސ  އެ ،ެގންދިއުމަށް ޓަކަިއ އެބަ ބ ނުްނވ ިވޔަފާރިެވރިން އެކަން ކުިރއަށް  ރި.ފާެވސް މި ކުރަނީ ިވޔަ

އުޅ   މި ދެަވނަ ބިލްޑިންުގ ެވސް ހެދ ނެ ޮގތެއް މަުގފަހިާވން. ދަންނަަވން ،ްނ ލިބިސް ފައިދާެއއް އ ެގކޮންމެެވ

ލިބ ނެ ޮގތް މަުގފަހިކޮށްދެވ ނީ ިވޔަފާރިެވރިްނ  ލެޓުރައްޔިތުންނަްށ ފް ،ެގންެދވ ނީއެ ިވޔާފާރި ކުރިއަށް ،ާވހަކަައކީ

 ؛ން އޮތީ އެއިން ކޮންމެެވސް ފައިާދއެއް ެވެގން. ައޅުަގނޑުމެންނަށްމިކަން ކޮށްެގންނ . ިވޔަފާެވިރންނަށް މިކަން ކުރެެވ

ިވސްނަނީ  ެވރިންބުރީެގ ތިރި އަުގހެޔޮކޮްށ، ިވޔަފާރި 8ނޫނީ  ،ބުރި 7އޯކ ، މިސާލަކަށް މިހާރު އޮތް ާގނޫނުެގ ދަށުން 

އުޅ   ދަންނަަވން މިަވުގތު  މި  ،ކީައުގބޮޑުޮކށް ިވްއކަން. ހިތާމަޔަ ކޮެޅއްތަންއި، މަތީ ތަންކޮޅެއް ރަނަގޅަށް ހަދަ

 ބައި ަގންނާނެ ދިެވހިންނެއް ހިއެއްުނވ  މިހާރު ތިބިހެނެއް. މިހާރު މަދުވެއްޖެ. ޮކށް ހަދާައުގބޮޑުމަތިން  ،ާވހަކަައކީ

ަބއި ނުިވކެންޏާ އިތުރަށް ފްލެޓް ޑިެވލޮޕްކުެރވ ކަށް ނެތް.  ކާނެ މީހުން. އެބައި ިވއް ޑިެވލޮޕަރުން އެ ހޯދަނީ އެ 

 ،ޮގތަކަށް  ނުަވތަ ަވކި ،ަވިކ ހިސާބަކުން މަތި އިތަުކަގުގބިލްިޑން ،ޮގތަކީ ިއ މިކަން ކުރާދުނިޔ ެގ އެހެން ޤައުމުތަުކަގ

 ހުއްދަުކރަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބ ރު މީހުންނަށް ެވސް ަގނެވ  ޮގތް ޮގަތކަށް ަވކި ފެންަވަރަކށް ހެދުނީމާ  ަވކި

ޒަރީ ފްލެޓް ަގނެވ ނެ ބަޔަކު ެގނެްސެގން. ަލްގ ،އޮތީ އިންޑަސްޓްރީ ކުިރއަށްދާން  ރާއްޖ ގައި މި ،ބޫލުކުރަންޖެހ ަގ

ަވަނ މާއްދާެގ )ށ( އަށް އަދި  96އޮތް ބިލުެގ  ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި ،އުޅ  ާވހަކަައކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން މި

ަގނެވ ނީ ހަމައެކަނި  ޞްލާޙެއް އެބަ ެގންނަންޖެހ . އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރާއްޖ ގައި ފްލެޓު)ނ( އަށް އި

އޮތުމަުކންނެއް މިދެންނެިވ ޑިެވލޮޕްަމންޓެއް އިތުރަކަށް ެގެނވ ކަެށްއ ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  100ދިެވހިންނަށ  %
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އަިދ ، ތަރައްީޤަވމުންދާ ޤައުމުތަކުން ، ޤައުމުތަކުން އެބަ މަސަްއކަތްކުރަންޖެހ  ކައިރީ އިއަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ ލެެވލްގަ 

ތަުކެގ ކޮންެމެވސް ކެަޓަގރީއެއް ބ ރު މީހުންނަށް ެވސް ުގ ބިލްޑިންހަދާ ،ބިން ކުދި ޤައުމުތަކުަގއި މިަކން ކުރާ އުސޫލުން

އޮތް. ސިންަގޕޫަރކީ ބޫލުކުރެެވން އެބަަގނުޖެހ . އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ާވކަށް އެބަ ަގނެެވންޖެހ . އެއީ މަްއސަލައަކަށް

ެވްސ  އިއެކަމަުކ، އެ ޤައުމުތަކުގަ ބާޢީައީކ ެވސް ކުޑަ ޤައުމެއް. ޤަތަރަީކ ެވސް ކުޑަ ޤައުމެއް. ޑުެވސް ކުޑަ ޤައުެމއް. 

ިއއްޒަތްތެރި  ތިމާފުކުރައްާވ ތަެކއް ހަމަޖެހިެގން.ދަނީ މިފަދަ އިންތިޒާމު ދާއިމީކޮްށ ކުރިއަށް މި މިކަހަލަ ިވޔަފާރި

 ،ކުެރިވަވރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާ  ބިލު ކޮމެޓީ މަރުޙަލާަގއި މި ،އަުޅަގނޑު ހަމަ ަވރަށް ޮބޑަށް އެދެން ،އެހެންީވމާ .ރައީސް

 ާއއި ަވނަ ާމއްދާެގ )ށ( 96ެގ ބިލު މި  އި،ބަލަ  ލުސޫކުާރ އު ކަންތައް މި ަގއިކުދި ަޤއުމުތަކު ިއ،ކައިރި ަޤއުމުތަުކަގ

ކޮންމެެވްސ  ،ލެިވއިތަަކކަށް ބަހަކެަޓަގރީ ،ދާ އިޞްލާޙުކޮށްއޮތް މާއް  ިދެވހިންނަށް މެނުީވ ނުަގނެވ ނ  100% އިަގ)ނ(

ުވން. އ ެގ ސަބަބުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ޮގތް ެވސް މިއިން ފްލެޓް ަގނެވ   ބ ރު މީހުންނަށް ،ލެިވއިހަމަތަކަކަށް ބަހަ

 ތައް ލްޑިންުގބި ހެދ  .ިގނަާވނެކުިރއަރުާވެލއް  އިންޑަސްޓްރީ މި ެވރިންނޫން. އ ެގ ސަބަބުން ިވޔަފާރި ލިބ ނީ ެގއްލުމެއް

ެގންދެވ ނެ  އެ ؛ންނާނެްއ އޮެދވ ނެ ޮގތެ  ެގންކުން ފްލްޓެއް ަގތުމަކީ އެ ހިފައިބ ރު މީހަކު ބިލްިޑންަގ .ިގނަާވނެ

މީހުން އަންނަން  ިގނަ .ދ ންޖެހ  އެްއެވސް ޮގތެއް ނޯންނާނެ، ެއތަން ބެލެހެއްޓުމަށް ެވސް ކޮްނމެެވސް ބަޔަކަްށ މުސާރަ

މީހުންެގ  އެ ،ެވސް ކައިރި ަޤއުމުތަކަށް ފެންނަނީ މީެގން ހަމަގައިމު .ކުެރެވނީއެ އިންަވއިޓުއ ރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 .ނުޖެހ ެވސް ހާްސާވކަށްއަުޅަގނޑުމެން ެއއްޮގަތކަށް ،ތަން. އެހެްނީވމާ މީހުންެގ ިވޔަާފރި ކުރިއަރައިދާ އިކޮނޮމީ އެ

ފަދަ ޤައުމުތަކުން  އަުޅަގނޑުމެން ،ާވ ަޤއުމުތަކުންހ ނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށްުވރެ ކުިރައރާފައިޖެއަޅުަގނޑުމެން ބަލަން

ބިލަށް ެގންނަންޖެހ    ކޮށްފައި މިެއޮގތަށް ދިރާސާ  އި،ުކރަނީ ކިހިނެއްތޯ. ެއޮގތަށް ަބލާފަ ،ކިހިނެއްތޯ  ނީކުރަ މިކަން

ަވމުންާދ ތަަރއްޤީ ،އްޔާެގނެވިއްޖެ އިޞްލާޙު އިސްލާޙުތައް ެގނައިމާ ހުންނާނީ ރަނަގޅަށް. ެއޮގތަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި

 އިއިންޑަސްޓްރީ ކުިރައރަމުންދާނެ ޮގތްތަކަށް ބަލަ އަުޅަގނޑުެމންެގ މި އި،ަކއިރީ ކުދި ޤަުއމުތަކަށް ބަލަ ،ޤައުމުތަކަށް

ބޮޑުާވނެ.  ލިބ ނެކަމެުގ ެގރެންޓީ މާ ްއޔާ އިރާދަފުޅުކުރެްއިވްއޔާ އަުޅަގނޑުމެން ދިެވހިންނަށް ފްލެޓުމިކަން ކުރެވިއްޖެ

އ ެގން ާވީނ  .އްން ދެތިން ފްލެޓް ބ ރު މީހަކު ަގެނެގނެކު ނުޖެހ  ހަދާ ބިލްޑިންަގަގންނަނާކަށްއަޅުަގނޑުމެންނެއް ބިރު 

ައޅުަގނޑު  ،ުތން ރާއްޖެއަށް ެވސް ާވނީ ފައިދާ. އެހެންީވމާިމޮގއެޮގތް .ެވސް ފައިދާ ަގއި އުޅ  މީހުންނަށްއެބިލްޑިންގު 

 މި ،ެގންދެވ ނީ ކުރާ އިމާރާތްތައް ކުރުން އިތުރަށް ކުރިއަށް ހަމަ އެކަން ފާހަަގކޮށްލަން ބ ނުންަވނީ. ރާއްޖ ގައި މި

ކޮންމެެވސް  ،ދިެވހިްނނަށް ނޫނަސް 100% ،މީހުންނަށްއާދެ ބ ރު ،)ނ( ، )ށ(ަވނަ  މާއްާދގެ  96ބިލުެގ 

 ،ކޮންމެެވސް ފެްނަވރެްއެގ ފްލެޓް ަގނެވ ނެ ިއންތިޒާމެއް ާގނޫނުެގ ދަށުން ހަމަޖެހިެގންނ . އެހެންީވމާ ،އަދަދެްއެގ

. އަޅުަގނުޑެގ ުވންތެއް ނިންމެޮގ އިން އެކަމަށް ިވސްނަަވން، އިޤްތިޞާދު ކޮމެޓީދާ ކޮމެޓީ އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި ބިލު 

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.الم عليكم و رحمة هللا و بركاتهالس  وއަުޅަގނޑުމެން އެންެމންނަށް ހެޔޮޮގތް ލެއްުވން.  އަކީދުޢާ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 . ންމު ން ނި
 

 ން:ުވދެްއކެ ކަން ާވހަތުރިޔާސަ

 ގައި. 9:00ާވ ހޯމަ ދުަވހުެގ ހެނދުނު  2020 މާރިޗު 16އާދެ، ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 

 . މުނީނި ޖިލިސްމަ  .ينلمالعا ب  ر هلل لحمداو
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