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 ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު(ރައީސް މަޖިލީުހގެ؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ ަވނަދެ ހަތްދިހަެގ ަވނަ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހު 19

 (ުދވަސް ުބދަ) 2019 ަބރުނޮވެން 27

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

  މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىل عو هللا لوسر ىعل مال س  الة والحيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ހަރުެގ ަވނަ އަ 1441ދުަވސް.  ފުރަތަމަނަކަތުން  ދޮށަ ދުަވސް. ބުދަީވ  2019ނޮެވންބަރު  27 ދަކީ،އަމި

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ނަާވަރަވނަ ،ބީމިތި ނދެށީއި އަުޅަގނޑުމެން ދުަވސް.  ަވނަ 30 ންޢުލްއައްަވލް މަހުރަބީ

 ސަލާމުަގއި . މެންބަރުން ިއއްޒަތްތެރި  38ތިއްބެީވ  ަވޑަިއެގންރުެވހާޒިށް މަޖިލީހަމި ަވުގތު  .ގައިޖަލްސާ ނަ ަވ72

 ަގނޑުމެންނާޅުއަ .މެންބަރުންިއއްޒަތްތެރި  3 އިަގޅުފުދަތުރުސްމީ ރައަދި  .ންެމންބަރު ިއއްޒަތްތެރި 3 ތިއްބެީވ

 .ގައިމިއަދުެގ ޖަލްސާ  ިރެވަވޑަިއަގްނނަާވބައިެވއެްނަވޔަރަންމަންޓް ޑރ. ޙުަސއިން ރަޝީދު މިނިސްޓަރ އޮފް  އެުކގައި

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ެކުވން:އް ދެކަާވހަ ރިޔާސަތުން

 . 2019/72އެޖެންޑާައީކ އޖ/ެގ ޖަލްސާދުެގ އަމި

 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  .4

 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެކންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،ފާސްކުރުމުެގ އިުތރުން، އެއަށްފަހު މި އޮތީެގ މަސަްއކަތުެގ ތެޭރަގިއ ޔައުމިްއޔާ ދުމިއަ

އިްއޒަތްތެރި  ، ެކންދޫ ދާއިރާެގއާމްސް-އެޓް-ސުާވލުކުރެްއުވން. ސަރޖެންޓް މިނިސްޓަރާ ންމަންޓްންަވޔަރައެ މެންބަރު

 އާދޭ ކުޑަ ބުރުލެއް.އެބަ މިތަނުެގ ަގާވއިދަށް ،. އެހެން ނުފެނިއްޖެ ނަމަބޮޑަށް ށް ަވރަށްމަމެންބަރު ހޯއްދަވައިދެްއުވ

ން މެންބަރަކަށް އެކަމާިއެގން ދެން ކުރިއަްށ ހެއަތޮޅުެގ އެ ބ. ނޫން،؛ މަޑުލުޑު މ ހިތަށް އަރަނީ، މާޅޮސްއަޅުަގނ

 ށްނޭ. ދެން ބ. އިން ނައްޓާފައި ރ. އައޭ. އަމީްނޢާއްމު ިވދާޅުަވނީ ެއއީ ެއކަން އޮތް ޮގތެއް ނޫަވަޑއިެގންެނިވދާނެބާ

ެނއްޖެ ނަމަ، ސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ަވަޑއިނުަގއަކައޭ. ޮކންމެއަށް ެވސް ޮގްސެގން ުސާވލުކުެރިވދާނެބާ ޅ. ނުަވތަ

ތްތެރި ަވޒީރަށް ިއްއޒަ ؛ިއއްޒަްތއތެރި ވަޒީުރ އެއީ އަުޅަގނޑަށް ށް ުނެގންދެޭވނެ. ކައެޖެންޑާެގ އެ ައއިޓަމު ކުިރއަ

ކުރާ ކަމެއް. ހިތާމަ އިންތިހާއަށްަވރަށް ޮބޑު ރަނުެގ ފުރުޞަތެއް ެގްއލިދާކަމީ އަޅުަގނޑުމެން  ބިަވޑަިއެގންެނިވލި

ޮގތުން ިމ މަޖލީހަށާއި އަދި ާރއްޖޭެގ  ުގޅޭ ޕުޅުތަކާ ަވމުންެގންަދާވ މަަސއްކަތްހިންަގވަޒީުރެގ ވުޒާާރިއން އިްއޒަތްތެރި 

ސީދާ އިތުރު ސުާވލަށް  ؛އްލިދަނީ. ޔައުމިއްޔާ އޮތް ފުރުޞަތެްއ ެގލޫމާތު ދެއްެވން ޢުރައްޔިތުންނަށް މަ

 ރެއްިވދާނެ.ކުރި މެންބަރަށް ެވސް މި ސުާވލު އާދެ! ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެއާދެ! އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެޭވނީ، 

 . 4ނަންބަރު ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. އެޖެްނޑާ 

ެއއީ ނަާވަރަވނަ  .ަޔއުމިއްޔާ ެގއީ ފަސް ޖަލްސާ ައށް، އެ  2019/85އިން  2019/81ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު  -4.1

ަޔއުމިްއޔާތަްއ މި  .އްޔާމިޔައު ނިޔަލަށް ހުރި ނަ ޖަލްސާެގަވ 65ަވނަ ޖަލްސާއިން 61ެގ މަޖިލީހުެގ ރައްޔިތުން

، ރަްއޔިތުންެގ ނުާވތީހުށަހަުޅއްާވަފއިންބަރަކު އިޞްލާެޙއް ޢުކުރުމަށްފަހު އެްއެވްސ މެމަޖިލީހުެގ ެވބްސަިއޓުަގއި ާޝއި

ާރ ބޫލުކުޔާސަތުން ަގަވނަ މާއްދާަގިއާވ ޮގުތެގ މަތީން، މި ޔައުމިއްޔާަތކަކީ ރި 218މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ 

 ޢުާލންކުރަން. ަގއި އިޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމު

 

 ންޖެހޭ ބިލު ޢާރަފުކުރަށް ތަމަޖިލީހަ  .5

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ށް ދިޔުމުެގ ކުރީަގއި ުކޑަ ަވނަ އަިއަޓމަެގ ދެ . އެހެންނަމަެވސް ައދި އެޖެންޑާްއނުލާނަންއަޅުަގނޑު ޖަލްސާ ހުއްޓައެ 

ޅުަގނޑު މަޑުކޮށްލާނަން. )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( މަޖިލީހަށް އަ  އިބޭފުަޅކަށް ފުރުޞަތުނާރުަވ ހިނދުކޮޅެއް، އިތުރު

 . 5ކުރަންޖެހޭ ބިލު. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު ތަޢާރަފު

 ޢަބްދުއްލަޠީފް  ޔާސިރުދުއްފުށީ އުތުރު ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޅު ،ތުންސަރުކާރުެގ ފަރާ -5.1

ެގނައުުމެގ ބިލުެގ ށް އިޞްލާޙު( އަެގ ާގނޫނުރުއެްއަގމު ދަތުރުފަތު) 2009/5ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ



3 

 

 .ެގނައުުމެގ ބިލުށް އިޞްލާޙު( އަނުެގ ާގނޫރުެއއްަގމު ދަތުރުފަތު) 2009/5ާގނޫނު ނަންބަރު  ން.ފުރަތަމަ ކިޔު

 ުގޅޭ ާގނޫނަށް މި އިޞްލާޙެއް ެގނެެވނީ.  ޓްރާންސްޕޯޓާ

 

 ކަން . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަން 8

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މަޖިލީހަށް  ރިޔާސަތުެގ ޭމޒުން ިއްއާވ ަކންކަމުެގ ތެރޭަގއި އަުޅަގނުޑ ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮިމޝަނުެގ ފަރާތުން

ފަނޑިޔާރުކަމުން ަވކިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ހެށުހެޅުމެއް.  ،އެބަޭވ، ސުޕްީރމް ކޯޓުެގ ފަނޑިޔާރަކު ފޮނުއްާވފައި 

 މަށް އެދި ދަންނަާވނަން. ެދއްުވއަޅުަގނޑު އަމީންޢާއްމު އަރިުހން އެ ސިޓީ ކިޔާލަ

 

  :ުވންއިދާރީ މޭޒުން އިްއވެ 

ެވދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަަވމެެވ.  ،ހަށްއައަރި ެގރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރަީއސް،

ދު، ާގނޫނު ނަންބަރު މެ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ައލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދާ

ަވނަ ނަންބަުރަގިއާވ ތަރުހަ ެގަވނަ ާމއްދާެގ )ހ( 32-1ެގ (ުޖޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުެގ ާގނޫނު) 2008/10

ރާއްޭޖެގ ދިެވހި) 2010/13ާގނޫނު ނަންބަރު  ؛ކަމުަގއިާވ ަފނޑިޔާރުކަމުން ަވިކކުރަން ހުށަހެޅުންދީބީ ފިޔަަވޅު އުތަ

ލްޣަނީ މުޙައްމަދު  އޮނަރަަބލް ޢަބްދު ،ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގިއާވ އުސޫލުން 22ެގ (ފަނޑިޔާރުންެގ ާގނޫނު

ނަންބަރު   ކޮމިޝަނުެގ  މި  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް  ރައްޔިތުންެގ  ކުރުމަށް ަވކި   މަޤާމުން ޔާރުކަމުެގ ފަނޑި

JSC-B-CB/19/515 )20  ުޓަކައި ތިޔަ ކުރުމަށްޒުުގޅިެގން އެކަން ތަންފީ ނިންމުމުން ނިންމުމާ (2019ނޮެވމްބަރ

މައްސަލަ  D-TC105/TF10/2019/3ކުރި ޮކމިޓީެގ ނަންބަރު މަޖިލީހަށް ފޮނުީވމެެވ. އަދި އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު

ހުރި އެހެނިހެން ލިޔެކިުޔންތަކުެގ ކޮީޕއާއި ކޮމިޝަނުެގ ުގޅުން މި މައްސަަލއާ ،ނިންމުނު ޮގތުެގ ރިޕޯޓުެގ ކޮީޕެގ އިތުރުން

 ނިންމުމުެގ ކޮޕީ މި ސިޓީއާެއކު ފޮނުީވމެެވ. އިޙްތިާރމު ަގބޫލުކުރެްއުވން އެދެމެެވ. JSC-B-CB/19/515 ނަންބަރު

 ކޮމިޝަނުެގ ނައިބު ރައީސް.މަސްތޫރުޙުސްނީ،  .. ޚާދިމްުކމ2019ްބަރު ންނޮެވ 20. 1441ލް ައްއަވރަބީޢުލް 23

 

  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުަމށް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުަވން ނިންމިއްޖެ. ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީުރ. 

ފަށް އެދެން ެގންެދޭވކަށެއް ނެތް. ަވރަށް ބޮޑަށް މާންނެިވ ައއިޓަމު ުކރިއަށްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެޖެންާޑެގ މިދެ

 ަވނީ. ކެންދޫ ާދއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.އި މިއަދު ުނަގންނަަވ ތަނަށް ަވަޑއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި
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 އޮތް.ނެުގމުެގ ބިލު އެބަކްސްނަށް ދަންނަާވލަން ބޭނުން. އާމްދަނީން ޓެ)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒްތެިރ މެނބްބރުން

މިއަދު  ަވީނ މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީގައި. މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް އެހެްނީވމަ ނެުގުމެގ ބިލު މިޓެކްސް

ބަޖެޓުގެ  .ޖެހޭންެގންދާކުރިއަށް  ންމެަގނޑުންޖެހޭ މަސައްކަތް އަޅު ޮގތުން ކުރާ ުގޅޭ ބަޖެޓާަގނޑުމެން ެގންދާންޖެހޭ. ޅުއަ

ަވނީ މެންބަރުންނަށް ފޮނުިވފަ. މެންބަރުންނަށް މިހާރު ބަޖެޓަށް   ފެށޭނީ ހޯމަ ދުަވހު. މިހާރު ބަޖެޓު މި ބަހުސްތައް ފަހު

 ހަތް ށް . ެއއަށްފަހު ހޯމަ ދަުވހު ކޮންމެ މެންބަރަކަލެިވފައިަވނީ ހުޅުަވ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު މިހާރު މި

މި ރިއަށް ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ މަސަްއކަތް  ބަޖެޓަށް ޯވޓަށް އެހޭނެ. ބަޖެޓުެގ ކުމިނެޓުެގ ފުރުޞަތު އެރުުވމަށްފަހުގައި

ާޤނޫނުއަސާސީއަށް ެގންނަންޖެހޭ  ށްެގ ކުރިއަާގނޫނުެގ މަސަްއކަތު ކަޒީ. ލާމަރުންޖެހޭދައުރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ިނންމާ

ިވދިެގްނ  ދެން އެއާ ،ކަތް ނިންމުމަށްފަހުންޖެހޭ. ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނުެގ މަސައްއިޞްލާޙު އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ނިންމާ

އެ މަަގށް  ،ހުރިތޯ ނުަވތަ އެ މިނަށް، އެ މިންަވރަށްން އެބަބަޖެޓަށް އަންނާނެ ބަދަލުތައް މި ބަޖެޓުގައި ފެންނާ

ޒަްތތެރި މެންބަރުންެގ އަޅުަގނޑު ެއއީ އިއް  ،ަވނީ ިވސްނަާވަފއިތޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން މި

ތެރި މެްނބަރުން ނިންމެުވން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޒަތްކޭޮގުތގައި މަްސއޫލިްއޔަެތއް، އިއް ދެ

ަބއެއް ބާަވތުެގ ފީ ނެުގން އެބަ  ،ލާަމރުކަޒީ ާގނޫުނގައި ެގެނޭވ އެއް އިޞްލާޙަކީ ،ަގންަނާވނެއެނިގަވަޑއި

ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީެގ ޮގތުަގިއ  ،ަވޑަިއަގންަނާވނެތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގތްއިއްޒަ ހަާވުލކުރެޭވ. ކައުންސިލުތަކާ

ބަޖެޓުަގއި  ،އެ އާމްދަނީ ހިމަނައިެގން މުޅި ަދއުލަތުެގ ޚަރަދު ހިމަނާފައި ހުރި ފައިސާެގ ތެޭރަގިއކަން މި ފީ ހިމެނެނީ. 

 މާ ދިަޔއިންދަލުެވެގތަކަށް ބަސް، އެ އާމްދަނީ ކައުްނސިލުޓްރެޜަރީއަށް ނުޮގ އެ އާމްދަނީރާާވފައި އެ ަވނީ. އެހެންީވާމ، 

 ންނޑުމެދެން ޓްރެޜަރީން އުނިާވ މިންަވރަށް، މަސައްކަތް ުއނިކުރުން ނުަވތަ ޚަރަދު ކުޑަކުރުން މިއީ އަޅިަގ

ކަޒީ . ލާމަރުބަދަލު އެކީގައި އަުޅަގނޑުމެންެގ ތެރެއަށް ތަޢާރަފުެވެގން އަންނަކަމުން ިމ ތިންިވސްނަންޖެހޭނެ ނުކުތާއެއް. 

ަވުގތު އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި މި ބަޖެޓު  އަދި މި ،ެގެނިވިވ، ާޤނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙު ނެ ެގނޫނަށް އިޞްލާޙުާގ

އި ނެުގުމެގ ާގނޫނު ޙަޤީަޤތުގައި ެގނައުމަށް އަުޅަގނުޑމެން ފުރަތަމަ ިވސްނައަންނަކަމުން. އާމްދަނީން ޓެކްސް

އެހެންީވމާ، ުދަވސްތަެކއް ށް. މެދެއްހާ ތަނަ ަވނަ އަހަރުެގ 2019މި  ،ަނާވނެަވަޑއިަގންތާަވލުކޮްށގައި އޮތީ އެނގި 

މުެގ ާގނޫނު ނެުގމްދަނީން ޓެކްސްއާ ؛ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު ،ން ފެށުމުެގ ކުރީަގއި މަލުކުރާޢަ ެއއަށް  ،ލިވބިފައި އޮތަސް 

ާގނޫނުެގ ންީވމާ، އެ ތެރޭގައި. އެހެހުެގ ބަރު މަންީނ މި ޑިސެފާސްކުރެޭވ މިހާރު އެންމެ އަަވސްެވެގން ައޅުަގނޑުމެންނަށް

ޮގުތން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ިވސްނާަވޑަިއަގންނަަވންޖެހޭނެ.  ުގޅޭ ހަކާން ނަާގ އާމްދަނީ ނަަގން ފަށާނެ ދުަވދަށު

 މިލިއަން ރުފިޔާ  ތިން ސަތޭކަަގިއ ނުަވތަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފައިވާއިުރގައި ތު ޮގލާޙުެގ އިޞްބަޖެޓުެގ 

 ެވސްްނޖެހޭނެ ކަމެއް. މިހާރުެވސް މެންބަރުން ިވސްނަަވީއ ފެނުމުގައި އެފެންނަ ނޑަށްައޅުަގ ،އިތުރުކޮށްފަިއާވކަން 

ބޮޑުާވ ޮގަތކަށް މަޖިލީހުން  ަވރަށްުވރެ ޑެފިސިޓް ޑެފިސިޓް އޮީތ ބޮޑުކޮށް. ަސރުކާރުން ހުށަހަޅުއްާވަފއި ޮއތް މިން

ން އަނެއް ުހރި ޚަރަދު ެއއްތަނުހިންަގން  އިޓުގަ ޖެބަދާރުކަން ކުަޑަކމެއް. މަލުކުރުމަކީ އަުޅަގނޑު ެދޭކޮގތުަގއި ޒިންމާޢަ
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 ،ެއުކގައި ކުރުން ރަނަގޅު ކަމެއް. އެހެންނަމަެވސް  މެންބަރުންެގ މަޝްަވރާއާ ؛ތަނަށް ބަދަލުކުރުން އެީއ ުކރުން

 ން ެވެގެގނައުމަީކ، މި ބަޖެޓު ހިންުގމަށް ދަތިޑު ދެކޭޮގުތގައި ޑެިފސިޓް ބޮޑުާވ ޮގތަށް ބަޖެޓަށް އިޞްލާޙުނއަޅުަގ

 ،ާވ. އެއް މަްއސަލަައކީދެ މަްއސަލައެއް ބަޖެޓު ހިންުގމަށް ދަތި ،ހިނގައިދާނެ މައްސަލަެއއް. ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގޭވ

ބަޖެޓުގައި  ަބދަލުން ނިކުންނާނެ ނަތީޖާ ރަނަގޅަށް ސާފުކޮށްއެ ެގނެޭވ  ،އެކީަގއި ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނަށް ެގނެޭވ ަބދަލާ

 ފާހަަގކުރެިވަފއި އޮތުން. 
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  :ާވހަކަެދއްެކުވން ރިޔާސަތުން

ނުނިމި   ؛ެގއިރާތުން، ހިތަދޫ މެދު ދާުރެގ ފަރާސަރުކާ -9.1. އެއީ އަޅުަގނޑު ދެން މި ދަނީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތަށް

 އެަބޭވ. ބިެލއް  ރަތަމަ ކިުޔން އިްއާވ އަދި އިތުރު ދެ ކުީރަގއި ފުހުރި މަސައްކަތަށް އަުޅަގނޑު ދިޔުމުެގ

 އިފެނާ ،ފައިވާ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްާވއިްއަޒތްތެރި ެގ އިރާދާ ތުން، ެގމަނަފުށީރުެގ ފަރާކާސަރު -{ 5.2} 

 . ެގ ބިލުނަރުަދމާ އިފެނާެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން. ެގ ބިލުނަރުދަމާ

 ީރެގ، ިވޔަފާަފއިވާ ޢީ ހުށަހަޅުއްާވމެންބަރު މުޙައްމަދު ރާއިްއޒަތްތެިރ ެގ އިރާތުން، މަކުނުދޫ ދާރުެގ ފަރާސަރުކާ -5.3

ދަެވިރކަން ގައި ާވއިރާ ދާ ރީެގިވަޔފާެގ ުފރަތަމަ ކިޔުން އިްއުވން. ަދެވރިކަން އުފަްއދައި ދެމެހެއްޓުމުެގ ބިލުަގއި ާވއިރާދާ

 .އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުުމެގ ބިލު

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 9
 

  :ުވންާވހަކަެދއްކެ  ރިޔާސަތުން

މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  އިްއޒަތްތެރި  ެގއިރާތަދޫ މެދު ދާސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހި -9.1؛ ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

މި ބިލުެގ ބަހުސްެގ ަވުގތު ދެން ބާކީ . ކުރިއަްށެގންދިއުން ފުެގ ބިުލެގ ބަހުސްސާއިން ލީ ، އިންތިޤާފަިއާވހުށަހަޅުއްާވ

. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުަވން ެލިވފައިމީެގ ބަހުސްެގ ަވުގތު ހުޅުަވނީ ަވ ަގިޑއިރު. މިހާރު މި އެއްއޮތީ 

 . ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ނިޔާޒަށްޖެހިފައިަވނީ ހުޅުމާލޭ
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ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ިހތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ާޔސީ ރިަގއި  2018އަުޅަގނޑުމެން  ،ފުެގ ބިަލީކ ަވރަށް މުހިންމު ބިލެއް. ެއނިގަވޑަިއަގންނަާވނެސާއިން އިންތިޤާލީ

ފުެގ މަަގށް ރާއްޖެ ސާއިންެވފައި އޮީތ  ެގ ޝިޢާރަކަށްން ކުިރިއރުގައި ެވސް އަުޅަގނޑުމެންއިންތިޚާބުަގއި ކެމްޕެއި

 ،އޮތީ ަގއި ެވސް މ1.1ިއޮތީ،  ަވނަިއގައި ެވސް މިއެއް ެގ 19އެއަށްފަހު އެޖެންޑާ  ،އާެއކުެގންދިޔުން. އަދި ހަމައެ

ކަމީ، އަދި މި ތެރެއިން ކުރެިވެގންދާ ހުެގފު ގާއިމުުކރުން. އެހެންީވމާ، މި މަަސއްކަތް މަޖިލީސާއިންތިޤާލީ އިން

މިފަދަ ބިލެއް އާދެ، ކަުމަގިއ އަުޅަގނުޑ ދެކެން.  ންމު ކަމެއްހިަވރަްށ މު ލީހަށް އައުަމކީދައުރުަގއި މި ބިލު މަޖި

ރައްޔިތުންނަށް  ޓްރާންސިޝަނަްލ ޖަސްޓިސް ،ަގއި ބުނަނީ 19އެޖެންޑާ  ،ތޯ ަބލާއިރުަގއިއިއޮތުމުެގ ބޭނުމަކީ ކޮބަ

އަނިޔާ ލިބިފައިާވ  ،ރަން ބޭނުންާވ ނަތީޖާއަކީމައިަގނޑު މަޤްޞަދަކީ ނުަވތަ އާޚިރުގައި ހާސިލުކު ފޯރުކޮށް ދިނުމުެގ

މީހުންގެ  ،ދިނުމާއި އިހޯދަ އްީލއެއްސަ އެކަމަށް ތަ ،ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިާވ އަނިާޔތަކުން ލިބިފައިާވ ެގއްލުމުްނ ނަޖާެވ

މުޅި މުޖުތަމަޢުަގއި  ށްލަކޮުޖމު އި،ތާލަނައް ހިފުމުެގ ރޫހުބަދަލު ،ނުޖެހުމާއިހިތްހަމަ ،ަބއިބަިއުވމާއިމެދުގައި އުފެދިފައިާވ 

 .ރި ރައީސްތެޒަތް. އިއްކަމަށްމި ބިލުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ ނަތީޖާ އެއީ ،ކަމަށް މަސަލަސްކަން ގާއިމުުކރުންލްޙަސު

އި ހުންނަ ދައުލަތްތަކުގައި ތި ބޭއިންސާފުން ކަންކަން ހިނާގފަަވރަށް ބޮޑެ ،ެވސްއި އުމުތަކުގަ ޔޭެގ އެހެން ޤަދުނިމިއީ 

 މި ބިލު ފަރުމާކުރެިވފަިއ މި ،ލުުކރުމަށްޓަކައި ެގންުގޭޅ އުސޫެލްއ. ެގްނުގޅޭ ހަމަެއއް. އެޮގތުންއްޙަނުޖެހުންތައް ހުރި ހަމަ

ބަޔަކަްށ މިދިޔަ  ލަތުެގ ފަާރތުން އެތައް އުދަ .ރި ރައީސްތެ ނޑު ަގބޫުލކުރަން. ިއއްޒަތްކަމަށް ައޅުގަ  ަވނީ ެއޮގތަށް

 އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ންއި އޮްތކަމީ ފެންނާއިންސާފުން ަކންކަން ކޮށްފަމިދިޔަ ުދަވްސތަކުަގއި ބޭ ،ރުަގއިދައު

ނޑުމެން އިންތިޚާބުގައި އެންމެ އަުޅަގ ،ނޑު ކުރިންެވސް ފާހަަގކުރި ފަދައިންއަުޅަގ ،އިަގންަނާވނެ ފަދަިއންއެނިގަވޑަ 

އިމުކޮށްދިނުމަށް ގާ  ރާއްޖޭގައި ދިޔައީ އިންސާފު ދެމުންއިއްޔިތުންނަށް ިވސްނަޮގުތގައި ެއންމެ ބޮޑަށް ރަ ެގރެއްޢާބޮޑު ޝި

އެްއެވސް  ،އެއްކިާބކޮށްފައި ތައްތަފާތުުވން ކޮށްޭދނަމޭ. ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ޮގތުން ހުރި ޚިޔާލުކަތްއަޅުަގނޑުމެން މަސައް

 އިންސާފުން ބޭރުން ކަމެއް ކޮށްަފއި އޮތް  ދައުލަުތެގ އެްއެވސް ުމއައްަސސާއަކުން  ،މީހަކަށް ސަރުކާރުެގ އިދާރާައކުން

ންކަން ކަބިލުގައި މިހިރަ  ެމން ކުރާނެ ކަމެކޭ. އެޮގތުން މިޑުަގނދިނުމަކީ އަޅު އިއެކަމަށް ރަނަގޅު ބަަދލު ހޯދަ ،ނަމަ

ނޑަށް ޔަޤީން. ެއޮގތުން ަގޅު ައޅުަގޑުމެންނަށް މިބުނާ ކަްނކަން ހާސިލުާވނެކަން އަ، ނަމަ ކުރެވިއްޖެސިލުހާ

މިކަމުގައި އިްނސާފު  ތަން މެދުެވރިކޮށްއެ އި،އް ހަދަންެގ އޮފީހެއޮމްބަޓްސްމަ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގވޭ 

 ،އޭެގ ސަބަބުން ބައިބަިއުވން އުފެދި ،އިންސާފު ނުލިބި ،ޞަަދކީޤްްތކުރާ ާވހަކަ. އެންމެ ބޮޑު މަދިނުމުެގ މަސައްކައިހޯދަ

 ،ޮގސް ަގނަޑކަށްޮބޑު ކޯޅުން  ،ދިތަމަޢުެގ ތެޭރަގިއ ހަމަނުޖެހުން އުފެބަަޔކާ މުޖުއަނެއް ެއއްބަަޔކު ،ރަތު އެފެދިނަފު

ެވސް މުޖުތަމަޢު ހަމަޖެހުމަކަށް ނައިސްދާނެތީ ކުރިން ލިބިފައި ހުރި ެގއްލުންތަަކށް ބަދަލު ހޯދަދިނުން. ބަދަލު   ދުަވހަކު

ޮގތްަތއް  ދޭނެ ަވރަށް ިގނަނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބަދަުލ ހޯ ޖެހެނީކީ ފައިސާއަކުން ދޭން މިއިހަމައެކަނި ހޯދަ

އްޔާ ެވއްޖެ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަދާންާވ ޮގތުން ؛ަދއުަލތުެގ ފަރާތުން އެަބއޮތް އަުޅަގނޑުމެންެގ ،ށްކަސާލަބަހުރި. މިއެ
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ނެކަމުެގ ހުޅުމާލެއިން ޯގތި ދޭތުންނަކަްށ ޔިަވނަ އަހަރު ހިސާބުގައި މާލޭެގ އެތައް ަރއް 2010 ،ހަރުަވނަ އަ 2009

އަިއއިރުަގއި އެ  ދިެވސް މިހާތަނަށް. އޭެގތެެރއިން ބަެއއް މީހުންނަށް އަފަެވސް ދީ ެއޮގތަށް ިލުޔންތަކެއް އަދި ،ަވޢުދެްއެވ

ެއއީ ަވރަށް ޮބޑު ބޭއިންސާފެްއ. ެއއީ އެަތއް  ،ުތން ކޮށްދެިވފަެއއް ނެތް. އެެހންނަމަެވސްރާމަސައްކަތް ސަުރކާރުެގ ފަ

ަގނޑު ދެކޭޮގުތަގއި ޅު އަ ،ތެރެއިން މަސައްކަްތކޮށް ެގކާއެކަމަށްޓަކައި ސަރުަވނީ.  ެގން ެގއްިލފައި މިެގ ޙައްޤެއް އޭ ބައެއް 

 އްާވހަކައެ ދޭ  ންފައިސާއަްށ ބަދަލުކޮށްެގ ބަދަލެއް ދުލުެވރިޤީޤަތުަގއި ޢަޙަނުަވތަ  ،ދުލުެވރި ބަދަލެއްޢަ ،މިކަން ރޭިވެގން

ސޭހަ ޮގތްތަކެއް ނެ ފައުޅޭދިރި ،ަވނީ ފަރާތްތަުކެގ ބޭނުނަމަކަށް މި އެްއެވސް ހާލެއްަގއި. އެ ކީންނަަވނީނޫން މިދަ

ަވހިކަްނ ބޯހިޔާ ހެންީވމާ،މެއް ހޯދުން. އެހެންީވމާ، އެނުަވތަ ޯގްއޗެއް ހޯދުން ނުަވތަ ދިރިއުޅޭނެ ބޯހިޔާަވހިކަ ،ހޯދުން

ނުޑ ކަމަށް އަޅުަގ ދާންޖެހޭނެ ެވެގންބައްޓަން ކަންކަން، ސަުރކާރުެގ ސިާޔސަތުތައް ށް ސަރުކާުރެގ ތަޮގ ނެލިބޭ

ދައުލަުތެގ އެިކއެކި  ،ަކއި ސަުރކާރުެގ ެއކިެއކި ވުޒާާރތަކުންއެިކ ބޭނުމަށްޓައެހެްނމެ ސިޔާސީ  މަކުރަން. އަދި ހަަގބޫލު

މީުހންނަށް ޙައްޤު އިންސާފު ލިބެން  އިލާތަކެއް އެބަތިބި. އެޢާއެަތއް  ،ަބއެއް  ުވޒާރާަތކުން ަވޒީފާ ެގއްލިފަިއ ތިބި އެތައް

މިނައިެގން ދޭ ާވހަކައެއް ނޫން. ވަޒީާފ  އިންއިސާއެއީ ކޮްނމެހެން ފަ ،ކީނެްއކާެވސް މިދަންނަަވނީ. އަޅުަގނޑު އައެބަޖެހޭ

، އިރުަގއިއޭނާ ވަޒީާފއިން ަވކިކުރި  ،ރުކޮށްފައި ހުރީ ސިޔާީސ ސަބަބުތަކަށްޓަަކއިތޯެގއްލިފަިއ ހުރި މީހާ ވަޒީާފިއން ބޭ

 ތޯ ބަލަން ޭވތްަތއް ފުރިހަމަެވފައިއަޖުރާހުރި އި ގައިޓަކައި ާގނޫނުތަާކއި ަގާވިއދުތަކުމީހަކު ަވކިކުރުަމށް ވަޒީާފއިން

ކަމަށް ަގބޫލުކުރަން.  ންޖެހޭނެލިބެަވޒީފާ އެ އަނުބރާ އޭނާއަށް  ،ާވނަމަ ކަމަށް ނުާވފުރިަހމަތްތައް އައެބަޖެހޭ. އިޖުރާ

 ެވސް ކޮންެމހެން އެކަން ކުރާކަށްނުޖެހޭ ނޑުމެންއަޅުަގސިޔާސީ މަންފާއަށްޓަަކއި  ،މަށްޓަކައި ސިޔާސީ ބޭނު

 .ރި ރައީސްތެނުކުރުމަކުން ުނފުދޭ. އިްއޒަތް އަދި ެއކަން ންނޑުމެަގަގއި ާބރު އޮތަސް. އަޅު ތުއަ ެގަގނޑުމެންޅުއަ

ދައުލަތުެގ ކުންފުނިތަކުަގއި  ،އިސަރުކާރުެގ ކުންފުނިތަކުގަ  ،މިސާލަކަށް .ަކމެއް އެަބއޮޭވ ޑަށް ފާހަަގާވ ެއއްނއަޅުަގ

ކުންފުނިތަކުަގއި  ،ކަށްއި އުސޫލު އެބަ ާގއިމުކުެރޭވ. މިސާލަޔާ ހަމަ ،ރު އިންސާފުން ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައިމިހާ

  އި މި ލައެޕް ޕްރޮމޯޝަން ޕޮލިސީ ،ެއނޭގ. އެހެންނަމަެވސްއަުޅަގނޑަށް ޕްރޮމޯޝަން ޕޮލިސީ އެބަ ގާއިމުކުރެޭވކަން 

ލިބިފައި ތިބި މީހުންނަށް  ކުރިން ބޭއިންސާފުން އެ ޕްރޮމޯޝަން  ،ާވނަމަ ކަމަށް ނަށްކުރަނީ މިހާރު ތިބި މުވައްޒަުފން

ނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނުޑ ނެއްތޯ އަޅުަގމުތަކަށް މީހުން އަިއއްސަ ތިބީ ކިހިޤާއެ މަ  ؟ނީ ކިހިނެއްތޯދެން ާވ

 އި ދީފައި ހުރީ ަގވާއިދާކުރިން ޕްރޮމޯޝަން މީހުންނަށް ާވހަކަ. ކަމެއްެގ ރިކަމާއެކީ ކުރަންޖެހޭ މިދަންނަަވނީ ިވސްނުންތެ

ރަނަގޅު ޮޕލިސީއެްއެގ ދަށުން  އިލާާވފައި އަލުން އެކުަލަވއް އޭތި އޮތްތަނުަގއި ބާ ،ން. އެހެންނަމަެވސްން ބޭރުއުސޫލު

މީހުންނާ ދޭތެރޭަގއި  ބިތި ެވފައި  ކުރިން ބޭއިންސާފުން އެކަންކަން ،އެހެންނަމަެވސް .ންމުކަމެއްހިދިނުނަކީ މު ޮގތަށް

އްލެއް ޙަ ކަށް ޔައެ .ޮގތަށް އޮންނާނެ އަބަދުެވްސ އެ ބޭއިންސާފު އޮތް ،ކަމަށް ާވނަމަ ޢަމަލުކުރެޭވނެ ޮގތެއް ނާންނަ 

ެވސް ައދި ވަޒީފާ ދިނުމުެގ ކަންކަން އި ، އެއީ ުކންފުނިތަކުން ޕްރޮމޯޝަން ޕޮލިސީ ެގންުގޅޭއިުރަގީވމާންނާންނާނެ. އެހެ

 . ފުރުޞަތަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. ދެއްިވ މެއް ކަނެ ލަންޖެހޭެވސް ބައި ެގންުގޭޅއިުރަގ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ؛ެގންދާ ބިލު، އިންތިޤާލީ އިންސާފުކުރަމުންސްހުމިހާރު މި ބަ ރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑުތެޒަތްޝުކުރިއްޔާ އިއް 

 މި  އްސާހަށް ެގނެބަސް ދިެވހި ބަ އެ "ޓްރާންސިޝަނަލް"  ،އަންނަނީ ބަސް މި އިންިތޤާލީ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

އައި ކުރެެވމުން ރާްއޖޭެގ ބޭނުން ައއިސް މިފަހަކަށް .މި ބިލަށް ެގނައުމުެގ ތެރޭގައި ،ާގނޫނަށް ެގނައުމުެގ ތެޭރަގއި 

ފުެގ މަޝްރަހަކަށް މުިޅ ބޭއިންސާފުެގ ހާލަތަކުން އިްނސާ ،އުޅެނީ  ަވުގތީ. ބޭނުންެވެގން މި ،ލީޤާއިންތި ،ބަހަކީ

ކަންކަްނ  މި ،ހަސަދައާ  ،ރަތާއިނަފު ،ބަދަލުހިފުމާއި ،ސުާވލަކީ  މިއް އެަބއޮތްތޯ. އަހާ ޮގތެ ެވޭވނެށް ބަދަލުމުޖުތަމަޢަ

އަުޅަގޑުމެންެގ ތަނަަވސް ދިރިުއޅުން ހޯދަން ައޅުަގނޑުމެން ނުކުތުން އެީއ  ،ތަަރއްޤީާއއި ،ޤައުިމއްޔަާތއި ؛ދޫކޮށް

ޖެހެނީ އަނިޔާ  ދޭން މިއިދަހޯސިޝަނަލް ޖަސްޓިސް ކުެރޭވ ސުާވެލއް. ްޓރާންޮގތުން  ުގޅޭ  އާމެއްތޯ ކަ ކުރެެވން އޮތް

ޖިސްމާނީ އަނިޔާ، ދެން  ،ފާހަަގކުެރްއިވ ފަދައިން  އަނިާޔ އެބަހުރި ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އެ .ލިބިފައިާވ މީހުންނަށް

ގައި ާގތްތިާމެގ  އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ. ޖިސްމާނީ އަނިާޔެގ ޮގތު އެކި ބާަވތްާބަވުތެގ އަނިޔާ ،ނަފްސާނީ އަނިޔާ، މާލީ އަނިޔާ

ދަށުަގިއ ެއކިެއކި ބެލުމުެގ ދައުލަުތެގ  ،ސަރުކާރުގެ  ،ސާނީ އަދަބުެގ ޮގުތަގއި މީހުން މަރާލުން. އަދި ލާއިން

 ؟މަަގކުންތޯކޮން ދެޭވނީއިމީސްމީހުންނަށް ހޯދަ ބޮޑެތި އަނިޔާ. ެއކަންކަމުެގ ިއންސާފު އެމީސްމީހުންނަށް ދީފައިާވ ބޮޑެތި 

ފައި ޓާހިފަހައް ،ަނާގފައި ،ހޯދައެއް ނުެދޭވނެ. ހަމައެާއއެީކަގިއ ދައުލަތުން ހިފާފައިާސައކުން ެވސް ަފއި ހަމަކަށަަވރުން

 ؟ން އެަބއޮތްތޯކަންކަަމށް ބަދަލުދެެވ އްޤާިއ އަދި ާވ ެއކިެއކި އާމްދަނީެގ ފުރުޞަތުތަކާއި މިޙަހުރި މީސްމީހުންެގ 

އިންސާފުެވރި ދިެވހިރާއްޖެެއއް ހޯދުން.  ،އުޅޭ ތަނަކީ މި ން އަމާަޒކީ. އަުޅަގނޑުމެން ދާންެވެގން އިންސާފަށް ބަދަލުުވ

ތަރައްޤީެވފައިާވ  ަކމަށް މިހާރު ކުރެިވދާނެއެކަމަށްޓަަކއި ޓްރާންސިްޓާވްނ މި ބިލު ނުަވތަ މި ބިލުަގިއާވ ކަންކަން ބޭނުން

ންތިޤާލީ  އި ،ޓިސްޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްތަުކެގ ިވސްނުމަކީ. ޤައުމުތަކުެގ ނުަވތަ ތަރައްީޤެވފަިއާވ ޑިމޮކްރެސީ

އަރުަވނީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ފަނީ އެކަމަށް. އަުޅަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތުހި އަމާޒު މި  އިންސާފުެގ ބިލު

 ޖާބިރަށް.  هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޖާބިރު ާވހަކަދެްއކެުވން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ައއްސަލާްމ ރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. . م حيمن الر  حبسم هللا الر   .يمجطان الر  يمن الش   هللابااوذ أع

މި މަޖިލީހަށް  ބިލެއް ދޭން މިކަހަލައިއިންތިާޤލީ އިންސާފު ހޯދަ ،ހަމަ ހިތަށްއަރާނުޑ އާދެ! އަުޅަގޢަލައިކުމް. 

ދެން ތިިބ  ،ނިންމާފައިތައް ކަން ެގމީހާ ދެންެވސް ހުރި ،ސިމަށް ދޭންާވ އެތިޮކޅު ދީފައި ޤާ ،ހުށަހެޅީ ސަރުކާރުން މި

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ޭގނެދެން ހިތުަގއި އޮތް ެއއްެޗއް ނުެއއް ިއނ ،ނޫނީ އަސްލު ؟މީހުންނަށް އުނދަޫގކުރަންތޯ

ެވްސ. އިްއޒަތްތެރި  ދު ިވޔަާފރިތަކަށްޚު ެވއްޖެަވރަށް ޮބޑެިތ ެގއްލުން އްޔާމުއަޅުަގނޑަށް އެނޭގ ޮގުތަގިއ ެވއްޖެ
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މި އިންތިޤާލީ  ،. އަޅުަގނޑު އެދެންފައިލް ފޮނުާވފަ ބާރައެާގރަ  ؛ަވރަށް ިގނަ ަގނުޑ ާވނީ އަޅު ރިހަށްރައީސްެގ އަ

މެންބަރުންނަށް  87 އިރެްއަގއި މި ަފއިލްތައް ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގދެކެވޭ  ާވހަކަ  ެގއިންސާފުެގ ބިލު 

 .ޮގާވނެނުދަރަނި އެބައޮތޭ  އި،ޮގވަ  ަގށްމިތާނގައި ތިބެ އަޅުަގނޑަށް ަވ ރުން އެބޭފުޅުންކޮށްދޭން. އޭޑިސްޓިބިއުޓު 

އިންތިޤާީލ  .ތަފާތުާވނެ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް މަޢުލޫމާތު ނެތި ާވހަކަދެއްކުމާއި މަޢުލޫމާތު ހުރެެގން ާވަހކަދެއްކުމާ

 ޕްރޮަގރާމުން ޓްާރންސިޓުަވނީ މި ާވހަކަައކީ  ،ކޮށްލްޝަޓްރާންސި ،ފު މި ެގންނަނީ ދެންމެ ތި ިވދާޅުިވހެންސާއިން

ފު ސާެވސް އިން ކަނަކުރި އިސްާމޢީލްފުޅަށް؛ ދިން އަނިޔާމީހުންނަށް  އްޔޫމްްގރާމަށް. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައަނެއް ޕްރޮ

  މި  ، ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއެބައިން. އެހެންީވމާއޭނަ ެވސް  މިތާ ،ެގ ެގ ެވސް ދަމައިަގނެެގންލިބެންޖެހޭ. އޭނަ

ށް. ދައުލަތަނަަގްނީވ މަތީގައި ހުެރެގންނުާވނެ. އެ ެއއްޗެހި  ެގދަލުމު ހާހުރި ޭއނަ އެ ދިނީމާހުރިހާ އަނިޔާއެއް 

އޮންނަންާވނެ. އެބައި މި ބިލަށް އިތުރުާވން އެބަޖެހޭ.  ެވސް  ޮކޅުނަާގ ،ޮކޅެއް ނޫންދޭ ަގއިފުސާއިންތިޤާލީ އިން

ބަބުން ލިބޭ  ކަމެއްެގ ސަ ރާއޭނާ ކު ،ހުންނަ މީހަކު އްގައިލަތުެގ މަޤާމެއުދަ މީހަކު، ހުންނަ ށްލަތުެގ ަވޒީރަކައުދަ

ތިބޭ ަވޒީރުްނ  އިލަތުަގއުބުނޭ. އަބަުދެވްސ ދަެގއްލުން އޭނާ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެބަ

ޑި ބޮޑުކުރެޭވތޯ މަސަްއކަތްކުަރނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނ އެ މީހުންެގ އަންބޮ ،. އެ މީހުންއެްއެވސް ކަމެއް ނުކުރޭ

ބަހައްޓާފައި  އިމީހަކު ލަ ަބޓްސްމަނަކަށް އަނެްއކާ ައއުާލދުމްލާދުން. ދެން އޮއުެގ އަ އޭާނއާއި ޭއނަ ،ހަކުއަންނަ މީ

ކުރަންޖެހޭ  ޭގެގ މަސަްއކަތް ބަންޑާރަ ނައިބު ކޮށްެގންނުާވނެ. ފަނޑިޔާރުން . ކަމަކުނުދާނެ. ފަނޑިޔާރުންީވއިލަހޭއަރުވަ 

ނުާވނެ. ނެޯގޝިއޭުޓކުރެިވެގން ށްނައިބަ ރަބަންޑާ މާޙުކުްމކުރީ ންގެއިކަންތައް ކުރާނީ ފަނޑިޔާރުން. ފަނޑިޔާރު

ނެތިއްޔާ ނުެއއް ހިނާގނެ.  ނެ. ކަރާމާތްޖެހޭދައުލަތުެގ ކަރާމާތް ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ. ދަޢުލަތުން ކަރާމާތް އޮންނަން

ެފްއ ސާއިން  ތިބި އެްއެވސްމު ަވުގތުކޮޅެއް. ޖަުލގައި ެވސް އެބަމްމި ަވުގތުކޮޅަކީ ަވރަށް މުހި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތިބުްނ  އިހަްއޔަުރެވފަ އިކުަޑއިން ޖަލުަގ އި،. ބޮޑުން ދޫކޮށްފަންަވުގތު ންީވއެ މީހުން ދޫކޮށްލަ. ލާފަ މީހުން ޖަލަށްނެތި 

އެއީ ާވންޖެހޭ ޮގެތއް ނޫްނ ރައީސް. ިމއަދުން މިއަދަްށ އެ މީހުން ދޫކޮށްލަންީވ. އެ މީހުން މިނިަވންކުރަްނީވ. 

ޖޭ.ެއސް.ސީއަށް މި މަޖިލީހުން ަވަޑއިެގން ތި އިންނަަވނީ.  ސްތްތެރި ރައީޫފކުރަންީވ. އިްއޒައަރަްނީވ. އާޒާދުކު

ތިިބ  އިރަނަގޅަށް ނޫންކަން. ކީެވެގންތޯ އަދަބުގަ ގައިމު އެނިގަވޑަިއަގންނަާވނެތާ ޢަދްލުއިންާޞފު ހުރީ  ،އިންނަާވއިރު

އިމުކުރުމުެގ ގާ ްދލުއިންޞާފު ޢަ ،، އަުޅަގނޑު ޮގާވލަންއެހެންީވމާ ؟ްއަވނީއުޅު އްަވިއެގން ތިލުއިނުކޮށްދެމީހުންނަށް 

ޔާމީން ަވުގތުން  ،ލާންޖެހޭ ފޫކުރަން. ޖަލަށް އަ ،ޮގުތަގިއ އަިނޔާ ލިބިފައި ތިބި މީހުން މިިނަވންކުރަން އިން ނަހަމަތެރެ

 ރަނަގުޅ، ނަަގންއްޔާ  ހުރިެގ ނަމުގައި ެވސް މުދަލެއްއަހަުރެގ ކުދިން 18ލާން. އޭނާެގ  ަވުގތަށް މިއަދު ޖަލަށް

އެއީ ޤާސިމް އިބްރާހީމްެގ މުދާ ެވސް ނަަގން  ؛ތިބި ެއންމެން އިަގަގއި ބާ ކުރިކަންުގިޅެގން ަވއް ޤައުމަށް. އޭނާއާ

މިއަދަުކ ނޫން. މިހާރު  ،ރަީއސް އުޅެނީ  ުމ ނުހިނެގން މިހެދި މި ޤައު އްޕާނާރުހޮބްރާހީމްެގ ނޮޖެހޭ. ޤާސިމް އިއެބަ

މާ އޭ. އެހެން ނަހަދަިތމަންނާ ،ތިމަންނާއޭ ،ންނާއޭތިމަ ،ތިމަންނާއޭ  ،ތިމަންނާއޭ ؛ސީކްރެ ޑިމޮއްޖެ. ޒަމާންތަކެއް ެވ
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 ،ދަމާހިނާގ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ރަނަގަޅށް އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ެވްސ ލައިެގން . އަުޅަގނޑުމެންހިނާގ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިތާނގައި އި  ،ންެގ މަޖިލިސްމަނިކުފާނަކީ ތިއީ ރައްޔިތުންެގ ރައީސް. މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތު

ކުރަން އެ މަނިކުފާނަށް  ދައުލަތަށް އަތްބާަނއިެގން ނޫން ޮގތަކަށް ިވަޔފާރި ،ިވޔަާފރިތައް ެގމް އިބްރާހީމްޤާސި

 ޤާސިމަށް ދަސްކޮށްެދއްަވްނީވނޫންތޯއޭ ިބޒްނަސް ،ކު ެގނެސްއެނިގަވަޑއިނުަގންަނަވންޏާ ިވޔަފާރި ކޮންސަލްޓެންޓަ

އެތަނަްށ  ؟ަގއިތަނު ީކއްތޯ ކުަރނީ އެ .ނަަގިއެގންހުރީ ނަ ފާރިކުރަން. ކާނޑެއްދޫ އެއަރޕޯުޓ އޭިވޔަ އިއްގަ މޮޑެލެ

އަބަދުެވސް  ؛ޓްރާންސްޕޯޓް ،ނުޭވ. ޤާސިމް އްޮގތެ ދެން ލިބޭ ނަށްެއ އިންެވސްޓަރުން މާއިންެވސްޓަރުން ެގަނއި

ކާިއ ުހރިހާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަ . މި ަޤއުމުެގއިކޮމްޕެނީ ާޤސިމް އަތުގަ  ހ. ކޮންޓްރެކްޓިންއިޤާސިމް އަުތަގ ޓްރާންސްޕޯޓް

ލާރި  . ކޮބައިތޯ މިއަށް ނުޖެހޭއެބަ ެވސް ކުޑަކޮށް ިވސްނާލަން އޭނައަށް. ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ލަތް އެްއކޮށް އުދަ

 ؟މިއީ ކޮންކަހަލަ ާވހަަކއެއް ،ޤާސިމަށާ ،މޫނަށާއި އުމަ ،މްރާނަށާއިޢި ބައި ނުދީ އެ ؟ޖާބިރުެގ ބައި هللاޢަބްދު ޚަރަދުކުރި

ނަޝީދު ކޯިލޝަނެއް އުފެއްދުނު ޮގތް ަވަރށް ރަނަގޅަށް މި މަޖިލީހަށް   ، ަރއީސްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސް ށް ހީޭވއަޅުަގނޑަ

. ައޅުަގނޑު ކުރީޤައްޔޫމާއި މަނިުކފާނު ޓައީދުލް ޢަބްނު މޫއުބްރީފްކުރަންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަުޅަގނޑު މަ

ކުރީ ދަރަނީެގ ބައި. އަދި ށް އަޅުަގނޑު ަމޢާފްމޫނައުސީ ެގންަނން. މަ. އެއީ ޑިމޮކްރެ ށްކުރީ އެ ޕްރޮްގރާމަ ންސްފައިނޭ

 އި ޫދަގކާށި .ދާނީ . ސްޓެޕް ަވން، ސްޓެޕް ޓޫ، ސްޓެޕް ތްރީއި ބައިަވުރ ބައިަބއި ހުންނާނެނޫންތޯ މިކަހަލަ ޕްރޮްގރާމެްއަގ

ން. އަުޅަގނުޑެގ ކާރު ހުޅުަވން އަުޅަގނުޑ ދަޢުަވތުދެސަށް ފުރަތަމަ އެ ކޭބަލްކާރު މި އަޅަނީ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީކޭބަލް

ރަން ލުކުރީ ޙައްހުރިހާ މައްސަލަތައް ާވނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް މެދުެވިރކޮށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކައި

ންަކމެއްތޯ އަުޅަގނޑު ބެލީ. ލާރި ރީ ކޮން ކުމިިލއަން ނެިގ. އޭެގ 5 ންރުފިޔާ ނެީގ. ޤާސިމް ޭއެގ މިލިއަން 14ބުނެފަ. 

ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  މިތާނގައި އެބަ ިތއްބެިވ. މިތާނގައި އެބަ ިތއްބެިވ.   މެންބަރުންދިޔަ މަޖިލިސްހިފައިެގން

ިރ ކަެމއް ނޫން. ލާ ާވައޅުަގނޑު ަލއިކު  ަވްއކަންކުރުމާ ،އިޮދުގހެދުމާ ،އި ހީލަތާ ،އިހުންނަންޖެހޭނެ. މަކަރާ ހަނދާން

ކާންޖެހުނީ   ދުަވހު މަޫގފަތް އެ  ިއ،ަގނޑު ިވހާފަޅުއަ ންމަ. އަުޅަގނުޑެގ މައި ަގއަތު  ެގނުާވނެ އެްއެވސް މީހަކު މަދެއް

ސިީޓ ކުޑައަހަރު އުމުރުަގިއ މަހަށް. ޮގސްެގން ބުރަ މަސައްކަތްކޮްށެގން  8އަޅުަގނޑުމެން. އަޅުަގނޑު ދިޔައީ 

ލީ ލޮ ނަނީއަޅުަގނޑު އިން ،ފާނު ސްކޫލުން ނިކުމެަވޑަިއެގންނެވިއިރު ރި މަނިކުއިއްޒަތްތެ ،ހައްދައިެގން މާލެ އައިްސެގން

 ހިނާގ މި ކަންކަން. ހަނދާންުކރަމާ .އެއްޑެލިަވރީ ބޯއީ  ކީ ނޫން. އަުޅަގނޑަ މީހެއް ކާ ިވްއކަން. އަުޅަގނަޑކީ ލޮލީ ިވއް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ.  ދާއިރާމަކުނުދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ރާޢީ މެންބަރު މުޙައްމަދުމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ 
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ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު   ،ސަރުކާރު ަފރާތުންޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. `. 

ެވސް އަިދ  ސެއް އަޅުަގނޑަށްހުމު ބަންަވރަށް މުހި .ސް ހުލުެގ ބަފުެގ ބިސާއިންތިޤާލީ އިން ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

މިާއ ުގޅިފައި ހުރި ކަންަތއްތައް. މިއަުދ  ،ތްތެިރ ރައީްސ ިވދާޅުެވދެްއވައިފި ިއއްޒަ .ންެގ ޕާީޓއަށް ެވސްއަޅުަގނޑުމެ

ކަންތަކާ. އަުޅަގނުޑ  ޮއތީ މި އިމިކަން ުގޅިފަ ،ާވހަކައެއް މި ދައްކަނީއަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގައި މި ހުރިހާ 

 ޝަރުޢީ ކޯޓުތަުކެގ ާވހަކަ. ން އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަނީ އަފްރާޝީްމެގ ރިޕޯޓު ނިކުމެެގން އުޅެނީ. ދެ ،ފާހަަގކޮށްލަން

 ،ތަނުަގިއ އިސްލާމީ އުސޫލުތަުކަގއި ަކނޑައަަޅއިފިކަމުަގއި ާވނަމަ މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން މި ،އަޅުަގނޑުެގ ސުާވަލކީ

ފު  ސާއިން ،ނަމަ ރަނަގޅަށް އެ މަސަްއކަތް ނުކޮށްފި ޤާޟީންނާ ،ރުންނާއިފަނޑިޔާތިބި  ،ކޯޓުތަކާއި 

ތަނުަގއި ާވހަކަދެްއކި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  އިްއޔެ މި ،ހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވޭ  ފާއަުޅަގނޑު ؟ެގންދާނެތޯއޭއިުމެވާގ

 ،އެމް.ޑީ.ޕީެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި ،ނާއިތިބި މެންބަރުން އިަވރަށް ފާޅުކަން ބޮުޑ ޮގތުގައި އެމް.ޑީ.ީޕަގ ،ިވދާޅުވި 

ދިެވހި ރައްޔިތުންނެްއ  ،ލުކޮށްލަން ބޭނުންަވނީފުޅުންނޭ. އަޅުަގނޑު ސުާވއްމު މެންބަރުންނަކީ ލާދީނީ ފިކުރުެގ ބޭއާ

އްކި ާވހަކަެއއް އަުޅަގނޑު މީެގ ދެދުަވހެއް ކުރިން ދެ ،ހަމަ އެޮގތަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންޭވ ؟ނޫންތޯއޭ މިއީ

އެ  ތަންކޮޅެއް ނަަގއިެގންަކނި އެހަމަ ،ތަފާތުކޮށްަވރަށް  ފަރާތްތަކުން  އިދިކޮޅު ައޅުަގނޑުމެންނާ އިސޯޝަލް މީޑިއާގަ 

ނިޔަތެއް ނޫން، ރާއްޖޭަގިއ  ަވރަކަށް  ާވހަކަތައް ދަްއކަމުންދަނީ. އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަދޭނަން. ައޅުަގނުޑެގ ެއއްެވސް

ޓީޗަރުްނ  .ޔާރުްނެގ ެވސް ރަނަގޅު ފަނޑިޔާުރން އެބަތިބި. ރަނަގުޅ ބޭފުުޅން ެވސް އެބަތިބިނޑިފަ ،ެވސް އެބަތިބި

ނޫން އަުޅަގނޑު  ބޭފުޅުން ގޯސްެވެގނެއް ތިބި. ހުރިހާއެބަރަނަގޅު ބޭފުޅުްނ  ެވސް ން ީޓަޗރުންއާރުޤުެވސް އެބަތިބި. 

 ،ނުހަރު ލޯބިާވ ބޭފުޅުން ، އިތުބާރުކުރާމެން ނުހަނުއަުޅަގނޑު ،އަުޅަގނުޑެގ މަޤްޞަދަކީ ކުއެ ާވހަކަދެއްީކ. ެއކަމަ

އެ  ުވރެށްނަކީ. އާދަިއެގ ޕާޓޭއަކު ނޫނީ އާަދިއެގ މީހަކު ކޮށްލުމަރުއާން ޓީޗަރުންޤުޢިލްމުެވރިން އަދި  ،ދީނީ ބޭފުޅުން

ތަނުަގިއ  މެން މިބޮޑު. މިއަދު އަޅުަގނޑު ދަތިކަން މާކުީރމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭ ހިތް އެކަހަލަ ކަެމއް ބޭފުޅުން

 އެމް.ޑީ.އެން ނުކުތް، ކަންތައްަތއް ހުރި ާވހަކަ ައޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ަދްއކާއިރު އިޖަމުޢިއްޔާތަކާއި ކަންތައްތަުކގަ 

ޕޯޓް އަުޅަގނޑަށް އެމް.ީޑ.އެންެގ ރި ،ާވނެ ތަނުގައި ބުނި މެންބަރަކަށް ދުަވހު ެވސް އަުޅަގނޑުމެން ެއންމެ ފުރަތަމަ މި

އޭިތ  ،ެދއްކީމާ ާވހަކަ އެ އިން ޖަމުޢިްއޔާ ،މިއަދު ސަލަފު ނުކުމެެގން އެ ާވހަކަ. ޯގސްކޮށްނޭ ހުރީ އޭ.ކަމަކުނުދެ

ދެބައި  ،އިންސާފުތެރެއަށް ދެކޮޅުން ެވސް ، ނަމަ އުާވލަން ާވހަކަެދއްކީމާ މައްަސލަ ނުކުތްަވރު ބަލާ. ހަމަހަމަކޮށް ދިޔަ

އި ޔާއްކާ ާވހަކަައކީ. ހަމައަޅުަގނޑު މި ދަ ކެއް ނާންނާނެ. އެއީމިއަދު މި ކަންތައްތަ ،ދިޔަނަމަމީހުންނަށް ެވސް 

ދެކެ.  އަޅުަގނޑު ލޯބިަވނީ ެވސް ރަސޫލާ .އިސްލާމްދީން ަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީޅުއުސޫލުެގ ތެރެއިން އެކަން ދާށޭ. އަ

ނުކުެރޭވނެ.  ެމއްއިސްލާ ،ަގނޑު ކާފަރުޮކށްއަޅު  ،ރައީސް .ނެނުކުެރޭވ އަޅުަގނޑުެގ ދީން އެހެން ަބއަކަށް ބަދަލެއް 

 ަވކި މީހަކު  ނީ،ަގނުޑ ައއީ. ދެން، އަުޅަގނޑު ބުނާޅު ަގިއ އަޤުއްޙަ . ރައްޔިތުްނެގ ސް މިތާ ުބނާނީބަޤުއްޙަ ަގނޑު ޅުއަ

 ،ުވރެރާއްޭޖެގ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ،އަުޅަގނޑަށް ޕާޓީއަްށުވރެ ؛ަވކި މީހަކު  ،ަވިކ މީހަކު ހިތްއުާފކުރަން ،ހުރީތީެވ
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 ބަސް. ޤު އްޙައަުޅަގނޑުެގ ދީން. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑު ބުނާނީ  މީންެވްސ އަުޅަގނޑަށް މުހި ުވރެންނަށްހުރިހާ ބޭފުޅު

ޮގތަްށ ބުނާނީ.  ހުްއޓުޭވނެ. އަުޅަގނޑުމެން ސީާދ ކަން އޮތްްއ ނުކެންތަ ކަ ފަތުަރއިެގެނއް މި ށްޮގްތޮގތަ އެހެންީވމާ،

ނީ  ބައޮތް. ެއކަން އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭރުކަށި ފިކުރު ެވސް ހަމަ އެތުަގިއ ރާއްޖޭގައި ހަމަ ހަޮގ އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ

ނުކުރަން   އިންސާފަށް. ައޅުަގނޑު ަގބޫެލއްއިޔާަގބޫލުކުރަން. ހަމަ ެއޮގތަށް ައޅުަގނޑު މިތަުނގައި ަވކާލާތުުކރަނީ ހަމަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ަކމަކަށް ފިޔަވައި ެއްއޗެއް އޮންނަތަނުގައި އެްއެވސް ަވރަކަްށ މި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން  މި

ތަނުަގއޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިޮގތަށް އޮންނާނީ މި ،ެގންދަަވނީ  ތިހުގައި ބުަނމުން ްސ މަޖިލީެވއަބަދު

 ،ންނާނީަސޕޯޓެއް ެވސް ުނކުރަން. އަުޅަގނޑު ބުނެފައި އޮ ށްނޫން. އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރާކަ ކަމެއް ބަދަލުކުރެޭވނެ

ހަމަ މި ބުނާހެން ހުރިހާ   ،ދެްނ، އިންސާފު ގާއިުމެވެގންދާނީ  ޮގތުަގއޭ.ޤުއްޙަ އްިވއްޔާ ދަކުރެ ރާ އިއަޅުަގނޑު ހުންނާނީ

ނުދޭ. އަުޅަގނުޑ  ކަސް އަދި އިންސާފު ލިބިެގނެއްޔަމި ބަސް ބޭނުންކުރި "ލީޤާއިންތި". ލިބިެގން ސާފުކަމެއްަގއި އިން

ނާ ދިމާލަށް  ޓީެގ މެންބަރުންޕާ އަޅުަގނޑުމެން ،ންާނ ދިމާލަށްއަުޅަގނޑުމެ ނުކުރަން. އެހެންީވމާ، ދެން ެވސް ަގބޫލެއް

ބޮޑެތި ލާދީނީ ބޭފުޅުްނ ކޮބައިތޯ. މިދިަޔ ސަރުކާުރެގ  އަުޅަގނުޑމެން ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އެައށްުވރެ ،ލާދީނީއޭ ބުނާއިރު

 ން،ހި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުްއޗެބޮޑު ޮގތުަގއި ަބއިަވުރ އެ  ފާޅުކަން ކަންަތއްތައް.  ތިޑެާމ ބޮ ުވރެށް ތެރޭަގިއ ހިނިގ މިއަ

މާ ފުށޫއަރާ  ،ފުޅާ ެވސް އެބަހުރި މާ ނުލަފާހުރި ބޭ އަދި ރައީަސކަށް ން،އޭރު ތިބި ޕީ.ޕީ.އެްމެގ މެންބަރު ،ދިކޮޅުއި

ބުނީމަ   ދީން ދިފާޢުކުރަނީ. ެއކަމަުކ މިއަދު މިތާ ތިބެފަިއ ތިމަންނަމެންނޭ އިސްލާމްހި ބުނެފައެްއޗެ

އި އިންސާފަށް ާވހަކަދަްއަކނީ. އަޅުަގނޑު މިހާރުެވސް ޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ. ލަދުަގންނަންޖެހޭނެލަދުންަގންނަންޖެހޭނެ

 މަ ހިމެނޭ ހައެ ަމއްސަލަިއަގިއ  .އަޅުަގނޑު އިންނަ ކޮމިޓީައކަށް ައއިސް އެބައޮތް ަމއްސަލަެއއް ،މި ފާހަަގކުރަނީ

ެވސް މި . އެކަމަކު ެވްސ އަޅުަގނޑު މިހާރުހިމެނޭހަމަ ޓީޗަރެއް އެބަ  ،ފަރާތެއް ނޑުމެން އިތުބާރުކުރާއަޅުަގ

ަގނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ެއ ޅުނޫނޭ އެ ާވހަކަ ބުނީ. އެކަމަކު، އަ ނަކަށް ނިސްބަތްކޮށެއްންއަުޅަގނޑު އެްނމެ ،ފާހަަގކުރަނީ

 އް ބޮޑުވެއޭ.ިއެގން ތިބި ބޭފުޅުން ކުރީމަ އަޅުަގނޑުމެނަށް އެ ކަންތަަވއް އަޅު ދީނީ ތާޖު  ،ހިނަގމުން ނުބައި ކަންތައް

އި އިންސާފު ޔާއެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު މިކަހަލަ ކަންތައް ފާހަަގކޮށްލަން. އަުޅަގނުޑމެންނަށް ހަމަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އް ނެތް މިންަވރަށް ކަންތައްތައް ފާހަަގކުެރިވެގން. ޝައްކެ ންޖެހެނީ އި އިންސާފު ލިބެޔާލިބެންޖެހޭނެ. ހަމަ

ތަނަށް އަީއ މި ާވަހކަތަްއ  އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން މި  ކަންަތއްތައް. ނެތް މިންަވރަށް ޝަްއކެއް  ނެފާހަަގކުރެެވންޖެހޭ

ާވ އެތި އަުޅަގނުޑ އިބުނެފަ ދާކަށްނުޖެހޭ. އަުޅަގނޑު  ކަށްފިކޭޝަނަ ޓިދައްކަން. އޭތި އިރުތަކަށް އަުޅަގނޑުމެނަށް ޖަސް

ހުރި ކަމަށް. އެ ކަންތައްތަކަްށ މިކޮޅުަގއި ހަރުކަށި ފިކުރު ،ެވސް ހަމަ ތަކުރާރުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރަމޭ މިހާރު

އިތުރުން ައޅުަގނޑު ހަމަ ުނދޭނަމޭ. އެއީ އަުޅަގނޑު ަދްއކާލަން ބޭނުންާވ ާވހަކަައކީ. އޭގެ  އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތެއް

އިންތިޤާލީ  ،ާވފަިއާވޅުއްށަހަމަދު ރަޝީދު ހުޙްންބަރު އައިްއޒަތްތެިރ މެ އަދި ހިަތދޫ މެދު ދާއިރާެގ .ުދކުރަންަވރަށް ތާއީ
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ެގ ބިލަށް ހަމަ ަވރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންީވމާ، ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިންސާފު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން: ރިޔާސަތުން

ިއއްޒަތްތެިރ   ހެންޭވުރ ދެކުނު ދާއިާރެގޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ

 މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހީމަށް. 

 

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

މަދު ޙްއިންތިޤާލީ އިންސާފުެގ ބިލު ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ދަންނަަވން.  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއީވތީ ައޅުަގނޑު އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޝުކުރު  އިއްޒަތްތެރިރަޝީދު މި

ލަސްވެއްޖެ. ސަރުކާރަށް  ފު ލިބުންންސާއަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގއި އިންތިޤާލީ އި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އިންސާފުެގ ބިލުެގ ާވހަަކ.  މަޖިލީހުގައި މި ެދކެެވނީ އިންތިޤާލީިގަނީވ. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ެވސް މި އަހަރަކަށްުވރެ 

ސަރުކާުރެގ ފަރާތްތަކަށް ލާޒިމުކުރާ ާވހަަކ. ތަކަށް، ތްފަރާއެއަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަށް ެގންނަ ާވހަަކ. އެ ާގނޫނަ

ޓުތަުކގައި ހިްނާގ ޢީ ކޯޝަރު ،ލީ އިންސާފޭ ބުުނމުެގ ހަމައެކަނި މާނަައކީޤާއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ އިންތި

ޢަދުލުއިންސާފު  .ިގނަ ހުރި އެހެން ކަްނަކން މާ އެއީ ެވސް ޭއެގ އެއްަބއި. ެއާއ ުގޅިަފއިނޫން.  ެއކަންޏެއް ތައްތަޙުޤީޤު

 .ކަށްޔަވަޒީާފއަދާުކރާ ފުރައިެގ ިގނަ ބަ ،ބާީދެގ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން އާމި ،އިންތިޤާލީ އިންސާފު ނުލިބި ދަނީ ،ނުލިބި

މި މަްއޗަށް ޢަމަލުތައް  ،ބޮޑަށް ފާރަެވރިެވ ޮގުތގައި ސަރުާކރު މިހާރަށްުވރެ އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ .ރައީސްތްތެރި އިްއޒަ

ޖޭެގ އްރާ ދިެވހި ،ބޮޑަށް ފާަހަގާވ އެްއ ކަމަކީ ުކރަން އެބަޖެހޭ. ެއޮގތުން ައޅުަގނޑަށް އެންމެ މިކަން ިއޞްލާޙު ،އިޓަބަހައް

 ،ދީނީ ޢަމަލުތައް. އެހެން މި ދެންނެީވލާ ،ިއންސާފުނާ  ހިންާގ އިގަ ންެގ ތެރޭޝަ ކޮމި ސަރިވސް ސިިވލް

ޮކުޅ ދިއި ހަމަތަކާ ްއޔާ އެއީ އިސްލާމްދީނުެގ ުއސޫލުތަކާއިެވއްޖެ ކުރާ ކަމަށް ފު ނޫން ޮގތަކަށް ކަމެއްޞާޢަދުލުއިން

މީހުން  ،ންާގ ކަންކަާމއިލެއްެގ ޮގުތން އިންޓަިވއު ޕްރޮސެްސަގިއ ހިިއ ައޅުަގނުޑ ަގބޫލުކުރަން. މިސާކަުމަގ ކަމެއް

ކޮލިފިޭކޝަންެގ  ،ޝަރުތުަތކަށް ބެލުމުގައި ހިންާގ ހީލަތްތެރި ަޢމަލުތަކާއި ،އުޫސލުތަކާއި ރާނެުގމުަގއި ޢަމަލުކު

ހުންނަ  ޢަމަލީ ތަޖުރިބާެގ ޮގތުަގއި ކިަޔަވން ،ޢަމަލުތަކާއިތަރުތީބުެވެގން ތިބެ ހިންާގ  ،ކަންކަން ބެލުމުގައި ރޭިވެގން

ފަންނީ  ،ލަތްތެރި ޢަމަލުތަކާއިހީކަރާއި ހީލަތުން ަވިކ މީހަކު ނެުގމަށް ހިންަގމުންދާ ސް ހިމަނަިއެގން މަމުއްދަތު ެވ

ީމެގްނ  ؛ކްސްތަކާތަޖުރިބާެގ ޮގުތގައި ާތކު ދުަވހަކު ނޫޅޭ މީހާއަށް ެވސް މަކަރާއި ހީލަތުެގ ޮގުތަގިއ ދެމުންދާ މާ

ކޮންމެ ފަހަރަކު ެއ މީހަކު ަވކިކުރޭ. އެކަަމކު،  ާވކަން ފާހަަގހަމަނުާވ މީހަކު ހުރި ބޭފުޅަކަށް ތަނެްއަގިއ ޝަރުތު 

މިހާުރެގ  ،ެވސް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ެވސް ހުށަހެޅިފައި އޮތްކަމުެގ މަޢުލޫމާތު އަުޅަގނޑުެގ އެބަހުރިމިހާރު
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ތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަވނަ ރައްޔި 18ނިމިދިޔަ  ،ކީ ެވސް ަޝރުތު ހަމަނުެވުނެގ ނައިބު ރައީސަސަރިވސް ކޮމިޝަ ސިިވލް

ހުރި ބޭފުޅެއްެގ ޮގުތގައި.  އްޔަންކޮށްަފއިޢަޮގންމުށުެގ ބާރުން އެތަނަށް  ،ާރއިބާ ،ސަކަށް އިންނެިވ ބޭފުާޅެގ ނުފޫޒާއިރައީ

ޝަކުާވ މި  ދާކަމުެގންފޯރަމު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްސަރިވްސެގ  މި ބޭފުޅެއްެގ އަނިާޔެވިރކަން މުޅި ސިިވލް އަދި

 ،އޮތްކަމުެގ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ މަޖިލީހަށް ެވސް ލިބިފައިއިްއޒަތްތެރި 

ެވސް ޝަރުތު  ފުރަތަމަ  .ން ސަރިވސްއި ނީ ސިިވލްތިޤާލީ އިންސާފު ފަށައިަގންނަ ހިސާބަކަށް ެވސް ާވންޖެހޭއިން

މަިޖލީހުެގ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިފަިއާވ  ، މިތަނުގެ  މި ،ފައިާވ ިލބިތަނަށް މި ،ެވކަމަށް އަުޅަގނުޑމެނަށް ފާހަަގ ފުރިހަމަނުާވ

ކުޑަ  ފިނިކަމަކާއި ށްސަރިވްސެގ ިގނަ ބައެްއެގ ހިތްތަކަ ބޭފުޅާ އެތަނުން ަވކިކުރުމާެއކު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ިސިވލް

އިްއޒަތްތެިރ  ުޅަގނޑު މިމަެވސް ުއއްމީދެއް ދިނުމާެއކު ނޫން ޮގަތކަށް ައޅުަގނޑުމެން ޗުއްީޓއަށް ެވސް ނުދިއުަމށް އަނަ

 އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މުޅި  ،އުމުެގ ވަޒީފާެގ މައްސަލަތަަކކީޤަމަޖިލީހުެގ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަަވން. މުޅި 

ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމަށް ބޮޑަށް  ،ރާއްޖޭެގ ސަރުކާރާއި ،ހުންނާއިދޭހޭ. މި އިއްަޒތްތެރި މަޖިލީ އުމުެގ އާޤަ

އިންތިޤާލީ  ؛ަގނޑުމެންޅު ެއާއއެުކ އަ. ހަމަަގނޑު ަގބޫލުކުރަންޅު ކަމަށް އަ ޖެިހަވޑަިއަގންނަާވ ނަަވންިވސްނާަވޑަިއަގން

 ޤުއްޙަ ރުން ެވސް ނިމިދިޔަ ސަރުކާ ލިބެންޖެހޭ. ށްިދެވހިރާއްޭޖެގ މަސަްއކަްތތެރިންނަފު އަުޅަގނުޑ ދެކޭޮގުތގައި އިންސާ

ްއާވ ކުރުާވަފއި ހުިރ ފަރާތްތައް ލަ ަތކަށް ަމސައްކަތްކުުރެވން ނެތް މަސައްކަތްެތރިން ލައްާވ ނޫން ޮގ ގެ ޖޭއްޮގތުަގއި ރާ 

އެބަތިޭބ  ރާތަުކެގ ެވރިންޒާއި ސަރުކާުރެގ ވު ޔާ ެވސް ކުްނފުނިތަކުަގ ެގދެެގން މިހާރުނމަސައްކަުތެގ ބިލުގައި އިށީ

އޮހޮުރަވިއެގން ޮގތުގައި ދާ ޤު އްޙަ އެ ފައިސާތައް އެ ބޭފުޅުން .ނެބުޑުދަށަށް ލައިެގން ހޫނުކުރަން. އެހެން ނުތިއްބެޭވ

މަަސއްކަުތެގ އުޖޫަރއަކީ އެ ކުރި މަަސއްކަެތއް  ،ކުރި މަސައްކަްތ ދޭން އެބަެޖހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބުނާތީ ައޑުއަހަމު

ެވސް އަަވްސކުރަންޖެހެއޭ. އެީއ އެހާ ،ެގ މާނައަކީ އޭ . ންޖެހޭ އެއްެޗއްެގ ޮގތުގައިނުަވނީސް ދޭކުރުމުގައި ހިއްލި ދާ މަޑު

އަެނއްކޮުޅްނ  ،ފަސް އަހަރު ވާއިުރަގއި  ،ހަތަރު އަހަރުތިން ،އަހަރު  4ސް ފަުރާވ ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެހާެވ

ެއ  ، ުމަވްއޒަފުންތަކަށް މުސާރަނުދެިވއޭނަ ެގންުގޅޭ ،ދަރަނިެވރިވެ  އެ މަަސއްކަތްކުރި މީހާ ،ިވޔަފާރިކުރި މީހާ

މިހާރުގެ   ،ބުންތިތިބޭ. އެހެން ތިބޭންނަށް އެކަމަށް އަޅާނުލެިވ އެބަގައި ޖެހިެގންާދއިރުަގއި އަުޅަގނޑުމެލާތައް ހާލުޢާއި

 ސަމާލުކަެމއް ދީެގން ނިންމައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް  ޞަކުންފުނިތަުކެގ ިއސްެވރިްނ ޚާއް، ެވރިންނާއި  ސްސަރުކާރުެގ އި

ދެއްުވމަްށ އިރުއަޅަމަށް ބާށް މިކަމި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ރައީސަ .ާވލަންއަޅުަގނޑު ދެކެން. އެކަމަށް އަޅުަގނޑު ގޮ 

ެއކު މަ އަުޅަގނޑުެގ ަވުގތު ހަމަުވމާީވ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވްނ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިމއީ މާ ުކޑަ ަވުގތުޮކޅަކަށް

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  .ން ނަން ަވކިެވލާމުއަދިެވސް އިތުރު ފުރުޞަތަކަށް އަޅުަގނޑު ބޭނުންާވ ާވަހކަ ދަންނަަވ

 ރައީސް. 

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ތުން ާވރިޔާސަ
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އަރުަވނީ މަތިެވރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު

 ށް. ސަން ޒަރީރަޙަ

 

 :ާވހަކަެދއްެކުވން ސަން ޒަރީރުޙަ މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު 

  ެއއްބޮޑު ަސރުކާރުން އެންމެ ންސާފު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްުވމުެގޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އިންތިޤާލީ އި

 އާ 2018 ބަރުންނޮެވ 17އިން ފެށިެގން  2012ރީ ނަަވޖަ 1 ،ކަމުގައި މިބިލުން ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ  މެއްބޭނު

 ކުން ުނަވތަ ެއއިންސިފަެއްއގައި ޭރިވެގން ަދއުލަތުެގ މުައއްސަސާތަނަގއިދިޔަ މުއްދަުތެގ ތެރޭަގއި ނިޒާމީ ހި ،ދެމެދު

ޚިލާފަށް ހިންާގފައިާވ  އަސާސީ މިނިަވްނކަމާ ތަނެއްެގ ހިންުގންތެރިެއްއެގ ފުށުން ރައްޔިތުންެގ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި

ޓަކައި ކަށް ިއންސާފު ހޯދައިދިނުމަށްއެަފދަ ކަންކަމުެގ ސަބަބުން އަިނޔާ ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަ ،މަލުތައް ބަލައިޢަބޮޑެތި 

ލުމުެގ މަސައްކަތް ކުރުން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މި ބުނެިވދިޔަ އިލަންޖެހޭ ާގނޫނީ ޮއނިަގނޑުތައް އެކުަލަވއިއެކުަލަވ

އަށް. މިއީ މިރާއްޖޭެގ ތާރީޚުަގއި ެވްސ  2018 ބަރުންނޮވެ  17އިން  2012ރީ ަނަވޖަ 1އާދެ!  ؛ދުަވސްތަކަކީ 

ިޚލާފަށް ރޭިވެގން ސަުރކާުރެގ  އާނުއަސާސީނޫޤާދޫދުެގ ބޭރުން ޙު ސާފުްނ ބޭރުން ާގނޫނީއިން ،ނާއިންސާފުން

ޑް. ިގަނ ޖަރީމާތައް ހިންިގ ޕީިރއަ އެންމެ އިެވސް މި ަޤއުމުެގ ތާރީުޚގަ  ުވޒާރާަތކުން ެވސް އަދި އެހެިނހެން ތަންތަނުން

 ެގ އެންމެރާއްޖޭގައި އިންާސފުެވރިކަން ެގއްލުމު  މިޙަޤީޤަތުގައި  ،އަހަރު. އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން 5އާދެ! 

ލާފައި އޮތުން. އިްއޒަތްތެިރ އިފުނޑަ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ،އަސާެސްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެނީއެއް ބޮޑު 

ޒާުމެގ އެތަުނެގ ރަްއޔިތުންނަށް އެތަނުެގ ޝަރުޢީ ނި ،ރައީސް. ެއްއެވސް ތަނެްއަގިއ އިންސާފެއް ާގއިމެއް ނުކުެރޭވނެ

ދާހާ ހިނދަކު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނުދެިވލިބިކޯުޓތަކުން އެ ޤައުމުެގ މްތަކެއް ތެރެއިން އިންސާފުެވރި ޙުކު 

 ،މައްސަލަ. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން ދިމާީވ އެ ެވސް މިދެންނެިވ މުއްދަތުަގއި ޙަޤީޤަތުގައި މި އިދިެވހިރާއްޖޭގަ 

. ރޯލްކޮށްފަކޮންޓްމީހުން  ެޔއްެގ މުށުތެރޭަގިއ އެ ބަަވކި އި،ަވނީ ަވކި ބަެޔއްެގ އަތްދަށަށްލަ ދުޞާތިމުޅި ޤައުމުެގ އިޤް

ކީ ބޭފުޅާެގ އިްނެވސްޓްމެންޓަ އެ، މި ޤައުމަްށ އިންެވސްޓަެރއް ައޔަސް ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑަށް ިއެވމުންދިޔަ

މިލިއަްނ  150ނަށް ޕޮކެޓްމަީނެގ ޮގތުގައި އެބަޖެހޭ ދައުލަތުެގ ިއސްެވރިން ،ަވނީނަމަ މިލިއަން ރުފިޔާ ކަުމަގއި 200

ޕޮކެޓް މަނީެގ ޮގުތގައި ސަުރާކރުެގ އިްސެވރިންނަށް ދީެގން  75ެގ %ރި ަރއީސް. ޕްރޮޖެކްޓުޑޮލަރު ދޭން. އިއްޒަތްތެ

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން  އިޕްރޮޖެކްެޓއް ހިންަގން އަންނާނެ އިންެވސްޓަރެއް ނޫޅޭނެ. މިއީ މި ޤައުމުގަ  އިދެން އެޤައުމެއްގަ 

ބިލަށް ާވހަކަދައްާކއިރު ފާހަަގކޮށްލަން  އަދު މިޮގތަީކ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައުޅަގނޑު މި އޮތްކަންތައް ކޮށްަފއި 

އެިކ  ،ޖެހެނީކީ ަވކި ބަަޔކަށް ނޫން. މިީއ ރާްއޖޭެގ ެއކި ފަންތީގެ  އިންތިޤާލީ އިންސާފު ހޯދައިދޭން މި ،ބޭނުން

. ކުރާ ރަްއޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ޙައްޤެއްކަތްމަސައްެވްސ  އިހުރިހާ ސިނާޢަތެއްަގ ،ހުރިހާ ދާއިރާއެްއެގ ،ިގންތީގެ 

ބޮޑަށް އިންސާފުން،  ނިމިދިޔަ ސަރުކާުރަގިއ އެންމެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ެއޮގތުްނ އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނުން
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ފުންނަށް. ަވްއޒަފުންނަށް. ކުންފުނިތަކުެގ މުބަޔަކީ ސަރުާކރުެގ މުަވްއޒަ ކޮްށފައިިވ ެއއް ބޭއިންސާފުން ކަންތައް

ަވނީ  ކުދިްނެގ ވަޒީފާ ަގއި ލިޔެެލޭވ ޕޯސްަޓކުން އެުރކާރަށް ފޭްސބުކުއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ރަީއްސ ޔާމީންެގ ސަ

ބޭފުޅުްނެގ  ކުރުމަށް ޓަަކއި ަމުގމައްަޗށް ނުކުމެ އަނަގއިން ބުނެޭވ އެްއޗަކުން އެ. ަޙއްޤުތަްއ ކަަށަވރުފައިލާގެއްުލަވ

ކޮށް ޞަޚާއް  ،ނުެދޭވ. މިއީ ިމއަދު ފުޅުންނަކަށް ވަޒީާފއެއްބޭ އަިދެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އެ  .ަވނީ ެގއްލިފަ ވަޒީފާ

ުނލައި އެަތއް ހާސް ުޒާވނުންެގ  ކާއެްއެވސް އަސާސަ  ،ުނލައި ބޮޑު ޝަުކާވެއއް. އެްއެވްސ ޙައްޤަކާ  ޒުާވނުްނެގ ަވރަށް

އެކު އަުޅަގނުޑ އީސް. އެއާ ުގމަތީަގިއ ިއއްޒަތްތެރި ރަބޭފުޅުން އަިދެވސް ތިީބ މަ . އެލާފައިވަޒީފާ ަވނީ ެގއްުލަވ

ެގ ބިލުެގ ާވހަކަ ރާއްޖޭގައި ހިނާގފައިހުރި ބޮޑެިތ ކޮރަޕްޝަން. އިންތިޤާލީ އިންސާފު ،ަގކޮށްލަން ބޭނުންފާހަ

ނުބެލެންޏާ ހުރި ކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަލަތައް  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދައްކާިއރުގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުތަުކން ހިންާގފައި

ހުރި މަްއސަލަތައް  އިަގަފއިދާެއއް ނެތް. ރާއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ިނާޒމުބިލަުކން ެވސް ކުރާނެ  މިއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ަވުގތުން ަވުގަތށް ެވސް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވުޅތައް އަޅަން. ހަމަ ެއޮގތުްނ  ،ދިރާސާކޮށް އި އެބަޖެހޭ އަުޅަގނޑުމެން ބަލަ

 ؟ރުމުެގ އޮތީ ކޮންބޭނުމެއްތޯކު ނުކުރެެވންޏާ ޙުކުމްޒުދާރާތަކުން އެ ޙުކުމްތައް ތަންފީކުރެޭވ ޙުކުމްަތއް ތަންފީޒީ އި

ތަން. އިއްޒަތްެތިރ  ކުެރޭވޒު އިދާރާތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީ ޒީފެނޭތޯ މި ޤައުމުެގ ތަންފީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ

ުޑ ެއއް މަްއސަލަ. ބައެްއ އިދިޮކޅު މެންބަރުން ނުފެނޭ. ިމއީ މިައދު މި ޤައުމުަގއި ދިމާެވފަިއ އޮތް ބޮ ،ރައީސް

ބޭފުޅުން  ެގ ބޮލުގައި އެމެންާވހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑު  ައޅުަގނޑު ހަމަ މިއަދުެވސް އެ ،ޭވދާޅު އެބަިވ

މެއް. މިއީ ެވސް ހަމަ އިންސާފު ލިބެންޖެހޭ ކަ .ލާދީނީ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ،ދަނީ ބޮޑަށް އަޅުަވމުން މި  އެންމެ

ބޭފުޅުްނ  ޭއެގ ާނޖާއިޒު ފައިާދ އެ ، އަުޅަވިއެގންނުލަިއ ައޅުަގނޑުމެންެގ ބޮލުަގއި ލާދީނީ ެޓުގ ބަޔަކު ޙައްޤަކާ

އެއަށް ެވސް އެބަޖެހޭ  ،ޚިލާފު ާވހަކަދަްއާކއިރު ޓަކައި ަރއްޔިތުްނެގ ކުރިމަތީަގއި ޙަޤީޤަތާސިޔާސީ މައިދާުނގައި ެނުގމަށް

 . .ބޭފުޅުން. މި ،އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮްށލަން ބޭނުންރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެ .އިންސާފު ލިބެން

 

 ން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތު

ފޭދޫ ދާިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.  މުޙައްމަދު ނިހާދަ

 

 ދު ާވހަކަދެއްކެުވން: ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާ

އްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު މެދު ދާއިރާެގ އި ހިތަދޫ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައއްޑޫ ސިޓީ

ކަމުަގިއ ައޅުަގނުޑ ދެކެން.  ަވރަްށ ހެޔޮ މަޤްޞަދެްއަގއި ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ ބިލެއް  ،ާވ ބިލަކީ  ހުށަހަޅުއްާވފަިއ މި

ން މި މެކޮށްލަން ބޭނުންާވ ސުާވލަީކ، އަުޅަގނޑު ައޅުަގނޑު ހަމަ ރިޔާސަތާ ،ރި ރައީސްތެޒަތްއިއް  ެވސްމައެހެންނަ
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؟ ކުރެޭވނެތޯއޭޒުެވެގން އައިމާ މި ާގނޫުނ ހަމަ ތަންފީ ށްކަމި ާގނޫނަން ހޭދަކޮްށެގ އެތައް ަގިޑއިރެއް ،ބަހުސްކޮށް ށްބިލަ

ޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮްށެގްނ އް އިށް ނުލިބޭހާ ހިނދަކު މި ނަެގ ޖަާވބު އަުޅަގނުޑމެންލުމި ސުާވ

އަުޅަގނޑުމެން ބަިއަވރު  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއީ ،ަގނޑަކަށް ނުފެނޭާގނޫނުތަކެއް ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅު

ަވމުންާދ ޒު ތަންފީއެ ާގނޫނުތައް. ކުރަްއަވއިފިުގމު ާގނޫނުތަކެއް ފާސްކޮށްފީމު. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީންމުހި

މި ސުާވލަށް ޖަާވބު ެވސް ން، މި ސުާވލު އުފެދެނީ. މިއީ އުފައްދަންޖެހޭ ސުާވލެއް. މުތަނެއް ނުފެނޭ. އެހެންކަ

މު  ން ކުރިން ެވސް ދެންނެިވ ފަދައިން ަވރަށް މުހި ؛ ލިބެންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންތިޤާލީ އިންސާފުެގ ބިލު

ެވރިން، ރިއެބަތިބި. އޭެގތެޭރަގިއ ިވޔަފާ އް އެތަްއ ރައްޔިތުންނެމަތިެވފައި ތިބިފު ނުލިބި މަުގބިލެއް. އިންސާ

މިފަދަ އެތައް  ، މީހުންބިެލިވފައި ތިއިކިކޮށްަފިއ މަުގމައްޗަށް ެއއްލަވަ ިލޔެެގން ަވޒީފާއިން ސްޓޭޓަސްތައް  އިގަ ފޭސްބުކް

ސަނަލް ބޮޑީާގެޑއްެގ ޮގތުަގިއ ރި ަރއީްސެގ ޕާޒަތްތެ ބަލާއިރު ެވްސ އިއްށްބަޔަކު. ހަމަ މިޮގތުން އަޅުަގނޑުެގ ދާއިާރއަ

ެގ އާސްތާނާ ރާއަުޅަގނޑުެގ ާދއި ،ްތކުރެްއިވކަިއ މަސައްއްާޔެގ ބޮީޑާގެޑްއެގ ޮގތުގަ ރިމިއަުދެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫއަދި 

ހުަގިއ މި މައްސަލަ އަހަުރެގ ަޖނަަވރީ މަ . މިއްނަތާ ެއތައް ދުަވހެ ންުގމަތިކުރެިވފަިއ ހުމަ ،އިން ަވިކކޮށްފާޙް ަވޒީތާފައް

ެވެގންާދއިރުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މައްސަލައަްށ  ދުަވސްށް ހުށަހެޅުނު. މިއަދާ ހަމަޔަށް އަހަރުޓަިވލް ކޯސި

ޒަފުންތަކެްއ އް ަވއަށް ަބދަލުކުރި މު ސިޓީން ހދ. އަްއޑޫ ފެނަކަ ،ަވނީ ޮގތެްއ ނުނިންމި. ހަމަ މިފަދައިން ެވސް މި

ަގިއ ކާެތއް ރަހަެގ ސިޔާސީ ން ެވސް އަުޅަގނޑުމެ އީއެ ، ކިަޔއިެގން އްޔޭދިޔައިނަށް ނުތަ  ން އެދިއެބަތިބި. އެ ކު

ތިީބ  އެ ކުދިންމިއަދާ ހަމަޔަށް ެވސް ން ވަޒީފާއިން ަވކިކޮށްަފއި ބުހިސާ ބު ދިނީ. އެދައަ ެވިރީވތީއޭ ކިޔާފައި އެ އިބަ

ެވސް ޮކޅެއް ނުފެނޭ. ދިއަ ުވނު. ެއކަމަކު ޅެއު  ސް ވެ ށްދަުނެވ. އެ މަަސއްކަުތަގިއ ައޅުަގނޑަޔާފާ އިއެ ކުދިްނެގ ވަޒީ

ްއ ކެ މި ކޮމިީޓެގ ތެޭރަގިއ ެވްސ މަސަްއކަތްތަ ،ދިހެއެްއ ޓީ ޓަަކއި ކޮމިްއސަލަތައް ބެލުމަށްމަ މި .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނައިރު މި  އަން މައްސަލަތައް އަޅުަގނޑުެމންނާ ހަމަޔަށް  ންނަހުމިޓީތަކުން ނިންމާފައި ކޮއެބަ ކުރެޭވ. އެހެންނަމަެވްސ، 

  ކަރުދާހަށް ބެލީމާ  .ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ފެންނަކޮމިޓީއަށްކަމަށް  ޒީފާ ރުޖޫޢަކޮށްދެެވން ނެތްތިޔަ ަވ ،އޮންނަނީ

ަވޒީފާ  ،ނުޙައްުޤން އަނިޔާެވރި ޮގތަކަށް މަުގމަތިކުރެިވފައި ތިބީ ،އިން ަވކިކޮށްަފއިފާފެންނާނީ އެ މަންޒަރު. ވަޒީ

 .މަކޮށްފަހަންތަްއ ފުރިޔުރުދާހުން އެ މީހުން ބޭނުންާވ ލިޔެކިތްތެރިން މަުގމަތިކޮށްފައި ތިބީ ކަ  މަސަްއކައަދާކުރަމުންދިޔަ

 ަލއިެގންށް ބަމަޔުންތަްއ އުފައްދާފަ. ހަމައެކަނި ެއ ލިޔެކިޔުލިެޔކި ނޫނީ ވަޒީފާއިްނ ަވކިކުރުަމށްފަހުގައި

އް ނުކުރެޭވ. އެހެންކަުމން، އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ ލެަގބޫއިންސާފު ހޯދައިދެޭވނެ ކަމަކަށް  ށްއަޅުަގނޑުމެންނަ

ެގ ހާޒިރީތޯ ޖާ އްނީ ހަމައެކަނި ެއ ކުންފުނިން ަވޒީާފއިން ަވކިކޮށްފަިއ ެއއްލައިލާަފއި އޮންނަ ކުހެ ބަލަންޖެންއަޅުަގނޑުމެ

މިފަދަ އެތައް ؟ ބައިތޯކީ ކޮނިންގ ލެޓަރ ދެިވފައި އޮތް ތާރީޚައެ ޯވ؟ ނިންގ ލެޓަރތޯނުަވތަ އޭނާއަށް ދީފައި އޮތް ޯވ

ތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް މިއަދަކު މަުގމަތިކޮށް އެއްަލއިލެިވަފިއާވ  ނޫން ޮގންކަމެއްެގ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްޮކށްެގ

 ،ރޭިވެގން ަގއިތުއިދެިވދާނެ ކަމަކަށް ަގބޫލެއް ުނކުރެޭވ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެއީ ަގސްދަމީހުންނަކަށް އިންސާފު ހޯ
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ެވރިްނެގ މުޒާހަރާއަށް ނުޮގސްެގްނ، އެ ،ާވތީ. ޓުީވޓެއް ކޮށްެގން ރި ޖަރީމާތަކަކަށްންާގފައި ހު ހިެގންޕްލޭންކޮށް

ޖަހަން ނުނިކުމެެގން، ރަކާތެއްަގއި ބަިއެވރިނުެވެގްނ، ދިދަހަައކަށް އޭުރ ހުންނެިވ ބޭފުޅާެގ ސިޔާސީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއީރަ

ފަިއަވނީ. ލެިވކޮށްމަުގމަތި ،ކުަގއި މުަވްއޒަފުން ވަޒީފާއިން ަވިކޮކށްތައްތަދި ކަންދުއްަވން ނުނިކުމެެގން ިމފަދަ ކުދިކުޕިކަޕް

 ،ރަކާތްތަކުަގއި ބަިއެވރިނުވެ ހަސީ ެއބަހުރި. ތިމާމެންެގ ސިޔާ އަނިޔާ ދީފައި ެވސް ނަށްިވޔަފާިރެވިރން ،އެފަދައިން ހަމަ

ން ބި އެްގރީމަްނޓުތަކެއް ހަދަިއ އޭާނެގެގން ރޭވި  ަގއި ތުކަންަތއްތަކަށް ޚަރަދުނުކުރާީތެވ ަގސް ސީއެފަދަ ިސޔާ ނުަވތަ

މަސްދުަވސް  6އޭެގ  ، ދައްާކފައިސާގައި އެްޑާވންސް ފައިހުުވެމއް ހެދުމަށްފަސްއެއްބަ ،ކަމަށް ބުނެ ނީއްޔަށް ނަަގކު

ަގިއ ތު ަގސް .އިއެީކަގ އަދި އޭެގ ެގއްލުމުެގ ބަދަލާ ، މި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާށޭެވއްޖޭތިލު ފަހުން އެއްބަސްުވން ބާ

މި ކަންތައްތަކަށް އިންސާުފ  ބެންޖެހޭ ކަންތައްތައް.ދީފައިާވ އަިނޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހިރީ އިންސާފު ލި

 އުޅެނީ. ހަމަ  ތަނަށް ހުށަހެޅިެގން މިމި ެގ ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި ކަމަށް ައޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަނީ މި ބިލުހޯދައިދިނުމު

ފާސްެވ  ،އިސް އަ ންދަލެުވެގކީ، މި ބިލު ާގނޫނަކަށް ބަލަުސާވ  ެވސް އަޅުަގނޑު އުފައްދާނެންލަމުނިންމާ

 ؟ނެތޯއޭދާެވެގންޒުކުރީމާ މި ާގނޫނު ތަންފީުގދީސްނިޔަުތގައި ިމ ބިލު ތަ ސް މިކަމުެގ ހެޔޮވެ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަ

ޖުމްހޫރިއްޔާ ލްއީސުރަ ،ނިންމާ ،ޖިލީހުން ފާސްކޮށްމަމި  ގެ އަުޅަގނޑުމެން ،ައޅުަގނުޑެގ ދުޢާއަކީ ،ނީއަޅުަގނޑު އެދެ

 ެވެގންދާނެ ދުަވެހއް މެދުެވރިކުެރއްުވން. ެދއްިވ ފުރުަޞތަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޒުންފީތަ އްާވ ާގނޫނުތައް ރަ ކުުގތަސްދީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ރު ންބައަރުަވނީ ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެއަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 . ށްއިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 ބަރު އިބްާރހީމް ޝަރީފް ާވހަކަދެއްކެުވން:މެންކެލާ ދާއިރާެގ 

ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ެވސް  މު ބިލެއްންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންތިޤާލީ އިންސާފުެގ ބިލަކި ަވރަށް މުހި

ފުތަކަކީ އިންސާފު އަދި އެހެނިހެން އިންސާޞާދީ އިޖްތިމާޢީ އިންސާފު އަދި އިޤްތި .ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މެދު   އަދި ިގނަ ބޭފުޅުން އިންސާފު ލިބެމުންދާ ޮގތާ ޭވތުެވިދޔަ ދުަވސްަވރު ލިބިފައިާވ އިންސާފުތަެކއް ނޫން.

ގާ ނހިމާ ކަމަކަށް ބަލައިލަ އަުޅަގނޑުމެން އެއް .ހިތްހަމަޖެހިފައިާވ އިންސާފުތަެކއް ެވސް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޭވުތެވދިޔަ ސަރުކާުރަގއި ބޯހިޔާަވހިކަން ދީފައިަވނީ  .ސްޒަތްތެރި ރައީއްއި  ޅިފަިއާވ ޮގތް.އެަވހިކަމުެގ ނިޒާމު ކަނޑަ ބޯހިޔާ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ލިބޭ   ،އެންމެ ޙައްޤު ފަރާތްތަކަކަށް ނޫނޭ. އޭެގ އެއް ހެއްަކކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ

ދިން  ނުަވތަ ޭގޭގގައި އަށްޭގގެ ެގ 75ތަކުެގ %ިދން ފަރާތްކަން ފޯރުކޮށްަވހި ޔާހިބޯ އިންލެހުޅުމާ ،ބަލާއިރު ށްލޫމާތަޢުމަ

  ން ކަމަށް ަގބޫުލކޮށް އެ ތަންތަން ހަާވލުުކރި ފަރާތުން އެ ތަންތަ  ޙައްޤުންއެ ބޯހިޔާަވިހކަ ،ފަރާތްތަކެއް
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. އި ޮގުތަގ  ތަންތަނުެގސަ ނަާގއި ފަންމުންދަނީ ކުއްޔަށް ީދެގކުން ނުދޭ. އެ ތަންތަން ބޭނުންކުރަމަބޭނުންކުރަ

ން ބޭނުންާވ ތަންތަ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ަގބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އަދާލަތެއް ނޫން އިނޭގތޯ. އެ .ރި ރައީސްޒަތްތެއް އި

ލުގައި ކުދިކުދި ހާތި ނިކަމެތިން މާލޭގައި އެބައުޅޭ. އެތައް އަހަރެއް ަވންދެން ކުލި ދައްކަމުންެގންދާ ަވރަްށ ނިކަމެ

މިީއ ޙައްޤު ފަރާތްތަަކކީ. މި ފަރާތްތައް ހޯދުމުަގއި  އް އެަބއުޅޭ.ލާތައިުއޅޭ ބޭފުުޅން މާލޭގައި ޢާ  ކޮޅުަގއި ތަންތަން

ކުރިމަތިެވަފއި  ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނާއެކު މި ޕްރޮެސސް ެގންދަން. މިހާރުއަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ ަވރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ

ަވތަ އިންސާފުކޮްށ ނުލުއިންޞާފު ދުޢަ ހައުސިންގ ޔުނިޓު 7000 ،ޓްހައުސިންގ ޔުނި 700މި ނިމެމުންދާ ، އޮތް

ދާނީ  ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ،ލުގައި ނިކަމެތިކޮށް ތިބި ބޭފުޅުންހާހަމަ މި ދެންނެިވ  ،ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ

ކުން ަވިކެވފަިއ ވަޒީފާތަޮގތުން  ސިޔާސީ ،ޭވތުެވދިޔަ ދައުުރގައި ަވޒީފާތައް  .ފު ނުލިބިފަ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްސާއިން

ަވރަކަްށ ަވޒީފާ  ކޮންމެެވސް ށްަބޔަކަ ބޭފުޅުންނަށް ެވސް އަިދެވސް ަވނީ އިންސާފު ނުލިބި. ޭއެގތެރެއިން މަދު ތިބި

ެވސް އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތގައި އިންސާފު  އިޔާދަކުެރވިއްޖެ. އެހެންނަމަެވސް، އަިދެވސް އޮތީ ހަމަ އެ މަރުޙަލާގައި. މިއީ

 ،ސަރުކާރުެގ ެއކި އޮފީސްތަކުްނނާއި އެކި މުއަްއސަސާތަކުން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމެއް.  ރަށް މުހިންމު ލިބެންޖެހޭ ަވ

ތިިބ  އިނަހަމަ ޮގުތަގިއ އެކި ފަރާތްތަކަްށ ފައިދާާއއި މަންފާ ހޯދައިދީފަ ،ފުނިތަކުން ނުޙައްުޤ ޮގުތގައިއަދި ކުން

ރީޢަތުން ޝަން އެބަ ތިއްބެިވ. އިާދ ނަާގފައި ތިބި ބޭފުޅުބޭުފޅުންެގ މަޤާމުތަކުެގ ފަ އަދި އެ ،ފަރާތްތަކާއި

ދެމުން. އަޅުަގނޑުެމން ކިތަންމެ މާލީ ބަދަލެއް  ދަލުބަ އިދަނީ ބައެްއ ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ނިންމަ މި މެންއަޅުަގނޑު

ދިނުމުެގ   ދަލުފަރާތްތަކަށް ަޙއްޤު ބަދަލެއް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުދެޭވނެ. ައޅުަގނުޑމެން މާލީ ބަ އެ ،ދިނަސް

 ބޫލުކުރާަގބަދަލެއް އަުޅަގނޑު  ށްމަސައްކަތް ފަށައިެގން ކުިރައށްދަނީ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަމަ

 ،މި ޢަމަލުތައް ހިނިްގ މީހުން އަދިެވސް ތިބީ ،އެކު މިކަންކަން ހިްނިގ މީހުންޮގތުަގއި ރަނަގަޅކަށް ނުދެޭވެނ. ހަމައެއާ

ބޭފުޅުން  ފަހަރަށް އެ މަޤާމުތަކުން އެ ފަހަރަށް އެ މަޤާމުތަކުގައި. އަދި ބައެއް ބީ ހަމަ ިގނަހަމަ ިގނަ މީހުން ތި

 ތެރެއިން އެ  ފުއި ނާއިންސާޔާ ޅުން އުޅެމުންެގންދަނީ ައޅުަގނޑު މިދެންނެިވ ނަހަމަބޭފު ދުރުކުރެުވނު ނަމަެވްސ، އެ

މި ކަންތައްތައް  ،ފުން ބަރީޢަެވޞާޢަދުލުއިންބޭފުޅުން  މިބޭފުޅުންނަށް ލިބުނު މަންފާތަކެއްެގ މަތީަގއި. އަުޅަގނޑުމެން 

ބޭފުޅުންނަށް އެއްެވސް ކަހަލަ  އެ ، ނުނެިގފަރާތުން އޭެގ ބަދަލު ބަދަލު އެ ،ފަރާތްތަކަށް އެ ،ށްހިންިގ މީހުންނަ

ން. ޮގތުގައި އިންސާެފއް ނޫ ބޫލުކުރާަގހުށަނޭޅި މި ކަންތައްތައް ަވމުންދިޔުމަީކ އަޅުަގނޑު  ށްރީޢަތަޝަ

ޏާ ނުަވަތ ކަށް. މަޤާމެްއ ލިިބއްޖެ ކަމަށް ަވންއައާދަ  އީފަހަރަށް ެވފަިއ އޮންނަނީ މި ޭރަގއި ިގނައަޅުަގނޑުމެންެގ ތެ

އައިސް ފަހަކަށް ބޭފުޅަކަށް ލިބެންހުރި ފައިދާއެްއ ނެުގމަކީ މި އެ ،މަތިކުެރވިއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ ބޭފުޅަކާ އެކަމެއް އެ

އެުކ ޔާނުަވތަ ކުރަން މަޖުޫބރުެވފައި އޮންނަ ޮގތެއް ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ހިތާމަ ،ކަށްބޭފުޅުންެގ ސްޓައިލަ  ަވނީ އެ

ަފހަރަށް މިފަދަ ޢަމަލުތައް ކުންފުނިތަކުންނާއި އޮފީސްތަކުްނ  ކާރުގައި ެވސް ހަމަ ބަެއއްމި ސަރު ،ދަންނަަވންޖެހެނީ

ށް ހަމަ ހުއްޓުަވްނ. ހުއްުޓާވފައި އަދި ކުީރަގއި ހިނަގމުންދާކަން. މި ކަންތަްއތައް ައޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ މިހާރުން މިހާރަ
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 ކަށް ފަރާތްތަ ބަދަލުނެެގެވން. އެ ބޭފުޅުންގެ  އެ، ށަހެޅިރީޢަތަށް ހުޝަމިފަދަ ކަންތައްތައް ކޮށްަފއި ތިބި ފަރާތްތައް 

 . އެ  އަަރއިަގނެފަނީ އެތައް ބަިއަވރު މީހުންެގ ޙައްޤުތަކަށްބޭފުޅުން ވަ  ނުާވނެ އިނޭގތޯ. އެއެކު ުއޅެިވެގންމިނިަވންކަމާ

ކުާރ ކުންފުނިތަކުން ަމސައްކަތް ބޭފުޅުން ފަރާތްތަކުން ަވނީ އެތައް ަބއިަވުރ ފައިސާތަެކއް ސަުރާކރުން ނުަވތަ އެ 

ެވސް އިންސާފެްއ  އިންސާުފ ނުލިބޭހާ ހިނދަކު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދުަވހަކު ކަށް. އެހެންީވމާ، މި ަކންތައްތަނަންަގާވފަ

ފަރާތުްނ  ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެެވސް ާބރުެވރި ފަރާތެްއެގ އެ ،މިހާރު މި ފެންނަމުންދަނީމެންނަށް އަޅުަގނޑުނުލިބޭނެ. 

ތަން. މި ކަންތައްތަަކކީ ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް   ނާޔަތްތައް ލިބެމުންދާއިޅިެގން ވަޒީފާަތކާއި ެއހެނިހެން ހުށަހެ

ަކމަށް ަވންޏާ އަުޅަގނޑުމެންެގ ނިޔަތާއި އިޚްލާޞްތެިރކަން  އަޅުަގނޑުމެން ހުއްޓުަވންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ނުުހއްޓުަވއިފި

ެވސް އަދި އެހެން  ދޭއިރު ހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަޒީފާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް ނުބެެލހެއްޓޭނެ. އެ

ތައްަތއް ކޮށްަފިއ ބޭފުުޅންނަށް އެކަން އެ އި،ބޭފުޅުންެގ ރެކޯޑުތަްއ ބަލަ ެވސް މި ތަންތަނަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރާއިރު

ން އިންސާފުެގ ކުރިމަްއޗަށް ފަރާތްތައް އެބަޖެހޭ އަޅުަގނުޑމެ ެއކު އެއެއާކަންތަްއތައް ބަލަން. ހަމަ އެ އި،ޮގތް ބަލަ ރިހު

ޮގތުގައި ހޯދާފައި ހުރި   ބޭފުޅުނެްގ މުދަލާއި ެގދޮރު ނުަވތަ ނަހަމަ ޮގތަކަށް އެ ނިންމި  ރީޢަތުން ޝަެގންނަން. ެގނެސް 

ންީވމާ، މި ކަންތައްތައް ނުާވހާ ހިނދަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން ެއބަޖެހޭ ނަަގން. އެހެމަންފާތައް 

ެވސް ނުކުެރޭވނެ.  ބޫލެއްަގާގއިމުނުކުރެޭވނެ. އަދި އިންސާފު ާގއިމުކުެރޭވނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިންސާފެއް

 ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުިރއްާޔ. 

 

 ެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް 

 މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ފޭދޫއަރުަވނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ނައިފަރުއަރުަވނީ ފުކުރައްާވ! އަުޅަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުށް. މާނިހާދަ މުޙައްމަދު

 ށް. ޝިޔާމަ އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ނައިފަރު

އިންތިޤާލީ އިންސާފު  ،ާވ ބިލަކީ މިއީ ތެރި ރައީސް. މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި އާދެ، ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިއްޒަތް

ޝީދު ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ރަޒަކިޔަނީ ިމ ބިލަށް. ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ އިއް  މި ނަން މި ،ކިޔާ

 ުސާވލު ަގއިދޭތެރޭ ކަމާބިލުެގ އިންާސފުެވރި އަުޅަގނޑަށް މި ިބލުން އެކަނި މި .އް މި ބިލަކީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްބިލެ

އަުޅަގނޑުމެންެގ ކުިރމަތީގައި އެަބއޮޭވ ޤާނޫނުއަާސސީއެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް  .. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްންއުފައްދައެބަ 

 ތިބި ަބޔަކު އަިއސް މިއަދު ާގނޫނުތަްއ ހަދަިއެގން މި ފެންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ަމއްޗަށް ކޮްއޅަށް އަރާމިއަދު 

 އަޅުަގނޑު ޤާނޫނުއަސާސީއާ  .ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުރުވާ ރައްޔިތުން އެ ާގނޫނުތަކަށް ބޯލެންބުމަށް މަސައްކަތް
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ރެިވފަިއ ަވކި ތާރީޚަަކށް މި ބިލު ފަރުމާކު ،ަބޔަކަށް ަވކި ،ަވކި މީހަކަށް ،ޚިލާފުާވ ާވހަކަ މި ބިލު މި ދަންނަަވނީ

ކަން ނުަވތަ މި ބިލުްނ އިްނސާފުން އެްއކިބާެވފަިއ އޮތް ބިލެއް ،އެނެގނީ ެވސް މި އޮތީތީެވ. އެހެންީވމާ، ިމކަމުން

އިްއޒަތްތެިރ ކަން. ބޭރުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ ކަންަތއްތަކެއް  ެގހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ ކަންަތއްތަކަީކ އިންސާފު 

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއބަ އެނޭގ ދިެވހި ަދއުލަުތެގ  ލީމައިަވނަ މާއްދާ ަބލަ 8އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސެގ  .ރައީސް

މަތީންނޭ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ބާރުތައް ހިނަގންާވނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއާވ ޮގތުެގ އިއެންމެހަ

 ާގނޫނުތައް ހަނދަންާވނީ  އިލީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހަދާ އެންމެހައިަވނަ ާމއްދާ ކިޔަ  268

ކަންކަން  އިމަތީންނޭ. މި ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުކުރާ އެންމެހަ މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަާޔންެވެގްނާވ ޮގުތެގ

ބައެްއ ިވޔަސް ާވނީ  ާގނޫނެްއ ނުަވތަ ާގޫނނަކުން ޚިލާފުާވ ޮގތަށް ހަާދ ކޮންމެ މި ޤާނޫނުއަސާީސއާ .ފުރިހަމަކުރަންާވނޭ

ޚިލާފަށް  މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ .ބައެްއެގ ބާރެއް ނުހިނާގނޭ ނުަވތަ ާގނޫނެްއެގ  އެފަދަ ާގނޫނެއްލު އެއްޗަކަށޭ. އަދިތިބާ

. ޮއއްާވ ދީފައިޔަާވހަކަ ކި މިއޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ލުކަމެއް. ަވރަށް ސާފުކޮށް މިތިކަމެއް ކަމަކީ ބާ ކުރާ ކޮންމެ

އުެޅނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ްއޗަށް ައއިްސެގން މިޚިލާފު ބިެލއް ައޅުަގނޑުމެްނެގ ކުރިމަ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ފުެގ އެންމެ މަތީ ޮގތް ނިންމާނީ  ޞާ)ހ( ގައި އެަބބުނޭ ޢަދުލުއިން ަވަނ މާއްދާެގ 141ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އެހެންނަމަެވސް، މި ބިލުން ބާރު ދޭން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފައި ހުރި ކޯޓުތަކުންނޭ. 

ޚިލާފު ާވަހކަ.  އާއެހެންީވާމ، މި ދަންނަަވނީ މި ބިލު ޤާނޫނުއަސާސީ .އޮފީހަކަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އޮންބަޓްސްމަން

 3ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެންނަނީ އޮފީހެއް ހަދާފައި ރައީސު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަނެއްކާެވސް މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

. ާގނޫނަކުން ހަދާފަިއ ފަާވދައްހައެަބއޮތް ޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ެވސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރި އި،ންކޮށްފަމެންބަރުން ޢައްޔަ

ކޮމިޝަނަށް ނުލިބެނީ ބާވައޭ މި ާގނޫނުން ެވސް އެބައޮތް. އަޅުަގނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އެ ދެ  އޮތް ދެ ކޮމިޝަން

އެ ބާރު ނެތީބާއޭ އަުޅަގނޑު އެަބ ހިތަށްއަރާ. އަުޅަގނޑަށް ިމ  އިއެ ކޮމިޝަންގަ  .ކަންތައްތައްހާސިލުކުރަން ބޭނުންާވ 

ޓަކައި ހަދާ ބިލެއްެގ ޮގުތަގިއ. ހިފުމަށް އިަވކި ބައެްއެގ ކަުރަގ، ޓަަކއިަވކި ކަންތައްތަކެއް ހާސިކުރުމަށް ،ބިލު ފެންނަނީ

ެވސް ެއޮގތަށް ހަމަ  ާގނޫނުން ެވސް މި ދެންނެިވ ދެ ކޮމިޝަންެގެއޮގތަށް ބޭނުންފުޅިއްޔާ ކުރިން ހަމަ  ،ހަމަ އެޮގތަށް

އޮންނަ ޮގތަށް ފާސްކުރީ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގިއ ، އެ ާޖަގ އެ ާޖަގ އޮތް  .އޮތްއެބަހިފެން  އި ރައްޔިތުން ކަުރަގ

ށް ާގނޫނެއް ެގނެްސެގްނ ތަކަމިގޮ  .އްޒަތްތެރި ރައީސްތިއްބެިވ މިއަުދެގ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްަވަޑއިަގންަނާވ ބޭފުޅުން. އި

ތަުނގައި އޮތީީތެވ ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުން  މި 75މެންބަރުންނާ އެީކަގއި % 65ނެހެދޭނެ. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު 

އްާކެވްސ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަނެ ތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް ޮގތެއް ހަދަމުންދާ

ބޭނުންާވ  ،އިތުރުން މި ކޮމިަޝނުން ބޭނުންާވައދި އޭގެ  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެނީނަށް ވަޒީފާންތިން މެންބަރު

މަސައްކަތްކުރުުމެގ ޖާަގ  އިނަށް ހަޔަރކޮށްެގން މި އޮފީހުަގތަ އަދަދަކަށް ރާއްޖެއިންނާއި ރާްއޖެއިން ބޭރުން މީހުން މި 
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ެއތައް ސިޔާސީ މަޤާމެއް މި  800މި ދައްކަނީ  މިައދުެވސް އަުޅަގނޑުމެން .ިރ ރައީސްދޭ. އިއްޒަތްތެމި ބިލުން އެބަ

 . ާވހަކަ.. ސަރުކާރުަގއި އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއ. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކެުވން:ަކދެއްމް ާވހަހީމެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 ޚިލާފު ބިލެއް  އާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނައިފަރު ދާއިާރެގ ިއއްަޒތްތެރި ޝިޔާމް މި ބިލަކީ ޤާނޫނުއަސާސީ

ހުރި ތުހިސަރުކާރުން  ،ހަމަ ސީދާ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގިއ އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަެނއް ކަމަކީ ިވދާޅުީވމާ ށްކަމަ

ެވެގން  ޖަލުގައި އެއް އަހަރަށް އްެވސްސިޔާސީ އެންމެ ބޭފުޅެ ، ިވދާޅުިވއިުރަގއި ހަދަމުންދާ ާވހަކަަރއްޔިތުންނަށް  އްޮގތެ

ަގވާއިެދއް ހަދަިއެގނެއް ނޫން އެ ބޭފުޅުންެގ ސަރުކާުރަގިއ މީހުން ޮގށްމުށުެގ ބާރުްނ  ،އްނެތް. ާގނޫނެ  އިއިތުރުީވއިރުގަ 

އަހަރުން ޖަލަށް  25ައހަރުން  23 ،ދިުގ މުއްދަތަށް ،ލަމުން ސްޗިސްކޮށް ޖަލަށްޗި  ،ނޑުކޮށް ފުނޑުފު އިތަޅަ

 ެގންދިޔަީއ. ހަމަ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކޭތީ ދަންނަާވލީ ރައީސް. ކުރަމުންމްޙުކު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ދާއިރާެގ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނައިފަރު 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ޝިޔާމް ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ފަރުއިނަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން ވެއްޖެ ޤައުމު ހިންުގމަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ަވުގތުަތްއ ހޭދަކުރަން. ރައްޔިތުންނަށް  

 ަވޢުދުތައް ށް ެވފައި ހުރިރައްޔިތުންނަ .ދުމުގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ަވުގުތތައް ހޭދަކުރަންއްެވފައި ހުރި ަވޢުދު ފު

ކޮްށ ޞަޖެހޭ އަމާުޒހިފަން. ަވކިން ޚާއްައޅުަގނޑުމެންެގ މަސައްކަތްަތއް އެބަ ކިހިނެއްތޯ ބަލައި އެޮގތަށް ނީށްދޭފު

ބޫލުކުރަނީ. ަގކަަމށް އަުޅަގނޑު  ިމއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ އަާމޒަށް މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ ން،މިއަދުެގ ސަުރކާރު

 830މި ސަރުކާުރގައި  އި،މި ސަރުކާުރގަ  އިުޅަގނޑު މި ާވހަކަދައްާކއިރު ިދެވހިރާއްޖޭގަ އަ .ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

ފުްނނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްއޒަަވއެތަްއ މު 300ފުން. އޭތެޭރަގިއ ްއޒަަވތިބި ސިާޔސީ މުފުން އެބަްއޒަަވމު

ފުންނަށް އެބަ އްޒަވަ މި ިސޔާސީ މު ރުފިޔާ މިލިއަން 330 .ފުން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްްއޒަވަ އޮފީހުަގިއ ތިއްެބިވ މު
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ނިމިެގންދާއިރުަގިއ  .އޮތް ނިމިެގންދަނީ މި އަހަރު މި !ހިސާބު ބައްލަވާ ރަނަގޅަށް  ،ހޭދަކުރޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކިހާަވރެއްތޯ އެ  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ރަށްތަކަށް ކޮށްދޭން ހުރި ކަންތައްތަކުން ކޮން ކަމެއްޯތ ހާސިލުީވ

ހޯދަންެވެގން މި  އަްށ އާމްދަނީ 2020ރަށްތަކަށް ހޭދަކުރެުވނީ ދިެވިހރާއްޖޭެގ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓުން. އަނެއްާކެވސް 

ރަްއޔިތުން އަނެްއކާެވސް މި ފެލަނީ.  .މި ކުރަނީ ފްއް ތަާޢރަ. އަެނއްާކެވސް ޓެކްސް. ޓެކްސެ ެގންނަނީ ޓެކްސް

އެޮގތަށް ަނަގން މި އަްނނަ އަހަރު  ކޮންޓްަރްކޝަން އިންޑަސްޓްރީ ކޮށްޞަަވކިން ޚާއް  .އިންޑަސްޓްރީަތއް ހަލާކުަވނީ

އަޅުަގނޑުމެން  .ތަން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެންނަނީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ހަލާކުެވެގންދާ ކަމަށް ަވނީނަމަ ވެއްޖެ

 ެވްސ ސަރުކާރު ޔާ ރުފި 500ިއ އޮންނަ ަރްއޔިތުންެގ ޖީުބަގ ؛ރަްއޔިތުންނަށް ކަންބޮޑުަވނީ ިމ ޓެކްސް  ،ކަންބޮޑުަވނީ 

އަށް ަވނީ ކީއްތޯ ަރއްޔިތުން މިއަދު މި ސުާވލުކުރަނީ. ެއ ރުފިޔާ  100 ދީެގން އެ ަދއުލަތް ހިންަގން ،ހިންަގން ދީެގން

 100އްޔަންކުރާ ިސޔާސީ މަޤާމަކަށްތޯ އެ ޢައަނެްއކާެވސް ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ؟ރުފިޔާ ހޭދަކުެރެވނީ ކިިހނެއްތޯ 100

އެ ފަިއސާ  ތޯިއސާެގ ތެޭރގައިނަާގ ފަ  ނަާގ ބަދަުލެގ ޮގތުަގއި ދޭން އިލަތުން މުއްޖަހާފައުނޫނީ ދަ .ރުފިޔާ ދަނީ

ލަފްެގ ާވހަކަ ަދއްކަަދއްާކ ސައަުޅަގނޑުމެން މިތާނގައި  ެވސް  ޖެހޭ ބަލަން. އިއްޔެ ނޫން އިހަށްުދަވހުހިމެނެނީ އެބަ

 2 .ބަދަލުެގ ޮގުތަގއި. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ން ރުފިޔާ ބަދަލުެގ ޮގުތަގއި މިލިއަ 174ނޫން އިހަށްދުަވހު  ތިއްބާ އިްއޔެ

ރަްއޔިތުންެގ  ،ރައްޔިތުންނަށްިބލިއަން ރުފިޔާ ބަދަލުެގ ޮގުތަގއި ހޭދަކުރެިވއްޖެ. އެކަަމކު،  2.2އަހަރު  މި ،ންބިލިއަ

 ންގ ތަނަށް ޕްލޭނި  އެަކމަކު، މި. ފިޔާ ރުެއއްހާ މިލިއަންތިން ސަތޭކަ އޮތީ މި އިތެރައްޤީއަށް ރަށްރަށަށް ހޭދަކުރެިވފަ

 ސޮއިކުރުމެއް ސޮއިކުރީމޭ.  އި ަގޕްރޮޖެކްޓުރުފިޔާެގ ނެއްހާ އަމެން ދެ ބިލިތިމަންނަ ،މިނިސްޓަރު ަވޑަިއެގން ިވދާުޅީވ

ކްޓުތަްއ ރަްއޔިތުންެގ ާދއިާރތަކަށް ހުރި ޕްރޮޖެ ،ނޫން ރައްޔިތުން ިމއަދު ޭބނުންަވނީ. ރަްއޔިތުންެގ ރަށްރަށަށް

 .މަޤާމުތަކަށް ހޭދަކޮށްފިއޭސިާޔސީ އެއް އެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާ 300ެގންިދއުން. އަުޅަގނޑު މި ދަންނަަވނީ ތަންފީޒުެވ

، އީސް. އެހެްނީވމާިއްއަޒތްތެރި ރަތަކަށް މިލިއަން ހޭދަނުކުރެޭވ ރައްޔިތުންެގ ތަަރއްޤީއަށް ކުރަްނ ހުރި މަސައްކަތް 300

ށް އެންމެ ތަށް ނަާގ ޓެކްްސެގ ނަމުގައި ޓެކްސަމި ސަރުާކރަށް ދައުލަ ،މި ސަރުކާރަށް .ރައްޔިތުން ކަންޮބޑުަވނީ ިމއަދު 

އަޅުަގނޑަށް މިހާރު މި   ،ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަނީ .. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންޚަރަދުކުރަ ެވސް ސާެއއްފައި

ތަން. މި  ށް މި ސަރުާކރުން ހުރަސްއަޅާދީނީ ޢިލްމުެވރިންނަށް ަވރަށް ބޮޑަ ،ދީނީ ޢިލްމުެވރިންނަށް ،ފެންނަނީ

ދީނީ ޢިލްމުެވރިންެގ އަޑު މި ޖައްުވްނ   ެގންހުންނަވައިސްެވރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އި ،ސަރުކާރުން

ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާކަނޑުާވލުމަށް

ލީއެއް މި ދިީނ ތަޞައްރައްޔިުތންނަށް ޓަކައި ސަުރކާރުން ބާލުމަށްއްކަންތައްަތއް އޮ އެ  މާާވހަކަ އައި ެގ އް އެއެމް.ޑީ.އެން 

ުނއެްއ  އެމް.ޑީ.އެން ރައީސް، ތެރިިއއްޒަތް ުދަވސް ތެރޭަގއި ތިމަންނަމެން އެމް.ޑީ.އެން އެބަ ުއާވލަމޭ. އެކަމަކު 45

 ،ޢިއްޔާއާއި ދެންެވްސ އިސްލާދީނަށް ދަޢުަވތުދޭލަފު ޖަމުސަ ނަނީ އުޭވނެ. ޭއެގ ކުރިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެން 

އަދި ެއކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޢިލްުމެވރިން  ،ތަން އްޔާަތއް އުެވމުންދާޢިާވހަކަދައްކާ ޖަމުއިސްލާމްދީން މަތިެވރިކޮށް 
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 ެގޢިލްމުެވރިން މި ފެންނަނީ.ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޓަކައި މަަސއްކަތްކުެރިވެގންދާދިެވރާއްޖެއިން ނެތިކޮށްލުމަށް 

  .ުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްތަން އަ ންދާެގޓަކައި ަމސައްކަތްކުެރވި ދޫތައް ބަންދުކުރުމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ހެންޭވރު  ދެކުނު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަޙީމް ާވހަަކދެއްކެުވން:

ބީ  މުސްލިމުން ތިޢިއްޔާއިން އިސްލާމްދީނަށް ދަޢުަވތުދޭކަށް މުސްލިމުންނަކަށް ނުޖެހޭ. ލަފް ޖަމުސައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ެވސް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  އިަހށްދުަވހު ،ކޮށްއަްށުވރެ މާ ނުރައްކާސްލާމްދީނުގައި. އިސްލާމްދީނުެގ ކަންކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީއި

 ؟ދެންނެީވ ތަރައްޤީެގ ރާނީއޭ. މިއީ ކޮންކަހަލަ ާވހަކަެއއް ށްރައީސް ޔާމީނަ ،އީސްޖަލްސާއެއް ބާްއާވފައި ކުީރެގ ރަ

ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް. ކުރީެގ  ހަމަ ބޮޑު ފެނުމުގައި ެވސް ދެްނ އަުޅަގނޑަކަށް ނޭނޭގ ަރއީސް. މިއީ ފެންނަ

 ޫނން. ރާނީ ކިަޔއިުއޅެނީ މީހުން ހެން ބޭފުޅެއް. އެީއ ރާނީެއއްހޫރިއްޔާ އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގތުަގއި އެީއ ފިރިރައީސުލްޖުމް

 ދަްއާކ ާވހަކަ. އިއަންހެނުންނަށް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ ޕޯިޑއަމްގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަދި މި މަޖިލީހުެގ އެންމެ މެންބަރުން.  ،ޒަތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ނައިފަރު ދާއިާރެގ ިއއް 

ކުރަނީ. ަގސްތު ސިޔާސީ ފުރުޞަތު ހޯދުމުެގ ފުރުޞަތު ނުދޭން އަޅުަގނޑު  ެގންއި އިސްލާމްދީން ބޭނުންކޮށްމި މަޖިލީހުަގ

ސަުރކާރުން ދީން  ،މި ދެކޭ ހަަމތަކުަގއި ެއްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަަކށް އަުޅަގނޑު ،މި ދަންނަާވ ާވހަަކއަކީ

ޮގތުން ދެކެޭވ ާވަހކަތަްއ  ދީނާ ުގޅޭ  .ލައިފިއޭ އިތްދޭން ހުއްޓުވަ ހަސޭނަލައިފިޭއ، ސަރުކާުރން ހެޔޮލަފާ އިހުއްޓުވަ 

 އުފެދޭ ޮގތަށް ދެްއކުމުެގ ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހުަގއި ނުދޭން އަުޅަގނުޑ މިރަތުރައްޔިތުންެގ ހިތްތަކުަގއި ަނފު

 ސްހުގައި ބަިމޮގަތށް މި މަޖިލީހު. ާގ ަގވާއިދުހިން ހުެގފުޭވ މި މަޖިލީއަުޅަގނޑަްށ ސާ .ކުރަނީަގސްތު

ެގންދިއުމުަގއި މިންަގނޑެއް ކަނަޑއެޅުން ނުަވަތ މަެގއް ސާފުކޮށްދިނުން އެއީ މަިޖލީހުެގ ަގވާއިުދ އަުޅަގނޑަްށ ކުރިއަށް 

ހުރިހާ މެންބަރުންެގ އެހެން ތެރި ްއޒަތްއަދި އިެވސް  އަރިހުން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ދޭ ތަނެއް. އެހެންީވމާ

އިސްލާމްދީން ހަތިޔާރެއްެގ ޮގުތަގއި ބޭނުންކުރެޭވ  ،ނޑު ަވރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ެއދެންެވސް އަޅުަގ އަރިހުން
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ދައްކަިއެގން ސިޔާސީ ފައިދާ ލިބޭ ޮގތަށް އެއްެވްސ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއެގ  ެއއީ އެ ދީނުެގ ާވހަކަ ،ޮގތަށް

 ރު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ނައިފަ .ޅުތައް ނުބެހެއްޓެުވމަށް އަޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އެެދންބަސްފު

 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައހްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:

ިމީއ  .ދޭތެރޭގައި ރިާޔސަތުން ތި ިވދާޅުިވ ބަސްފުޅަކާ އިަގަވރަށް އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން ދެންމެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 އި ނުެގ މައްޗަްށ އަުޅަގނޑުމެން އުފަްނީވ. ައުޅަގނޑުމެން އިސްލާމްދީނުގަ އިސްލާމީ ޤައުމެއް. އަުޅަގނުޑމެން އިސްލާމްދީ

، ހެންީވމާކަމަށް އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެ ެލޭވނެ ނޫންއިއެބަޮއޭވ އިސްލާމްދީނަށް ދަޢުަވތުދިނުން އެއީ ހުއްޓަ

 ކަމަށް ައދި އަުޅަގނޑުމެން ެއ ާވހަކަަދއްކަނީ ިސޔާސީ ބޭނުމަކަށް  ތަނުގައި ނުެދއްކޭނެ މި އިސްލާމްދީނުެގ  ާވހަކަ

 ެވސް ނޫން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މިހާރު އަނެއްާކެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ކުރައްަވނީ ހަމަ ސީދާ އަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްެތިރ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ގައި ެއކަމުން އެްއކިބާުވމަށް އެދުނު ކަންތައް. އިސްލާމްދީނުެގ ާވހަކަ ައޅުަގނޑަށްުވރެ ބޮޑަށް އަދި ިމ މެންބަރު އަރިހު

 ލިބިާވހަކަިއެގ އުފާެވރިކަމުެގ ޚަބަރު  ން ބޭނުންާވނެ އަދި އެދައްކާ ުވރެ ބޮޑަށްހުެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްމަޖިލީ

އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ މި  ،އެނިގަވޑަިއަގންަނާވނެ ށްތެރި މެންބަރަޒަތްއިއް  ؛ތިބި އެހެން އިތުރު އެއްެވސް ބައެއް

ސޫލުތަާކއި މާތް ޮގތްތައް އު ތިހެޔޮ މަުގަގއި ތިބި މީހުން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންަނކީ އިސްލާމްދީނުެގ ރިެވ

. ށްދީފައި ތިބި ބައެއްފެށިެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަރުބިއްަޔތުކޮ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ކުަޑކުޑައިުރއްސުރެ

ދީނާ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެ ދީުނެގ ރިެވތި އުސޫލުަތކުެގ މަީތގައި ތިބި ބައެއް. އަުޅަގނޑަކަެށއް ނުފެނޭ އިސްލާމްދީނޭ

ަބޔަކަށް ނުަވތަ އަނެއް ބަަޔކަށް  އެއްނަފުރަތު ްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ާވހަކަަދއްަކަވިއެގން ރައްޔިތުންެގ ުގޅޭ ޮގތުން ރަ

ދެނެއް އަުޅަގނޑު  ސްެގންދަާވކަށް. ދެން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން ހެއްދެިވޔަށް ދޭ ޮގތަށް އެ މަސަްއކަތް ކުރިއައުފެ

ސް ހުސިޔާސީ ބަ .ދޭެހއް މިީއ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުއަޅަެއއްނުލާނަން. އެހެންނަަމެވސް، އަުޅަގނުޑެގ އާ

ނީެގ ދަރަ ،ޑެިފސިޓުެގ ާވހަކަާއއި ،ެގ މަްޝރޫޢުތަކުެގ ާވހަަކާއއިެގންދަާވށޭ. ިވާދޅުާވޭށ ބައިަވރު ތަރައްޤީ ކުރިއަށް 

އަިދ  .އް މި ޤައުމަށް ޙަޤީޤަތުގައި ދިމާެވފަިއާވ ހުރިހާ ާވހަކައެ ،ފުެގ ާވހަަކއާއި ސާއިންތިޤާލީ އިން ،ާވހަކަާއއި

ހެންނަމަެވސް، ނުހައްދަާވޭށ އެ އަޅުަގނޑުމެންެގ ާވދަެވރިން ފާހަަގކޮށްދެްއަވންޖެހިަވަޑއިަގްނނަާވނެ ހުރިހާ ާވހަކަެއއް. 

ދީން ބޭނުން ކުރައްަވިއެގން އަުޅަގނޑު ުނަވތަ އެހެން ބޭފުޅެްއެގ މަްއޗަށް ނުރުހުން ދިެވހި ރައްޔިތުްނެގ  މިހެން.

 ާވހަކަެއއް ނުދަންނަާވނަން.  މި ހުރި މެންބަރު އަރިތެނޑު ދެން އިތުރަށް ިއއްޒަތްާވށޭ. އަޅުަގފަރާތުން ހޯއްދަަވން ނޫޅުއް
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 ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ: ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދުފަނައި

ޮގތެއް ާވކަށް ބޭނުންފުޅެއް  އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅަގނޑަށް އެނޭގ ަރއީސް އެްއެވސް މީހަކަށް ދެރަ

ފުކޮށްލާފައި ސާ އްއަޅުަގނޑު ހަމަ އެންމެ ކަމެ .މުްސލިމުން މެންނަކީއަޅުަގނޑު .ރި ރަީއސްތެޒަތްނުާވނެކަން. އިއް 

މްރާން ޢިލްއާރި ރައީސް، ތެކާުރގައި ކޮށްފައި ހުރި ަވއްކަންތަުކެގ ާވހަކަ ދައްކާނަން. އިްއޒަތް މި ސަރު އަޅުަގނޑު

މުރުކުރާ އަިދ އަދި ހެޔޮކަންތަކަށް އަ އި،ހެޔޮކަމުެގ ަމަގށް ޮގވަ  ،އޮންނަނީ މި މާނައިގައި ޔަުތގެ ަވނަ އާ 104ސޫރަތުެގ 

ކަެމެވ. އެއުރެންނަީކ ހަމަ ދިންނަާވނޭ މީހުންނޭ.   ްނ ާވހުށިމީހުންެގ ތެރެއިރާ ަބަޔކު ތިޔަަބއިކުނުބައި ކަންތަްއ ނަހީ

ަވތުދޭން ޢުއެބައިނޭގ ކީރިތި ޤުރުއާުނަގިއ އެބަޮއޭވ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިސްލާމްދީނަށް ދައެހެންީވމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ން. އަުޅަގނޑު ެއާވހަކަ އިހަށް ބާްއާވނަ .ެތރި ރައީސް. ިއއްޒަތްއެ ޖާަގ ަވރަށް ފުޅާ ާދިއރާއެްއަގިއ ދީފަ

ެގ ކިަބއިން އްބައެ  ަވކި ،ަވކި ބަަޔކަށް ،ރުން އަމާޒުކޮށްެގންފެންނަނީ ދިެވހި ސަރުކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި 

މަކީ މިީއ ކަ ތަން. މި ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަންނައި ކުރެިވެގން މިގައި ާގނޫނުތައް ފަރުމާހުހިފުމުެގ ރޫބަދަލު

ކުރޭ. މިކަން އެަބ މަނާ ންއަސާސީެގ އެަތއް ާމއްދާއަކު ޫނނުޤާ ކަމެއް. ެވްސ ޚިލާފު މަޤްަޞދާއަސާސީެގ މުޅި ނުނޫޤާ

ކަމެއް ބޭނުން ޮގތަކަށް  މިތަނުން ބޭނުންފުޅުއެކީަގއި  މެންބަުރންނާ 65ޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު އެހެންނަމަެވސް ިއއް

މަޖިލީހުެގ އިއްޒަތްތެރި ރަިއސްެގ އިސްތަށިފުުޅަގއި އެކަިނ  ަރއްޔިތުްނގެ  އެއީސް. ެވ ނީދަަވެގންކުރެިވދާނެ. ކުަރއްަވމުން 

ެވްސ  ާވ ބޭފުޅުންެގޯވޓުދެއް  ،ބާރުދީ ދީ،ންމިކަން ކަމަށް އެއްބާރުލު އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި ނޫން. މި އެޅޭނެ ކަމެއް

ޢިއްޔާ ލަފު ޖަމުސަނީ ފެނު އިިއއްެޔަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގސް. ރައީ ރި ތެކަންކަން އެޅޭނެ. އިްއޒަތް މި އިސްތަށިފުޅުަގއި

  ރި މަޖިލީހުން ނިންމި ތެއްޒަތްއި  އަޅަން މިޭދތެރޭގައި ފިަޔަވޅު  އާޢިއްޔާލަފު ޖަމުސަނުަވތަ  ،ތަނުން ނިންމި އުާވލަން މި

ޓުގެ ރިޕޯ ލުންދިމާދިމަންނަ މިހެން އަ ،ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ

ތަްއ ޓުއުފައްދަން. ެއ ރިޕޯެގ ަސއްޙަކަމާ ދޭެތރޭގައި އަުޅަގނޑުމެން ުސާވލުޓްއަންނަ ރިޕޯ މި ސިފަސިފައިަގއި

ިރ ތެިއއްޒަތް ،ރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ހަމަ ަވކިން ފާހަަގކުރަންތެސައްޙަކަން ޔަޤީންކުރަން އަުޅަގނޑުމެންޖެހޭ އިއްޒަތް

މާ  މާ މާތް ބޭފުޅެއް ެއއީ. އެއަްށުވރެ ރެއް ނޫން. ެއއަށްުވޓަކަށް އަރާނެ ބޭފުޅެ ޕޯ ރިރުެގކީ ެއވަ ޝަހީމަ ރައީސް. ޑރ.

 ޢިއްާޔއެއް ޔާއަކީ ެއއީ އެހާ ޯގސް ޖަމުއްޢިލަފު ޖަމު ސަމަނިކުފާނު ަވުގތުަތއް ހޭދަކުރައްަވނީ.  ކަންތަުކގައި އެ ޅުރަނަގ

ޢިއްާޔއަީކ ޖަމުލަފު ސައްޔާއެއް ޢިނުާވނެ ޖަމުނެންހިމެއި ެޓއްގަ ނޫން. އެފަދަ ރިޕޯ އްާޔއެއްޢިނޫން. އެހާ ނުބައި ޖަމު

  .ކުރުމެއް ނެތި..އްޙަަކން ކަށަަވރުސަ ެގ ޓު ރިޕޯ އެ ،ތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަެވސްއިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް. ތެދާއިރާެގ ިއއްަޒތް  މެދުމާފަންނު 

 



27 

 

 (މައްސަލަ )ނިޒާމީ

 

 މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްެކުވން:އިރާެގ ފަންނު މެދު ދާމާ

 ދީ އުޅޭ. އެ ޮއޭވ ދުނިޔޭގެ ލީސް ުހދު ޖުއްބާގައި ދީނީ ދަރުސްރި ރައީސް، ަބއެްއ ހާލަތްތަކުގައި އިބިތެއިްއޒަތް

ޖޭަގއި ެވހިރާއްބައެއް ދި ހަލައެކަ. ެވސް. އިބިލީްސ ހުދު ޖުއްބާގައި ތާކިހާ އަަޅއިެގން ދީނީ ދަރުސް ދޭއި ތަކުަގތާރީޚު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުަގއި  ،ޮގތުން ދައްަކަވނީ. އެހެންީވމާ، ދީނާ ބެހޭ އެބައުޅޭ. އޭެގން ބޭފުެޅއް މިހާރުެވސް ާވހަކަ މި

. ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެއް . މިެވސް އި ަގރާއްޖޭ ބަޔަކު ނޫޅޭ މި އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް އުޅޭ

 ؟ބޭފުޅުން ދީނޭ ކިޔަިއެގން ކޮން ާވހަަކއެއްތޯ މި ކަނީދައް މި ،ނޑުެގ ސުާވލަކީ ޅުަގއަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

އަޅުަގނޑު ދެންމެ އެޅި މިންަގނޑުަގއި  ،ރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު ދެންމެ މި ހިތަށްަވނީތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ޖުއްާބ  ްށ ނޭދުން. އެއީ ހުދު ެދއްކުމަތަނުގައި މިައޅުަގނޑު ކަ ާވހަ ިވދާުޅިވ ބާއޭ މިސާލަކަށް ދެންމެ ތިޔަހިމެނޭ

ފަރާތަށް ރައްދުާވ ކަންކަމަްށ  ދެ ެވސް ައޅުަގނޑަށް ީހަވނީ ެއއީ ބާަވުތެގ ާވހަކަ ލައިެގން އިބިލީސް ހުރުން. އެ

 . ބަރުބަލާއިރުަގއި ެއއްބާަވުތެގ ާވަހަކއަށް ެވދާނެހެން. ނައިފަރު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން

 

 ޙްމަދު ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ންބަރު އަ އިރާެގ މެނައިފަރު ދާ

 ..ަގނޑު.އަޅު ޮގތް  ލީ އިންސާފުެގ ިބލު އައިސްފައި އޮތްޤާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިންތި

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

 . ެއއްކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ނިޒާމީ ނުކުތާ

 

 (އްސަލަމަ މީ)ނިޒާ

 

 ދެއްކެުވން:ބްާރހިމް ޝަރީފް ާވހަކަދާއިރާެގ މެންބަރު އި ކެލާ

މްދީނޭ ކިޔައިެގން ލާެވްސ އިސް ަކާވއިރުދައްބައެއް މެންބަރުން ާވހަކަ ،ޒަތްތެރި ރައީސް، ބަެއްއ ބޭފުޅުންއިއް 

ކަންތައްތައް ކުރަނީ  . މިޅިފަ އެމަތުހުކުރުމުެގ ތުއެބަހުރި އިނޭގޯތ ވައްކަން ބޮލުގައި ބޭފުޅުންެގ  ރު އެކަާވއިދައް ާވހަކަ

 ނޭގތޯ. ާވަހކަދައްާކ މެންބަރުެގ އެބަހުރި އެތައްކަންތައްތަކެއް އި ނުދޭ މިކަމަކު .ާއޔަްތ ކިޔާފަ އިސްލާމްދީނުެގ ނަމުގައި
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 ،ޮގސްފައި އެ ެތޔޮއެސް.ޓީ.އޯއިން ތެޔޮ ަނަގިއެގން .ިވއްިކކަން  ޅިަފއި ތެޔޮއެ ަތއްބައިަވރު ބޮުލގައި އިލްޒާމު

އަހަރެްއ ަވންދެން އެތައް ބޮޑު އަދަަދކުން ބިލުކޮށްފައި އެބަހުރި.  އްއި އެތަ ެގންޮގސްފަ  ައޅަިއެގން  ބާޖަށް ެގސް.ޓީ.އޯއެ

ޮގތްޯތ  ިއސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ .އާޔަތް ކިޔާފަ ަކމަކުނުދޭ މަދެްއކީއިރު، އަުޅަގނޑުމެން ަދއްކާ ެގ ާވހަކަތަކުންމިކަ

  ؟އެއީ

 

 :ުވންްއކެރިޔާސަތުން ާވހަކޖަދެ

ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޝުކުރިއް ،ރި މެންބަރު. މިހާރުތެޝުކުރިއޔާ އިްއޒަތް

 މެންބަރު.  

 

 ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ނައިފަ

ހާ ތުހުމަތެއް އަންނާނެ. ދެން އެކަމާ ހުރިން ކީމަ ދެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑުމެން އިސްލާމްދީނުެގ ާވަހކަދެއްތެއިްއޒަތް

 ހެންންާވެގ ބިލަކީ މިދައިންތިޤާލީ އިްނސާފު .ލައިެގން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްތިބީ ކުރިމަތި އަޅުަގނޑުމެން މި

އި ެވސް ަވރަށް ހިތްހަމަޖެހޭނެ މީަގ ދިެވހި ރަްއޔިތުން ،ައޅުަގނޑަށް ަވރަށް ހިތްހަމަޖެހޭނެ .ލާުފޭވޚިއަސާސީއާ ނޫނުޤާ

ަރީއސް މައުމޫނުެގ ޒަޢާމަތުން  ؟އްކުރަންތޯކީ  2008މިނަށް ދޫކޮށްލަންީވ ނޫންތޯ. ންތަ ރީޚުތައް ، ތާއޮތް ތާރީޚުތައް މި

ކަމެއް އިނޭގތޯ. އަދި މިހާުރ  ފާކުރާނެޑު ަވރަށް އުނތަްއ މި ބިލުަގއި ޖެހޭނެ ނަމައީ އަޅުަގއްކަންތަ  ެވްސ މި ފެށިެގން

 .. .ަވންނާނެ ޮގތަކަށްށް އަތެރެ ެގސް މީެވ މި ހިނަގމުންދާ ކަންތައްތައް

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވ

ރި މެންބަރު އަރިހުަގިއ ތެއަުޅަގނޑު އިްއަޒތް ؛ރި ެމންބަރުތެޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްާޔ ިއއްޝުކުރިއް

މީހުން   ،ނުނީހިމެ ޓުގައިޑރ. ޝަހީމްެގ ނަން މި ރިޕޯ ،ެވސްއި ބަރުން އަރިހުަގންދި އެހެން މެއަުރަވން އަސާފުކޮށް

ޑރ.ޝަހީމްެގ ނަން ހިމެނުނު ސަބަބުތައް   ޓުގައިއަފްރާޝިމް މަރާލުމާ ުގޭޅ ރިޕޯ ޓުަގއި، ޑރ.މެރުމާ ުގޅޭ ރިޕޯ

ެވސް ތެުދެވިރ  ސާފުެވަލއްާވނެ. ކިރިޔާ ްއީވމާތައް ިކޔުރާފުއެ ރިޕޯރޓުެގ ެއކިެއކި ޕެެރެގ ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ

ލާނެ ޮގެތއް އިޓް އެކުލަވަ އް ޑރ. ޝަހީމްެގ ނަން ނުހިމަނާ ދެން މި ރިޕޯމެކަ ާބަވުތެގ އެ ،ޓެއް ލިޔާއިރު ރިޕޯ

މިއީ  .ެވްސ ދެންނެިވން މަ ުދަވހުޮގތުން އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަ ލަފު ޖަމާޢަތާ ުގޅޭސަޭގ. ަގނޑަކަށް ެވސް ނޭނއަޅު

 ،ދެން އެހެންނަމަެވސްށް. ލާކައިލަފު ޖަމާޢަތް އުަވސަ ންެގ އަމިއްލަ ިވްސނުން. އަޅުަގނެޑއް ނޭދޭނައަޅުަގނޑު

މަށް ހިތްަވރުދޭ ުގރާމައަށް މީހުން ފޮނުުވނަވތުެގ ނުަވތަ ހަދޭ ބާއެްއެވސް ޖަމާޢަތަކުން މީހުން މެރުމަށް ހިތްަވރު

ބާަވުތެގ  ާވނީ އެ  ކަށްޔަެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ަވރަްށ ބޮޑު ދެރަ ނުާވނެ.ދެކެިވެގން ބާަވތުެގ ެއއްެވސް ާވހަކަެއއް 
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ޮގތުން  ުގޅޭ ތާޢަސަލަފު ޖަމާ  ،ތުން ެވސްޢަ، ސަލަފް ޖަމާ ަވނީނަމަ. އެހެންީވމާ ރާ ކަމަށް އް ކުކަމެއެްއެވސް 

  ލުތައް ހިންާގ ބޭފުޅުންނާ ބާަވތުެގ ޢަމަ ތެޭރގައި މިއޭެގ ،ަވނީއެުޅމަށް މި މަޖިލީހުން އެދިފައިއަޅުަގނޑު ހިތުން ފިޔަަވޅު

ޔާގައި ޢިއްސަލަފް ޖަމު ،ނިގަވަޑއިަގންަނާވނެއެ ެގންދިއުން.މުން އަޅަ ައޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅެއް އަުޅަގނޑުމެން ޮގތުން ުގޅޭ

ިވްސނަާވފައި އޮތް ަވރަށް ިގނަ  ެވސް އުުޅއްީވ. މޮސްޯކެގ ޖަލީލް ޖަލީލް އަޅުަގނޑު ހަނދާންާވ ޮގތުަގިއ މޮސްކޯޭގ

 އެންމެ ކަެމއް ހިންުގމަށް.އް އެތަ  ާބަވތުގެ  މި ،އޭެގތެޭރަގއި ބަެއއް މީުހން މެރުމާއި އް ިދެވހިރާއްޖޭަގއި ކުުރމަށް.ކަންތަ

ޖަލީލަށް ެވދިޔަ ޮގަތކީ ޕާިކސްތާނުަގއި އަމިއްލަ ހަށީަގއި ބޮެމއް ހަުރކޮށްެގން އޭނާ އަމިއްލައަށް  ހުން މޮސްކޯޭގފަ

 ސް ނުކުެމޭވނެ ޮގކުން ޔަްއެގ ެތރެހެްއޔާެއއްެގ ތެރޭަގިއ އުފެދޭ ރޫމިީއކީެއއް ރާއްޭޖެގ ޖަމިއެހެންީވާމ، މަރުެވދިޔައީ. 

އަރުަވނީ ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުނުާވނެ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ދެކެިވެގން އްެގ ޮގތުަގއިޖާއެނަތީ

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާނަށް. 

 

 ޝިޔާން ާވހަކަދެްއކެުވން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން 

މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއިވ ކަމަށްޓަަކިއ  ފުެގންސާއިންތިޤާލީ އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އިްއޒަތްތެރި  ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރު ދަންނަަވން.

އި މި ދިެވހިރާއްޖެއަްށ އްގަ ޮގތެލަ މު ބިލެއް. މި ބިލުގައި ހުރީ ޖުމުންމި ބިލަކީ ަވރަށް މުހި ަގއި ެވސްތުޤީޤަޙަ .ރައީސް

ަވރަށް ިގނަ ދުަވހު މަުގމަތިެވފައި ތިބި އެަތކެްއ  ،ތުަގއި އިންސާފު ެގއްލިޙަޤީޤައިންތިޤާލީ އިންސާފު ެގަނއުމަށްޓަކައި 

ްށ މި ބިލުގައި ަވރަ ެވެގންދާނެ ބިލެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަން ކަަށަވރު ދާނެތައް ކަށަަވރުެވެގންޤުއްޙަ ރައްޔިތުންެގ 

އޮފީހެއް  އޮމްބަޓްސްމަންމުކޮށް ފާހަަގކުރެިވފަިއ އެބަޭވ ެގއްލުން ލިބުނު ފަރާްތތަކަށް ބަދަލު ލިބިެގންދާނެ ޮގތް. ންހިމު

ައނިޔާ ލިބިފައިާވ ފަރާތްތަކަްށ  ،ުގމަތިވެ މަ ،އޮފީހުެގ ތެެރއިން އެިކއެކި ުދަވްސަވރު އިްނސާފު ގެއްލި  ، އެާގއިމުކުެރިވ

 ެގ ަކށަަވރުކަން އެބަ މި ބިލުންކަމު އިންާސފު ގާއިުމެވެގންދާނެ ޔާއިފުޅުންނަށް ހަމަބޭ އެ  ،އެކަމުެގ ބަދަލު ލިބި

 ން ފެިށެގން މިއި 2012ރީ ވަ ފެބުރު  7ހަމައެާއއެީކގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ފާހަަގކޮށްދޭ. 

ރާއްޖޭެގ  މި ،ން ަވރަށް ިގނަ ރައްޔިތުންންދެޖެހެ ހަމައަށް ާޔމީނުެގ ެވރިކަން ނިމުމާهللا ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޢަބްދު

 ަވޒީފާގެ  ،އެިކ މިންަވރަށް ،އެިކ ޮގްތޮގތުން ކުރަމުން.އަނިޔާެވިރކަން ތަހައްަމލް ަރއްޔިތުން މިތިބީ 80%އާބާދީެގ 

ިޓ، ވެއް އަށްމި ތިއްބެީވ ަވރަށް ބޮޑު އަނދަަވޅެްއެގ ތެރެ ިވޔަސް އަދި ިވޔަފާރީެގ ކަންކަުމގައި ިވޔަސް މަށްޮގތުން ކަ

ންމެގައި ތަކެއް މި ދިެވހިރާއްޖޭގައި އުޅެމުން ދިޔައީ. ދެކުރަމުންދާ ރައްޔިތުންހަމަ ދާއިމަށް އަނިޔާެވރިކަެމްއ ތަހައްމަލް

 ށްއަސާީސއަޤާނޫނު ާގނޫެންއެގ ާވހަކަ. ،ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ަވރަށް އަޑަށް ބާރުލާފައި ިވދާޅުެވއްޖެ

ބޭފުޅުންެގ ެވިރކަމުަގއި  އަހަރު އެ 5  ާވހަަކ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގްނދިޔަ ފާއިުތެވދިޔަހިތާ ނުކޮށްރުމަތްތެރިޙު

އެ މަޖިލީހުަގއި  ދިޔަ ޮގތް.ލަބިްއޔަތު އޮތް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކުން ކަންކަން ކުރަމުންޣުއެބޭފުޅުންެގ ސާފު އަ



30 

 

ބޭފުޅުްނ  އެ ،މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން އެ ޮގސް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ކަންަކން ެވެގންިދޔަ ޮގތުން 

 ،ކުރަން   ބިލު ދީފައި ތެުލެގ ަވުގ ިވޔަފާރިއަމިއްލަ އަތުން  ،ސަޕްލައިާއއި އަދި ފެނަަކ ފަދަ ތަންތަނަށް ޮގސް ފިއުލް

 ށްލަން ބޭނުންޭވަގކޮފާހަހަމައެއާެއީކގައި  ދިޔައީ.މަލު ހިންަގމުންޢަފައިސާ ނެުގމުެގ  ބޮޑު އަުގގައި ބިލު ފޮނުަވިއެގން

ްއަގއި މީހުންނަށް ަވރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ޮގތެދެންނެިވ ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި

 ،އަދި އޭރުެގ ަވޒީރުން ެވސް ދަނީ ފެންނަމުން. އަޅުަގނުޑމެންނަށް  ތަން ނާޖާިއޒު ފައިދާ ނަަގމުންދިޔަ އިބިރުދައްކަ

ދެމުން.   ދޮުގ މަޢުލޫމާތު ދަނީ ަވުގތު ެވސް މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރެިވ ކުރެޭވ ކަންތައްަތކުން މި މިން އޭރުެގ ަވޒީރު

މިދެންނެިވ ކަންތައްަތކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ  ހުރި ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،، މިއެހެންީވމާ

ބަދަލު ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ިދ މިއީ ކޮންމެހެން ެވސް. އަކަންއެނޭގ މިއީ ކޮންމެހެން ެވްސ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

ހަމައެއާއެީކގައި އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ންޖެހޭ ކަމެއްކަން. ބަދަލު ލިބެ

ާވެގ ޝަކު  ހަށްއަޅުަގނޑުމެންެގ ސަރުކާުރ އައިްސެގން ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔެގ އޮފީ ،ފާހަަގކުރެިވެގންދިޔަ ކަެމއް

 ،ކަންކަން ެވެގންދާ ޮގަތކީ ،އެހެންނަމަެވސް. ޮގތުަގއި ަވރަށް ިގނަ ފަާރތްތަކުން ވެއްޖެ ަޝކުާވ ުހށަހަޅާފަ

 ...ޙަޤީޤަތުގައި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު.  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ާވހަކަދެއްެކުވްނ:ޝިޔާދު ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަ

ތަނަްށ  ސަޕްަލއި މޯލްިޑްވސް މިފިއުލް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅަގނަޑށް ަވރަށް ފެނޭ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ތަނަްށ  ސަޕްަލއި މޯލްޑިްވސް މި، ފިއުލްއެހެްނީވމާ .75% މެންބަރުން، 65އޮތީ  ހާޒިރުކުރުަވން. މިހާރު މި

 ނަގޅަށް ބަލަން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ަވރަށް ރަ ފަިއ ތިބި މީހުންކޮށްކަންަވއް  ،ހާޒިރުކޮށްފައި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދެން އެއްެވސް ިއއްޒަތްތެިރ  ،އަޅުަގނޑު ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ތެލުެގ ާވހަކަ އެަބ ައޑުިއޭވ.  ހާރު ަތކުރާރުކޮށް ައޅުަގނޑަށް ެވސް މި؛ މެންބަރަކު ދެން ތެލުެގ މަްއސަލައިަގއި ާވހަކަ

، އެހެންީވމާންަވރު ެވސް ތަފާތުކޮށް. މިންަވރު ެވްސ ތަފާތުކޮށް، ނެިގ މި ، ލީިއޭވއިރު އެކި ފަހަރު މި އިެވނީއަޑު  އަދި
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ކިހިނެއް އޮތް   ކަމަކީ މި ިއ،ލަަވބައްން ކޮމިޓީއެސް.އޯ.އީ. ،ޮގތުން އަޅުަގނޑު ެވސް ަވރަށް ބޮޑަށް އެދެން ުގޅޭ ތެލާ

އެއްެވްސ  ކަމެއްކަން ައޅުަގނޑުމެން ކަނޑައެިޅެގން ނިންމެުވން. ދެން ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރާއި ތެލާ

، ކޮންމެެވސް އެެހން ނުކުތާއެއް ހޯއްަދަވން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޖެހިަވޑައިަގންަނާވނީ ،ނަމަ ުގޅުމެއް ނެތިއްޖެ

 އާދެ! އާދެ! ތޮއްޑޫ ާދއިރާެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު.  ޮގތުން. ުގޅޭ ރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރާއިފަނަ

 

  ޝިޔާން ާވހަކަދެްއކެުވން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ޙަސަން

 ތިޭބ ގައިއިރީ ޔާމީނުެގ ކަ هللا ތެލުެގ ާވހަކަެދއްކީމާ ަވރަށް ބޮޑަށް ޢަބްދު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 ތާ ޙަޤީޤަައޅުަގނޑުމެން  ،އެހެންނަމަެވސް .އިއްޒަްތތެރި ރައީސް އަސަުރުކރާނެ ބާރު ފޯރާނެ. ންފަރާތްތަކަށް މީެގ

ކުރިމަތިލާން އެބަޖެހޭ. މިދިޔަ ސަރުކާރުަގއި ކަން ހިނިގ ޮގތް، ކަން ހިންިގ ޮގތް، ަވއްކަންކުރި ޮގތް މި ރާއްޖޭެގ 

ޮގތް،  ން ީމހުންނަށް ވަޒީފާ ދިންޤުއްޙަނު ން މީހުން ވަޒީފާއިން ަވކިކުރި ޮގތް،ޤުއްޙަނު. ރައްޔިތުންނަށް ސާފުާވ ކަެމއް

ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ސާފުާވ ކަެމއް.  ، ެއއީ މިން ޕްރޮމޯޝަން ދިން ޮގތް، ޕްރޮމޯޝަނުން ދަށްކުރި ޮގތްޤުއްޙަނު

ހިސާުބން ފެށިެގން ލިޔެކިޔުންތައް  ލުިވބަދަރު ، އޭުރެގ ސަރުކާއުޅޭ މައްސަަލައކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދިމާެވެގން މި

އެސް.ޓީ.އޯެގ ުގދަންތައް އަންދާލީ  ؟ތަންތޯ އަންދާލީ އޭުރަގއި ކިަތއްނައްތާލީ. އޭރު ކުރި ަވްއަކންތައް ފޮރުީވ. 

މް  މެޑަ ނުންއެސް.ޓީ.ޯއެގ އެކިެއކި ތަންތަ މާިއ،އެސް.ޓީ.ޯއެގ ބޭހުން ަވްއކަންކުރި ކަ ؟ކީްއެވެގންތޯ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަންކަން ނަްއތާލުމަށްޓަކައި އެސް.ީޓ.ޯއެގ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެހެީރ ފެންނަން. އެ ފާތުމާެގ ކެމްޕޭނަށް ޚަރަދުކުރަން

ތަށް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިދެންނެިވ ޮގ ރޯކޮށްލީ އަދި އެެހންެވސް މާލޭެގ ެއކިެއކި ތަންތަނުގައި ުގދަނެއް ރޯކޮށްލީ.

 ކަންންކައި. ލިެޔކިޔުންަތއް ަނއްތާލުމަށްޓަކައި. ެއކަށްޓަމަންިގ ކަންކަްނ ނައްތާލު  ހިުރންެގ ސަރުކާޔާމީންهللا ޢަބްދު

މިއަުދ  ތެރި ރައީސް.ޑަިއަގންނަާވނެ އިްއޒަތްިގވަ ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނ ަވރަށް ސާފުކޮށް

ކެރެނީ މިކަންކަްނ  ެވސް މި ނަށްމެންއަުޅަގނޑުށް ދައްަކން ސާފުކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަ މިކަންކަން މިހާ

 ބިލު ީވ އެހެންީވމާ، މި ތެރި ރައީސް.އިއްޒަތްކުން ެވސް ފެންނަން އޮތީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތިލަާވ ހިސާބަށް މީޑިއާތަ

 ށް އަނިޔާ ލިބިފައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާތަކުންއެންމެ އަަވހަކަށް ފާސްކޮށް، މި ބިލާ އެކީގައި މިދެންނެިވ ޮގތަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ އެކީަގއި ހަތް އަހަރުދުަވހު  ތެރި ރައީސް.އިްއޒަތް ެބީވ ގައި އެ ތިއްމަތީދު ެވސް މަގު ެރިވ، މިއަކިކުަވ

 ފާ ނުދެިވ ަވޒީފާއިން ަވކިކުެރިވފައި ތިބިކަިއ ަވޒީމަުގމަތީގައި ތިބި އެތަެކއް ަފރާތްތަކެއް. ިސޔާސީ ސަބަބުަތކަށް ޓަ

ތާކަށް ލިޔަސް މި އަންނަނީ، ވަޒީފާ ދޭނެ ތަނެއް  ލިބިފަ. ކޮންމެއް ނުވަޒީފާއެ ިވ އްބެތި ތްތައް އެބަަވރަށް ިގނަ ފަރާ

ސް، ަވޒީފާ . އެހެންނަމަެވފަިއަވނީ، ާގނޫާނއި، ަގވާއިާދއި، އުސޫލާ ޚިލާަފށޭށްން ަވކިކޮސް، ަވޒީފާއި. އެހެންނަމަެވނެތޭ

ރީ ބަދަލުކޮށް، ނައްތާލައި،  މިހިޔުންތައްޔެކި  ލި ނެތީ، މިދެންނިެވ ޮގތަށްވަޒީފާ ދެޭވނެ ޮގތް ތް. ޮގތެއް ނެދެޭވނެ

އެހެންީވމާ، މި ކަމަީކ  މި އޮތީ. ،ތެރި ރައީސް ިއްއޒަތްނިގ އޮޅުންބޮޅުން އަުރާވފަިއ ުނާވެއއް ނޭމީެގން ާވ
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އިންސާުފ  ،ލުމުެގ ދަށުން ލިބިފެށިެގން ަވރަށް ރަނަގޅު އޮފީހެއްަގއި ބެ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ަވރަށް ރަނަގޅަށް

މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަަވން.  .ށް ފާހަަގާވންޖެހޭޮގތަ ކަމެއް ާވނެަވރު ކަށަ

  .ސްިއއްޒަތްތެރި ރައީ  ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ނީ، މި ރުަވމި އަށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރައި ދާއިރާެގއުނޫގާފރު އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 މިނެޓު. 4ށް ލިބިަވޑައިަގންނަާވނެ، އިއްަޒތްތެރި މެންބަރަ. ބިލުެގ ފަހު ފުރުޞަތު

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: މުޙައްމަދު ަވޙީދުދާއިާރެގ މެންބަރު  އުނޫގފާރު

މަޖިލީހަށް ސާފުެގ ބިލު މި ތުން، އިންތިޤާލީ އިންސަރުކާުރެގ ފަރާިރއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. `. ޝުކު

 ށް ޝުކުރު ދަންނަަވން.ދަމެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީ އްިވ ކަމަށްޓަކަިއ ހިތަދޫހެޅުހުށަ

 ށްހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަމަސް ބޭނު ންސަޕްލައި މޯލްޑިްވސް މިތަަނށް ހާޒިރުކުރަިފއުލްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ހަމަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްަވިއެގން ސުާވލު ެވސް   ެވސް.ްއާވކުޅު ނުހުށަހެޅުއްޭވނެ. ކޮންމެހެން ޓީީވަގއި ޑްރާމާ

 ،ދޭ ާވހަކަބަދަލު .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރެިވފަ މިތާ ެއބައޮތް ެވސް ކުެރއްޭވނެ އިންތިޒާމުތައް ކުރެްއޭވނެ. ހާޒިރު

މި މަޖިލީހުެގ  ،ޔަސްބެއްހަމައެކަނި މި މަޖިލީހަށް  ،ޖެހޭ ސަބަބަކީ ން މިއިންތިޤާލީ އިންސާފުެގ ބިލެްއ ެގންނަ

ސްޕްރޭ މިތާ ޗެމްބަރުެގ ތެރެއަށް ަވެދ ޕެޕަރ ،ލޯއަށް، މި މަޖިލީހުެގ މި ފްއިފާރުމަތިން އުކާލަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

މިހާރުގެ  ،ެގ ޕީ.ޖީ ލީޑަރުތަނުެގ އޭރު ަވކި މުްއދަތެއް ނެތް ޮގތަށް މިތަން ބަންދުކޮށް، މި ،އަނިޔާކޮށް އިޖަހަ

، ލާފަިއ ަވދެ ހަމަލާދީއިޖުމްހޫރިއްޔާ އިންނަާވ ޕީ.ޖީ ލީޑަުރެގ ޮކޓަރިކޮުޅ ެވްސ ދޮރުަވއްޓަސުލްރައީ  އިްއޒަތްތެރި

އްތާފައި ެގންދާހެން އުއްތަމަ ކޫ ކަންނެލި ދަމާބޮޑު ،ަވދެ ލާަފއިއިދޮރުތައް ަވއްޓަ އިސުޕްރީމް ކޯޓު ފުރާޅުން ޓިނު ނަަގ

 ޮގސް އެއިން ކުރަމުން ،ކުަރމުން ،ވައްކަްނކުރަމުން ،ޮގސްެގންެގން ރާއި ފަނިޑޔާރުން ކިހިލި ޖަހާލައިފަނޑިޔާ

ރާއްޖޭަގއި ރެކޯޑު އަދަދަކަްށ  ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ،އިދަީގ ުދއްާވލަަވްއކަމެްއެގ ާވހަކަ ބުނާ މީާހެގ ެވސް މުޅި ޒިން

 ،ހައްޔަރުކޮށް އިފަހިާގނޫނީ ަވކީލުން ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާދީ، ރާއްޖޭަގއި ރެކޯޑު އަދަދަކަށް  އިނޫސްެވރިން ހިފަ

ނުާލ  ކާޤައްޙަ އެްއެވސް  މު ރަްއޔިތުންއްުވރެ ިގަނ އާ ައށް 1700ާގްތަގނަޑކަށް  ،އަނިޔާދީފަިއާވތީ ސަސްޕެންޑްކޮށު

ރަީޝދުމެން ކަހަލަ އެތައް ަބޔަކު هللا ޢަބްދު  .ްށ ެއކިަވުރެގ އަނިޔާދީފަިއާވތީ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސްހައްޔަރުކޮ އިހިފަ

 ެގމައްތަ ކިޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ ޢީއުޅޭެނ ނަ ަގއިލ. އަތޮޅު .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ާލފައިާވތީ.އިމަރަން ޤުއްޙަޖަލުގައި ނު

 ،އެަތއް ިވޔަފާރިެއއް ބަނުގރޫޓުކޮށްލާަފއިާވތީ  ނުލާ. ކާޤައްޙަ އެްއެވސް  ހައްޔަރުކުރި އިފަހަރު ހިފަ 19އެކްިޓިވސްެޓއް، 

ވާ  މުންމުަވނީ. މި ބިލު މުހިންއިާވތީ މި ބިލު މުހިދީފަ ެއއްއެތައް ބަަޔކަށް ޖިސްމާނީ ައދި ނަފްސާނީ އެތައް އަނިޔާ 
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ޔާސީ މި ހިނަގމުންދާ ސަރުކާރުެގ ރި ،ައޅުަގނުޑމެން މި މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބުގައި ެވސް  ،އަނެއް ސަބަބަކީ

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންއިންތިޚާބުަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެން އެންމެ ބާރަށް ދެއްކީ މިކަން ކުރާ ާވހަކަ. 

ދެން ނައިފަރު  އުޅެނީ. މިކަން ކުރާންެވެގން. އެހެްނީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރާން މި ދިނީޑުމެންނަށް ޯވޓުަގނއަޅު

ދުނިޭޔަގއި ހުރިހާ  ެއއީ؟ ތޯެވަވިކ ތާރީޚަކުްނ ފެށިެގން މިކަން ކުރަނީ ީކއް  ،ިވދާުޅީވއެ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ހިސާބުން ެވސް މިކަން.  ެގަގނޑުމެންނަށް ބެލިދާނެ ކޭލަކުނުން ތަޅާލި ިވއްސާަރއި ޅުއަ. ތާކު ެވސް އެކަން ކުރާ ޮގތް

 ތެރެއަށް ފީނުމުަގެއއް.ެގ މާޒީއަޅުަގނޑުމެންެގ ނުެލޭވނެ ހަމައެކަނި އަހަރު ދުއްަވއެއް 5ކަށް އެކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންނަ

އާދަޔާ ޚިލާފަށް  ،ަދާޔ ޚިލާފަށްއާ ކީދަތަ މުއް މި ،އުޅެނީ ން ފެށިެގން މިކަން ކުރާން މިއި 2012އަޅުަގނޑުމެން 

ޭއެގ  ، ަރއްޔިތުްނެގ ހިތުގައި އެ ޝަުކާވރާއްޖޭެގ ،ާވތީ  ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް އަިނޔާކޮށްފަިއާވ މުއްދަތަކަށް

ްނ ނޑުމެއެ ސަބަބަށްޓަކަިއ މި ބިލަށް އަޅުަގ ،އެހެންެވެގން .ާވތީ ިގލަންެވރިކަން އިންތިހާއަށް ެއކުލެޭވ މުއްދަތަކަށް

އަދި ރަީއސް ެވްސ  ،ިވދާޅުިވ ާވހަކައެ ނައިފަރު ދާއިރާެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ތާއީދުކުރަނީ.

 ން. މިސާލަކަށް އާޔަތެްއެގ ތަރުޖަމާ ިވދާޅުިވޅުދީނީ ކާޑު ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ކު ،ފާހަަގކުރަްއާވ ަކމެއް ރިޔާސަތުން

 .ފަމަތެކޭ ކިޔާއްކުރާ އުހީންކަރާތްތައް ނަހެޔޮ ކަންކަމަްށ އަމުރުކޮށް، މު ؛ށްށިކޮށް ކޮތަރުޖަމާ ބައްލަވައިެގން ަވރަ 

ންެގ ބޯ ، މީހުއި މީހުންެގ ައނަގ އިރާލަ  ނަމުގައިކުރުމުެގހީއަމިއްަލ އަމިއްލައަށް މުންކަރާތް ނަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ، ދުފަހަނައެޅިހަރުކަށި ހައްހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން  މިށް، އަމިއްަލއަށް ކަިއެވިނކޮ، އަމިއްލައި، މީހުން މަރާލައި ކަނޑާލަ

، ދީނީ އެހެންީވމާކުރުން. ހީމުންކަރާތް ނަ  ހަނުގރާމަެވރި ފިކުރުތަުކެގ ީމހުން ެވސް ބޭނުންކުރާ މަިއަގނޑު ހުއްޖަތަކީ

ހަމަ އިއްޒަތްތެރި  ،ތަށްއެޮގހަމަ ތަނުގައި ނޭނެގންޏާ ނުދެއްކެުވން އެއީ ަވރަށް ުބއްދިެވރި ާވހަަކއެްއ. އަދި  ާވހަކަ މި

ާވއިރުަގިއ  ކަށްޢަށް ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްާލމީ މުޖުތަމަޮގތަ ރައީސް ިވދާޅުވި 

ދީން ނުހެދުން އެއީ ހަތިޔާރަކަށް ކީިރތި ޤުރުއާނުެގ ާއޔަތްތަކާއި ިއސްލާމް ތަޅާ އިއެއްބަަޔކު އަެނއް ބަޔަކަށް ަގއިގަ 

 .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި.އަުޅަގނޑުމެންެގ ދީނީ އެއްަބިއަވންތަކަން އްކަމެަވރަށް ބުއްދިެވރި 

 އަޅުަގނޑުެގ ާވހަަކކޮޅު ކުުރޮކށްލާނަން. އެއާެއކުަގއި ައޅުަގނޑުެގ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަމުން ެވސް އަދި ެވސް ެއއް 

ތަދޫ ހި ،ރާތުން މި މަިޖލީހަށް ހުށަހެޅުއްީވތީެގ ފަކާރުއިންތިޤާލީ އިންސާފުެގ ބިލު ސަރު ،ފަހަރު ޝުކުރު ދަންނަަވން

ދުކުރާ ާވަހކަ ިމ ބިލަށް ތާއީ އަުޅަގނޑު ފުރިހަމައަށް .މެދު ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް

 ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދަންނަަވން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 .ނީއިންޓޯލުެގ ަވުގތަށް ހުއްޓާލައަޅުަގނޑުމެން، އަުޅަގނޑު މިހާރު  ތްތެރި މެންބަރު.އްޒަ އި ޝުކުރިއްޔާ
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 (هللاަޢބްދުަރއީސް އީާވ  ބުަމޖިލީހުެގ ަނއި؛ ިއންެނީވުތގައި )ރިޔާސަ

 

  ުވން:ްއކެ ކަދެސަތުން ާވހަޔާރި

 ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން -9.1 ،ހުރި މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން  ންޑާެގ ނުނިމިއެޖެ މެންހެނދުނުެގ ދަންފަޅީގައި އަުޅަގނޑު

ިއންތިޤާލީ އިންސާފުެގ ބިލުގެ  ،ށަހަޅުއްާވފައިވާ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހު

 ނިމުނީ.  އިރުން ާވހަކަފުޅުދައްަކވަ ންބަ މެބަހުސްެގ ާވހަކަފުޅުދެްއކެުވަމށް އެދިަވަޑއިެގންަފއިާވ ހުިރހާ އިއްޒަތްތެރި

  ދާނެ. މިއަދުެގ ޯވޓު ަގީޑަގއި އެ ިބލު ޯވޓަށް ،އެހެންީވމާ، އެ މަރުޙަލާ ނިމި

އެއީ ދަނެގތީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު   -9.2ޖެންޑާ ނަންބަރު އަޅުަގނޑު ދެން މި ފަށަނީ އެ -{ 9.2} 

ޓޫިރސްޓުން އުފުލާ  ،ފަހަރާއިމީހުންނާއި މުދާ އުފުލާ ުއޅަނދު ،ފަހަރާއިނިސްދޯމަ ،ނާޡިމް ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

ެއ އުޅަނުދ  ،ފަރަށް އެރުމުންފަހަރު ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ،ފަހަރާއިއޮޔާދާ ުއޅަނދު ،ފަހަރާއިއުޅަނދު

ފުތައް ސަރުކާރުެގ ކުލީދޭ ތަމަލީ ޮގތުްނ މަސައްކަތްކޮށްދޭނޭ ދައުލަުތެގ އިދާާރއެއް ނެތުމުން އުފެ ޢަފުންކުރުމުގައި 

މުކަން ފާހަަގކުރުމުެގ ންެއފަދަ އިދާރާއެއް ދައުލަތުެގ ިއދާރާތަކުެގ ތެރޭަގއި ހުރުމުެގ މުހި ،ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމަށާއި

ށް އިތުރަށް ޢަމި މައުޟޫ ެގންދިއުން.ދުގައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ަގރާުރެގ ބަހުސް ކުރިއަށްޞަމަޤް

ަވަޑއިެގންެނުވން އެދެން. ެމންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދި  ްއކަަވން އެދިަވަޑއިަގންަނާވ ިއއްޒަތްތެރިޅުދަކަފުާވހަ

 .ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަނަދޫ )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަނަދޫ

އަުޅަގނުޑ  ،ހުށަހަޅުއްވަފއިާވ ަގރާަރކީ މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ާދއިރާގެ  ދަނެގތީސް. ރައީ  ތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތް

ިވޔަާފރިެވރިންެގ އެިކއެކި މުދަލަށް  ަވނީ އަުޅަގނޑުމެންެގމުންަގރާރު މުހިއެ މު ަގރާރެއް. ންދެކޭޮގުތގައި ަވރަށް މުހި

ކުރިމަތި އެބަޭވ.  މުގައި ަވރަށް ބޮޑެިތ ދަތިތަކާއްދުފޫބެ ތަްއ ދިމާެވެގން ލިބޭ ެގއްލުންސާ އެިކއެކި ހާދިދުރަތީުގ

އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަށް  ެއއީ ،ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން ުހރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުން ،އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން 

 ންެގމީހު ތަކުަގއި ެގއްލުންާވސާދިމާާވ ހާދި ތަކުެގ ފަރާތުންމިހާރުެވސް ސަލާމަތީ ބާރު ،ނުެވދާނެ. އެހެންނަމަެވސް

 ނަމަ،ތް އެބަ ކޮށްދޭ. މިސާލަކަށް ދަންނަާވފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުެގ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ަނަގިއެގން ެއ މަސައްކަ

ން އެބަ މް.އެން.ޑީ.އެފުއެ ަމށްއެ އުޅަނދެްއަގއި ތިބޭ މީހުންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަ ،ފަރަށް އަރައިފިނަމަ އުޅަނދެއް 

އިްއޒަތްތެރި އެ އުޅަނދު ސަލާމަތްކުރުމަކީ އެ އުޅަނދުެގ ެވރި ފަރާތުެގ ޒިންމާއެްއ. ސް، އެހީތެރިެވދޭ. އެހެންނަމަެވ

 ސަރުާކރުެގ ކޮންމެެވސް ވުޒާާރއެްއެގ ދަށަށް ެގންދިއުމަށް ކަމަށް އެ ޒިންމާ ،ަވނީ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފައި މި 
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މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އެ  ،ބޭނުންަވނީން ަގކުރެެވނީ. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލައަޅުަގނޑަށް ފާހަ

ރުކާރަށް ކޮށްދެިވދާނެ ީމެގތެރެއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސަ ،ފަރާތުެގ ޒިްނމާއެކޭ އެހެންނަމަެވސްމުދަލުެގ ެވރި

ކުރުމަށް ހިނާގ އެ ސަލާމަތް ،ފަރާތުން ސަލާމަތްކޮށްއެ އުޅަނދު ސަރުކާުރެގ  ،ތަެކއް އެބަހުރި. ެއޮގތުންއްކަންތަ

ެމއް ކަކުެރިވދާނެ  ަފރާތުން ދައުލަތައް ަދއްކަންޖެހޭ ެއއްެޗއްެގ ޮގުތަގއި ހަމަޖެްއސުން ެއއީއެީއ އުޅަނުދެގ ެވރިދު ޚަރަ

ފަރާތުން މުދަލުެގ ެވރި ،ތައް ދިމާާވއިރުސާދުރަތީ ހާދިުގނޑަށް ެވސް ފެނޭ. ހަމައެއާއެުކ، ދިމާާވ އެކިެއިކ ކަމަށް އަޅުަގ

 މިއީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. މުދަލުެގ އަާގ އެްއަވރަށް އެ މުދާ ރުންނުކޮށް ހުރެންސްއައެ މުދާ އިންޝު

 ،އެ އުޅަނދު ސަލާމަތްކުެރިވ. ބެމުންދަނީ ަވރަށް ކުަޑކޮށްރެންސް ކުެރިވފަިއާވ ފަރާތްތަކަށް މީެގ ެގއްލުން ލިއައިންޝު

ންސް ކުންފުނިތަކުެގ ފަރާތުން ރެ އަހާ އިންޝުދިމާިވއިރު ހުރި ހިސާބަށް އެ މީ ސާެއ ހާދިއެ މީހާ  ،އޭެގ ބަދަލު ލިބި

ަގިއ ސާ ހާދި. އެސާއަލިފާނުެގ ހާދިިއ ހިނިގ ޓީޖެީޓަގ ،ެގންދިޔައީއެބަ ެގނެސްދޭ. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދާދި ފަހުން ފެނި

. ޔަދިން ާވހަަކ ނޫސްތަކުަގއި ލިެޔިވެގންދި ރެްނސް ކުންފުނިން އަެގއްލުްނިވ ިވޔަފާރިެވރިންނަްށ އޭެގ ބަދަލު އިންޝު

ަވރަްށ  ،ސަާލމަތްކުރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ެވސް ަގބޫުލކުރަންފަރަށް އަރައިެގން ެއކިެއކި ޮއޑިދޯނިފަހަރު  ،އާެއކުމައެހަ

ރުކޮށްދީެގން ނާގނެ. ަވރަށް ބައިަވރު ަވސީލަތްތަެކްއ ބޭނުންާވނެ. އެ ަވސީލަތްތަްއ ސަރުކާރުން ފޯބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ހި

ުއޅަނދުެގ  ،ހިނާގ ޚަރަދަކީ އެއީ ސަލާމަތްކުރުމަށް  އެހެންނަމަެވސް، ؛ތްކޮށްލާމައެ އުޅަނދުތަްއ ސަ ،އެ ެއއްޗެހި

ަގއި އޮތުން ެއއީ ހަމަ އެންމެ ރަނަގޅު ކަމެއް ކަމުަގއި ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެްއޗެްއެގ ޮގތު ެވރި

ތެރެއިްނ މީެގ ،މެްނ ބަލައިަގނެަގނޑުމި ަގރާރަކީ އަޅު ،ުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންީވއަޅުަގނޑު ެވސް ދެކެން. އަ

ްށ ިވ ފުރުޞަތަން ނިންމިދާނެ ަގރާރެއް ކަމަށް. ދެއްހުރަނަގޅު ޮގތްތަެކއް އަުޅަގނޑުމެން މަޖިލީ ،ރަނަގޅު ބަދަލެއް

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެދއްެކުވމަށް ން އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ާވހަކަފުޅުއެހެ  ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅަގނޑު މިހާރުޝު

 ަގރާރު ހުށަހެުޅއްިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،އަރުަވނީައުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ،ނުާވތީ އެދިަވޑަިއެގންފައި

 .މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ރާެގދާއި ދަނެގތީބަސް ިވދާޅުުވމަށް. ފަހު

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު ރުންބަމެ ދާއިރާެގ ދަނެގތީ

 ،މައިަގނޑު މަޤްޞަދަކަްށީވ މުެގހުށަހެޅުަގރާރު މި  `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު

މި މައްސަލައަީކ  ،ެވސް އަުޅަގނޑު ދަންނަާވިލ ފަދައިންެގަނއުން. އާދެ ކުރިްނ  މި މައްސަލަ ދައުލަތުެގ ސަމާލުކަމަށް

ތުރުކުރަން  ފަދިެވހިރާއްޭޖެގ މީހުން ދަތުރު ،މައްސަލަެއއް. އާދެ! ާރއްޖޭެގ ކަނުޑެގ ަވސީލަތްތައް ހުންނަ ޮގތުންމީ ޤައު
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އެހެންކަމުން،  ނީ.މިަވޮގތުަގއި ެވފައި  ެގޮގތަށް ބަލާއިުރަގިއ ކަނޑު ދަތުރުކުރުމަކީ އެންެމ އާއްމު ކަެމއް ޖެހިފައިާވ

ޖެހޭ. އަޅުަގނޑު އެބަ މެދު އަުޅަގނުޑމެންެގ ހޭލުންތެރިކަން އިތުުރކުރަން ކަމާތެރިއުޅަނދުފަހަރުެގ ސަލާމަތާިއ ރައްކާ

އަިދ އެހެނިހެން ހާލަތްތަކުަގިއ  ،ިދއުމާއިދޯނިފަހަރު ފަރަށް އެުރމާއި އަދި އޮޔާ ،ދައިންކުރިން ެވސް ދަންަނާވލި ފަ

މަކީ އެކަީށެގންާވ ކަެމއް. މާުވދި އެއްއްސަލަެވސް މިފަދަ މަ ކަށްފަހަރަހުރިހާ އުޅަނދު ކަނޑުަގއި ދުްއާވ

ޮގތުން މި ކަމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް  ރި އް ހުރި ޮގތުން އަދި ަވސީލަތްތައް ހުއެހެންނަމަެވސް، ރާއްޭޖެގ ަކންތައްތަ

 ،ސަރުކާުރގެ  ،ަވނީ ން، މި ަގރާރު ހުށަހަޅާފައި މިައޅުަގނޑު ަގބޫލުނުކުރެުވނު. ެއހެންކަމު ޮގތަކަށްކުރެިވދާނެ ކަމެއް 

ން މިޮގތު .ޓަކައިާވނެ ޮގަތަކށް ހެދުމަށްއުލަތުެގ ސަމާލުކަމަށް ެގނެސް މިކަން ރަްއޔިުތންނަށް ލުއިފަސޭހަހި ދަދިެވ

 ،ން އަދި މިތަނުެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ ފާހަަގކުރެްއިވ ފަދައި ،ފަދައިން އަޅުަގނޑު ކުރިްނެވސް ދަްނނަާވލި

ބެހޭ އެކިއެކި ުވޒާރާަތއް  އަދި ކަމާ  ،ބާރަެވރިކުރެވި  ރަށް ރެންސް ކުންފުނިަތއް އަުޅަގނޑުމެން އިތުއައިންޝު

 ،ންހޯދިދާނެ. އަޅުަގނޑު ކުރިންެވސް ފާހަަގކޮށްލި ފަދައިލެއް ޙައް އިމުަގބާރުެވރިކުުރަވިއެގން އަުޅަގނުޑމެންނަށް މިކަ

ައޅުަގނުޑ  ހަރުމަސަްއކަތް އަިދެވސް އެއްފަ ކުރެުވނު ިއެގންދާއިާރެގ ޯދންޏެއް ފަރަށް އަރަެގ އަޅުަގނޑުމެން

އަދި ސަރުކާރުެގ  .ނުށެްއ ނުދެުވމިކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ ށްފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. ދައުލަތެުގ އެްއެވސް އިދާރާައކަ

ބަބެއް ކަމުގައި އަުޅަގނުޑ މިކަން ނުކުރެިވެގންދިޔަ ސަ  . ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ނުދެުވނު އިކުންފުނިތަކަކަށް މިކަމުަގ

އެކަމަކު އަުޅަގނޑަށް ކުރެުވުނ  ދެން ނެތުމޭ. ލަތްތައް ހޯދިފައިއާބޭނުންާވ ށް ކަމަ ށް އެއެ ފަރާތްތަކަ އެއީ ،ދަންނަާވނީ

ބީ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އެކަން ކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް. ރެްނސް ކުންފުނިތަކުން މިހާރު ތިއައިންޝު  ،މަޝްަވރާަގއި

މަޖިލީހުެގ  ،އެޮގތުން ކުރެޭވނީ ބެލުން. މިކަން  ނެއްތޯކިހި ށް ާވންާވނީަގނޑުމެންެގ މަސައްކަަތކައެހެންީވމާ، އަޅު 

ކަން ުކރަން އަޅުަގނޑުމެން އުޅެއްޖެ މި ،އަދި ސަރުކާުރެގ ަސމާލުކަމަށް ެގނެިވ އި،ހުަށހަޅަ އްސަލަމި މަ ށްކޮމިޓީއަކަ

  ލިބިެގންދާނެ. ިގނަ ލެއްޙައްމި ކަމަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ޮގތުަގއި ކުިރއަށް އޮްތ  ކަމަށް ަވންޏާ އަުޅަގނޑު ަގޫބލުކުރާ

އެނިގފަެއއް ނުހުރޭ. ދެންމެ މިތަނުން   ކަން ިގނަ ފަހަރު މުންކުރުމުެގ މުހިރެންސްއައިންޝު ،ޮގތަކީ ފަހަރަށް މި ދިމާާވ

އި ަގސާ ަވރަށް ފަހަކުން ހިނގައިދިަޔ އަލިފާނުެގ ހާދި ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ާފހަަގކުރެްއިވ ފަދައިން 

 .ދިޔަ ށް އެކަމުެގ ބަދަލު ލިބިެގންަގއި ެގއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަސާތުުމެގ ސަބަބުން އެ ހާދި އޮކޮށްފައިރެންސް އައިންޝު

ރެންސް ލިބުމުގައި ުދަވސްަތކެްއ އައިންޝު  ،ކަނޑުަމތީެގ މިކަން .ުކޑަކޮށް ތަފާތު ކަނޑުމަތީަގއި ،ެވސްއެހެންނަމަ

ޓަކައި ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތް އިތުރުެވެގންދޭ. މަށްކުރުޖުސެލްޭވ ،އި އެކަން އެކީގަ  ރެންސާއައިންޝު އަދި ހަމަ .ނަާގމެ

ލާތްތައް ހޯދިއްޖެ އާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިކަމުެގ  ސް ކުންފުނިތައް މެދުެވރިކޮށް ކަމާރެންއައިންޝު އިކަމުގަ މި، މާއެހެންީވ

ތަނުގައި މި  . އަދި މިރަންއަޅުަގނޑު ަގބޫލުކު ެވެގންާދނެ ކަމަށް  ކަމަށް ަވންޏާ މި ދިމާާވ މައްސަލަތަކުެގ ޙައްަލކަށް

 ،ހަކަތައް ައޅުަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލަން. ެއޮގތުންމު ާވންޮގތުން ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ މުހި ަގރާރާ ބެހޭ

 ދުއްާވ ދޯނިފަހަރު ެގންުގޅޭ  ކަނޑުަގއިއެކިެއކި  އަދި އެެހނިހެން އި،ރާަވރަށް ިގނަ ފަރާތްތަކުން ަސފާރީ ދޯނިފަހަ
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. ހަމައެާއއެީކަގއި ދެއްެކިވޮގތުން ެވސް ާވހަކަ ބެހޭ ދިމާާވ އުނަދޫގތަުކެގ ާވހަަކއާ  ކަމުންށް މިފަރާތްތަކަ

މި ކަމުަގއި ަވރަށް ބޮޑު ތަކުލީފުތަެކއް  ،ކަމުގައި ިވޔަސް ކޮށްފައި ުހރި އަރެންސް ކުންފުނިތަުކން އެ އިންޝުއަޝުއިން

ަވރަށް ރަނަގުޅ  ، ެއއީ. އަުޅަގނޑު ަގބޫލުުކރަންިވއް ރެފާހަަގކު ބަރުންިގނ މެން  ެވސްކަމުެގ ާވހަކަ އުފުލަންޖެހޭ

ފައި އޮްތ ހުށަހަޅާ އަދިމެންބަރުން ފާޅުކުރެއްިވ ޝޫޢުުރތަކާއި  ،ލަޮކށް އަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ މުމުޅި ޖު .ާވހަކަފުޅުތަެކއް

 ަގނޑަްށ ަގބޫލުކުެރޭވ.ައޅު ޮގުތަގއި ެގމު ަގރާރެއްންދަންނަާވނީ ިމއީ ަވަރށް މުހި ބަލާއިރުގައި އަުޅަގނޑު ހުށަހެޅުމަށް

 ައކަށްކޮމިޓީ ،މި ަގރާރު ބަލައިަގނެމަޖިލީހުން  ،މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން މި ަގރާރު ބަލައިަގނެއަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ 

ްށ ރައި ަވކަ ޓަށްތަށް. ދެްއިވ ފުރުޞަމަނެ ކަދެްއާވެގނެސް ސަމާލުކަމަށްމުކަން ސަރުކާުރެގ ންީމެގ މުހި ިއ،އްަވފޮނު

 ޔާ. ރިއް ޝުކު ށްޑަބޮ

 

 ދެްއެކުވން:ކަހަރިޔާސަތުން ާވ

އެ ަގާރރު ެވސް މިއަދުެގ ޯވޓު ަގޑީަގއި ޯވޓަށް ދާނެ ާވަހަކ  ،މާއެހެންީވ .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މް ަޓއިމެރި ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ރާޢީ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްެތރި  ދާއިރާެގ މަކުނުދޫފަށަނީ  މިހާރު މި. ދަންނަަވން

ކީ އޮތް ބައި. ހުސްެގ ބާރުެގ ބަރާަގ ޅާހަޮގތުން ހުށަ ުގޅޭ ކާންޮބޑުުވންތަކަ އިންޑަސްޓްީރެގ ފަރާތުން ފާޅުކޮށްފައިާވ

 .ދަްއކަަވން އެިދަވަޑިއަގންނަާވ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިންނެިވްއޔާ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންނެުވން އެދެންާވހަކަފުޅު

 . ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރުތެިރ ޒަތްއިއް  ދާއިރާެގ ދަނެގތީ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ދަނެގތީ

އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ! އާދެ .އާދެ ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ާރއްޖެއިން ބޭރުްނ  ،ނިގަވަޑިއަގންނަާވނެ ަފދައިން. ާއދެ! އެއެއްސަލަމު މައްންމައްސަލައަީކ ެވސް ހަމަ ަވަރށް މުހި

އަުޅަގނޑުމެންނަށް  ،ާވ ދަތިތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިމިހާރު ަގޔާިއ އަިދ އެެހނިހެން ކަންކަމުަގިއ އުމުެގނަ މުދާ

މައްސަަލއެއް. އާދެ!  އިާވެވފަޚާއްޞަ ޮގެތްއގައި ިވޔަފާރިެވރިންނަށް ަވަރށް ބޮޑަށް އުނދަުގލަކަށް  ،ިވޔަފާރިކުރާ 

ޙަޤީަޤތުގައި ިދެވހިރާއްޖޭެގ އިޤްިތޞާދަށް އޭެގ އަސަރު ަވރަށް ލައިނެއް ނެތުމަކީ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި އަިމއްލަ ިޝޕިންގ 

ައށް ެގނެޭވ ހުރިހާ މުދަލެއް ިދެވހިރާއްޖެ ؛އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ،ބޮޑަށް ކުރާ ކަމެްއ. އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ފަދައިން

ިދެވހިރއްޖޭަގއި . މެދުެވރިކޮށް ރުސިްނަގޕޫ ،އާޝިލޭޫނނީ މެ ،ދަީނ ސިލޯނު މެދުެވރިކޮށް  ެވމުން މިެގނެރު މިހާ

 އަުގ ށް މުދާހަމައަ ރަްއޔިތުންނާ ،އަޅުަގނޑުމެންަނށް ސީދާ ކާޯގ ެގނެވި  ،ަލއިނެއް ޮއންނަ ނަމައަމިއްލަ ޝިޕިންގ 

 ،، މި ަގރާރުެގ ސަބަބުން އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މުންންކަ އަޅުަގނޑު ަގބޫުލކުރަން. އެހެކަން ބިދާނެލި ހެޔޮކޮށް 

ސީލަތްތަްއ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ޓްރާންސްޕޯޓުެގ ަވ ،ކަމާއިމުންލައިނެްއ އޮތުމުެގ މުހިޝިޕިންގ ސަރުކާރުެގ ސަމާުލކަމަށް 
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 .ސްރައީންޖެހޭކަން ސަރުކާރުެގ ަސމާލުކަމަށް އަންނާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި މިއަށްުވރެން ހަރުދަނާކުރަ

ާކޯގ  އަށް ެގެނޭވިދެވހިރާއްޖެ ސިލޯނުެގާޔއި އަދި ސިންަގޕޫރު ބަނދަރުަގއި ،އެނިގަވަޑއިަގންަނާވނެ ފަދަިއން

 ުވމުގެ އެހެން ހުރޭ. ދުެވފައިތާ ަވންދެން ބަން ތިން ހަފު ،ތާދެ ހަފު. ަވރަށް ިގަނ ދުަވސް ަވންދެންހުރޭ ބަންދުެވފައި 

ުވމުެގ ކުރިމަލާކަން އަުޅަގނޑުމެން ާފހަަގކުރަންޖެހޭ. މިހެން ިގނަ ދަތިތަކާ ށްަވރަކުރާ ފަރާްތތަކަށް ސަބަބުން ިވޔަފާރި

ްސ އަސާސީ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ެވރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މުދާ  ސަބަބުން ރައްޔިތުންނާ

އަުޅަގނުޑ ކަން ެވސް ތަކެީތެގ އަުގ އުފުިލެގންދާއެ ،މަެއއާެއކީަގއިހަ .ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ އުނދަޫގަތކެްއ ކުރިމަތިެވެގންދިޔަ

ޮގުތގައި މި ަގރާަރކީ ސަރުކާުރެގ ސަމާލުކަމަށް ކޮންމެހެން   އަުޅަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ،ފާހަަގކުރަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން

ަލއިނެްއ ންގ ޝިޕިދިެވހިރާއްޭޖގައި އަމިއްލަ  ،އަދި ސަުރކާރަށް އަުޅަގނޑު ޮގާވލަން ،ަގއިޮގތު ެގެގންނަންޖެހޭ ަގރާރެއް

އަށް ެގނެޭވ މުދާ ތަންތަނުަގއި ތާިށެވފައި ނުހުންނާނެ ޮގަތކަށް ހެއްދެްއުވމަށް. އެހެންކަމުން، ދިެވހިރާއްޖެ  އި،އުފައްދަވަ 

ޓަކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް .ަވންއަށް ތާއީދުކުރާ ާވހަަކ ދަންނައަޅުަގނޑު މި ަގރާރަށް ފުރިހަމަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ކަދެްއެކުވން:ާވހަ ތުންރިޔާސަ

 . ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަނަދޫ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަނަދޫ

މު ންނޑުމެންނާށް ަވރަށް މުހިިމއަދު ައޅުަގ ،ާވ ަގރާރަކީ  ހުށަހެޅިފަިއ މިޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ެއއީ އިސްލާމިކު  ،ަވަނ އަހަރު 2005 ،ނދާނަށް އަންނަނީއަުޅަގނުޑ ހަ.  ަގރާރެއްފަިއާވހެޅިޟޫޢަކަށް ހުށައުމަ

ެގ ފަރާތުން ދިެވހިރާއްޖޭ. އެ ކޮންފަރެންްސަގިއ ަވނީޮގތުން ބޭްއިވފައި  ންާވކޮންފަރެންސް ކުޭވުތގައި ަހނދާ

ން އަުޑއެހިން. އޯއިޑިޅުަގނޑު ރޭރެންސް އަންފަރައީސް މަުއމޫނު. އެ ކޮ ބައިެވިރެވފަިއަވނީ އޭުރެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤައުީމ  ،ރު އިއައި ެގ އަހަރުތައް ނިމެނ1990ްއަުޑއެހިއިުރގައި ކުެރުވނު ސުާވލެއް އެއީ 

ރާ އަދަދަކަށް ބޯޓު ހުރި ާވހަކަ. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދު އާޅުަގނޑުމެންނަށް އޭެގ ާގތްކު އާސަތޭކަ  އިލައިްނަގޝިޕިންގ 

 ސް ފެންނާކަށް ނެތް. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް މި ަގރާރުެގ ތެރެއިން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ޓެއް ެވމެ ބޯއެން

ާގްތކުރާ އަދަދަކަށް ހުރި ބޮޑެތި  މި ކިޔަނީ މަދު އަދަދެއް ނޫން. ސަތޭކައާ ؟އޭއެ ބޯޓުތަކަށް ީވ ިކހިނެއް ބާ ،ސުާވލަކީ 

އޭެގ ައުގ ލިބިފަިއ  ،ިވއްކި ަނމަެވސް ސްކްރެޕް ޮގުތަގއި  ޗެހިެއއް  އެއިމު ެވސްަގބޯޓުފަހަރުެގ ާވހަކަ. ހަމައާުގ

އެަތްއ އަށް ރާއްޭޖެގ ސީމަނުން ދަތުރުކޮށްެގން އެަތއްމި ދައްކަނީ ިދެވހިރާއްޖެ. ސްޖެހޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީހުންނަން

ހިތުން ކުރަމުން ައިއ ްށ ކުރާރަން ަވިދެވހި ެގުޅަގނޑުމެންދާއިރާެއއްެގ ާވހަކަ. އަތެރެކޮށްިދން ން ޑޮލަރެއް އެއަމިލި
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މި އިންޑަސްޓްރީ މިހާ ޮބޑަށް  ،ކޮށްފަިއާވ ފަދައިން ަގމަސައްކަތެްއެގ ާވހަކަ. އެހެްނނަމަެވސް، މި ަގރާރުަގއި ެވސް ފާހަ

ެގ އަށް ނުލިބި އޮތުމުަވނީ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މި އިންޑަސްޓްރީ މި އްސަދަށަށް ޮގ

  ތުރުކުރަންޅުން ދަެވސް ފާހަަގކޮށްެލޭވ ަވރަށް ބައިަވރު ކަންަތއްތަެކއް އެބަހުރި. އެ ބޭފު މިއަދު ،އެޮގތުން .ބަބުންސަ

އަދިެވްސ  ،އެހެންނަމަެވސް. ކަށް އޮންނަންޖެހޭ އެއްެޗއްޑަސީ.ޑީ.ސީއަކީ ައއި.އެލް.އޯ ސްޓޭންޑަ  ؛ސީ.ޑީ.ބޭނުންކުރާ ސީ

ެގ ސަބަބުން ބައިަވރު ޤައުމުތަެކއް އެބަހުރި. އެ ސީ.ޑީ.ސީަވރަށް ނުެވޭވ އެތެރެއި ސީގަ ދިެވހިރާއްޖެއިން ދޫކުރާ ސީ.ީޑ.

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން  .ކުރިެވފަބާއްާވ ކޮްނފަރެންސްއިން ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަންދޫބުން ަވނީ ބޭރު އިންއޯ އައި.އެމް.

ީއ މި، ސައްކަތްކުާރއިރުން މަސްކޮށްދޭިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުމެން ަވޒީފާެގ ފުުރޞަތު ތަނަަވ

ބިލު ޤާ ،ނޑުމެންެގ ޒުާވނުންނަކީ ަމސައްކަތްކުރަން ކެރޭއަުޅަގ .އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތް ަވަރށް ރަނަގޅު ދާއިރާެއއް

ނަމަެވސް ަސރުކާރުެގ ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ މިދެންނެިވ ފަދަ ކުދިކުދި އެހެން ބައެއް. ކިަޔަވިއެގން ތިބި ަބއެއް. 

 ފުރުޞަތު ކުރިއަށްދާން ބޭނުންާވ ފަރާތްތަކަށް ަވނީ ންއި ނުކުެރިވ ހުރުމުެގ ސަބަބުން މި ދާއިރާއް ތައްތަކެ ކަން

އެ  ؛ށް ުގޅަން އިންނަ ނަންބަރުއަެއޮގތުން އިަމރޖެންސީގައި ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ . ހަމަެގއްލިފަ

، ދާއިރާެގ ބޭފުޅުން އަންނަނީ ިވދާޅުަވމުން. ހަމައެާއއެކު މި  ޖެ ކަމަށްންބަރުން ފޯނު ނުނަާގތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްނަ

 ،ޖެހޭ ކަމަކީއްސަލަ. ހަމައެކަނި ކޮށްލަންމަ  ެގޓުސެޓްފިކެ ހެލްތު ،ްއާވ ައނެއް މައްސަލަައކީއެ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަ

 ކުރާދަން އެޕްރޫްވހަ ގ ންސްކްީރނި މި ދާއިރާެގ ހެލްތު ؛ހެލްތު ،ދެްއަވްނީވކަނޑައަަޅއި ދިެވހި ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

 ހެދޭނެ  ޓެސްޓުބައެއް . ެއއާެއކު ހަދަންޖެހޭ ްނީވެދއްަވގައި ޕަބްލިޝްކޮށްލަޑޮކްޓަރުންެގ ލިސްެޓއް ެވްބސައިޓު 

ދެއްަވްނީވ. މިހާަވރުން ެވްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިންޑަސްޓްރީ ނަަގއިަގެނެވްނ ަވއި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަ 

. ިއޤްތިޞާދެއް އޮތް ޤައުމެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އިމްޕޯުޓެގ މައްޗަށް ބިާނެވފަިއާވ .އީސް ްއޒަތްތެރި ރައެބައޮތް. އި

ޓެރި ސްރީލަންާކއިން އްަލއިން ނެތިދިުއމާ ހަމައަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އަވަ އެހެންނަމަެވސް، އަުޅަގނޑުެމންެގ ޝިޕިންގ 

ޑޮލަރުން މައްޗަށް  1800ނީ ވަ  މިއަދު އެ އަުގ .އެއްބަ ައއިނަމުން އް ެގންޑޮލަރަްށ ކޮންޓެއިނަރެ 900 ،ޑޮލަރަށް 800

 ހާސް ޑޮލަރު ދަްއކަން ީޑ.އޯ ޗާުޖެގ ޮގތުަގއި އަނެްއ ދެ ،ޑޮަލރު ފްރައިޓަށް ދަްއކާފައި  އަށާރަ ސަތޭކަ . ޮގސްފަ

. ރެިވދާނެކުކުރެިވދާނެ. ނަާގ ޓެކްސްތައް ކުޑަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ ކުޑަ  ،ޖެހޭ. ސަރުކާރުންއެބަ

ެވސް، މި ދާއިރާ އަޅުަގނޑުމެްނެގ އަތްމައްަޗށް ނާންނަހާ ހިނދަކު އަޅުަގނެޑއް ަގބޫލެއް ނުކުރަްނ ހެންނަމައެ

ދުަވސް ތެޭރަގިއ ަވރަކަށް އަހަރުދިހަ ިވއްކާ މުދަުލެގ ައުގ ތިރިާވނެ ކަމަކަށް. ިމ ދެކެެވނީ ޭވުތެވދިޔަ  އިދިެވހިރާއްޖޭގަ 

އިްއޒަތްތެިރ  .ބަދަލުތައް ައއިސްފަިއާވ ށްކައަުގތަ  ،ދަތިތައްފައިާވ ށް ދިމާެވންނަރިެވރިކާޯގ ެގނައުުމގައި ިދެވހި ިވަޔފާ

ތަކެއް. ައޅުަގނޑަށް މު ޓްރޭނިންންރަށް މުހިތަކަކީ ެވސް މިއަދު ަވމި ދާއިރާއިން ހަދަްނޖެހޭ ޚާއްޞަ ޓްރޭނިން .ރައީސް

ެއ  ާގ.ންގ ކޯެހއް އެަބ ހިނާރެގ ޓްރޭނި ދާއި  މިނިަވރސިޓީަގއިެވްސ ޤައުމީ ޔު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވ ޮގތުން މިއަދު

އައި.އީ.މޯެގ ސްޓޭްނޑަޑަކަްށ   ަދރިަވރުން އެބަތިބި. އެހެންނަމަެވސް، އެ ކޯސް ހިނަގނީށްާގތަ އާުނަވދިހަކޯހުގައި 
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 އި އެ ދަރިަވރުންނަށް އެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް މި ދާއިރާަގ ،އެ ކޯސް ހެދިޔަސް އެ ކުދިންނަށް .ނޫން

ެލެވނީ މާލެއާިއ އިބޯުޓ މި ދުއްވަ ސް ހަދާލަިއެގން ާއުގކޯއެކަނި އެ މަނުލިބޭ. ހަެގ ފުރުޞަެތއް ރުމު ސައްކަތްކުމަ

މި ސްޓޭންޑަޑްަތއް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހިފަހައްޓަން. ހިފަހައްޓައިެގން  ، މިންަގނޑުތައް . މިދޭތެރޭަގއި އްޔާިވލިނގި 

މައެއާއެުކ، ފަހިކުަރން އެބަޖެހޭ. ހަ ނިކުމެޭވނެ ޮގތްތައް ށްއަމަސައްކަތުެގ ާދއިރާ ނަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ުޒާވނުން

މުޅި ދުނިޔެ  .އުސް ބަެއއްލިޓީެގ ދާއިާރގައި ަވރަށް ފުންނާބުދިެވހިންނަކީ ހޮސްޕިޓާ ،ހަަގކޮށްލަން ބޭުނންއަޅުަގނޑު ފާ

އެ ހި ސީމަނުން ހޯދަން ދިެވ ސްޕަރ ޔޮޓުަތކުންދުްއާވ ެއކި ހިސާބުތަުކަގއި  .އެ ކަމަށް ހެކިާވނެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް

ކުރިން  އި،ސްޓްފިކެޓާ ެހލްތު ،އިތަކާިމދެންނެިވ ޓްރޭނިން. ފަކުރާ މަސައްކަތް ެވސް ަވީނ ހުއްޓުމަކަށް އައިސް

 ،އަުޅަގނުޑ އެދެނީ މި ަގރާރު ކޮމިޓީއަކަްށ ޮގސް ަކންތައްތައް ފުރިހަމަނުުވމުެގ ސަބަބުން. ފާހަަގކޮށްލި މި އަޅުަގނޑު

ޮގސް މި ދާއިާރ އްެލއް ލިބިެގން ޙަމިދެންނެިވ ަމއްސަލަތަކަށް އަަވްސ  ،ދިރާާސއެއް ކުރެވި  ަގޅުުގޅޭ ރަނ މިއާ

 ދިޔުން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ކުިރއަރަިއެގން 

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ޮކޅަކަށްފަހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ުގތުމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. )ަވ

 ދައްަކަވން އެިދަވަޑއިަގންަނަވންޏާ.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅު

 

 ުވން:މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ާވހަކަދެއްކެ 

 ކަންބޮޑުުވމާ  ފަިއާވާފޅުކުރަްއާވ ތުންމެރިޓައިްމ އިންޑަސްޓްީރެގ ފަރާ !ކުރަްއާވތިފުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މާ

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މަކުނުދޫ ާދިއރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޮގތުން ހުށަހަޅާ ަގރާރު.  ުގޅޭ

 ަވނީ ަވރަށް މުހިންމު ަގރާރެއް. ދިެވހިރާއްެޖއަކީ މެިރޓައިމް އިންޑަްސޓްރީަގއި މުޅި މިމުޙައްމަދު ރާޢީ ހުށަހަޅާފައި 

 7ފަހަރު މުޅި ދުނިޔޭެގ ޔޭަގިއ ެވްސ އެންމެ ުކރީގައި ެއއް ޒަމާެނއްަގއި ޮއތް ޤައުމެއް. ިދެވހިރާއްޭޖެގ ބޯޓުދުނި

 ރު ހޫ ޝްޓު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ދުނިޔޭެގ މަބޯ ،އުފުލި ޒަމާނެއް ދިޔަ. ދިެވހި ފަޅުެވިރންނަކީކޮންޓިނެންޓަށް މުދާ

ނީ އެކަން އަލުން ފަށަން. ޖެހެ މި ެވސްއަުޅަގނޑުމެން އަނެއްކާ  ،ނަމަެވސްންއެހެ ްއެގ ޮގުތަގއި ދިޔަ ޒަމާނެްއ ދިޔަ.އެބަ

ރެއްއ ން ދެނެަގތުމުެގ ެއއްެވސް ސެކިއުރިޓީ ފީޗައްކަެވސް ސީމަނެމިހާރު ،މި ަގރާރުގައި ބަޔާންކޮށްަފިއ އެބަޭވ

ްސ އިން ފެށިެގްނ ސީރިއަ  2000 ބަރުންސެޕްޓެ 11ތައް ކުާރ ފަރާތްއެކަމަކީ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ،ނުހުންނަ ކަމަށާއި

ދޫކޮށްފައިާވ ކޮންެވންޝަން ދަށުން  ނަންބަރުެގ 108ަވނަ އަަހރުެގ  1958އައިއެްލއޯ  .ރިޓީ އިޫޝެއއް ކަމަށްސެކިއު

ބެހޭ   ނުަވތަ މިކަމާ ،ދިެވހިރާއްޖެއިން މި ދޫކުރާފޮތް ނުފެތޭ ކަމަށް.  މިންަގނޑަށް އެ އެ  ،ކަމަށް ީވނަމަެވސް ފޮތެއް

 ،އްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުޙަ ީތެވ އެކަން ާވމީ މިްނަގނޑަށް ނުފެތޭުގާރ ބައިނަްލއަ ދޫކުއިދާރާއިން 
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ރާރު. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ ދިެވހިާރއްޭޖެގ ަވނީ މި ަގ ހުށަހަޅާފައި މި މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މުޙައްމަދު ރާޢީ

ބޮޑު އޯޝަން  ބޮޑު ކަނޑުެގ ޖަޒީރާ ޤައުމު. އެންމެ ެއންމެތް ާރއްޖެއަކީ ދުނިޭޔގައި އޮ؛ މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީ

، އެ މަިތެވރި ނަމާއިރަްއޔިތުން ހޯދާފައިާވ  ސްޓޭޓް. ެއއަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރީ ޒަމާނުަގއި ިދެވހިރާއްޭޖގައި ިދެވހި

ރިކަން ފިޔަަވއި ސްެވމަ ޓަކައި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަތުރުެވރިކަާމއިދީ ތަނަަވސްކަން ހޯދުމަށްޞާތިޝަރަފު އަދި އެ އިޤް

. މެރިޓައިމް ުރަވިއެގންމިކަން ކުރިއަ ،އޮތީ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ އެއް ަވސީލަތަކަށް މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ

 ޭވނީ. އަދި ފާއިުތިވ ޒަމާނުަގއިދެ ށްއައަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރި ،ޒަތްތެރި ރައީސް އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަުރަވިއެގްނ އިއް 

މިއަދު  އީމި ،ކަމާއި ދިަޔއީ ކިހިނެއްީބެވެގންއެ ެގ އަތުން ން ދިެވހީ ،ނދުތައް ެގްއލުނީ ކިހިނެއްކަމާއިއުޅަ ެގއްލިފަިއާވ

 . ދިެވހިލައިެގން ނެތް. ިމ ކުރިއަުރަވންޖެހޭރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ ުސާވލުތަކެއް. އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ހުއްޓާ

މުދާ އުފުލި ަބޔެއް. މި ަގރާުރަގިއ ބޮޑަްށ  އި ެވހިްނނަކީ ކަނުޑަގ. ދިދިެވހިންނަކީ ކަނޑުެގ ދަރިންތަކެއް ،ރައްޔިތުންނަކީ

ެގ ފާއިުތިވ ަވނީ ދައުލަތު  ބޮޑަްށ މި ދާއިާރއަށް އިހުމާލުެވފަިއާވކަން. ަވރަށް ބޮޑަށް މި މިީއ ަވރަށް  ،ަވނީފާހަަގކޮށްފައި 

 ގެ . އެމް.އެން.އެސް.އެލްލުެވފަހުމާދާއިރާއަށް އި ބޮަޑށް މި ކޮށް ކުީރެގ ެވރިކަަމކުން ަވރަށްޞަ ޚާއް މުން،ެވރިކަ

 ދިެވހި ތަުކެގ ތެރޭގައި ދިެވހިރާއްޭޖެގެގ އަހަރ80ު، ެގ70ެވސް އޭރުގައި  ޮގތެއް ނޭނެގ. ހަމަގައިމު ބޯޓުތަކަށް ީވ

އަށް ެވްސ އާއަށް ެވސް އަދި އިންޑި ާބއީޑުސްރީަލންކާއަށް ެވސް،  ؛އިިރ ޤައުމުތަކަށްދިެވހި ފަޅުެވރިްނ ކަ ،ފަހަރުބޯޓު

ކިހިނެއްެވެގންތޯ ދިެވހިާރއްޖެއަްށ  ،ިދެވހިން. އަޅުަގނޑުެގ ުސާވލަކީ އްކުރަންތޯ ބަރުމާއަށް ެވސް މުދާ އުފުލީދި ކީ އަ

ަޔއީ. ިދެވހިރާއްޖެއަކީ މުިޅ ދުނިޭޔެގ ދި ާވންޖެހުނީ. ދިެވހިންެގ އަތުން މި އިްނޑަސްޓްީރ ބީެވެގން މި މިހެން

ކުރަނީ. އެ ާކޯގ އަިދ ާކޯގ ދަތުރު 70ތި. ދިެވހިރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް %ންމަކަ ޅިޅި. ިވޔަފާީރެގ ހަތަރުއަނޯގހަތަރުއަނޯގ

އްދެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން ތިބިއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއްއެވްސ ހައެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުާވ ސަރަ

ްއޭސ ނޯެވހި ދިދައަށް އިރު، ދިބުނި ޒަމާނުގައި ިދެވހިރާއްޖޭެގ ދިދައަށް  މި ،ސާެއއް މިހާރަކު ނެތް. އެހެންނަމަެވސްހިއް

ރައްޔިތުން މުދާ އުފުލި ބަޔެއް އެީއ. އެންމެ  ކޮންޓިނެްނޓަށް ދިެވހި 7ޒަމާނެއް ދިޔަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދުނިޔޭެގ 

ޮގއްސަ އެބަހުރޭ. ސީނުކަރައަށް ޮގއްސަ އެބަހުރޭ.  ކަަރއަށްމްރޯސް ިދެވހިން ަތއް ދިަޔއިރު ެވޚުަގދީމީ އިހުެގ ތާރީ

 ކަނޑެުގ ދަރިންތަކަކަށް ކިހިނެއް  ޮގސް ހުރިހާ ކަރަތަކަށް މުދާ އުފުލިށް ޮގްއސަ އެބަހުރޭ. މިހެންަރއަކައޮޅުދޫ

މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މި   ،ންބަރުއަުޅަގނޑުމެން އެބަެޖހޭ އިއްޒަތްތެރި މެ ،އަރަނީށްާބވައޭ އަޅުަގނޑު ހިތަެވެގން

އިހުމާލުެވފަިއާވ  ،ބެހޭ ދާއިރާތަކުން މިކަމާ ރަން.ރަނަގޅަްށ ދިރާސާކުށް ަގރާރު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ަވރަ ހުށަހަޅާފައިާވ

ން އޮތް ހުރިހާ ދެެވށްއަމިކަމާއިެގން ކުރިދެެވްނ، ށްއަޮގތުން ކުރިބެހޭ  މިއާ ،ޒިރުކޮށްހާދާއިރާތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން 

ކުރަން. ްށ އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކަމަޮގތަކުން ިވސްނަިއެގން އެަކން ެގންދިޔުމަށް ކޮމިޓީ މަުރޙަލާގައި ިވސްަނާވނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ. 
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ރު.  ޞީބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މުލަކު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ނަ ަވރަށް

 

 :ުވންރު ާވހަކަދެއްކެޞީމުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްބރާހީމް ނަ

މެދު  ބޮުޑުވންތަކާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މެރިޓައިމް އިންަޑްސޓްރީެގ ފަރާތުން ފާޅުކުރަްއާވފައިާވ ކަން

ކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވަފިއާވ ަގރާރަށް އަުޅަގނޑު ެވސް ތާއީދު

މި ތެރެީވ އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް ަވސީލަތް. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ރު އެދިެވހިންނަށް ފުރަތަމަ ރާއްޖެއަށް ޑޮލަ

ފެންނަމުންދާ  ދާތަން  ށްމުޅިން ދިެވހިން ދުރަ މިކަމާ ،މި އިންޑަސްޓްރީ ހީނަރުެވ ،ކަންބޮޑުުވން މި ފާޅުކުރަނީ

 އާ ޒަމް އިންޑަްސޓްރީއަރިއަުޅަގނޑުމެްނެގ ޓު ،އަުޅަގނޑަށް ހަމަ ފާހަަގކުރަން ކެޭރ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ހިނދުގައި.

ނެ އެންެމ މުހިންމު އެއް ަވސީލަތަށް ރާއްޖެއަށް ބޭރުފައިސާ ެގނެޭވ ،އެއްފަދައިން މިއީ ެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް

ބޭފުޅުންެގ  އެ  ،ެގ އަހަުރތަކުެގ ތެޭރަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 90އަުޅަގނޑަްށ ފާހަަގކުެރޭވ ހެދެންޖެހޭ އެބަ. 

 ކުރިން. އެމަޝްަވރާ ބޭފުުޅންނާ ނުޑ ެވްސ ކޮންމެެވްސ ަވަރކަްށ ބަިއެވރިެވލިން. އެުޅަގކަންބޮޑުުވންތަުކަގއި އަ

ެގ އަހަރުތަކުެގ ތެރޭަގއި ދިެވހިރާއްޖެއަށް ަވންނަމުންދިޔަ 90މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު  10ޅުކުރައްާވފަިއޭވ ބޭފުޅުން ފާ

ކުރާނެ ހަމަ ރަނަގޅު އަދަދެްއެގ ޮގުތަގިއ ބަތްދުގައި ނިސްޞާތިޤައުެމއްެގ އިޤް ،ާވހަކަ. މިއީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ފަންތީެގ ޒުާވނުން ިގނަ އަދަދަކަށް ެއ  ަތޢުލީމީ ޮގތުން މެދު ،ސް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީ ްއކޮށްއަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ހަމައެާއއެ

 އިން ހަމަ ޑޮލަރާ 900ދުަވސްަވުރަގއި މި އިންޑަްސޓްރީެގ ބޭނުން ހިފާފައިޭވ. ާގތްަގނޑަކަށް ުކއްޖެްއެގ މުސާރަ 

ެގ އޭރު ،ދެމެދުގައި ހުރިކަން ެވސް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުރަން. ނަމަެވސް ހާސް ޑޮލަރާ 12ޮގސް ފެށިެގން

ޓަަކއި ެއއްެވްސ މިކަން ކުރިއެރުުވމަށް ،ދުަވސްަވރުެގ ސަރުކާރުތަކުން މިކަމަށް އެއްެވސް ކަހަލަ އެ ،ސަރުކާރުތަކުން

 ނަމަކަމެއް ދިންއެޮގތަށް އެކަމަށް އަހަމިއްޔަތު މެންނަށް ނުފެނޭ.ަގނޑުތަނެއް އަޅު ާވކަމެއް ދީަފއިކަހަލަ އަހަމިއްޔަތު

ލިބޭ މުދާ ހެޔޮ  ައޅުަގނޑުމެްނެގ ާއއްމު ރައްޔިތުންނަށް  ،އަޅުަގނޑުމެންެގ މި ިވޔަފާރިަތއްމިއަދު  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ފާޅުކުރައްަވއިފި ާވހަކަެއއް. ބަރުނެ. މަނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންކުރާ ތަންތަނުން ލިބޭއަުގގައި ިވޔަފާރި

 ،ކަމަށް ާވނަމަ އެއް އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖެއަްށ އެތެރެކުރާ ތެރެއިން ކޮންެޓއިނާ އާއަުޅަގނޑުމެން އޭޝި ،އްއެ ކޮންޓެއިނާ

އި އޮތްއިުރަގިއ ބޯޓު މި އިްނޑަސްޓްރީގަ  90ނަށް ެގ އަހަރުތަުކެގ ތެޭރގައި އަުޅަގނޑުމެން 90 މިދެންނެީވ

ރި އިްއޒަތްތެ ،ކޮންޓެިއނަރ ރާއްޖެ އެތެރެކުރެޭވ. ެއހެންނަމަެވސް ށްޑޮލަރަ 800އި ޑޮަލރާ 700 ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ކަންކަން  މި ޑޮލަރު. 3000ޑޮލަރު،  2500ޑޮލަރު،  2000އުޅެނީ  މިމިއަދު ކޮންެޓއިނާރއެްއެގ ައުގ  ؛ރައީސް

ކުރަނީ. ކަންތައް ކޮންޓްރޯލް ތްތަކުން މިހާރު މިފަރާބޭރުެގ ކުރުމަށް ޓަަކއި މި ތިއްބެީވ ިދެވހިންނެއް ނޫން. ކޮންޓްރޯލް

ހަމަ ބައެއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ފާހަަގކުރެއްިވ  ،ެގ ަރއްިޔތުންއާއި، އިންޑި ކޮށް ސްރީލަންާކެގ ަރްއޔިތުންނާޞަޚާއް
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ީވ. އްބެތި ކަންތައްތަުކެގ ކޮންޓްރޯލް ނަަގިއެގން މިއަދު މި  ފަދަ ބައެއް ރަްއޔިތުން މިއާފަދައިން މެލޭޝި

ެއކު ކަމުެގ ފުރިހަމަ އުއްމީދާއްާވނެސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފަދަ ފުރުޞަތެއް އިރާދަކުެރްއިވްއޔާ މި

ކުރިަމުގަގިއ ދިެވހިންނަށް އޮތް ަވރަްށ  ،ައޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވަފއިާވ ަގރާރަކީ 

ެވސް ދިެވިހ  ގައިމުހަމަ ،ދީ ބަދަލެއް ެގނެޭވނެޞާތި ޤްޭކ. ޤައުމަށް އިތުރު އިތަކެމުހިންމު އިތުރު ވަޒީފާ

 .ަގރާރެއްެގ ޮގތުަގއި އަުޅަގނޑު ެދކެނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިެގންދާނެ ންނަށްޔަފާިރެވރިިވ

ބޯޓު ނަމަެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެޭހ  2 ،ެވސްއެއް ޯބޓު ނަމަ ދިއަ .އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބޯޓުފަހަރު އުފައްދަން

 އުމުަގއި ަވޒީފާތައް ޤަ  ،ޓަކައިޒުާވނުނަށް ކޮްށެގން އުަފްއދަން. މިދެންނެިވއިންެވސްޓު ސްޓްރީަގއި ސަރުކަުރންޑަމި އިން

ހަމަ  ފުރިާވނެ ަވރަށް ބޭނުންުޒާވނުންނަށް މި ދަންނާަވހެން ރަނަގޅު ަވޒީފާެއއްަގއި އުޅެލާނެ  ،މަދުަވމުންދާއިރު

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގްނ  .ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މި އިންޑަސްޓްީރ މިއީ. ސީލަތެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު ދެކެނީަވ

ޓު މިހާރު  ޕޯއުމުެގޤައުމުތަކުަގއި އެ ޤަޚާްއޞަކޮށް ސްރީލަްނކާ ފަދަ  ،އުމުތަކުަގއިޤަ އެބަދޭ ބައެއް 

ަގއި ަވުގތު ެވސް އެ ޕޯޓު އެތަްއ މިލިއަން ކޮންޓެއިނާއެއް މި  ،ހާސް. އެތައް ޮގސްަފިއާވ މިންަވރުންެވެގޤީތަރައް

ުއމުެގ އިޤްތިޞާދަށް މިއަދު ޤަޮގސް އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ދެންނެިވ އިންޑަސްޓްރީ ފުާޅެވެގން ؟އެބަހުރި. ކީްއެވެގންތޯ

އި ައޅުަގނުޑ ދަންނަާވނީ ޔޭގަ ދުނި  ަވނީގައި އެ ބޭފުޅުން މި އިންަޑސްްޓރީ ،މަށް ިވސްނިެގން ކަ ަވންނަ ފައިާސއަކީ އެއީ

ކަމަށް ފަސްޖެހިެގން މިއަުޅަގނުޑމެން  ،ހިނދު އްޖޭއަށް އޮތް. މި ފުރުޞަތު ދިެވހިރާނަންބަރ ަވންެގ ޮގތުަގއި ހިެމނިފަ

ޖެ   މި ރާއްކަމަށް ާވނަމަ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ެއއީ ަވރަްށ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ތިބޭ

ކުރާ މަސައްކަތްތަކުަގއި ައުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ މި މިހުރިހާ އެންމެން  ެގަގނޑުމެން އަޅު ކުރަން ޤީތަރައް

ޓަަކއި މި މަޖިލީހުން ކުރެެވން އައި ހުރިހާ މި އިންަޑސްްޓރީ ކުރިއެރުމަށް ދީެގން ީރއަށް އިތުރު ސަާމލުކަމެއްޓްއިންޑަސް

 ދީެގން މެރިޓައިމަށް ެއްއބާރުލުންްއިވއްޔާ މިއަށް ކުރެ. ސަުރކާރުން އިރާދަޔާ ކުރާނެއިރާަދކުރެްއިވއް  ެކއްތަތްމަސައްކަ

ޓަކައި ކަތަށް ުޒާވނުން ތަމްރީނުކުރުމަށްއްލުެވެގންދާނެ. މިތަނުގައި މެރިޓައިމް މަސައްޙަ ދިމާެވފައިާވ ަމއްސަލަތައް 

ރި ަރއީސް، ތްތެިއއްޒަ އިނިން ސެންޓަރެއް. ނަަމެވސްިވލިނިގީލގައި އެބަހުރި ޓްރެ ސެންޓަރުތައް އެޅިަފއި އެބަުހރި.

ހަމައަށް ަވރަށް  ަވނަ އަހަރާ 2000ެގ އަހަރުތަުކެގ ފަހުކޮޅުން ފެށިެގން އައިސް  90 ،ަވނަ އަހަރުން ފެށިެގން 2000

އެތަނުން ތަޢުލީމު   ަވނަ އަހަރުްނ ފެށިެގން 2005 ،ލިބިެގންދިޔަ. ނަމަެވސް ތަކުން ތަމްރީނުރުިގނަ ކުދިން މި ސެންޓަ

މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިފަދަ ަވސީލަތްތަކުެގ ބޭނުން  ދުަވހެއް ުދަވހަކަށް މަދުެވެގން. ދަނީއުނެގނެމުންދާ ުޒާވނުން 

ިގނަ  ނެއުމަށް އިންކަމް އެތެރެކުރެޭވޤަމި ެގ ކުިރއަށް އޮތް ތަނުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ،އަޅުަގނޑުމެން ހިފައި

 .ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޞަތަށްރުފުިވ ެދކުމެއް. ދެއް ސް ދެކޭެވަވސީލަތްތަެކއް ހުންނަންޖެހޭކަމީ އަޅުަގނޑު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:
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 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކެންދޫ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ާވހަކަެދއްެކުވން:ކެންދޫ 

އިރު ފުރަތަމަ ެވސް ޮގތުން ާވހަަކދައްކާ ުގޅޭ ނޑުމެން މި ަގރާރާޅުަގއަ !ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

ްނ ާރއްޖޭެގ އެކި ރަށްރަށުން ކޮނެެގ ،ަވނަ އަހަުރ ރާއްޖެއަށް އަިއސް 1983 ލްއިދާއަތޯ  ،ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ

ހުރި  މެދުަގއިކް ކަނޑުެގ ސިފި ޕެ އީއެ ،ޕޮލިނޭޝިއާ ،ނެިގ ބައެއް ބުދުތައް ނުަވތަ ެއ ބޯތައް ބަލާފައި އޭނާ މި ބުނަނީ

ޖަރީތަކުން ެވސް ހަމަ ފެނުނު ކަހަލަ ބުދުތަކެކޭ ާރއްޖެއިްނ ެވސް މި ފެންނަނީ. ހަމަ ެއޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ތާރީޚް 

ސާެގފާނު ދުނިެޔއަްށ ަވަޑިއެގންނެުވުމެގ ކުރިްނ ޢީ ،އަހަރު ުކރިން 2000 ީމެގ ؛ސާެގާފނުެގޢީ ،ބެލީމަ އެބަ އެނޭގ

 ،ދޭހަކޮށްދެނީ ޖިޒީ ދައްކާފައިާވކަން. މިއިން ންލަތްތަަކށް ދިެވހިއުގައި އޮތް ަބއެއް ދަތަ ޔޫރަޕުަވން ނުެވސް ރޯމަނު

ރަތަކަށް. ަވރަށް ދުރު ބައެއްކަން ަވރަށް ުދރު ކައުޅުނު ކޮށް ކަނޑު ދަތުރު މާނުްއސުރެޒަަގނޑުމެންނަކީ ޅުއަ

ެވސް ކިޔާފައި މި  ޓަށް އިނިގރޭސިބަުހން ނަން ށްަވްއކާ ތާއެއާއެކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބައެނޭގހިސާބުތަކަށް. ހަމަ

ނޫން. ތާަވްއކާށި  ޓަކީ ދިެވހިރާއްޭޖގައި ހެޭދ އެއްެޗއްށްާތަވްއކާ ،އޮންނަނީ ރާއްޖޭެގ ނަން ލައިެގން. އެހެންނަމަެވސް

 އެކަމަކު  ނީ.ސާބުތަުކން މި ފެންނަެއ ހި . މަޑަަގސްކަަރއިެގ ރަށްތަކުންއި އާ ސީޝެލްސްނީފެންނައާއްމުކޮްށ މި 

ތުގައި ެއ ޙަޤީޤައޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދިެވހިން  ދިެވހިރާއްޖޭެގ ނަން ތާަވއްކާީށެގ ކުރިއަށްލާަފއި ނަން ކިޔާފައި މި

 ،. އޭރު ދިެވހިން މިހިސާބުން ޮގސް ދިެވހިން .ކީޔަބަަތނުން އަނެއްތަނަށް ެގންދިަޔ ން ެއއްކާށި ސީޝެލްްސއި

 ،ހަމަ މަސްކެޓުން ،ުގޖުރާތުން އަނެއް ފަރާތުން ޮގސް ،ރައިންމަަޑަގްސކަ ،ންއިސީޝެްލސް ،ޑިެއޯގާގިޝާއއިން

ދަތުރުކުރަމުން  ތުަގއި ދިެވހިންޙަޤީޤަގައި ނުއިްނޑިާއއިން މުޅި ތަ ،މެލޭޝިއާއިން ،އަސޭކަަރިއން ،މިފަރާތުން ޮގސް

ނޑުމެންެގ ތެޭރއި އޮތް ން އައިްސ އަޅުަގށިެގއެާއއެީކަގިއ މި ކަންަތއް ަވިކ ހިސާބަކުން ފެިދެވހިންނަކީ. ހަމަ އަިއ ބަެއއް

ޖެހޭ. ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ައއި ބަދަލުތަާކ ސްޓްރީެއއް ނިިމެގންދިޔަ ޮގތް ެވްސ އަުޅަގނުޑމެން އެބަ ިވސްނާލަންްނޑަބޮޑު އި

މު ން މުހިމިއީ އެއާެއކީަގއި އޭރުަގއި އޮްތ ސަރުކާރަށް. ހަމަހަމަނުކޮށްލެުވނީއެީކގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ެއއާެއކީަގއި ފައި

އަދި މީެގ  ،ކަންއޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ. ެއއީ މިކަން ފުޅާެވެގންދާނީ ކިހާ މިންަވރަކަށްކަމެއްެގ ޮގުތގައި ނުފެނި

ނުަވތަ އިޤްތިޞާދަށް ލިބޭނެ ފައިދާއާއި މަންފާ އެކަށީެގންާވ  ،ެގނެސްދޭ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ިއޤްތިޞާދަށް

ުވމުެގ ސަބަބުން މި އިންޑަސްޓްރީ ނުދެ  ކަންމިއްޔަތުއްްނާވ ައހަކަށީެގއެ  ،ބުންސަބަަވރަށް ނުބެލި އޮތުުމެގ 

ތުގައި މި ދިޔައީ. ެއހެންނަމަެވސް، މިއަދު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ތުރާކުނުަގިއ ޙަޤީޤަ އަތުން ބީެވެގންެގ އަޅުަގނޑުމެން

މި   .ފަހަރު ދަތުރުކުރާނެތި ބިޔަ ޯބޓުޮބޑެ ތުރާކުާނއި މަލިކާ ޭދތެރެއިން އެކި ،ަވންޏާ ހުރެފައި ބަލައިލައިފި ކަމަށް

އާުގބޯޓުފަހަރު އެންމެ  އް. އެންެމ ިގނަނޯންނާނެ އެަވރުެގ ޗެނަލެ ސާބުގައި ެވސްމި ހި ،ބުގައި ެވސް ނޯންނާނެހިސާ

ކީ އެއީ. އެހެންނަމަެވސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފަހަރު ދަތުރުކުރާ ޗެނަލަިގނަ މުދަލާއި ކޮންެޓއިނަރު އުފުލާ ބޯޓު
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ޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ެވސް ހަދަންއުޅޭ ާވހަކަ. އެކަމެއް ނުެވއް ހިނާގ ޝިޓްރާންރުން އެތަނުގައި ކާރުނީ ެއކި ސައިެވ

ނުަވތަ  ،އުފުލުން މުދާ އިނޭގތޯ. އެހެންނަމަެވސް، ިމކަން ކޮށްެގން ނޫނީ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ދިެވހިރާއްޖެއަށް

ޓްރާންޝިޕްމަންޓް  އިރާއްޖޭގަ ތުގައި ކުަޑކުެރޭވނީ ޙަޤީޤަ ުގ ެވސް  އައިމް ޝިޕިންގައި މި ެގންނަ މުދަލުެގޓަމެރި

ލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޯބޓު އަނބުރާ ލަންކާއަށް ިގނަ  ،މިހެން މި ދެންނެީވ ެވސް ހަދައިެގން. ބަނދަރެއް

ނބުރާ ެގންދާނެ އިން އައްޖެއުމަކުން ރާއްޖެއަށް އަިއއްސަ ރާޤައެީކގައި އެހެން ޖެހެނީ ހުހަށް. ހަމަ އެއާފަހަރަށް ދާން 

އަުގބޮުޑާވންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް  ހުރޭ. މިއީ އެްއ ސަބަބުއެްއޗެއް ނު

، ހައްާޓ ެވސް ތަނަކަށް ހަދައިެގން ބަކޮށްފައި ކާ އުމުތަކުން މުދާ ެގނެއްސަ ރައްޤަހަދައިެގން ދިެވހިރާއްެޖއަކީ ެއހެން 

އުމުތަކަށް ެގންދާނެ މުދާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ތެރޭަގިއ ޤަ  ނަ ބޯޓުތަކުން އަނބުރާ އެހެންއަށް އަންއްޖެދިެވހިރާ އަދި

ޙަޤީޤަތުަގއި މީެގ އަުގ އެކަީށެގންާވ ަވރެއްަގއި ހިފެހެއްޓޭނީ. ހަމަ  ނުަވތަ އަުޅަގނޑުމެން ދިެވިހރާއްޖޭަގއި ހުރެެގން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަ  ،ަގރާރުގައި ެވސް ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ފަދައިން  މި ،ކަމަކީ  އެކު ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭނެ އަނެއްމިއާ

ގައި ބެހެއްޓުމަްށ އަުގ ަވކިަވެރއް  މި ބަޔަުކ މި އިންޑަސްޓްރީ ހިސޯރުކޮށްެގން ހަމަ ަވކި ،ކުރެވޭ  އެބަ

 ން އަބަދުެވސް މިޑުމެއަޅުަގނ .ކަމެއް ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މީގައި ެއބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ އެއީ ކަން.މަސައްކަތްކުރާ 

ެއކީަގިއ އިތުރުާވ ާވހަކަ. ހަމަ އެއާ ފްލޭޝަންދައްކަނީ އިން މި މެންއަޅުަގނޑު .ދައްކަނީ ތަކެތީެގ ައުގ ބޮޑުާވ ާވހަކަ

ހުރިހާ  ،މުދާ ެގނެއްސަ ންނޫން އެ ބޯޓުފަހަރު އަެގއް ޝިޕިންގއަށް ދައްކަންޖެޭހ ށް ނުަވތަ މިެގންނަ ޝިޕްމަންޓަ

މާލޭގައި. މާލޭެގ ކުލި އިންތިހާއަށް ބޮޑުީވމާ، އަނެްއކާ ޖެހެނީ  ބަހައްޓަން މި އިކޮށްފަށް ްސޓޮކްނޑަކަމުދަލެއްހެން ާގތްަގ

ޝިޕިންއަްށ  އެހެްނީވމާ، އަުޅަގނޑުމެން. ތްތެރި ރައީސްހަމަ ބޮޑުތަނުން މުދަލުެގ އަުގ ބޮުޑެވެގން އެބަދޭ. ިއއްޒަ 

 ،ތް އެބައޮތް އަުޅަގނޑު ކުިރންެވސް މިދެންނެިވ ޮގތަށް ގޮ  ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ މިންަވރު އަޅުަގނޑުމެން ުކޑަކުެރޭވނެ

 ެރޭވނެ ޮގަތކަށްުގދަްނކުރުމުެގ ަޚރަދު ކުޑަކު އަދި ާރއްޖޭަގއި ސްޯޓކުރެޭވ މުދާ އި،ޓްރާންޝިޕްމަންޓު ބަނދަރެއް ހަދަ

 މިޮގތަްށ ަގއިެވސް އަުޅަގނޑުމެން އެބަެޖހޭ ިވސްނަން. އެހެްނީވމާ، މާލެއަށްުވރެ ކުލި ތަްނކޮޅެްއ ދަށް ތަނެއް

ޮގތުގައި ތަކެީތެގ ައުގ ެވސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދަށްކުރަން  ބޫުލކުރާަގ އަޅުަގނޑު ސްޓޯކުރެޭވނެ ޮގތް ހަދައިެގން ނޫނީ

ިގނަ  ަވރަށް ،ެވސް ނަލުެގ ިއތުރުންޗެ ކުރިައޅުަގނޑު ކުރިން ފާހަަގ ؛ަގިއ އަޅުަގނޑުމެންއުނދަޫގާވނެ. ދިެވހިރާއްޖޭ

  ެވސް ހަމަ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް  ރު ޗެނަލެއް އެބަހުރި. އެހެންީވމާ، މިއިން ކޮންމެ ތަނެއްގައިހަތަދެތިން ،ޗެނަލްތަކެއް 

އްޕޮުޅަގިއ ނު ހިސާބުގައި ނުަވތަ އިހަަވންދިއަުޅަގނޑު ދަންނަާވނީ އަދިެވްސ ހަމަ ތުރާކު ،ބަނދަރެއް ހަދައިފިއްޔާ

. އެހެްނީވމާ، ރަނަގުޅާވނީ އެންމެ ންނަށް ޑުމެއަދިެވްސ އަުޅަގނ މޭހެދުބަނދަރެއް  މިކަހަލަ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް

 ކޮޗިްނގައި ަހމަ އެކަށީެގންާވ ބޮޑު ބަނދަރެއް އޮތުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން  ،އޭެގ ބަނަދރެއް އޮތުމަކީއަދި ކޮޗިންަގއި 

 ަވކި ބޭނުންކުރެެވނީ ްނެގ ބަނދަރު ެވސްކޮޗިއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގައި  ،ފަހަތަށް ޖެހެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން

ޮގތުން ޑުާބީއ  އަުޅަގނުޑ ހަނދާންާވ .ޮގުތގައި ެގޓަކައި ބޭނުންކުާރ ބަނދަރެއްބަޔަކު އެ ިވޔަފާރި ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް
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ބޭނުންކުރަނީ. ެވސް ޮގތުަގއި ޮކޗިންެގ ބަނދަރު  ެގނުންކުރާ ބަނދަރެއްމީހުން ކޮންޓްޯރލުކުރަން ބޭ އެ ޯވލްޑު

 މި ާވދަެވރިކަމުެގ ތެރެއަްށ ަވނުމުެގ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އެކަން  ،ތްބައޮއެހެންީވމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހަމަ އެ

ޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނީ އަ  ެއކަން .ކުރެޭވނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަީށެގންާވ ޝިޕިްނގލަިއނެއް އުފެއްިދެގން

ބޮޑަށް  ަވރަށް ކައިޓަބަނދަރެއް ެވސް ހެދިެގން. ދެއްިވ ފުުރޞަތަށް އެކަީށެގންާވ ރަނަގޅު ޓްރާްނޝިޕްމަންޓް

 ލަިއކުމް.ޢަ ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 . ޝަހީމް ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ދެކުނު ހެންޭވރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ާވހަަކދެއްކެުވން: ހެންޭވރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެްނބަރު ޙުސައިން ޝަހީމް

މެރިޓައިްމ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ އްޔާޝުކުރި

ުގޅޭ ަގރާރު. ބަެއއް ބޭފުޅުްނ އެބަ ިވދާުޅޭވ ރާއްޭޖަގިއ  ެގ ފަރާތުން ފާޅުކުރާ ކަންބޮުޑުވންތަކާޒްއިންޑަސްޓްރީ 

ކަްނކަމަކީ.  އިާވ މައްސަލަތަކޭ ފްރައިޓު އަުގބޮުޑުވމާދިމާޝިޕިންގލައިނެއް ނެތުމުން  .ޝިޕިންގލައިނެއް ހަދަންީވއޭ

ިދެވހިރާއްޖޭަގިއ އޮޕަރޭުޓކޮށްެގްނ  ،ޝިޕިްނގލަިއނެއް އުަފއްދަިއެގން އަޅުަގނޑު ދެޭކޮގުތަގިއ ދިެވހިރާއްޖެައކީ

ޯގ ލިބޭ  ކާރންދިެވހިރާއްޖެއަކީ ރިޓާ ،ސަބަބަކީ ންޖެހޭއަނެއްާކެވސް އަެނއް މިފްކޯައށް ާވނީ. އެހެން މިދަންނަަވ 

ފަހަށް އަނެްއކާ  ލުމަށްޤައުމެއް ނޫން. ިދެވހިރާއްޖެިއން އެްއެވްސ ޝިޕިންގަލއިަނކަށް ބޭރުން ެގންނަ ާކޯގ ެގނެސް 

ފަރާތްތަކަށް ޖެހެނީ  އެހެންީވމާ، އެެގންދަންޖެހެނީ. ނޫން. ހުސް ކޮންޓެިއނަރ  ތަނެއް ބޯޓު ފުރެންދެން ކާޯގ ލިބޭ

އެިކެއިކ  ،ކަމުގައި ިވޔަސް ސަތޭކަ ސާޅީހެއްހާ ޑޮލަރު ޖެހި  ތޭރަ ،އަދަދަކީ ންނައި އިފްރައިޓު ރޭޓުގައި ޖަހާފަ

 ،ލަ އަުގ ރިޓާރންެއކި ތަންތަނަށް ބަހައިެގން ޖުމު އި،ަވުރެގ އަދަދެއް ޖަހަނަ ާވސްތަކުެގ ޮގތުަގއި ޭއެގ ދެުގޗާޖަ

 ްނަގޕޫރަށް ތަންތަނަށް ފްރައިޓްސި ،ފްރައިޓު ޮބޑުެވެގންދަނީ. ސިލޯނަށް ،ރންކުރަްނ ބޭނުންާވތީެވކޮންޓެއިނަރ ރިޓާ

މާ، ިދެވހިރާއްޖެއިން ިވޔަފާރިއަކަށް ާވތީ. އެހެންީވ ކުޑަކޮށް އަންނަނީ އެއީ ިރަޓރން ކާޯގ ލިބޭ ތަންތަން ަކމަށް

  މި ޙަޤީޤަތްަތކުެގ ަމއްޗަށް ބުަރާވންޖެހޭ. ބަލަންޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ  ،ސަރުކާރުން އިްނެވސްޓުކުރާ ކަމަށް ާވނަމަ

 ،ހިސާބަށް އޮންަނނީ ސިންަގޕޫރާ މިނުާވނެ. މިސާލަކަށް ދަންނަަވންޏާ ކޮންޓެއިނަރ ްފރައިޓު މިސާލަކަްށ އް މިކަމެ

ލާއިރަކު ބޮެޑއް ނޫން. ހަމަ  އިފްރައިޓު ރޭޓު މީހަކު ބަލަ .ޑޮލަރު 1340 މާލެ ،ސިންަގޕޫރުމާލެ ނޫނީ  ،މްބޯކޮލަ

 ،ޑީ.ޓީ.އެްސ ޗާޖު ،ސްެގ ޮގުތގައި އެކްްސޯވްކ ޗާޖުޖަކު ޗާއިަރށް ދޭނީ އެ ައުގ. އެކަމަފްރައިޓް ރޭޓު ފޯނުކޮށްލާ

މި ެއއްޗެހިތަުކަގއި  .ޗާޖު، ަލއިނަރ ޗާޖު، ޑޮިކޔުމެންޓޭަޝން ޗާޖު އެސް.ސީ ،އޯ.ީސ.ާއރު ޗާޖު ،ޗާޖު .ސީ އޭ.ޕީ.އާރު

ލަރެއް. ޑޮ 60ޑޮލަރު. އަނެއްކާ  196އިތުރަށް  .ޑޮލަރު 345އިތުރަށް  .ޑޮލަރު 1340ފްރައިޓް ޗާޖަކީ  ،އޮންނަނީ މި
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ޑޮލަރު. މި ެއއްޗެހިަތްއ  35ފަހުން  ންމެއެ .ޑޮލަރު 50ޑޮލަރެއް. އަެނއްކާ ސަތޭކަ ޑޮލަރެއް. ދެން  75އަނެއްާކ 

 ،އަންނަނީ. މިހެން މި ހަދަންޖެހޭ ސަބަބަކީ ލަ ފްރައިޓް ރޭޓު ބޮޑުެވެގން މިޖެހޭ ޖުމު އެްއކުރީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އެހެންީވމާ، ިމަވރުެގ ތަނަކުން ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ޝިޕިންގލައިނެްއ އަލުްނ  ލަ.ރިޓާރން ކާޯގ ނުލިބޭ މަްއސަ

 ،ޖެހޭކަމަކަްށ އަުޅަގނޑުމެން ިވސްނާލަން ުނާވނެ. ދެން އަނެއް  މަކީ އެްއޮގތަކަްށެވްސ ކުރާަވުރެގ ކަމަކަށްއުފެއްދު

ދުނިޔޭެގ ޝިޕިންގލައިނަށް  ،. ތެދެއްމެެގންއުޅެނީ އަޅުަގނުޑމެން ކަންބޮޑުެވ ދިެވހިރާއްޖޭަގއި މާިގނަ ބޯޓު ހުރެެގން މި

ޯގ ބޯޓުތައް ހުރިހާ ކުންފުންޏަކުން ވިއްކަމުންދިަޔއިރުަގިއ ކާ ުގިޅެގން ހުރިހާ ޖެނެރަލް އައި ބޮޑު އިންޤިލާބާ

 ؛ިވއްކާލަންޖެހޭ އެްއޗެއް ސްކްރެަޕށް ބޯޓުތައް ަގތް. އެ ިވދާުޅާވ ކުންފުންޏަކުން ަގތް. އެ ަގތީ އެ ދިެވހިރާއްޖެއިން 

ހާ އުޅަނދުތައް ްލސްއަށް ހުރިކޮންޓެއިނަރ ެވސެ އި،ނެރަލް ކާޯގ ދުނިޔޭެގ ހުރިހާ ޑެސްޓިނޭޝަނަކުން ހުއްޓާލަޖެ

 ބޮޑު ބޭނުމެއް  ދެން ޖެނެރަލް ކާޯގ ބޯޓު ެގންުގޅުމުެގ މާ ައއި ދުަވސްަވރު ެގންޓުތައް ެއޮގތަށް ބަދަލުެވޕޯ ،ބަދަލުެވ

އެކަހަލަ އެްއޗެހިތަްއ  ޓާށްންނަން ރާްއޖެއަށް އޮތީ. ރާއްެޖއަށް އޮތީ ކާލި ެގކާއަށް އަަޅިއެގން ހިލަ، ހިލަެވނެތް. ފަލް

މީހަކު  . އެެހންީވމާ، މިހާރު ޖެނެރަލް ކާޯގ ބޯޓެއް ހިފައިެގން މާކެަޓށް ނިކުމެއްޖެއްޔާ އެން ެގންނަންއިއާ އިންޑި

 މި ބެލިއިުރަގއި ނޑަށްިހސާބުަގ ިއ،ުދއްަވން ފަށަ ،. އެހެންީވމާ، ރާއްޖެ ެވސް އެ އެްއޗެހިތަްއ ަގނެާވނީބަނުގރޫޓު

. އެހެންީވމާ، މި ިވޔަފާރިއަށް އަންނަ ކޮންޓެއިނަރ ބޯޓުތަކަށް ބަދަލުެވފަމުޅި ދުނިޔެ ޖެނެރަލް ކޯާގ ބޯޓުތަކުން އޮތީ 

 ޖޭެގހަމަކޮށް ނުހިފެއްޓޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ހަމަ ރާއްއަންނާނެ. މީގައި ފައިއުޅަނދުފަހަރަށް ެވސް ބަދަލު ުގޅިެގން ބަދަލާ

އެ ިވޔަފާރިެއއް  ،އިފި ކަމަްށ ެވއްޖެއްޔާ ންނަން ފަށައައުުޓާވ ެއްއޗެއް ަގޝިޕިންގލައިނަށް ީވހެން ހަމަ ާވނީ. އެ ފޭސް 

ޝަރަފުެވިރެވފަިއ ިދެވހިރާއްޖެައކީ މި ރީޖަންަގއި  ،އިރުެވރިެވފަކުެރޭވނެ. އެެހންީވމާ، އަުޅަގޑުމެން ފަޙުްއ ސްޓެއިނެސަ

ކޮބައިތޯ އޭެގ ؟ ަގތީ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. ކިހިނެއްތޯ ން ދިމާިވ ސަބަބު ންނަަގ .އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބޯޓޭ

މިހިރި ކަންކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ ިވސްނަން. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގުތގައި މި ؟ ރެޓަކީސީކް

ެއއީ  .ކަމެއް. އެކަމަށް ދޭންޖެހޭ ޖެހޭދޭންކަންބޮޑުުވުމގައި މީހުން ތަމްރީނުކުރުމުެގ ބައި އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ސަމާލުކަން

ޤަުއމަކަށް ާވތީ. އެހެންީވާމ، ައޅުަގނުޑެގ މި ކަންބޮުޑުވން  ،އްދުހަނޑު ހިމެނޭ ސަރަކަ 99ދިެވހިރާއްޖެއަކީ %

 ހިއްސާކޮށްލީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 މަކުނުދޫ  ،ސް ިވދާޅުުވަމށް ަގރާރު ހުށަހެޅުްއިވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުހުބަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ފަ

 ށް އަޅުަގނޑު ދަންނަަވން. މެންބަރައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން: މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ
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ފާޅުުކރައްާވަފއިާވ ކަންބޮޑުުވންަތކާިއ  ތުންޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މެރިޓައިމް ިއންޑަސްޓްރީެގ ފަރާ .`

ހުށަހަޅާފައިާވ ަގރާރު. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މީގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގާވ ކަންަތއްތަެކއް އެބަހުރި ޮގތުން  ުގޅޭ

. ޭވނެށްދެބޭުފޅުންެގ ކަންބޮުޑުވންތަކަށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮ ެވސް ަވުގތުން ަވުގތަށް ެވސް އެ މިހާރުން މިހާރަށް

ރާއްޭޖަގިއ ހިންާގ  ،ކަމެއް. އެބޭފުޅުން އެބައޮތް ހުަށހަޅާފައި ހަތަރުައޅުަގނުޑ ފާހަަގކޮށްލާނަން ދެތިން ެރއިންއޭެގތެ

ަވުގުތ  މި ،ކަށް ދިެވހިން ެގންުގޅުންތަިގނަ އަދަދުއިސް މަޤާމުތަކަށް ލޮޖިސްޓިކްސް އަދި ޝިޕިންގ ކުންފުނިތަކުެގ 

 ަގއި ތަކުލޮޖިސްޓިކް ކޮމްޕެނީޖެންޓްސް އަދި ަވުގތު ރާއްޖޭގައި ހުިރ ޝިޕިންގ އޭ  މިަލން. އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްހުރި

ަވރަށް ބަިއަވރު ބޭރުފަރާތްތައް އުޅެމުންދާކަން. އެހެންީވާމ، އެތަންތަނުން ދިެވހިންނަށް ފުރުޞަތު ލިބިެގންދިޔުން. 

ންޓްރޯލުކުރަުމންދާކަން. އޭެގ ސަބަބުން ތި ކޮނެ ދެަވނަ ކަމަކަށް އިމްޕޯޓު ްފރައިޓު ެއޮގތަށް ަވކި މިންަގނޑެއް

ބޮޑަށް އަދި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ެވސް އޭެގ ސަބަބުން ެގއްލުންެވެގންދޭ.  ަވރަށް ށްންނަިވޔަފާިރެވރި

ތިންަވނަ  .ެއ ލަފާެގ މަތީން ،ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް މިންަގނޑުަތކެއް ެގންުގެޅިވދާނެ ،އެހެންވެއްެޖއްޔާ 

ނުެއްއ  އަކުަވުގަތކު ރާއްޖެ  މި ލުން.އިެއކުލަވަ  ޝިޕިންެގ ާގނޫެނއް ޗެންޓްޭޖގައި ޝިޕިންގ ލޯ ނުަވތަ މާރާއް ،ކަމަކަށް

ކުރުން. ރަފުމީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ލޯނު ސްކީމެއް ތަޢާ ،ަވނަ ކަމަކަށް 4މުކަމެއް. ދެން ންރަށް މުހިަވނެތް. މިއީ 

ަވުގތަށް ެވސް  ަވުގތުން މި މި .މުކަމެއް މިއީންަވރަށް މުހި ،ނުންޭވބޭން ަވނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަ 5 ންދެ

ެއއީ  އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔާ. ސީމަނުންނަށް ،ރުކުރާ ޭބފުޅުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ދަތުައށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ދާއިރާ

ތަކުްނ ކްލިިނކު ތަކުންނާއިޓަލްަގިއ ހެދޭނެ ޮގތް ާރއްޖޭެގ ހޮސްޕި އްޖޭ ށް ބޭނުންާވ ޓެސްޓުތަްއ ރާސީމަން މެޑިކަލަ

ެވެގންިދއުން. ސަބަބަީކ، ިމހާރު ަވރަށް އުނަދޫގކޮށް މި ކަންތައްތައް އޮތީ. މިަކހަލަ ބައެއް ކަންަތއްތަްއ 

އަޅުަގނުޑ  ށްކޮށްދެިވދާނެ. ހަމަ އެޮގތަނަށް މެންނަށް އެބަހުރި މިހާރުން މިހާރަށް ެވސް އެ ބޭފުޅުންއަޅުަގނޑު

ެވން ލެ ށް އަޅާނަދަތުރުކުރާ ބޭފުޅުންބޯޓު ދާންޖެހޭ.ން  ޝިޕިންގ އިްނޑަސްޓްރީ ހަުރދަނާެވެގަގއި ރާއްޖޭ  ،ފާހަަގކޮށްލަން

، މިީއ ިގނަ އަދަެދއްެގ ބޭރު ފައިސާ ަވއްދާފައި ތިިބ ބޭފުޅުން. އެހެންީވމާޤައުމަށް މެްނ އެބަޖެހޭ. އެއީ އަުޅަގނޑު

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީހުން ެވސް މިއީ . އި ަގޮގތު ދެކޭ އް އަުޅަގނޑުެސކްޓަރެނެ މަ ކުރިއެރުޭވއަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަ

އޮތީ ފެނިފަ. ކުރިން ހަމަ ނަށް މިކަން ންއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަބަބަކީ، އަުޅަގނޑުމެބިނާކުރެޭވނެ ސެްކޓަރެ

ށާިއ، މަިރޒައް. ހަމައެކަނި ޓުއަދިން ެސކްޓަރެއްދައިއް ވަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދަށް ބޮޑު އިންަކމެ

ދިމަދިމާލަށް ެވސް ދާން. އޭެގތެރެއިްނ  އިތުރުއަުޅަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ  މަސްެވރިކަމަށް ބަރޯސާުވމުެގ ބަދަލުގައި

ޝިޕިންގ އިންޑަސްޓްީރ  މަ ހަ ައޅުަގނޑުމެން ،ތަކަކީން ކަ އް އެޅުއަޅުަގނޑަށް ފެނުނު ހަމަ އެންމެ ރަނަގ

ކުރިއަށްެދޭވނެ ޮގތްތައް އެ ކަންތައްތަކުަގއި ެއ ބޭފުޅުންނަށް  ،ލައިއަޅާ ޚާއްޞަކޮށް ސީމަނުންނަށްކުރިއެުރުވން. 

މު. ންހިހަމަޖައްސައިެގން ިދއުން. ެދން އަުޅަގނޑު ދެޭކޮގުތަގިއ ހަމަ ރާއްޖެއަށް ޝިޕިްނގލައިެނއް ަވރަްށ މު

މްޕޯޓްކުެރެވމުންދަނީ. ހި އިެއްއޗެ ެވސް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުަތކާޕޭސިީޓ އެބަހުރި. ރާއްެޖއަށް މިހާރުކެއަޅުަގނޑުމެންެގ އެ 
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 ށް ތިރީހަކަެލޭވ ބޮޑެިތ ކޮމްޕެނީޒްތަްއ އެބަހުރި. ެއ ބޭފުޅުން ހަމަ މަހެއްެގ ަމއްޗަށް ިވއްސަކަށްރާއްޖޭަގއި ުގނައި

ޅުްނ ށް މިކޮ، އަޅުަގނޑުމެންނަނީ ރާްއޖެއިން ބޭރަށް. އެހެންީވމާރިހާ އެއްެޗއް ދަހު. މި ކޮންޓެއިނަރ އެބަ ެގެނޭވ

ދެކޮޅު  ްނޮގްސެގން އަޅުަގނޑުމެން، ެގުވރެ އަުޅަގނޑުމެން ެގންނަ ކާޯގ ިގަނއީ. އެހެންީވމާއަށް ެގންދާނެ ކާޯގ

އިއްޒަތްތެިރ . ނަިގ ެވސް އަޅުަގނޑުމެން އަތުން ބޭރުާވ ފައިސާ މާށް ބޮޑަ ލެންސްކޮށްލާއިރު އަުޅަގނުޑމެންނަށް މާ ބެ

ބެލެންސްކުރެޭވނެ ޮގތްޮގތް އެބަހުރި. ދެން   ،ޮގތްޮގތްނެ ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފޫބެްއދޭިގނަ. އެހެންީވމާ މާ، ރައީސް

އެސް.ޓީ.ޯއެގ  ނުާވނެ. މިސާލަަކށް، ބުނަންޏާމިފްކޯ ތަންތަނަށް ެވެގންދިަޔ ޮގތް ެވެގން ،އަޅުަގނޑު ެވސް ަގބޫލުކުރަން 

 ުނާވނެ. ޭއެގ އްވެ އިސަވަ  އްޔާ އްކޮށް އަަރއިފިއެ  މި ހުރި ަދރަނިތަކާ ،ފުންޏަކަށް ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ ކުން ޑަރީސިސަބް

މިއީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކުރެޭވނެ ކަމެއް.  ފިކަމުގައި ަވންޏާބަދަލުގައި ހަމަ އިންޑިޕެންޑެްނޓްކޮށް ހިނާގނެ ޮގތް ހަދައި

ކީ. އަުޅަގނޑުމެންެގ ހަަމ ާގތްަގނަޑކަށް ބުނަންޏާމު  ޔަުރަގދަ އޭރިާއއެއް މިޓެރި ކޮލަމްބޯަގއި ަވރަށް ަވއްއެއީ ައވަ 

މިހާރު ެގ ައސަރު ނަނީ. އޭެގ ޮގުތަގއި ކޮލަމްބޯަގއި ހުންޓުޝި ަވރު ކާޯގަތކެއް ޓްރާންއިމަ ަވރަށް ބަެގ ހައަޅުަގނޑުމެން

ންނަށް ތުިވޔަފާރިެވރިންނަށް ކުރަމުންދަނީ. ދިެވހި ރައްޔިސް ކަމެއް ނެތީމަ ހަމަ ވެ މިކަހަލަ އެއް ،ތީމައަޅުަގނޑުމެން ނެ

ްއ ސް ާރއްޖޭަގިއ ޝިޕިންގަލއިނެއް ނެތް. ކޮންޓެއިނަރ ެގންނަ ބޯޓެެވރުމިހާ ،ކުރަމުންދަނީ. އަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށްލަން

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ސް ޔަލިހުން. އެ މީހުން މިަވުގތުން މިަވުގތަށް ހުއްޓާމީކުރަން މި ެގންނަނީ ބޭރުނެތް. ޑޮމިނޭޓު

، ނެ. އެހެްނީވމާންދާއެނުގްނެވެގންދާނެ. ާރއްޖެައށް ެވްސ އެނުގންެވެގންދާނެ. ސަރުކާރަށް ެވްސ އެނުގންެވެގ

ޕިްނގ އޮންނަންޖެހޭ. އެއީ ދެން އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތް. ލް ކޮންްޓރޯލްގައި ރާއްޭޖގައި ޝިއަޅުަގނޑުމެންެގ ފު

 ،ތެޭރަގިއ މި ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ޮގެތއް ެގާޔ މި ސަރުކާރުޖެއްކުރެްއިވއްދައަޅުަގނޑުެގ ުއއްމީދަކީ ެވްސ އިރާ

ޕިންގލައިެނއް ކަންބޮުޑުވންތަކަށް ަޙއްލެއް ލިބިެގންިދއުން. އަދި ރާއްޖޭަގއި ޝިެގ ޅުންމި ބޭފު ،އަޅާލުމެއް ައއިސް 

 ތަށް.ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއިވ ފުރުޞަފެދިެގންދިއުން. ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުއު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

  ަގީޑަގއި ޯވޓަށް އެހޭނެ ާވހަކަ ދަންނަަވން. ޯވޓު ެވސް މިއަުދެގށް ތްތެރި މެންބަރު. މި ަގރާރަޒަޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 10

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ެއއީ ހިއުމަން ރައިްޓްސ  -10.1ންކަން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު ކަ ށަހަޅާހުމިހާރު މި ފަށަނީ ކޮމިޓީތަކުން  އަޅުަގނޑުމެން

ހުށަހަޅާފައިާވ ަގރާާރ  ،ދިެވހިރާއްޖޭެގ ުސޕްރީމް ކޯޓުން ނިުގޅައިެގންފަިއާވތީ ރުން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސްެގ ބާޝަކޮމި
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ހަށް  ލީ ޮގތުެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް މަޖިމިނިން ުގޅޭ މައްސަލަ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް

ރު މޫސާ ސިރާޖް. ރާެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަދާއިއިބު މުޤައްރިުރ، ފޮނަދޫ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވނީ ޖުޑިަޝރީ ކޮމިޓީެގ ނަ 

 .  ރި މެންބަރުތެަގިޑިއރު ލިބިަވޑަިއަގންނަާވނެ. އިްއަޒތް 1ލަ މު ޖުމި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް މުޅި މަޖިލީހަށް 

 

 ާވހަކަދެއްެކުވން:ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖް 

 ،ށުން އުފެދިފަިއާވދަޭޖެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ރާއްރި ަރީއސް. މި ރިޕޯޓަކީ ދިެވހިިއއްޒަތްތެއްާޔ ކުރިޝު

ޚިލާފަށް  އާ އްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ޤާނޫނުއަސާސީރާދިެވހި ،ިޑްވސްެގ ބާރުހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލް

ރާރާ ުގޭޅ ަގހުށަހަޅާފައިާވ  ހަށްމޫދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ ޖީހާން މަޙްއިރާެގ މެންބަރުދާހިންނަަވރު  ،ެގންފަިއާވތީއި ނިުގޅަ

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯޓް. ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ   ،މައްސަލަ

އަންނަނިިވ ޮގތްތަކަްށ  ،ކުރުމަށްފަހުތްދިރާސާކުރެްއުވމުަގއި މި ަގރާރުގައި ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ަކންކަމަށް ރިޢާޔަ

މޫދު  މެންބަރު ޖީހާން މަޙް ތާއީދު ލިބިފައިޭވ. ހިންނަަވރު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި  ،ހުށަހެޅި އަށްކޮމިޓީށް ޢަމަލުކުރުމަ

ޓުން ނިންމަާވފައިާވ އްޖޭެގ ސުްޕރީމް ކޯރާިދެވހި ،ަވނިކޮށްހުށަހެޅުއްިވ ަގރާުރެގ މައްަސލަ މި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައި

 ޖުޑިޝަްލ ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް ފޮނުާވފައިާވ ރިޕޯުޓެގ ތުންޮގ ޅޭުގ ނިންުމންތަކާ ޚިލާފު ނޫނުއަސާސީއާޤާ

 އަށްރިޕޯޓު ެވސް މި ކޮމިޓީމި  އިމި ދެންނެިވ ަގރާރާ ،ަވނަ ޕޮއިންޓުަގއި ެވސް މި މައްސަލަ ފާހަަގކޮށްފައިާވތީ  11

ތަޙުޤީޤުކުރާ  -2. އިޭވމާފަށްަލއިެގން މި ޮކމިޓީން ދިރާސާކުރުމަށް ނިން މި ދެ މައްސަލަ އެއްކޮ ،ހުށަހެޅިފައިާވތީ

 ުސޕްރީމް ކޯޓުން އަމިއްލައަްށ ެގޖޭއްެވހިރާނެތި ދި ނެތި އަދި ދަޢުާވ އުފުލުމެއް އިދާރާއަކުން ތަޙުޤީެޤއް ކުރުެމއް

ެގންދާތީ އަދި މްތައް ނެރެމުންޙުކުށް ފަޚިލާ  ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީއާެގއިސްނަންަގަވިއެގން ސޫމޯޓޯ ދިެވހިރާއްޖޭ

 ޚިލާފު ޢަމަލެއް ސާސީއާ ިވޔަސް ނުކުެރޭވނެ ޤާޫނނުއަ ރާއްޭޖެގ ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ނުަވަތ އެހެން ކޯަޓކުންެވހިއެއީ ދި 

އެ ބާރު  ،ތީާވ ޕްރީމް ކޯޓުން ނަންަގަވއިެގން އުޅުްއާވ ބާރަކަށްޚިލާފަށް ސު ސާސީއާއަދި އެއީ ޤާނޫނުއަ  ،ކަމާއި

 ށްމިނިަވން މުއައްަސސާތަކަ -3ާގނޫނުގައި ަބޔާންކުރުމަށް. ށް  ސާފުކޮށްކަމަ ނުާވސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިިބެގން ޮގތަށްއެ

އަދި ލިބިދީފައިާވ ަރއްކާތެިރކަްނ  ޒިންމާތަާކއިމަސްއޫިލއްަޔތުތަކާއި، ާގނޫނުން މަތިކޮށްފައިާވ  ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

 ނޫނުއަސާީސއާޤާން ެގސޫމޯޓޯ ބޭނުންކޮށް ހިފައި ަގިއާވ ކަމު އްބާރެނުާވ ބިެގންެގ ސުޕްރީމް ކޯަޓށް ލިޖޭދިެވހިރާއް

މުަވްއޒަފުންެގ ރަްއކާތެރިކަްނ  މިނިަވން މުައއްަސސާތަކުެގ މެންބަރުންނާއި ،ފައިާވތީސް ޮގންމުޚިލާފަށް އަރައިަގންނަ

ދިެވހިރާއްޭޖެގ  -4ލުތައް ެގނައުން. ން ަވުރަގދަކުރުމަށް ާގޫނނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަޜަކަށަަވރުކުރުމަށް އިިމއުނިޓީ ްޕރޮިވ

ށް ލިބިެގްނާވ އޮފް ަދ މޯލްޑިްވްސއަ ކޮމިޝަން ޓްސްއިސޫމޯޓޯ ާބރު ބޭނުންކޮށްެގން ހިއުމަން ރަ ންޓުސުޕްރީމް ކޯ

 SM/42-2014/SCދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނަންބަރު  ާގނޫނީ ބާރުެވރިކަމާިއ، އިޚްިތޔާރުތައް ހަނިކުރުމަށް

މިނިަވން މުއައްސަސާެގ އެ  ،ކީޭވ ަގއިޑްލައިނަ ކުލެަވނަ ނުކުތާެގ މައްަޗށް އެ 11 އި ޟިއްާޔއިން ކަނޑައަުޅްއަވޤަ
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 ،ާވތީ ެނއް ކަމަށްފައިާވ ަގިއޑްލައިލާއިމިނިަވންކަން ނަަގ ،މުއައްަސާސެގ މެންޑޭޓުެގ ތެރެއަށް ަވދެއެ މިނިަވންކަމާއި 

އަުޅަގނޑު ދެްނ  ން.ނޫނަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ެގނައުގާ ނެއް ޮގތުަގއި ހެދުމަށް ލައިނުޖެހޭ ަގއިޑް އެއީ ޢަމަލުކުރަން

ރިޕޯޓް، ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް ނިންމި ޮގތް ހުށަހަޅައިލާނަން. ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ ދަށުން 

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ  ،ހިއުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވްސެގ ބާރު ،އުފެދިފައިވާ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް   މަޙްމޫދު ޖީހާންހިންނަަވރު ދާއިރާެގ މެންބަރު  ،ަފއިާވތީ ެގންޚިލާފަށް ނިުގޅައި އާޤާނޫނުއަސާސީ

ބޭއްުވުނ  ަގއިމި އަހަރު ެގއެ ކޮމިޓީ ،ން ދިރާސާކުރުމަށްފަހުމައްސަލަ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީުގޅޭ  ހުށަހަޅާފައިާވ ަގރާރާ

މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން   6ަވޑަިއެގންނެިވ ިވެވަވަޑއިެގން ޯވުޓަގއި ބައިެވރި ަވނަ ބައްދަލުުވުމގައި ކޮިމޓީއަށް 29

ުގޅޭ ފަރާތްތަކުން ާގނޫނުތަކަށް   މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކުެރިވފަިއާވ ކަްނކަމަށް ދައުލަތުެގ ކަމާ ،ފާސްކުރެިވފަިއަވނީ

ޮގތުްނ  ުގޅޭ ެދންނެިވ ަގރާރާއްލެްއ ހޯދުމަށް ކަމަށެެވ. އިސްެވޙަ ން އެ މައްސަލައަށް ައަވސް ބަދަލުތައް ެގންނަަވއިެގ

ާގނޫނުތަކަްށ އި، ކުރަްއވަ ޔަތްން ކަނޑައަޅާަފއިާވ ކަންކަުމެގ މައްޗަށް ރިޢާމަތީގައި ދެންނެުވނު ނުކުތާތަކުގައި މި ކޮމިޓީ

މަލުކުރުމަށް  ޢަން ން ކަނޑައަޅާފަިއާވ ޮގތުެގ މަތީުވމަށް މި ކޮމިޓީއްލު ހޯދައިދެއްޙަެގންނަ ބަދަލުތައް އެ ކަންކަމަށް 

 އި،ން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމި ޮގތުެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވަ ކަށް އެންުގމަށް. ީވމާ، މި ކޮމިޓީތްތަުގޅޭ ފަރާ ކަމާ

އެދި މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ްނ އިދެްއުވން މި މައްސަލަ ނިންމައިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވނެ ޮގތުެގ މަތީ

 ހުށަހަޅަމެެވ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ްއެކުވން:ކަދެރިޔާސަތުން ާވހަ

ދައްަކަވން އެިދަވަޑިއަގންނަާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ާވހަަކފުޅު

 .ޖާބިރުهللا ޢަބްދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންެނުވން އެދެން. 

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ރުޖާބިهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

ޮގތުން މި އުފާެވރި  ބެހޭ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑު ަވރަށް އުފާޭވ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަނޑިޔާުރެގއާ 

ަވނަ އަހަރު ރަްއޔިތުންެގ މަިޖލީހަށް އަޅުަގނޑު ޮހިވެގން  2004ދުަވހު ާވހަކަަދއްކަންޖެހޭތީ. ހަނދާން އެބަހުރި މީެގ 

މި  އިއެްއކޮްށ ރަނަގޅު ހަޔާތެއްގަ ކައިެވނި ެވސް ކުެރުވނު. އަދި ހަމަ އެއާ ރި ޮގތުން މީހަކާމާކުދިކަން ،އިސް އަ

އުފަންކުރެުވނު. ަވރަްށ ެވސް  އްމް ކޯޓެޭއެގތެރެއިން އަދި ސުޕްރީއުފަންކުެރުވނު. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ެވސް  އުޅެނީ.

ކު ޔަރަނަގޅު މަންމަލިބުނު. ތްަބކު ނއަ ުވނު.ކުރެންއުފަ އް  ކޯޓެ މްއުފަްނެވެގން އައީ. ސުޕްރީ ިގނަ ކަންކަން ޭއެގން

 ފަނިޑޔާރުެގއަށް ީވެއއްކޮށް.  މިނިަވްނކަމާލިބުނު  އްއަދި ފަނޑިާޔރުެގލިބުނު.  ޤާނޫނުައސާސީ .ކުދިންނަށްލިބިއްޖެ 

މުޅިން  ،ނީަވފުޅުފަނޑިާޔރުން ބޭނުން .އޮފީސް ޮގތަށްަރީއސް އީ ދިޔަކުއްިލއަކަށް ފަނޑިާޔރުެގ ބަދަލުެވެގން ،ޮގތަކީ
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ެވްސ ނީ. އެއްޮގތަކަށް ާގނޫނު ހަދާ ންނޭހަދާ މަޖިލީހުިދެވހިރާއްޖޭެގ ާގނޫނު ،ޤާނޫނުއަާސސީގައި ބުނަނީ .ޮގތަކަށް އެހެން

އަދި . އެްއެވސް އިެރއްަގއި ނޯންނާނެ އެއްރައްޔިތުން ދޫކޮށްފަ ހެދުމުެގ ބާރުއެްއެވސް ފަރާތަކަށް ާގނޫނު 

 ،ކުރުމާއިކުމްޙުނުބެހޭ ކަންތަކަށް  ތިމާމެންނާކުރުމާއި، ކުމްޙު ސޫމޯޓޯއޭ ކިޔަިއެގން ކޮށްސާސީަގއި ަވރަށް ސާފުނޫނުއަޤާ

 އެފަދަ ހުތުރު  .ެވސް ހެދިން އަުޅަގނޑު ަވރަށް ހިތާމަކޮށް ރޮއި . ކުރާ ޮގތެއް ޫނން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްއީ ޝަރީޢަތްއެ

މަލުކުރީމާ، ޢަކޯޓުން ، ދިނީމާރައްޔިތުންނަށް ފުރުޞަތު  ކޮށްއް އަޅުަގނޑުމެން އުފަންޮގތަކަށް ދިެވހިާރއްޖޭަގއި ނެތް ކޯޓެ

މެން އެއީ އުމުރަށް ޖަލުގައި ތިބެންޖެހޭ މީހުން ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ސަޢީދުهللا ޢަބްދު ،މެން މީދު ޙަޢަލީ ތިބި  އިގަ އޭރު

މީހުން މިނިަވންެވ  އެ ެގންޖަލުގައި ބައިތިއްަބއި މީހުންކުމްކޮށްފައި ތިބި ޙުބޫލުކުރަނީ ެވސް. އެ މީހުން ނުޙައްޤުން ަގ

ރާއްޖޭެގ ، ކުރަނީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު ހިތާމަ ،ދާތީ ހިތާމަކުރަންތަން މިއަުދ ފެނިެގން މަުގމަތީގައި އުޅޭ

މީ  ލް ޢިއަޚުލާޤު ރަނަގޅު  ،ތްތެރިތިމަންނާމެންނަކީ ފަނޑިޔާރުންނޭ. ނަޒާހާ ،ފަނޑިޔާރުެގތަކަށް ސާުފާވން އެބަޖެހޭ

ބާނަިއެގން އަތް ބޮނޑިއަށްންއަ  ެގ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާންޖެހޭނީާވށޭ އެބޭފުޅުން ބޭފުޅުންނަޓީ ކޮލި .ބޭފުޅުންނޭ

ޖެހޭނެ ޮގތެއް ނޫނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެިރ ން. އެއީ އޮންނަނުޖެހޭނޭމެންެގ ވަޒީފާ ދިފާޢުކުރަންތިމަންނާ

ަވރަށް ސާފުކޮށް މި  .ޤާނޫނުއަސާސީ ަވރަްށ ސާފު ،ފުަގާވއިދުތައް ަވރަށް ސާ ،ާގނޫނުތައް ަވރަށް ސާފު .ރައީސް

 އިތުރަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރެޭވނީ  ހުެގހަދާ މަޖިލީ ހަދާ މަޖިލީހަކީ މިއޭ. އަދި ާގނޫނނޫނު ާގދިެވހިރާއްޖޭެގ  ،ބުނަނީ

ަރއްޔިތުންެގ   ންގެ ެއއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން. މިއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ިއްއޒަތްތެރި ރައްޔިތު. ެވސް މި މަޖިލީހުންނޭ

އިްއޒަތްތެރި  ؛ރައްޔިތުްނެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްތްތެރި އިއްޒަސް. ތިޔައީ މި ރާއްޖޭެގ މަޖިލި

  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަ މީހަކު އޭނާ  .ންޖެހޭިވސްނެ ށް އެބަނަފަނޑިޔާރުން

 ުވރެ ނޫނުއަސާީސއަށްޤާ ތަން. އަދި ފަނޑިޔާރުެގ ކުރާފަނޑިޔާރުެގއަށް ލާން މަސައްކަތްމީހުން  ރާކުމްކުޙު ތަށްޮގ ބުނާ

 ހަމަ ކަށަަވރުން ެވސް ެއއް .. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްދިޔައީފާއިތުެވެގން ދިޔަތާ ފެިނެގން ަތން ކުރަން އުޅޭޓުމަތިން އޮޕަރޭ

މް ކޯޓަކީ މިނިަވން ކޯޓަކަށް އެއީ ދިެވހިރާއްޭޖެގ ސުޕްރީ  .ނުންވޭ ން ބޭކަމެއް މި ރާއްޖޭގައި އަުޅަގނޑުމެން ކަށަަވރުކުރާ

ކުރަނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް. އަޅުަގނޑަްށ  ކާދަ ދޫކޮށްލަންީވ. މިކަން ެވސް މިއާދަ މުެގބޭނުުވން. ޖުޑިޝަރީއަށް އަތް

ެގއްލުން ދީފި. ށް ބޮޑެތި ރަދައުލަތަށް ަވމި ކުރަން. ޤާސިމް އިބްރާހީމް ފެންނަނީ ޤާސިމް އިބްރާހީމްެގ މައްސަލަ ޗާޖު

 ޤާސިމް އިބްރާހީމް...އުފުލަން އެބަޖެހޭ. ާވޢުދަ ެގ މައްޗަށްޤާސިމް އިބްރާހީމް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ޮނޅިަވރަމް  ،. ނިޒާމާ ބެޭހ މައްސަލަެއއްއެދެން ދެއްުވންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަ

 .މުޙައްމަދު ނަޝީދުމެންބަރު ތެރި އިްއޒަތްދާއިރާެގ 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: هللاމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުނޮޅިަވރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު 

 މީހަކު މިތާ ދެން...އުޅޭ  ތިމާެގ އަމިއްލަ އަނބިމީހާ ފަނޑިޔާރުެގއަށް ނުެވއްދިެގން ެއކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 އެދެން. ނިޒާމީ ނުުކތާއަކަށް ަވަޑއިެގންެދއްުވން ެއދެން. ނިޒާމީ ނުކުތާއަކަށް އަކަށް ަވަޑިއެގްނދެއްުވންނިޒާމީ ނުކުތާ

 ަވަޑއިެގންެދއްުވން އެދެން.

 

 ާވހަކަދެްއކެުވން: ޖާބިރުهللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު

 ނާދެން ބު ެވސްއަބަދު ން އެ ބޭފުުޅންއެހެން މިއަދު އުޅުްއަވއްޗޭ. ދެ ،ބުެނލާފައި އޮތީ ދެން އެހެން އެ ބޭފުޅާ

ރާ މީހުން. ަވރަށް ައޅުަގނުޑ ދެރަޭވ ކުއަމިއްަލއަށް ސިކުނޑިން އޮޕަރޭޓު  އީޮގތަކަށްތާ ހައްަދާވނީ. ައޅުަގނޑުމެން މި

ލްމީ ބޭފުޅަުކ ޢި ،ޤާބިލު ، އަންހެނުން ކަހަލައަޅުަގނޑުެގ ށްނޮޅިަވރަމް ދާއިާރެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަ

 ..އެުކ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މަތްލައްާވތޯ ދުޢާ ދެންނެުވމާޙުހެޔޮ ރަ މަނިކުފާނަށް ެވސްއެ  هللاުނަގތީމަ. މާތްލިބިަވޑައި

 
 ސަތާ ހަާވުލެވަވޑަިއަގތުން()ިވލުފުށީ ދާިއރާެގ މެންަބރު ަޙސަން ަޢފީފު ރިޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވުގތު އަދި އިތުރު ބޭފުަޅކު  އިަގއި މިާވ މި މައްސަލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ާއދެ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި

ަވނީ ފުރުޞަތަކަށް  މި ، މިހާރު ފުރުޞަތު ހުޅުިވަފއިއެިދަވަޑިއެގންފައި ނެތް. އެހެންީވމާފުޅުދަްއކަަވން ާވހަކަ

މް  ސުޕްރީދިެވހިރާއްޖޭެގހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަން އޮފްދަ މޯލްޑިްވްސެގ ބާރު  އާދެ، މިާހރު އެދިަވޑަިއަގތުމަށް.

ން  ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީުގޭޅ މައްސަލަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ަގރާރާ ކޯޓުން ނިުގޅަިއެގންފަިއާވތީ

ޮގތުން ާވހަކަފުޅުަދއްަކަވން  ުގޅޭ  ، އެ ރިޕޯޓާއެހެންީވމާ .ދިޔައީދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ިރޕޯޓު ދެންމެ ހުށަހެޅިެގން

 ށްފަހު(  )ަވުގތުކޮަޅކަ . އޮތީ ފުރުޞަތު ހުޅުިވފަ ތެރި މެންބަރުންނަށް މިހާރު މިންފުޅުާވ އިްއޒަތްބޭނު

ައޅުަގނޑުމެްނ  ދެން ަވޑަިއެގންފައިނެުތމާއެކު،އިތުރު މެންބަރަކު އެދި ދަްއކަަވންމި ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފުޅު ،އާދެ -{ 10.2} 

ަވނަ މާއްާދެގ )ދ( ަގިއ  115ނުއަސާީސެގ ިދެވހިރާއްޭޖެގ ޖުމްޙުރިއްާޔެގ ޤާނޫ -10.2ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  މި

ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ ދިެވހިރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި މަޖިލީހުން  ،ންމަތީ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގުތެގ
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 ،ކަމުެގ ތެރެއިން ސަފީރު ޓްރެިސޑެން-އޮމާނަން ދިެވހިރާއްޖެިއން ކަނޑައަޅާ ނޮން ދެއްަވިއާވ ބަހުރައިން އަދިރުހުން

ޙުސައިން ނިޔާުޒެގ ނަންފުޅު  .ރނިޔާސާ ޑ ހ. ސަީފރުކަމުން ޓްރެިސޑެން-ނަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮންއޮމާ

 ގ. ،ނަޑއަާޅފައި ހުންނަާވ ސަފީރުރަބިއްާޔއަްށ ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަޢަދީ ޢޫބަދަލުގައި ސަ ،އަނބުރާ ެގންަދަވއި 

 ޓް ރެސިޑެން- ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާފައި ހުންނަާވ ނޮންއޮމާނަށްލީލް ޚައަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  އާޭގއުތުރުގޭ 

މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މަްޝަވރާއަށް އެިދަވަޑިއެގން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ރަކަށް ހަމަޖެއްސެުވމާސަފީ

ޮގތުެގ ރިޕޯޓު. މި  ން ދިރާާސކޮްށ ނިންމިޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ުގުޅންތަކުެގ ކޮމިޓީ ،ިއާވ މަްއސަލަހުށަހަޅުއްާވފަ

 މަރަދޫ ދާއިާރގެ އްރިރު، ޤަޤައުމީ ސަލާމަތާިއ ޚާރިޖީ ުގޅުންތަުކެގ ކޮމިީޓެގ މުރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ 

 .މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އިްއޒަތްތެރި

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ަވނަ މާއްާދެގ )ދ(ެގ  112ޖުްމހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫުނއަސާީސެގ ތެރި ަރީއސް، އާދެ ިދެވހިރާއްޖޭެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތް

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްިވ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އޮމާނަން ކަނޑައެޅުއްިވ ސަފީރަށް ރުހުން ހޯދުމަށް ރައީސު ،ދަށުން

ކުރިން އެ މަޤާމަށް  ،މެީވން ނިންކޮމިޓީ ކުރުމަށްފަހުސާން ދިރާބެހޭ ކޮމިޓީ މި މައްސަލަ ޤަުއމީ ސަލާމަތާ. މައްސަލަ

މިހާރު  ،ޙުސައިްނ ނިޔާޒުެގ ބަދަލުަގއި .ރނިޔާސާ ޑ ހ.ކުރުމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ އްޔަންޢަ

ޑައަޅާ ސަފީރުެގ އޮމާނަން ކަނ ،ލީލްޚައަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  ،ރަބިއްޔާއަށް ކަނޑަައޅާފައި ހުންނަާވ ސަފީރުޢަދީ ޢޫސަ

ެވސް  ކަމަށް. އަދި މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމަށް ކަމަށް ފެންނަ ކަެމއް ޑަެއޅުމަކީ އެްނމެ ރަނަގޅުޮގތުަގއި ކަނ

 ،އެނިގަވޑަިއަގންނަާވެނ ފަދައިން. ތީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްއޮ ން ނިންމަާވފައި މިފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ކަމަށް ޮކމިޓީ

ެވްސ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްަވިއެގްނ ލަކީ މިހާރުލީޚައަލްފާޟީލް މުަޙއްމަދު  ، ެވސްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

-ނޮން ުޅްއާވޮއމާނަށް ކަނޑައަ ،ހަމައެކަނި މި އިތުުރަވނީ .ސަފީރު  ހުންނަރަބިއްޔާއަްށ ކަނަޑއަޅުްއާވފައި ޢަދީ ސަޢޫ

ޒަތްތެރި މެދު އިއް  މި ރިޕޯޓާ ، ހުށަހަޅަނީ، ައޅުަގނޑު ިމ ރިޕޯޓު މި އެހެންީވމާަގއި.  އެމްބަސަޑަރުކަމު ޓްރެސިޑެން

 ދެްއިވ ފުުރޞަތަށްޓަކައި ޝުކުިރއްާޔ.  ޓަަކއި.ޮގތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ސިޔާީސ ސް ތަމްސީލުކުރާޮގތުން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލި ުގޅޭ އާދެ މި ރިޕޯޓާ ބަރުން.ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެން

މިނެޓުެގ. އަދި އެއްެވސް ސިާޔީސ  5ޕާޓީތަކުެގ ތެރެއިން ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ެއއް ފުރުޞަތު ލިބަިވަޑއިަގންަނާވނެ 

މިނެޓުެގ ފުރުޞަުތ  5ރަކަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތެވަވޑަިއަގންނަާވ މެންބަރުންެގ ތެރެއިން ެއއް މެންބަ
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. ެލިވފައިއޮތީ ހުޅުަވ އެދިަވަޑއިަގތުުމެގ ފުރުޞަތު މި ލިބިަވޑަިއަގންަނާވނެ. އާދެ، މިހާރު ފުރުޞަތަށް

 )ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( 

އެއްކޮށް މިހާރު  ނެތުމާދައްަކަވން އެދިަވޑަިއެގންފައިދެންމެ ހުށަހެޅުނު ރިޕޯޓަށް ެވސް ބޭފުޅަކު ާވހަކަފުޅު -{ 10.3} 

 ކޮމިީޓއާިއ އެންަވޔަރަންމަންޓް އެންްޑ އްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ އިޤްތިޞާދީެއއީ ރަ އަށް. 10.3ދަނީ  އަޅުަގނޑުމެން މި

ބެހޭ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުގެ  ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީ ެއުކގައި ދަނުޑެވރިކަުމގައި ބޭނުްނކުރާ ޕެސްޓިސަިއޑާ

 ންބަރުމެިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ހޯރަފުށީ ،އްރިރުޤަެދއްާވނީ ކޮމިީޓެގ މުމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި .ރިޕޯޓު

 .ސަލީމް އަޙްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްކެުވްނ: އަޙްމަދު ސަލީމްދާއިރާެގ މެންބަރު  ހޯރަފުށީ

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީާއިއ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  ،އަުޅަގނޑު މި ދަންނަާވލަނީ! އާދެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ބެހޭ ބިލު  ދަނޑުެވިރކަމުަގއި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ އެންޑް ްކލައިމެޓް ޗޭންޖު ކޮމިޓީ އެުކަގއިއެންަވޔަރަންމަންޓް 

ރިޕޯޓު ޕޯޓަލްަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މި .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް . ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގުތެގ ރިޕޯޓު

ކުރުމުެގ ޮގތުން ދާީރ ބައިތައް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ަވުގތު ސަލާމަތްއި އަުޅަގނޑު ،އެކުަގއި ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަށް އޮުތމާ

ުވުނ މަިއަގނޑު ެއޮގތުން ިބލަށް ެގނެ އާދެ، ކަމަށް ައޅުަގނޑު ަގސްުތކުރަނީ. ކޮމިޓީެގ ނިންމުންތަކަށް ދާން 

ދުކުރުމަށް ނޫނުެގ ބޭނުމަކީ ދަނުޑެވރިކަުމގައި ެޕސްޓިސަިއޑް ބޭނުްނކުރާ މިންަވރު މަާގމި  ،އިޞްލާޙުތަކަކީ 

ާގނޫނުެގ ނަން ދަނޑުެވރިކަުމގައި ބޭނުންކުާރ  ،ކުރުމަށް ކަމަްށ ާވތީއުލޭޓުރެގި  ،ކުރުމާއިބާރުއެޅުމާއި، ކޮންޓްރޯލް

ބެހޭ ާގނޫނަށް  ކުރުމާދަނުޑެވރިކަުމަގިއ ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑް ކޮްނޓްރޯލް ،ދަލުގައިބެހޭ ާގނޫނުެގ ބަ ޕެސްޓިސައިޑާ

ެވރިކަުމެގ އުެފއްދުންތައް ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ނު. އަދި މީގެއިތުރުން ދެމެހެއްޓެނެިވ ޮގތެއްަގއި ދަނޑުބަދަލުކުރަން ނިންމު

ތަުކެގ ށް ނުފެންނާތީ، ބިލުެގ ތަޢާރަފުގައި އަދި މަޤްޞަދުކަމަ  ޖެހޭނެކުރިއެުރުވމަށްޓަކައި ޕެސްޓިސއިޑް ބޭނުންކުރަން

އި ދަނުޑެވިރކަމުެގ ުއފެއްދުންތައް ދިެވހިރާއްޭޖަގިއ ދެމެހެއްޓެނެިވ ޮގތެްއަގ" ،ތެރޭގައި ހިމަނުްއާވފަިއާވ

ބިުލެގ  ،ަވނަ ކަމަކަށް 3ެގނެުވނު. އުނިކުރުމަށް އިޞްލާޙު  ބޭނުންކުރުން" އެ ޖުމުލަ ކުރިއެުރުވމަށްޓަކައި ެޕސްޓިަސއިޑް

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޕެސްިޓސައިޑް ބޭނުންކުރާ މިންަވރު "ެގ ޮގތުަގިއ ެގ ފަހަތަށް )ކ(ަވނަ މާއްދާެގ )ޅ( 2

 ން"ބާރުެއޅު ންަވތަ ަބޔޯ ޕެސްޓިސަިއޑް ބޭނުންކުރުން ކުރިއަރުަވލްޓަރނޭިޓްވ ނުޕެސްޓިސަިއްޑެގ އޯ ،މަދުކުރުމަށާއި

މިނިސްޓްރީެގ މަްސއޫލިއްޔަުތެގ ތެޭރގައި ހިމެޭނ  ،ަވނަ ކަމަކަށް 4. މިޮގތަށް ބަޔާންކޮށް ައކުރެްއ އިތުރުކުރެުވނު

 ،ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ ،އެހެންނަމަެވސް .ޮއޭވމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޔުނިޓެއް އުފެއްދުމަށް ހުށަހެޅި ބިލުގައި އެބަ 

ރީ އިންތިޒާމުތައް ފުާޅ މިނިސްޓްރީގައި ޕެސްޓިަސއިާޑ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ބޭނުންާވނެ އިދާ

ިގނަ  ،ަވނަ ކަމަކަށް 5ދާއިރާެއއްަގއި ކުރުމުެގ ބާުރ މިނިސްޓަރަށް ލިބޭ ޮގތަށް ބިުލ ބަދަލުކޮށް، އިޞްލާޙުެގަނއުްނ. 
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މަަސއްކަތްަތއް ހަލުިއާވނެ ކަމެއް ކަމަށް ޮގތުްނ ކުރާ ޕެސްޓިަސއިޑާ ބެހޭ ޯބޑެއް އުފެއްދުމަކީ  ޢަމަލީ ތަެކއްތްމަސައްކަ

ިއ ޔާކުރުމުެގ ޮގތުން މިިނސްޓަރަށް ބޭނުންާވނެ ލަފަޒުއޭެގ ބަދަލުގައި މި ާގނޫނު ތަންފީ ، ނުފެންނާތީކޮމިޓީއަށް

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ،އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސާ ،އިމަޝްަވރާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓާ

ުގޅޭ އިދާރާަތއް ހިމަނައިެގން ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް   ކަމާސަރުާކރުެގ ،މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަމްސް ސަރިވސް ހިމެނޭ ޮގތަށް

އިާވ ޕެސްޓިސަިއޑާ ބެހޭ ަވނަ ބާބުގައި ހިމަނާފަ 3ބިލުެގ މި ، އިމަތިކުރުމަށް ނިންމަ ރާޓަސްލުމުެގ ބާރު މިނިއިއެކުަލަވ

ފައިާވ ކަންކަން މިނިސްޓްރީެގ މަތިކޮށް ބޯޑާ ޔުނިާޓއި ބިލުގައި ޕެސްިޓސައިޑް ުގޅޭ ހުރިހާ މާއްދާތަކެއް އުނިކޮށް، ބޯޑާ

ަވނަ މާއްާދގައި ިއންތިޤާލީ ކަންކަން ކުރުމަށް   20ބިލުެގ  ،ަވނަ ކަމަކަށް 6މައްޗަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފާސްކުރެުވނު. 

 ގެ )ރ( ެގަވނަ މާއްދާ  24ބިުލެގ  ،ަވނަ ކަމަކަށް 7 އަޅުަގނޑުމެން ާވނީ ކުުރކޮށްފަ. އްިއާވ މުއްދަތުތަކަނޑައަޅާފާ 

ދަނުޑެވރިކަުމަގިއ  ،ަނމަެވސް ީވމި ާގނޫނުެގ ެއހެން މާއްދާއެްއގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައި" ،ޮގތުަގއި

އެ  ،ުތަގއި ނުަވތަ އެނޫން ެވސް ޮގަތކަށް ބޭނުންކުރާ ނަމައްޖޭެގ ިވޔަފާީރެގ ޮގރާބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިެޑއް ދިެވހި

ލޫމާތު ދިެވހި  ޢުމަފައިާވ ށް މާއްދާެގ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮބަންދުކޮށްފަިއާވ ކޮންޓެއިނަރެްއަގއި މި  އްޕެސްޓިސައިޑެ 

ަވނަ  8ކުރެުވނު. އަކުެރއް އިތުރު  ،މިޮގތަށް ބަޔާންކޮށް ެވ"ބަހުންނާއި އިނިގރޭސި ބަހުްނ ހިމަނާފައި އޮންނަންާވނެއެ 

ށް، އޮތުން އިޞްލާޙުކޮކުެރޭވ ޮގތަްށ އޮތްަވަނ މާއްދާަގއި ޕެސްޓިަސއިްޑ އިޝްތިހާރު 28ބިުލެގ  ،ކަމަކަށް

ކަމެްއ  ްޑ އިޝްތިހާރުކުރުމުެގ ޮގތުން އެްއެވސް ފަރާތަކުން ެއްއެވްސ ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޕެސްޓިަސއި

މަނާކުރުމަށް   ޮގތުންާގނޫނީ ންއިޝްތިހާރުކުރުެގ ދަށުން އެޮގތަށް އަކުެރއް އިތުރުކޮށް، ، އެ މާއްދާ އިޑައަޅަ ނކަމަށް ކަ

ބިލުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއަވީނ ޖޫރިމަނާެގ ޮގތުގައި ނެޭގނެ އެންމެ ބޮޑު މިންަވރު ކަމަށް   ،ަވނަ ކަމަަކށް 9ފާސްކުރެުވނު. 

، ޖޫރިމަނާެގ އަދަދުތައް އި ބިުލަގއި ހިމަނަ ޮގުތަގިއ ނެޭގނެ އެންމެ މަދު މިންަވރު ެވސް ގެ ާވތީ، ޖޫރިމަނާ

މަކަށް ބިލުގައި ޕެސްޓިަސއިޑް މާނަކޮށްފަިއާވ ޮގތުން ދަނޑުެވރިކަުމގައި ބޭނުންކުާރ ަވަނ ކަ 10އިޞްލާޙުކުެރުވނު. 

 ެއހެނިހެން ޕެސްޓިސައިޑް ެވްސ މި ބިލުގައި ހިމެނޭ ކަމަށް ފާހަަގކުރެޭވީތ، އަދި ބިލުެގ ،ޕެސްޓިސައިްޑެގ އިތުރުން

އޮންނާތީ، ޕެސްޓިސަިއޑް  އެނެގން ންކަންކުރުޞަދަކީ ދަނޑުެވރިކަުމަގިއ ބޭނުންކުރެޭވ ޕެސްޓިަސއިްޑ ކޮންޓްރޯލްމަޤް

ކުރުމަށް ޓަަކއި ކޮންޓްރޯލް ،ޕެސްޓިސަިއޑް ނައްތާލުމަާށއިދަނޑުެވރިކަުމެގ ބޭނުމަށް  ،ަވނީ ކަމަށް ބުނެފައި އެ

 ަވެތއް ނުަވތަ ިގނަ ބާަވތްތަެކއް ެއއްކޮްށެގްނ ހަދާފައިާވ ބާަވތްތަެކއްކަން އެްއެވސް ބާ ފަިއވާ ކަނޑައަޅާމަށް ކުރުބޭނުން

ބިލަށް ކޮމިޓީން ެގނެުވނު އިޞްލާުޙ  ،ަވނަ ކަމަކަށް  11އެނޭގ ޮގތަށް ޕެސްޓިސަިއޑްެގ މާނަ އިޞްލާޙުކުރެުވނު. 

އްޖެއަްށ ރާ ދިެވހި ،ްއކޭނެދިެވހިރާއްޖޭަގއި ޕެސްޓިސައިްޑެގ ޮގތުަގއި ުއފެއްދޭނެ، ބޭނުންކުރެޭވނެ، ިވ ،ސަބަބުން

މި ާގނޫނުެގ  ،ކުރެޭވެނ ބާަވުތެގ ޕެސްޓިަސއިޑަށް ުހއްދަދިނުމާއިޕޯޓު އެކްސް ންއަދި ދިެވިހރާއްޖެއި ،ކުރެޭވނެ އިމްޕޯޓު

ދީފަިއާވ ހުއްދަ ،ދިނުމަށް ހުށަހެޅޭ ޕެސްޓިސައިޑަށް ުހއްދަދިނުމާއިހުއްދަ ،ންސް ދޫކުރުމާއިދަށުން ލައިސަ

ން ކުރާ ޮގތަށް އިތުރު ެގނައުުމެގ ކަންކަން ކުރުން މިނިސްޓްރީސްޓްރީ މުރާޖަޢާކޮށް، އުނިރެޖި ޕެސްޓިސައިްޑެގ
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މަތީން  ާގނޫނު ހިންުގުމެގ މަސްއޫލިްއޔަތު އެންމެ އެކަީށެގންާވ ޮގތެްއެގ ،ަވަނ ކަމަކަށް 12ެގެނުވނު. އިޞްލާޙު

 ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް ޓަަކއި މައުލޫމާތު ާސފުކުރުމަހަާވލުކުރެިވދާނެ ފަރާތެްއ ކަނޑައެޅުމަށް

ެއޓަރނީ  ،ރައީސުލުޖުމްހޫރިއްާޔެގ އޮފީހާއި  ،ިމނިސްޓްރީ އޮފް އެްނަވޔަަރންމަންޓާއި ،އި ެއްގިރކަލްޗަރާ އެންޑް

، މި ޖެނަރަލްެގ އޮފީހާއެކު އިތުރު މަޝްަވރާތައްކޮްށ، މައި ކޮމިީޓެގ ބައްދަލުުވުމގައި ކުެރޭވ މަޝްަވރާތަކަށް ބިނާކޮށް

އެހެްނ  ،ހުށަހަޅާފައިާވ ޮގތަށް ބޭއްުވމަށާއި ާގނޫނު ހިންުގމުެގ މައިަގނުޑ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަާވލުެވެގްނާވ ފަރާތް

ަވނަ  46މާއްދާެގ ފަހަތަށް ަވނަ  45ބިލުެގ  ،ަވނަ ކަމަކަށް 13ނުކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނުނު. ފަރާތަކަށް ބަދަލު

ިއާވ އްޖެއިްނެވފަރާ ާވމީ މުޢާހަދާއެއް ުނަވތަ ދިެވހިގު ަބއިެވިރެވފަިއާވ ަބިއނަލްއަާރއްޖެއިން ދިެވހި" ،މާއްދާެގ ޮގތުަގއި

 ުގިޅެގްނ ސަރުކާރުެގ ަވކި ުވޒާާރއަކާ  ދިެވހިރާއްެޖއަށް ުއފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއަކާާވމީ އެއްބަްސުވމެްއެގ ދަށުން ގު ބައިނަލްއަ

 "މަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުގައި ެވސް ެއ ަވޒާރާައކުންނޭޢަރާނީ މި ާގނޫނަށް ހަާވލުކުރެިވަފއިާވ މަްސއޫލިްއަޔތެއް އަދާކު

މިނިސްޓްީރ އޮފް  ،މިޮގތަށް ބަޔާންކޮްށ، ައކުރެްއ އިތުރުކުެރުވނު. އަދި ފަހު ބަަދލެއްެގ ޮގތުން އަުޅަގނޑު ފާަހަގކޮށްލަން

 ،މުަގއި ިވޔަސް ކަކުރިޒުާގނޫނު ތަންފީ ޕެސްޓިސައިޑާ ބެހޭއިން ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަްލޗަރ

ާވމީ މުޢާހަދާތަކުެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓުން ނުަވތަ ަސރުކާރުެގ އެހެން ވުޒާާރއަކުން ގު ބައިނަލްއަ

ޅާ ކަމަށް  ެގންދިއުމަްށ ާގނޫނު ހުރަސްނާކުރިއަށް  ުތގައިޕެސްޓިސައިޑާ ބެހޭ ޮގތުން ުކރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހަމަ އެޮގ

ބިުލ އެޮގތަްށ ފާސްކުެރުވނު. އެހެންީވމާ، ކޮމިޓީެގ ނިންުމމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި  ،ސް ެގނެއިޞްލާޙު

ކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ ބެހޭ ބިލަށް ކޮމިޓީން ެގނައި އިޞްލާޙުތަކާެއކު ފާސްކުރެިވފަިއާވ ޮގތަްށ ކަުމގައި ބޭނުންރިދަނޑުެވ

 ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ަވރަށް ސްކޮށްދެއްުވން.އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެ ބިލު ފާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަގިޑއިރު. ެއއީ  1ލަ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއަވީނ ޖުމުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ! މި 

 5 ނެޓާއިމި 5ސިކުންތު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  5 މިނެޓާއި 5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  7 މިނެޓާއި 36 އަށްއެމް.ޑީ.ޕީ

ސިކުންތު. ަވކި ޕާީޓއަކަްށ  32 މިނެޓާއި 3އަްށ ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.އޭ 3 މިނެޓާއި 4 އަށްސިކުންތު. ޕީ.އެން.ސީ 

ޮގތުން އިްއޒަތްތެރި  ުގޅޭ ިސކުންތު. މިހާރު މި ރިޕޯޓާ 52ަވޑައިުނަގންނަާވ ޮކންމެ މެންބަރަކަށް ނިސްބަތްެވ

ަވނީ މި ފުރުޞަތު މިހާރު  ާވ މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިަވަޑއިަގތުުމގެ ދައްަކަވން ބޭނުންފުޅުާވހަކަފުޅު ،ންމެންބަރު

ދަްއަކަވްނ އާދެ! ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު މި ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފުޅު ެލިވފަ. )ަވުގުތކޮޅަަކށްފަހު(އިހުޅުަވ

ަވނަ މާއްާދެގ  87ަގާވއިދުެގ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގ  ،ނަާވަލނީނެތުމާއެުކ މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ދަންއެދިަވޑަިއެގންފައި

ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ،މަތީން އެ މާއްދާެގ )ށ( ަގިއާވ ޮގތުެގ ،ަވނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން 3 ެގ)ހ(

ސައިޑާ ބެހޭ ބިލުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ދަނޑުެވރިކަމުަގއި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓި
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 10.1 ރިޕޯޓެއް. އެއީދެ އާދެ! އެީއ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެން ނިންމި  ؛ޔުން މި އިްއީވ. ާއދެ! މި މައްސަލަަވނަ ކިތިން

 ނިުގޅަިއެގންފަިއވާ  އްޖޭެގ ސުޕްީރމް ކޯޓުންރު، ދިެވހިރާއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސްެގ ބާހި  ،ަގިއާވ

 ށް ކަނަޑއަުޅއްވާ ާމއްދާެގ ދަށުން އޮމާނަަވނަ  115ީސެގ އަސާނޫނުެގ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާ ެވހިދިއަދި  ،މައްސަލަާއއި

އަދި ، ެގ ރިޕޯޓާއި ޮގތު  ަޤއުމީ ސަާލމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިާވ ޑަުރ ކަނޑަެއޅުމުެގއެމްބެސެރެސިޑެންޓް ނޮން

 މިއަދުެގ ޯވުޓެގ ންތަކަށް ެވސް ޯވޓަށް އެހުންބިލުެގ ކަ ތިން އާދެ! މި ؛މި ނިންމުނު ޕެސްޓިސައިޑާ ބެހޭ ބިލުދެންމެ 

އެޖެންޑާ  ،ަވުގުތަގއި އޮންނާނެ ާވހަކަ މެންބަރުންނަށް ދަންނަާވލަން. އެއަށްފަހުަގއި އަުޅަގނޑު މި ދަންނަާވލަނީ

 ަގިއާވ މައްަސލަ.  10.4ނަންބަރު 

 އަށްއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ )ހ(ެގ އްދާ ަވނަ މާ 116ީސެގ ނޫނުއަސާެގ ޤާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާދިެވހިރާ -{ 10.4} 

ދަށުން  ުރެގ ދަށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަީރޒް، މެރިން ރިސޯަސސް ެއންޑް ެއްގރިކަްލޗަރގެ ލިބިދޭ އިޚްތިޔާ

 2019 ށްއިންސްޓިިޓއުޓަ މޯލްޑިްވސް މެރިން ރިަސރޗް، މެރިން ރިސަރޗް ސެންޓަރެގ ނަން، ހިނަގމުންދިޔަ

 ފަިއާވއަށް ެގންނަާވއިރާމަސައްކަތްަތކުެގ ދާ ނިސްޓްރީެގުގިޅެގން، އެ މި ރެއްުވމާަވނަ ދުަވހު ަބދަލުކު 29އޮަގްސޓު 

ުރެގ މައްސަލަ، ސަރުކާ ފަިއާވފޮނުއްާވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮގތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ުގޅޭ ބަދަލުތަކާ

  . މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ރިޕޯޓު ޮގތުެގ ކޮށް ނިންމިސާކޮމިޓީން ދިރާ މިންަވރުބަލާ ކުރާމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ

 . މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްޒަތްތެރި ިއއް މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު،  ެދްއާވނީއިހުށަހަޅުއްަވ

 

 ާވހަކަދެއްކެުވން:ފަލާޙް  މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ ހުޅަނުގ މާފަންނު

އިްނ ދާއްަވނަ މާ 116ސީެގ ނޫނުައސާެގ ޤާއްޖޭެގ ުޖމްހޫރިއްޔާދިެވހިރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ރުެގ ދަށުން، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ލިިބދޭ އިޚްތިޔާ އަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރު ބަލާ ކޮމިޓީން  ަވަސރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާުކރާ މިން ؛ހިންުގމާ ބެހޭ ޮގތުން ެގނެިވަފއިވާ  އެްގިރކަލްޗަރ

ލާނަން. މި މައްސަލަ  އިއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަ ން، ކޮިމޓީެގ ރިޕޯޓުަވމުޮގތުން ާވހަކަދައްކަ ުގޅޭ ެގނެިވަފއިާވ ބަދަލާ

ަވނަ ދިހަަވނަ އަހަުރެގ  2019މި ކޮމިޓީެގ  ،ަގިއ ބޭއްވި  2019އޮކްޓޯބަރު  27ދިރާސާކޮށް ނިންމުމުެގ ޮގތުްނ 

ްނ ނިންމެީވ، ދިެވހިާރއްޖޭެގ އިއްތިފާޤު މުަގއި ކޮމިީޓއަށް ހާޒިރުެވ، ޯވުޓަގިއ ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގބައްދަލުުވ

ަވނަ ާމއްދާއިްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުެގ ދަށުްނ  116ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ރިން މެ ،އެންޑް ެއްގރިކަްލޗަރެގ ދަށުން ހިންަގމުންެގންދިޔަ ސްމެރިން ރިސޯސަ ،ޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މިނިސް

ަވނަ ުދަވހު  2019ޯއަގސްޓް  29ޓަށް ެގ ނަން މޯލްޑިްވސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިިޓއުރިސަރޗް ސެންޓަރު

ެގ މަސަްއކަުތެގ އެްނޑް އެްގިރކަލްޗަރ ސްސަން ރިސޯމެރި ،ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ުގިޅެގން  ބަދަލުކުރެއްުވމާ

ފައިާވ ޮގތަްށ ފާސްކުރެުވނެެވ. ީވމާ، މި އޮފީހުން ފޮނުާވ ެގދާއިރާއަށް ެގނެިވަފިއާވ ބަދަލުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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ލީހަށް  ޓަަކއި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު މި މަޖި މަށްްއުވއިދެަވމަތީން ނިންމަ ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގެތއްެގ ށްމައްސަލަ މަޖިލީހަ

ިއެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްާވ މައްސަލަ ،ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިާވނެކޮމިޓީ  މިޑު ހުށަހަޅަން. އަދި ނއަޅުަގ

ެގ ޓީާވނެ. އަދ މި ކޮމިެގ ޮގތުަގއި ހިމަނާފައިއެކެއް ެގ ޖަދުަވުލ މި ރިޕޯޓު ،ިއާވ މަްއސަލަނުްއާވފަޮގތުަގއި ފޮ

ޮގުތަގިއ ހިމަނާފައިާވނެ. ެގ ޭދއް ާތަވލެްއ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުެގ ޖަދުަވލު ޮގުތެގ ބައްދަލުުވމަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވި 

 ތްތެރި ރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ އިްއޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ތިރީސް ަވުގތަކީ  ލަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރެްއުވމަށް ކަނަޑއެޅިފަިއާވ ޖުމު

ށް ކައަދި ިސޔާސީ ޕާޓީތަ  ،މެންބަރަކަށް އެއް ކުރާ ކޮންމެ ސިާޔސީ ޕާޓީއެްއެގ މިނެޓު. އެީއ މަޖިލީހުގައި ަތމްސީލު

މިނެޓު ލިބިަވަޑއިަގންަނާވނެ. މިހާރު ފަސް މެންބަރަކަށް. ކޮންމެ ެމންބަރަކަށް  ެއއްނިސްބަތްެވަވޑައިުނަގންނަާވ 

ދައްކަާވނެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އާދެ! މި ރިޕޯޓަށް ާވހަކަފުޅު ށްފަހު()ަވުގތުޮކޅަކަ ަވނީ.މި ފުރުޞަތު ހުޅުިވފައި 

މިއަދު ހަމަ ެއްއެވސް މެންބަރަކު، ެއއްެވްސ ރިޕޯޓަކާ ބެހޭ ޮގތުން  ލަނީ.އިހުރިތޯ އަޅުަގނޑު މި ބަލަ 

ތުރު ކޮމެންެޓއް ދަނީ. އެްއެވސް އި ރިޕޯޓުތައް ހުށަހެޅޭ ޮގތަްށ ހަމަ ނިމިެގން މިމި ދަީނ.  އިނުދައްަކވަ ާވހަކަފުޅު

 ށަހަޅުއްާވނެ މެންބަރެއް ނެތިެގން އެއް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. ހު އޮތްއަދި އެބަ ށް. ކައެްއެވސް މެންބަރަކު ނުކުރަްއާވ ރިޕޯޓަ

ަވުގުތ  ތިޞާދީ ކޮމިޓީ ުކރިއަށްދާތީެވ، އަދި މިޤްއާދެ! އި؟ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ މެންބަރެއް އެބަ އިންނެިވތޯއިޤް. މި އިނީ

 ަވޑައިުނެގންނެިވެގން މި ށްެއއްެވސް މެންބަރަކަ  ،ެގންދާތީެވަވޒީރުން ެވސް ހާޒިރުކޮްށެގން ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ކޮމިޓީގައި 

ން ބޭފުޅަކަށް ަވަޑިއެގންނެޭވތޯ. އިލާނަން އެއިއާދެ! އަުޅަގނޑު އަދި އިުރކޮޅަކު ބަލަ)ަވުގުތކޮޅަކަށްފަހު( އުޅެނީ. 

ެއއްެވސް  ،އަދި އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުކަމަފުޅުންނަށް އަރުާވނަން. އެަވަޑއިނުެގންެނެވންޏާ ހުސްަވުގތުކޮެޅއް ތި ބޭ

 ނީ. )ަވުގތުކޮަޅކަށްފަހު(އިލަަވަޑިއެގންނެޭވތޯ މި ބަލަ ށްބޭފުޅަކަ

ްށ ( އަކުރުމުެގ ާގނޫނުިވޔަފާރި ރަޖިްސޓްރީ) 2014/18ާގނޫނު ނަންބަރު  -10.5އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -{ 10.5} 

ޓް މަޖިލީހަށް  ްޓ. މި ރިޕޯދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ރިޕޯެގަނއުމުެގ ބިލު ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ލާޙުޞްއި

ރި މެންބަރު ޙަސަން ތެތިެވރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްރި މެންބަރު، މަތެކޮމިޓީެގ އިއްޒަތްެދްއާވނީ އިޤްތިޞާދީ ހުށަހަޅުއްވައި

  ޒަރީރު. 

 

 މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޒަރީރު ާވހަކަެދއްެކުވން:

ަވނަ  8 ށް( އަެގ ާގނޫނުކުުރމުސްޓްރީޖިިވޔަފާރި ރަ) 2014/18ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ާގނޫނު ނަންބަރު 

 އޯަގސްޓު 20ކީ ޓަތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިމުމުެގ ޮގތުެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޤްއި  ،ެގަނއުމުެގ ބިލުލާޙުޞްއި
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، ާގނޫނު އިންޖަލްސާަވނަ  36ަވނަ ދައުރުެގ  1ަވނަ ައހަރުެގ  2019 ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުެގަގއި އޮތް 2019

 ކުރުމަށްޓަކައި ރާސާ، ދިލުެގނައުމުެގ ބިލާޙު ޞްއިށް އަ( ރުމުެގ ާގޫނނުކުިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ) 2014/18ނަންބަރު 

ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތުެގ ބިލު އެ ކޮމިޓީން  ،ތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުުވމާ ުގިޅެގންޤް މަޖިލީހުެގ އި ެގރައްޔިތުން

 މެންބަރު މެދު ދާއިރާެގ ްނނުމާފަ ،ެގ ފަރާތުންސަރުކާރު ،. މި ބިލު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްީވެވޓެރިޕޯ

ިވޔަފާރި ) 2014/18ާގނޫނު ނަްނބަރު  ،ަވނީ  ބުނެފައި އެކަމަށް ބިލު  އިަގޓުރިޕޯ އިބްރާހިމް ރަޝީދު. މި

 ަރއްޔިތުންގެ  ،ނީ ަވ ބުެނފައި އެ  އޭމިހެންނެެވ. ކޮމިޓީ  ށް،ެގަނއުމުެގ ބިލަ ލާޙުޞް އި ( އަށްކުރުމުެގ ާގނޫނުރަޖިސްޓްރީ

މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  ެވ.ތިޞާދީ ކޮމިޓީައށެޤްބަޔާންކޮްށފައިާވ އި އިަގަވނަ މާއްދާ 100 ެގމަޖިލީހުެގ ަގވާއިދު 

ެގަނއުމުެގ ަވނަ އިޞްލާޙު 8 ށް ( އަކުރުމުެގ ާގނޫނުިވޔަފާރި ރަިޖސްޓްރީ) 2014/18ާގނޫނު ނަންބަރު  ؛މެންބަރުން

އަލިފުށީ ދާއިރާެގ  -1 ؛ދީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިެވަވޑަިއަގންނަާވ މެމްބަރުންނަކީޞާތިޤްއި އިރުދިރާސާކޮށް ނިންމި ބިލު

ނައިބު  ؛މް ރަޝީދުއްރިރު. މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީޤަމު ؛އްމަދު ރަޝީދުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

މަދު. ނައިފަުރ އަޙްލް ރިޟާ. ދުާވފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިްސމާޢީ ލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީމިއްރިރު. ޤަމު

. މާމިިގލީ ދާއިރާެގ ޙަސަްނ ޒަރީރު ،މަދު ޝިޔާމް. މަތިެވރި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޅުަގނޑުޙްރު އަދާއިރާެގ މެންބަ

މަދު އަޙްދާއިރާެގ މެންބަރު މީދޫ  ސިން ޙަމީދު.ޙްމުމް. ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްސިމް އިބްރާހީޤާމެންބަރު 

ވައްމުލަކު ފުއުތުރު ދާއިާރެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޣުނީ.  ތިނަދޫޔާމް. މާަވށު ދާއިާރެގ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު. ސި

 ؛މް ނާޒިލް. ކޮމިޓީެގ ނިންމުންދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީ އުތުރު

 ށް މައްދަލުުވަވނަ ބަ 39ހަރުެގ ަވނަ އަ 2019ެގ ޓީކޮމި ތިޞާދީ އިޤް ،ަވނަ ދުަވހު ބޭއްުވނު 2019 ޮއކްޓޯބަރު 21

 ާގނޫނު ނަންބަރު ،ާވަފއިވާ އްމެންބަރުން އިއްތިފާޤުން ކޮމިީޓއަށް ފޮނު 8ަވަޑއިެގްނ ބައިެވިރިވ ޒިުރވެ ހާކޮމިޓީއަށް 

ެގަނއުމުެގ ބިލު، ކޮމިޓީން ެގނައި ބަދަލާެއުކ ލާޙުޞްަވނަ އި 8ށް ( އަކުރުމުެގ ާގނޫނުިވޔަފާރި ރަޖިސްްޓރީ) 2014/18

ަވނަ  99ަގާވއިދުެގ  ރަްއޔިތުންެގ މަިޖލީހުެގ ،އެ ބިލާ މެދު ރިޔާޢަތްކޮްށ ދެްއުވމަށް އެދިފައިާވ ޮގތަށް ކޮމިޓީން ނިންމާ

ެގ ދަށުން ރައްޔިުތންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުަވން ަވނީ ނިންމާފައޭ. ީވމާ، މަޖިލީހުން ޮގތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މި މާއްދާ )ރ(

ަވަނ  8ށް ( އަކުރުމުެގ ާގނޫނުޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީވި ) 2014/18ރު ާގނޫނު ނަންބަ ،ޓާއެކު ކޮމިޓީން ފާސްކުރި ޕޯރި

ނިންމަވައިދެްއުވމަށް އެދި  ،ންއިަގންަނާވ ޮގތެްއެގ މަތީފެނަިވޑަ  ށްމަޖިލީހަ ރިތެެގނައުުމެގ ބިލު މި އިއްޒަތް ލާޙުޞްއި

 .މެެވޓް ހުށަހަޅަމި ރިޕޯ

 

 ތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަ

ަގިޑއިރު.  1 ،ލަ ަވުގތަކީ ސްކުރުމަށް ކަނޑަެއޅިފަިއާވ ޖުމުހު ެވސް ބަ ޓަށްރިޕޯބަރު. މި މެންތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 5ށް . ޕީ.ޕީ.އެމަތުންކުސި 5ޓާިއ މިނެ 5އަށް ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 7ޓާއި މިނެ 36ށް އަމި ޮގތުތުން އެމް.ޑީ.ޕީ 
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ިސކުންތު. ަވިކ  32 ޓާއިމިނެ 3 ށްއައޭސިކުންތު. އެމްޑީ. 3ޓާއި މިނެ 4އަށް ސިކުންތު. ޕީ.ެއންސީ 5ޓާއި މިނެ

ޓާ  ރިޕޯ މި ، ސިކުންތު. އާދެ! ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން 52ނުަގންނަާވ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ަވަޑއިވެ ނިސްބަތް ށްޕާޓީއަކަ

ށްފަހު( )ަވުގުތކޮޅަކަދަންނަަވން. ށް އެދިަވަޑއިަގތުމަށް ކަފުރުޞަތަދަްއަކަވން އެދިަވޑަިއަގތުމަށް ޮގތުން ާވހަކަފުޅު ުގޅޭ

ަރއްޔިތުްނެގ  ،ނެތުމާއެކުދެއްެކުވމަށް އެިދަވަޑއިެގންފައިޮގތުން ާވަހކަފުޅު ޓާ ުގޅޭރި މެންބަރަުކ މި ރިޕޯތެއާދެ! ިއއްޒަތް

 ،ން ޮގުތެގ މަތީ ވާ ާމއްދާެގ )ށ( ަގއި އެ ،ަވަނ ނަންބަރުެގ ދަށުން 3ެގ ަވަނ މާއްދާެގ )ހ( 87މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދެގ 

ާގނޫނު  ،މް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވރި މެންބަރު އިބްރާހީތެޒަތްމާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިއް  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ަވނަ ކިޔުން އިްއަވން.  3ެގަނއުމުެގ ބިލުެގ ލާޙުޞްށް އި( އަމުެގ ާގނޫނުކުރުިވޔަފާިރ ރަޖިސްޓްރީ) 2014/18ނަންބަރު 

ލީހުެގ ޖަލްސާ ފެށޭނީ ުރަވން. ދެން މަޖިުގުތކޮެޅއް އައާދެ! މިހާރު އަުޅަގނޑު ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްަވ

 ަގިއ. 1:00

 

 {އަށް 13:31އިްނ  12:25 ކޮޅު:}ހުސްަވުގތު 

 { ނަީޝދުއީސް، ރަީއސް ުމޙަްއމަދުެގ ރަ ަމޖިލީހު؛ ެނީވން)ރިޔާސަުތގައި އި 

 

 ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހު 11

 

 ކަދެްއެކުވން:ާވހަރިޔާސަތުން 

ފަށާ މަސައްކަތަީކ ޯވުޓެގ މަސަްއކަތް. މިއަުދ  ައއްސަލާމް ޢަލައިކުމް. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މި `.

 ދެްއުވން އެދެން.ޯވޓުެގ ރަނަގބީލު ޖައްސަަވއިެއހެންީވމާ، . ކަނޑައެޅިަފއި އެބަޭވ ޯވެޓއް 8ކަނޑައެޅިަފއި އެބަޭވ 

 ުތކޮޅަކަށްފަހު( )ަވުގ

  

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދުެގ ފުރަތަމަ ޯވޓު. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  މިއަ

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   އިންތިޤާީލ އިންޞާފުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ

 ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެއްުވން އެދެން. 

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 03    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   71     ދު:ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަ

 36      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން ާވ

އިންތިޤާލީ  ،ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވަފއިވާ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ާހޒިރުެވ . 87 ؛ކީމަޖިލީހުެގ ޖުމުލަ އަދަދަމެދު ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.  ފުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާސާއިން

 3 ނުފެންނަ ކަމަށް .68 ؛ކީފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 74 ؛ކީ  އަދަދަތިއްބެިވ މެންބަރުންެގ

މެންބަރުން.  71ަވަޑއިެގންެނީވ ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުނުދެްއާވ މެންބަރަުކ ނެތް. ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރެވމެންބަރުން ޯވޓުދެއްިވ. 

 ޯވޓު. އެހެންީވމާ، މި ބިލު ބަލަިއަގތުމަށް ފާސްވެއްޖެ.  36ނީ މަށް ބޭނުންަވުވފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

މީހުނާއި މުދާ އުފުލާ  ،ދޯނިަފހަރާއިމަސް ،ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ މްޡިމަދު ނާމުޙައް ދާއިާރެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދަނެގތީ

ފަރަށް  ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ،ޮއޔާާދ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ޓޫިރސްޓުން އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،އުޅަނދުފަހަރާއި

ލަތުެގ އިދާރާެއއް ނެތުމުން އުފެދޭ  އުޮގތުން މަސައްކަތްކޮށްދޭނޭ ދަ  ޢަމަލީއެރުމުން އެ އުޅަނދު ފުންކުރުމުގައި

ލަތުެގ ިއދާރާތަކުެގ ތެރޭަގއި ހުރުމުެގ އުއެަފދަ އިދާރާއެއް ދަ  ،އިަސމާލުކަމަށް ެގނައުމަށާ ތައް ސަރުކާުރެގތަކްލީފު

 ުގޅޭ މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ ،ހަޅާ ަގރާރުކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގައި ރަްއޔުތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަ މުކަން ފާހަަގންމުހި

 ޮގތުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގތަަކށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން.
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 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

  މްޡިމަދު ނާމުޙައްދަނެގތި ދާއިރާެގ މެންބަރު   ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   72     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 37      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ މައްސަލަިއެގ ޯވުޓެގ ނަތީޖާ. އަޅުަގނޑު  ދަނެގތީ

 ،މައްސަލަތައް ، ބިލުތައް ؛ނޫން .ސްެވދަންނަާވނަން އަނެއްކާ ދަންނަަވން އެދެން. އަރިހުގައި ތަކުާރރުކޮށް  ެގމެންބަރުން

ލޯބިން ދެްއާވ ނަން ެދއްާވަފއި ފޮނުްއަވާވށޭ. މިހާރު  ،ާވފައިވަ ދެއް ތަެކއްޗަށް ނަެމއް  ަގރާރުތައް ފޮުނއްަވވާއިުރަގއި އެ

 ،މް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ޡިދަނެގތީ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ ؛ަގރާރު ،ޖެހެނީންއަޅުަގނޑު މި ކިޔާ

އޮޔާާދ  ،ހަރާއިޓޫރިސްޓުން އުފުލާ އުޅަނދުފަ ،ނާއި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރާއިންމީހު ،މަސްދޯނިފަހަރާއި

ން ެއ ުއޅަނދު ފުންކުރުމުަގިއ ޢަމަލީ ޮގތުްނ އެރުމު ށްފަރަ ފަހަރުބޭުރ ދަތުރުކުރާ ުއޅަނދު ،އުޅަނދުފަހަރާއި

އެފަދަ  ،ެގނައުމަށާއިރުެގ ސަމާުލކަމަށް ކާތައް ސަރުލަތުެގ އިދާރާެއއް ނެތުމުން އުފެދޭ ތަކްލީފުއުމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ދަ

މުކަން ފާހަަގކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގައި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ން ރާަތކުެގ ތެރޭަގއި ހުރުމުެގ މުހިލަތުެގ އިދާއުއިދާރާެއއް ދަ

ހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ . 87؛ ލަ އަދަދު މަޖިލީހުެގ ޖުމުޮގތުން ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަީތޖާ.  ުގޅޭ  ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ަގރާރާ

ނުފެންަނ ކަމަށް ޯވޓުެދްއިވ މެންބަރަކު . 72؛ ބަރުންެގ އަދަދުެފންނަ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެން. 74؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

 މެންބަރުން. 72ަވަޑއިެގންެނީވ ނެތް. ޯވޓުަގއި ބަިއެވރިވެ ެވސް ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓުދޭްނ ބޭނުންނުާވ މެންބަރަކު 

 ؛ުގޅިެގން މާުވ. ީވމާ، މި ަގރާރު ބަލައިަގނެިވއްޖެ. މި ަގރާރު ފާސ37ްފާސްުވމަށް ބޭުނންަވނީ  އެހެންީވމާ،
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އުމީ ތަަރްއީގާއއި ތަރިަކިއެގ ކޮމިީޓއަށް ޤަމި ަގރާުރ ދިާރސާކުރެްއުވމަށް  ުގިޅެގން ަގރާުރ ފާސްުވމާ ،އެހެންކަމުން

ދާ ކޮމިޓީެގ ނަން އޮީތ ހަމަ މިއާެއކީަގއި ކުރީ ަގރާރުަގއި އަޅުަގނޑު  ފޮނުިވއްޖެކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ދަންނަަވން. އަދި،

. އެީއ ކޮމިޓީއަށް ރރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަ ނީ ހިއުމަންަގތުމަށްފަހުގައި އެ ބިލު ދiާކުރީެގ ބިލު ބަލައ ނުދެންނެިވ.

 ދޭ ނަން ދޭނީ އަޅުަގނޑު.  ލީ އިންާސފުެގ ބިލު. އާދެ! އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑު ދެން ލޯބިންޤާދެންނެީވ އިންތިމި

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ފަރާތުން  ރިޓަިއމް އިންޑަސްޓްީރެގމެ ، ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވޢީ ދު ރާމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަ

މެދު ިއއްޒަތްތެރި  ތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ަގރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާޮގ ުގޅޭ ފާޅުކުރަްއާވފަިއާވ ކަންބޮުޑުވްނތަކާ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން ެއދެން.

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 73    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   73     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 37      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

އިންޑަސްޓްީރެގ ފަރާތުން މެރިޓަިއމް  ާވ،އްާވފައި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޢީ ހުށަހަޅުއިްއޒަތްެތރި މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ 

ޮގތުން ޯވުޓެގ ނަތީޖާ.  ުގޅޭ ޮގތުން ހުށަހަޅާ ަގރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިަގތުމާ ުގޅޭ ުޑުވްނތަކާޅުކުރަްއާވފަިއާވ ކަންބޮފާ
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 73 ެފންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްީވ. 74؛ ކީހާޒިުރެވ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87؛ ކީލަ އަދަދަމަޖިލީހުެގ ޖުމު

ނެތް. ޯވުޓަގިއ ެވސް މެްނބަރަކު  ނުދެްއާވނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަުކ ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓު މެންބަރުން.

އެހެންކަމުން، މި  ާފސްވެއްޖެ.މި ަގރާރު  ޯވުޓ. ީވމާ، 37ނީ މަށް ބޭނުންަވުވފާސްމެންަބރުން.  73ަގތީ ަވޑައި ބައިެވިރވެ 

 އި ތަިރކަިއެގ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުަވން ނިންމީ. އާޤީއުީމ ތަރައްޤަ ،ަގރާރު ދިރާސާކުރުމަށް

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ  އުމަންހި ،މޫދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވހިންނަަވރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

ަރއްޔިތުްނެގ  ،ޕްރީމް ކޯޓުން ނިުގޅައިެގންަފއިާވީތެވ ހުށަހަޅާފަިއާވ ަގރާރުމޯލްޑިްވްސެގ ބާރު ދިެވހިރާްއޖޭެގ ސު

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ  މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް ފާސްކުރެއްުވމާ

 ތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. ޮގ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 ދު ޖީހާން މަޙްމޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު  ހިންނަަވރު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 68    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   68     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 35      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 68        ޖުމްލަ: 

 ފާސް              ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 
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ކޯޓުން ނިުގޅަިއެގންފަިއާވތީ  މްޕްރީރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވސްެގ ބާރު ދިެވހިރާއްޖޭެގ ސު ހިއުމަން

ން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް  ުގޅޭ މައްސަލަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ ހުށަހަޅާފައިާވ ަގރާރާ

 .މެންބަރުން 74 . ހާޒިުރެވ ިތއްބެީވމެންބަރުން 87؛ ލަ ައދަދުމަޖިލީހުެގ ޖުމުނެުގނު ޯވުޓެގ ނަތީޖާ.  މެދުފާސްކުރުމާ

ނުދެްއާވ ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު .ޯވޓުދެްއިވމެންބަރުން  68ފެންނަ ކަމަށް 

ީވާމ، ިމ ޯވޓު.  35 ނީމަށް ބޭނުންަވުވފާސް. މެންބަރުން 68ަގތީ ަވޑައި ެވނެތް. ޯވޓުަގއި ބަިއެވރި ެވްސ މެންބަރަކު 

 )ަވުގތުޮކޅަކަށްފަހު( . ަގރާރު ފާސްެވއްޖެ

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ، ންަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޮގުތެގ މަތީ 115 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ

އޮމާނަްށ  ،ތެރެއިން  މުެގ ސަފީރުކަޓްކަނޑަައޅާ ނޮންރެސިޑެން އިން އަދި އޮމާނަްށ ދިެވހިރާއްޖެއިންރަބަޙް

ޙުސައިްނ ނިޔާޒްެގ ނަންފުޅު އަނބުރާ  .ރކަމުން ހ. ނިޔާސާ ޑ ސަފީރުޓްދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާ ޮނންރެސިޑެން

 ާއގޭ ތުުރޭގގ. އު ،އަށް ދިެވހިރާއްެޖއިން ކަނޑަައޅާފައި ހުންނަާވ ސަފީރުޔާއްރަބިޢަ ދީބަދަލުަގއި ސަޢޫ އި،ެގންދަވަ 

ކަމަށް  ސަފީރުޓްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް އޮމާނަން ދިެވހިރާއްެޖއިްނ ކަނަޑއަޅާފައި ހުންަނާވ ޮނންރެސިޑެން

 ެދއްުވން އެދެން. މެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގންަނާވ ޮގަތކަށް ޯވޓު ކުެރއްުވމާއްޔަންޢަ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

  ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 73    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   73     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 37      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 73        ޖުމްލަ: 
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 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

 ، ންަވނަ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޮގުތެގ މަތީ 115ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އޮމާަނށް  ،ތެރެއިން މުެގ ސަފީރުކަޓްރެސިޑެން-އިން އަދި އޮމާނަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާ ނޮންރަބަޙް

ޙުސައިން ނިޔާޒްެގ ނަންފުޅު އަނބުރާ  .ރކަމުން ހ. ނިޔާސާ ޑ ސަފީރުޓްރެސިޑެން-ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ޮނން

 ާއގޭ ގ. އުތުުރޭގ ،އަށް ދިެވހިރާއްެޖއިން ކަނޑަައޅާފައި ހުންނަާވ ސަފީރުޔާއްބިޢަރަ ދީ، ބަދަލުަގއި ސަޢޫއިެގންދަވަ 

ކަމަށް  ސަފީރުޓްރެސިޑެން-އޮމާނަން ދިެވހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަާވ ނޮން ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް

ާހޒިރުެވ ިތއްެބިވ މެންބަރުންެގ . 87؛ ލަ އަދަދުޮގތުްނ ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު ުގޅޭ ކުެރއްުވމާއްޔަންޢަ

ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވިކ . 73؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު  .74؛ އަދަދު

މަށް ުވ. ފާސްމެންބަރުން 73 ަވޑަިއެގންނެީވކަށް ޯވޓުނުެދއްާވ މެންަބރަކު ެވސް ނެތް. ޯވުޓަގިއ ބައިެވިރެވޮގތަ

އަށް ިދެވހިރާއްޖެއިން ޔާއްބިޢަރަދީ ސަޢޫ ،އެހެންކަމުންީވާމ، މި ހުށަހެޅުން ފާސްެވްއޖެ. ުޓ.ޯވ 37ނީ ބޭނުންަވ

އޮމާނަން ދިެވހިރާއްެޖއިން  ،އަްލފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް ާއޭގގ. އުތުުރޭގ ،ަސފީރުކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަާވ 

އްޔަންކުރުމަށް ފެިނަވަޑިއަގންނަާވ ކަމަށް މަޖިލީހުން ޢަކަމަްށ  ސަފީރުޓްރެސިޑެން-ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަާވ ނޮން

   !ބާޙަފާސްވެއްޖެ. މުޙައްމަދު ޚަލީލަށް މަރު

 

 ާވހަކަދެްއެކުވން:ރިޔާސަތުން 

ދަނުޑެވރިކަުމަގިއ  ،ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވޮތއްޑޫ ދާއި ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

މެދު އިްއޒަތްތެިރ  ޮގތަށް ފާސްކުެރއްުވމާ ން ދިރާސާޮކށް ނިންމިެބހޭ ބިލު ކޮމިޓީ ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސަިއޑާ

 ދެްއުވން ެއދެން. މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑައިަގްނނަާވ ޮގތަކަށް ޯވޓު

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާންާރެގ ތޮއްޑޫ ދާއި  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:
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 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 72    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   72     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 37      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ދަނުޑެވރިކަުމަގިއ  ،ޮތއްޑޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުްއާވފަިއާވ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

މެދު ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ.   ޮގތަށް ފާސްކުރެއްުވމާ ން ދިރާސާކޮށް ނިންމިބެހޭ ބިލު ކޮމިޓީ ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާ

ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ . 74؛ ހާޒިުރެވ ތިްއބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 87؛ ލަ މެންބަރުންެގ އަދަދުޖިލީހުެގ ޖުމުމަ

ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގަތކަށް ޯވޓުނުދެއްާވ މެންބަރަކު ެވްސ . 72؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

ބިލު  ، މިއެހެންީވމާ ޓު.ޯވ 37ނީ މަށް ބޭނުންަވުވ. ފާސްރުންމެންބަ 72ަވަޑއިެގންެނީވ ނެތް. ޯވޓުގައި ބަިއެވިރެވ

ދަނޑުެވިރކަމުަގއި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިްޑ " ،ަވނީ ބިލުެގ ނަން ުގޅިެގން މި ބިލު ފާސްުވމާ މި ފާސްވެއްޖެ.

 . މި ނަމަށް ބަދަލުކުރެިވފަ "ބެހޭ ބިލު ކުރުމާކޮންޓްރޯލް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިޭދ  116އްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދިެވހިރާ

ަގމުންދިޔަ މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަްލޗަރެގ ދަށުން ހިނ ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ،ތިޔާުރެގ ދަށުންއިޚް

ަވނަ ދުަވުހ  29ަގސްޓް އޯ 2019ށް ޗް އިންސިިޓއުޓަމޯލްޑިްވސް މެރިން ރިސާރ ،މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުެގ ނަން

ޮގތުން  ުގޅޭ ެއ މިނިސްޓްރީެގ މަސައްކަތްަތކުެގ ދާއިާރއަށް ެގންނަާވަފިއާވ ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން ބަދަލުކުރެއްުވމާ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވަފއިާވ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ޮގތަށް  

 ތަކަށް ޯވޓުދެްއުވން އެދެން. އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިަވޑަިއަގންނަާވ ޮގމެދު  ފާސްކުރެްއުވމާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[
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 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 73    ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   73     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 37      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް        ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( އިން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިާވ  116ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް ެއްގރިކަްލޗަރެގ ދަށުން ހިންަގމުންދިޔަ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،ންއިޚްތިޔާުރެގ ދަށު

ަވަނ  29ަގސްޓް އޯ  2019ށް ންސްޓިިޓއުޓައިމޯލްޑިްވސް މެރިން ރިސަރޗް  ،ރޗް ސެންޓަރުެގ ނަންމެރިން ރިސަ

ޮގތުން  ުގޅޭ ންނަާވަފިއާވ ބަދަލުތަކާެގއެ މިނިސްޓްރީެގ މަސަްއކަތުެގ ދާއިާރއަށް  ،ުގިޅެގން ދުަވހު ބަދަލުކުރެއްުވމާ

 ިއާވ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާޮކށް ނިންމި ޮގތަށް ފާސްކުރުމާމަޖިލީހަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްާވފަ  ރައްޔިތުންގެ 

. 74 ؛ކީ ހާޒިުރެވ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދަ. 87 ؛ކީލަ އަދަދަޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމުޮގތުން ެނުގނު  ުގޅޭ

ނުދެްއާވ މެންބަރަކު ނެތް. ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓު. ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއިވ މެންބަރުން 73 ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެްއީވ

ީވާމ، މި  .ޯވޓު 37ނީ ބޭނުންަވ ުވމަށް. ފާސްންމެންބަރު 73ަވަޑއިަގތީ ނެތް. ޯވޓުަގއި ބައިެވިރވެ ެވސް މެންބަރަކު 

 އެ ،ޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެުވނު އަ މި މައްސަލަ ފާސްެވއްޖެ. އަުޅަގނޑު ހަނދާންޭވ މި މައްސަލަ އަިއއިރުަގއި  ،ބަދަލު

 ެގކާރު ސަރުދިެވހި ޙަސަްނމަނިކު  ،އިންސްޓިޓިއުަޓކީ ޙަޤީޤަުތަގިއ މައިޒާންދޮށުޭގ ަޙސަންމަނިކު އުފައްަދަވއިެގން

ނުެގ ނަން ބަދަލުކުާރއިރުަގއި އެނޫން ޮގަތކަށް ބަދަލުކުރުމަީކ ތަ ެގންދެިވ އިންސްޓިިޓއުޓެކޭ. މިތެރޭގައި ހިްނަގަވމުން 

ެގ ަވނަ މާއްދާ  116 ޤާނޫނުައސާސީެގ ދިެވހިރާްއޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ. ށް ފާހަަގިވުޅަގނޑައަލަދުެވތިކަމެްއެގ ޮގުތގައި 

އަިދ އެީއ  !ފްކުރަްއާވމާ ؛ލިބިދޭ އިޚްިތޔާރުެގ ަދށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް އިން )ހ( 

 މާ ލަދުެވތި ކަމެއް.
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާގނޫނު  ،ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވމާފަންނު މެދު  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ްށ ޓީން ދިރާާސކޮކޮމި ،ެގަނއުމުެގ ބިލުށް އިޞްލާޙު( އަިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުެގ ާގޫނނު) 2014/18ނަންބަރު 

 ދެްއުވން އެދެން. ޓުޮގތަކަްށ ޯވނިަވޑަިއަގންނަާވ ފެ ށްމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ އްުވމާރެކުސްނިންމި ޮގތަށް ފާ

 

 ]ޯވޓުދެްއުވން[

 

 ޯވޓުެގ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު  ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ހާޒިރުެވ ތިބި މެންބަރުންެގ ައދަދު:

 72    މެންބަރުންެގ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން 

 01    ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދިން މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 00 ަވކި ޮގތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ޯވޓުެދއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު: 

   73     ޯވޓުަގއި ބަިއެވިރިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 37      ފާސްުވމަށް ބޭނުންާވ އަދަދު:

 ފާސް       ނަތީޖާ:ޯވޓުެގ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

ާގނޫނު  ،މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްާވފަިއާވ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

ްށ ކޮކޮމިޓީން ދިރާސާ  ،ެގަނއުމުެގ ބިލުށް އިޞްލާޙު( އަިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުެގ ާގޫނނު) 2014/18ނަންބަރު 

ހާޒިުރެވ ތިއްބެިވ . 87؛ ލަ އަދަދުމެދު ނެުގނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުެގ ޖުމު ނިންމި ޮގތަށް ފާސްކުރެއްުވމާ

 1ނުފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްީވ . 72؛ ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު. 74؛ މެންބަރުންެގ އަދަދު

މެންބަރުން. ފާސްުވމަްށ  73ނުދެއްާވ މެންބަރަކު ނެތް. ޯވުޓގައި ަބއިެވިރެވަވަޑއިެގންެނީވ ޯވޓު މެންބަރަކު. ަވކި ޮގަތކަށް 

ހިސާބުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް އެކުަގއި ކޮމިޓީއަްށ  މި . އެހެްނީވމާ، މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ.ޯވޓު 37ބޭނުންަވނީ 

 ހިނގައްޖެ.
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 އަށް{ 14:29އިން  13:58ައށްެގންދެުވން: ކުރިެގ ކޮމިޓީ ޖިލީހުޅި މަމު}

 

 ން މު ން ނި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެްއެކުވން:

 ަގއި. 9:00ާވ ހޯމަ ދުަވހު ހެނދުނު  2019ބަރު ންޑިސެ 2ދެން މަޖިލީހުެގ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 

 

 . ނީމުނި ސްލިޖިމަ . نيملعالا رب   هلل مدلحاو

____________ 




