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1 

 

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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަެގ ނަވާރަ ވަަނ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހު 19

 (ދުވަސް ބުދަ) 2019 ލައިޖު 10

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ބަރުން.މެންއިއްޒަްތތެރި  33ށް ހާޒިރުެވވަޑައިގެން ިތއްބެވީ ަޖލްސާއަވަގުތު  މި

 

 ން ކުރު ލާން ޢު އި  ޑާ އެޖެން  .3

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .2019/19/އޖ ނަންަބރު އެޖެންޑާއަކީ، އެޖެންޑާއަދުގެ މި

 

 ލީހުގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަޖި  .5

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް

 ގަިއވާއްދާވަނަ މާ 200ސީގެ ނޫނުއަސާެގ ޤާދިެވހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާމީގެތެރޭަގއި . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ޓަކައި،  ކުރެްއވުމަށްކޮމިޝަނަށް މެންބަރުްނ ޢައްޔަނު ކޮރަޕްޝަން -ގޮތުގެމަތިން އެންޓި

ފޮުނވުމަށް އަށް  އިމީ ކޮމިޓީގުޅޭ ދާކޮްށ ގޮތެއް ނިންމުމަްށ އެ މައްސަަލއާސާދިރާ ނަންފުޅުތައް ފައިވާފޮނުއްވާ

ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ނަންފުޅުތަކެއް ފޮުނއްވާފަިއ އެބަވޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުެގ ފުރަތަަމ މަސައްކަތަީކ މިދެންނެިވ 

އްޒަތްތެރި އި ކާށިދޫ ާދއިރާެގ  އެއީ ކިޔުމަށް. އަޅުގަނޑުމެން އެނުބރެނީ ެދ ބިެލްއގެ ފުރަތަަމ ، ށްފަހުކަތް. އެއަމަސައް
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އަށް  (ޕެންޝަނާބެހޭ ގާނޫނު ިދވެހިާރއްޖޭގެ) 2009/8ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންަބރު  هللاމެންބަރު ޢަބްދު

ޢު މެންަބރު މުޙައްމަުދ ޝިފާއްޒަތްތެރި އި ެގ އިރާކިޔުމާިއ އަިދ އިަހަވންދޫ ދާއިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލުެގ ފުރަތަަމ 

މަސްކަނޑުަތކުގަިއ މަސްވެރިކަްނކުރުްނ ހުއްުޓވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ  ފައިވާ، ބޭުރގެ މަސްބޯޓުަފހަުރ ދިވެހި ހުށަހަޅުއްވާ

އީ ބަހުްސ އެަބއޮތް. އެީއ ަގލޮޅު އުތުުރ ދާއިާރގެ މި ެދ ފުރަތަަމ ކިޔުމަށްފަުހގަިއ އިބްތިދާ .ގަރާުރގެ ުފރަތަމަ ިކޔުން

. އެ ބިުލެގ ހުށަހަޅާފަިއވާ، ވިސްްލބްލޯކުރާ ަފރާތްތައް ރައްކާެތރިކުރުުމގެ ބިލު هللاއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އީާވ ޢަބްދުއި

ނެ. ނުނިމި ހުިރ ސް މިއަދު އިރާދަުކރެއްވިްއޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރެވޭއިބްތިދާއީ ބަހުސް ވެ

ާޚއްޞަކޮށް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ފޮނުވާަފއިވާ ރިޕޯޓު އެަބވޭ. ، މައްސަލަ އެަބހުރި އަދި ކޮމިޓީތަކުްނ ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓު

މައަށް އެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭ ނިންމުން ވޯޓާ ހަ އިކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުން މިއަދު ކުރިއަށްދާނެ އަދި އެ ރިޕޯޓު ނިންމަ

އެީއ ، ގޮތުންއި ގުޅޭއަމާޒު ހިފާެނ މަސައްަކތެއް. ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރސްެގ ބިލާ ސް މިއަުދ އަޅުގަނޑު ގެނައުމަކީ ވެ

އްޒަތްތެރި މެންަބރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިުލ އެ ިބލުެގ ވެސް ަބހުސް ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު މިއަުދ އިމަރަދޫ ދާއިާރގެ 

ެއ . ފަިއވާ، ަގރާރުްނ މަޙްމޫދު ހުށަހަޅުއްވާމެންބަރު ޖީހާތެިރ ޒަތްއިއްެގ ިއރާނަވަުރ ދާމަސައްކަތްކުރާނަން. އަިދ ހިން

މަށް ވެސް އަޅުގަނޑު މަަސއްކަތްކުރާނަން. ޔުގަރާާރ ގުޅޭގޮތުން ަބހުސްގެ ާބކީ އޮްތ ވަގުުތގައި ަބހުސްކުިރއަށް ގެންދި

ން މި އެދެީނ މީންޢާއްމު އަިރހުއަޅުގަނޑު މިހާރު އަ. ގައި 2:30ފަިއ މިއޮތީ ުކރެވިދުމިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމުމަށް ގަސް

 .މެންބަރުއްޒަތްެތރި އިކާށިދޫ ާދއިރާެގ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ފޮނުއްވަވާަފއިވާ ސިޓީފުޅު ފޮނުވައި ެދްއވުން. އާދެ! 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ޖާބިރު هللاކާށިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަބްދު

ތަޅުދަނޑި  މަށްފަހުަގއި ަދއުލަތުެގ ޚަޒާނާރުހުާވކުުހގެ ރައީްސ ކަމަށް ެގ މަޖިލީަރއްޔިތުން އްޒަތްތެރި މަނިކުފާނު އި

 ލިބިވަޑައިގެންތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަެއއް ގޮތުގައި، ނިޒާމާބެޭހ މައްސަަލއެއްޮގތުގައި ަބލައެްއ ނުގަނެވޭ. ނިޒާމާބެޭހ މައްސަަލއެއްގޮުތގަިއ 

ނެވޭ. ނިޒާމާބެހޭ ަމއްސަލަެއއްގޮތުަގއި ަބލަެއއް ނުގަނެވޭ. ނިޒާމާބެޭހ މައްސަަލއެއްގޮުތގައި ަބލައެްއ ބަލައެްއ ނުގަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަްނ އި ، އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި ،އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ،ރުއްޒަތްތެރި މެންބައިނުގަނެވޭ. 

އަޅުގަނުޑ މިހާުރ ިމ ފުރުޞަުތ އަރުވަީނ އަމީންޢާއްމަށް  !ންނަވާއްޒަތްތެިރ މެންަބރު އިށީއިއިއްވަންޖެހިދާެނ އިނގޭތޯ. 

ނޑު މި އިއްވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާެގ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ފޮުނއްވާފައި އޮްތ ސިޓީފުޅު ކިުޔއްވަން. އަޅުގަ

ެގ ނަން. ކާށިދޫ ޖާބިރުهللا އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުއިކާށިދޫ ދާިއރާެގ  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. އަޅުގަނޑު މި އިްއވަނީ
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ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްެތރިކޮށް ހިތްތެވުމަްށ އްޒަްތތެރި މެންބަރު އި، ޖާބިރުهللا އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއި ދާއިރާގެ 

ގަާވއިދަށް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ، ޖާބިރުهللا އްޒަތްތެރި މެންަބުރ ޢަބްދުއިނަސޭހަތްތެރިވަން. ކާށިޫދ ދާއިާރގެ 

އަޅުގަނޑު މި އިްއވަނީ . ދެން ޖެހޭނީ ނަން އިްއވަން މަށް އަިދވެސް ެއއްފަހަުރ ދަންނަވަްނ.ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވު

އްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަން އިއްވައިފިން. . އިޖާބިުރެގ ނަންهللا ދުއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ 

ތިޔަ އުޅުްއވާ  އިވަ ނދުނާ ތިހާ ކޯާފ އިސްުކރައްއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މިހާ ހެއި )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. ކާށިދޫ ދާިއރާގެ 

އްޒަތްތެިރ މެންބަުރ އި މިހާުރ އަޅުގަނޑު އެދެނީ ނުއެްއ ވިސްނޭ.  އް ސަބަބެއް ހަަމ އެއްގޮަތކަށް ވެސް އަޅުގަނޑަކަށެ

 އަޅުގަނޑު އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރީތިކޮށް ވަޑައިގަތުންއިމަޖިލީހުގެ ތަޅުން ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުން. ކާށިދޫ ދާއިާރެގ 

އިގެްނ ވަޑަިއގެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(. އާދެ! ްއވަތިރާމާެއކު އެދެން. އާދެ! ކޮީފ ތައްޓަާކ އެްއޗެިހ ިހއްޕަވާލަޙްވަރަްށ އި

 އަޅުގަނޑު މިހާރު އަމީންޢާއްމު ައރިހުން ިމ އެދެނީ ރައީުސްލޖުމްހޫރިއްޔާެގ ސިޓީފުޅު އިްއވައިދެްއވުމަށް. 

 
 

  ވުން:އިދާރީ މޭޒުން ިއއްވެ

އްޖޭެގ ދިވެިހރާ ަސލާމަށްފަުހ ދަންނަވަމެވެ.ވެދުން ، މުޙައްމަުދ ނަީޝދަށް ، ަރއީސްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ރައީސް

ެގ ކޮމިޝަނު ޮކރަޕްޝަން-އެންޓި  )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާގެއްދާވަނަ މާ 199ސީގެ ނޫނުއަސާެގ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާ

 ފާ ހުަށެހޅުއްވުމާއި ގުޅިގެން ެއ ކޮމިޝަްނގެ މެންަބރަކަމުެގ މަޤާމުޢުިއސްތިވަަނ ދުވަުހ  2019ުޖލަިއ  3ކު މެންބަރަ

 ެގ ނިަޔލަށް 2019ސެޕްޓެމްބަުރ  9މެންަބރުންެގ މެންބަރު ކަމުެގ މުއްދަތު  4ިމހާުރ ތިއްބެިވ ، ހުސްވެފައިވާތީާއއި

-ގޮުތގެމަތިން އެންޓި ވާގައި   )ށ(ގެއްދާވަަނ މާ 200ީސގެ ނޫނުއަސާގެ ޤާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާ ދިވެިހރާހަމަވާތީ، 

 ކޮރަޕްޝަން  -އެންޓި 2008/13ގާނޫނު ނަންަބރު ޓަަކއި، މަްށ ކުރުަޢއްޔަނުކޮމިޝަނަްށ މެންބަރުން  ކޮރަޕްޝަން

ކަމަށް އިޖާބަ ދެްއވި ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ގޮުތގެަމތީން ޢާއްމުކޮށް އިުޢލާނުކުރުމުްނ އެ 4 ގާނޫނުގެ  ގެނުކޮމިޝަ

. ލޫމާތު ިމ ސިޓީއާެއކު ފޮނުވީމެވެއި އެ ބޭފުޅުންެގ މަޢުބޭފުޅުންގެ ަނމާ 12 އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން

 -3ބ.ތުޅާދޫ. ، ޑްވިލާރބާ  / ައލްފާޟިްލ އާރިްފ ރަޝީދު -2ގ.ވަޑިނޮޅުގެ.  / ފާތިމަުތ އަނޫލާ ައލްއުސްތާާޛ  -1

ދަފްަތރު ނަންަބރު  / ްލ އިބްާރހީމް ޝަީކލު އަލްފާޟި  -4ހއ.ބާރަށް.  ،މަދޮށިމާގެ/  هللاއަލްފާޟާލ ޒީނިޔާ ޢަބްދު 

 / ާލ މަރިޔަމް ޝިއުނާޟިއަލްފާ -6ޅހިންނަވަރު.  ،ރޯލްޯގލްގެ /  هللاޝަތު ޢަބްދުައލްފާޟިލާ އައި -5. 3654

 / ްޝރަފްއައަލްފާޟިްލ ޢަީލ  -8ދީްފރަމްގެ ރ.ކަނދޮޅުދޫ.  / މުޖުތަާބ ޙަމީދުއަލްފާިޟލް  -7ސ.ހިތަދޫ.  ނެދުންގެ،

ައލްފާޟިލް ނިޔާޒު އިްބރާހީްމ  -10އަލްފާިޟލާ މަރިޔަމް އަޙްމަދު / ގ.ޓްރަސްޓްހޯމް.  -9. 3366ބަރު ދަފްތަރު ނަން

ައލްއުސްތާުޛ އާދަްމ  -12ން / ރަްތވިލާގެ، ފ.މަގޫދޫ. ޢާމިޒްهللا އަްލއުސްތާޛު ޢަބްދު -11ބްރޫމް، ގދ.ތިނަދޫ.  /

ގޮތެއްގެމަތީްނ އެ ކޮމިޝަނަށް  ގަންނަވާ ފެނިވަޑައިމިލް / ރަތްިވލާގެ، ތ.ވިލުފުށި. ވީމާ، މަިޖލީހަްށ ޝާ

ކޮރަޕްޝަްނ -ނެވީމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. އެންޓިންބޭފުޅުންގެ ނަން ފާސްކޮށްދެްއވުން ެއދި ދެ 5ކުރަްއވާނެ އްޔަނުޢަ
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ންެގ ން ބޭފުޅުކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަުމގެ މަގާމަްށ ކުރިމަިތލެއްވުމަްށ އިުއލާނު ުކރުމުން އެކަމަްށ އިޖާބަދެްއވި ެއހެ

. 2019ޖުލައި  9. 1440ދާ ޢިލްޤަޛު  6އިޙުތިރާްމ ގަބޫލުުކެރއްވުން އެދެމެވެ. ސިޓީއާއެކު ފޮުނވީމެވެ. ޅުތައް މި ނަންފު

 ޚާދިމްކުމް، އިބްރާހީމް މުޙައްމަުދ ޞާލިޙް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ނުވުމަށް ނިންމަން. މިޓީއަްށ ފޮތަކުގެ ކޮޝުކުރިއްޔާ. މި ަމއްސަަލ ދިރާސާުކރުމަށް މިނިވަން ުމއައްަސސާ

 

 ރު ރާ ގަ  މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި  .6

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ތަަމ ކިޔުން. ފުރަމެންނަށް އޮތީ ދެން އަޅުގަނޑު

 2009/8ގާނޫުނ ނަންބަުރ  ،ހުަށހަޅުއްވާފަިއވާ ޖާބިރު هللا މެންބަުރ ޢަބްދު އިއްޒަތްތެިރ ކާށިޫދ ދާިއރާެގ އެއީ  -{6.1}

 2009/8ގާނޫުނ ނަންބަުރ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަާނ ބެޭހ ގާނޫނަްށ އިްޞލާޙު ގެނައުުމގެ ބިުލެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން. 

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ެބހޭ ގާނޫނަްށ އިޞްލާުޙ ގެނައުމުެގ ބިލު. މި ިބލުގެ ުފރަތަމަ ކިޔުްނ ކިޔުނީ. 

ފަަހރު ދިެވހި ބޯޓުބޭރުެގ މަސް ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޝިފާޢު މުަޙއްމަދުމެންބަރު  ރި އިއްޒަތްތެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ -{6.2}

ބޭރުެގ  ތަކުގައި މަސްވެރިކަން ުކރުން ހުއްުޓވުމާއި ގުޅޭޮގތުން ހުށަހަޅާ ގަރާުރގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. މަސްކަނޑު

ހަާޅ ގަާރރު. ިމ ގަރާުރެގ ޅޭގޮތުން ހުށައްޓުވުމާިއ ގުތަކުަގއި މަްސވެރިކަްނ ުކރުން ހު ފަހަުރ ދިވެިހ މަސްކަނޑު މަސްބޯޓު

 އްޖެ. އިފުރަތަމަ ކިޔުން ކި

 

 ދާއީ ބަހުސް އިބްތި  .7

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ިބލުެގ  އަިރހުން އެދެނީ ވިްސލްބްލޯ هللاމެްނބަރު އީވާ ޢަބްދުއިއްޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ އަޅުގަނޑު ދެން 

 މަށް. އިބްތިދާއީ ބަހުްސ ފައްޓަވައިެދއްވު

 

  ވާަހކަދެއްކެުވން:هللا ގަލޮޅު އުުތރު ދާިއރާގެ މެންަބރު ީއވާ ޢަބްދު
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ކަން ެއއީ އިއްޒަތްތެިރ ރިޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އޯގާެތރި ަސރުކާެރއް، ޯއގާތެރި ދަުއލަތެއް، އޯގާެތރި ވެ 

 ލްޖުމްހޫިރއްޔާ އިބްރާހީމް ރައީސު ގަިއ ބު ރިޔާސީ އިންތިޚާގެ 2018ދެއް. ޢު ވަވެްސ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައީސް، އަބަދުމެ 

ެގ ތެއްދު އެއީ އޯގާެތރި ސަރުާކރެއް، ޯއގާތެރި ދަުއލަޢުބޮޑު އެއް ވަ މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ކެމްޕެއިންގައި ވެސް އެންމެ

ދަީކ ޢުއަސާސް އެއް ވައެންމެ އްކާވެސް ެއމް.ޑީ.ޕީގެ އަނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ އިންތިޚާުބގައި ގ2019ެ ވަޢުދު.

ދިެވހި ސަރުާކރު އޯގާެތރިވުން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ވެސް ދިެވިހ  ،ޯއގާތެރިވުން ތްލައުދަ  ތެރިވުން. ދިވެހިގާއޯ

ދު. ޢު އެންމެ އަސާްސ ެއއް ވަގ19ެއެޖެންޑާ ދު. ޢު ެއއް ވަގެ 19ވުން. އެީއ އެޖެންޑާ ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި 

ދު. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ދަުއލަތުެގ ޢުއެްއ ވަށް ބިާނވެފައިާވ ދުްއ ޭއގެ ަމއްޗަޢުވަުހރިާހ  ގެ އެހެން ންގަނޑުމެއަޅު

ވުމަކީ އޯގާތެިރ ރިފަރުވާތެިރވުމާއި ދަުއލަތުެގ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް ތެދުވެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް

ާރ ފަރާތްތަްއ ކުލޯލްބް އޯގާެތރި ެވރިކަމެްއގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަސާސް. ވިސްއޯގާެތރި ދަުއލަތެއްެގ  ،ސަރުކާެރއްގެ

މީހުންނަްށ  ފަޅާއަރުާވލާމަލުތަްއ ޢަްއގާނީ ނޭުކރާ ފަރާތްަތއް ނުވަތަ ވައްކަމާއި ލްބްލޯސް ބިލު، ވި ރުމުގެ ތެިރކުރައްކާ

ެގ އެްއ އަސާްސކަމަށް މާތްދިނުމާއި ރައްކާެތރިކަން ދިނުމަީކ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ޯއގާތެިރ ވެިރކަމެއްޙިގާނޫނީ 

ްނ ކަކުރާ ަފރާތްތަކަށް ރަްއކާތެރިވިސްލްބްލޯ ދެކޮޅަށް، ކޮރަޕްޝަާނއި ދެކޮޅަށް  އިމާކަަވއް ނީ.ރަކުގަބޫލުއަޅުގަނޑު 

ހަތިާޔރު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއް މު އްވަރަްށ ބޮޑު، ވަރަށް މުހިެރވޭނެ ށް ބޭނުންކުކޮޅަދެ ކޮރަޕްޝަނާއިދިނުމަކީ 

ކުަގިއ ވެސް ބޭނުންުކރަމުން އަންނަ ިބލެއް. މި ގާނޫނުތަކަށް ތަ އެކިއެިކ ގައުމު  މިފަދަ ބިލުތަކަކީ ދުނިޭޔގައި ިމހާރު

ޕްެގ އޮސްޓްރޭިލއާ، ކެނަޑާ، ިނއުޒިލެންޑް، ޫޔރަތަެކއްގަިއ ެއބަދޭ.  ން ދުނިޔޭެގ އެތަްއ ބަިއވަުރ ަގއުމުމުހަދަ

ާހރު މިފަދަ  މިވެސްތަކުަގއި  އިއްތިހާދެއް، އިންޑިއާ، ސައުތު ކޮެރއާ، އިނގިޭރސިވިލާތް، އެމެރިކާ ފަދަ ގައުމު

އަދި ިދވެިހރާއްޖެ ުކރާ ަފރާތްތަކަްށ ގާނޫީނ ހިމާޔަތްދިނުން. ިވސްލްބްލޯ ، ރުވެފަިއވޭޔާ އްތަވަމުން. ރު ތަްއ ދަނީ ަތއްޔާބިލު

ޮކރަޕްޝަންެގ ދަށުން  ޓް  އެގެއިންސްމިާސލަކަްށ ޔޫ.އެން ކޮްނވެންޝަން ،ބައިވެރިވެަފއިާވ ބައިނަްލއަޤްވާީމ މުޢާހަދާތައް

ކުރާ ަފރާތްތަކަްށ ކޮށް، ިވސްލްބްލޯ ރުމެން ތައްޔާގަނޑުޅުއަްށ ލާޒިމު އެަބ ކުޭރ މިފަދަ ގާނޫނެއް އައްޖެިހރާދިވެވެސް 

 ،މުަކން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހާމަވެގެން ދިޔައީއްދަ ގާނޫެނއްގެ މުހިހިމާޔަތްދިނުން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިފަ

ޤާސިްމ ޢަބްދުލްަކރީމް،  ،އޮްފ މޯލްޑިވްސްެގ މުވައްޒަފެއްްކ ބޭން ،ބްުދލްކަރީމްވަނަ އަަހރު ޤާސިމް ޢަ 2016

 އްޖޭަގއި ދުވަަހކު ވެސް ނުހިނގާަވރު ބޮޑު ަޖރީމާއެއް، ބޮޑު ދިވެިހރާޖަރީމާތައް، އެސް.އޯ.އެފް ކިޔާ ކުންފުންޏެއްެގ 

 ށްމެން އެންމެނަނޑުޅުގަްނ އަވައްކަމެއްެގ ވާހަަކ ޤާސިމް ޢަބްދުލްަކރީމް ފަޅާ އަުރވާަލއިެގން އޭނަ ޖަލަށް ލީ ހިސާބު

މުކަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭނުމަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއކަހަަލ އްވެސް ކަށަަވރު ވެއްެޖ މިފަދަ ގާނޫނެއްެގ ހުިރ މުހި

 ،ނުދިނުން އެކަްނޏެްއ ނޫން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ނުދޭން. އެފަދަ ަޖރީމާތައް ަތކުާރރުވިޔަ  ކަންކަން ދެން ަތކުރާުރވިޔަ 

ލާ މީހުންނަްށ ޖަލަށްލުްނ ެވސް ދެން ތަކުާރރުވިަޔ ނުދޭން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޘަޤާފަތަކީ، ތަްއ ފަޅާއަރުވާ ދަ ޖަރީމާފައެދި އަ

ވެްސ  ދުދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީޚަކީ ދަުއލަތުގެ، ސަުރކާރުގެ ވެރިންގެ ވައްކަން، ވެރިންެގ ވައްކަން ުކރާ މީހާ އަބަ
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 އަދި  ލަތުގެާއއިއު މެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ދަޞަޮކށް އަޅުގަނޑުއްރު، ޚާ ައހަ 5ޔަ . ވޭުތވެދިނީ ޖަުލގަޖެހެއޮންނަން 

ކާުރގެ ޭނއްގާީނ އަމަލުަތކުެގ ާވހަަކ ކިިރޔާ ަސރު، ެގ ވައްކަުމގެ ވާހަަކ ިކރިާޔ ވެްސ ަދއްކާލަްނ ެކރުުނ މީހަކުރު ސަރުކާ

ނަ ގިން. ަވރަށް ނޫޖަލަާކއި ކަިނ މައެޖެހުުނ މީހަުކ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، ުކިރމަތިލާންޖެހުނީ ހަ ވެސް ދައްާކލަން

ތިވެގެންދިޔަ. މަރިވެްސ ކު  މަކާ ކަގަިއ އެަތްއ ބިރުެވރިާމޙައުލު މަސައްކަުތގެއަިދ  ދިޔަ.ްށ ވަޒީާގ ވެްސ ެގއްލިގެންރަފަހަ

 ހަށް ގަނޑު ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީކަން ބަދަކުވުމާއި ގުޅިގެްނ އަޅުދިޔަ ައހަުރ ެވރިއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ ބިލަީކ މި

މި ިބލުކ އަޅުގަނޑު ވިގެން ދިޔައީަމ އަނެއްކާ ވެސް ގެ މަޖިލިސް އުއޭރު  އެކަމު. ހުށަހެޅިން ޔަ އަހަުރ ވެސްމިދި

ކުރޭނެ ަޖލާިއ މީހަކަްށ ނު ކޮންމެ ކޮންމެިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އަދި އޭުރވެސް ހުށަހެޅީ. 

ެގ ކަމަކާިއ ުކރިމަތިލާކަށް. ކޮންމެ ކޮންމެ މީަހކު ޒީފާ ެގއްލޭަވރުެނ ވަެކރޭކޮންމެ ކޮންެމ މީހަކަްށ ނުލާކަށް. ކުރިމަތި

އަަހުރ  5ލަތެްއގައި ނޫން. ެއހެންވީމަ، ވޭުތވެދިޔަ ޙާވާ ވަިރހަމަ، އާމްދަނީ ގެއްލުނަސް ،ހުންނާނީ ވަޒީފާ ގެްއލުނަސް

ހިންގި ޖަރީމާތަްއ ، އެ ތަކާއި ންވަްއކަކޮށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަސރުކާުރގެ އާިއ ދައުލަުތގައި ެފނިގެން އެދިޔަ ޞަޚާއް

އެކަމަކު ވެްސ އެާވހަކަ ދައްކަން ނުކެރިފައި ތިބީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވަޒީފާެގ  ،އެތައް މުވައްޒަފުންނަކަށް ފެނި

 . އަޅުގަނޑުމެން. އަދި އަިނޔާގެ ިބރުވެތި ކަމުގަކަމުެގ ބިރުެވިރ ކަމުގަ . އަދި ޖަލަްށ ވެސް ލާފާނެބިރުވެތި ކަމުގަ

އަޅުގަނޑު  ،ަސރުާކރުެގ ފަރާތުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހަްށ މިބިލު ިމ ހުށަހަޅަީނ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސްބިލު ދު މިމިއަ

ވަނަ އަަހރު  2005ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްެރޓިކް ޕާޓީ   ކަމަށް. ދިވެހި މިބަލަނީ މިއީ ވަރަށްބޮޑު އިާޝރާތެއް

ަކ. ވައްކަމާިއ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ ދެކޮުޅ ހަދާނަމޭ. ާވހަ އައި  އަޅުގަނޑުމެން ވުޖޫދަށް އައިއްުސރެްނ ދައްކަމުން 

ކޮށް ޞަ ޚާއް ،ންއަބަދުވެސް ތެުދވާނަމޭ. އަދި މިއަދުގެ ސަރުކާރު އަޅުގަނޑުމެން ވައްކަމާއި ދެކޮޅަށް

 ދުވެސް އަބަ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުަޙއްމަދު ސޯލިޙު ތަުކރާރުކޮށް ެއވިދާޅުވަނީ ވައްކަާމއި ދެކޮޅަށް

 ލިޙު ޞާހީމް މުޙައްމަުދ ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް. މިބިލަްށ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުންނާިއ އަދި ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ އިބްރާ 

ެއކީގަިއ އަޅުގަނޑު ިމ ބަަލނީ ވައްކަާމއި ެދކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން ސާބިުތ ކަމާ ،ޒަތްތެިރ ރައީސްދެއްވި އިސްކަމަީކ އިއް

އެކީގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ުކރާނެ ކަމުެގ ަވރަށް ރަނގަޅު ކޮޅަށް ސާބިތުކަމާއި ިއ ދެއްކަމާތިބި ކަމާއި، އަިދ ވަ

ބްޯލ ުކރާނެ ވިސްލްލޫމާތު ހުށަހަޅާ ޢުމަލެްއެގ މަޢަނޭެދވޭ  ދަކީ ޤްޞައިޝާރާތެްއ ކަމަށް. މިބިުލގެ މަިއގަނޑު މަ

ލްބްޯލ ވަްއކަމާއި ދެކޮޅަށް ވިސް ، ރި ރައީސްޒަތްތެއިއް ބްލޯ ުކރުމަށް ހިތްަވރު ދިނުން.ވިްސލްނިޒާމެއް އެކަށައަޅައި 

އަދި  .ކޮްށ ފިޔަވަޅު އެޅުންލޫމާތު ެއކަށީގެންވާ ގޮތެއްަގއި ތަޙުޤީޤުޢުބްޯލ ކުރުމުްނ މަވިްސލްހިްތވަުރ ދިނުން. ކުރުމަށް 

ޒިންމާތަްއ ކާއި ޤުތަ ތާިއ ރަްއކާތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުން. މިބިލުގަިއވާ ޙައްހިމާޔަބްޯލ ކުާރ ފަރާތްތަކަްށ ވިސްލް

އިއްޒަތްތެިރ ، އަދި އަށަގެންނެވުން ތްތެިރ ަސޤާފަތެއް އެކަށައެޅުން ޙަހާމަކަންބޮޑު ނަޒާ، މެދުވެރިކޮށް ަޖވާބުދާރީވަނިވި

ާތއި ަރއްކާތެރިކަްނ ހިމާޔަުކރާ ަފރާތްތަކަށް ބްލޯވިސްލް، . އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ހަމަ ތަުކރާރުކޮްށލަން ބޭުނންރައީސް

ޖަރީމާތަްއ ހިންާގ ، ުކާރ މީހުންނަށްއަހަުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެފނިގެންދިޔައީ ވައްކަން 5ވޭތުވެދިަޔ ނުން. ކޮށްދިފޯރު
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ތްކަްނ ލިިބގެން ދިޔަތަްނ. އޭެގ ބަދަލުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ިމއަދު މިދަންނަވަީނ ހިމާޔަ، މީހުންނަށް ރަްއކާތެރިކަމާއި

ްއވިއްޔާ ދަުއލަތުގެ ފަރާތުން ރައްކާެތރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނަމޭ. ރާދަކުރެ ށް އި ހުންނަާއއި ފަޅާ އަުރވާލާ މީވައްކަމާއި ޖަރީމާ

އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލާނަން.  ،ންކަން އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްުމ ކަ އްތްކަން ޯފރުކޮށްދޭނަމޭ. ބިލުަގއި ހިމެނިގެންާވ މުހިހިމާޔަ

ަސރުކާުރގެ މުަވއްޒަފެއް،  ،ވައްޒަފެއްެގ މުއުލަތުދަ، މަލުތަްއ ކަނޑައެޅުން. މީގެ މާނަައކީޢަބްޯލ ކުެރވޭނެ ވިސްލް

ބްޯލ ުކރީ ވިްސލްީއ އެ ،ކޮންމެ ކޮންެމ މީހަުކ ނިކުމެފަިއ ހަަމ ާވހަކަެއއް ަދއްކާާލިއރަށް، ާވހަކައެްއ ހާމަކޮށްލާިއރަށް

ކީ ލުތަކަމަޢަވާނެ. މިގޮތުން ހިމެނޭ  ަމލުތަކެްއ ކަނޑައެޅިފައިޢަ ބްލޯ ކުރެވޭނޭވިސްލްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނޭ. 

ވާމީ އިންސާނިއްޔަުތ ކަމުެގ ބައިނަްލއަޤް ،ރަޕްޝަންގެ އިތުރުްނ ޖިނާޢީ ކުށެއް، އިންސާނީ ޙައްަޤކާއި ޚިލާފު އަމަެލއްކޮ

 ،ޓަށް ނުަރއްކަެލއްށްތިމާވެ ،ާއއްމު ސިއްޙަތު ނުވަތަ އާއްމު ރައްކާތެިރކަމަށް ނުރައްަކލެއް ،އްމަލެޢަ ގާނޫނާއި ޚިލާފު

 ،ލަތެްއ ބޭާކރު ކުރުންޞީ އަިދ ވަ ،މިސްަކޭރޖް އޮްފ ޖަސްޓިސް ،ުކރުންިއ ބޭނުންގޮތުގަހަމަ ދައުލަތުެގ މަގާުމ ނަ

ބްޯލ ވިްސލް، ނުވަތަ މިސްމެނޭޖް ކުރުން. ިމހުރިާހ ކަންކަމުެގ ާވހަކަ ަފޅާއަރުވާލުމަީކ ވެްސ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް

ގައި ހިމެނެީނ އިވާނެ. މީެގ ތެރޭ އެޅިފަކަނޑަ ބްޯލ ކުެރވިދާނޭ ފަރާތްތަްއ ެވސް މީގައިވިްސލްކުރުން ކަމަށްވާނެ. 

އް. ޚްޞެއެއްވެްސ ސަ ދައުލަތުެގ ފަރާތެއްެގ މުަވއްޒިފުންނާއި، އަމިއްަލ ފަރާެތއްގެ މުަވއްޒިފުންނާއި، ގާނޫނީ

ޖެ. ސަރުކާރުގެ މުަވއްޒިފުންނޭ ދެންނެވިއް، ތަކުރާުރކޮށް އަޅުގަނޑަށް ދައުލަތުގެ މުވައްޒިފުންނޭ ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

، ފުންނަށް އެކަންޏެްއ ނޫން. އެހެންނަމަވެސްމައެކަިނ ދަުއލަތުެގ ނުވަަތ ސަރުާކރުެގ މުވައްޒައްދުވަނީކީެއްއ ހަބިލު ރަމި

ފުންނަކީ އިުތުރ ފުންނަށް ރައްދުވޭ. އެީއ ަރއްޔިތުންެގ މުަވއްޒަކޮށް ަދއުލަްތ އަިދ ަސރުކާުރެގ މުވައްޒަޞަޚާއް

ތައް ރައްކާެތރި ކުރުމަްށ ހުިރ ކަންކަްނ މިބިލުަގއި ުކާރ ަފރާތްލްބްލޯވިސް . ށްވާތީޒިންމާތަކެއް އަދާކުރަންެޖހޭ ބަަޔކަ

ތް ހިމާޔަމަލުަތއް ޢަބްލޯ ކުރުމުްނ އެފަރާތްތަކާއިމެދު ބަަދލު ހިފުމުގެ ވިްސލްކަނޑައެޅިފައިވާނެ. މީގެ ތެޭރގަިއ 

ކުާރ ްބލޯވިސްލްށްދިނުމާއި، ތެިރކޮ ަރއްކާކޮށްދިނުމާއި، މަދަނީ އަދި ޖިނާޢީ ދަުއވާތަކާއި، އިާދީރ ފިޔަވަޅުތަކުން

ދެކޮޅަށް ދަުއލަތުެގ  އާބްލޯ ުކރީމާ އޭނަވިްސލް ،ލޫމާތު ސިްއރުކޮށްދިނުން ހިމެނޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްޢުފަރާތްތަކުގެ މަ

ްސ އިްނ ވެވަްނޏާ އޭގެ އަޅާކަމުގައި ފިޔަވަުޅ  ޢީފަރާތުން ަސރުކާުރގެ ަފރާތުން ނުވަަތ ކުންފުންެޏއްެގ ފަރާުތން ޖިނާ

ލޫމާުތ ބަަލއިގަންނަ ަފރާތްތަކުެގ ޒިންމާ ޢުުކރާ ަފރާތްތަކުްނ ހާމަުކރާ މަބްލޯވިްސލްްތ ލިބިގެންވޭ. ހިމާޔަމީހާއަށް އެ

ލޫމާތުެގ ގޮތުަގއި ވެްސ ޢުދޭ މައުލޫމާތަީކ ސިްއުރ މަ ުކރާ ީމހާ އެްބލޯވިސްލްވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާނެ. އަިދ 

، މިބިާލއި ގުޭޅ ޖިނާޢީ ކުށްތަްއ ވެސް އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް ،. މިިބލުގައިނެޓިފައިވާހިފެެހއް، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޝުކުރުދަންނަވާލަން ބޭނުން. ޓްރާންސްޕޭރެންީސ  ައޅުގަނޑު ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސްމީގައި ހިމެނިފައިވާނެ. ނިންމާލަމުން 

ތުްނ މިބިލުެގ ގެ ފަރާއެންޖީއޯ  މިވަނީ އެުޝކުރުދަންނަާވލަން ބޭނުން ެދތިން އަހަުރ އަޅުގަނޑު  އަށްމޯލްޑިވްސް

ސިމް ޢަބްުދލްކަރީމް ަޖލަށް ެލވުުނ ހިސާބުން ޓްރާންސްޭޕރެންސީ މޯލްޑިްވސްއިން މިބިުލގެ ޤާމަސައްކަތް ކުރާތާ. 

ރަްއޔިތުންެގ  ޚާްއސަކޮށް ދިވެހި ، މަސައްކަތް ފަށައިފި. އަނެއްކާވެްސ ދިވެިހރައްޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް
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ޝުކުރުދަންނަާވލަން  ބަްށ އެއްާބރުލުމަށް ޙީދެއްާވ ތަރު ިތޔަ މެންޓްީރ ްގރޫޕްއަށް ލަޕާރ މިއަދުގެ  ޓީގެ ކް ޕާރެޓިޑިމޮކް

ދެކޮޅަށް އަބަދު ތިުކރަްއވާ މަސައްަކތަށް ޝުކުރުދަންނަާވލަން ބޭނުން. ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްާޔ  ބޭނުން. ކޮރަޕްޝަނާ

 އީސް. ރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރަ  ބޭނުން. ޝުކުވާަލންްއ ދަންނަްށ ޚާއްސަ ުޝކުރެ ޞާލިޙައިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ަގލޮޅު ދެކުނު ދާިއރާެގ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާުރ މިބިލުެގ ބަހުސްގެ ވަގުތު މި ހުޅުވާލަނީ. 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މީކާީއލް އަޙްމަުދ ނަސީމް.

 

 މެންބަރު މީާކއީްލ އަޙްމަދު ނަސީމް ާވހަކަދެއްކެވުން:ރާެގ ދާއި ނު  ދެކުގަލޮޅު

ޙަޤީޤަތުަގއި ވެްސ  ލިޙްޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްާޔ އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ސާ 

ބިުލ މިރާތުްނ ާކރުެގ ފަކޮރަޕްޝަންއަްށ ޒީޯރ ޓޮަލރެންސްެގ ޕޮލިސީެއއް ގެންގުޅުއްާވ ކަމުެގ ައލިގަަދ ހެއްެކއް ސަރު

ގާނޫނެއް ފުރަތަަމ ދުނިޔޭގަިއ  ވިންގގެްބލޯވިސްލް ،މަޖިލީހަްށ ހުަށހެޅިގެން ދިޔުމަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިއަދު މި

 1777މިފަދަ ގާނޫނެއް ވިޖޫދަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ، ވުޖޫދަށް އައި ގޮތަށް ބަާލލާނަމަ

ކޮލޮީނ އިނިގރޭސީންގެ އަތުން  13އެ ަޤއުމުގެ ، ްފ އެމެރިާކގައިޓްްސ އޮޓެޑް ސްޓޭރު ޔުނައިވަނަ އަހަ 

ޖޫދަށް ައއި އެޤަުމގަިއ މި ގާނޫުނގަިއ ފުރަތަމަ ވު ،ދެްނ ޖެހިގެްނ އަިއ ައހަރު. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އެކުމިނިވަންވުމާ

ދިޔަ ގޮތުގަިއ ަހއްޔަުރކުރެިވގެންދީންެގ ިއގެ ގައިހަނގުރާމައޭުރ އެަޤއުމުގަިއ ަގއިދީންެގ ގޮތުަގިއ ، ގޮތަށް ަބލާލާިއރު

ައރުވާލަން އެ ނޭވަްލ އި އެކަން ފަޅަ، ބައެއް މީހުންނަށް ނޭވަލް ކޮމާންޑަރުންތަެކއް އަނިޔާ ުކރަމުންދިޔައިރު

 ގާނޫނަކީ  ަބއެއް ީމހުން ުކރި މަސައްކަތުްނ ވުޖޫދަށް އައި ގާނޫނެއް މި  ގެ ދަށުން މަސަްއކަތް ުކރިންކޮމާންޑަރު

ލޭޝަްނ އިރައިްޓސް ވަ  ވަނަ ައހަުރ ފުރަތަމަ އެ އަނިާޔ ެއ ހިއުމަން  1777ގައި. އެަޤއުމުގަިއ ވެސް ޚު ތާރީ ދުނިޔޭގެ

ނޭވަްލ އޮފިސަރުންތަްއ ފުރަތަމަ  އަރުާވލި މީހުންނަށް. އެއި އަިނޔާ ލިބުނީ ެއކަން ފަޅައެ ފަޅާ އަރުވާލުމާއި ގުޅިގެން 

 ތުްނ ނިގުޅައިގަނެގެްނ ދެވުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށްމީހުްނެގ އަާފ ވެްސ އެންެގ ވަޒީލެވުނީ ަޖލަށް. އަިދ އެމީހު

ގަލޮޅު އުުތރު ާދއިރާެގ ، ވަނަ ައހަރު 2016ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ވެްސ ހަަމ މިފެނުނީ މިމަންޒަރު ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ްމ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ލްކަރީމް ޢަބްދު ސި، ޤާވެްސ ވާަހކަ ކުރެްއިވ ފަދައިންهللا އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ އީާވ ޢަބްދު

މައްސަލައިަގއި ބޭންްކ އޮްފ މޯލްޑިވްްސގެ ބޭންްކ ޑީޓެިއލްްސތަކެއް ހާމަ ުކރުމާިއ ގުޅިގެްނ އެމަނިކުފާނު ވެސް އެންމެ 

ޒީފާއިްނ ަފހުން އެމަނިކުފާނުެގ ވަީޒފާ ވެސް ވަނީ ބޭންްކ އޮފް ޯމލްޑިވްސްއިން، ވަފުރަތަމަ ލެވުީނ ޖަލަށް. އަިދ އޭގެ

ކަމެްއ ޭއގެ ވަނަ އަހަުރ ވެގެންދިޔަ 1777އެމެިރކާގަިއ  ،މަނިކުފާނު ވަީނ ވަކިކޮށްފައި. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސްވެސް އެ

 ޚު . ާތރީއަހަުރ ފަހުން ާމ ދުރުަގއި އޮްތ ކުޑަކުޑަ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގަިއ މިއޮތީ އަެނއްކާ ވެސް ތަުކރާރުވެފަ 242



9 

 

ވެްސ ހިނގަމުްނ  ދައުލަުތެގ އެިކ އިާދރާތަކުގަިއ މިާހރު  ބިލުެގ ސަބަބުން މިގޮުތގަިއ އަޅުގަނުޑ ގަބޫުލކުާރ  .އިއާދަވެފަ

ސާރިވސް  ސިވިލް ، އެދާ އެކިއެކި ކޮރަޕްޝަންގެ މަްއސަލަތައް ފެންމަތިވާނެ. އަދި މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ

ަސލަ ވެްސ މައް ާސރަ ުކރިގެ ސްޓާފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްނގައި ދާދިފަހަކުން އެ ހިނަގއިގެންދިޔަ އެތާކޮމިޝަން

ރައްކާެތރިކަން އެާތގެ  ަވރުގެ ބަެއއް އުފެިދގެންދާނެ މިފަދަ ބިލުތަކުން އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަކޮށްލަން ކެރޭނެ

މިބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޒީރޯ ޮޓލަރެންްސ ، މުވައްޒިފުންނަށް ލިބޭ ކަމަށްވާނަމަ. އެހެންކަމުން

ަކމުގެ ވަރަްށ ވެްސ އަިލގަދަ ެހއްކެއް. އަިދ އެކަމަށް ޢަަމލީ އް ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ގެްނގުޅޭ ީސއެެގ ޕޮލިނުޓު ކޮރަޕްޝަ

ަސރުކާރަާށއި އަިދ ގަލޮުޅ އެއްފަަހރު ވެސް ސިފަ ޖެހިގެންދާނެ ކަމެްއކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަން. އެެހންކަމުން އަދި

 ން،ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުއަދާުކރަމުަޓކައި  ަވއިދެއްވި ކަމަށްށަހެޅުއްމި ބިލު ހުއުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ 

 ވާހަކަ ކުރުކޮްށލާނަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ެގ މާފަންނު މެދު ާދއިރާ، މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަުތ މި އަުރވަނީއިއްޒަތްތެިރ  ޝުުކރިއްޔާ އާދެ! 

 ބަުރ އިްބރާހީމް ރަޝީދަށް.ންތްތެރި މެއިއްޒަ

 

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީްމ ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:

ަސރުކާުރެގ  .ށް މުިހއްމު ގާނޫނެއްަވރަގާނޫނު،  ރބްލޯވަާވ ވިްސލްޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ހުށަހަޅާފައި

ބްލޯުކރާ ފަރާތްަތކަށް ރަްއކާތެރިކަްނ ހުށަހެޅުއްވި ވިްސލްهللا  ޢަބްދުބަރު ީއވާފަރާތުން ގަލޮޅު އުުތރު ދާއިާރގެ މެން

ފުރިހަަމ ބިެލއް. ރާއްޖެއަްށ ަވރަށް  މިީއ ަވރަށް ުދކުރަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ާތއީއަޅުގަނޑު . މި ިބލަްށ މުގެ ބިލުދިނު

 މަށް މިނިވަންކަ ގެރަްއޔިތުން ގެ ރާއްޖޭދި އަ އިހިއްމު ބިލެއް. އަިދ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންގެ އިޙްސާސްަތކާ ގުޅިފަމު

ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަުޢލޫމާތު  އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، !ދެމަސައްކަތްކުރި އެތައް ބަެއއްގެ މަސަްއކަތާ ގުޅިފައިާވ ބިލެއް. އާ

 ންނޑުމެއަޅުގަ އް. މި ޙައްޤު އްޤެޙަ ވާ ިހރާއްޖޭެގ މި ޤާނޫނުައސާސީން ލިބިދީފައިދިވެ ޙައްޤަކީ  ލިބިގަތުުމގެހޯދުމާއި 

އަޅުގަނޑަްށ ފުރަތަަމ ފެނިގެންދިޔަީއ ދިވެާރއްޖޭގަިއ ދަގަނޑު ަދހަނާ  !މަހައްޓަން ަވރަށް މަަސއްކަތްކޮށްފިން. އާދެދަ

ޓިނު ކާންީދ  ރުަގިއ ވެްސ ޖަލުަގއި ބަންދުުކރެިވ ފުޅިތޮށިސަންގު ނެިރ ެއ ުހރިާހ ކަމެއްުކރި އެ ަފރާތް އޭ

ކުރިން އެމެރިކާއަށް އެ ފާހަަގކުރެްއވި އެއަްށ ގެންދިޔަީއ. އެއީ އޭގެފެނި މަށްނޑުއަޅުގަ ގޮނޑިއެއްގައި ބޭންދި މަންޒަރު

އެހިސާބުަގއި ވެްސ މުޅި ދުނިޔޭެގ އެިކ ޒަމާންތަކުގަިއ އިންސާނުންނަްށ މިނިވަންކަްނ ލިިބ  ؛ވެސް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާ

އެަބ ފެނޭ ވެްސ ރަޕްެގ ޤައުމުތަކުްނ ންނަށް ޔޫގަނޑުމެއިންސާނުންނަށް މިނިވަންކަން ިނގުޅައިގަންނަމުން ިމ ދަނީ. އަޅު

 އިންސާނުްނ ބަދަލުވަނީ  ،ބައެއް ފަަހރަށް މިނިވަންކަން ލިބިފައި މިިނވަކަން ދާތަން. ާގނޫނުގައި އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް
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 އަންނަނީ ގައި އަޅުގަނޑު ހަނދާނަށް ޚުރާއްޖޭގަިއ ފަހުގެ ާތރީ .އިންސާނުން ބަދަުލވަނީ .އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

އަދި  ދާން.ހަނއަަވހާރަކޮްށލި އަްފރާޝީމްގެ   އަނިޔާެވިރ ގޮތެއްގައި ށް ގާނޫނު މި ނަން ކިޔުމުްނ ވަރަ ރބްޯލވަވިސްލް

، ފައިވިކުރި އެަތއް ބައެްއ ވީނުީވއެއް ނޭނގި މަާރލެބްލޯ ަމއްސަލަިއގައި ވެސް ިވސްލް ގެއަްފރާޝީމް، އެއާއެކު

ަރޝީދު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދިޔައީ އެ މަްއސަލަާއ  ންޔާމީ ގާލޮޭއގެ އިުތރުން ބް އަދި މަންޒަރު. ގެއްލިދިޔަ

ގެ އިތުރުްނ އަދި އޭ. ނައްތާލިތަން. ޔަތަންފަރާތްތަްއ ނެތިގެން ދިއެިކ ބްލޯުކރި ވިްސލް ،ގުޅިފަހުރި އެކި ަފރާތްތައް

މާތު ހާމަކޮށް މަޢުލޫ ހަމަ މި  ނެތި ގޮއްސަ.އެތައް ބައެއް ރާއްޖޭގައި ާފއިތުވީ ައހަރުތަުކގައި އެތަްއ ަބޔަކު ވަނީ

 މުޤައްދަސު ަޙއްޤެއް. މި ށް ބޮޑު ޙައްޤެއް ވަރަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައިާވ ވަރަންއާއްމުކުރުމު

ނޫނުއަސާީސ ޤާ ؛ދަރަޖަ ފާއިތުވި ެވރިކަމުގައި ވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެނިގެން ވަރަށް މަތީގައިޙައްޤަށް އަރަިއގަންނަމުން 

ލަތުެގ ެއހެްނ ހުިރހާ އު މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮްށ އާއްމުުކރާ ަސރުކާރުެގ ުމވައްޒަފުންނާއި އަދި ދަ އި ބާްއވާފަ ިއރީގައި އެއްކަ

، . އަޅުގަނޑަށް އެންމެ އުފެދޭ ސުވާލަީކ މީގައިނަނީަހއްޔަރުުކރަމުންދިޔަ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެން ތައްފަރާތް

ފެނޭ އެބައަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކަުމގައި ވިޔަސްމެިރކާއަށް ބެލިއެ ދޭނީ. ތެރިކަން ނޑުމެން މި ރަްއކާކިހިނެއްބާއޭ އަޅުގަ

އެމެރިާކގެ ގާނޫނުަގއި  ،. ެއހެންނަމަވެސްއެވަނީކަމަށް ވާ ްބލޯ ފެނޭ ވިލްސްމެންނަށް އެބައަޅުގަނޑު ންޖު،ޖޫލިއަން އަސާ

 މަޢުލޫމާތު އެބަ ފެނޭ  މެންނަށްއަޅުގަނޑު ނޯޑެންއެޑްަވޑް ސް މިނިވަންކަން ޯނވޭ. ،މިނިވަން އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް

ދަރަޖައިަގ އެބަ ޭބރު މިނިވަކަން މި ފެންނަނީ ހަމަ. ެއެހންނަމަވެސް، މިނިވަންކަން އޮންނަ ހަމަ ދުުލގެ  ކުރާތަން.ހާމަ

 ސް ވެޖާސޫސްުކރުމުގެ ނަމުގައި ުނވަތަ ކޮްނމެވެސް ނަމެއްގައި އެބަ ސަރުާކރުގެ ުނވަތަ ކޮންމެ ގައުމުތަކުގައި އެބަ

އަޅުގަނޑު ، އިރުނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަމުންދާނަހަނިކުރާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެން ކުން އެނުފޫޒަ

 ،ަފއިވާ އުސޫލުތަާކ ެއއްގޮތަްށ ގާނޫނީ ޒިންާމ އަދާނުކުރުންންކޮށްިމ ގާނޫނުގަިއ ބަޔާ، ބްލޯުކރުންވިްސލް، ގާނޫނީ ޒިންމާ

 ،ޤްވާީމ އިންސާނިއްޔަތުކަުމގެ ގާނޫނާ ޚިލާުފ ކަމެއްުކރުންއަބައިނަލް  ،ންލެއްުކރުޚިލާފު ޢަމަ ޙައްާޤ އިންސާނީ 

ގައި. އަދި މީެގ މިފަދަ ކަންކަން ކުރާ ަފރާތްތައް ހާމަކޮށް ފަާޅއަރުާވލުން އެއީ ުކރަންޖެހޭނެ ކަމެްއކަމު، ކޮރަޕްޝަން

ފެކްސް  ،. ސިޓީންނާއިތްއެބައޮ އިކޮށްފަންގޮތް ވެސް މި ބިލުގައި ބަޔާ ނެކަން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭއިތުރަށް މި

ހާޒިުރގައި ހުރެގެްނ ، ވީޑިއޯ ްކލިޕުން، އޯޑިއޯ ފައިލުން ،ފޯނު ކޯލުންނާއި އިންޓަނެޓް މެދުެވރިކޮށް، މެސެޖުންނާއި

ނުޑ އަޅުގަ، . އެހެންނަަމވެސްކަށްއަވާ ބްލޯވެްސ މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ ވިްސލްއިްނ އެސްމާުތ ދެވޭ. އެސް.އެމް.ވެސް މަޢުލޫ

ބްލޯުކރުމަށްފަހު އޭަނ ކިހިނެއްބާޭއ އޭނައަށް ަސލާމަތާއި ރައްކާެތރިކަން ިމ  ރްބލޯވަދޭ ސުާވލަކީ ވިސްލްއުފެމަ ހަ

ދަގަނޑު ދަހަނާ ނުކުތުމުެގ ، ރުގައި ސަންާގއިތިބީ އޭނޑުމެން މިތާ މިއަޅުގަ .އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ދުނިޔޭގައި އޮތީ

ާޓ ށްފުޅިތޮހާނެތިކޮށް އި  ށް ޓިުނ ގޮޅިއެްއގަިއ އިނދެ އަދި ވަރަ، ގައިގޮޅިއެއް މަނިކުފާނު ވެސް ގޮސް ަޖލުެގ  ސަބަބުން

އަޅުގަނޑުމެން  ގައިކެތްެތރިވެ އެތައް މަސައްކަތެްއ ކުރުުމގެ ނަތީޖާ، އެތައް ކަމެއްކުރުމުންއެއްޗިހި ކާންދީ އެތައް 

. ވަރަށް ގިނަ ކަންކަްނ ންގަނޑުމެދާނީ އަޅު މިހިސާބުން އެ ހިސާބަށް ިކހިނެއްތޯއޭއަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ. ދެން 
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ހެކިދޭްނ ، އެކަމާ ެބހޭ ހެއްކާިއ ޤަރީނާ .ވާހަކަދެއްކީމާ ގެބިލު   މި އެބަހުރި. ޔާމީްނ ރަޝީުދ މަތިން ހަދާންވޭ

ދޭތަން އެބަފެނޭ. ކިހިނެއްާބއޭ  . ފުލުހުން ދޮގުހެކިނަށް ެފނޭއަޅުގަނޑުމެންމަސައްކަތްކުރާ ަފރާތް ނައްތާލާތަން 

މާނުަގއި ޒައަޅުގަނޑަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ އުފެދޭ ުސވާެލއް. ކްލޮނިސްޓުްނގެ ިމ ދުނިޔޭގައި.  ކުރާނީ ތްޙިމާޔަ ރބްޯލވަވިސްލް

ކޮށް އެ ދަނީ ޖާސޫސްުކރުމާއި ެއކި އެ ހަނި ވެސް ްސކުރި ގާނޫނަކުން ފަހުން ތަހުޒީބު ޤައުމުތަުކަގއިއޭރުގައި ފާ

ންނާއި އެކި ބޭނުންތަުކގައި ރައްޔިތުންނަްށ ރިެވރިވިޔަފާ ،ނަންނަމުގައި ސަުރކާރުންނާިއ އަދި ިސޔާސީ ަފރާތްތައް

. އަޅުގަނޑުމެނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމާިއ ލިބިގަތުެގ މުްނ ެއ ދަނީލިބިފައިާވ މިނިވަންކަން ހަނިކުރަ

 ..ޙައްޤު.

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި

އިއްޒަތްތެިރ  ނީ މާފަންނު އުުތރު ދާއިާރގެތުއަރުވަފުރުޞަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ޝުކުރިއްޔާ

 މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުީމއަށް.

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްކެވުން:

ތުްނ ގެ ފަރާަސރުކާރު هللا ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަގލޮޅު އުތުރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދު

 ލަތުެގ އިދާރާ އުިބލަށް އަޅުގަނޑު ުފރިހަަމއަށް ތާއީދުކުާރ ވާަހކަ ދަންނަާވލަން. ދަ ރބްލޯވަ  ހުށަހެޅުްއވި ވިްސލްއެ

ަސރުާކރުގެ ކުންފުނިތަކުން ިވޔަސް އެތަންތާނގެ އަދި ކުންފުނިތަްއ ، ވިޔަސްނޫން ކަމުގަިއ  ތަކުންނާއި ދައުލަތު 

ޑިއަންސެއް ނޫނިްއޔާ އޮބީސިވިްލ ޑިސްޅު ކަންކަްނ ަފޅާއަރުވާލުމަީކ އެއީ ރަނގަންާގ ނުވެރިންނަށް ތިބޭ މީސްމީހުްނ ހި

ން ކެޭރ ުކރައެހެންނަމަވެސް، މަދަނީ ބަްސނޭހުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮންމެ ކޮންމެ ީމހަކަށް  .މަދަނީ ބަސްނޭހުމަކަށް ވާނީ

އެހެންވީމާ، ކަހަލަ ޒާތުެގ ކަންކަން.   ކެރޭކުރަން ކަހަލަ ކަންތައްަތކެއް ނޫން. އެއީ ަވރަށް ހިތްަވރުގަދަ ީމހުންނަށް

. ދުނިޭޔގެ ފެޝަނެއް. ކުރަމުންދާކަމެއް ،މާޔަްތ ދިނުމަކީ މިައދުގެ ފެޝަނެއްޙިވިސްލްބްލޯުކާރ މީހުންނަށް ގާނޫނީ 

ާގ  ހިންަސރުކާުރގެ ތެރެއިންއުމުތައް ބައްޓަންެވގެން ދާއިުރގައި ކުރަމުންދާ ކަމެއް. ޓިކް އުސޫލުތަކަށް ޤަ ޑިމޮކްރެ

އެންމެންެގ  ،މާޔަތް ލިބެންޖެހޭނެ ކަެމއް ގޮުތގައިޙިއެ ީމހަކަށް އެއީ ފަަދއިން ފަޅާއަރުާވލުމަކީ މި ިބލުގައިވާ މާތައްޖަރީ

ާމޔަތް ޙިލުގެ ަޙއްޤުގަިއ މި ާބވަތުގެ ަފރާތްތަކަށް ޤައުމުެގ މުސްތަުޤބަ، ރައްޔިތުްނގެ، ދަުއލަތުގެ، ޙައްޤުގައި

ވެިރކަމެއް ދެފުށް ފެންނަގޮތަްށ  ގުޑް ަގވަރނަންސް ނޫނިއްޔާ ހެޔޮ ދަންނަާވ  ން މިގަނޑުމެލިބެންޖެހޭނެ. އެއީ އަޅު

ަގލޮޅު އަޅުގަނޑު ވެސް ފާަހގަކުރަން. މު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އްޓިކް ނިޒާމެްއގައި ކޮންެމހެނެއް މުހި ރަނގަޅު ޑިމޮކްރެ

ންްކ އޮްފ މޯލްޑިވްްސގަިއ މަސައްކަްތ ުކރެއްިވ ބޭއިން އުތުުރ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ވެްސ ާފހަގަުކރެއްިވ ފަދަ

ނުރަނގަޅު ގޮތަްށ ންްކ އޮްފ މޯލްޑިވްސްއަްށ ބޭ، ާރއްޖޭެގ ހިނިގ އެންމެބޮޑު ވައްކަމުެގ މަްއސަލަމުވައްޒަފަކު 
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 ،ފަށް ިޚލާ، މި ސަރުާކރާމުގެ ސަރުާކރުންމިދިޔަ ައނިޔާވެރި ވައްކަ ،މާލީއި ފަޅާައރުވަގެ ވާހަކަ ވަންނަމުންދިޔަ ފައިސާ

ކުމެްއ ޙުމަްސ ދުވަސް ވަންދެން  8ޢަމަލުުކރިގޮްތ އަޅުގަނޑުމެން އެންެމންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ވައްކަމުގެ ސަރުާކރުން 

ޤާސިްމ ޢަބްދުލްަކރީމަށް އެއީ ޤާސިމް ޢަބްުދލްކަރީމް. ޖަލަށް ލާފަިއ ަވނީ. ެއ މީާހ ، ޝަރީޢަތެއް ުކރުމެއްނެތި، ނެތި

 ން ކޮށްދޭ ކްިލއަރ ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. އޭނާެގ ކުށުެގ ެރކޯޑު ންސޭޓްޕެ ކޮންމެންނޑުގައަޅު، އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން

ގި ބޮޑެތި ވައްކަންތަެކއް ކުީރ އެންމެންގެ ަޙއްޤުގަިއ ކޮށްދިން ކަމެއް. މިއީ މިދިޔަ ަސރުކާރުްނ ހިންއޭނާ އެޖެހޭނެ. 

 ގަނޑުމެން މިފަދަ ވިްސލްބްލޯވިންގޅުމާ، އަހެންވީލެއް ޮއްއވާ. އެއު ިލ ވަރަްށ ބިރުެވރި ުނރައްކާތެިރ މާހައިފަޅާއަރުވަ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭެނ ކަމެްއ ގޮތުގަިއ  ނެއްކޮންމެހެމާޔަތް ދިނުމަީކ ޙިމިފަަދ ފަރާތްތަކަްށ އެކްޓެްއ ހަދައިގެްނ 

ގަިއ ރިޔާތުއް ސި ،ހެންިމ ބިލުަގއި ވެްސ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ހިމެނިފައި ވާނެ ، މިފަދަ ބިލުތަުކގައިއަިދ ފާހަގަކޮށްލަން. 

ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބޮޑެތި  މިފަދަ މައްސަލަތައް ޖެއްސުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ލިބިދޭން

މައްސަަލ  ުރ ވޯަޓރގޭޓު ހޫެއ މަޝް ނަމަ،ވާއެމެިރކާގަިއ ބަލާލި ކަމުގައި ،ޒަމާންތަކުގަިއ މިސާލަކަށް ޤައުމުތަކުގަިއ ކުރީ 

 ،ޓް ވަނަމަކުން ނަމަޑީޕްތްރޮ ،އެޖެންޓެއްގެ  ޕޯސްޓަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުންިދޔަ އެފް.ބީ.އައިންޝިްނގޓަމަށް ވޮފަޅާއަރުވާލު

ން އިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭހިސާބަްށ ސަެވރިއަަކށް ހުރި ިރޗަރޑް ނިކްއޭނަ އެ ކޮށްލި ބޮޑު މަސަްއކަތުގެ ސަބަބުން ޭއރުގެ 

ސަރުާކރުެގ  ،ެގ މައްަޗށް ދަޢުާވ އުފުިލގެންދިޔަީއ މީނާ ދެމުންދިޔަންތަކު އޮފިޝަލުދިޔައީ. އެތަްއ ބަިއވަުރ ދަުއލަތުެގ 

ތެރޭގަިއ ހިނގަމުންދިޔަ ނުބައިަތކެްއ ވޮޝިންގްޓަްނ ޕޯސްަޓށް މަޢުލޫމާުތ ޙިއްޞާުކރުމުެގ ސަބަބުން މުިޅ ސަުރކާުރ 

ންގެ ޙައްުޤގައި ހިންގަންެޖހޭނެ އްޔިތުންގެ ރަފަޅާއަރައިގެންދިޔަތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެ

 ޕްރޮެޓކްޝަްނ އަޅުގަނޑުމެންމިފަަދ ބޭނުންވާެނ ގޮތަްށ ހިނގާނީ ސަުރކާުރ ވެްސ ރައްޔިތުްނ ތަނެއް ަސރުކާރަކީ. 

 ކަމަށް ހުަށހަޅުއްވައިދެްއވިއަދި ިމ ބިުލ  .އިން ީދގެން. އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ާތއީދުުކރަން ިމ ބިލުޢާ ރިޒަގާނޫނުގެ 

އަްށ ވަރަށްބޮޑަްށ ޝުުކރު هللا އަދިވެްސ އެއްަފހަުރ ަގލޮޅު އުުތުރ ދާއިާރގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަުރ އީާވ ޢަބްދު ޓަކައި

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ތީމު ކަނޑި، މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 ަޝހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ޝަހީމް ޢަބްުދލްޙަކީމް هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ދު ން ިމއަލްްބލޯކުރާ ަފާރތްތަކަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާެތރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ވިސް

ހުށަހެޅިފައިވާ ިބލު، ހުށަހަޅުއްަވއި ދެއްީވތީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީާވ މި މަޖިލީހަށް މި 
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ރީތިބަހުން ، ޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދަނީމިއަދު އަޅުގަނފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން.  އަށް އަޅުގަނޑުهللا ޢަބްދު

، ރައީސްދަންނަވަންތޯ ފެނިގެން މިދަނީ. ފެށުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލެއްގެ  އީ.ކޭ މިނެޒަމާބުނާނަމަ ޒަމާނަކުންއައި 

އަނބުާރ މި ާރއްޖެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ސަރުކާރު ތެރެއިން މި ފެްނނަނީ 

ން ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހިންާގ ޕާޓީ ކަންވެރި ްސ ހުަށހަޅަން ފުރަތަމަ ކެރޭނީ ވެމިފަދަ ބިލެއް ލިބެންއުޅޭ މަންޒަރު. 

މި ިބުލ މަޖިލީހަކުްނ ފުްލ މެޖޯރިީޓ އޮްތ އަދި އެ ސަުރކާރުެގ ރައްޔިތުންނާ ދޭެތރޭގަިއ ަވރަށް ފުންކޮްށ ވިސްނާތީވެ. 

 ނުހަމަގޮުތގައި މި ާރއްޖޭގެ މި ރާއްޖެ ފާސްކުރާނީ ވެސް ަރއްޔިތުންނާ ދޭތެރޭަގއި އިންތިހާއަށް ލޯބި އޮތީތީވެ. 

ބޭނުން ނުވާކަމުެގ ައލިގަަދ ވަަނ މަޖިލީހުްނ  19ިމ ސަރުާކރުން ވެސް ައދި މި  ށްަނގައި ހުސްުކރާކަ ލްމާލުތުބައި

. އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންދިަޔ މިދިޔަ  ިބލުން ސިފަެވގެން މިދަނީއްކެްއ އަޅުގަނޑަްށ ހަމަގައިުމވެްސ މިހެ

އެކަްނ ކުީރ އޭރުެގ ަސރުކާރުްނ ީތޖާއަކަށްވެގެން ިދޔައީ ނަގޮތް. ެވގެންދިޔަ ށްސަރުކާުރގައި ޤާސިްމ ޢަބްދުލްަކރީމަ

ްނ ހިންގުމަށް ޓަަކއި މީހުންނަށް ވާގިދީ ހިތްވަރުދިއިންިތހާއަށް ކޮރަްޕޝަން . އިކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުާވލި ދޮެރއްގެ ގޮތުގަ

ުދ ްށ ޓަކަިއ މިއަގެނައުމަމަކަްށ އެހެްނނަމަވެސް، އެކަްނ ނިމު ނީ.ހަގަުކރެވެކަމެއްެގ ގޮތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާ

 ގެ ައހަރު 5ޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދި. ފާސްުކރުމަށް ޓަަކއި މަަސއްކަތް މި ުކރަނީއަޅުގަނޑުމެން މި ބިލު މަޖިީލހުން 

ޖެހޭ. އެ ވާހަަކ ުނދައްކާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެްއ ކުިރއަށްދެވޭކަށެްއ ނެތް. ދައްކަންއެަބ ނޑުމެން ހަަކ އަޅުގަވާ

ދޭން މަސައްކަްތކުިރ މީހުން އިއަިދ އެކަްނ ފޮރުވަ ފައި މިވަނީ އެންމެބޮޑަށް ަވއްކަންުކިރ މީހާ ށް ފެނިޑުމެންނައަޅުގަނ

އަޅުގަނޑު ިމ ައިއ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެިނގެންދިޔައީ. ތަކަްށ އަިދ ދަުއލަތުެގ އިްސ މަގާމުމަހުޖަނުންނަށްވެ 

ގޮތް. އަޙްމަުދ އަދީުބ ނަގަިއ އެންެމ  އަީދބަށް ވެގެންދިޔަ  މަދުއަޙްޭގ ވާހަަކ މިދައްކަީނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނ

މަުދ އަދީބާއި ހަމައިން ނިމެޭއ . އޭގެފަުހގައި ވިދާޅުވީ އަޙްވިނެނައިބު ރައީސަާކއި ހަަމއަށް ވެްސ ގެން ،އިމައްޗަށް ލަ 

ވި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ލަށްނުލެ މީްނ ޖަކަން. އަޅުގަނޑު މިއަުދ ވެްސ ދަންނަވަްނ އޮްތ ާވހަކައަީކ ރަީއސް ޔާވައް ހުރިާހ 

. ނުދެވޭނެ ފެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ހޯދަެއއްސާހަމަމަަގކަށެއް ނޭޅުވޭެނއޭ. މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަކަށް އިންޤައުމު މި 

ަބ ވެްސ އެ މިދިޔަ ަސރުކާުރގަިއ ވަޒީފާއިްނ ވަކިޮކށްފައި ތިބި އެތައްދިވެިހ ޒުވާނުންނެްއ މިއަދު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ޭކ ހިންގަމުންދިަޔ ޖަރީމާތަކަްށ ނޫނެެއ ބޭފުޅުން  ،ކަން ކުރަމުންދިަޔ ގޮތަށް ނޫނެޭކ ބުނެއޭރުެގ ސަުރކާރުްނ . ތިބި

މިއަދު ވެްސ އެވަނީ ަމގުމަތިވެފަ. މިއީ  މި ޤައުމަށް ވަފާެތިރ އެތައް ޒުވާނެއް  ،ހީވާިގ ޒުވާނުންއަޅުގަނޑުމެންގެ  ބުނި

ެއ ބޭފުޅުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ކަށަަވރުކޮށްދިނުމަށް.  ޅުގަނޑު ގޮވާލަްނ ބޭނުންވެްސ އަ ކާރަށް އަޅުގަނޑު މިއަދު ިމ ސަރު 

ހެޔޮއެދޭ އިޚްާލޞްތެރި ދަރިންތަކެއް އެބަ ތިބި. އަދި ވަޒީފާގައި ވެްސ  އަށްޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި މި ރާއްޖެ އަޅުގަނޑު 

ދިންެގ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަކީ އެީއ . އެ ކުބަ ތިބިއިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު މަސައްކަްތކޮށްފައި ތިބި ަދރިންތަކެއް އެ

 އަދި މިއަދުގެ ސަރުާކރުން ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންެޖހޭނެ ވަނަ މަޖިލީހުްނ ވެސް 19 މި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން

ަމ ިމ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅުގަނުޑ ޤަބޫލުުކރަީނ މި ބިުލ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާސްކުެރވިގެްނ ދިޔައީކަމެއް. 
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މުަވއްޒަފުންނަށް  ދި ނަށް އަ ހަމަމަގަްށ އަޅުަވން އަޅުގަނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުންިމ ރާއްޖެ ިއ ަވއްކަންކުރަްނ އަދި އްޖޭގަރާ

އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ  .ސިފަުކރެވޭަވރަށްބޮޑު ގާނޫީނ ބާރުެވރިކަމަކަްށ ވެގެްނ ދާނެ ަކމަށް އަޅުގަނޑަށް މި ިބލު  ލިބިދިން

ރަްއޔިތުންނަށް މުްސތަޤުބަލެއް މި ރާއްެޖއަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މާއުޖާލާ އުފާެވރި  މާދަމާކީ ދަމީއްއަޅުގަނޑުމެންގެ އު

 ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ދެއްިވ ފުރުޞަތަްށ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ރާެގ އިއްޒަތްތެިރ ދޫ ާދއިީނ ގައްޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިާހރު ިމ ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާިހރަށް.

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ ޒާހިރު ގައްދޫ ދާިއރާ

ހުށަހަޅުްއވާފައިާވ هللا ރައީސް. ގަލޮުޅ އުުތރު ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އީާވ ޢަބްދު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ިމ ބިުލ ސަުރކާރުެގ ފަރާތުްނ މި ޤައުމަށް.  ުމ ބިލެއް އްވަރަށްެމ މުހިުދ އަމިީކ ިމ ބިލަ ،ބިލު ރވަވިސްލްބްލޯ 

 ިމ ބިުލ ހުށަހެޅުމުގެ އަދާުކރާ ކަމެއް. ަސރުކާރަްށ ޝުުކރުއަޅުގަނޑު އިްޚލާޞްތެރިކަާމ ެއއްކޮްށ ހުށަހެޅުއްވިކަީމ 

ަގއި ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭ، ކަންރިޞްތެ އިޚްލާގެ ސަރުކާރު މިއަދުގެ ހާމަވެގެން މި ދަނީ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެރިކަމަްށ ިމ ސަރުާކރު ެއހެން މިދަންނަވަނީ ހާމަެވގެންދާ ބިެލއް ިމ ބިލަކީ. އިޚްލާޞްތެިރކަން ަވރަށްބޮޑަށް  ހުރި

ކަ. ލާނެ ވާހައިަނއްތަ، ވައްކަން ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަން މި ޤައުމު  އަކީ ދެއްކި ާވހަކަ އިއެންމެ ގަދައަޅައައުމަށް ޓަކައި 

 7ވޭުތވެދިޔަ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  މު ބިލެއް.އްވަރަްށމެ މުހިން ކުރުމަށް ޓަކަިއ މިއަދު މި ހުށަހެޅުނު ބިލަކީ ކައެ

 އަީކ ވައްކަމާިއ ޮކރަޕްޝަނާިއ ފަސާދައާިއ އޮްތ ދިެވހިާރއްޖެިމ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ އަހަުރ ތެޭރގަިއ 

. ނިޒާމު އޮތް ގޮތުން ވައްކަންކުރާ މީާހ ނަށްުކާރ މީހުންކަންވައް އްއެސުވަުރގެ އޮތް އި، ގޮތުގަވަންއެއްެގ ހެ

 ަމލަންއަޅައި ގެންގޮްސ ކުޑަގޮޅިއަށް  ވައްކަންކުރީާމ ެއއްވެްސ ކަމެއްނުވޭ. އެވާަހކަ ެދއްކީމަ ދަްއކާ މީހާެގ އަނގަމަތީ

ްނޏެއްނޫން އިއްޒަތްެތރި  އެކައަަހރު 7ދިޔައީ ޒަމާނުއްސުެރ ފެށިގެން. މިދިޔަ  ލާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ރައީސް. މިކަްނ މިގޮތަށް ހިނގަމުން އަންނަތާ އަޅުގަނުޑގެ އުުމރަށްީވ ދުވަސްވެއްޖެ. އަޅުގަނޑުގެ އުމުރަށްީވ 

ްށ އިޭވ ވެްސ ިމވާހަަކ ދައްކާތަްނ އަޅުގަނޑަ ެދ ލޯ ުހޅުވާލިއިރު ، އަަހރު 6އަޅުގަނޑަށް އުުމރުން . ޖެދުވަސްވެއް

ރާއްޖޭގަިއ  އްސަ ުހިރ އަޅުގަނޑު ިކޔަވަިއ ނިމިގެްނ މާެލ އައިވެސް. އަޅުގަނޑު ހަނދާްނ އެބަ ން ރެއިގޭތެ އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުެގ ކައިީރގަިއ އަޅުގަނޑުެގ މަންމަ  ޓީމާިއ ދައްަކން ފެށްހިނގާ ވައްކަންތަކާިއ ޮކރަޕްޝަންގެ ވާހަަކ ގޭެތރޭގަ

ގައޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގެ ޙާލަުތ ނާނީ ޖަލުމާ އޮން. މާދަތި ވާހަކަ ނުދަްއކާށޭ ،ބުނީ ހެޔޮނުވާނެއޭ ެދލޯފުޅާއޭ

ވެސް ިމ  ިމ ބިުލ ކޮންމެހެންަކހަލަ ިބލެްއ ހުށަހެޅީމާ ވެސް އޮްތ ގޮތަކީ. މިއަދު މި މިާހރު .ގޮތަކީ ހުރި އޭރުގަ 
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ެހވާިއ  ންދާނެލިިބގެ. މީެގ ސަބަބުން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަްށ މަޖިލީހުން ފާސްުކރަންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ

އް އަޅުގަނޑަށް ަވރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ފެޭނ. މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ވައްކަންުކރި މީހުން ަވއްކަންކުީރ ލާބަޔާއާއި މަންފާތަ

ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ނޫނީގޮތުން ލިބިގެންދިޔައީމަގާ ،ދައުލަތުގެ ަފރާުތން ،ތު ރަްއޔިތުންގެ ފަރާތުންއެ ފުރުޞަ

ާމ ގުޅިގެްނ އެއްެވސް ގޮތަކަށް ރައްޔިތުްނ ޖެިހލުންވާކަްށ މިއަުދ ިމ ބިުލ ފާސްކުރުވެސް، ންނަމަޤަބޫލުކުރަނީ. ެއހެ

ޮކރަޕްޝަން  ،ަފސާދަ ހިންާގ ފަސާދަކުިރ ާވހަކަ ދަްއކާކަށް، ށްދައްކާކަ ވަްއކަންކުާރ މީހާ ވައްކަންުކރި ވާހަކަ  ނުޖެހޭ

ކުން މިއޮީތ ެއ ބޭފުޅުންނަށް ޖެހޭ. ގާނޫނަށް ނުންވާކަވާހަަކ ދަްއކާކަށް ެޖހިލު   މީާހ ޮކރަޕްޝަން ހިންގި ހިންގާ

ންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ޙިމާޔަތްކަން ހޯދައިދެްއވާފަ. މީގެ ސަބަބުްނ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ބަޖެޓަށް ނުހަނު ތަނަވަސްކަެމއް އަ

ިއެގ ފަސާދަ ޝަާނއިބޮޑު ބައެްއ ިމ ދަނީ ަވއްކަމާިއ ކޮރަޕްޤަބޫލުކުރަން. ޒަމާނުއްުސރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޖެޓުެގ 

ިދވެިހ ަރއްޔިތުންނަށް އޭެގ މަންފާއެްއ ނުކުާރގޮަތށް ބޭކާުރވެގެން. އެހެންނަމަވެސް، މި ިބލުެގ ސަބަބުން  ތެރެއިން

ކުިރއެރުމެްއ އަންނާެނ ކަަމށް އަޅުގަނުޑ ޤަބޫލުުކރަން. ެއއީ ިމހެން މިދަންނަވަީނ  ާމލިއްޔަތަްށ ބޮޑު ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ެޖހިލުވާނެކަްނ އަޅުގަނޑަށް ހަަމ ޔަޤީން. އަިދ  ވެްސ އިުތރަްށ ވައްަކންކުރަން ނުން ްނ ޔަޤީ މީހުއެކަން ުކރަމުންދިޔަ 

ަސއްކަތަށް ަވރަށް ބޮޑު ފަޭސހަތަކެްއ ލުޔެްއ ލިިބގެންދާނެ ިދވެިހ ފުލުހުންެގ މަ، އޭގެއިތުރުްނ ދިވެިހ ފުލުހުންނަށް

ވީމަ، މި ބިލު ހުށަހަޅުްއވައިދެއްވީތީ ސަރުާކރަށް، އެހެން ދަނީ. ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި މި ބިލު ފާހަަގކުރެިވގެން އަޅުގަނޑަށް

ރަން. އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުުރއަދާކު އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިްޙގެ އިޚްލާޞްެތރިކަމަށް

ށްލާނަން. ުކރުކޮހަކަ ގޮުތގައި ފާސްެވގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދުގަިއ އަޅުގަނޑުގެ ވާ މި ިބލު މިއޮތް ފުިރހަމަ އުއްމީދުކުރަން 

 ޑަށް ުޝކުރުއަާދކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަކަިއ ަވރަށް  ބޮ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އަރުވަީނ ިއހަވަންޫދ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްެތރި ޞަުތ އަޅުގަނޑު މިާހުރ ިމ ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 އަށް. ޝިފާޢުމަދު މުޙައް މެންބަރު

 

 އިހަވަންދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޝިފާޢު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ހާިއ ބިެލއް މި މަޖިލީވެސް މިފަދަ މުހިއްމު  ވެސް އެންެމ ފުރަތަމަ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު

ްށ އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެުކ އަهللا ދުޢަބް ވާއީ ހަމައަށް ގެނެސްެދއްވިކަމަްށ ޓަކަިއ އިއްޒަތްތެިރ ެމންބަރު 

، އެއްކޮްށ މިފަދަ ބިެލއް އައުމަކީ ންޓާސަރުާކރުެގ އެންޑޯސްމެ ،އެހެންމެހަމަޝުކުރުދަންނަވަން. އަިދ 

 ވެސް އެހެންކަމުން، އަދުެގ ސަރުާކރަށް އެއް ހިްތހަމަޖެހުން.ބޮޑު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާ އެންމެ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ކުާރ މަސައްކަަތކީ ޤައުމެްއ ގާނޫީނ  ،ވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ނަރުދަންޝުކު  އެކުއިޚްލާޞްތެރިކަމާ 
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ރސް، ލްބްލޯވާ ވިސް ގޮތުން ފައްކާކޮށް ފުރިހަމަުކރުމުގެ މަސަްއކަތް. އެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން މިއަދު ހުަށހެޅިފައި މިވާ 

ހާމާުކރާ ނޫންނަމަ ބޭޒާރުކުރާ ަފރާތްތަކަްށ ކަން އެކަން ނޫންނަމަ ގާނޫނީގޮތުން ގޯސް ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަމުންދާއިރު 

ފާހަގަކޮށްލަންެޖހޭ ކަމަީކ ، ނޫނީ ރައްކާެތރިކަން ދިނުމުގެ ބިލަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެްއ ބިލު. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގާ

ތަކުްނ ެމ ފަރާ ކޮންނޫންނަމަ މިަފދަ ޢަމަލުތަްއ ހިްނގާކަްނ އެނގިތިބޭ ، ރާަތކުންެމ ފަމިފަދަ ޢަމަލުތަްއ ހިންާގ ކޮން

ކުްނ ރުހުމަކުްނ ނޫންކަން. އެހެންަނމަވެސް، ކޮންމެވެްސ ގޮތަކުްނ ކޮންމެވެސް ހިސާބުތައެކަން ުކރަނީކީ ހަމަ ހިތުން

ވެސް އެބަ ުހރި. ޗެކެއް ދީފައި ިމ  ތްތައްފަރާސިއްރުުކރާ ޮފރުވާ މިފަދަ ކަންތައްތައް  ވެސް ައއިސްގެން މަޖްބޫރުތަކެއް

ެއކަން ުކުރން ނޫން އިުތރު އެއްވެްސ ގޮެތއް ނެިތ މިއަދު މިޤައުުމ  މާކޮށްލާޭށ ބުނީމާޓަްށ ޖަކައުންޗެކް ޮގސް ިމ އެ

ދު ިމ ވެސް ިމ ޤައުމުގައި އޮތް ެއއްޗެއް. ެއހެންނަމަވެސް، މިއަ އޮތީ. ޤަބޫލުކުރަންޖެޭހ ޙަޤީޤަތަކީ ވަޒީފާެގ ބިރަކީ މި

ވަުރ ގައުމުގަިއ މިާހުރ އުފެދިފަިއ އޮްތ އެތައްބައި ން މި ދިއުމު ބިލު މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅި ިމ ިބލު ގާނޫނަކަށް ވެގެން

ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ެއ  ބިރުވެރިކަެމއް ނެތިގެންދާނެކަްނ އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން. ވަޒީފާގެ ބިުރ އެީއ ޒަމާނުއްސުރެން 

 ވެގެންދާނީ ކަްށ ޖެހުމަަނ ބިެރއް. އެހެންނަމަެވސް، ދެން އޮްތ އެންެމ ބޮޑު ހިތްހަމަބިރެއްެގ ވާަހކަ ދަްއކަމުން އަން

ވެސް ހިތްހަމަެޖހުމާއެކު ވަޒީފާގެ ރައްކާެތރިކަްނ ކަށަަވރުކުެރވިގެންދާތީ.  މިފަދަ ކަންތައްތަްއ ފަޅާއަރުާވ ފަރާތްަތކަށް

ރަޕްޝަާނއި، ފަސާދައިެގ ޢަމަލުަތއް ހުއްޓުވުމަްށ މި ިބލަީކ ޤައުމުގަިއ ުހރި ވައްކަާމއި، ކޮ ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެ  .ުހއްޓުވަން މަސައްކަތްުކާރ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ަވރަށް ބޮޑު ހިތްވަެރއް ބިލެއް. ނުންވާށް ބޭއަހާތިއިން

ފަިއ އޮްތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަޤއުމުގަިއ އަށަގަނެ ،ސްފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ވަރަްށ ބޮޑު ޖޯޝެއް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީ

ން. ެއ ތްތަކަށް ަރއްކާތެިރކަން ދީގެން. ހިތްވަރުީދގެ ފަރާއްުޓވާވައްކަމާިއ ކޮރަޕްޝަނާިއ ފަސާދަ ހުއްޓުވޭީނ ެއ ހު

ޔަްސ ވި . ކުށަކަްށ ނުިވ ކަމުގައި ގެންންކުެރވިޤީޔަ ކުށެްއ ޫނންކަންރާތްތަކަށް ކުރެޭވ ފަހުއްޓުވުމަީކ އެކަްނ އެ ކުާރ 

ކުާރ ގޯްސކަމެއްެގ ތުން ެގ ަފރާފެންަނ މަންޒަރަީކ ސަުރކާރުެގ ަފރާތުން ނޫްނ ނަަމ ދައުލަތުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އަޅު

އެންމެ ބޮޑު އުަފލެްއ ލިޭބ ށް އުުމގަިއ ހުިރ އެންެމ ބޮޑު ކުށްެވރިޔާ. އަޅުގަނޑަޤަ ވާހަކަ ަދއްކާ ީމހާ އެއީ އެ

އުުމ މި ުކރާ ދަތުުރގެ މާލިީމއެްއ ޤަުޓވުމަށް މި ވަްއކަން ހުއް އި ކޮރަޕްޝަނާއުމުގަިއ މިއޮތް ޤަމިއަދު ިމ ، އެއްކަމަކީ

ްނ އި. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، މީގެންްއމަދު ޞާލިޙް ހުންނެވުޙަްމ މުހީ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ އިބްރާތްތެރި އިއްޒަ ގޮތުގައި

. ކަންުކރަންާވލުެވ މި ހުންނެީވ ކީއްޙަުއމުގެ ެވރިކަމާިއ ޤައްާޔ ިމ ދާ ެއއްކަމަީކ ރަީއސުލްޖުމްޫހރިމި އެނގިގެން 

އުމުގެ މާިލއްޔަތުެގ ލާބައާިއ މަންފާ އެންމެ ުފރިހަަމ ޤަތުންނަށް މި އްޔިރަ، އިކޮރަޕްޝަނާިއ ފަސާދަ ހުްއޓުވަ ވައްކަމާއި

ުހރުން އެީއ ުހރި ހުންގާނާއި ހަވާުލވެ  ޤައުމުގެ ގޮތުގައި ހޯދައިދިނުުމގެ މާތް މަޤުޞަދުގައި ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ

މެންނަށް ފެނިގެްނ ޅުގަނޑުްނ އަކުރިގެ މީމަޖެހުމެއް. އުފަެލއް، ހިތްހަބޮުޑ ކަްށ ލިިބގެންދާނެ ތަރައްޔި ހި ކޮންމެ ދިވެ

ދަ ރޭ. އެފަކު ޮކރަޕްޝަނާިއ ވައްކަްނ ުހއްޓުވުމަްށ ުކރަންޖެހޭ އެއްވެްސ ކަމެްއ ަސރުކާަރކުން ނު، އޮތް ތަަނކީ ސަގޮއް

ވަނީ. އަބަދުވެްސ ފެންނަނީ ވައްކަމާިއ އްސަން ގޮގެރަކަްށވެބި ބޮޑު އޮްތ ުކރުން އެީއ ސަުރކާރަްށ  ކަންކަން
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މާޔަތް ކުރާ މަންޒަރު. ޙި ރަކުންުރކާއެ އޮންނަ ސަ އް ހިންގާ ފަރާތްތަމަލުތައް ޢަދައިެގ ސާއި ފަޝަނާޕްކޮރަ

 ަމލުތައް ޢަސަުރކާރުެގ އިސްނެގުމަކަްށ ވަްއކަމާއި ފާސާަދއިގެ  މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ، އެހެންނަމަވެސް

ާޔ މިއީ ހެޔޮފާލެއް، ރާދަުކރެްއވިއްމަންޒަރު. އި ކުރަން އުޅޭ ޔަތް މާޙިލޫމާތު ފޯުރކޮށްދޭ ފަރާތްަތއް ޢު ހިންގާ ފަރާތްަތކުގެ މަ

ގެންދާނެ ރަނގަުޅ ކުރެވި ތުރު އުމުެގ ތަނަވަސްަކން އެތަްއ ގުނައަކުްނ އިޤަރަނގަޅު ާފލެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނޫނުގެ ގާމި ދަކީ މީއްއަޅުގަނޑުގެ އުމު ދަތުރުުކރާކަމުގެ ައލިގަދަ ހެްއކެއް. އުޤަމެންގެ މިސްރާބަކަށް އަޅުގަނޑު

އުމުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމުެގ އަމަލުތަްއ ހުއްޓި، އެފަދަ އަމަލުތަުކގެ ާވހަކަދައްކާ ަފރާތްތަކަީކ ޤަމި ސަބަބުން 

ޞަތަށް ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝުުކރިއްާޔ ރު  ފުދެއްވި . ންދިޔު ވެގެން ންެގ ގޮުތގަިއ ަބޠަލު ޤައުމުަގއިޙަޤީޤަތުގައި ެވސް ިމ 

 . ރައީސް އިއްޒަތްތެރި

 

  :ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުންރި

 އިއްޒަތްެތރި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިާރގެޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާުރ ުފރުޞަތު މިއަުރވަނީ 

 ށް.މެންބަރު ރޮޒައިާނ އާދަމަ

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން:އާދަމް  ޒައިނާރޮ މެންަބރު ދާިއރާގެ މީދޫ އައްޑޫ

ގަނޑުމެން އައިސް މި ތިބީ ރަނގަޅު ދައުލަެތއް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުާކރުްނ އަޅު ސް. ރައީޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި

ކުެރވޭނީ ތެދުެވިރ ނާެތއް ބިލައުތެދުވެރި، އަމާނާތްެތރި، ދައުލަެތއް ބިނާުކރަން. ތެދުވެރި، އަމާނާތްތެިރ ދަބިނާކުރަން. 

ނުން ތިެބގެން. ގިަނ ގިނައިްނ އަޅުގަނޑުމެން ންސާތެރި އިނާތްތެރި ުމވައްޒަފުން ވެްސ ތިބެގެން. ތެދުެވރި، އަމާނާތްއަމާ

 ްމ ފަދަ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ަދއުލަތުެގ މުއައްސަސާ ގިނަގިނައިްނ ޤާސިމް ޢަބްދުްލކަރީ، ފެންނަން ބޭނުންވަނީ

 ނުތިބެ، ލަންކަްނ ބައިރުަގއި، ކޮރަޕްަޝނުގެ އަމަލުތަްއ ހިގަމުންދާިއރުަގއި އެތަކުގައި ތިބޭތަން. ވަްއކަން ހިނގަމުންދާ

ތަުކގަިއ  އުމުޤަސް، ޮކރަޕްޝަނަކީ ހަކަ ަދއްކާނެ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީވާއެ 

އެކި ދަރަޖަތަކަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާއިތުިވ  އުމުގައި މިކަން މިއޮންނަނީޤަ އެކަމު އެކި ވެސް އޮންނަ ކަެމއް.  އަބަދު

އިއްޒަތްތެިރ  ދިަޔ މަންޒަރު. ޔައީ ޮކރަޕްޝަނާއި ވައްކަްނ ދިވެިހރާްއޖޭގައި އާ އުސްމިންތަކަކަށްްނ ދިފެނިގެއަަހރު  5

މަންފާތަްއ އަިދ ނަށް ފެނިގެްނ ދިޔަީއ ފާޅުގަިއ ވައްކަްނކޮށް، ވައްކަްނ ކުާރ މީހުންނަްށ އެކިެއކި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެ

ްޕރޮމޯޝަންތަކާއި ިމ ުހރިާހ ކަމެްއ ލިިބގެންދިޔަ ތަން. ، އިފާތަކާާކލާ ލާިރގަނޑުގެ އިުތރުން ބޮޑެިތ ވަޒީއެ 

ވައްކަން ުނކުރާ ީމހާއަކީ އެއީ ަވރަްށ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ވައްކަން ކުާރ މީހަކީ އެންމެ މޮޅު މީހާކަން

މި ޘަޤާފަތް ަގއި. ގޮތުއްެގ ޖަލުގަިއ އޮންނަންޖެޭހ މީހެ ކީ އްކަމުގެ ވާހަކަދަްއކާ މީާހއަދެރަވަުރ މީހެއްކަން. އަދި ވަ 

އިއްޒަތްެތރި މުވާ ިބލެއް. އްބަދަލުކުރުމަށް ޓަަކއި މިއަުދ ހުށަހެޅިގެްނ މިދިޔަ ބިަލކީ މިީއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހި 
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 އަޅުގަނޑުމެން، ކީތުގެ ތެެރއިން ހާަމވަމުންދާ ޙަޤީޤަތްތަކައަޅުގަނޑުމެން ިމ ކުާރ މސައްކަ  ށްންނަމެއަޅުގަނޑުރައީސް، 

ކޮރަޕްޝަްނ -ކޮރަޕްޝަްނ ކޮިމޝަނުގެ މުަވއްޒަފުންގެ ަފރާތުން އެންޓި-ވަުރެގ ކަންތައްތައް. އެންޓިގަންނަބިރު

ުކރަްނ ކޮމިޝަނަރުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތައް، ެއ މައްސަލަަތއް އަލުްނ އެހެން ގޮތްގޮތަށް ބަަދލުކޮށް، ސޮއި

ގެޭރގައި އަްނހެން ރާ ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ތެއަދާކު  ރޯލެއް ދިނުމުގައި އެންމެ އިސް ފާވަޒީ، މާއިންގުއެ

މަްށ ޓަކައި ުނވަތަ އެ ވާހަަކ ދެއްކުްނ ުހއްޓުވުމަްށ ޓަކަިއ ދެްނ އެކުދިންެގ އަނގަ ހުއްޓުވު ،ކުދިންނާއި ބެހިފައި

އެިކއެިކ  ކަާމއި ވައްން ކުްށވެރިންނާިއ ބައިެވރިވެގެން ްނގެ މުއަްއސަސާގެ ެތރެއިފުލުހު ،ޕްރޮމޯޝަން ދެވޭ ވާހަކަތަާކއި

މި ުހރިާހ  ،ޑްަރގްސް ިވއްކުމާއި، އެތެެރކުރުމާއި ޑްަރގްސް ،ވައްކަންުކރުމާއި، އް ކުާރ ވާަހކައިގެ އަޑާއިކަންތައްތަ

ްނ ތިޭބ މީހުން، އިވެީނ ޖަލުތަްއ ބަަލހައްޓަެމންނަށް މި މެއްގަިއ ފުލުހުްނ ޝާިމލުވެގެްނ އުޭޅ ވާަހކަ. އަޅުގަނޑުކަ

ގުޅިގެްނ އެމީހުންނަްށ ވެްސ އެތަނުަގިއ އެމީހުްނ ކަންކަްނ ރަނގަޅު ުކރުމަށް ަޓކަިއ  އި ންނާރިވެ ށްޭބ ކުގަިއ ތިތަކުލުޖަ

ވެްސ އެތަނުެގ ން ވެގެްނ އެމީހުންނަްށ ހައްަތހާުހރަސްއަާޅ ބައެއްެގ ގޮުތގަިއ މުވައްޒަފުތަކުގަިއ ކުރެވެްނ ހުިރ ކަންަތއް

ތައްަތއް ންާދ ވާހަކަ. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، މިކަންތައް މިކަންދުވެގެތު ބަންތު ރަނގަޅުވުމުގެ ުފރުޞަތެރޭގައި ވެސް

ނގެންޖެހޭ. ގާނޫނާިއ ޚިލާުފ މެންނަށް އެބަ އެކުރަނީ ކޮންބައެއްކަްނ އަޅުގަނޑު ހުއްޓުވާ ކަމަށް ވަްނޏާމުން މިކަންކަން

ޞަދު ހާސިލުުކރުމަްށ އެ މަޤްވީމާ، އެހެންނގެންޖެހޭ. އެނަށް އެބަ މެންންބައެްއކަން އަޅުގަނޑުމަލުތައް ހިންގަީނ ކޮޢަ

އެއާއެކީަގއި އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މު ގާނޫނެއްކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްކަން. އްޓަކައި މި ގާނޫނަކީ ަވރަށް މުހި

ރޮޓެކްޝަން ްޕރޮްގރާމެއް. ރ ޕް ވައެބަ ޮއވޭ ވިްސލްބްލޯ ސްޭޓޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ލޭބަރގަިއ އެމެރިކާގަިއ ޔުނައިޓެޑް 

ފުން ފިޔަވަޅެއް އެޅިއްޖެ ކަމަށް ސާނަށް ފަސޭަހއިން އެމީހުްނނާއި ދޭތެރޭގައި ބޭއިންކުރާ މީހުންލްބްލޯ  ވިސްރެއިންއޭގެތެ

ކުެރވޭ އެަބ ކޮމްޕްެލއިން އޮތް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ބިލުގަިއ ފާަހގަފަިއލް ުކރެވޭެނ ގޮތް އެބަ ންއިވަންޏާ ެއ ކޮމްޕްލެ 

ކުާރ ފަރާތަްށ  މެދުވެިރކޮށް، ނުވަތަ ކޯޓަކަށް ގޮްސގެން. މިއީ ވިސްލްްބލޯއުަނލްއިބިރަޓް  ކީންނަ ގޮތައޮމި  ކުރަންފައިލް 

ރ ކޮްށގެން މި މަސަްއކަތް ކުރުުމގެ ރަުކ ހަޔަ ޔަލޯއެމީހެއްގެ އަތުން ަވރަށް ބޮޑު ަޚރަދުތަކެއް ހިނގައިދާނެ ަކމެއް. 

ުރގަިއ މިއަށްުވެރ އިދާ ން ގެްށވެނޫނަކަން މި ގާގަނޑުމެކަމަށް ވަންޏާމުން އަޅު ކަން އެމީހެއްެގ ނުުހރެދާނެ. ެއހެންބިލުޤާ

ފުްނ ކަްނ ކުެރވިއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާމުްނ ސާދޭތެރޭގަިއ ބޭއިން ވިސްލްްބލޯ ކުާރ ފަރާތްތަކަްށ އެބޭފުޅުންނާ  ފަސޭހައިން

ަތ ނުވަން އިން ެމއިލުންވީމާ، ފޯނުން، ނުވަތަ ފެކްސްންނަންޖެހޭ. ެއހް  އެބަ އޮއްެލއް ހޯދޭެނ ގޮތްޙައެކަމަށް 

ާކރުެގ ސަރުނޫނިްއާޔ ، ޕްރޮޓެކްޝަްނ އެޖެންީސއެއްރ ވަްއ ފައިލްުކރެވޭެނ ވިްސލްބްލޯ ންލައިންކޮްށ އެފަަދ މައްސަލަތަ އޮ

މަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އު ދިގެން ހެޅިށަެއކަން ުކރެވޭނެ ގޮތެއް މި ބިލުގަިއ ހު، ވުޒާރާއެއްެގ ތެެރއިން ނަމަވެސް

ކުރުކޮްށލާނަން.  އަޅުގަނޑު ވާަހކަ މުންއެހެްނވީމާ، މިކަން ފާހަގަކޮށްލަމު ކަމެއް. އްހިރަށް މުއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވަ 

 ފުރުޞަތަށް. އްާޔ ދެއްވި ޝުކުރި
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެމާލެ ހުޅު ،އަރުވަނީ ރު މި ފުުރޞަތުހާއަޅުގަނޑު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ށް.ޢަލީ ނިޔާޒަ

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން:ނިޔާޒް  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިާރގެ ހުޅުމާލެ

އަިދ ހަަމ ކޮންމެ ނުބަިއ  އްކޮޅުއެ ިއ ހެޔޮކަމަކާއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބަހުްސކުރެޭވ ިބލު ޭއގެ ޒާތުަގިއ ކޮންމެ 

ޔާެނ ދިވެިހ ބަެހްއ އިގެްނ މިއަްށ ކިިއ ައހަކަިއރީގަ ނުވަަތ އަޅުގަނޑު ބަެއއް މީހުން ވިންގ ދެކޮޅު. ވިސްލްބްލޯ ކަމަކާއި

ލި ެއއީ ދެފުްށ ރަްށގޮވެ ރަށްގޮެވލި މިގޮތަްށ ކިޔުމަށް. ، އި ިމއޮތީފަހޯދިއިރުަގއި އެބޭފުޅުން އަޅުގަނުޑ ގާތުގަިއ ބުނެ

ދުނިެޔ ބު  ތަހުޒީލާމެހިފަިއވާނިހާޔަތަށް ބޭނުން ކަމެއް.  ކަށް ހެޔޮެވރިކަމަޓިކް ޒިންމާދާރު ކޮންމެފެންނަ ޑިމޮކްރެ

އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، ފައިވާތީ. މު ކަންކަމަށް ެއ ދަުއލަތްތަކުން ެފހިކަމާއި ާއރޯކަްނ ގެނެސްއްޒީނަތްވަނީ މިފަދަ މުހި

މު. ގާނޫނުގެ ެވރިކަްނ މުިހއްރިކަން ވަރަށް އާއި ދިިރއުޅުމުގެ އާޯރކަމަށް ޓަކައި ގާނޫނުގެ ރައްކާތެ މުޖުތަމަޢުގެ ލާބަ

ކޮރަޕްޝަްނ ހުރި. އަދަބު ބަޔާންކުރާ ގާނޫނުތައް އެބަ  ،މާނަކޮށްކުށްތައް ޢީ ނީ އަދި ޖިނާއް، މަދަމު. ތެދެހިންގުން ލާޒި

ނުމެއް ން އެީއ ކުށެއް ކަމަށް ވާނަމަ އެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭވުފަޅާއެރު ކުރާ ގާނޫނު އޮތަސް ޮކރަޕްޝަން  ނާމާ

ސިްއރުގައި ހިންގާ ކަންކަން. އެފަދަ ކޮންމެ ކަމެްއ އަކީ މެ ަޖރީމާއުމުގައި ހިންގާ ކޮންޤަ ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ުމ މުހިއްގަްނ ބޭނުންާވ ރާބަރަްށ ހިންން. ވީމާ، ކްރިިމނަލް ޖަސްޓިްސ ބަހުއްޓުވުމުެގ އަސާސަީކ އެކަެމއް ފަޅާއެރު

ގަލޮޅު އުތުުރ  ކީ ެއއީ.ކުރާ ކަމަމި ަގއި ޖިލީހު ދަށް އައުން. މި އިއްޒަތްެތރި މައެއްކަމަކީ މިފަދަ ގާނޫނެއް ވުޖޫ

 ޝުުކރުއަދާކުރަން.އަށް އަޅުގަނޑު ނާކަމަ އެ ،ބިލަށް ހުށަހެޅުއްވިމިއަދު މި މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

ިރވި ްޓރާންސްޕޭރެންީސ މޯލްޑިވްްސއަށާިއ އަދި މިކަމުގައި ެއހީތެއިއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުުރއަދާކުރަން. 

ނަމަ، ކުށް ބަޔާންކޮްށ އަދަުބ  އަދާކުރަން. ކުށްފަޅާ އަރުާވލުން ކުށަކަްށ ވާ ުކރު ހަނު ޝުނު ރުާކރަށް ސައަދި 

ޮގވެއްެޔއްގަިއ ށްުނވަތަ ގޮާވ ކޮންެމ ރަ ގންވިިވސްލްބްލޯކަނޑައަޅާ ގާނޫުނ ހެދުމުެގ އެްއވެްސ ބޭނުމެއް ނެތް. 

، ރާވަނީއޭ. ނަށް ވެސްީވާހ ތަ ހުީރ މިކިަޔއިފިއްާޔ ެރނދެއްލާފައި އްއަޑެ. ެއ ޔަޤީންކަމެއް. ވާނެ ޙަޤީޤަތެއް

ފައިތުވިިއރުގަިއ ޖުމްހޫީރ  ރެެއއްގެ ިއރުން ދަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއް. ކުރަން އުޅެނީއޭ ވެސް ގޮވިތްބަޣާވާ

، އްޒަތްތެިރ ރައީސްއިވެސް ެއ ގޮެވލި އެބަ ބާުރވޭ.  އަނެއްކާ ފެނުނީ. މިހާރު އޮތްތަްނ މައިދާނުގައި ރެނުދލާފައި 

ހުންނަާކ ދެކޮޅަށް ުފލު 6 ޑިސިޕްލަނަރީ ފިަޔވަޅެއް ކުްށވެރިވާްނވީ ިމ ާވހަަކ ދައްާކ މީހުންނެްއ ނޫން. ވީމާވާން ކުށްވެރި

ތޭޭރގަިއ ފިޔަވަޅު  ންނާ ހޭ. ެއ މީހުއެޅީމާ ޕްރޮފައިްލ ކަޅުުކރި މީހުްނގެ ިނޔަތުގަިއ އޮީތ ކޮން ަކޅުކަމެއްތޯ އެބަ ަބލަންޖެ

ނުކޮްށ  ކަމެްއ ވާިއރަށް ްޕރޮފައިްލ ކަޅު . ދެްނ އެަކން ބަލަންވީ .ފަުކރެވިލޯބްމިއޮީތ  ވިސްލް އެޅެން އެބަޖެހޭ. 

ތެދުވެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތްުކރާނެ ނޫކަށި ފުަރއިގެ ޒުވާނުން ިމ ރާއްޖޭގަިއ އެބަތިބި. މި ޤައުމު ބޭނުންވަނީ ސާފު ހުުދ 
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ގެންދިޔަ މިތަނުގަިއ ނިންނަށް ފެއަޅުގަނޑުމެއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، އިމަސައްކަތްުކރާ ީމހުން.  ޕްރޮފައިލާެއކު

ުކިރ ވިްސލްބްލޯ އެްއކޮށް ެތރިކަމާއިޚްލާޞް !އާދެ، ހުދު ްޕރޮފައިލެއް، ދިަޔއީ އެފަދަ ްޕރޮފައިެލއް ވާހަކަދެކެިވގެން އެ

ބްދުލްކަރީމްެގ މަސައްކަްތ އަޅުގަނޑު ވެސް ފާަހގަކުރަން. ޢަމީހަކަށް ެވގެންދިޔަ ގޮތް. ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަުރ ޤާސިްމ 

ލު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގެން ޙާއެ ހުިރ   މަސައްކަތް އެގޮތަށް ުކރީމާ މިއަުދ އޭނާވެސް، އެ ހެންނަމައެ

ލުނީކީ ވަޒީފާއެްއ އްއެބަޖެހޭ. މިތަނުގައި ފާހަގަެވގެންދިޔަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސގައި މަސައްކަތްުކރުމުން ހަމައެކަނި ގެ 

އޭާނއަކީ  ުހރީ. ކުްށވެރިައކަށް ހަދާފައި އޭާނ ބޮޑު  ވި. އެއީވެްސ ނު އިުތރަްށ ވަޒީފާ ދޭެނ މީަހކު ދެން ނޫން. 

ެއއީ ހުރިކަްނ  ބަާލ ވަޒީާފ ވެސް ުނލިބި އެތަްއ ޒަމާނެއް ވަންދެން ކަމަށް  ޤައުމުގަިއ އެންމެ ބޮުޑ ކުށްުކިރ މީހާ 

 މި ިބލުގަިއ އިުރގައިށް ަބލާލަޞީމިއަދު މި ހުށަހެޅި ބިލުެގ ތަފު ަރއީސް،ތްތެރި އިއްޒަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް

ެއގޮތުން  .ކުރާ ަފރާތްކަށް އެަބުހރި ަރއްކާތެރިކަްނ ލިބޭގޮތަްށ ފާހަގަކޮށްފަިވސްލްބްލޯ ވަރަށް ގިަނ ކަންކަން 

ކުާރ ވިސްލްްބލޯ، ފަރާތްތަްއ ކަނޑައެޅުމާއިކުރެވިދާެނ ވިސްލްްބލޯ ، ުކރެވޭެނ ޢަމަލުތަްއ ކަނޑައެޅުމާއިވިސްލްބްލޯ

ހާމަކުާރ މަޢުލޫމާުތ  ން ަފރާތްތަކުުކރާވިްސލްބްލޯއްތަްއ ކަނޑައެޅުން އަދި ންތަރުމަްށ ކަކާެތރިކުފަރާތްތައް ރައް

ރަްށ ވަމިވަގުތަށް މިއީ އް ކަނޑައެޅުން. ުގޅޭ ޖިނާޢީ ކުށްތަ މި ބިލާ، ފަރާތްތަކުެގ ޒިންމާ ކަނޑައެޅުން ގެން އެ ބަލައި

ިމ   ގަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީނޑު އަޅުގައް ކަަމށްއަށް މުިހއްމު ބިލެމުހިއްމު އަދި އަބަދުވެސް ިމރާއްޖެ

ިމ ރާއްޖެ ިމ ދުށް އެންމެ ބޮުޑ ކޮރަޕްޝަްނ ކަމަށްާވ  ،ނަމަވަަނ ައހަުރ އުފަންވެފަިއ އޮތް 2014ބިލު 

 ެއ ސަބަބުން  އަދި ެއކަމުގެ. ކުރިްނ ފަޅާއަރުާވލެވުނީހޭ ނަށް މިއަށްވުރެ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ވައްކަން އަޅުގަނޑުމެން

ުލ ވީާހވެސް އަވަހަކަްށ ގަނޑުމެން އަދިެވސް އަރައިނުގަެނވިފައިވާިއރުގަިއ މި ބިދައުލަތައް ލިބިފައި މިާވ ގެްއލުމުން އަޅު

މެއް. ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމަކީ އަޅުގަނޑު ަވރަްށ ބޮޑަށް އެދޭ ކަފާސްކޮށް މި ބިލަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ެކވުން:ހަކަދެއްސަތުން ވާ ރިޔާ

އިއްޒަތްތެިރ ހެންޭވރު ހުޅަނގު ދާިއރާެގ ، ުފުރޞަތު އަުރވަނީމި ތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާުރ އިއްޒަކުރިއްާޔ ޝު

 ށް.މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފަ

 

 ާވހަކަދެްއކެވުން: ސަްނ ަލޠީފްހެންވޭުރ ހުޅަނގު ދާިއރާެގ މެންބަރު ޙަ

މި  އި ަކމަކަށް މިފަދަ މުހިއްމު ބިެލއް ސަުރކާރުން އެކުަލވާލަ ދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ އީސް. އާތްތެިރ ރައިއްޒަޝުކުރިއްާޔ 

ށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްިވ ކަމަށް ޓަކައި ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާައށާއި އަދި މި މަސައްކަތްކޮށްދެްއވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަ

ތްތެިރ އިއްޒަާދއިރާެގ  ަގލޮޅު އުތުރު ށްދެްއވިްނސަރ ކޮޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާއެީކގައި މިިބލު ސްޕޮ
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ޮކރަޕްޝަނާއި އެ ނޫން ވެސް ނޭދެޭވ  ،ތްތެރި ަރއީސްއިއްޒަ އަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން. هللا މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު

ށްފަިއ ކުރުން ެއއީ މި ބިލުގެ މަޤްޞަދު ކަމަށް ބިލުަގއި ބަޔާންކޮސަޤާފަތެއް ބިނާތްތެރި ޙަނަޒާޢަމަލުތައް ހުއްޓުވާ 

 އަޅުގަނޑުމެން ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން. ހަމަ ސީދާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވިސްނުންތްތެރި ރައީސް، އެއީ އިއްޒަ ބައޮތް.އެ

އަްސލު. އެްއ ޕީ އުފެދުމުގެ ީއ އެމް.ޑީ.ކޮރަޕްޝަނާިއ ވަްއކަން ުހއްޓުވުްނ އެ. ދައްކަމުން ައިއ ވާހަަކއެްއ ިމ ވާަހކައަކީ

ވާހަަކއަކީ މިދެންނެިވ ވަަހކަ. އިރާދަުކރެއްިވއްާޔ  ނޑުމެން ދައްަކން ފެށި އަޅުގަގަިއ ދެންއަނިޔާވެރިކަްނ ނައްތާލުމާެއކީ

މި  އެްއ ބިުލ ާބރުއެޅޭނެބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ކަްނކަން ހުއްުޓވުމަށް އެންމެ  .މިއަދަކީ ަވރަށް އުފާވެިރ ދުަވހެއް

އަޅުގަނޑުމެން ، ތްތެިރ ރައީސްިއއްޒަ. ީލހަށްންގެ މަޖިމިއަުދ ރަްއޔިތު ހުަށހެޅިގެން މިދިަޔީއ ބިލަކީ. ިމ ބިުލ 

ަސބަބު ވެސް. ނިމިދިަޔ ސަުރކާރުެގ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ  މުހިއްމު މިގެންނަްނ ޖެހުުނ ހަނދާންކުރަންޖެޭހ މި ބިުލ 

ެއ . އަދި ބުާނ ތަނެއްެގ ގޮުތގައި ބަަދލުކޮށްލުންއޭ ކޮރަޕްޝަނަްށ އޯކޭރާއްެޖ އެީއ ލަ ވިސްނުންފުޅަކީ މުޅި ޖުމު

ންނަށް އަޑުއިވިގެންދިަޔ ފައިސާ ފޮްއޗެްއ އަޅުގަނޑުމެ، ތްތެިރ ަރއީސްއިއްޒަވުން. ތެއްގެ ގޮުތގައި ިދރުސަޤާފަ

ުހިރ  އިގޭގަ  ޚުދު ުކހެއްޔޭ. ކާ ނީވާލުުކރަެއ ޯހދި ގޮތަކާމެދު ސު  ،ނަމައަދި އަމުދުްނ އެީއ ބޮޑު އަދަދެއް ،ނަމަބިއްޖެލި

ސަރުާކރުެގ ޭއރުެގ ެގ ަލ ވިސްނުމަީކ ޭއރުމެދު. މިީއ ޖުމުތާސާ ހޯދިގޮއެ ފައި  އަނބިމީހާ ެވސް ުސވާުލ ނުުކރޭ

ިދވެިހ ތްތެިރ ރައީސް، ގިނަ އިއްޒައެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނޭގ ކަމަކީ . ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ

ހިންާގ  ،މާއި ަވއްކައި ކުރެވޭ އެ މީހުްނ ކުރިމަތީގަ . ން އެގޮތަކަްށ ބޭނުންވާ ަބއެްއ ނޫންީކ ކޮންމެހެރައްޔިތުންނަ

ވިސްނުމަކަްށ ލަ ޖުމު ކޮރަޕްޝަންގެ ާވހަކަ އެ މީހުން ދަްއކަން ބޭނުންވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރީ ސަުރކާރުގެ 

އެީއ ސަބަބަީކ ޭއރު ދިނުން. ޔާެވރި އަދަބު ކަިށ އަނިކަަތއް ދައްާކ މީހުންނަްށ ހަރުއަނެއްކާވެްސ ވެފަިއ އޮީތ އެ ވާހަ

ޔާ މި ިބލު ފާސްވެ ގާނޫނަކަށް ވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ . ިއރާދަކުރެްއވިއްހިލުންވީހުން ޖެ އެކަން ކުރަން މީ

 ހިންާގ ވެްސ އަިދ އެހެްނ މުއައްސަސާަތކުގަިއ ވެސް  ކުންފުނިަތކުގެ އަމިްއލަދައުލަުތގެ ވެސް އަިދ ، ެވސް ސަރުކާުރގެ

އެ  .ފަޅާ ައރުާވލާނެ، ން ގެންދާނެން ދައްކަމުވައްޒަފުނުެގ މު ޢަމަެލއްގެ ވާހަަކ އެ ތަންތަހުިރހާ މިފަދަ ނޭދެވޭ 

އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ިމ . ހަކަައކީކަންކަމަކަށް ޖާގައެއް ޙަޤީޤަުތގައި ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެން މި ދެއްކި ވާ

ދޮޅު މަހެްއހާ އިތުވި އި މި ފަތްެތރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައިއްޒަންދާނެ. ބިލުން އެކަން ހާިސލުވެގެ

އެތައް ބަިއވަރު ކަންކަެމއްގެ ާވހަަކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިއްޖެ. މި މަޖިލީހުގައި ހިނާގ ވެސް  ގެ ތެޭރގައިދުވަހު

ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭަގއި ޖިންސީ ނޑުމެން އަުޅގައެކިއެކި ކޮމިޓީތަުކގައި  .ންކަމުގެ ވާހަަކއެއް ނޫންކަ

ގަިއ އް ޖިންސީ ގޯާނކުރުން ެއއީ އާއްމު ަކމެއްގެ ގޮތުގަިއ އެތައް ބަިއވަރު މުައއްސަސާތަކެ މާއިުކރު ރަފުރައްސާ

ށް ިއ ސާފުކޮމަޢުލޫމާުތ ިމ މަޖިލީހުްނ ކޮމިޓީތަކުަގިއ މިހާުރ ހުންނާނެ. އަޅުގަނުޑ އެދެްނ ިމ ބިލުގަ  ހިނގަމުންދާކަމުގައި 

ބްލޯުކރެވޭެނ ކަމެއްކަމުަގއާއި އަދި ީއ ވިްސލްރުން އެސީ ގޯނާކު ބަޔާންކުރުން ޖިންސީ ުފރައްާސރަކުރުމާިއ ޖިން

 ބިލުަގއި ްނ އެއީ ނުކުތާއެްއގެ ގޮުތގައި ފާަހގަކޮށްފައި އޮތުންއެކަންކުރާ ަފރާތައް މި ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ޙިމާޔަތްލިބޭނެކަ
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މިާހރު ވެސް ވަނީ ސާތަްއ އެިކ ހާދިގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެކި އެއީ މުިހއްމު ކަމެއްގެ 

ވަިކ ، ގޮުތގައި ވަިކ ނުކުތާއެއް  ފަ. ެއހެންވީމާ، ިމ ބިުލ ގާނޫނަކަށް ެވގެންދާއިރު ވާހަކަދެެކވި ކުރިމަތިވެގެްނ އެކަުމގެ

. މްހޫމަފް މި ދެންނެވި އަޅުގަނޑު ދެކެން ކަމުގައިުމ ކަމެއްއޮތުން ެއއީ މުހިއް ވެފައި ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮުތގައި ާފހަގަ

މަީކ ދުނިޔޭެގ ަވރަށް ގިނަ ަޤއުމުތަކުގަިއ މިާހރު ވެްސ ހޫމަފްމި ރައީސް، މި ިބލަީކ ނުވަަތ  ތްތެރިއިއްޒަ

ރަޕްޝަްނ ގާނޫނަކުން ެއ ޙިމާޔަްތ ލިބިދިީނމާ ެއ ޤައުމުތަުކގަިއ ޙަޤީޤަތުގަިއ ބޮޑެިތ ކޮންދާ ކަމެއް. ޢަމަލުކުރަމު

އިންސިޓިޓިއުަޝލައިޒްޑްކޮށް ނުވަތަ ެއ  ކަށްގޮތަ ދެންނެވިނޭ. މި އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ނުފެ އްހިންގާފައި ހުންނަ ތަނެ

މުއައްސަސާއަކުްނ ބާުރ ލިިބގެން ހިންާގ ތަންތަނެއް  ގެ ލަތުއު މަރުކަޒީ ގޮެތއްގަިއ ަސރުކާރަކުްނ ނުވަަތ ދަ

 ތްތަކުގެ ާގ ފަރާގެ ޢަމަލުތައް. އެ ކަންކަން ެއހެން ހިންގޮތަކަށް ޮކރަޕްޝަނު އަޅުގަނޑުމެނަކަށް ނުފެނޭ މި ދެންނެވި 

ތެްއގައި ިމ ލަގޮޑުގޮތެއްގައި ހުންނަނީ ފަޅާ ައރުާވލާފަ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ޖުމުމަޢުލޫމާތު ފާޅުކަންބޮ

ގެން އަންނަިއުރ  ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެއަދި މިބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ވެސް ތާީއދުކުރަން. 

ކަުމގަިއ މުެއކީގަިއ ފުރިހަމަކޮްށލަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތިްއޔާ ފުިރހަމަކޮށްލުްނ ވަރަްށ މުހިއްސައްކަތާކޮމިޓީގައި ުކރެޭވ މަ

އަޅުގަނޑު ޚާއްޞަކޮްށ ދެކެން. މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެްއގެ މަސައްކަްތކޮށްދެއްވި އެތަްއ ބައިވަުރ ފަރާތެްއ އެބަ ިތއްބެވި. 

ގައި މަސައްކަތްކޮށްެދއްވި އެންެމހައި ބޭފުޅުންނަށް މުދި ިމކަލަން ްޓރާންސްޕޭރަންސީ ޯމލްޑިވްސް. އަފާހަގަކޮށް

 އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.  ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ވަރަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މެންބަރު  ދުވާަފރު ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެރި  ،ވަނީއަރު  ރު ިމ ފުުރޞަތުޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާ 

 އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް.

 

 ދުވާފަރު ދާިއރާގެ މެންަބރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަުދ ވާހަކަެދއްކެުވން:

ހަމައަްށ  ަރއްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދޭ މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ފުރި ށްްބލޯުކރާ ފަރާތްތަކަޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. ވިސްލް

 އަްށ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރު هللا މެންބަުރ ީއާވ ޢަބްދު ާދއިާރގެއުުތރު  ން. އަިދ ިމ ބިުލ ހުަށހަޅުއްިވ ގަލޮޅު ތާއީދުކުރަ

މިދިޔަ ރިޔާސީްނ އިންތިޚާބު ވިސްނުީނ އަދާކުރަން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ިމ ބިލުެގ މުިހއްމުކަްނ އަޅުގަނޑަށް 

ސް ނޫ ވި ބޭއްތަމަ ރަޑިޑޭޓަކަށްވެ ފު ކެން އީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބުގައި ިމހާރުެގ ރަ ތިޚާންތެރޭގައި. މިދިޔަ ރިޔާސީ އި

ކަން ގާނޫނަކަްށ އެންމެ ުފރަތަމަ ފާަހގަކުިރ ެއއް ަކމަކީ މި ިބލުެގ މުހިއްމުކަމުެގ ާވހަކަ. މި ކޮންފަރެންސްގަިއ ވެސް 

ކަްނ ބޮޑުކަން. ހިއްމުމު ންދިަޔ ިމ ކަމުެގ ޮބޑަށް ވިސްނިގެވަރަްށ އަޅުގަނޑަށް ، ެއއާއެކުހަދާނެކަމުެގ ވާހަކަ. ހަމަ

ތުން ިމ ބިުލގަިއ މި ާފހަގަުކރާ އޮްތގޮ އި ިމއަދު ިމ ާރްއޖެ ބައްޓަންވެފަ މު އެކަޅުގަނޑަށްއީސް، އައިއްޒަތްތެރި ރަ



23 

 

، އިގެންފަޅާއަރުާވލަބްޯލކޮށްގެން ނޫީނ އެކަްނ ވިސްލްަދނީ. ެއހެން ކަމެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ހާސިުލވެގެން މި ޞަދަށްވުރެމަޤު

.ޕީ.އާރް.ސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތު މައްސަލަ މްއެމް.އެއްޓެނީ. އް ހުޅޭ ކަމެން ހަމައެކަނި މި ާވގޮތަކީ އެ ުކރަންއުބޭޒާރުކޮށްގެ

ެއ ޖަރީމާ ހިތާމައަީކ އެ ވާހަކަދަްއކާ  ،ކުެރވުނީ ެއ ވާަހަކދެއްކީމަ. އެކަމަކުޚިޔާނާތް ވެްސ ކޮންޓްޯރލުެއ ވެސް ނޫނީ 

ދިެވހިރާއްޭޖގެ ުހިރ ިއ މި ގައެުކއެކީމި ގާނޫނާ ާމއެކުގަިއ އުޅެމުންދާކަން. ދު ވެސް މިނިވަންކަގި ފަރާތްަތއް މިއަހިން

އަޅުގަނޑުމެްނ ، އަސްުލ ިމ ހޯދަންއުޭޅ ތަންޝަރުީޢ ނިޒާމު އިްޞލާޙުނުވާާހ ހިނދަކު އަޅުގަޑުމެން ، މުއައްސަސާތަކާއި

އަހަުރ ވައްކަާމއި  5ޖޭގައި މިދިޔަ ށް ނުފެނޭ. މި ރާއް ތަނެއް އަޅުގަނަޑކަުލވާސިހާޞަދު ލުުކރަންއުޅޭ މަޤްސިމި ހާ

މިވެިނ ބޭފުޅަކު ުކރީ މިވެިނ  ،ވެިނ ކަމެއްކަންމިމިވެިނ މީާހ ކުީރ ުކރަމުން. ގަިއ  ފާޅުލު ދުވާ ޔަީއ ރޯމާ ނާތް ދިޚިޔާ

ެއ ހިތާމައަީކ  ،ނަމަވެސް. ންދިޔައީސާފުކޮްށ އެނގޭާހ ިތލަކޮށް ކުރަމުްނ ގެ ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް 

މަޖިީލހުގަިއ ެވސް އޭގެްނ މި ގަނޑުމެންނާ އެުކ ކު އަޅުންކަމާއެ ްސ މިނިވަހިންިގ ފަރާތްތަްއ މިއަުދ ވެއެ މާތައް ޖަރީ

ތިބިކަްނ އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަާއއެުކ ފާހަަގކުރަން. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، ިމ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަްށ  އެއް ފަރާތްަތއްބަ

އޮތް މިނިވަްނ ޖޭގަިއ މިމި ރާއް ،މެ ުފރަތަމަ ކުރަްނޖެހިފަ އޮތް ކަމަކީގަނޑުމެންނަށް އެންޓަކައި މިއަދު އަޅު

ރާއްޖޭެގ ޝަރުީޢ ނިޒާމު ީވ އެންމެ  ،ންަތން އިޞްލާޙުުކރުމާއިމުއައްސަސާތަކުގަިއ ތިއްބެިވ ބޭބޭފުޅުން ބަދަލުކޮްށ ެއ ތަ

މި ކަންކަމުގަިއ ނަށް ފެނޭ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަން ކުރެްއވުނީމާ މިައދުއަވަހަކަށް ބަަދލުކުރުން. 

ލުނުވެ މި ތަންތަން ބަދަ، ލުވެގެންދާތަން. މި ކަންކަންސިހާ ލުުކރަންއުޅޭ މަޤުޞަދު ސިހާސްލު ން މި އައަޅުގަނޑުމެ

 އަދުެގ ސަރުާކރުެގ ތެެރއިން ވެްސ ބައެއް މި  ، ހިތާމަާއއެުކ ފާަހގަކުރަންށް ކުރިއަށްދާހިނދަުކ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަ

ވޭނީ މިއަދު މި އްޓު މި ކަންކަން ހު .ކުރުމަށްބައްޓަން ކަްނކަން ވާ ގޮތަށްޝަނަށް މަގުަފހިރަޕްހުރީ ކޮ ބޭފުޅުންގެ އަމާޒު

ކޮރަޕްޝަްނ ފަަދ ތަންތަން މިނިވަންެވ -އަޅުގަނޑުެމން އަިދ އެންޓި، ފަރާތްަތއްތިބި  ސަރުކާުރ ޒިންމާދާރުުކރުވަން 

ޤީީޤ ޙަ ރެންސްގެޒީރޯ ޮޓލަރައީސުލްޖުމްުހރިއްާޔގެ ދާުކެރވިގެން. ރަނގަޅު ގޮުތގައި އައެބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޭއގެ 

މިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަީކ މިނިވަން ، ޅުގަނޑުމެން ބޭނުންނަމަމަޤުޞަދު ހާސިލުކުރަން އަ

. ންވީތަަނވަސްކޮށްދޭ ކު ހިންގޭނެ މަެގއްމުއައްސަސަތާއް މިިނވަންކޮށް އެބޭފުޅުންެގ މަސައްކަްތ މިނިވަންކަމާއެ

އޮްތ ޝަރުީޢ ނިޒާމު ންީވ ކަމަީކ މިއަދުެގ މިކަެމއްެގ ގޮތުަގއި އަޅުގަނުޑމެން ކުރައްމު މެ ުމހިންއެ، އެއާއެކުހަމަ

ފެއް ލިބޭނެ މަގެްއ ހޯދުން. ދެއްިވ އިންޞާލުއަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުން ެއދޭފަދަ ޢަދު، އިޞްލާޙުކޮށް ބަދަުލކޮށް

 ޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  ބޮށްފުރުޞަތަށް ަވރަ

 

 ން:ދެއްެކވުރިޔާސަތުން ާވހަކަ

މަކުނުޫދ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެިރ ، އަޅުގަނޑު ިމހާުރ ފުރުޞަުތ ިމ އަުރވަނީ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ 

 އަށް.އީމެންބަރު މުޙައްމަދު ރަ 
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 ކަދެއްެކވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުަޙއްމަދު ާރއީ ާވހަ

ވާހަކަދަްއކާއިުރ  މަޤުޞަދުގެ އަސްުލ ބިލުގެ  ،އިރުްއކާލާާވހަކަދައްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި ބިލުެގ ޝުކުރި

ކަންތަްއ ބުނެެލވޭތޯ ަބލާނަން.  3ކަމެއް. ވަރަްށ ތިލަކޮށް އަޅުގަންޑު އެ  3އަޅުގަނޑަށް މައިގަނޑުކޮްށ ފާހަަގކުރެވެީނ 

ިރހުެރގެން ދާ ކެވެްސ ސީ ތެޭރގައިއަމިއްލަ ކުންފުެޏއް  ްއާޔމުގައި ނޫނިދޭެތރޭއް ރު އިާދރާއެސަރުކާ  ،ފުރަތަމަ ކަމަކަށް

ންކަން ޤީމަޢުލޫމާތެއް ހާމަުކރަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅަކަށް ސަރުކާުރގެ ތެެރއިން ޔަ ނޫނިއްޔާމު ،ތެދުހަދަން ބޭނުންވާ ބޭފުޅަކު

ނުޑ ވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަ 2ލަަހއްޓާނެކަން. ލަތުން ބައުކަން ދަމަތްތެރިއި ަސލާތިމަންނަގެ ރައްކާެތރިކަމާލިބިގެންދަނީ 

ަށހެޅިގެްނ ގޮްސ  ވެްސ ފާހަގަުކރެިވގެންދަނީ ރާއްޖޭގަިއ ުފރަތަމަ ަފހަރަްށ ިމ ބިުލ ހުއަޅުގަނޑަށް ަޔގީނުން، ރުދާއި

 3ނެކަން. ިޅ ކަމަކަށްެވގެން ދާއެއީ ްޓރެންޑަކަށްވެ ސަ ކަށްވީމާ ިމ ކަަހލަ މުޖުތަމަޢެްއ އުފެދިގެންދާނެކަްނ.މީތި ގާނޫނަ

ރާއްޖޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ ، ށް ފާހަގަކުެރވެނީއެންމެ ބޮޑަ ގަނޑަށްއިރު އަޅުވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ދާ

ާހ ުހރި، ަރއްޔިތުން މަޖިީލހުެގ ތެރޭަގއި، ަސރުކާުރ ތެރޭަގއި ،ކުންފުނިތަުކގައި ދައްކާ ާވހަކައަީކ ކޮރަޕްޝަްނ އަމިްއލަ

އްެލއް ލިބިގެންދާީނ ޙަތުަގއި އެންމެ ބޮުޑ ޑު ދެކޭގޮއަޅުގަނ .ކަންތަްއ ާއއްމުވެގެންދާތައްަހަލ ކަންެތރޭގަިއ މިކަގެ އްތަނެ

ރާއްޖެއިން ޮކރަޕްޝަންެގ  ގެ އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދަކީ ވެސްއް މި ކޮރަޕްޝަންގެ ކަންަތއްތަކަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުާކރެ

އަްށ ކާއިުރ ރާއްޖެހަކަަދއްޞަދަށް ވާކީ ިމ ބިލުެގ މަޤުތުަގއި މިއައަޅުގަނޑަށް ފެންނަގޮފަސާދަ ނައްތާލުން. އެހެންވީމާ، 

އަޅުގަނޑުމެން މި ޕާޓީން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންެމ  ންތަކެއް. އަދި  ބޮޑު ކުިރއެރުށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަ

ދައްކަނީ ނޫސްވެިރކާ  ޑުމެން މިގޮުތގައި އަޅުގަނލާ ހެޔޮ އެއް ކަންތައް. މީގެ އިތުރަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ބަލައިޑުބޮ

ކުރީަގއި އޮްތ  މެންގެ ެތރޭގައިއަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުހަކަ. ގެންއުޅޭ ވާން ެގއްލި  ރިޟްވާއަޙްމަދު

 މި ވާހަކަދައްކަން ޖެހުނީސްތޯ. އަޙްމަދު މެން ލާ އަޅުގަނޑުޢިސަރުކާރުތަކުން މި ކަންތައް ކުރިނަމަ މިއަދު އެ އާ

 ،ެއހެންނޫނަމަ އޭ.ކޮށްލެވުނީސް ކުަގއި ހާމަލާމަތާއެކަާމއި ސަ ތައްތަްއ އެބޭފުާޅ ަރއްކާތެރިޅުުނ ކަންރިޟްވާްނ ކުރަންއު

 ީވ ތަނެްއ ނޭނގިގެްނ އުޅޭކަްށ ނުޖެހުނީސް. މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން އަޙްމަުދ ރިޟްވާނު އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކާރ ގޮތުގަިއ 

ަމ މި ގަނޑު ހަމާ، އަޅުެރވުުނ ކަންތައްތަްއ މި ދަންނަާވލީ. ވީފާަހގަކުއަޅުގަނޑަށް ވީމާ، އަޅުގަނޑު ަވރަށް ކުރުކޮްށ 

 އްކޮށް ލާސްެތރިކަމާއެޚްބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން. އަިދ މި ިބުލ ހުށަހެުޅއްވި މެންަބރަްށ ވެްސ ަވރަށް އިބިލަށް ވަރަްށ 

 .ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުުކރިއްާޔ ރައީްސ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްޝުކުރުދަންނަވަން. 

 

 ދެއްެކވުން:ާވހަކަ ރިޔާސަތުން

ހޯރަފުށި ާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ ، އަުރވަނީ މިހާުރ މި ފުރުޞަތުޅުގަނޑު ަބރު. އަތެރި މެންއާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް

 މެންބަރު އަޙްމަދު ަސލީމަށް.
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 ހޯރަފުށި ދާިއރާެގ މެންބަރު އަޙްމަުދ ސަލީްމ ވާހަކަެދއްކެވުން:

ތެޭރގައި ބަެއއް ޅުެގ ތުކޮވަގުްނ އިނޑު ފުުރަޞތުގެ އިންތިޒާރުަގއި މިއާދެ، އަޅުގަ ީއސް.ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރަ

، ގަޑިއިރަްށ އެކަިނ ބަލަިއލާއިުރ ވެްސ ބައްަލވާ 24ސުރުޚީތަކަށް މި ނަަޒރު ހިްނގާލީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ިމދިޔަ 

، ްށ ޖަމާކުރި ަމއްސަަލ ބަލަނީ އެކައުންޓަޔާމީންގެފައިސާ  އްގެ މަްޝރޫޢެ 3އެއް ުސރުޚީގަިއ މި އޮންނަނީ ސަރުާކރުގެ 

ޓޫރިޒަމުން ޮކރަޕްޝަްނ ، އޮތް ޚަަބރެއް. ދެން އޮތް ޚަަބރުގެ ުސރުޚީގަިއ މި އޮންނަނީިއ ލާދީފައަށް ހަވާއޭ.ސީ.ސީ

ފު. މި އޮްތ މަސައްކަތް ވަރަްށ ސާ ލަަތކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށްމިއީ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޙާހިންގި ބޮޑު ޮދރުގަިއ ތަޅު. 

މުެގ ވުއެ ޮދރުތަކުަގއި ތަޅުއެޅު، ތި ޮދރުތަްއ ަލއްޕައިބޮޑެ ވާފަިއވާ އޮތީ ޮކރަޕްޝަްނ ހިންގުމަްށ ހުޅުށް މިނޑުމެންނައަޅުގަ

 ގެރައްޔިތުން މަޖިލީހު އަޅުގަނޑުމެން  !މަސައްކަތް. އާދެމަސައްކަތްކުރުން. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މި ގެންދަނީ 

 ސްޔަިއރު ވެ ރަމުންދިބުެގ މަސައްކަތް ކުޚާން ިރޔާސީ އިންތިުކރި އަދި ޭއގެ ވެސް ތިޚާބަށް ކުރިމަތިީލއިރު ންއި

ާފހަގަުކރައްވައިފި. ހެޔޮެވރިކަމުެގ ގަިއ ވަރަްށގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނދައްކަމުންދިޔަ އެންމެބޮޑު ވާަހކަ މިތާ

. އާދެ! ެއއީ ހަަމ ތްތެރި ސަރުާކރެއްެގ ވާަހކަޙަތްތެރި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީެހއްގެ ވާހަކަ. ނަޒާޙަވާހަކަ. ނަޒާ

އް ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެންދަނީ މިފަދަ ބިލުތައް ސަުރކާރުްނ ކެ ތަވާހަކަ ތޯދައްކަމުންދިޔަ ތޯ

ފިޔަވަޅުތަކެްއ އަޅުްއވަމުން ގެންަދވާތީ.  ްނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅުއްވުުމގައި އަވަސް އިސްނަންގަވައިގެ

. އަިދ ދަންނަވަން ގަނޑު ޝުކުރުަގއި އަޅުސަގޮތެއްަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ވަރަށް ޚާއް އިއްޒަތްތެރި، އެހެންކަމުން

ތްތެރި މެންބަރަްށ ވެްސ އަޅުގަނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަން. މިބިލު ސްޕޮންސަރ ުކރެއްިވ ަގލޮޅު އުުތުރ ދާއިާރގެ ިއއްޒަ

ެގ  ޯސލިޙުސް އިބްާރހީމް މުޙައްމަދުރައީ، ިއރުގައިދިެވހިރާްއޖެ އައި ހަމައަްށ މި އަޅުގަނޑުމެންނާ ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެއްވެސް ގޮަތކަށް ކުރާކަށް އުމު އޮތް ާހލަުތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިފަޤައްޭޖގައި ފެއްޓެިވއިުރގައި ން މިރާވެރިކަ

ދަރާއި، ޤަިއ ބުރާ. ާރއްޖޭގެ އަބުތަްއ ަވނީ ވަރަށްބޮޑަށް ީވރާނާވެފަނއުނދަގުލެްއ ނޫން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޑިމޮްކރެސީގެ ތަ

. ރައްޔިތުންެގ ޚަޒާނާއިން ރޯާމ ދުވާުލ ަވއްކަން ުކރުން ޑެވިގެން ޮގްސފަޔާިއ މޮީތ ެވއްތީަގއި އޮއްޒަތް ދުނިޔޭެގ ކުރިމައި

. ރާއްޖޭެގ ތަަރއްޤީ ާއއި ކުރިއެރުމަްށ އޮްތ އެންމެ ބޮުޑ ހުަރހަކަށް ުނރައްަކލަކަްށ  ހައްދުްނ ނެއްިޓ އާއްމުވެފައޮތީ

 ދަންނަާވ ާވހަކަތަކެްއ ނޫްނ އިއްޒަތްތެިރ ހެން މި ކަނިހަމައެ ! . ަބއްލަވާެވ ކަނޑައެޅި ނިމިފަ ކޮރަޕްޝަން އޮތީ 

ިއ ދަރަަޖ ުކރެޭވ އެކިއެިކ މިންގަނޑުތަކަްށ ބަލާިއރުގަިއ ްޓރާންސްޕޭރެންީސ ިދވެިހރާއްެޖ ދުނިޔޭެގ ުކރިމަތީގަ ،ރައީސް

ތަުކގެ  ައހަރުޑެކްސްގައި އަބަދުވެސް މި ފާއިުތވެދިޔަިމ ނެރޭ ޮކރަޕްޝަން ާޕރސެޕްޝަްނ އިން އިންއިންޓަރނޭޝަނަލް

ޅުގަނޑުމެން ބަާލއިރުަގއި ދުނިޭޔގެ ވަނަ ައހަރުެގ ހިސާބުތަކަްށ އަ 2017ދަމުްނ ދިޔަީއ ދަށަށް. ރޭގަިއ ދިވެިހރާއްޖެ ތެ

އާދެ! ރާއްެޖ އޮީތ  ،33ވަނަިއގައި. ރާއްޖެއަށް ލިބިފަިއ އޮތީ އެންމެ  112އުމުެގ ތެރެއިްނ ދިވެިހރާއްެޖ އޮތީ ޤަ 180

ވަަނ އަަހރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލާާލއިުރ  2018. ޕޮއިންޓު 112އިން  180އިއޮީތ ފައަްށ ލިބިިހރާއްޖެވަނައިގައި. ިދވެ 33
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ވަނައިަގއި. އާދެ! މިދަންނަވަީނ ޮކރަޕްޝަން ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ  31. 124އިްނ ދިވެިހރާއްޖެއަްށ މިއޮީތ  180

މު އްގެންދޭ އެހެން މުހި ގަކުރެވި އެބަ ފާހަހަމައެއާިއއެކީގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަށަގެންފައި އޮތް މިންަވރު. 

ެއ ޑެކްސް ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އޮްތ މިންވަރަްށ ބަާލއިރުަގއިބިޒްނަސް ކޮންފިޑެންޓް އިން ،އިންޑެކްސްތަކަށް ބަލާިއރު

 ދެ! އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދިޔަ. އާއިންޑެކްސްއިން ވެްސ ދިވެިހރާއްެޖ އޮީތ ަވރަށްބޮޑުތަނުން ދަށަށް ގޮސްފަ

 ފައިާސއިން ވައްކަްނ ގަާވއިދެްއ ނެތި ބޭުނން ގޮތަކަްށ ަރއްޔިތުންެގ މުދަލާއި  ހިރާއްޖެައކީ ގާނޫނެއް ކީ ދިވެ މަންޒަރަ

ކުރަން ހުޅުވިފައި އޮްތ ަވރަށް ރަނގަޅު ޮދރެއްެގ ގޮތުަގިއ. އަދި އެކަމަްށ އޮްތ ރަްއކާތެިރ ހާއްެޔއްެގ ގޮތުގަިއ 

އުެމއްެގ ޤަދިޔަ އަުރވާލާ މީހާއަްށ ބޮޑެތި އަދަބުތައް ދެމުން ފަޅާ ސަލަމައް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ

ށް ިދވެިހރާއްޖެ ތަމްީސލު ވަމުން ިދޔައީ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޚިޔާނާތުެގ ފައިސާއިްނ ގޮތުގަިއ ދުނިޔެއަ

ގަިއ ންގެ ެތރޭގަނޑުމެގޮްތ އަޅުކަމަށް ބުނި މީހާއަްށ ހެދި ޮޑލަރު ިދޔަަލއްކަ  5ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ެއކައުންޓަށް 

އޭނާގެ މައްޗަށް ބޮޑު ޙުކުމެއް ކޮްށ  އާދެ!ރައްަވއިފި. ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަވރަށްގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަަގކު

 ަނ ދުވަްސ ހޭދަުކރަން ވެްސ ޖެހިގެންދިޔަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ތަޙުޤީޤުގަިއ އޭަނގެ ަމއްޗަްށ އަިއ ުޙކުމަށްވުެރ މާގި އި،ޖަލަށްލަ

ގަިއ ފެންނަމުން ދިޔައީ. ދިަޔއީ. އާދެ! މިހެންުހިރ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭ މިމަްއސަލަ ވެގެން ކަށްލައަމައްސަ

ނީ މިފަދަ މު އެއް މަސަްއކަތަކަށް ެވގެންދާއްުކރި ހެޔޮެވރިކަމުެގ އެންމެ މުހިއިރާދަކުެރއްވިއްާޔ އަޅުގަނޑުމެން މި ގާއިމު

ގު އެީކގައި އެީމހުންނަށް އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މަ ތެިރކަމާއި، އަމާނާތްެތރި ކަމާއްކާކަށް ރަ ކުރާ ަފރާތްތަލޫމާތު ހާމަޢުމަ

ުރގަިއ އިާލއިއާދެ! ދިވެހިާރއްޖެ ކޮރަޕްޝަނަށް އަަށގެންފައި އޮތް މިންވަރަްށ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަތަނަވަސްކޮށްދިނުން. 

މަސަްއކަތްތައް ލަސްވުމާއި، ، މާއިގުބޮޑު ވުކުގެ އަ ިހރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުން މިދާ މަޝްރޫުޢތަޙަޤީޤަތުގައި ދިވެ

ރައްޔިތުންނަްށ  މަސައްކަތްތަްއ ހަާވލު ުކރުމާއި، މިހެްނގޮސް ދިެވހި ބިުލ ނޫން މީހުންނަށް ޤާމަސައްކަތްތަކަށް 

، ވީމާ. އެހެންއްޖެ ފާަހގަކުެރވިފައި އޮތީރާ  ުތގައި ގެއްލުންާވ އެތަްއ ބާވަތެްއގެ ކަންކަްނ ހިނގަމުންދިަޔ ގައުެމއްގެ ގޮ

ބިލު ަވރަށް ައވަހަްށ ފާސްކުރަްނ އަޅުގަނޑުމެން މި، ބޭނުންަވނީ ، ދަންނަވަންއަޅުގަނޑު ޖުމްލަ ގޮެތއްގަިއ ރައީސް

ނިމުމަށްފަުހ ަލ ގޮތެްއގަިއ މިއީ ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ފަުރމާ ކުެރވިފައިާވ ބިލެއް. ކޮމިޓީެގ މަރުޙަާލ އެބަޖެހެއޭ. ޖުމު

ިބލު ފާސްކުރުމަށް ައޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ  ،އިންނަވައަވަހަށް ތަޅުމަށް ބިލު ގެ

 ރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ިއރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މަޑުއްވަރީ ދާ، ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާުރ މި ފުރުޞަތު އަުރވަނީ

 .ރީފްމެންބަރު އާދަމް ޝަ 
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 ވާހަކަެދއްކެވުން:ޢުމަރު މަޑުއްވަރީ ދާިއރާެގ މެންބަރު އާދަްމ ޝަރީްފ 

ވެްސ ގަޫބުލކުރާ ގޮުތގަިއ މިބިލަކީ ިމއަދު ދިެވހިރާއްޖެއަްށ ަވރަށް  އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްާޔ 

ސް ުކރީ ޒަމާނުއްުސރެ ވެަވރަށް  އްޖޭގައި ށް ނަޒަުރ ހިންާގލާިއުރ ވެސް ިދވެިހރާޚަމު ބިެލއް. ރާއްޭޖގެ މުޅި ާތރީއްމުހި

ތަކަްށ ޚުއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުީރގެ ތާރީޚެ ތާރީފަސާދަިއގެ ،ވައްކަމާއި ،ޔާނާތާއިޚިފެތުރިފައި އޮތީ 

ައހަރު ުކރިން ވެްސ  50ރި. މީގެ ތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނަށް ގެނައިމަ ފެންނަން އެބަހުޚުތާރީ އެ، ޒިޔާރަތްކުރީމަ

ނޑުމެންެގ އަޅުގަ، ދިޔަ ވެރިކަުމގެ ުދވަސްތަކަށް ަބލާިއރު ައދި މިއަދާިއ ހަމައަްށ މިއައިުރ ެވސްއިގަ ގަިއ ހިނރާއްޖޭ

ގަޫބލުކުރަންޖެހޭ. އެބަ ގައި ވައްކަމާއި ފަސާދަ އާއި ޚިޔާނާތަކީ އޮތް އެއްޗެްއކަން އަޅުގަނޑުމެން ޚުރާއްޖޭގެ ާތރީ

މާ ކުރިން ވެސް އެކަްނ  އޭގެ އަަހރަކު ނޫން.  ވަނަ 2014މިވަނީ މާއި ނުވަތަ ފަސާދަ ފެިށގެން އަިއއްސަ ވައްކަ

، ީކ މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން މިތަނުގަިއ އެއްބަސްވާންޖެހޭެނ ކަމެއް. ެއހެންނަމަވެސްއޮތްކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރުމަ

. ންވެފަބޭނު އަށް ހާތިގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ިމވަނީ ހަަމ އިންއަޅުގޮތުަގއި މިފަދަ ިބލެއް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ

ގެ ތަޅުމުގަިއ އަިދ ކޮމިޓީެގ ހު މަޖިލީ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުގަިއ މިމަސައްކަްތ އަޅުގަނޑުމެން މިއެހެންވީމާ

ުދ ކުާރ ކަމެއް. މަކީ އަޅުގަނޑު ެވސް ަވރަށްބޮޑަށް ތާއީއުދިގެން ށްއަމަރުޙަލާގަިއ ވެްސ މަސައްކަްތ ކޮށްގެްނ ކުރި 

ފަސާަދ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަްނ ނުވަަތ ، ށް ވަރަްށގިނަ ފަަހރަށް މިާވގޮތަކީޑުމެންނައަޅުގަނ ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މީހަކު ރުހޭ މީހެއް ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ެއކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއެކަން ުކރަނީ  ވެސް ތުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައިބާވަމި

ނުުކރެޭވ ނުވަަތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރަީނ އެކަްނ  ެއހެންނަމަވެސް،ޓުކަމެއްެގ ގޮުތގައި. ބަލައިގަނެވެީނ އެީއ ސުމާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮުލގެ ކުޑަކޮޅުން ަބލަިއލެޭވ މީހެްއ ަކމަށް ވެއްޖެއްާޔ އެކަްނ މިވަީނ ފަސާދައަށް ނުވަަތ 

ްއޔާ ކުރާ ކަމަްށ ވެއްޖެކީަގއި މި މަސައްކަތް ކޮރަޕްޝަނަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އިްޚލާްޞތެރިކަމާއެ

މި މަްއސަަލ ރާއްޭޖގައި ފެުތރިގެްނ ގޮސްގެްނ ލަިއ ޖެހޭ ިމ މައްަސލަތަކުެގ އެންމެ ފުންމިނަްށ ފީނާއެބަ ންޅުގަނޑުމެއަ

ގަނުޑ ޅުކަންތަްއ ަޙއްލުުކރާނީ ކިހިނެއްޯތ ބަަލއި، ެއކަމަށް މަަސއްކަތްތަކެްއ ުކރަން. އަ މި ، މިއުޅެނީ ކީއްެވގެންތޯ

 ގެނައުމަކުންނެްއ އަޅުގަނޑުމެންކަށް މި ަމއްސަަލ ޙަްއލެްއ ނުކުެރވޭނެ. އް  ގާނޫނެހަމައެކަނި  ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި 

މި މައްސަލަ ފެތުރިފައި މިއޮތީ ރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ހީކުރާަވރަށްވުރެ މާ ބޮޑަށް. އަޅުގަނޑުމެން  ،ސަބަބަކީ

ވެްސ  މުގައި ވިޔަސްށް ެބލިކައޮފީހަކަ،  ނަޒަރު ހިންާގލިަކމުގައި ވިޔަސްކަށްކޮންމެ ހިސާބަ  ކަންބޮޑުވޭ ރާއްޖޭގެ

އަޅުގަނޑުމެން ހީނުކުާރވަރުެގ އާދައިެގ ކުދިްނ މާބޮޑެތި މާ ތަނަވަސްކަމުގަިއ އުޅޭ މަންޒަުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ. 

ެގ ފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިތުން އެބައަވަހަްށ މުއްސަނދިވާ މީހުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހާއަޅުގަނޑުމެން ހީނުކުރާ

ހަމަ އެއްމަސައްކަެތއް ުކާރ  ގޮތުގައި  ކުާރ ނުވަތަ އެމީހުންގެ ުމސާރަ ލިބޭ ބައެްއގެާސއިން މަސައްކަތް އި ފައިމުދަލާ

ނޑު ވެއްޖެއްާޔ އެީއ އަޅުގަ ށްފުދުންތެރިކަމުގައި އުޅޭކަމަ ޒީބު ނުވަަތ މާބަޔަކު ކުްއލިއަކަށް މާބޮޑެތި މާބޮޑު ތަޙު

ފެށިގެްނ ގޮއްަސ މިއޮީތ އަޅުގަނޑުމެންެގ މުޅި  ޅުގަނޑުމެންނަށްމިކަން އަކަމެއް. ދެކޭގޮތުގަިއ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭެނ 
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އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވަރަްށ ބޮޑަށް ހަލާުކވެގެން ދިއުުމގެ ސަބަުބން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް، މި ވާހަކަތަްއ 

ްސ ެއ ރަްށރަށުގަިއ ެއއްވެްސ ގެެއއްެގ ވެ ިމއަދުެއބަ ުހރި  ްސ ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށް ވެ ރު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ަދއްކާއި

ޚިޔާނާތެްއ ނުވަަތ ެގއްލުްނ ދޭނެ ެއއްވެްސ ، ވެްސ އެއްެވސް ަކހަަލ ވައްކަެމއް ތަޅުނުާލ ުހރިކަމުގަިއ ިވޔަސްދޮރެއް 

މިާތ  ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ  މިއީ  ،ލެކަމެއް ނުުކރާ ރަށްރަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރަ މާ

ވަރަްށ ަވރުގަަދ މިއުޅެނީ ންފެށިއިރު ހަމައެކަިނ ދޮރުފޮތިގަނޑެްއ ދަމާލީަމ ފުދުނު ތަނެއް. މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން ރިއުޅެދި

 ނުވެގެން. އެހެންވީމަ، މި ކަންތައްތައް  ވެސް ހަމަ ވަގުްނގެ ކިބައިްނ ސަލާމަތް ތަޅުތައް ހަރުކޮށްގެން

ޖެހޭ ިމއަށްވުެރ ފުޅާ ދާިއރާއެްއގައި ވިސްނައި، އެބައަޅުގަނޑުމެން  ،އީސްތެރި ރަރާކަމަްށ ވެއްޖެްއޔާ ިއއްޒަތްރަނގަޅުކު

ޖެޭހ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ. ޤައުމިއްޔަތު ރަނގަޅުުކރުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޅިއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ މު

ންނަނީ ހަމައެކަނި މި ވޭތުވެދިޔަ  ފެންނަށް މިއަުޅގަނޑުމެ، ން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްތަރިބިއްޔަތުގެ ވާހަކަ ދަްއކަ

ާކ އަޑު. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ޚިޔާނާތުެގ ާވހަކަދައް، ހަތަރުފަްސ އަަހރެއްެގ ާވހަަކ ދައްާކ އަޑު

ވެްސ   ޢަމަލުކުރަން ފެށިފަހުންއަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އު ވަނަ އަަހރުގެ އަ 2008ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަމައެކަނި 

ިމހުރިާހ ކަމެްއގެ ހަނދާންތަްއ ، ބޮޑެތި ވައްކަންަތކާއި ބޮޑެތި ޚިޔާނާތާއިުހރި ޖޭގަިއ ހިނގާފަިއ ރާއްނޑުމެން އަޅުގަ

ނޑުމެން އާ ނުކޮށް ހަމައެކަނި އެންމެ މީހެއްެގ ފަރާތުން ދުވާކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އެއީ އަދި މުޅިްނ އަޅުގަ

 ެވރިކަމުެގ ޚާންދާނުގެ މަަސއްކަތްުކރި އެންމެންނަކީ ، ގައިެއއާއެކީ ށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެްއ ނުުކރަން. ހަމަފެއްކަމަކަސާއިން

ވެްސ އަޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި  މެންާނ ދިާމލަށް އެ އިލްޒާުމ އެޅުވުމަކީ އަޅުވައިގެްނ އެން ކަމުެގ ތަޅުންވެސް ޚިޔާނާތްެތރި

ްއޔާ އަޅުގަނޑު އް ވެއްޖެޚިޔާނާތެ  ،ވައްކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ .އް ނުކުރަންފެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެސާއެއީ އިން

ީމހެއްެގ ކިބަިއގަިއ ެއ ބަދުނާމު  ދެކޭގޮތުގަިއ އެމީަހކަށް ަޙއްޤު އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ. ެއހެންަނމަވެސް، އެކަްނ ނުުކރާ

ުކ މަށް ޚިދުމަތްކުރަން ތިބި އެތައް ބަޔައަޅުވައި އެކަން ުކރުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ޤައުމަްށ ޓަކައި މި ޤައު

މަސައްކަތްކުރުުމގެ މަގު ބަންދުެވގެންދާ ކަމެއް. ިމ  ެވސް ކުރިއޮތްތަުނގައި އަދި އެ މީހުންނަށް ކޮށްލައިމާޔޫސް

 މަށް ތައް. އެހެންނޫންކަައޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައް އިގަ ންކަމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކީކަ

ނޫން. އިއްޒަތްތެިރ  ވެީނ މުޅިން ތަނގަޅަކަށްތައްތަްއ މި ކުރެ ިމ ކަންއްކާވެސްވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަނެ

ގެ ވާހަަކ ދައްާކއިުރ މިއަށް އިތުރުކޮްށލަންޖެޭހ މުހިއްުމ އެހެްނ ކަމެްއ އެަބ ބްލޯ އަޅުގަނޑުމެން މި ިވސިލް ،ރައީސް

 . އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަންޒަރުތްކުާރ ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ޤައުމުގަިއ ބަޣާވާލާީރ ެއއްވާިއރަްށ އަޅުގަ އޮތް. ދެ

ވެސް  ާވހަކަ ގޮުތގައި ބަާޣވާތްކުރުމުގެ ދެކޭއަޅުގަނޑު މި ފައިސާެގ ާވހަކަދައްކަމުންދާިއރު ހަަމ މި ިބަލށް  ،ކަންކަން

ެގ ިއ ދެޭކ ވާަހަކ ދަންނަވަމުން، އަޅުގަނޑުގެނެސްގެން އަޅުގަނޑުމެން ިމ މަސައްކަތްުކރުމަީކ މުހިއްުމ ކަމެއްކަުމގަ

 ޝުކުިރއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލަން. ވަރަްށ ބޮޑަށް ކަ ނިންމާވާހަ
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނަަވރު ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ންހި، އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިާހރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އި

 ން މަޙްމޫދަށް. މެންބަރު ޖީހާ

 

 ން މަޙްމޫދު ާވހަކަދެއްެކވުްނ:ހާޖީ މެންބަރު ހިންނަވަރު ާދއިރާެގ 

ނަގަމުން އިސިއްޔަތުން ނާާޖއިޒު މަންފާ ހައެ މަޤާމުގެ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަުތގެ މަޤާމެއްގަިއ ުހރެ 

 އިސިއްޔަތުްނ ލިޭބ ާބރުެގ ބޭނުންހަ މުެގ ދިެވހި ަދއުލަތުެގ މާިލއްޔަތާިއ އަިދ ެއ ދަުއލަުތގެ ެއ މަޤާ، ގޮސް

 ،ށް މީާހ ކުިރއަރަިއގެންދާ މަންޒަރުހިސާބަ އަތްނުފޯރާ، ީމހާ ުކރިައރައިގެންދާ މަންޒަރު ނަގަމުންގޮސް  ގޮތުގައި ނަހަމަ

ީއ މިވަީނ މިމިހާުރ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެިހ ދަުއލަތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންެގ ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ފެނި ފެިނ ފެިނ ގޮްސ 

ްށ ކަމީހަުކ ހޯދަނީވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަުއލަތުގެ މަޤާމަމިާހރު މެއް ތުެގ މަޤާ. ދައުލަޢާއްމު އުސޫލީ ކަމަކަށްވެފަ

ލިބިދާނެ ނާޖާއިުޒ  ންެވސް މިާހުރ ވެގެްނ މިދަީނ ެއ މަޤާމު މޯޓިވް، މަޤްޞަދެްއ ގޮތުަގއި އަންނަން މަސައްކަތްުކރުމުެގ 

ދިިރއުޅުން ގެންދިއުްނ ެއ މީހާެގ ކަްށ ިކ ހިސާބަމަންފާައކުން ުކރިައރައިެގން ވަޖާއިޒް ނާހޯދިދާނެ  ،މަންފާއަކުން

ލުން މުިހއްމުާވ އި އްމުބަހުން ބުނާނަމަ ބޭޒާރުކުރުްނ ނުވަތަ ފަޅާައރުވައާ ުނވަތަ  ްބލޯ ުކރުންވިސިލް ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި

ނޫނާިއ ގާ .ހިއްމުވަރަށް މު  ވުމަށްކޮރަޕްޝަން ހުއްޓު .ންނޫ ވެސް ރަޕްޝަން ހުއްޓުްނ އެކަންެޏއްހަމައެކަނި ކޮ ، ކަމަކީ

އަޑުއުފުލުމަށް  ،ލެޭވހިނދުއި ޤުތަކެއް ނަގަމީެހްއގެ ބައެއްގެ ަޙއް، އުސޫލުތަކާއި ިޚލާފަށް ރަނގަޅު ނޫން ުހރިހާ ކަމެއް

ިމ  ގެ. އަޅުގަނޑުމެންޓަކައި އަޑުއުފުލުމަްށ ހިތްަވރުދިނުމަށް ޓަކައި އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަވރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް

ލާ ގޯސްކަންަތއް ފަޅާއަރުވާ  ،ށް ހިނގާފައި މިވާ ގޮތް ަދއްކާގޮތުން ފަޅާއަރުާވލާ މީހާތަނަމިހާ ކަންކަން ސަޤާފަތް މި

އަްށ މިވާގޮތަީކ އޭނަ ޑިމޯޓުވަނީ. އޭނަެގ ވަޒީާފ ރަނގަޅުގޮތުަގއި ަޙއްޤު ގޮތުގަިއ އަޑުއުފުލާ ީމހާ، ބޭޒާރުުކާރ މީހާ ،މީހާ

އް ުނލިބެނީ. ދުވަަހކުވެްސ ވަހަކުވެްސ ސްޮކލާޝިޕެެބނީ. ދުތެްއ ނުލި. އޭަނއަށް ުކރިެއރޭނެ ެއއްވެްސ ފުރުޞަގެއްލެނީ

ކަންކަްނ މިާހުރ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ިމ  އިޚްލާޞްެތިރ މަސައްކަްތ ަބލައިނުގަނެވެނީ. އަިދ ޭއގެއިތުރުްނ މި އޭނާ ުކާރ 

، ގަލޮޅު ހެންވީމައީސް. އެ ީނ އާިޚުރގައި ަޖލުގަިއ ިއއްޒަތްތެިރ ރަ ބްޯލކުާރ މީާހ އޮންނަވިސިލްހިސާބަީކ ގޮސްފައިާވ 

ކުެރްއވި ސަރުާކރުގެ މި ބިަލކީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުުކރާގޮތުަގއި  އުތުރު ދާއިާރގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ސޮޕޮންަސރ

ކޮންމެހެން  ،ން ލާޒިމުހެޔޮެވިރކަމެއް ކުރުމަށް ޓަަކއި ކޮންމެހެ، މަގަށް ިމ ޤައުމު އެޅުމަށް ޓަކައި މިވަގުތު ހަމަ

ނިދ އްސަލިއްޔަތަކީ މާ މުއެގޮތުން ާފހަގަކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެންގެ މާހަމަ  އީސް. އަދިތްތެރި ރަ  ިއއްޒަމުހިއްމު ބިލެއް

ވެްސ  ނަމަވެސް އެ ލިބިފަިއވާ މަދު އެތިކޮޅު މި ބަޖެޓަކީ މާ ތަނަވަސް ބަެޖޓެއް ނޫން ،ނަމަވެސް ނޫން މާލިއްޔަތެއް

ރުފިޔާ އަށް  5އަށް. ރުފިާޔ  20ށް ގަެނވޭ އެިތ ޔާއަުރފި އްއެ ިއސްރާފަށް.  ،ރައީްސ މިދަނީ ބޭާކރަށް އިއްޒަތްތެރި

ރުފިާޔ ޖަަހއިގެން އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް،  1000ރުފިޔާއަްށ ގަނެޭވ ެއއްޗަށް  100ފިޔާ އަށް. ރު 30ގަނެވޭ އެިތ 
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ކަިއ ވުމަށް ޓަކަންކަްނ ހުްއޓު ވަްއކަން ކުރަމުން. މި ަތކުާރރުކޮްށ މިދަނީ  ންއަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުެގ މާިލއްޔަތު

  އަޅުގަނޑުެގ ނަޒަރުގަިއ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ގެންނަންެޖހޭ. އަދިވުޖޫދަށް މި ބިުލ ވެސް ޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެންއަ

ވިޓްނަްސ މި ބިލާ އެކުއެީކގައި ަވރަށް އަަވހަށް މި ބިލަށް ބާރުދިުނމަށް ޓަކައި ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެެރއިން 

ދި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ އެބަ ޖެހޭ ގާނޫނެއް އަންނަން، ކްޝަން ުއސޫލެއްޓެރޮސް ޕްިވޓްނަ ،އެކްޓެއްޕްރޮޓެކްޝަން 

 އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ އެ ދިމާލަށް އެ މިސްރާބަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަްލ މަސައްކަތްުކރައްވާނެ ކަމަށް. މީގެ 

މިފަަދ ގާނޫނުތަްއ  އްަގއިއްމުގޮތެއާ ،  ޕޮލިސީެއއްްބޯލ ޕްރޮޓެްކޝަންވިސިލްއިތުރުންވެްސ މި ިބލާއެުކ ސަުރކާރުްނ 

 ވާ ްބލޯއެީއ ިމ ވިސިލް ،ބްލޯ ްޕރޮޓެކްޝަން ޮޕލިސީއެއްވިސިލް  ،އޮވޭއޮންނަ ޤައުމުތަކުަގއި ަސރުާކރުެގ ޕޮލިސީެއއް 

 އަޅުގަނުޑ މެއް ކަުމގައިންދާނެ ކަ، އެއީ ވެސް ކުރިއަށް ގެހަދާފައި އޮންނަ. އެހެްނވީމާ ކަށް ަބލައިގެންއަސާސަ ގާނޫނު

ޝުކުިރއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ  ކުރުކޮްށލަން.އަްށ ތާއީދުުކރަމުން އަުޅގަނޑުގެ ާވހަކަ ހާލަްށ އިންތި. ިމ ބިލުކުރަންޤަބޫ

  ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އި އަޅުގަނުޑ ތަށް ހުއްޓުުމގެ ކުީރގަހެނދުނުގެ ސައިގެ ަވގުޝުކުރިްއޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަޅުގަނޑުމެން އާދެ! 

ބޭޒާރުުކރުން، ފަޅާައރުވާލުން، ، ގޮތުން ތަޅުމުގައިްބލޯ ިމ ަބހާ ގުޅޭނދުމަފުޅުކޮްށ އަުރވާނަން ވިސިލްނަށް ހަންބަރުންމެ

ގަިއ . އަޅުގަނޑު ކުރީ މުންއެކި ގޮތްގޮތަށް ެއކި މެންބަރުން އެަބ ގެންދަވާ މި ބަހުގެ ނަން ބަސް މާނަުކރަ ލި،ރަށްގޮވެ 

. ދެން އުަފއްދަވާފަބްޯލގެ ބަެހއް ވިސިލް އޭބަުހގެ ެއެކޑަމީން އެބަވެ ދިެވހި އެކީަގއިފުރަތަމަ ކިޔުމާމީގެ ، ދެންނެވިން

ެއ ބޭފުޅުން އުފައްަދވާފައި އެއީ.  އެއީ ބަެއއް ބޭފުޅުން ާމ ހިތްހަމަޖެިހވަޑައިގަންނަާވ ކަމެްއ ނޫން ބަހެްއ އުފެއްދުން

ައއި  ފުރަތަމަ އުފެދިގެންގެ ތެޭރގައި 1880ނެ ގަންނަވާހަކީ އެނގިވަަޑއިހެއްެގ ގޮތުަގއި. މި ބަމި ބަ  "ފާށާކުރުން"ވަނީ 

ސިވިކް އެކްޓިވިސްެޓއް ފުރަތަމަ މި ބަސް ބޭނުންކުރަން ފެށީ. އެހެންނަމަވެސް، ކިޔާ އެމެރިާކގެ  ލްފްނާދަރަބަހެއް. 

 މޭ ފު ގަނޑުއެ ކަށި ،ފުމެ ގަިއ ފުލުހުްނ ކަށިގަނޑުޖަރނަލެްއގަިއ އަށާރަސަޭތކައިެގ ދުވަސްަވރުހަމަ އެމެިރކާެގ 

 ދާދިފަހާ  ގަނުޑ ފުމެމުން ގެންދިޔަ ށިއައީ. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގަިއ ވެްސ ކަ ފުމުމަށް ވިސްލްބްޯލކުރުްނ ކިޔަމުން

. އައީ ގޮުތގައި ޭއރުގައި ގައިމު މާނަކުެރވެމުންގެ އެ ކަށިގަނޑު ފުމުމަށް ވިސްލްްބލޯޖެހެންދެން ފުލުހުން. 

މި ުފރުޞަތު ައރުވަީނ އަޅުގަނޑު މިހާރު . "ކުރުންފާށާ"ވާ ނަމަކީ ފައި ދީއަށްން މިގެ އެކަޑަމީއެހެންނަމަވެސް، ބަހު

 ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދަށް. އިނގުރައިދޫ 

 

  ވާަހކަދެއްކެުވން: އިނގުރައިޫދ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު 
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ގަލޮޅު އުުތރު ާދއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މަިޖލީހަށް  މި ތުގައިގެ ގޮ ބިެލއްރ ލަތްތެިރ ަރއީސް. ވިްސލްބްޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަ

ިމފަދަ ބިލެްއ މި މަޖިީލހަށް ފޮނުްއވައި ެދއްވީީތ މި ބިލަްށ ހުށަހަޅުްއވައި އަދި ަސރުާކރުން هللا އީާވ ޢަބްދުމެންބަރު 

ތުަގއި  ދެކޭގޮޅުގަނޑުގާނޫނުތަކެއް އަ .ށް ޝުކުރު ދަންނަވަންސަރުާކރަ ،މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ުހރިހާ ަފރާތްތަކަށާއި

އެހެންނަމަެވސް، މި  ތާ ތިބެ.ހަމަ ެއްއ ވާހަަކއެއް ތާއަބަދަްށ މިއަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މިދައްކަީނ ހެދިދާނެ. 

ިރހާ ހު ވޭ މަލުުކރަން ލާޒިމްރިއްޔާ ގެޒެޓުކޮށްފައި ެއއަށް ޢަހޫ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުްނ ފާސްކޮށްފައި ރައީސުލްޖުމް  ގާނޫނު

އެ މަންޒަރު. ތަންފީޛީ ބާުރގައި ިތއްބަާވ މަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިެގންނުދަނީ ންނައެހެ .ށްފަރާތްތަކަ

ކުރެވޭ ކަންތައް މި ާރއްޖޭގެ އެްއެވސް ރައްޔިތަކަށް ފެނިގެެނއްނުދޭ. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ބޭފުޅުންނަށް އެ ތަންފީޛު

ން. ދިވެިހރާއްޖޭެގ އަިމލި 17ވެލިފުންެޏއް ން. އަލިމި 17 ސްކޮށްލަންހުއް ޏެއިާލއިުރގައި ެވލިފުންނޫސްތައް ބަލަ

ދަރާ. ބިިލޔަން ޑޮަލރުން  2ރައްޔިތުންެގ ބޯހިޔާަވހިކަމަށް އުފައްދާފައި އޮތް އެޗް.ޑީ.ސީ ނޫސްތަކުން ބަަލއިލާިއރު 

އެއީ ކުންފުނި. ގެ ޔިތުންދިވެހި ރައްއެއީ  ލަުތެގ ކުންފުނިތަކަކީދެންހުރި ކުންފުންޏެއް ަބލައިާލއިރު ދަރާ. ާރއްޖޭގެ ދައު

މި ހުރިހާކަެމއް . އިސަރުކާރު ކުންފުްނޏެއް ނޫން. ދައުލަތުގެ ކުންފުންެޏްއ ނޫން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ

މި އަޅުގަނޑު ވެްސ މި ޤައުމުްނ ލިބިފަިއ ނެތްކަން  ހިނގަމުންދާއިރުަގއި މިއިްނ އެްއވެސްކަމަކަްށ ޙައްެލއް ދުަވަހކު

މިކަންކަްނ ، ންނަށް ގާނޫނުތައް ހަަދއި ޤާނޫނުއަސާީސއެްއ އުފައްދައިމެޅުގަނޑުން. އަިއ ފާހަގަކޮްށލަފުރުޞަތުގަ

ކިޔަވަިއގެން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަށް މި ަވއްކަންކުރުމަީކ ކިހާަވރެްއގެ ކުރެވޭިއރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސުކޫލްތަކުން 

މުޖުތަމަޢުގަިއ އުޅޭނެގޮްތ ދަރިަވރުން  އެ ގަިއ ށް ނުުކންނައިރު. މުޖުތަމަޢަން އެބަޖެހޭކަންކަން ވެްސ ދަސްކޮށްދޭ

ނީ ހަމަ ބޮުޑ ހުންނަ ށް ރަނގަޅަށް ާކލައިފި ކަމަށް ވަްނޏާ ިމހާހިސާބަމީގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ. 

ނޫން.  އަަހރަކު 5ދިޔަ ީކއެއް މިއައީ ފެދިގެންނީ މި ޤައުމުގައި މި ަޘޤާފަތް އުމަގާމެއް ދީފަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

ކޮށްިލއިުރގައި މި ، ައހަރު 7ައހަރާއި ލާ  5އަަހާރއި ޔާމީންގެ  2އަަހރު، ވަޙީދުގެ  7 ،އަަހރަށް 5މަ މިދިޔަ އެހެންނަ

އިރުަގއި މިކަންކަން މިހެން ހުރި  .ވެސް ނުކުެރވޭ ސާސްޙްދައުލަތް ފޫދުއްވާލާަފއި އޮތް މިންަވރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އި 

ވަފާތެިރކަމެއް ތިމާެގ ޤައުމަށް ތިމާެގ ވަޠަނަްށ  ،ތެދުެވރިކަމެއް ،ޞްތެިރކަމެއްލާއިޚްނީ ްސކަމެއް ުކރެވެމިއިން އެއްވެ

ްއލު ުކރެވޭނެކަމަކަްށ އަޅުގަނުޑ ޤަބޫލެްއ ނުުކރަން. ބަސްތަެކއް ޙަކަމެްއ އިްނ ހުރީމަ. އެނޫްނ ެއއްވެސްގޮަތކުންނެްއ މި

ކަންކަން ބޭފުޅުންެގ  އްބެވިފީްޛކުރަން ތި ން ތަންމަލުކުރަނަމަވެސް، ެއ ޢަ ހެންވިދާޅުވެވިދާނެ. އެ ތަންތަނަށް އަރަިއ 

ޤައުމަށް ޓަކަިއ ކޮށްގެްނ ނޫނިއްޔަާކ މިއިން އެއްވެްސކަމެއް މި ރާއްޖޭަގއި ޙަްއލު ކުރެޭވކަށް ނެތް. ހަމައެކަިނ 

ށް ަގޔަ ތުންގެދިެވހި ަރއްޔި، ކުދިންހަުރ ސާޅީހަކަށް އަ 5މި ވޭތުވެދިޔަ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި  ،ވައްކަމެއް ނޫން

ވެސް ނުކެޭރ މީގެ  ފެނިފައި ހުރި މީހަކަށް. ނެތްފެންނަ މީެހްއ ވެސް އެބަހުރި ވަޅިަހރާފަ. މިއިން އެއްެވސްކަމެއްގެ 

، ވެސް ާބރު ލިބިަފއިމިއަށްވެސް ބާުރ ލިބިަފއި އުފެދިފައި އޮތް ެދ ކޮމިޝަނަށް  ވީމާ،އެހެން  އް.ވާހަކައެްއ ދައްކާާލކަށެ

ިމ  ،އަވަހަކަްށ ކޮމިީޓ މަރުަޙލާގަިއ ިމ ބިުލ ދިާރސާކޮށް ޒަތްތެިރ ަރއީސް، ވީހާވެސް އިއްއެދެން ޑު ވަރަްށ ޅުގަނއަ
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ުނބާއްވައި މި ބިލު ގާނޫނަކަށްވެގެްނ ތަޞްދީޤުކުރެިވގެން މި ސް މި މަސް ހުސްވުމުގެ ުކރިން ކޮމިޓީަގއި ތަޅުމަށް ގެނެ

 ަވރު ޤަަދރުެވރި ަދއުލަތަކަށް ހި ރައްޔިތުްނ ޤަބޫލުުކރާވެތެިރ ދިނަޒާޙަތްޖެައކީ މި ރާއް ،ްނ ުހއްޓުވައިދައުލަތުެގ ވައްކަ

ިމ ރާއްޖެއަްށ އަންނަްނ އެބަޖެހޭ.  ކަންމި ދައުލަްތ ވާންއެބަޖެހޭ. ިމ ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ ތަަނވަސްކަމާއި ކަން

ވޭެނ ކަމަްށ ވަޢުދުެވ ލެ ނައްތާ އްޖެއިން  ިމ ރާ. ވައްކަމާިއ ފަސާދައާއި އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް ައީއ ވަޢުދުތަކެްއ ވެގެން

މު އްެއެހންވީމާ، ހުރިާހ ކަމަކަށްުވރެ އަޅުގަނޑަށް މިއަދު މުހި އައީ.  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށައިގެްނ މިހިސާބަށް

ރާ މީާހއަށް އިން ކޮންމެކަމަކުން ކުހުއްުޓވޭެނ، އެހެންނަމަވެސް، މިނުމިއަދު ވެސް ކުރާ މީހުން ކުރާނެ. އެ  ،މި ބިލު

 ވެސް  ވައްކަންުކރާ މީާހއަށް އަދަުބ ނުދެވި  ؛އަތުވެދާނެ އަށް . މާދަާމ ތިމަންނަ ުކރާކަމަކުން ތިމާނެްއ ކުރާރުތަކެއަސަ

ަރއީސް. ައޅުގަނޑު ދެއްިވ ފުރުޞަތަށްޓަކަިއ ަވރަށްބޮޑަށް ޝުުކުރ  މި ޤައުމެްއ ޙައްަލކަށް ނާންނާެނ އިއްޒަތްތެރި 

 އީސް.ރަ ޝުކުރިއްޔާ ނަވަން. ދަން

 

  ދެއްެކވުން:ކަން ާވހަރިޔާސަތު

 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިާހރު މި މެދުކަނޑާލަނީ ސައިެގ ވަގުތަށް.

 

 {އަށް 01:11އިްނ  30:01 :ކޮޅުގުތުސްވަހު}

 (އްމަދު ނަޝީދުރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ރައީސް، ރައީްސ މުޙަ ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާ)ރި

 

  ެކވުން:ތުން ާވހަކަދެއްރިޔާސަ

، ިމ ފުުރސަތު މިައރުވަނީއަޅުގަނޑު ެގ ބިލު. ިމހާުރ ރލްބްލޯވަ . އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަްށ މިގެންދަީނ ވިސް `

 . ނަށްތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ޙަސަން ޝިޔާ

 

 : ވާހަކަެދއްކެވުން ން ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ަޙސަން ޝިޔާ

ލްބްޯލ ގާނޫނަްށ ން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅާފައި މިާވ ިވސްރާތުގެ ފަ ރުކާރު ެތރި ރައީސް. ސަ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތް

ގަލޮޅު އުތުުރ  ،ުފރަތަމަ މިިބލު ހުަށހެޅުއްިވ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޅުގަނޑުބަހުސްުކރަމުން ދާިއރުގަިއ  މިއަދު

ވަނަ އަހަުރެގ  2018 . އާދެ!ލަންންަނވާރު ދަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުއަށް ވަ هللا  އީާވ ޢަބްދުއިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ދާއިރާގެ 

ދިވެހި ،.ގެ އެންެމ ބޮޑު އެްއ ަވއުދަކީ އޯގާެތރި ަސރުކާެރއްޙު ލިޞާ ބުގަިއ ރަީއސް އިްބރާހިްމ މުޙައްމަދު ޚާރިޔާސީ އިންތި

ން  ހެދުން. ެއގޮތުގަނޑުމެންގެ ަސރުކާެރއް ޮގތުގައި އަޅު ގެ ާކރެއްސަރު ދައުލަތަީކ ކޮރަޕްޝަނުްނ ނެއްިޓގެންވާ 

 މި ބިލުގަިއ އެބަުހރި ަވރަށް މުިހއްމު ކަންތައްތަެކއް. ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކުރެވޭަގއިލާއިރުބަ
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ުނގެ ންމެާހ ކޮރަޕްޝަރާއްޭޖގައި ހިނގަމުން މިދާ އެދިވެހި، މިބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެން ދިއުމުްނ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

 މާޔަތާިއ ަރއްކާތެރިކަން ޙިކަްށ ލުމަށްޓަކަިއ މަސައްކަތްކުާރ ފަރާތްތައި ވަޅާއަރު ޮކރަޕްޝަްނ ފަމަލުތަކާއި އަދިޢަ

މަލުތަުކގެ ވާަހކަދައްކާިއރު އަޅުގަނޑުމެން ޢަލިބިގެންދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޮކރަޕްޝަނުގެ 

ރައީްސ ޔާމީނުެގ ، މިދާ އެއްކަމަކީ ންެވގެގަފާހަނޑުމެންނަށް އަޅުގައެންމެ ބޮޑަށް  ޖެހޭ، ިމހާރު ފާހަގަކޮށްލަްނ އެބަ

ފުލެުޓގެ ާވހަކަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މުޅި މައްަސލައަށް ިދރާސާކޮްށ  7000ހުޅުމާލޭގަިއ އަޅާފައިވާ ސަރުކާރުން 

އެގޮތުން ުހރި. ނަ ކަންަތއްތަކެްއ އެބަުކރެޭވ ވަރަްށ ގިބަލާއިރުަގއި، އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، އަޅުގަނޑަްށ ފާހަގަ 

 މުޅި މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދިެވހި ދަުއލަތް ދަރަނީެގ ދަންތުރައެއްަގއި ޖައްސާފައިާވ ކަމުގެ ައލިގަދަ ހެއްކެއް. ،އިރުގަ ބަލާއި

، ކީފާހަގަވާ އެއްކަމަފުލެޓުގެ ިމ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑަށް  7000އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ފާހަގަކޮށްލަންެޖހޭ 

އެެމރިކާ ޑޮލަރު ކޮންްޓރެކްަޓރަށް ދައްކަްނ އެބަޖެހޭ. ިމއީ ަޗއިނާެގ ްނ މިލިއަ 437 މި ްޕރޮޖެކްޓަށް ަސރުކާރުން  ދިވެހި

މިލިއަްނ  43.741އިންޓްެރސްޓުގެ ގޮުތގައި  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ، އެީކގައިއެގްޒިމް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ލޯެނއް. ހަމައެއާ

ރުފިާޔ މި މަްޝރޫުއ  ިލއަންބި 8.7ތުްނ ލަހި ދައު  ދިވެ . އޭެގ މާނަައކީ އިތުރަްށ ދައްކަންެޖހޭރުފިޔާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ 

ިބލިއަްނ ލިއަން ބި  8.7އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ާފހަގަކޮށްލަންޖެހޭީނ މިދެންނެިވ  ނިމޭއިރުގަިއ އެަބ ދައްކަންޖެހޭ.

 ،ނެތް އެއް ރެވިފަަހރުކު  ޮދރު ،ތްނެ ެއއްގެ މުށިޖެހިފަކަމާާރތުޢިމިދައްކަނީ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، ފާަހގަކޮށްލަންޖެހޭ، 

ލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަީކ ަވރަށް ބޮޑު ތަުކލީފެއް ިދވެިހ ބި  8.7 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ލަތުގައި ހުިރ ތަނަކަށްޙާމި

ޅުގަނޑުމެްނ ރުފިޔާ. މިީއ އަ ދިވެހި  1987.12ްނ ފުެލޓަކަްށ އަކަފޫޓަކަްށ އެަބ ދައްަކންޖެހޭ އި. މީގެއުލަތަށްދަ

ތައް. މިކަންކަން އެބަ ބެލެންޖެހޭ. ބާޒާރުގެ ރޭޓުްނ ސް. މިއީ ބޮޑެތި ޖަރީމާރައީތެރި އްޒަތްންޖެހޭ ކަމެއް އިކަންބޮޑުވާ

މާރާތެއް ކުިރ ޢިމިބޮޑު މާޭލގައި  ،މެންނަށް ފާހަގަެވގެން އެބަދޭ މާލޭގައިއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ބަލާއިރު

ދަދެއް ިމ ދައްކަންޖެހެނީ އަކަފޫޓަކަށް. އަ މެދުގެ އި ދެރުިފޔާއާ 1200ިއ ރުފިާޔ އާ 1000ޓަކަށް ކަމުގައި ިވޔަސް ައކަފޫ

މި ދެންނެވި ދެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ، ނަމަ. އެހެންނަމަވެސް މާރާެތއްޢިއެއީ ތަށިމުށި ނުޖަހާ ދޮރުަހރުނުކޮށް ހުންނަ 

 ކުން  ބޭންގްޒިމްގައި ޗައިނާެގ އެތްތަކާއި އަދި ހުޅުމާލޭ މާރާޢި ތަކުްނ އަޅާ ޢުމާޭލގައި އަޅާ އެހެްނ މަޝްރޫ، ބަލާއިރުަގއި

ރުފިޔާާއއި ދެމެދުގެ  1000ރުފިޔާއަކާއި  800ފުލެޓުަގިއ އެބައުޅޭ  7000ލޯނުގެ ަފރާތުން މިއަޅާ  ނަގައިގެން އުޅޭ

ްށ އެޅިފައިާވ ަވރަށް ތެއް އެބައުޭޅ އަކަފޫަޓކަށް. މިީއ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުާވންޖެހޭ ކަމެއް. މިީއ ދިވެިހ ދަުއލަތަތަފާ

އިނާގެ ަފރާތުން ދިެވހި ދަުއލަަތށް އަޅުވާފައިާވ ބޮޑު ދަރަނީެގ ދަންތުރަެއއް ިއއްޒަތްތެރި ދާ ޗަ ީއ ސީބުރައެއް. މިޑު ބޮ

. އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ބެލެންޖެހޭ. މިކަްނ ހިންގި ބަަޔކާއި ދޭެތރޭގަިއ އެބަ ފިަޔވަޅު އެޅެންޖެހޭރައީސް. މިކަމަށް 

ފުލެޓަްށ އަޅުގަނޑުމެން ދިެވހި ދަުއލަތުން  7000ވި ދެްނނެިއރުގަިއ މިޖެހޭފައިސާ ަދއްކަން ،ރައީސްއިއްޒަތްތެރި 

ރުފިޔާ ުފލެޓަކަށް  6000ން ވެފައިވާ ވައުދާިއ އެއްގޮތަްށ . މިާހރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ަސރުާކރު އިތުރަށް އެަބ ދައްކަންޖެހޭ

ޑުވާންެޖހޭ ންބޮން ކަގަނޑުމެފިޔާ. މިއީ އަޅުބިލިއަްނ ރު 46ންޖެހޭ ދައްކާނަމަ، ދިވެހި ަދއުލަތުން އިތުރަްށ އެބަ ަދއްކަ
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ކީ ދިވެހި ަދއުލަތުެގ ބިލިއަން ރުފިާޔއަ 46ަފއިސާ ދައްކާީނ، މިދެންނެވި އެ ކިހިނެއްތޯ ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ާވ މުޅި ރައްކާެތރިކަމަށް ބޭނުން ޢީފަރާތުން ިހލޭ ެއހީެގ ގޮތުަގއާިއ އަދި މިދެންނެިވ ގޮތަްށ ޭބސްފަރުވާއާިއ އިޖުތިމާ

އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް،  ، މިދަީނ މިކަމަކަށް. މިީއ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް.އެއްކޮށް ޖެޓުތުެގ ބަދައުލަ

 ސްގެ މި ިބލަށް އަޅުގަނޑުމެންރވިސްލްްބލޯވަ، ންނަވާލަން ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ުނުކތާއަކީއަޅުގަނޑު ދަ

މަޝްރޫއު ވޭތުވެދިަޔ ސަރުާކރުްނ ހިންގާފަިއވާ ގޮތުެގ މި  މުޅިނެިވ ގޮތަްށ ްނ ދާއިުރގައި ިމ ދެންބަހުސްކުރަމު

 ށްކިހިެނއްތޯ ޗައިާނއަ އެބަ ސާފުކޮށްެދއްވަންޖެހޭ. ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ޗައިނާގެ ސަީފުރވެސް

. ޗައިނާެގ ުރވަނީޖުބޫ އުފުލަން މި މަމިަވރުގެ ބޮޑު ބުރަެއއް ދިވެހި ަދއުލަތަށް ، އިތުރަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރަށް

މުގެ ސަބަބަކީ އެޅުވުމި ދިެވހިންގެ ޮބލުަގއި ދިވެހިްނެގ ބޮލުަގއި އެގްޒިމް ބޭންކަކުން ިމވަުރގެ ބޮޑު ަދރަންޏެްއ 

ޅުން މިުލވާ، ބޭބޭފުޝާގަިއ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ހަމައެާއއި އެކީަގއި މިކަމު ްނ އެބަެޖހޭ ކޮބައިތޯ. މިކަްނ ސާފުކޮށްދެއްވަ

އެބަެޖހޭ. ކީއްެވގެންތޯ މާކެުޓަގއި ހުންނަ ރޭޓެއްެގ ދެގުަނ ބޮޑުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާންބުާދރީޖަވާ މިކަމުގައި

ވަުރގެ . ކީއްެވގެންތޯ ދަުއލަތަށް އުުފލަން ދަތިވާ ޔުނިޓު، މިކަން ިމ އަޅުވަްނ މިޖެހެނީ  ަހއުސިންގދިވެހިންގެ ޮބލުގައި 

ވީމާ، ިމދަންނަވަނީ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ންެއހެ ކުރަނީ. ލާޒިމުދައުލަތަްށ އުފުލަްނ މި ބުރައެއް 

ވެސް  ޗައިނާއަްށ ބަރޯާސވާ ގޮތަްށ ބަލާިއރު، ވެސް ދުރު މުސްަތގުބަލަށް ަބލާިއރުގައި  މިއީ އަޅުގަނޑުމެން

ދެއްިވ ސް،  ރައީތްތެރިބަޖެހޭ. އިއްޒަްއލެްއ އެބަގެންނަން އެޙައަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނުންތެރިކަމާއެކީ މިކަމަށް 

 ފުރުސަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ، އަޅުގަނޑު މިހާުރ މި ުފރުސަތު ައރުވަނީ ކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.ޝު

 .އިލްޔާސް ލަބީބަށް

 

 ކެވުން:ކަދެއްވާހަ  ބީބް ބަރު އިލްޔާްސ ލަހުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެން

ފަރާތްތަްއ ރައްކާެތރިކުރުުމގެ ިބލެްއ ިމ ރަްއޔިތުންެގ ކުާރ ްބލޯ` ޝުކުިރއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ވިސްލް

އަނެއްާކ  ހަށް ލީވަަނ މަޖި 19ސް ހުށަހެޅުނު. ވެ ހަށްވަނަ ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީ 18ދެވަަނ ފަަހރު، މިދިޔަ  ށްހަމަޖިލީ

މުހިއްމު ިބލަކަށްވާނެ.  ވަރަށް މް.ޑީ.ޕީ ނޫނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުްނ ދެކޭ ގޮުތގައި ީކ އެމިބިލަ ޅިގެން މިއައީ ހުށަހެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުާކރަީކ ަވއްކަމާިއ ދެކޮޅު ަސރުކާެރއް. އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ވައްކަމާިއ ދެކޮޅު ޕާީޓއެއް. ޮކރަޕްޝަނާިއ 

ފަސާދަާއއި ކެކުޅުމާިއ މިހުިރހާ  ާރ ސަރުާކރެއް.ކަތްކުސައްށް މަ ޕްޝަނާިއ ދެކޮޅަކަތްކުާރ ޕާޓީއެއް. ޮކރަދެކޮޅަށް މަސައް

ކަންތައްަތއް ފަޅާއަުރވާލާ، އެކަންތައްތަްއ  ، އެ އިވެސް ދެކޮުޅ ސަރުާކރެއް. މިކަްނކަން ުކރާ ަފރާތްަތއް ބަލަ  އިކަމަކާ
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ރައީްސ  ،ަރއީސް ތެރިއްޒަތް. އިން ދާނީ ުކރަމުންއަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުހުއްޓުވުމުގެ ުކރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަަސއްކަތެއް 

މިއަދު މަިޖލީހުަގއި  .ވަީނ ިމ ރާއްޭޖގަިއ ގެންގޮސްފަ ޢެއްެގ ހިާޔ މަްޝރޫ ފުލެްޓ އެޅުމު 7000ޔާމީނުގެ ަސރުކާުރގަިއ 

ްނ މިކަ، ަށހެޅިގެންދާއިރުމާޔަތްކުރުމުެގ ބިލެްއ ހުޙިކުރާ ަފރާތްތަްއ  ރބެހޭގޮތުން މިއީ  ވިްސލްބްލޯވަ މިކަމާ

ކީ މުިހއްމުކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވާހަކަެދއްކުމަ ށްުލކޮޞީބެހޭގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެން ތަފް މިކަމާ  ،ތާދިޔަގޮއިހިނގަ

ފަޅާ ިރ ކޮރަޕްޝަާނއި ކަންތައްަތއް ކުއޭގެެތރެއިްނ ކުރި ވައްކަމާިއ  އެުދވަހު ނެތީމާ މިފަދަ ރައްކާތެިރކަމެއް ދެކެން.

ޑޫ ާދއިރާެގ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންޭވ ދެންެމ ތޮއް، އީސްއިއްޒަތްެތރި ރަ ލެވިގެްނ ނުދިޔައީ.އި އަރުވަ

ފުލެޓު އެޅުމުގެ ނަމުގަިއ  7000ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުާކރުން ، ވެސް ާފހަގަުކރި ފަދައިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ޑުަގއި  ޕީރިއަޝަން ރަކްުތގަިއ ކޮންސްޓް ގޮ ގެ އްގެ ިއންޓަރެސްޓެިމލިއަްނ ޑޮލަުރެގ ލޯނެްއ ނެންގެވި. އޭ  437ޗައިނާއިްނ 

މިުހރިާހ އެްއޗަކަށް އަުގ ލާފަިއ ިމ ، އާިއ މެނޭޖްމަންޓް ފީއަށާލަ މާކެޓިްނގމިިލއަން ޮޑލަރު. ޖުމު  47.1ދައްކަންޖެހޭ 

 ެޖހޭ ކަމަށް ިމ ބުނަނީ.އަގު ފުލެޓު  7000ބިިލއަން ިދވެހި ރުފިާޔ  8.7 ،ބިލިއަްނ ދިެވހި ރުފިޔާ 8.7ޕްރޮޖެކްޓަށް 

 1987ައކަފޫޓަކަށް މިޖެހެނީ ،  ރުފިޔާައކީ ކިހާަވރެއްތޯ ަބލާއިރުިބލިއަން 8.7އަގު ށް ުފލެޓަ 7000އަޅުގަނޑުމެން 

މާރާތްުކާރ ހުިރާހ ފަރާތްތަކުެގ ައގުތަކަްށ ޢިދިެވހި ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ އިންޑަސްޓްީރގަިއ މުޅި ާރއްޖޭގަިއ  ރުފިޔާ.

އެތަން އެކީ ނިންމާފަިއ ރުފިޔާގެ އަގެއް. އެއީ  1200 ާއއި ރުފިޔާ 1000ކީ ފޫޓަކަށް ތަނެްއގެ އަގަެވސް އަކަ ރުއިބަލާ

 ރުފިޔާާއއި ދޭެތރޭ 1000ރުފިޔާއާިއ  800ފިނިޝްނުކޮށް އިންނަިއރު އެތަެނއްގެ ައގަީކ  ފުރިހަމަކޮށްފައި އިންވަރު.

ތްެތރި ޒައިއްނެތް  ލްސްެއއްއެތަނުގެ ަޓއި، ންނައިރުރުިފޔާ އަކަފޫޓަށް ޖެހިަފއި މިއި 1987 ފުލެޓު  7000އަގެއް. 

 ،މިތަނަށް މިކިޔަނީ ފުލެެޓކޭ. ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއް ،އެތަނުގެ ޮދރެްއ ނެތް ،ނެތް ގެ ުކލަކޮޅެއްރައީސް. އެތަނުެގ ފާރު 

ނގެނީީކއެްއ ސް އެވެ  ދިވެހިން އުޅެވޭވަުރގެ ތަނެއްވެްސ ނޫން. ވަންނާނެ ބަޔަކު ވާނެކަމެއް .ައކަފޫޓުގެ ތަންކޮޅެއް 540

ބިލިއަްނ ދިވެިހރުފިޔާ ައގު  4ތްތެރި ރައީސް. މިީއ ސަރުާކރުން ިއްއޒަ ހިނީ ިދވެޖެހެކަން. މި ފައިސާ ދައްނޫން

ބިލިއަން ރުފިޔާއަްށ  4ިބލިއަން ރުިފޔާ ހަރަުދކޮށްގެން މިއަޅަނީ ގާތްގަނޑަކަށް  8.7ފުލެޓް.  7000އަޅާ  ބޮޑުކޮށް

 ވެހި ދި  ،ަބއެއްތޯ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ންފިާޔ ދައްކަީނ ކޮިބލިއަްނ ރު 4 މިދިަޔ އިތުރަށް  އެޅެން އޮތް ތަނެއް.

ުފލެޓަށް ދިިރއުޅެން ވަންނަ މީާހ  ފުލެޓެއް ލިިބގެން އެއެ ފުލެޓަށް ވަންނަ މީހާ، . ހެނީސަރުކާރުން މި ަދއްކަންޖެ

އިއްޒަތްތެިރ ފެްއ ނޫން ސާއެީއ އިން އަތުްނ ނެގުމަކީ ބިލިއަްނ ރުިފޔާ ވަންނަ މީހުން  4އިތުރަްށ އެާދ ، އަތުން

އެ ދައްކަންެޖހޭނެ. މި ފައިާސ ަސރުކާރުްނ ދައްކަންެޖހޭ . ސަުރކާރުްނ ހޭނެޒިންމާ ވާންޖެ . ަސރުކާރުްނ އެ އީސްރަ

ގާނޫނެްއ މާޔަްތކުރެޭވ ޙިސަބަބަކީ ކޮބައިޯތ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭެނ ބަލަން. އެދުަވުހ ވިސްލްްބލޯކުާރ ފަރާތްަތކުގެ 

ހޯދޭނެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުގަނޑު ގޮތްަތއް  ެބލޭނެ ކަން  އެނަށް ކުޑަވެގެން މިއަދަދު އަޅުގަނޑުމެން އޮތްނަމަ

هللا ޢަބްދު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، މި ަމއްސަލަ ަބލާއިުރ މައްސަަލިއގައި ޒިންމާވަނީ ޭއރުގެ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ 

 ވަީޒރުތޯ ނައިން ގައި މިނިސްްޓރީ ންގއޭރުގަިއ ހަުއސި ޖެހޭނެ.ޔާމީން ޢަބްދުލް ަގއްޔޫމްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ަބލަން
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ދިން ފަރާތް، ެއީއ ޗައިނާ. ޗައިނާއިންޯތ މިކަމުގައި ޒިންމާ ނަގަންެޖހެނީ  ގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ. މި ލާރި އަޅު

ހަމަ  ،އްޗަްށ މިއޮތީސަބަބަީކ މިީއ ދަންތުރަެއއް. ަދރަނީގެ ދަންުތރައެްއ ދިެވހިންެގ ބޯމަ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ.

ދިވެހިން ަސލާމަތްކުރުމުގެ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން  . މި ދަންތުަރއިންވާފަލުގައި އަޅުވެހި ބޮ  ދި ފައިއްޗަށް މަތިކޮށްރީ

 އް، އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅެއިކަމުގަިއ ޒިންމާާވ ފަރާތްތަކަީކ ކޮބައިޯތ ބަލަމި ،ަބލަންޖެހޭނެ ކުރަންޖެހޭނެ. މިކަން

ުތ ޞައެއް ޖައްަސއިދީގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުތުރަަދން ނީގެނުލެވޭނެ، ަދރަ ވެހިރާއްޖެ ަދރުވައެއް އަޅަންޖެހޭނެ. ދި

. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ވަގުުތ ނެތުމާއެކީ ައޅުގަނޑު ކުރުކޮށްލާނަން. އެކަމަުކ މިކަމުގެ ވަރަްށ ގިަނ ނެތް ދެވޭކަށް

ބިލިއަްނ  4 ވެސް ހުނީ ންޖެލޯރަގއި ދައްކަފް ހަކަ ތަުކރާރުކޮށް މި މި ވާ  އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފަަހރު މިސާލުތައް އެބަުހރި.

ރުފިޔާގެ އިުތރު ދަރަންެޏއް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޮބލުގަިއ އަޅުވައިގެން ދަރަނީގެ ދަންުތރައެއް ޖަްއސަން ބަޔަުކ 

 ޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި. ޝުކުރިއްޔާ އިއްދެކޭތީ އެކަން ފާަހގަކުރުމުގެ ުމހިއްމުކަން އަުޅގަނޑު، މަސައްކަތް ކުރާތީ

  .ފުރުސަތަށް

 

 ން ާވހަކަދެއްެކވުން:ތުސަރިޔާ

މިލަންދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ،ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިާހރު މި ފުުރސަތު އަރުވަނީ

 އަށް.ޟާ ޢަލީ ރި

 

 ކެވުން:ވާހަކަެދއް ޟާ މިލަންދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަީލ ރި

هللا ާކރުެގ ފަރާތުން ގަޮލޅު އުތުރުެގ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ީއވާ ޢަބްދުރުސަ .ޒަތްތެިރ ަރއީސްއިއް ޝުކުރިއްޔާ 

ވެްސ ވަރަްށ  ވެްސ އަިދ މީގެުކރިއަށް ނޑުދެކޭ ގޮުތގަިއ ވަރަްށ ުމހިއްމު، މިވަގުތަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި ިބލަީކ އަޅުގަ

 މުައއްސަސާތަކުަގއި އަދި ކުންފުނިތަކުގައި  ހެންހެނި އެދާރާތަާކއި ައދިއި ލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއިބޭނުންތެރި ބިލެއް. ދައު 

ަފރާތްތަކަްށ  ބެހޭ އެކަންތައްަތއް ހާމަަކން ބޮޑު ގޮތެއްަގއި ނުވަަތ އެކަމާ  ،ވެސް ުހރި ނޭްއގާނީ ކަންތައްަތއް

 ިހއްމުމު މުގެއޮތުމިފަދަ ބިލެއް  .އެބަދޭއެނގިގެން ކޮށް ހާމަކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް މިބިލުން ވަރަށް ސާފުކޮށް، ަޞީރހަ

އެތަނެްއގަިއ ތިޭބ އިސްެވރިްނ ނުވަަތ އެތަނެްއގަިއ  ަބއެްއ މުއައްސަސާތަުކގަިއ ދިމާާވ ކަމެްއ މިއީ ، ކަމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި

ބައެްއ ގަިއ އެތަނުގަިއ ތިބޭ ތިބޭ ޒިންމާދާރުވެރިން، ނުވަތަ އެތަނެއްގަިއ ތިބޭ އިްސ މުަވއްޒިފުންގެ ބިރުެވރިކަމުގެ ެތރޭ

ކަެމއް  ފުްނ ނުވަަތ ެވރިފަރާތުްނ ކޮންމެފަދަފަރާތްަތކުން މަތީަގިއ ތިބޭ މުވައްޒަ އެ  އެަބ ތާިށވޭ.ފުން ޒަަވއްމު މުއްއާ

ދައުލަތަްށ ގެއްލުްނވާ ނުވަތަ އާމްދަނީއަްށ ގެްއލުންވާ، ނުވަަތ ، ކުރިއަސް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަމެްއ ކުިރއަސް

ކަހަަލ ނުވަަތ އެ ވެސް ލިބޭ  ރަްއކާތެރިކަމެއް  ހުރިހާ  ޢީތިމާވޭ، ނުވަަތ އިޖުެރވޭ، ނުވަތަ ފަސާދަުކރެރާފުކުސްއި

ފުންނަްށ އަިދ އެކަްނ އެނގުނަސް ުމކޮށް މިތިޭބ މުވައްޒައްގެއްލުންާވ ޒާތުެގ ކަންަތއްތަްއ ކުިރއަްސ މިވާގޮތަީކ އާ
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ގަިއ ދޭެތރޭ ާތއިފަރާވަަތ ހާމަކުާރ  ނުާކތެރިކަމެްއ ނެތީމައެވާހަަކ ބުނާކަްށ ނުކުރޭ. ހާމަުކރާކަްށ ނުކެރޭ. ެއ ަރއް

މިފަދަ  .އަތުވެދާނެ ނުރައްކާެތރި ފިަޔވަޅެއް، ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލަފާނެތީވެ، ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަިކކޮށްފާނެތީވެ

ގެްނ ނުވަތަ ހަމަޖެހިދޭ ގެންކަންތައްތަކުން އަޅުގަނޑު ހިތުން ސަލާމަތްވެވޭނެ އިންތިޒާމެއް މި ބިލުގެ ތެެރއިން ހާމަވެ

އް ނެތުމުން ދިވެހި ދައުލަތަށް، ދިެވިހރާއްޖޭގެ މާިލއްޔަތަށް ކިހާ ލާިރއެއްގެ ގެއްލުން، ިކހާ ބިލެ ފަދައެބަދޭ. މި

ކަމަށްވާ ކަމަށްވަންޏާމު އަޅުގަނޑަކަށް ހިޔެްއ ނުޭވ ބަލާ  ތޯފައިސާއެއްގެ، ކިަތއް މިލިއަްނ ރުފިާޔގެ ގެްއލުންވެފަިއހުރި

ވެްސ އަިދ  . ިމހާރު ހުރީ ްށ ބޮޑެތި ގެްއލުންތައް އެބަ ލިބިފައިވަރަވެސް.  ދެއްހެން ުކރެވޭނެ އަދަ ސްޓިމޭޓު އެ އެ

ލަތްަތއް ޞީވެްސ ހިނގާަފއިހުިރ ބަެއްއ ކަންތައްތަކަްށ ބަާލިއރުގަިއ ސަުރކާރުެގ މުާދ ނުވަަތ ދަުއލަތުެގ ވަ މީގެކުރިން 

ރަށްވުެރ ބޮޑުކޮށް ބޭނުންުކރެޭވ ންވަ ންކުރަންޖެޭހ މިއެ ބޭނު، މުގެ ކަންތައްރާފުުކރުސްއި ، ނަހަމަ ގޮތުަގއި ބޭނުންުކރުމާއި

ުކރިއަށް އޮތް ވެްސ އެބައާދެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި މިބިުލ ފާސްވެގެން ދިއުމަީކ މިހާުރވިޔަސް އަދި  ލަތްތައްޙާ

ކަން ހާމަުކާރ ެއކަންވެސް  ރީމާތަކަށްސް އަިދ ފާއިތުވެދިަޔ ތާނގަިއ ކޮށްފައިުހރި ަވއްކަންތަކާިއ ޖައަ ވި ށްދުވަސްތަކަ

މަޢުލޫމާުތ  ޙަސައް އެކީގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެްއގެ އްކާެތރިކަން ލިިބގެންދާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހުމާކަށް ރަތްތަފަރާ

މަށް ކަ ތެއްޞަބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ ހުށަހެޅިގެންދާނެ ުފރުަފރާތްތަކުން ެއ މަޢުލޫމާތުތަްއ ަކމާ އެނގިތިބި ފަރާތްތައް، އެ

ރަްށ މުހިްއމު ބިލެއް، މިއަަދކު ނޫން ިމކަހަަލ ބިލުތަްއ އަންނަންީވކީ. ިއ މި ވަތުގަ ގޮ. އަޅުގަނޑު ދެކޭ ނޑު ދެކެނީއަޅުގަ

ވެްސ  ވެސް ގަބޫލުުކރޭ އެމް.ޑީ.ޕީ.އަކީ އަބަދު އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ ގަބޫލުުކރަްނ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ުހރިާހ ރަްއޔިތުން

އަދި މިއަދު މިއޮތް ސަރުާކރަީކ  ްއކަން.ޓީއެ ޕާ މަސައްކަްތކުރާ ދެކޮޅަށްރަޕްޝަނާއި ކޮ ވައްކަމާއި ފަސާދަާއއި

ފެންނަ ގޮތަކަްށ  ފުށް އެީކގައި ދެ އަމާނާތްތެރިކަމާ ެއކީގައި، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަމާނާތްތެރިކަމާ

 ދަަމހައްޓައިދޭނެ  އްޔިތުންނަށްރަ  ިއ އެ އެކީގަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންެގ މާިލއްޔަތާިއ މުދާ ރައްކާެތރިކަމާ

ކަން. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ބިލެްއ މިފަދަ ަމޖިލީހަކަށް ގެންނަންޖެހުނީ. އަދި ިމ ބިުލ އަވަްސ ެރއްރުކާސަ

ގޮސް މިބިލުން ލިބެންޖެޭހ ރައްކާތެިރކަން ނުވަތަ މިބިލުން ހާމަުކރަން ބޭނުންވާ  ބަލެއްގައި ފާސްެވގެންޤުމުސްތަ

މަކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އަވަހަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއުަމކީ ކަްށ ހާގުޅޭ ފަރާތްތަ ކަމާށް ސީދާކޮށް، އެ ސާފުކޮމަޢުލޫމާތުތައް

މުއައްސަސާަތކުެގ ، ވެްސ އެފަަދ ކަންތައްތަކުން އެީއ ކުރިއަްށ އޮްތތަނަށް ވަރަްށ މުހިއްުމ ކަމެްއ ކަމުަގިއ ދެކެން.

ރަޕްޝަނަށް މަގުަފހިާވ ވަތަ ފަސާދަ، ކޮއި ނުުމގެ ނިޔަތުގަކަން ކުރުވެރިންނާއި އަދި އެފަދަ ކަމެްއގައި ނުވަތަ ަވއް

ވެސް އަޅުގަނޑު ހިތުން އެކަންކަމުން ދުުރވެ  ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުެގ ނިޔަތުގައި އައިސްތިބި ީމުހންނަށް

ން ނަާވލަދަން ދެކޭީތވެ އެާވހަކަދާނެ ކަމަށް ވެގެންތިބުމަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ފިަޔވަޅެްއ ކަމަށް  ރައްކާތެިރކަމާއެކީަގއި

  .ަދންނަވަންތަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރުޞަދެްއވި ފުރު ދީ.ތު ހޯޞަފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ުފރުސަތު އެުރވުމުެގ 

 ލް މެންބަރުެގ ނަންފުޅަކީ ޢަބްދު އިއްޒަތްތެިރ ތީމުގެ. ަކނޑިލަންޖެހޭނަވާ ކަމެއްެގ ާވހަކަ ދަންީރ ކުރީގަިއ ކުޑަ އިދާ

ގައި ނމް ޢަބްދުލްޙަކީމް. އަނބިކަނބަލުން ކިޔުއްވާ ގޮތަކީ ަޢބްދުލް ޝަމީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް. އަޅުގަނޑަށް މިތާމީޝަ

ްއވާގޮތަްށ ކަނބަލުން ކިއުއަނބި ފަހުންއަޅުގަނޑު ވެސް ީމގެހެންވީމަ، އެ .ަޝހީމް ޢަބްދުލްަޙކީމްهللا މިކިޔެނީ ޢަބްދު

ޔާނަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަުތ އަުރވަނީ މާަފންނު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްާރހީމް ކި

 ރަޝީދަށް. 

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީްމ ރަޝީދު 

ގާނޫނު އަިދ އަޅުގަނުޑ މިއަށް މުޅި ިބުލ  ރވަ ލްބްލޯހަޅާފައިާވ ިވސްހުށަ ސަރުާކރުެގ ފަރާތުން  ރައީސް.އިއްޒަތްތެރި 

ތެރެއަށް ވިސްނާާލއިރުަގއި ީމގަިއ ަވރަށް ގިނަ ކަންކަމެްއ ަސރުކާރަްށ އަިދ ދަުއލަތަށް ފައިާދ ހުިރ އެތަްއ ކަެމއް ކުރޭ. 

ފެްއ ުކރާނީ. އިންސާތައް ޙިމާޔަތްއްޤުކުރާ މީހުްނގެ ޙަވިސްްލބްލޯއެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުގެ ސުާވލަކީ ކިހިނެތްތޯ 

ުފލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްިފއްޔާ، ފުުލހުންގެ ުމއައްސަސާއަްށ ރިޕޯުޓކުާރ މީހަުކ ޭގ ނެތް މި ޤައުުމގައި. އަޅުގަނޑުމެން 

  އެތަނުގެ ކޯޓުތަކުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށްދޮށަށް ޕާޓޭންތައް ވެސް ފޮނުވަފާނެ. އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާައށް ފޮނުވާ

ކޮށްފިްއޔާ އޭނަެގ  ުކރާ ފަރާްތ ސަރުކާުރގެ މުވައްޒިފެއް ވިްސލްބްލޯމަ، ވިްސލްބްލޯފާނެ. އެހެންވީހެކި ވެސް ދީ ދޮގު

 ؛ އަްސލު ނައަށްވަޒީފާއަށް ގެއްލުމެްއ ލިބިދާނެ. އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަންނަ ީމހެއްގެ ވާހަކަދައްަކއިފި އޭ

އޮތްތޯ. އި ިމވަރުެގ ާމހައުެލްއ މި ވަގުުތ އެބަދިެވހިރާއްޖޭގަ  ގަނޑު ުސވާލަކީ އަޅު ،މި މާޙައުލު، ިމ ދިވެިހރާއްޖެ

އިންސާފުެގ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ޝަރުޢީ ނިޒާުމ  އޮތްގައި  19އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑަށް ގަޫބލުުކރޭ އެޖެންޑާ 

ރުން ބަޔާންކޮށްަފއިޭވ ކު ، ވިްސލްބްލޯޒިންމާނަކަށް ނުދެވޭނެ މިހިސާަބކަށް. ގާނޫނީ ސާފުކޮށްގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން

މީގައި. ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުން، އިންސާނީ ޙައްޤަކާއި ިޚާލފު ޢަމަލެއް ކުރާކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓު އެަބ 

ޕޯޓުކުރަްނ ްސ ރިލާުފ ކަމެްއ ކުާރ މީެހއް ވެއްޖިއްާޔ ވެކުރަންޖެހޭ. ބައިަނލްއަޤުވާީމ އިންސާނިއްޔަުތކަމުގެ ގާނޫނަކާިއ ޚި

ކަމެްއ ކުރުން. އެީއ  ނުވަަތ ޢާންމު ރައްކާެތރިކުރުމާިއ ފަަދ ނުރައްކާެތރި ުމ އާއްވީމަ،  ޖެހޭ. އެހެންއެބަ

ފަރާތްތަކުން ިއހުމާުލވެއްޖެއްޔާ އެ ރިޕޯުޓ ވެސް ުކރުން. އެހެންނަމަވެސް،  ހޮސްޕިޓަލުތަކުަގއި ޞިއްީޙ ޚިދުމަތްދޭ

ރަޕްޝަންެގ ރިޕޯޓެްއ ުކރީ. ޤާސިްމ ޢަބްދުލްކަރީްމ ބްދުލްަކރީމް ކޮ ނަށް ޤާސިްމ ޢަމެންއަޅުގަނޑު؛ ރިޕޯޓުކުިރ ފަރާތްތައް

ރިޕޯޓުުކރީ. ޔާމީން ރަޝީދު އަނިާޔވެިރ  އްާޤއި އެިކ ކަންތައްތަކުގައިޙަޔާމީން ރަޝީދު އިންސާނީ ގެންގޮސް ޖަލަށްލީ. 

، ރިޟުވާުނ ވެސް ވް ޖަރަނލިޒަމްގޭޓި އިންވެސްޓި، މިނިވަްނ ނޫސް، ގޮތެއްގަިއ މަރާެލވިފައި ވަނީ. ރިޟުވާނު

އެތަްއ  އި ރިޟުވާނުެގ މައްަސލާގަިއ ހިމެޭނ ެއކިއެިކ ތަޙުޤީޤުތަކުަގއި ބަޔާން ދޭްނ ނުކުްތ ފަރާތްތަްއ ވެްސ ގެއްުލވާލަ

ރަޕްޝަނާ، މި ުހރިާހ ފައި ވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލަކީ އިންސާީނ ކަރާމާތާ ދިެވހި ދަުއލަތުގެ ކޮ ކަމެއް ކޮށް
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އޮްތ ވިސްލްްބޯލ ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ވެްސ އެބަ ؛ރވަމަޤުޞަދުަގއި ވިސްލްބްލޯ  ގެއް ނައްތާލުމު ތަކެފަސާދަ

އަޅުގަނޑު ކުީރގައިވެްސ ދެންނެވިްނ  ؛ރަތަމަ ފެނިގެންގާނޫނެއް، އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ރާއްޖޭގަިއ އަޅުގަނޑަށް ފު 

ރަޕްޝަންގެ ރިޕޯޓުތަކެްއ ހުރި. އެކަމާ  ެވސް ކޮ ހަަމ އޭރުަގއި ވެސް ދަގަނޑު ދަހަާނ މީގައި  އިސަންގާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ރާތްތަކަށް ގުޅިގެން އެ ފަރާތްތަކަށް އެޅި ޭއރުގަިއވެސް އެތައް ަބއިަވުރ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އެ ކަްނކަން ކުރި ފަ 

ްސ ރިކަމުގަިއ ވެަޔ ވެ އިތުރު އެތައް އަނިޔާއެްއ ދެވިގެްނ ދިޔައީ. ޭއގެ ފަހުްނ މި އަންނަނީ އަނެްއކާވެސް މިދި

ކުާރ ފަރާތްަތކަށް ފަރާތްަތކަށް އެތަްއ ބައިަވުރ އަނިޔާތަެކއް ެދިވގެން ދިަޔއީ. ެއހެންވީމަ، ވިސްލްްބލޯ ރިޕޯޓުކުރި 

ެއކަން ުކރެވޭީނ ނެތް.  ކަްނ އެަބ އޮތްތޯ. ިމ ަވގުތު ެއއްވެްސ ރަްއކާތެރިކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ ސުާވލަީކ ރަްއކާތެރި

ާރ ފަާރތްތަކަށް ރައްކާެތރިކަން ދެވިގެން. ފުުލހުންގެ ފަރާތުްނ ގެން. ރިޕޯޓުކުހަރުދަނާކޮށް  ޒާމުފުގެ ނިޢަދުލުއިންޞާ

. ރިޕޯޓު ުކރާ ފަރާތްތަުކގެ ޙައްޤުތަކަީކ ކޮބައިކަްނ ުގ ެހކި ދީފަުހރި ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ގޮސް ދޮމައްސަލަތަކުގަިއ އެބަ

އެސް.އެމް.އެސްއަކުން ެވސް ، ދާނެޯލއަކަށް ެވވިނަށް ވިސްލްބްމެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑުމެން ކަށަވަރުކޮށްދޭން އެބަ

ޑިޖިޓަްލ މި ވެސް، ފެްކސްގެ ޛަިރއްޔާއިން ެވސް، ޓްވީޓަރ އޮތް ފޮނުވޭގޮތަށް. އަދި ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތެއް ވެސް އެބަ

ުސވާލަީކ ވެސް، އުފެދޭ ނަމަރިއްާޔއެއް ބޭނުންކޮްށގެން ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން މިަކން ކުރެވެްނ އެބަ އޮތް. އެހެންޒަހުރިާހ 

 ފުޢަދުުލއިންޞާ ރައްކާތެިރކުރެވޭނީ ވަރ ރަްއކާތެރިުކާރނީ. ވިސްލްބްލޯ  ރވަ ނެތްތޯއޭ އަޅުގަނޑުމެން ވިްސލްބްލޯކިހި

ބުީނ ގާނޫނު ފުށުން ޖަހާނަމޭ. އެ ވެްސ ނުކުމެ  ހު. މި ރާއްޭޖގައި މިާހރުވެްސ އިަހްއދުވަނިޒާމު ހަރުދަނާކުރެިވގެން

. ކޭތު ވެްސ ހިއްޕުވާނަޭމ ކިޔާފައި ހުިރ އަނިާޔވެިރ މީހަުކ މިާހރުވެްސ މަގުމަތީގަިއ ށުން ަޖހާނަމޭްއ ފުތަކޮންޓްރެކްޓު

ރައްކާެތރިކަމެއް ނުދެވޭނެ. ިއއްޒަތްތެރި  ަވރއަށްލްބްލޯއުޅޭ. އެފަދަ މީހުންތައް ހަްއޔަރުކޮްށގެން ނޫނިއްޔާ ިވސްއެބަ

މެ ަތހުޒީބޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިާޔ ެމ މޮޑަން އެންދުނިޭޔގެ އެންނޭ. އަޅުގަނޑަށް ފެަވރ ދުނިޭޔެގ ވިސްލްްބލޯ ،ރައީސް

ަމއްސަަލ ވެްސ ނޭނގެ.  ސްނޯޑެން ޑްއެޑްވަ، ތަންތަނުގައި ެވސް އެހެީރ ައސާންޖު މައްަސލަ އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ

 އިންޝަނަލް ޓަރނޭކަންކަން ކުރޭ. އެހެންވީމަ، ްޓރާންސްޕޭރަންސީ އިންިކ އެކި ކަންތަްއ ސިޔާސީ މަޤުޞަދުަގއި އެ

. އިަޓކަ ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭގޮތުަގއި މި ހުަށހަޅާފައި މިއޮތީ ުމޅި ދުނިޔޭގެ މި ހުިރހާ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށްޅުގައަ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިސްލާމީ ޤައުމެއް. އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުއެއް.  ، ކުޑަކުޑަ ޤައުމުންއޮތް މި ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ސިއްރުނުކޮްށ ކޮރަޕްޝަާނ ފަސާދައާިއ ދުރަށްދާްނ   އެ ކަްނކަންްނ ކޮށްފިއްޔާ ކަންކައަޅުގަނޑުމެން އޮވޭ 

 އާކާތެރިކަްނ ލިބިގެްނ ބޭންކުތަކުގަ މަސައްކަތްކުރުން. ެއހެންވީމަ، މި ހުަށހަޅާފައިވާ މި ގާނޫަނކީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ަރއް

ލުކުރަން. ޅުގަނޑު ގަބޫ މެއް ކަމަށް އަދާ ކަމިހާރު މަސައްކަތްުކރާ ފަރާތްަތކަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ރަްއކާތެރިވެގެން

 ހުށަހެޅުއްވި، މި ިބލު ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ުޝކުރުއަދާުކރަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް
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މެންބަުރ  ތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިާހުރ ފުުރޞަތު ިމ އަުރވަީނ ފުނަދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ށް. އްމަދު ޝާހިދަމުޙަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޝާހިދު

މުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންތިހާއަްށ ޖެހިފަިއ އޮްތ އްމިފަދަ ގާނޫެނއްެގ މުހި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

އަްށ هللا ތެރި މެންބަުރ އީާވ ޢަބްދުއްވި އިއްޒަތްާށއި ހުށަހެޅުކާރަަސރު ،ވަގުތެއްަގއި މިފަދަ ބިލެްއ ހުށަހެޅުްއވީތީވެ

ދަީނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސީދާގޮތުަގިއ  ގެންމުކަން އެނގި އް ނަށް ިމ ބިލުެގ މުހިއާދެ! އަޅުގަނޑުމެޝުކުރުއަދާުކރަން. 

ުމ އްމުހި ިކހާ ކުރުމަކީލްބްލޯ ވިސް ގުޅޭ އެތައް ކަމެއް މީގައި ހުރީމަ. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

އްޔިތުންނަްށ ެއ ، ރައިކަމެއްކަން. އަޅުގަނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބެންޖެޭހ ފުެލޓުތަކެއް އޭެގ ދެގުަނ ބޮޑުކޮްށ އަޅަ

އެކަން ހިނގާ ދިަޔގޮތް ަރއްޔިތުންނަށް ެއނގޭނެ ގޮތެއް މިފަދަ ިބލެއް ނެތުމުން ޭއރު އެނގިފައެްއ  އިރުދޭން ނިންމި

ގެ ބޮޑު އިމާރާތެއް އެޅުނުިއރު އޭެގ ކޮރަޕްޝަން ހިނގާިދޔަ ގޮތް އޭރު ިތއްބެވި ބޭބޭފުޅުން .އެޗުއައި.ޖީ.އެމް ނެތް.

ދިޔައިރު އެ ބުރިޖަކީ ކިހިނެތް އެޅުނު، ކިާހ  އިކަންކަން ހާމަނުުކރައްާވ އޮތީ. ބުރިޖެްއ އަޅަ ބިރުވެރިކަމުން އެ

އްކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ބިެލއް އެޅުނު ބުރިޖެހިންގަިއގެްނ ނެްއ ފައިސާއެއް ަޚރަދުކޮށްގެން، ިކހާ ޮކރަޕްޝަ

މިފަދަ ބިލެްއ އަޅުގަނޑުމެން މިއޮީތ  މިހެން އޮތީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައެއް ނެތް. މި ސަބަުބތައް ނެތުމުން 

ގެ ޕާޓީއަްށ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މިފަދަ ިބލެްއ އޮންނަން ެޖހޭކަން ިމ އެނގެނީ ކޮންެމ ފަހަަރކުމުވެފަ. އްވަރަށް ުމހި

 އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ދީ މެޖޯރިޓީ  ،އާއިމެދު ރައްޔިތުްނ ކުާރ އުއްީމދަކީ މިއީ. ތަފާތު މަޖިީލހެއްވެރިކަން ލިބުނީމަ. އެމް.ޑީ.ޕީ

ތުން އެ މެންބަރުންނަށް އެހަިއ ބޮޑު ބާރުތަެކއް ދޭްނ ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިފަދަ ކަންކަމުްނ ރަްއޔި

މަނިކުފާނުގެ ރައްޔިތުންެގ  ،މަނިކުފާނުގެ ރައީސްކަުމގައިކަން އެބޭފުޅުން ގަބޫލުުކރައްވާތީ.  ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކުރަން

ެގ ރަީއސްކަމުގަިއ މިފަަދ ބިލެްއ ހުށަހެޅުމަކީ ހަަމ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނ މަނިކުފާާނ މެދު މަޖިލީހު

މެުދ ދެކެނީ އަުޅގަނޑު އެތަްއ ރައްޔިތުންނެްއ ގާުތ މަނިކުފާނާ ންިވ ކަމެއް.އިުތރަްށ ޔަޤީ ގޮތް  ތަނަށް ދެކެމުްނ އައި މިހާ

ވިދާޅުވޭ، ލޯ ލާިރެއއްގަިއ ވެްސ ެއ މަނިކުފާނު ޖެިހވަޑައިނުގަންނަވާނޭ. ކިހިނެތްތޯ ުސވާލުުކރީމަ އެބޭފުޅުން 

ލްޖުމްޫހރިއްާޔ އެފަަދ ތްތެިރ ަރއީސުމެންގެ އިއްޒަގަނޑުއަޅު، އަޅުގަނޑަށް މިއަދު ޔަޤީްނވޭ އިބުރާހީްމ މުޙައްމަދު ާޞލިޙް

ދެ  ޔަ  ިމ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ. ތިކަމެއްގައި ެޖހިވަޑައިގަންނަވާެނ އެއްެވސް ނިޔަތެްއ ނެތީމަަކން މިފަދަ ބިލެއް

 ކޮށް ޞަެގ ޚާއްރުާކރުސަ، ބޭފުޅުން ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީަހކަށް

ކަމުން އަދި ކުރަްއވާކަމަށް ތުހުމަތުުކރެވޭ ޒާތުގެ ކަން ،އުލަތުގެ އިްސ މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުން ކުަރއްވަާފނެދަ

އެބޭފުޅުން ވެސް ސަލާމަތްކުރަްއވާ. އަދި ދިވެހި ދަުއލަތަށް، ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ލިބިދާނެ ގެްއލުމަކުން އެންމެން 

ޞަތެްއ ދެްއވުމަށް ނިންމެވިކަމީ އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީއަށާއި ސަރުާކރަްށ ށް މިފަަދ ފުރުށް ިދވެހިންނަރުމަސަލާމަތްކު
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އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަުކރާރުކޮްށ އަޑުިއވޭނެ ތަފާުތ ހޭ ކަެމއް. ޓަކައި ފަުޚރުވެިރވާން ޖެ 

ތަފާތުވާނެ. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މި  19 ވާނެ މަޖިލިސް  ވެްސ ވިދާޅު އަބަދު އިއްޒަތްތެިރ ަރއީްސ މަޖިލީހެއްެގ ާވހަކަ. 

ގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަށް ވީތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލީ ހިސާބު ކިތާބު ފޮރުާވ ތިބީ އެ ތަފާތު ދައްކަން އިނ

ފައިާވ މެންނަށް ލިބިޅުން އަޅުގަނޑުބޭފުސިއްރުކޮށްގެން ިތއްބާ ކޮންމެވެސް ީމހަކު ސިްއރިއްޔާުތގައި ަފޅާއަރުވާލުމުން އެބޭ

މިކަން ވެސް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ވުމުެގ މިއޮތީ  ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ އަނިޔާތަކެއް ދެެނއް ނުކުެރވޭނެ.

މަގުމަތީގައި. އަޅުގަނުޑ ަވރަށް ާތއީދުކުރަްނ ހެްނވޭުރ ހުަޅނގު ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޙަސަން ލަޠީުފ ެއ 

 ގޮތެއްގަިއ ކުޑަކުދިންނަްށ ޖިންސީޞަ ގަިއ އެކަްނ ހިަމނުއްވާއިުރ ޚާއްށް. މީެގ ތެރޭ ިވ ހުށަހެޅުމަހެޅުއްހުށަ

ެގ ެތރެއިްނ ހިނާގ ވަރަްށ ސިްއރިއްޔާތުަގިއ ޒުނުފޫ ޢާއިލީެއއީ މު. އްފުރައްސާރަުކރުްނ މީގެތެޭރގަިއ ހިމެނުްއވުން ުމހި

ާލއަށް ަބއެްއ ފަަހރު ވަރަްށ ޢާއިރުމަީކ ެއ އެަކން ފަޅާއެ ވެނީ.މުކޮްށ ފާހަަގކުރެއާއްހިނގާ ކަމެއްެގ ގޮތުަގިއ 

މަ، މިކަން ުކރެެވނީ ވަރަްށ ސިްއރިއްޔާތުގަ. އެފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަށް، ގެއްލުންުހރި ކަމަކަށް ވެދޭ. އެހެންވީ

ނޑު އަޅުގަމެއް. ުމ ކައްމަޢާފްކުރައްވާ! އެފަަދ ބޭފުޅުންނަށް ިމ ބިލުެގ ސަބަބުްނ ަރްއކާތެރިކަމެްއ އައުމަީކ ވަރަްށ މުހި

ޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ލިބޭނޭ. މި ބިލުން ދިވެހި އެންމެ ަރއްޔިތުންނަްށ މި ލިބޭ މަންފާ އިދިކޮ، ންނަވަން އޮތީދަ

އެބޭފުޅުންގެ ވެރިކަުމގައި މި ިބލު ހުށަހެޅުމުން ބޭރުކޮްށލެްއވީ އެބޭފުޅުން އޭުރގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންނާމެދު ސާުފ 

ޔަތް ޮއތުން. މި ބިލަށް އެންމެ ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްވާ އިުތރަށް ތަފާތަކީ އެ ނިގަނޑުމެންގެ . އަޅުނިޔަތެއް ނެތުމުން

ނަަމ ކޮމިީޓ މަރުޙަާލގައި ެއ އިސްލާޙުަތއް ގެނެސް ައވަހަްށ ފާސްކުރުމަްށ އަޅުގަނޑު  ނަވަން ުހރި އިސްލާޙެްއ ުހރިގެން

 ތާއީދުކުރަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ެކވުން:ން ާވހަކަދެއްސަތުރިޔާ

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ މެންަބރު. އަޅުގަނުޑ މިހާުރ ފުުރޞަތު މި އަރުވަީނ ައލިފުށި ާދއިރާެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

  މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުަސއިނަށް.

 

  ާވަހކަދެއްކެވުން: އަލިފުށި ދާިއރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުަސއިން

ވަަނ މަޖިލީުހގަިއ  18 މިތަނަްށ ހުށަހެޅިގެްނ އާދެ! ިވސްލްބްޯލ ނަމުަގއި ބިެލއް .ތްެތރި ރައީސްއްޒަޝުކުރިއްާޔ އި

ގައި ިތއްބަވާ ބޭފުޅުން ވަަނ މަޖިލީުހގައި މިާހރު އަެނއްކާވެްސ މިައއީ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ އޮޕޮޒިޝަނު 19ވެސް އައި. 

އޮންނަ  ޯކލިޝަނަކުން ނަަމވެސް.ޑީ.ޕީ އަދި ެމއްގަިއ އެމްެވރިކައެމް.ޑީ.ޕީގެ ، ކުރައްވަްނ ޖެޭހ ކަންތައް. ނަަމވެސް

ސަރުކާެރއްގައި އޮޕޮޒިޝަނުން ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތް، ސަރުކާރު ޖަވާބުާދރީ ކުުރވަންޖެހޭ މަސައްކަތް ެވސް 

 ތެރި ދޭތެރޭގަިއ މި ސަރުާކރުން އިުހލާސްތެރިކަން އޮތް މިންވަރު، ިއއްޒަތް އި ކުރެވިގެންދާކަމީ ރައްޔިތުންނާ
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ފު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރައްވާ މަަސއްކަތުގެ ައލިގަދަ ެހއްކެއް ކަމުަގިއ ސާޔިތުންނަށް އިންޫހރިއްޔާ ރައްރައީސުލްޖުމް

هللا  އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ އިާވ ޢަބްދުއަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ިބލު ަސރުކާުރގެ ަފރާތުން މަޖިީލހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވީ

ކުރުމޭ ވެސް، މިހެްނ ށާއައްޔޭ ވެސް، ފާ ވެސް، ރައްގު  ވިްސލްބްޯލއޭލަށް ކިއިދާނެމި ބި އަދާުކރަން. އާދެ!އަށް ޝުކުރު

 ގޮސް ފަޅާއަރުާވލުމޭ ވެސް. ކޮންމެ ނަމެއް ވެްސ ކިއިދާނެ. ބަރަހަނާކޮށްލުމޭ ވެސް ކިއިދާނެ އިނގޭތޯ. މިއިން ކޮންމެ

އެްއ ދޮނުގަިއ ުހރިާހ ކަމަކަށް . ހަމަޖެހުމެއް ހިތްނަމެއް ކިއިނަމަވެްސ މި ިބލުން ިމ ލިބެީނ ަރއްޔިތުންނަށް ަވރަށް ބޮޑު

އިންތިޚާބު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މި ލިބެނީ އިންސާފު. ރަްއޔިތުންނަށް މި ލިބެނީ އުފާެވރިކަން. އަޅުގަނޑުމެން 

 ޕްޝަން އަިއ ާވހަކައަީކ އަނިާޔވެރިކަާމ ކޮރަމިަދއްކަމުން އެންމެ ބޮޑަށް އި ކާމިޔާބުކުރުމަށް ވަޢުދުތަކެއްެގ ގޮތުގަ 

ކޮށްދިނުމާ ިމ ކަންތައްަތކުެގ ވާަހކަ. މިއިން ކޮންމެ ކަަމކަށް ވެްސ މި ިބލުެގ ސަބަބުްނ ގާއިމުފު ސާއިންނައްތާލުމާ 

، ކަްނ ހިނގަމުންާދ ގޮތަްށ ބަލާިއރު އެބަ ލިޭބ ެއ ބޭނުންވާ އެންމެ ުފރިހަމަ ފޮިނ މީރުކަން. ާރއްޖޭގައި ިމ ަވގުތު

ފު ނުލިޭބކަން އެންމެންނަށް ސާނެތް ކަމެއް ނެތް. އިންމާ ގުޅިަފއި . އަނިޔާެވރިކަނެތް ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅިފައި ނެތް ކަެމއް

އް. ވެސް ކަށަވަުރވޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް މި ބިުލގެ ސަބަުބން އިރާދަކުެރއްވިއްޔާމުން އެބަ ލިބޭ ބޮޑު އުފާެވރިކަމެ

އިއްޒަތްތެިރ  ބަލަާމ ހިނގާ،ޅުގަނޑުމެން ްސ އައުޅެނީ އަނިޔާެވރިކަމަްށ އެކަިނ ބެލިޔަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

ުމ ރަްއޔިތުންނަށް އަނިޔާުކރަމުންދިޔަ މިންަވރު. ޢާއްރައީސަށް މިކަްނ ަވރަށް ބޮޑަށް އެނގިވަޑައިގަންަނވާނެ. ޖަުލގައި 

. ެއ ނެތީމައެ ލިބެީނ އެކަްނ ހާަމކުރާނެ މިނިވަްނކަމާއެުކ ހާމަުކރެވޭެނ ގޮތެްއ އެ އަނިާޔކުރަްނ ޭއރު އެ ހިތްަވރު 

ބޭ އެ އަނިޔާުކރުމާ ދެކޮޅު ބަިއވަރު ފުލުހުން. އެހެންނަމަެވސް، އެ މީހުންނަށް އެ ގައި ވެސް ތިތަންތަނު

ތެޭރގައި ތިބެފައި އެ ބާވަުތގެ  ވާހަކަދައްަކއިފިކަމަށް ވަންޏާމުން އެ މީހުްނގެ ވަޒީފާ ގެްއޭލ. ނުވީތާކަށް ފުލުހުންގެ

ބިިއރު ވެްސ ޖަލަށް ވެސް، ގޮޅިއަށް ވެސް ލެވިފަ. ން ގޮީޅގައި ތި އަޅުގަނޑުމެ ތިބިކަންތައްތައް ހާމަުކރާ ުފލުހުން އެބަ 

އިމުުކރުމަށް އެތާ ވާހަކަދެްއކޭކަށް. މިހާުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާއެ ބިރަށް ަޓކައި އެބޭފުޅުންނަކަށް ނޯވޭ އިންސާފު 

ށް ހިތްވަރުދޭްނ ކުރީމަ އެކަމަބަޔަކު އަނިޔާ  މަދު ދާ މަންޒަރަކީ ފުލުހުން ވެސް އެ އަނިޔާެވރިކަްނ އެ ކުރާންނަމުން މިފެ

ފަތް ރާއްޭޖގައި އޮތަތީ ިމހާތަނަށް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ބިލުތަކުން ރާއްޖޭގަިއ ޤާބަޔަކު ތިބެން އެ ޖެހެނީ ެއ ސަ

ޒަރު ފެންަނ  މަންނެތިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަްށ އަނިާޔކޮށްފައި ހުރި ފަތް ޤާފެށުނީއްސުރެ އޮްތ ެއ ސަ

ގޮޅީގައި އޮންނަން ޖެހުނު. ެއއް ވުެރ ދިގު މުއްދަތެްއ ވަންދެން  ައހަރަށް 2ގިަނ ދުވަސްތަކެްއ ވަންދެން، ހިސާބެއްގަިއ 

ައހަރަްށ ުވރެ ގިަނ ދުވަްސ ވަންދެން  2އްދަކަށް މީަހކު ނުެވްއދޭ އޭރަކު. ޙަ ޖަުލ ސަރައެއް އަޅުގަނޑަށް ނުފެނި

ެގ ދެ ލޮލުން ދުށިން ކިތަންމެ ބަެއއްގެ ގައިން ޭލ ފައިބާ ގަ. އަޅުގަނޑުނަންބަރު ގޮޅީ 3ތީ ޓެއްގެ މަތީަގއި އޮށްއަ

އަޅުގަނޑަށް ާމ ދުރުނޫްނ  މަންޒަރު ެއ ގޮޅިއަށް ވައްދަމުން އަޅުގަނޑުގެ ުކރިމަތިން ެގންދާތީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ަހގަކުރަްނ ެއ ތްަވުރ ވެްސ ފާށް ދެްއާވ ހިގަނޑައަޅުގަނުޑ އެތާނަގިއ ހޭދަުކރިިއރު އަޅު ؛ބެއްގަިއ ޭއުރ ޮއވޭހިސާ

ތާނގައި އޮންނަިއރު އިނގޭތޯ. ެއހެންނަމަވެސް، މި އަނިާޔ އޭރު ެއ ކުރަނީ އެ ކަންތައްަތއް ހާމަކޮށްދެވޭެނ ގޮތެްއ 
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 ންޓް ލިޔަމަެރއެއް ިދޔަ. ކަނު އަނދިީރގައި ެއއް ރެއަކު ދަްނވަރު އަޅުގަނޑު ކިތަންމެ ވަރަކަްށ ހަޅޭއްެލވި ނެތީމަ. 

މަތީން.  ރުބުޑަްށ އިނގިިލ ބާނަިއގެން އަޅުަގނޑު ހޮޑުލަިއގެން ުފރާނަ ަސލާމަތްކުިރ ރެއެއްގެ ބޯންދީގެން ކައަޅުގަނޑަށް 

ލެވޭނެ ިބލެއް އޮތް އި ރުވަ ނުހިނގީސް މިފަަދ މިނިަވންކަމާއެކު ާވހަކަދެއްކޭނެ ފަޅާއަ ކު އެ ޭރ ވެސް އެ ކަމެްއ އެތާ

ެޖހުނު  ށް އެކަނި ބެލިޔަްސ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަންކީ. ޮކރަޕްަޝނަްއ ހުިރ ގޮތަތައްތަ. އެހެންވީމަ، މިއީ ކަންކަނަމަ

ްއ ފޯރުަވއިގެްނ ނޫނީ ފައިާސކޮޅެއް ކޮންމެެވސް މީަހކަށް ޒެކޮންމެ ކަމެއްަގއި ިމ ޖެހެީނ ކޮންމެވެްސ ަވރެއްެގ ނުފޫ

 2 ިވޔަްސ ަބހަންވީކަމަށް ަކ ކޯޓުަގއި  ަތރިހަަމ މައިންބަފައިންެގ ަފރާތުން ވާރުތަކޮްށފައި އޮންނަ ދީގެން، ެއ ަވރި

 އަަހރު ވަންދެން އެތާނގަިއ އެަބ އޮޭވ ެއ މަްއސަލައެްއ ނުނިމި ެއ ދޭންޖެޭހ ފަރާތަކަްށ ދޭންާވ ފައިސާ  3އަހަރު، 

ގަނޑުމެންގެ ެތރޭގަިއ ހިނގަމުްނގޮސްފައި ިމއޮތީ. ފޮއްޗެއް ުނލިބޭތީ. މިފަދަ ގޮަތކަށް ކޮންެމ ކަމެްއ ވެްސ އަޅު

ފުން ކަމެއް ކުރާ މީާހގެ ވާހަަކ ސާުފ ނުލިބި މި ދަނީ އިންސާނޑުމެންނަށް އިންވިޔަސް އަޅުގަ ށް ބެލިކަމަށްފަސާއިން

ގެ މި ބިލު ޮމހެވިގެްނ ޖެހިފައިވާީތވެ. އެ ދޫތަކުެގ ގޮށް ެޖހުން، ގޮށް ށްދައްކާލެވޭެނ ޖާގައެްއ ނެތި ދޫތަކުަގއި ގޮ

އެންމެންނަށް މުޅި  މުޅި ރައްޔިތު   ކަމަކީ މިއީން މިުއޅެނީ މިނަވަސަބަބުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަން

. އަޅުގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުޅުވިގެންާދ ވަރަްށ މުިހއްމު ިބލެކޭ ޤައުމަށް އުާފ ފާގަތިކަްނ ގެނެްސ ދިނުމަށް ޓަަކއި

މިއަްށ  އި،އްވަށް ާތއީދުކުރަ މަ އަވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަމުން ވެްސ ދަންނަވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން މި ބިލަށް ުފރިހަ

ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ ވޯޓުދެއްާވ ވީާހވެސް އަވަަހކަށް ިމ ގާނޫނަކަްށ ަހއްދަވަިއ ެދއްވަން. ަވރަށް ބޮޑަްށ 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޢިއްޒަތްެތރި ދާިއރާގެ  ސްދޫތުލު، ުރވަނީމި އަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިާހރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.މެންބަރު އިބްާރހީމް ނަސީމަ

 

 ވާހަކަެދއްކެުވން: އިްބރާހީމް ނަސީމް ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ މެންބަުރ 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އެިކ ބޭފުޅުން އެިކ ނަން ިމ ބިލަްށ ދެމުން އެަބ ގެންދަާވ އިނގޭތޯ. 

ވިދާޅުވާ ވަކަުރޭގ ކުދިންނަށް ޙިމާޔަްތ ލިޭބ ބިލުެގ  އެ ،ާލ ހިތްވަނީިމ ބިލަްށ ކިޔާ ނޑު އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަ

މަސައްކަތްުކރި  އި ބޭންްކ އޮްފ މޯލްޑިވްްސގަީވ މީހެއް.  މީެގ ވަަކރުޭގ ކުއްޖަކަްށ ޭއރުގައި ގޮތުގައި. އަޅުގަނޑަކީ 

 ރުގައި ެޖހުނު.އިވަ މި އޮ  ައހަރުވަނަ 2005އަޅުގަނޑު ވެސް  ،މިފަހުން މަޝްހޫރުެވގެން މިދޔަ ބޭފުޅާ ނޫނަސް

ގާީނ ޢަމަލުތަކުެގ ވާަހކަ ބަޔާންކޮްށ އަޅުގަނޑު އޭުރ ވަޒީފާއަދާކުރަމުންދިަޔ ތަނުގަިއ ހިްނގަމުންދިޔަ ނޭއް

ވަަނ  2005ވަިކ ކުރެވުނު. މި ަދއްކަނީ ޕެޓިޝަނެއްގަިއ ސޮއިުކރިން. ެއ ޮސއިކުރުމާެއކު ވަޒީފާއިން އަޅުގަނޑު ވެްސ 
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ބޭފުޅުންނަށް އެ  އޭރުަގއި ެއއީ އަުބވި ބޭފުޅުން.. ވަސްތަކެްއގެ ވާަހކަ ަހލަބޮިލ ދުރާއްެޖ ަވރަށްދިެވހިއަހަރު. 

ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއް. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަްނ  .އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ޯގހެއް  ދެންނެވުަމކީނިސްބަތްކޮށް އެއްޗެއް 

އެހެންނަމަވެސް، މި ޒާޖުަގއި ނެތް ކަމެްއ . ތުންރުުކުރމުގެ ގޮިސއް ޖެހެނީ އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ޖަރީމާތަްއ ސަލާމަތްކޮށް

ގަނޑު ޖެހުނީ ޕެޓިޝަްނގައި ޮސއިކުރަން. މުޅި ދިވެިހރާއްޖެ އަްށ މަޝްހޫުރވެގެންދިަޔ އަޅު، ކުރަން ދަތިކަމުން

 ތަމަ ެވސްރަފު ންމެ މުވައްޒަފަުކ ޕެިޓޝަނެއްގައި ސޮއިުކރި ާވހަކައަކީ. އެ 84ެގ ސީވާހަކައެްއ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.

ނުނު. އަޅުގަނޑާ އެއްކޮްށ ވަޒީފާއިްނ ދެން ން ވަިކ ުކރެވުުނ ތިން މީހުްނގެ ެތރޭގަިއ އަޅުގަނުޑ ވެްސ ހިމެވަޒީފާއި

ނޭނގި ތިއްބާ ވަޒީފާއިން ވަިކކުރުމުެގ  ލުަގއި އުޅުނު މަންޒަުރ ައޅުގަނޑު ދުށިންޙާވަކިކުިރ ދެ މީހުން ވަރަްށ 

ޔާ އެއަށްުވރެން ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް އެދުވަްސވަުރ ުކރެްއވިއްޖިއް ގަނޑު އިރާދާއަޅު، ސަބަބުން. އެހެންނަމަވެސް

އެހެން މަސަްއކަތެއް އޭރުވެސް ުކރަމުން ދިޔައިން އަމިްއލަ ގޮތުން. މިގޮތަށް އެއީ އަޅުގަނޑު އަށް ގެންދެވުނު ކުރި

ހިންގާ ނޭދެޭވ  ވެރިންތިބެ  އިފާގަވަޒީ، އަަހރު ުއޅެފައި ތިއްބާ 8އަަހރު،  7ވަޒީފާގައި އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކު 

އިން ތުގައި ަޤއުުމ ދެކެ ލޯބިާވ ޤައުމަށް ެހޔޮއެދޭ މީސްމީހުްނ ވަޒީފާކަންތައްތަކެއްގެ ވާހަަކ ފަޅާއަރުާވލުމުން ޙަޤީޤަ

ްނ ފުޅުވަކިކޮްށ އެްއލާލުމަީކ އެީއ އަޅުގަނޑު ެއއްވެްސ ާހލަތެއްގަިއ ގަޫބލުކުާރ ކަމެްއ ނޫން. ވެރިންނަްށ ތިއްަބވާ ބޭ

ލިޭބ ުހރިާހ ކަމެްއ ކުރުން. ންފާ މައެ ޭބބޭފުޅުންނަށް ނާޖާއިޒު  ،ރައްާވ ގޮތަީކ ޭއރުަގއިވެސްށް މިކަްނ ކު ގިނަ ފަަހރަ

ވާހަކަ ެދއްކުމުން  ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެ ގަާޔވާއެހާ އެ ކަންކަމަކީ ބައެއް ުމވައްޒަފުން  ،ނަމަވެސް

 13ހެްނ ބޭނުންވާތީ އޭެގ ސިޔާސަާތއި ބެ ،ެތރި ަރއީސްޒަތްއިއްކަމަށް.  ހެނީ އަންނަނީ ސިާޔސަތާ ބެމިޖަވާބަކަށް 

ކަނޑައެޅިގެން ބެޭހ  އި އަްށ ަލއިވްކޮްށ ދައްކަމުންދާ ތަނެއްަގއި ިސޔާސަތާ މުޅި ދިެވހިރާއްޖެ ފަހުްނ  އަހަރު  14ނުވަތަ 

ނޭްއގާނީ ނީ މިަކހަލަ ޔާ ދެމިހުންނާްއވިއްނުރުހޭތީ އަޅުަގނޑު އިރާދަކުރެ ތަނަކަށް ވަދެ މިހިރީ. މި ކަންތައްތަކާ ހިތް

ުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ބެލް ޖަހައިިފހެން  ފު ދެއްވި .ޖަރީމާތަކާއި އިދިކޮޅުވާ މީެހއްގެ ގޮުތގައި

 އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދޭނެ ިމ ބިލަްށ ަޝއްކެްއ ނޫފެގާއިުމ ވެްސ  ހަމަ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިާހރު އަޅުގަނޑުގެ ހިުތގައި

އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް. ކެާލ ދާއިާރގެ  ުފރުޞަތު އަުރވަނީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 'އިބްރާހީމް ނަސީމް ިބލު'ކިޔާނަން 

މެންބަުރ  ތްތެރި ޢިއްޒަމަޑަެވލި ާދއިރާެގ ގަނުޑ މިހާުރ ިމ ފުުރޞަތު އަުރވަނީ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މަޢާފުކުރައްާވ އަޅު

 ށް.ޝާނަސައިން ފިރުޙު

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙުސައިްނ ފިރުޝާން
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ރޮޓެކްޝަންެގ ޕް ރ ވަ ވިސްލްްބލޯއްޒަތްެތރި ރައީސް، އާދެ! ިމއަދު އަޅުގަނޑުެމން ބަހުސްުކރަމުން މިާދ އިޝުކުރިއްާޔ 

ެއ ކަމަނާ އަްށ ހަޅުްއވަިއ ދެއްވީީތ ޖިލީހަްށ ހުށަމެންަބރު ިމ މަެތރި ބިލު ަސރުކާރުްނ ަގލޮޅު އުުތރު ދާިއރާެގ އިއްޒަތް

ލިޙަްށ ެވސް ޞާ. އަިދ މިއަދުެގ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އިބްރާހީްމ މުޙައްމަުދ ޚާއްަޞ ޝުކުެރްއ އަދާކުރަންވަރަްށ 

 ންމެ ުފރަތަމަިއ އެޕްރޮޓެކްޝަްނ ބިެލއް އެމެރިާކގަ ރވަ ވިްސލްބްލޯ ،ޝުރުކު އަދާކުރަން. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގަިއ ހަމަ މީެގ އާވަންޏާ އިންޑި ކްރަސީއަކަށް ަބލާ ކަމަށް ވަނަ އަހަރު. ދުނިޭޔގެ ދެވަނަ ޑިމޮ  1989ޔައީ ފާސްވެގެންދި

ުހގަިއ ވަާކލާތު ކުރަީނ މި ރާއްޖޭަގއި ގަނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީވަނަ އަހަރު. މިއަދު އަޅު 2014ބިލެއް ފާްސވެގެންދިޔަީއ 

އްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިކަމުްނ އި ވަަނ އަަހރުެގ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީސް.  2019ށް. މިީއ ރުމަމި ބިުލ ފާސްކު 

އަްށ ފައްކާވަމުންާދ މިންވަރު.  މުިޅ ރާއްޖެ ިމ ޑިމޮކްރަސީ ، ބޫލުުކރެވެީނ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންގަނޑަށް ގަޅުއަ

އި މިިބލު  މަސައްކަުތގަނޑުމެން މިކުރާ ޅުގަދެކޮޅަށް އަ ފަސާަދއާ ، ކޮރަޕްޝަނާއި ،އްޒަތްތެރި ރައީސް، ވައްކަމާއިއި

އެ ވަްއކަންކުާރ ވަގުްނ ުހއްޓުމަށް އެޅޭެނ ބޮޑު ، އެފަދަ ބޭޭބފުޅުންދިއުން ވެގެންދާނީ އެފަދަ ފަރާތްަތއް ފާސްވެގެން

ފަިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް ށްކޮ ވިްސލްބްލޯ ިބލުގެ ސަބަބުން ޤާސިމް ޢަބްުދލްކަރީްމ ފަދަ  ބާރަކަށް. މި

އްކަުމގެ ޙައްޤު އަދަުބ އަށް އޭނާުކރާ ވަވައްކަންކުރާ ީމހާ ،ނެ. އަދި ހަމަެއހެންމެތެރިކަން ދެވޭންނަށް ރައްކާނޑުމެއަޅުގަ

 ައހަރަީކ ރާއްޖޭެގ ރިކޯޑު  7މިދިަޔ  ވޭތުެވގެން، ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބާރުއެޅޭނެ. ޢިއްޒަތްެތރި ރަީއސް

ވޭތުވެގެްނ މި ، ވާ އަަހރުތަކެއް. މި އަަހރުތަކުަގއިޖެހިފައި ކުރިއަށްކަން ވެރިފަސާދަ އަދި އަނިޔާ ، އަދަދަކަށް ވައްކަމާއި

ޖަވާބުދާރީ ނުކުރެވުމުގެ ެއއް އަސްަލކީ މިފަދަ ގާނޫނެއް ރާއްޭޖގަިއ  އްތަުކގައި މިކަން ކުރި ަފރާތްތަމިދިޔަ އަހަރު

އަޙްމަދު ރިްޟވާން  ގެ ނޫސްެވރިޔާ ނޫހުނެތުން ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެނިގވަޑައިގަންަނވާނެ މިނިވަން

ބޭފުޅުން. މި ބޭފުޅުންނަށް ޔަ މަޢުލޫާމތުތައް އެއްުކރައްވަމުްނ ދިއަދި ޔާމީން ރަޝީދު ފަދަ ބޭބޭފުޅުންނަކީ މިފަދަ 

ުކރެވިގެންދިަޔީއ މިފަދަ ބިެލއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިާރއްޖޭގަިއ ނެތުމުން މި ކަންކަްނ ވީނުވީއެްއ ނޭނިގ މަރާެލިވ 

ގަނުޑ ފާހަގަުކރަން މަޖިީލހުން ކޮންެމހެްނ ފާސްކުރަންޖެޭހ ިބލެއް. އަިދ އަޅު މި ިބލަީކ މި ތެރި ރައީސް،އްޒަތްއި

އަްށ  ރާއްޖޭގެ މިަވގުތުގެ ަސރުާކރު ޖަވާބުދާީރ ކުރުމަްށ ސަރުާކުރން ހުށަހަޅާ ބިލުތަަކކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ުފރިހަމަ

 ންފުޅަކީބޭފުޅުންގެ ވިސްނުބައެްއ ގައި ތިއްބެވި  ޮއޕޮޒިޝަންފާހަގަުކރަން، ެއކުހަމައެއާކަން. ތާއީދުކުރަންޖެހޭ ބިލުަތއް

ކަން. މިފަދަ މެދުގައި އޮތް އެުކވެރިކަމާިއ އެއްަބއިވަންތައްކަން ނަާގލުމަށް ކުރާ މަަސއްކަތް ރަްއޔިތުންގެ ހަމައެކަނި

ަވރަްށ ދެއްވި ުފރުޞަތަށް  .ކުރުކޮްށލަންހަކަ ބޭނުންތެރި މަސައްކަތެްއ ނުކުރެޭވކަން ފާހަަގކުރަމުން އަޅުަގނޑުގެ ވާ

 ޝުކުރިއްޔާ. ބޮޑަށް 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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މެންބަުރ ިއއްޒަތްތެރި އުނގޫފާުރ ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އަޅުގަނޑު ިމހާުރ ފުރުަޞތު މި އަުރވަނީ 

 ށް.މުޙައްމަދު ވަޙީދަ

 

 ވާހަކަެދއްކެުވން: މަދު ވަޙީދުމުަޙއްއުނގޫފާރު ާދއިރާެގ މެންބަރު 

ިއ ދެއްިވ އަޅުގަނޑު ވެސް ިމ ބިުލ ހުށަހަޅަ ވެސް  ަރއީސް. އެންެމ ފުރަަތމަ`. ޝުުކރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ކަމަށް ޓަކައި ލޮބުވެިތ ސަރުާކރަށް އަދި ަސރުކާުރގެ ފަާރތުން ބިލު ހުށަހަޅުއްވަިއ ދެއްިވ ަގލޮޅު އުތުުރ ދާިއރާެގ 

، އަޅުގަނޑުމެން ަވރަށް ކުާރ ހިްތ އްޒަތްތެިރ ރައީސްއި ދަންނަވަްނ. އަްށ ޝުކުރު هللا ުރ އީާވ ޢަބްދުންބަޢިއްޒަތްތެރި މެ

ސަރުާކރަށް ސަނާިކޔުން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ ާވހަކައެްއ  ،ުކރުންޝާމަދުނުވާކަމެއް ސަރުާކރަށް ހު

އްމުގޮެތއްގައި މިަކހަަލ އާއްވި ފަަދއިން ުކރެފާހަގަވެސް ރު ންބައަޅުގަނޑުގެ އަޚް އަލިފުށީ ދާިއރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ

ޒިންމާދާރުކަމާއެީކގަިއ  އި ިބލުތަްއ މަޖިލީހަްށ ހުށަހަޅުްއވާނީ އޮޕޮޒިަޝނުން. އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގަ ންކަން މިކަަހލަކަ

ން. ރުްނ ހުށަހަޅަޖެހެީނ ސަުރކާ ިމ މަސައްކަތްކުާރ އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެުކ މަސަްއކަތްކުާރ އޮޕޮިޒޝަނެއް ނެތީތީ ިމވެސް

ދޭހަވަނީ މިކަްނ މި ދޭހަޮކށްދެނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް އިޚްލާޞްެތރިކަމާއެކީަގިއ  ގައި ސަރުކާރުްނ މި ހުށަހެޅުްއވުމު

ެއ  .ޖަރީމާތަްއ ނައްާތލަން ިމ ަސރުާކރުން ކުރަްއާވ ތެދުވެިރ އިްޚލާޞްތެިރ މަސަްއކަތް، ކޮރަޕްޝަން ަނއްތާލަން

ތެރި ަރއީސް، މި ބިލުގަިއ ތްއިއްޒަ ވަން.ޝުކުރު ދަންނަަސރުާކރަށް އަޅުގަނޑު ފަށްފަށުން ދުގެ އަތަށް ޓަކައި އްކަމަސަ

މުއައްސަސާތަުކގައި ހިނގާ ކޮރަޕްޝަން ފަޅާައރުާވ ވައްކަން ފަޅާއަުރވާ މީހުންނަްށ ނުވަތަ ިޚޔާނާތް ނުވަަތ 

ކަަށވަރުކޮށްދޭ. އަޅުގަނޑު އެންެމ ގާނޫުނން، މި ބިލުްނ އެަބ  ން މި ފަރާތްތަކަށް ުފރިހަަމ ހިމާޔަތްތެިރކަން ލިބިދޭކަ

ސީގެ ޚިޔާނާްތ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު. .ރީޚެއްަގއި ހިނިގ އެންމެ ބޮޑު ވައްކަންފުރަތަމަ ވެސް ޮގވާލަން ރާއްޖޭެގ ފަހުގެ ތާ 

 ދަުއލަތުން ވާލަްނ ދިެވހި ޑު ގޮފަޅާއަރުވާލި، ވަރަްށ ގިަނ ބޭފުޅުން ފާަހގަކުރެްއިވ ޤާސިމް ޢަބްދުލްަކރީމް. އަޅުގަނ

އިންސާފު،  ޢަބްުދލްކަރީމަށް  އަުޅގަނޑު ގޮާވލަން ޤާސިމްދުމަށް. ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމްެގ ކިބައިްނ މަޢާފަށް އެ

ބިަކވުމަށް  ބިކަވި،އެ ބޭފުޅާއަށް ލިބުނު ގެްއލުމާއި  އިޖަުލގައި އެަތއް ދުވަަހކު ހޭދަުކަރއްވަ ފުޅާއަށް ވަޒީފާ ގެއްލި،އެބޭ

ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެން އިންސާފުެވރި ބަދަލު ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް.  އަށްރިހަމަފު

ކިޔަްނ އެބަ ެޖހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުީނ އިކަދަްއކަން. އަޅަހަކޮންމެ ބަހުސެްއގަިއ އެަބ ޖެހޭ މިދިަޔ ަސރުކާުރގެ ވާ

ތަން، ޖަރީމާ  ގެން ޚިާޔލުާފޅުކުރުން މިދިޔަ ސަރުާކރުން ބަންދުކުރި ދައިއް ހައަބުރުގެ ގާނޫނެކޭ ކިޔާފަިއ ގާނޫނެ

ކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ުހިރ ކަން ، ިޚޔާނާތްރިވާްނ ެވެގން އެބޭފުޅުން ކޮށްފައި ވައްކަްނ ުކރަން ވެގެން ،ހިންގަންވެގެން

ލުފާޅުކުރުމާއި ކަންކަން ހާމަުކރުމުގެ ޮދރު ޚިޔާ ،އިފެނުނީ ޓެރެރިޒަމް ގާނޫނުެގ ނަމުގައި ނޫްސވެރިންނަށް ފިަޔަވޅު އަޅަ

ގެން ހިފާ އިނޫސްވެރިންނަށް ެވސް ބަންދުކޮށްގެްނ ދިޔަތަން. އަޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަީއ ޓުވީޓެްއ ކޮށްލަ 

 ޖެހުންޅެންގެްނ ޤައުުމ ޫދކޮށް، ޤައުމުން ޭބރުަގއި ަބއެްއ ކުދިންނަށް އުއިޓުވީޓެްއ ކޮްށލަޖަލަްށލީ ތަން.  ،ށްހައްޔަުރކޮ



47 

 

ރުން އެއްކޮްށ ެގން ދިޔައީ އެްއވެއުޅުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކު ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްތަން

ާކރުން އައިްސ އެްއވެސް ައސާސެއް، ރުިމ އުފާކުރަނީ މި ސަ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ، އެހެންނަމަވެސްބަންދުކުރިތަން. 

ފަރާތްަތކުން ެއއްާވ އެއްވުންަތކަށް ވެްސ  އެއްާވ ެއއްވުންަތކަށް، އިދިކޮޅުން ޅުއެއްވެްސ ޙަޤީޤަތެއް ނެިތވެސް އެބޭފު

އަދި ޭއގެ ަވވާފައިވާތީ. އްކޮށް ނައްާތލައެއްން މި ގައުމުން ކަޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ިބރުވެރި ފުރިހަމައަށް ޖާގަދެްއވާތީ. 

ގަުޅ ކުރުމަްށ ޓަކައި، ހަަމ މަގަްށ  ރަނތަކުަގިއ ިހނގާ ކަންކަން  އިތުރުްނ ގާނޫނުްނ ބާުރ ލިިބގެން ުމއައްސަސާ 

މަސައްކަތްތަކަްށ  ވަމުންގެންަދވާ އްރަރުްނ ރަީއސް އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިްޙ ކު އެޅުވުމަށް ޓަކަިއ އަދުެގ ސަރުކާ 

ން. ެގ ނިޒާމެްއ ގާއިުމކުރަކަމުއުޅެީނ ހެޔޮެވރި އަޅުަގނޑުމެން މިގަނޑުމެން ޝުކުރުދަންނަވަން. މަ އަެނއްކާވެްސ އަޅުހަ

ވެރިންނަްށ އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ވަްއކަމާިއ ކޮރަޕްޝަނުްނ މި ގައުުމ ސަލާމަތްުކރަން. ރައްޔިތުންެގ މާިލއްޔަތަީކ 

އެްއޗަކަށް ހަދަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ  ބޭނޭކާރުެގ މުއައްސަސާަތކުގެ ވެރިންނަްށ ައތް ނުއަތް ނުބޭނޭ، ސަރު 

 އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ކީ މެން ރާއްޖޭގަިއ އަށަގަންނުވަން. ދިވެހިންނަގަނޑުއަމާނާތްތެރިކަމާއި ތެުދވެރިކަްނ އަޅު

އާދަިއގެ  ދޭދެކޮޅު ބައެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންމިކަންކަމަށް މި ޖަރީމާތަކަށް، ިމ ވަްއކަންތަކަށް އަބަުދވެްސ 

ފާޑުފާޑުގެ ، . ެއހެންނަމަވެސް މިންވަރު ހަދާ ދެކޮޅު ވައްކަމެްއ ފިހާަރއަކުން ކޮށްފިްއޔާ އާންމުން ިނކުމެ އެކަމާ ކުޑަކުޑަ

ނުވަަތ ކަމެްއ ފަޅާއަރުާވލީމާ ކަންވެފަިއ ހުންަނ  ކުރިމަ ާރއި ނުފޫޒާިއ ކަމެްއ އަިދ ެވރިންެގ ގަދަބާންނާއި ގާނޫނުތަކު

 އާންމުންގެ ތެޭރގައި ވެސް ،ބިުރވެރިކަެމއް، ުމއައްސަސާތަކުގަިއ ވެސް ފާޑެްއގެ ނީއޮންނަ ތުން ރާއްޖޭަގއިގޮ

ނޑުމެން އަޅުގަމާއި އެީކގައި ގާނޫނަކަްށވު ،ސްވެފާމި ބިލު ާލއެކީަގއި، ރަން މި ބިކު ގަބޫލުނޑު ހަމަ . އަޅުގަދާފައްއުފަ

ދައުލަތުްނ ހިނގަމުންދާ ަކއްސާލަިއގެންދާ ކަންކަން ަރނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކިއ ނުވަަތ  މަގުން ރާއްޖޭގަިއ ހަަމ 

ވަރަްށ  . ކަމަށްނެމަގުފަހިެވގެންދާަވރަށް ބޮޑަްށ ށް ައއުމަށް ޓަކައި ވުމަޓު ހުއްމިފަަދ އެތަްއ ކަމެްއ ކޮރަޕްޝަނާއި 

  ަޓކައި.ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މި ިމހާުރ އަޅުގަނުޑ  ގިަނ މެންަބރުން ވަޑައިގެންީވ ކޮމިޓީތަުކގައި.އިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

 ށް.ަޢބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދަމެންބަުރ  އިއްޒަތްެތރި ނިލަންދޫ ާދއިރާގެ ރުޞަތުއަރުވަީނ ފު

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ޙަމީދު ޢަބްދުލްމުޙުސިން މެންބަރު  ދާއިާރގެ ނިލަންދޫ

 އިއްވަ ޅުހުށަހަުކރާ ފަރާތްަތްއ ރައްކާެތރިކުރުމުެގ ބިލެްއ މި މަޖިލީހަށް ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވިްސލްބްލޯ

އަށް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުުކރުދަންވަން.  هللاމެްނބަރު ީއާވ ޢަބްދު އިއްޒަތްތެރި  ގަލޮޅު އުތުުރ ދާއިާރގެ ދެއްވި ކަމަްށ ޓަަކއި 

މަލުތަކަކަކީ ަރއީސް ޢަމަލުތަެކއް. މި ޢަމަލުތަކަީކ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ަވރަށް ބޮަޑށް އަށަގެންފައިވާ ޢަކޮރަޕްޝަނުގެ 
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މަްސ ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ފެށިގެްނ އައި ކަމެއް ނޫން. ނުވަަތ  8މަުދ ޞާލިޙްެގ ސަރުާކރުަގއި މިީވ ޙައްއިބްރާހީމް މު

ައއި ކަެމއް ވެްސ ނޫން. ނުވަތަ އޭެގ ކުީރ ސަރުާކރުެގ ތެޭރގަިއ އަހަުރ ތެޭރގަިއ ފެށިގެން  5ނިމިދިޔަ ސަރުާކރުެގ 

މަލުަތކަކީ. ޢަކަމެއް މި ކޮރަޕްޝަނުގެ  އޮތް އްފެށިގެން އައި ކަމެއް ނޫން. އެއަްށވުރެ މާދިގު މާީޒއެ

ެގ ަސރުކާރު  ލު ިމ ބި ދަށުންންްސ ޕޮިލސީެގ ރެރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ އިްބރާހީްމ މުޙައްމަުދ ޞާލިޙްެގ ޒީޯރ ޓޮަލރ

އަިދ  .ނަވަންރުދަންެދއްވި ކަމަށް ޓަކަިއ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށ ަވރަށް ބޮޑަށް ުޝކު އިްއވަން ހުށަހަޅުފަރާތު

ޓަަކއި  ހުއްުޓވުމަށްކޮރަޕްޝަްނ ިމ އަމަުލ އެުކ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ުހރިާހ މެންބަރުންނަށް ވެސް ަމރުޙަާބ ދަންނަވަން. މައެއާހަ

 ތަރާތްތަކަށް ރަްއކާތެރިކަމެްއ ލިބިގެްނ ނުދިޔުން. ނުވަކުާރ ފަުހރަހަަރކަށް ވެގެންދަީނ ވިސްލްްބލޯއެންމެ ބޮޑު  އޮތް

ބުްނ ެގ ސަބަމުމިފަދަ ގާނޫނެްއ އައު ،އެހެންނަމަވެސް . ކެރޭނެ ަފރާތެްއ ނެތުންކުރަންއް، އެކަން ތެއެކަން ުކރާނެ ފަރާ

އެަފރާތްތަކަށް ރައްކާެތރިކަްނ  ިމ ގާނޫނަކީ  ދޭ. އެހެްނކަމުންލިބިގެން ރަްއކާތެރިކަމެްއ އެބަ  ޑު ވަރަްށ ބޮތްތަކަްށ އެފަރާ

ތަކަްށ މަލުޢަ ޢަމަލުތަކަށް، ނުބައިކި، ކޮރަޕްޝަނުެގ އި ދެމެްއ ކަމުޔަ މު ކައްމުހިލިބޭ ގާނޫނެއްެގ ގޮތުގަިއ ސިފަކުެރވި، 

ިމ ބިލަްށ  ވުޖޫދަްށ އައުުމގެ ސަބަބުްނ ގަޫބލުުކރަން. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ެވސް ިމ ގާނޫނު  ނެ ހުއްޓުމެްއ އަންނާ

ށް ޭގ ގޮތަންއ ނޭތަތްކުާރ ފާރާވަަނ ނަންބަުރެގ )ނ( ގަިއ ވިްސލްބްލޯ  6ވަަނ ބާބުެގ  2ެގ ބަލާލާިއރު ިމ ިބލު

ވަނަ  11 ބާބުގެ ވަނަ  3ގައި ތު އްެގ ގޮމެދެވަނަ ކަ ެއއްކަެމއް.ފުރުޞަުތ ލިބޭ. ެއއީ އެބަ  ޅައިދޭންލޫމާތު ހުށަހަޢުމަ

 އެފަރާތްތަކަށް ވަނަ ކަމަކަށް  3ސަބަބުން.  ކަށްވުމުގެގާޫނނަމި ޒީފާއިން ަރއްކާތެިރވެގެންދޭ ވައެފަރާތްތަކުގެ ، މާއްދާ

ފަރާތްތަކަށް ލިިބގެންދޭ. އެހެންކަމުން މިބިލު ގާނޫނަކަްށ  އެ ސަބަބުން އެބަ  ގެ  ބިލުްސ މިލިބޭ ގެްއލުންތަކުގެ ބަަދލު ވެ

ަވރަށްބޮޑު ުހއްޓުމެްއ އަންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ްށ ވެގެން އައިއްިސ ކަމަށްވާނަަމ ޮކރަޕްޝަންެގ އަމަލުތަކަ

 ގަބޫލުކުރަން. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ތުންރިޔާސަ

ވެލިޫދ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ، ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ިމހާުރ އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މިއަުރވަނީ

 ޝަފީޤު އަށް.هللا  ޢަބްދުމުޙައްމަދު

 

 ޝަފީޤު ވާހަަކދެއްކެވުން: هللاވެލިދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޢަބްދު

މުކަން އަޅުގަނޑަށް އިޙުސާސްީވ އްީއސް. މިފަދަ ބިލެްއ ނުވަަތ ގާނޫނެއްެގ މުހިިރ ރަޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެ

އެހާބޮޑަށް  ދުވަސްަވރަކީ އިންޓަރނެޓު ވަރު. އެ ނޫސްވެރިއެްއގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ުކރަމުންދިަޔ ދުވަސް

މަުއލޫމާތު ހޯދަމުންދިޔަ ދުވަްސވަރު.  ހުންއާއްމުވެފައި އޮްތ ދުވަސްަވރެއް ނޫން. ނޫސްތަކުގަިއ ލިޔާ ލިޔުންތަކުން މީ

ންގަމުްނ ނޫންނަމަ ަސރުކާުރގެ ެވރިން ހި ،އެދުވަސްވަުރ ސަރުާކރުގެ ަބއެއް އިާދރާތަކުގަިއ ހުިރ ކޮރަްޕޝަންގެ ވާހަކަ



49 

 

ގެންދިޔަ ނުރަނގަޅު އަަމލުތަކުގެ ވާހަކަތަްއ އަޅުގަނޑުމެން ނޫސްތަކުގައި ލިޔަން ކުރާ މަަސއްކަތުގަިއ 

ލޫމާުތ ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢުމަ ނަށް ކުރިމަތިވާ އެންމެބޮޑު ުހރަހަީކ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމުގެ ުހރަސް. އެ ޑުމެންއަޅުގަނ

ގޮތެއްަގއި ޞަ ޚާއް، ނަށް ފާަހގަވަީނ ސަުރާކރުެގ އިދާރާަތކުެގ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންކުާރ މަސައްކަތުްނ އަޅުގަނޑުމެން

ިބރު ގަންނަނީ  ްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެންދަނީ. އެކަރުްނ ތިބޭްސ ބިމައުލޫމާތު ދެއްވަްނ ތިއްބަާވ ބޭފުޅުން ވެ

ދަ ހިމާޔަތްެތރިކަމެއް ލިބޭނެ ގޮތެްއ ނެތީމަ. ބިރު ބޮޑުވެަފއި އެބޭފުޅުން އެ ިތއްބަވަނީ މިފަ އެ .މިފަދަ ގާނޫނެއް ނެތީމާ

، ށްއަުރވާލާ ީމހުންނައިކަންކަްނ ފަޅަ އިމަދިޔަ އެކަމަށް ހަްއލު ގެނެސްދޭނެ ބިެލއް ިމ ބިލަކީ. މިބިުލ ގާނޫަނކަށް ވެގެން

ގަމުންދާ ދައުލަުތގެ ތެރޭަގއި ހިނގަމުންދާ ނޫންނަމަ ސަރުކާރުގެ ެތރޭގައި ހިނ، މަލުތައްޢަގޮތެއްގައި ުނރަނގަޅު ޞަޚާއް

ިމ ބިލަކީ. ލެްއ ކޮރަޕްޝަން އާިއ ވައްކަާމއި ިޚޔާނާތުެގ ވާހަަކ ފަޅާއަުރާވ ބޭޒާރުކޮށްާލ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ލިބޭެނ ބި

މުާވ ސަބަބަީކ މިތަނުގަިއ ަވރަށްގިަނ ބޭފުޅުން ާފހަގަކުަރއްވައިިފ ގާސިްމ ޢަބްދުލްަކރީމްެގ ާވހަކަ. ގާސިމް އްމިބިލު މުހި 

އަށް ހިމާޔަތް ލިބިފައި ނެތީމަ. ދުަވހަށް ޖަލަށް ެލވިގެން ދިޔަީއ މިފަދަ ގާނޫނަކުން އެބޭފުޅާ 12މަހާއި  8ޢަބްދުލްކަރީމް 

ދިޔަ އެންމެބޮޑު ވަްއކަމުގެ ގޮުތގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން އިގައި ވެސް ިހނގަޚު އްވި ކަމަކީ މުޅި ރާއްޖޭަގއި ތާރީކުރެ ފުޅާއެބޭ

ަތކުގެ ާވހަކަ ހާމަުކރުން. ތަކަްށ ފައިސާ ވަދެގެންދިޔަ އެކައުންޓުއަރުާވލީ. އެކައުންޓުޮކރަޕްޝަންގެ ާވހަކަ ފަޅާފާހަގަކުރާ 

ހު ގާސިމް ޢަބްދުލްަކރީމް އެކަން ނުކުރެްއވި ނަމަ މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެދުވައަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި 

ން އެގޮތަށް ކުެރއްވި ބޭފުޅާއަށް ހިމާޔަތާިއ އެކަން ހިނގާދިޔަގޮތް އޮންނާނީ ބޮޑު ސިއްރެއްގެ ގޮތުަގއި. އެކަ

ނަށް ބޭފުޅަކު ފާހަގަކުަރއްވައިފި އޭނައަށް މިތަ ރައްކާތެިރކަން ލިބޭނެ ގާނޫނެއް ނެތީމަ އޭނައަށް އަދަބު ލިިބެގން ދިޔައީ.

އަދަބެްއ ލިިބގެން އޭނައަްށ ޙައްޤު ނޫްނ ޫބލުުކރާނެ ކަމެއް. ގަބަދަލު ލިބެންޖެހޭެނ ކަމަށް. ެއއީ އަޅުގަނޑު ވެްސ 

ރަން. ބޫުލކުއެދިޔައީ އޭަނއަށް ބަދަލުެގ ގޮތުަގއި ދަުއލަތުން ކޮންމެވެްސ މިންވަރެއް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަ

މިފަދަ ގާނޫނެްއ އަންނަިއުރ އެފަަދ ކަންކަމަްށ ރިޢާޔަްތ ުކެރވޭނެ ކަމަްށ ވެްސ އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. މިގާނޫނުން 

އްކާތެރިކަން ލިބިގެން އެބަދޭ. އަދި މިގާނޫނުގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭގޮތްތައް ވެސް ަވރަްށ ހިމާޔަތާއި ރަ 

ްށލަން. ޚާއްސަގޮތެްއގައި އިްނޓަރނެޓްގެ ޒަރީޢާއިން ވެސް ބަެއއް މައްސަލަަތއް ހުށަހެޭޅ ގަކޮފަސޭހަކަން އަޅުގަނޑު ފާހަ

، ކޮްށލީމަ ވެސްން. މިހެން ދަންނަވާއިރު ހަނދާނަށް އެބައާޭދ ޓްވީޓުގޮތަށް މިގާނޫނުގައި އޮތްކަން އަޅުގަނޑު ާފހަގަުކރަ

ބަބުން އޮފީހެއްގައި ހިނގާ ޮކރަޕްޝަންގެ އަަމލުެގ ެގ ސައޭގެ ސަބަބުން ފަޅާ އަރުާވލާތީ ޓްވިަޓރގައި ލިޔާ އެްއޗެއް

ެއވާހަކަ ލިޔެފައި އޮތީަމ ނޫންނަމަ ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮެޖކްޓެއްގަިއ ކޮަރޕްޝަންގެ އަމަލު ހިމެނޭ ނޫނީ  ،ވާހަކަ

ނޑުގެ އަޚް އަޅުގައެވާހަކަ ލިޔާ މީހާއަށް ުނރައްކާ ކުރިމަތިވެގެން ިދޔަ މިންަވރު. އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ހުންނާނެ 

ހީމް ދިެވހިރާއްޭޖގައި އުޅެވެން ނެިތގެން ބޭރުަގއި ހުރީ މިފަދަ ގާނޫނަކުން އެބޭފުޅާއަށް ހިމާޔަތް ލިބޭެނ ޝަތޮއްޔިބު 

ރާއްޖޭގަިއ ނެތީމަ. މިފަަދ ގާނޫނަކުްނ ހިމާޔަްތ ލިޭބނެ ގޮްތ އޮތުމަީކ މިފަދަ ވާހަކަތަްއ ތަންތަނުަގއި ެދކެިވ ގޮތެއް މި 

ެގ ކަންކަްނ ފަޅާއަރުާވލުމަްށ އޮްތ ަވރަށްބޮޑު ކާމިޔާެބއްެގ ގޮތުަގއި  ހިނގަމުންާދ ކޮރަޕްޝަނުރޭަގއިސަރުކާުރގެ ތެ 
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ރިއްާޔ ހޫ ފެނި ހާމަވަމުން މިދަނީ ސަރުކާރުން ނޫންނަމަ ަރއީސުލްޖުމްއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާދެ! އަޅުގަނޑު ދެކެން.

މިސަރުކާރުްނ ފުޅަކީ ހަމަ ތެުދ ޙަޤީޤަތްކަން. ހަކަލިޙު ވިދާޅުވަމުން ެއގެންދަާވ ވާއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާ 

 ،އި މިފަދަ ބިެލއް ހުށަހަޅަންކޮށްދޭ ސަބަބަކީ ަސރުކާރުން ޤީ . އެކަްނ ޔަވިދާޅުވީކޮރަޕްޝަނަށް އޮީތ ޒީޯރ ޓޮަލރެންސްއޭ 

. އަޅުގަނޑު ވުންތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަަދއްކަވަމުން ގެންދެމިކަމަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްާވ މެންބަރުން މި ތަޅުމުގައި 

އެދެނީ ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގަިއ މިބިލަްށ އިތުުރ ފުރިހަމަކަްނ ައއިސް މިބިލު ގާނޫނެއްެގ ގޮތުަގއި ެވގެންދިޔުން. ދެއްިވ 

 ށް ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ފުރުޞަތަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މައްޗަންގޮިޅ އުުތުރ ދާއިާރގެ ، ވަނީ ައރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިާހުރ ިމ ފުރުޞަތު 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

 

 ދު ާވހަކަދެއްކެވުން:މައްޗަންގޮޅި އުތުުރ ދާިއރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު ރަޝީ

ރިްނ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިީއ ވަރަްށ ުމހިންމު ބިެލއް. މީެގ އެތަެކއް ޒަމާނުއްުސރެްއ ކު

ދަރިންެގ މަންމަ ަވރަށް ާހލުގަިއ އުޅުނީ ހަމަ  14ަދރިން،  13އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަ އުމުރުަގއި އަޅުގަނޑުެގ މަންމަ 

ކޮށްފައިހުިރ ބޮޑެތި ވަްއކަންތައް ން .އައި.ޑީޕީއެފް. ،ނެތުމުން. އާދެ! އިއްޒަތްތެިރ ަރީއސް އޭުރ ވުޖޫދުގައި  ބިލެއް

ރު. އެކަންކަްނ ހޫ ނަން މަޝް، ޅުން ހަނދުމަފުޅުވާނެ ވިންޓަރ ޝަރީފްެގ ނަން ބޭފުފަޅާއަރުވާލުމަށް ޓަަކއި ވަރަށްގިނަ 

 ެވސް ނޫން. ހަމަ އަމިއްލަ އަތުން އަީކ ސިޔާސީ މީހެއްނައޭ، އާދެ! އަރުވާލުމަށް ޓަަކއި ާވހަކަދައްާކލިއިފަޅަ

ން ދިޔައީ. އެތަކެއް ުދވަުހ ލިގެބޮޑުކުރަމުން ދިޔަ ބޭުފޅެއް. އާދެ! ވަޒީފާ ގެއް އިމަސައްކަތް ކުރަމުން ަދރިން ބަލަ 

 މީހުްނ ކަިއރީގަިއ އާދޭސްކޮށްގެްނ ދިރިއުޅެމުްނ ދިޔައީ. ގޮޑީގަިއ ބޭއްވީ. ލިބުުނ އެްއޗެްއ ކާަލއިގެްނ މަގުމަތީ ނދައަ

ލިުޙ އަދި ޞާަރީއސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު މިއަދު އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ ބިލެްއ 

ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން. ހަމަ ތީ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅީهللا ގެްނ ގަލޮޅު އުުތރު ދާިއރާގެ އީވާ ޢަބްދުވައިއިސްނަންގަ

އެްއވެްސ  އްކުނުގުރޫްޓ ކޮށްލީ. ެއވާހަކަ ދެ މުކރީ، އެާއރމޯލްޑިވްސް ބަވައްކަންން .އައި.ޑީޕީއެފް.އާދެ! އެޒަމާނުގައި 

އުޅޭ. ވަިކ މީހެްއގެ ނަްނ ބުނީމަ ވެސް އެމީހާ ގެންގޮްސ  ވެސް މީހަކު ނެތް. ދަްއކާނެ މީަހކު މަގުަމއްޗަުކ ނު

ާމރާތް، ޢިބުރީގެ  25، ޖުޒަމާން އޮތީ. އާދެ! މިއަދު ިމދަނީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ، ބްރި ހައްޔަުރކުރާ ހިސާބުގަ ޭއރު އެ 

 ވެރިކަންތަެކއް ތާރުޚުޚުދުމު ،ގަމުން. ާއދެ! އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްންއަިދ މިފަދަ އެތަްއ ޖަރީމާތަކެްއ ހި ފްލެޓު

މު ިބލުތަކެއް މިމަޖިީލހުގަިއ ހެދިފަިއ ނެތީމަ. އްތާރު ހިންގުންތަެކއް މިހިްނގަން މި މަޖުބޫުރވަނީ ިމފަދަ މުހިޚުޚުދުމު

މީގެ ބަަދލު ހަމައެކަނި އެންމެ ފަރާތަކަްށ ނޫން ދޭންޖެހޭނީކީ. މީގެ ބަދަުލ ހަމަ ދޭންޖެހޭެނ އެންމެާހ އާދެ! 



51 

 

. އިލާތަެކއް ނިކަމެތިވެފަޢާއެތަްއ  ވެނިޔާ ލިބިފައިތިބި އެަތއް ބަޔަކު އެބަިތބި. ވަޒީފާތަކުން ބޭރުގެ އަރައްޔިތުންނަށް. މީ

މަ ާފހަގަުކރަން މަނިކުފާނަށް ވެްސ ވާަހކަފުޅުދައްކަވަމުން މަގުަމއްޗަްށ އަޅުގަނުޑ ހަ ،އާދެ! އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ެއ ވަނީ. ތެރޭގައި ވެސް އެތަކެްއ އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައި ސައްކަތް ޔަ މަނިކުމެ އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް އައިސް ކުރަމުން ދި

ެގ هللاއައި މަަސއްކަތުެގ ދުވަްސ  މިނިވަން ކުުރމަށް ޓަކައި ކުރަމުންިމ މިއަނިޔާތައް އަޅުގަނޑުމެން ަސލާމަތްވެ 

ްނ މިއަީއ މިހުިރހާ ވެގެދަނީ. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދުމި ވަނަ މަޖިލިްސ މިއަދު ިމ ފެނިގެން  19ވާގިފުޅާއިއެކީަގއި 

ެގ ާވގިފުޅާއިއެކީގަިއ މިފަދަ އަިދ މީގެ އިތުުރ އެތަްއ ބިލުތަެކްއ هللاކަންކަމެއްގެ އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. 

ރައްޔިތުންނަށް ފައިާދހުިރ  ،ވޭނެއްހުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަނޭޅޭނެ. އަދި އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ުނލެމިމަޖިލީ

ންތައްަތކެއް ހުަށހެޅޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީްނކަމާއިއެކީަގިއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުިރހަމައަށް ތާއީދުުކރާާހލު ދަންނަވަން. އް ކައެތަކެ

 ުފރުޞަތަށް.  ވަރަށްބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ެދއްވި

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ވަށު ދާިއރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ މާ ، ނީޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިާހރު ިމ ުފރުޞަތު ައރުވަ

 މުޙައްމަދު ސައީދަށް. 

 

 ވާަހކަދެއްކެވުން: މާވަށު ދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ސައީދު 

ދާ ދުވަެހއް. އަޅުގަނޑު ހަަމ މުހިއްމު މަްއސަލައަކަށް ވާހަކަދެެކވެމުންވަރަްށ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

ވެސް ކޮންމެވެްސ ސަުރކާރަކުްނ ކުިރ ކަންތައްތަަކކާިއ  ޟޫގޮްސ މިގުޅެނީ ހައްަތހާ މައު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން މި

 ބަޔަކަްށ ކުެރވޭނެ އެންެމ އަާރ ދުނިޔޭގައި  ށްއަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަ. ާވހަކަތައް އަޑުއިވޭތީ އެއް ދޭތެރޭގައި ކަމަށް ބަ

ހެއް ހެދީމަ ެއވާހަަކ ދެކެވެންވާނެ. ވައްކަމެްއ އޭ. ގޯރަނގަޅު ކަމަކަށްވާީނ އިންސާނީ ަކރާމާތް ރައްކާެތރި ުކރުން ނޫންބާ

މަލެްއ ހިނަގއިފިނަމަ އެކަމެްއ ވެްސ ބެލެންވާނެ. ވަިކ މީހަުކ އިސްތިސްނާާވކަށް ވެްސ ހަަމ ޢަނުވަތަ ކޮރަޕްޝަްނގެ 

 ،ިދވެހިާރއްޖޭެގ އެތަްއ ސަުރކާރަކުްނ ެވރިކަްނ ކޮށްފި. ހިްނގަާވ ބައެއް ،. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސްނުޖެހޭ

ގަިއ އަޑުއިވުުނ ާވހަކަތަކަްށ ބަާލލަމާ. ދެންެމ ޚު ހަނދާްނ ުހންނަ ތާރީ ،ގައިޚުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ާތރީއަޅު

. ވެސް.އައި.ޑީގެ ވާހަަކ ޕީއެފް. ގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެންދިޔަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ެއ ފާހަގަުކރެްއވި ފަދައިްނ އަޅު

އެމް.އެސް.އެލްެގ  ޑުމެންނަށް އަޑުއިވިގެންދިޔަނޯމލްޑިވސްގެ ވާހަަކ ެވސް. އަޅުގަމެގަސް. ވެ ްސގެ ވާހަކަ މޯލްޑިވްރއެއަ

 ށް ހަމަގައިމުވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަ ށްސްޓޯރުެގ ާވހަކަ ެވސް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަ ވާހަކަ ވެސް. ބޮޑު

މިާސލަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަްނވީތޯ ސް.  ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ ދަުތރުފަތުރުެގ ނިޒާމުެގ ވާހަަކ ވެށްރަނގަޅަ

އޭުރގައި ހުޅުވާީލ  ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ ސަުރކާރު މުގަިއ ދަތުރުފަތުެގ ނިޒާމުއިއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ ެވރިކަ
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ެނ އެފަދަ ނުބައި ިނޔަތެއްގަިއ އެކަން ުކރައްވަފާގަޫބލެްއނުކުރަން  އްއަޅުގަނޑެ !ނޫން .ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިުކރަންށޭ

ދިރިއުުޅމުގެ ފެންަވރު ރަނގަޅުކުރަްނ ހަމަ މަނިކުފާުނ ވެްސ މަކަށް. މިސާލަކަްށ ދިެވހި ރައްޔިތުްނގެ އާއްުމ ކަ

ގޮތަށް ހުރިާހ ަރއީސުންެގ ވެްސ ޢަމަލުތަްއ ހުންނާީނ އެ ވަނީ.  އަޅުގަނުޑ ގަބޫުލކުާރހިތް ވި ކަމަށްއް މަސައްކަތްކުރެ

ާސލަކަށް ހަްތ ހިންަގާވ މީގެ ފްލިްޕ ސައިޑަށް ަބލައިލަން. މި، ސްމަވެކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ. ެއހެންނަ

ޭއރުެގ ، 2 މެ ަސރަހައްދަކުން ކޮންހެކްަޓރުެގ ބިން  15ުމ ހިންގުމަްށ ޓަކަިއ ޒާދަުތރުފަތުރުެގ ނިއްދެއްަގއި ޙަސަރަ

ޖޭގައި ާއއްމުކޮށް އްރާ ވެހިރުގެ ބިުމގެ ވާަހކަ. ދިޓަހެކް 105ތަކުަގއި ުހރިއިުރގައި މިކިޔަނީ ޖުމުަލ އެގްރީމެންޓު

ލަާމ ށް ަބލާމަހެކްޓަުރގެ ބި 7 ރެޖްކޮށްލީމާ އެވް ޑުމިންތަކުގެ ބޮ ތަށް ބިން ކަނޑައަޅާ ރިޒޯޓުފަތުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަ

ދިރިއުޅުމުެގ އްދުެގ އާއްުމ ަރއްޔިތުންެގ ޙަ ސަރަ 7 ،ރިޒޯޓެްއ ަތރައްޤީުކރަން 15އެހެްނވެއްޖިއްާޔ ިމ ކިޔެީނ  !ހިންގަވާ

ގާއިމުކޮށްިފ  ކޮަޓރި 100ގައި ކޮންމެ ރިޒޯޓެއްގަިއ ރިޒޯޓު 15ރިޒޯޓެއް. މި  15މި ދެނީ ގެންނަން ދަލެއް ށް ބަފެންވަރަ

ނުދގެ ވާހަކަ. އާއްުމ އެ 3000ކޮަޓރީެގ ާވހަކަ.  1500އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މިކިޔެީނ ގާތްގަނޑަކަްށ  ވާނަަމ ށްކަމަ

، ތަުކގެ ޮއކިއުޕެންސީ ާގއިމުކޮށްފިނަމަަގއި މި ރިޒޯޓު 60ުރގައި %ބަާލއިއޮިކއުޕެންސީއަށް  އުސޫލެއްަގއި ދިެވހިރާއްޭޖގެ

ިމލިއަން އެެމރިކާ ޑޮަލރު ލިޭބނެ ގާތްގަނޑަކަށް މި ުހރިހާ ރިޒޯޓެއް ތަަރއްގީުކރީމަ. މި  164ގާތްގަނޑަކަށް  ކަށްއަހަރަ

ޔަނީ. ރެވޭެނ އަެގއްެގ ވާަހކަ ިމ ކިރުކު މަތިންދާ ބޯުޓގައި ހިޭލ ދަތުފަތު ،ނީ ދިެވހި ރައްޔިތުންނަްށ ީސ ޕްލޭންަގއިކިޔަ

ދިޔަީއ ކޮްނކަމެއްތޯ. މި ނިޒާމު ފުނޑިގެންދިޔައީ. އިންޓެންޝަން މިއާިޚރު ނަތީޖާައކަށް ވެގެން، އެހެންނަމަވެސް

މަކު ނިޒާމު ފުނޑިގެންދިޔައީ. އެއީ ރަނގަުޅ އިންޓެންޝަނެއްގައި ުކރިޔަސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ގަޅު. އެކަނރަ

ބަަޔކު  ،މެވިދާނެ، ތާޅަފިލން ވެްސ ފުމެވިދާނެ. ެއހެންނަމަވެސްކަށިގަނުޑ ވެްސ ފު، ޯލކުރެވިދާނެްސ ބްވެވިސްލް

ރަނގަޅަށް ކަމެއްކުިރއްޔާނޫންތޯ ުކރެވޭނީ. ކޮންމެ ަސރުކާަރކުން ވެްސ މިފަދަ އެަތއް ކަެމއް  ވެގެންޅުރަނގަ

 ރުްނ ައހަރަށް ގަިއ އަހަ 4.6ރޯްތ %ތިޞާދީ ގްޤްގެ އިކުރާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެްނ ިމ އަޑުއިވެީނ ދިެވހިާރއް

 އެމެރިާކ ޑޮލަރު  12000 އިއެމެރިާކ ޑޮަލރާ 10000އިތުރުވަމުންދާ ވާހަކަ. މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ކިޭޔ 

 އިުރގައި . ވާ އެބަޖެހެއޭ. އެއީ ތިބޭފުޅުންގެ ބަހުުރވައިންށްވާ މިންަވރު ބޮލަކަ ޤުއްޙައަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް 

 ،ާށއިއުމުަގއި އެބައުޅޭ. ރަޖިސްޓަރުކރެވިގެންާނއި ގޯސްގޮތަޤަބިދޭސީން މި  179000 އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،

ކޮންމެ  ިމލިައން އެމެރިކާ ޑޮަލރު މިމީހުން އާމްދަނީ އެބަހޯދާ 44.7 ،އުޅޭއިރު ދެންނެވީ. ރަޖިސްޓަރނުުކރެވި މި

ފެދިގެންއުޅޭ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. ައހަރަކަްށ ބައި ބިިލއަން ްއ އުދެތިޞާން އިޤްހެއަހަރަކު. ަވރަށް ބޮޑު އެ 

ރޭގަިއ  މި ރާއްޖެއިން ޭބރުުކރޭ. މިިލއަން އެމެރިކާ ޮޑލަރު 537އެމެރިކާ ޑޮަލރު މި ާރއްޖެއިން ބޭުރކުރޭ އެބަ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންެގ  އަދުކީއްޯތ ވާީނ މިއެންމެ ރަނގަޅު ކުދިންނަށް ނަތީޖާ ލިބިގެންިދޔައީ.  ގައި ވަލް އޭލެ

ގަނޑުމެން އެއްފަހަުރ ޅުތަުހނިޔާއާއި ޝުކުާރއި ދަންނަވާފަ. އަ، ލާތަކަށް މުބާރިްކ ބާދީއާއިޢާއި މަޖިލީހުން އެ ކުދިންގެ 

ްށ ކަންކަްނ މާދަމާ ޖީލުތަކަ ،ބްޯލ ގާނޫނުެގ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިާނލެވިއްޖެޯތ މި ވިްސލްސްވެސް ވި
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 މީހުންނަށް އާއްމު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ޤުއްޙަންތޯ މީހުްނގެ އަުގވައްޓާލުންތޯ ނުވަތަ ކުރުރުަގއި ބޭޒާރުދޭއިސްގެނެ

 އޯގާތެިރކަމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލީހުން ދަސްކޮށްދީގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުތައް ެއ އިތިރާމާއި އަޅާލުމާޙުއި

ލޭބަރ ޓެކްްސ  2% އަޅުގަނޑުމެންނަށް .އިއްަޒތްތެރި ަރއީސް ވާނީށް ގޯހަކަ ޔާއްގޯެހއް ހަަދއިފި ރުން.ގޮތަށް ތަރުތީބުކު 

ިމލިއަން ރުފިޔާ ހަަމގައިމު ވެްސ އެޑިއުކޭޝަްނ ފަންޑަކަށް  808 ،މިހާުރ ވެްސ އޮންނާނެ ލޭަބރ ޓެްކސް، ނެގިޔަސް

.ޕީގެ މިހާބޮޑު މެޖޯރޮޓީއެއް އޮތް މް.ޑީއެ !އާދެ ؛ިތބޭފުޅުންގެއި އަަހރު ތެރޭަގއި ަރއްކާކުެރވޭނެ. މިފަދަ ވާހަކަދައްކަ  5

އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަްށ ބޮޑަށް  މަޖިލީހެއްގަިއ މިފަދަ ކަންތައްަތއް ައވަސްކުރުމަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  މު ދާިއރާގެފުރުޞަތު އަރުވަނީ ކަނޑިތީ މި ާހރުމެންބަރު. އަޅުގަނޑު މި އިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ !އާދެ

 .ޢަބްދުލްޙަކީމަށް ހީމްޝަ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޝަހީމް ޢަބްުދލްޙަކީްމ ވާހަކަެދއްކެވުން:هللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު

ކާެތރިކަން ދޭ ިބލަށް އަނެއްާކ ރައް ުކރާ ަފރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތާއިވާވިސްލްްބލޯ !ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ

ތު މި އެދުނީ ިމ ކަމުގެ ބާވަތުން. މުިހއްމު ކަމުން. އިއްޒަތްެތރި ަރއީސް، ވަނަ ަފހަރަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ުފރުޞަ 2

އިއްޒަތްތެރި ެވގެން މި އުޅެނީ. ކަމެއް އަޅުގަނުޑމެން މި ރާއްޖެ ކުރަންެވރި އޯގާތެރި ަސރުކާެރއް އަދި އޯގާެތރި

 ބަސް ބުެނ މި ރާއްޖެ ރަނގަޅު ާފލަށް އެޅުވުމަްށ ޤުއްޙައްޖޭެގ ަރއްޔިތުންނަށް ިމ ރާއްެޖއަށް ޓަަކއި މި ރާ ރައީސް،

ޓަކައި މަސައްކަތްުކރި ދިެވހި ރާއްޖެ ދެކެ ލޯބިވާ އެތައް ަދރިންނެއް ހަޔާުތގެ ބައިކުޅަ ަބއި ކަޅު އަނިދރީގައި ަޖލުެގ 

ނޑުމެން އިްނތިހާއަށް ކަންބޮޑުވެ މިއަުދ މި ބިލު މި މަިޖލީހުން ާބރު ޅުގައައެީއ ތިބެންޖެހުނު ޖެހުމަީކ ތަކުގައި ގޮޅި

ސްޕީޑްގައި ގޮސް ފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމުގެ އަިލގަދަ ހެއްެކއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ާރއްޖެއަށް ޓަކައި މަނިކުފާުނ 

ުކރާނެ. މި  ކުފާނުގެ ޒިުކރާ ައއުމަނި ތާއަަބދުމެ ހަނދާންކޮށް ކުރެއްިވ ބުރަ މަަސއްކަތަކީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން 

ިމ ރާއްޭޖގަިއ ގޯސްކޮްށ ކަންކަްނ ދާްނ  ،ިމ ރާއްޖެއަްށ ޓަކަިއ ތެދުވެބަޔަުކ މިދަީނ ރާއްޖެ ިމހިސާބަށް އައިސްގެްނ 

ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި މަންާފ  މި ރާއްޖެ އަނބުރާ ދިވެިހރާއްޖޭ ،ފެށީމާ ނޫނެކޭ މި ރާއްޖެ ތިމަގަށް ުނގެންދާށޭ

ިމީއ އަޅުގަނޑުމެން ިދރިހުިރ އެްއ މިސާުލ މަނިކުފާނަކީ.   މި ރާއްޖޭެގ ވެރިކަންތަްއ ބަްއޓަންކޮށްދޭށޭ ބުނި ވާގޮތަށް 

ނުކިއްަސރުެގ މަގަށް ުނގެންދެވޭނެކަން ިމ ާރއްޖޭެގ ދަރިްނ ވަރަްށ ދިވެިހރާއްެޖ ތާއަބަދުމެ ފާހަގަުކރާނެ ކަންކަން. 

 ވޭ. މި ރާއްޖެ ގޯސް މަަގކަށް މި ާރްއޖެއަށް ޓަކައި ފަުޚރުެވރިރިްނ މި ާރއްޖޭގެ ދަސާފުކޮށް ދައްކާދެމުން މިދަނީ. 

ަވރަްށ ސާފުކޮްށ ބުނަމުން އެަބ ހަަމ ޚާއްޞަކޮްށ އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަްނ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަހުލަވާނުްނ ، ނުދޭނެކަންކަދިޔަ
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 އަަހރުގެ  5ހަގަކޮްށލާނަން. މިދިޔަ ފާ އަހަުރގެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިތަނުގައި 5މިދިޔަ ، އަޅުގަނޑަށް އެނގޭދޭ. 

ފިނިފެންމަލެއްެގ ެވރިމީހާއަީކ އޭރުަގއި ހުިރ ކެބިނެޓުގައި ތިިބ ބައެްއ ބޭފުޅުންނަށް މިފަދަ ިބލެްއ ނެތުމުެގ ސަބަބުން 

ޒަުރ ޔަ މަންކުރަމުންދިސްބުއިމަށް ޓަަކއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ިއލްތިމާ އެ ަމލުން ފޮނި ،ގޮތަށް ސިފަކުރަްއވައި

އެ ވަޒީރުންނަްށ ވެްސ ަވރަްށ ސާފުކޮްށ  ،އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނީމު. އަޅުގަނުޑ ޤަބޫލުުކރާގޮތުަގއި ެއ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް

ފައިާސ ވެއްދިކަން. އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ފައިާސ ވަތްކަން. އަމިއްލަ ެގއަށް ފޮށިފޮށީގައި އީ ާކކުކަން. އެނގިލަްއވާނެ އެ

މާދުުރގަިއ ތިބި  ،އެތައް ބަަޔކަށް ހިްތވަރުދީާކުލމަށް ޓަކައި  ލްާމލުތުރައްޔިތުންެގ ބައިންނަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތު

ޖެހުމުެގ ކޮޅަށް އިޤްތިޞާދުންނަށް އެަބ އެނގޭ. މި ހުރިާހ ކަެމއް އެނގިތިބެ ްސ ަކއިރިުކރިކަްނ އަޅުގަނޑުމެބަޔަކު ގެނެ

ދަންނަވަންޯތ އިއްޒަތްތެިރ  ؟. މިއަުދ ކޮން ާވހަކައެްއ ދައްކަންތޯިއ ހުްސކޮށްލީކަ ލްާމލުތުނަމުގައި ދިވެިހރާއްޖޭެގ ބައި

މި އެމް.ޑީ.ޕީން ކޮށްދޭނީ. އެމް.ޑީ.ޕީން ، ރައީސް، ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ކޮށްދޭނީ

ވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ ދިން. އަަހރު ދި  5ވެސް ނުުކރަްއވާ. އެ ބޭފުުޅންނަށް މިދިޔަ  ކޮށްދޭނެ. އެކަމާދޭތެރޭ ަޝއްކު

ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ަޓކައި ަކމެއް ކޮށްދޭން ބަލަިއލާއިުރގައި ހުރިާހ ތަނެއް ހުްސކޮށްފަ.  ؟ކުރީ ކީއްތޯ

 ރަށް ސާުފކޮށް. އަޅުގަނޑަށް ވަ ނައީުލޠުފީ ޭރގަިއ ރާއްެޖ ގެهللا . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢަބްދުހުރިާހ ތަނެްއ ހުސްކޮށްފަ

ވަނަ ައހަރު އުފެދުނު  2008ލުޠުފީ ފޮުރވީ. هللا އަަހރުގަިއ ވެިރކަމުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ޢަބްދު 5މިދިޔަ  ،އެނގޭ

 އޭނަެގ އިންސާނީ ަޙއްުޤ ދިނުމަށް ޓަކަިއ އޭނަ ބޭސްަފރުވާއަްށ ފޮނުވީ. ފޮނުވީމާ ،ލުޠުީފއަށްهللا ވެރިކަމުގަިއ ޢަބްދު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ އަަހރު ނުގެނައީ.  5ނަ ފޮރުވީ. ެއކަން ަވރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ. ތްތަކުން އޭއޭރުގަިއ ތިބި އިދިކޮޅު ފަރާ

އަޙްމަުދ ައދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ގެންގޮސް ބޭސްަފރުވާ ކޮށް ނިމުނީމަ އްސަ. ލުޠުފީ އެހެީރ ގެނެهللا ޢަބްދުވެރިކަމުގަިއ 

ންުކރާ ވެރިކަމެްއ މިއަދު މިއޮތީ. އެ ކައި ވެރިކައްސަ. ދިވެިހ ަރއްޔިތުްނނަށް ޓައަޙްމަދު އަދީބު ވެްސ އެެހރީ ގެނެ

ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުތައް ކަށަވަުރކުރުމަށް ަޓކައި މަސަްއކަތްުކރާ ަރއްޔިތުންގެ އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހެްއ މި މަޖިލީަހކީ. މި 

 އަބަދުެވސް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަަކއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ ސާުފ މެޖޯރިޓީ އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް. މަޖިލީހުގެ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންގެ މުސްތަޤުަބލަށް ޓަަކއި ެހވާއި ލާބަޔަށް ޓަކަިއ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްުކރާ ޕާޓީއެކޭ. ިމ 

ތި ދުވަސްަތކެްއ ގަ. މާފާދޭނެ އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ިމ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ާމއުފާވެރި ުދވަސްތަކެްއ ހޯދައި  ންޕާޓީ

ރަނީ އެ މަސައްކަތް. އިރާދަކުރެްއވިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ މި ިބލު ވެްސ ދޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ކު ހޯދައި

މި ޤައުމުން ގެއްލިަފއިހުރި ލާރިަތއް ވެސް މި ަޤއުމުެގ  ،ަހއްޔަުރވެއި ވަގުން ވެސް ހިފަ ،އަވަހަށް ފާސްވެ

ނޑިތީމު ދާއިާރގެ އެންމެހަިއ ، މިއަްށވުެރ މާއުފާެވރި ފާޤަިތ ދުވަސްތަކެްއ ލިބުން. ކަރައްޔިތުންނަށް އަނބުާރ ލިބި

. އަޅުގަނޑު މި ވާަހކަ ދެއްކުމަށް ޓަކައި މި ުފރުޞަތު ދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ،ރައްޔިތުންނަށް ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ

 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަީލ ޙުސައިނަށް ފުުރޞަތު އެުރވުމުެގ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު. ކެންދޫ ދާއިާރގެ އި

ެއ  ކުރީގަިއ އަޅުގަނޑު ހެންޭވރު ދެކުުނ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިްނ ޝަހީމަށް ފުުރޞަތު ައރުވަނީ

ންެވސް ކޮމިޓީއަކަްށ . އެހެޑަިއގަންނަވާ ކަމަްށ އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައި އޮތީމާޖެހިވަކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވަން  ބޭފުޅާ

މިހާުރ ުފރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަުރވާނަން. އެ މެންބަރަކަށް ނަމަ ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަަރކު އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަްއވައިފި

 ހެންޭވރު ދެކުުނ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިްނ ޝަހީމް.އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަީނ 

 

 ންަބރު ޙުސައިްނ ޝަހީމް ވާހަކަެދއްކެވުން:ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެ

 . ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.ނައިފަރު ދާިއރާގެ 

 

  މައްސަލަ(ނިޒާމީ)
 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ނައިފަރު ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ ޝިޔާމް

އަިދ ޞަތަކަށް އެދިގެން އިންނަތާ ަވރަށް ގިނަިއރު ވެއްޖެ. އަޅުގަނޑު މި ފުރުޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ދެއްީވ އަޅުގަނޑު ުފރަތަމަ ުފރުޞަތަށް އެދި  ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަްށ ވެްސ ދެވަަނ ުފރުޞަތެއް 

އިންދާ ދެއްިވ އިންދާ. އަދި ދެންމެގައި މަނިކުފާނު ތި ދެއްވި ފުރުޞަތަީކ ވެސް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަށް އެދިގެން 

 އީ.ސަާމލުކަމަށް ގެނަމިއީ މަޖިީލހުގެ ގަވާއިދާ ިޚލާފަށް ދާތީ އެކަން މަނިކުފާނުގެ  ،ފުރުޞަތެއް ކަމުގަިއ ވާތީ

 ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ކާފައި އިން ލިްސޓާިއ ފުކުރަްއވާތި އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ވެްސ ތަޅުން ހޯދައި ިމ ބަލަނީ މިތަުނގައި ދައް ޢާވަރަށްބޮޑަށް މަ

ފެނިފަިއ ެފނިގެއްލިދާތީެވ ބައެއްފަަހރަށް އަޅުގަނޑަށް ވެސް  ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުމިތާ އިންނެވި މެންބަަރކާ ދިމާވޭތޯ. 

ހެްނވޭުރ ފުކުަރއްވާ. އަޅުގަނޑު ޢާަވރަށްބޮޑަށް މަެއ ދޭތެރޭެގ ފަރަޤަްށ ިމ ދަނީ. ާއިއ އިންނަ ގަޑިާއއި ގެއްލިާދ ގަޑި
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ތި ބޭފުޅާގެ ުފރުޞަތު ިއރާދަކުރެްއވިއްޔާ އިރާގެ ދެކުނު ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރގެ ުފރުޞަތަށް ފަހު ދެކުނު ދާ

 އަރުވާނަން.

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ޝަހީމްހެންވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު ޙުސައިްނ 

ބިުލ ގަލޮޅު އުުތރު ދާިއރާެގ މި ސަރުކާރުން ފޮނުްއވި ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އުފާުކރަން. އަޅުގަނޑު ވަރަށްބޮޑަށް  ،މަިޖލީހުެގ ތަޅުމަށް ހުަށހަޅުއްވައި ެދއްވީތީهللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އީާވ ޢަބްދު

އަމިްއލަ ފަރާތްތަުކގެ އިދާރާަތކާއި ވިދާޅުާވޮގތުގައި ދައުލަުތގެ މި ބިލު ހުށަހެޅުނު މަޤްޞަދަކީ ސަުރކާރުން 

ދޮެވ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ިމ ނިމިދިަޔ ސަރުާކރުްނ މުޅި ދައުލަްތ ޭވ ޢަމަލުތަްއ ހުއްުޓވުން. ވެްސ ނޭދެ އެނޫންޝަނާިއ ކޮރަޕް

ބޭންކް އޮްފ މޯލްޑިވްްސ މެދުވެރިކޮްށ އެތަްއ މިލިޔަްނ ހުސްައރުާވލީ.  ލްމާލުތު ިއ މުޅި ބައިއަތުން ކަ އި، ދެހުސްކޮށް ކަ 

ެއ ފައިާސ އެކިއެިކ ބޭފުޅުންގެ އެަކއުންޓުތަކަްށ ވައްދަިއ ނިންމީ. ިއ ަވގު ްޓރާންސެކްޝަްނ ހިންގަޑޮލަރެއްެގ 

ެއއްވެސް މިނިސްްޓރީއަކަށް ރާއްޖެިއން ބޭރުގެ އިންވެްސޓަރަކު ގޮއްސިއްާޔ ފުރަތަމަވެްސ ސަރުކާުރގެ ކަމާބެހޭ 

ސީދާ ވިޔަފާރިޭއ  ވެސް. މުޢާމަލާތް ބަލަިއގަންނަނީމި ެއހިސާބުްނ ފުރަތަމަ ތިމަންނައަށް އޮތީ ކޯއްެޗއްހޭ އަހަނީ. 

ބޭންްކ އޮްފ މޯލްޑިވްސްެގ ހިނގައިދިަޔ ، އޮއްވައިެއ ޙާލަުތގަިއ ދިވެިހރާއްޖެ ދައްާކލަނީ. ވަތްދޮުރ ބުނެފިއްޔާ ައވަހަްށ 

ކޮށްޕާީލ ، ޅާީލ ޖަލަށްގަގެންގޮްސ  ސްޓާފް އެތަނުެގ  އިއާއްމުންެގ ސަމާލުކަމަްށ ެގނަޖަރީމާތަކުެގ ާވހަކަ ހުރިާހ ނުބަިއ 

ޙައްމަލު ނުކުރުމަށް އަދި މިއީ ުކރަންޖެހޭ ކަމެްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެނި މިކަން ތަމިފަދަ ކަންކަން ށް. ޖަލަ

ގެ ހުރިާހ ނުބަިއ އެފަދަ ކަްނކަން ަރއްޔިތުންެގ ފައިާސ ސަރުާކރުއްމުންނާއި ހަމައަްށ ތިަލކުރުމާިއ އާ ކަމާއި މިއީ ިމކަން 

ލު ާކ މައްސަަލ ަރއްޔިތުްނނަށް ހާމަކޮށްދޭ މީހުންނަީކ ީހރޯއިންެގ ގޮތުގަިއ ހަަދއި ހަމަ ޮރލަށް ތިބެގެްނ ރޯމާދުވާ 

އަޅުގަނޑު  މި ފޮނުވީ.ބިލު މި މަިޖލީހަށް އެ މާތް މަޤްޞަދުގައި ަވރގެ ސްލްްބލޯހިމާޔަތް ދޭންވެގެން މި ވި

ްނ ފުރުޞަުތ ރައްޔިތުްނ ދެްއވިއޭ. ދެވޭނެގޮްތ ހަދައެއަރެޓކްީސގަިއ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ުހރިާހ ބޭފުޅުންނަށް  ،ދަންނަވާނީ

ނަމަ އަޅުގަނޑު ވެްސ މިތަނަށް އަންނާީނ . އެކަްނ ކުެރއްވިަދއްކަން ނުކޮށްއައިސް ދެްނ ކޮން ވާހަަކއެއް

އެހެންވީމަ، އެކަން ކުރަން  ތާ.މިތަނަށް. އެ ނިމުނީއްޓާލީަމ ނައެއަރޓެކްީސއެއްަގއޭ ސަހަާރއަށް ޖައްސާލާަފއި 

ދަުއލަތް ދަުރވާލާފަިއ އެތަްއ ބިލިޔަނެްއެގ ، އި ހުސްކޮށްފައިކުރާނެާހ ފައިާސ ހަމަ ރޮލަްށ ކަފުރުޞަތު ލިިބ އެކަން 

ނެރެ، ހުްސ  އެއް ސާޑެޓު ބާއްވާފަިއ އަިދ މަނިޓަީރ އޮތޯރިޓީ، ރާއްޭޖގެ ސެންްޓރަްލ ބޭންކުގަިއ ުހރިއްާޔ ުހރި ފައި 

މިތައްސަޭތކަ ބެޑޭ. ބެޑްއަޅަން އިންެވސްޓަރުްނ ، އޭެއއަރެޓކްސީދެންއައިްސ ިމ ވިދާޅުވަީނ ލާފަިއ ޓީބިލަށް ތަްނ ހަދާ 

ިމ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެީއ މި ބިުލ ތިމަްނނައަށް އޮތީ.  ހޭރާއްޖެ ވަޑަިއގަތީމާ ފުރަތަަމ ކުރާކަމަީކ ކިާހވަެރއް

ަކ ދެއްކެވިނަަމ އަޅުގަނޑަށް ކަންބޮޑުވީ. އެުދވަުހ ެއ ާވހަމިއަުދ ދައްކަވާީތ ޖެހުނު ސަބަބަކީ. އެފަަދ ވާަހކަތަްއ ލާނމް

އަދި ފައިސާ އިތުރަށް ިމހެން ، ަޖހަން. އެހެންެވގެން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މުްސ އަތްއަޅުގަނޑު ވެސް ދިޔައި
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އިސް ވެރިންނަށް ތިބެގެްނ ވުޒާރާތަުކގައި ހަަމ ސަރުކާުރގެ ންކަން އަދިވެސް އިތުރު ެއހެން ކަކެއުމުގެ ބަދަލުަގއި 

އެބައޮތް. ުކރައްވާފައި ވެސް ެއބައޮތް. ވަކި ވިޔަފާރިތަަކކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޓަކަިއ  ުކރެއްވެވެން ވެސްކުރައްވާ. 

ނަގަމުްނ ގެންދިއުމަީކ  ފައިސާޑިކްލެައރ ކޮްށ ެއކި ވިޔަާފރިެވރިންނަށް ެއކި އަގަްށ ރާއްޖެ އެެތރެކުެރވޭ މުދަުލގެ ައގު 

 ންޖެހޭނެ ކަެމއް. އަޅުގަނޑުމެން ިމ ތިބެނީ ޯކލިޝަން ށްގެްނ އަޅުގަނޑުމެން ަބލަކޮވެސް ހަަމ މިގޮތަްށ ވިްސލްބްޯލ 

ޔާފަިއ ހެސްކި .ކޯލިޝަން ސަރުާކރެއް. އެ މީަހކާ ނުގުޅޭ ާޕޓީއެއްގެ ިވޔަފާރިެއއް ވެއްެޖއްޔާ ފުނޑާލަނީ އި،ވެރިކަމެއްގަ 

ފަަދ  ޑިއުޓީ ަނގަންވީ. ެއ މީހަުކ ަވރިހަަމ ކޮންމެ، ލާިރ ނަގަްނވީ އި ޖައްސާފަވެްސ  500%ބޮޑުކުރަންވީ. 

ާއއްމު ކުންފުނިތަކުގަިއ ވެްސ އަިދ ެއ މީހެްއެގ ދުވަްސ ދުއްާވަލންވީ. އެހެްނވީމާ،  ،އެވިޑެންސެއް ެދއްކިޔަސް

ރައްޔިތުންނަށް އަނިާޔވެިރވެ ، އްޔިތުްނގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެދައުލަތުގެ ރަ، ވުޒާރާތަުކގައި ެވސްސަރުކާުރގެ 

ތްކުރާ ކަމަށް ވެއްެޖްއޔާ މި ބިލުެގ ދަށުން ހިމާޔަްތ ލިބޭނެ. މި ބިުލގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ެގއްލުންދޭން މަސަްއކަ

ރަނގަޅުުކރުމުގެ ުފރުޞަތު ލިބޭނެ.  .ކުރެވޭނެ. އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ވިސްނުުމގެ ފުރުޞަުތ ލިބޭނެ އޭތި ހަިއލައިޓު

ުރގެ ވައި ޔިތުން ޚިޔާލަްށވެސް ގެނަަރއް މިީއ ދިވެހިރާއްޭޖގެއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރަީކ 

ިމ ކޭ. ނިންމިގެްނ ޮގއްސި ަސރުާކރެ ކޮށްފައިބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ވައްކަން  މާ  ،ކަންކަމަށްވުެރ މާ ނުބަިއ ކަންކަން

އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން މި ބިލު ަބލައިގަނެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަދި އިތުރަށް މިއަށް ުފރިހަމަުކރަން 

މި ބިލު ގާޫނނެއް ގޮތުގައި ފާސްކޮށް، މީގެ މައްޗަށް ަސރުކާރުްނ ، ގެނެސްވެއްޖެއްޔާ ކަމެއް ންނަންޖެހޭ ގެ

އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާެގ ަވރަށް ގިނަ ަބއެއްެގ އެދުމެއް.  ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް މަކީޢަމަލުކޮށްދެއްވު

 ިބލު  ފާސްުކރައްވައި، ބަރުންނަްށ މިއަށް ތާއީދުކޮށްދެއްވައި، މިއަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްެތރި ުހރިހާ މެން

ިވ ފުރުޞަތަްށ ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުުކރިއްާޔ އެދެން. ދެއް ށް އަަވހަށް ޢަމަލުުކރެވޭެނ ގޮތަކަްށ ހައްދަަވއިދެއްވުމަމިއަށް 

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ ނައިފަރު ދާިއރާގެ  ،ދެން މި ފުރުޞަތު އަުރވަނީއަޅުގަނޑު މެންބަރު.  ޝުކުރިްއޔާ އިއްޒަތްތެރި އާދެ! 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް. 

 

 ނައިފަރު ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވުން:

ސްކޮށްގެން މި މަޖިީލހުން ނައިފަުރ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް އާދޭ ،ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ާދއިރާެގ ބޭފުޅަކާިއ ތި ވަރަްށ ބޮޑަށް ނައިަފރު މިއީ ، ސްކުެރވޭ ިބަލކީހު ބަ ވަގުތުކޮޅެއް ހޯދަންޖެހޭތީ. އަިދ މިއަުދ މި

ިމ ުކީރ އެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ބޮޑަށް ގުޅުވައިގެްނ ާވހަކަދައްަކާވ ބިލެއް. ިތބޭފުޅުންނޭ މި އިާޝރާްތ ބޭފުޅުން 
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ކުރުވެންެޖހޭނެ. އަދި މި ިބލަށް އަޅުގަނޑު  ތެރިުކރާ ަފރާތްަތއް ރަްއކާބްލޯވިިސލް، ތްތެރި ރައީސްއިނގޭތޯ. ިއއްޒަ އަށް

ެވސް ކުރަން. ދުިނޔޭެގ އެހެްނ ފަްއކާވެފަިއ ުހިރ ޑިމޮކްރަސީތަުކގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިމ ފާަހގަކުެރވެނީ  ހަމަ ތާއީދު 

ުތރު ާދއިރާެގ ގަލޮޅު އުކުރުމަށްފަުހ ެގނެވިފައި އޮްތ ބިލެްއގެ ގޮތުގައި.  ކްޓިސްދުަވހު ޑިމޮކްަރސީ ޕްރެ  ވަރަށް ގިނަ

ަސރުކާުރގެ ފަރާތުްނ  ،ހުށަހެޅުއްވީތީވެމި ބިލު މި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް هللا އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދު

ޝުުކރުދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެިރ  އި ާމއެކީގަތެރިކައަށް އަޅުގަނޑު ަވރަށް އިޚްލާޞްނާއެކަމަ، ވިޔަސް ހުަށހެޅުއްވީތީވެ

 ތުގަިއ އިންނަވަނިކޮްށ މިކަަހަލ ބިލުތަކަށް ވާހަކަެދއްކުމަީކ އަޅުގަނޑަށް އެާހ ފަސޭހަކަެމއްމަނިކުފާުނ ރިޔާސަ ،ރައީސް

ރާމް ެވރިކަްނ ކުރައްވާފަިއ އިންނެިވ ބޭފުޅަކަށް ވީތީ، ެއ އިޙްތި  ދިވެިހރާއްޖޭގަ މަނިކުފާނަީކ ނޫން. އެީއ  ވެސް

ބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަެކއް ގައަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދައްކާިއރު އެހެންނަމަވެސް، އޮންނާނެ. ގެ އަޅުގަނޑުއަބަދުވެސް 

ގައި ފެށިގެން އައިސް މަނިކުފާނު ެވރިކަމުްނ  11ރ ނޮވެމްބަ 2008އެބަ ހުރޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަން 

 ންދިޔަ އެތައް ފެނިެގންދިޔައީ މިކަހަަލ އިނިގލިތައް ދިއްުކރެިވގެ ނަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެ އިސްތިޢުފާދެއްވުމާ ހިސާބަށް

އަށް ޚިޔާނާތްތެިރވިކަން ެއކިއެިކ މަސްދަރުތަކުްނ ްނ ުރފިޔާއަބިލި 14.2ކަމެއް. އެވީދުވަސްކޮޅުެގ ތެޭރގައި 

ދަންނަވަނީ. މިީއ  ނޑު މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ގޮއްސަ އޮތީ. ެއއީ މަނިކުފާނު އެކަން ކުެރއްވީއެޭކ ނޫން އަޅުގަ

އަދި  ،ރުކާަރކުން ވުޒާރާއެްއެގ ވަީޒރެްއ ވިޔަސް، ކުންފުންޏެްއގެ އެމް.ޑީއެއް ވިޔަސްކަމަކީ. ސަ  މީގައި ުނރައްކާެތރި

ވަްއކަމެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާެތއް ވެއްޖެއްނަމަ އަބަުދވެސް އިނިގލި ދިއްުކރެވޭތަން ިމ ިވޔަސް ކުންފުންޏެއް މުއައްޒިފެއް 

ދެން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުގަިއ ކުެރވިފައި ުހިރ އެއިރެްއގައި ެއ ހުންނަ ރައީސަކާ ދިާމލަށް. އަޅުގަނޑު ނޭފެންނަނީ 

. އެ ކަންތައްތަކަކީ އެއީ ބެލެންެޖހޭނެ ކަންތައް އެދިއްކުެރޭވކަށް. ވައްކަންތަކުގެ އިނގިލިތައް މަނިކުފާނާއި ދިާމލަށް 

ރު، މަޝްޫހރު އެނޭގ ޖީ.އެމް.އާ ތެޭރގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަެއ ޚިޔާނާތުގެ ނުވަަތ ތެޭރގަިއ  ންތަކުގެ ވައްކަ

މިލިއަނެްއާހ  325 މި ދައްކަނީ، ންއަބިލި 21ޖީ.އެމް.އާރުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ފައިސާެގ އަދަދުން 

ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެ ބޭފުޅުންގެ އޮޑިޓު ރިޕޯުޓގައި އެގޮތަށް އޮތް. އެހެން. ވާހަކަ ޔަރުފިޔާ މަދުވެގެންދި

އްކުރާެނ ދިނު ކަމަކަށް ނެތް. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހަމަ ސުާވލު އުފައްަދއި އިނިގލި ދައުލަތަށް އެ ފައިސާ ލިބު

ވެސް ވިދާޅުވެއްެޖ ރައީްސ ޔާމީންެގ  ބޮޑެތި ޖަރީމާތަްއ މި ހުންނަނީ. މިތާނގަިއ ާވހަކަފުޅުދައްކަވަުމން އެހެްނ ބޭފުޅުން

. އަޅުގަނޑުމެން ނުބުނަްނ ަރއީްސ ޔާމީންެގ ވެްސ ަވއްކަންތަކެްއ ކޮށްފަިއ ހުިރ ާވހަކަ. ުހރެދާނެިއ ގަސަރުކާރު 

ިމ ދަންނަވަީނ ، ވެްސ އެދެނީ ސަރުކާރަީކ ޮކރަޕްޝަްނ ފްީރ ނުވަަތ ޮކރަޕްޝަން ނެްތ ސަރުކާރެކޭ. އަޅުގަނޑު 

ަޖރީމާތަްއ ބޮޑެތި  ،އި ުހިރ ބޮޑެތި ަވއްކަންތައްހުިރ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ތާރީުޚގަިއ ކުެރވިފަ ،ކުެރވިފައިތަށް މިގޮ

ވެސް ހަަމ ޕްރޮޓެކްޓުުކރެވެން ެޖހޭނެކަމަށް  ފަރާތްތައް ޖަރީމާތަްއ ހިންގާ ަފރާތްތައް ފަޅާއަުރާވލާ ބެލެންޖެހޭނެއޭ. އަދި

ށީ މިދިަޔ . މި ބިުލގެ ވަްސ ނުވަތަ މި ިބލުގެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުިއވެން ފެއަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ

ލްކަރީމް، އެ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑަިއގަންނަވަީނ އެނގިވަޑައިގަންަނވާނެ ޤާސިމް ޢަބްދު. އަހަރުތަުކގެ ތެރޭަގއި
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ނިލަންދޫ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސ  އަށް. ޤާސިމް ޢަބްދުލްކަރީމް އަޅުގަނޑު ހަނދާންވާގޮތުން ފ.އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާ

. ވާހަަކ ދެކެވެްނ ފެށީ ްބލޯގެގުޅިގެން ވިސިލް ކާތަމަނިކުފާުނ ހާމަުކރެއްިވ މަޢުލޫމާތު ިއ އިންނަަވއި، އެބްރާންޗެއްގަ

އެއްާބރުލުންދީގެްނ ނުވަތަ އެ މަނިކުފާުނ  އެ މަނިކުފާނާ  އި މިއަދު މިއޮީތ ޭއރުގަ ،ޖެހޭލަންދެން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ަބލާ

ެއ މަނިކުފާނު ހީރޯައކަށް ހައްދަަވއިގެްނ ، ންއެ ުކރެއްިވ ކަމަީކ އެީއ ރަނގަޅު ކަެމްއ ކަމަށް ޤަޫބލުކޮށްގެ

އަޅުގަނޑުމެން އެަބ  ؟ބޭފުޅުންގެ ެވރިކަން ިމއަދު މިއޮތީ. ކޮބައިތޯ ޤާސިމް ޢަބްދުލްަކރީމް ރެްއވިމަސައްކަތްކު

ވެސް  ޤާސިމް ޢަބްުދލްކަރީްމ އެދުަވހު އެ މަުޢޫލމާތުތައް ހާމަުކރެއްީވ ކޮްނ މަޤްޞަދެއްަގއިތޯޖެޭހ ބަލާލަން

 އިންތިޚާބުގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓުގަިއ ގަނޑުމެން އެބަ ބަލާލަންޖެހޭ. ވޭތުވެދިޔަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އަޅު

ރީގައި އެ މަނިކުފާނަށް ނާކާމިޔާބު އިމަރީަގއި ވާދަުކރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ޕްރަޕްރައިމަ

ބްދުލްކަރީމް ބޮޑު ތަފާތަކުން ޤާސިމް ޢަބުން. ސަބަމެންބަރުންެގ .ޕީގެ ޖެހިވަޑަިއގަތީ އެމް.ޑީ ކުރިމަތިލަްއވަން

ލި ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުިވ ވާބޮޑު ވައްކަމެއް ފަޅާައރުުނވަތަ  މިއީ ވިިސލްބްލޯ ގަ.ބަލިވެވަޑައިގަީތ ޕްރައިެމރީ

ކަށް މެނަވެްސ އަޅުގަނޑުްއ ވީތަނެ ބޭފުޅަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުން ކަންތައް ކުރެްއވި ގޮތް. ިމއަދު ެއ މަނިކުފާނު

އީ ރަނގަޅު ކަންތަކަކީ އެއެ ުކރެއްވި ސަުރކާރަށް ގޮވަިއލަން ޤާސިްމ ޢަބްދުލްކަރީމް  ގެދުނޭނގެ. އަޅުގަނޑު މިއަ

 ވަޒީފާއެްއ ނެތި އްާވ ގޮތުަގއި ެއއީ އޭުރ ހީރޯއަކަްށވެފައި ިމއަދު ޒީޯރއަކަށް ވެގެން ޤަޫބލުކުރަ  ކަމެއް ނުވަަތ ތި ބޭފުޅުން

އަޅުގަނޑު މީަގއި އެއްޗެްއ ދަންނަާވކަށް ނެތިން.  !ދާޅުެވދެއްވާއެ މަނިކުފާުނ އުޅުއްވަންޖެޭހ ސަބަބެްއ ިތ ބޭފުޅުން ވި

ުހރި އަޅުގަނޑު ޕާީޓގައި ވަގުުތ ގައި ަވރަށް ިގނަ ވާހަކަ ަދއްކަން އެބަޟޫ އުމަމި އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުގަނޑު 

  ވާނެ.ދެްއވުން ަވރަށް ަރނގަޅުލަަހއްދަވާއޮވެއްޖެއްާޔ ލިބޭނެ ކަހަަލ ގޮތެްއ 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

  !ކުިރއަށް ގެންަދވާ !އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުރިއަްށ ގެންދަވާ

 

 ނައިފަރު ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ ޝިޔާމް ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނު ފާހަގަުކރެވެީނ ހަަމ ތެދަްށ ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ އާދެ! ޝުުކރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުގަނޑަށް ހަަމ މަނިކުފާ

ަވގުތަކަށް އެދުީނމާ އަޅުގަނޑުގެ ަވގުތުގަިއ އެހެްނ ބޭފުޅުން ވާަހކަދެއްިކ  ރައީސެއްެގ ގޮުތގައި. މިހެްނ މިދެންނެވީ

ނޑު މަޖިލީހުެގ ވާހަކަ ދެންނެވީމަ ވެސް މަނިކުފާނު ވިދާޅުީވ ހަމަ ެއކަން އޮތް ގޮތަށް. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުގަ

ދިެވހިރާއްޭޖގަިއ ، ޑަށް ފެނިގެްނ ދިޔައީިމ ހޯމަ ދުަވހު ަޔއުމިއްޔާއިން އަޅުގަނ ،ޔައުމިއްޔާތައް ަބލަމުން ދިޔަިއރުގައި

ވެަފއި ހުރި ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑަށް، ނައިފަުރ ދާއިާރގެ  ަވއްކަންތައް ނުވަތަ ިދވެިހރާއްޖޭގައި ުހރިހިނގާފައި 

 ންމާެލ އަންނަ، ވެދާނެ. ެއހެންނަމަވެސްލެްއ ތަންޮކޅެއް ލަސްވީމައޭ. އަޅުގަނޑު މާެލއަށް އާެދވުންމެންބަރަށް ނޭނގެނީ 



60 

 

އަޅުގަނޑުެގ  މިއީ  ިމ ބަްއޓަންކޮށްފައި މިއޮންަނ ބައްޓަންުކރުމަކީ މަީކ ނުވަަތ މާެލ އަންނަްނ މި ިސސްޓަމުއުއައޮންނަ 

ަގއި ރައީްސ މައުމޫްނ ރުނޑު ދުނިޔެއަްށ އުފަންިވއިގަމިީއ ޭއރުަގއި ވެރިކަްނ ުކރި، އަޅު މައްސަލައެްއ ނޫން.

ންަނނީ މާލެއަްށ މީހުން ޖަމާުކރުމުގެ ޘަޤާފަތެއް ުނވަތަ . އެހެންވީމާ، އޭުރއްސުެރ މިއޮވެރިކަމުގަިއ ހުންެނވީ

ގަނޑު އަޅު ،. އަޅުގަނޑަށް އިނޭގ ރާއްޖެތެޭރގެ ރަށެއްސިޔާސަތެްއ މިތަނުަގއި ިމއޮންނަނީ ާގއިމުކޮްށފަ ،ސިސްޓަމެއް

ތާނަގއި މިއަުދ ފަުރ ަރއްޔިތުން މިއިފަޚުރުވެރިޭވ ނައިަފރަށް އަޅުގަނުޑ އުފަންވީތީ. އަޅުގަނުޑ ފަޚުރުެވރިޭވ ނަ

ަވއްކަމުެގ  އި،ނައިފަރަށް އުފަންވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ާރއްޖޭގައި ހިނގާ ަތރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތަކާތީ. ތަމްސީލުކުރެވޭ

ފާނަކީ ވަރަްށ އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިފިްނ މަނިކުނޫން އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ސަބަބެްއ  ނޭނގެންޖެހޭ  ކާކަންތައްތަ

ުކރަްއވަމުން ކަންތައް  ރަނގަޅަށްމި މަޖިލީހުަގއި ަވރަށް  ފާހަގަުކރެވުނީ އަޅުގަނޑަށް  ން ކަންކަން މިތާނގައި،ފުސާއިން

އަޅުގަނޑު މިއަދު އެދެްނ އޮތީ. ްނތައް އެގޮތުަގއި ެއ އެކަ ހިސާބަށް ވެސް އަދި މިއަދާއި  ބޭފުޅެއް.ގެންދެވި 

ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުްނ އަޅުގަނޑުމެން  މި ،ވާހަކަދައްކާތީ މުގެ ކަހަމަހަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންސާފުެގ ވާަހކަދައްކާތީ

ކޮްނ  ނޭނގެ  އެއްގޮތަކަްށ ވެސް  ޖެހޭ ެއކަންތައް އަޅުގަނޑުމެން މިސާލުދައްކަން. މިހެން މިދެންނެވީ އަޅުގަނޑަކަށްއެބަ

މަޖިލީހުގެ ކުރީަގއި މި ތިބޭ ތިބުން. މިީއ  ނަވާ ބޭފުޅުންާމލެއަށް ނިސްބަތްެވވަޑައިގަން  އޮންނަނީމި ގަވާއިދެއްަގއިކަން

ބަލަިއގަނެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. ރާއްޖެެތރޭ ީމުހން ފަހަތަށްލާފަިއ މާޭލ މީހުްނ ުކރިއަށް، މަިޖލީހުަގއި  އަޅުގަނޑަށް

އެހެންވީމާ، މިކަންަތއް ކަމަކަށް.  ކަމެއް އްގައި އޮތް ދެނޭނގޭ ކޮްނ ގަާވއި  ށްއަޅުގަނޑަކަމިީއ މިއޮންނަ އޮތުން 

މާލޭ މެްނބަރުން ކުރީ ސަފުގައި ތިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އައްޑޫ ސިީޓ ބު ލިބިގެން ޤައެއީ ސިީޓއެއްެގ ލަ، ބަދަލުކުރަްއވާ

ވަރަްށ ރަނގަޅު ުޅ ކޮށްދެްއވުން ނގަސިީޓ ވެްސ ުކރިއަްށ ގެންދަވާ. އެހެްނވީމާ، މިކަންތަްއ ރަ އް ވެސް، ފުވައްުމލަ

ން ރާއްޖެތެެރއި. އަޅުގަނޑު ާމޭލ ބޭފުޅަކު އެހެން ވިދާޅުވީމަ، މިހެން މިދެންނެވީެއއި . ދެކެންއަޅުގަނޑު ކަމުގައި 

 ނޭނގޭ ވާހަކަ  ވަރުވައްކަންކޮށްފައި ހުރި  ނުވަތަ ސްވީމާ، ރާއްޭޖގެ ތަރައްީޤގެ މަޝްޫރޢުތައްއައިލެއް ތަންކޮޅެއް ލަ

ގޮތް. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް،  ުހރިނގޭ ރާއްޖޭެގ ކަްނތައް ވެފަިއ އެ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވީމަ. ންނެދެ

ްޓރާންސެކްޝަނެއް،  155ކުންފުންޏަާކއި އެކީގަިއ އެސް.އޯ.އެފް ކިޔާ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ވާހަަކ ދައްކާިއރުގަިއ 

އެންެމ  އިަފރާތް ބާއްވަ  154ށް ފެނިގެން ދިޔައީ އަޅުގަނޑުމެންނަ، ނަމަވެސްފަރާަތކުން ހަދާފައި އޮތް. ެއހެން 155

ހަަކ ފަރާތެއް އެސް.އޯ.އެފްގެ ަފއިސާގަިއ ޖެހިގެން ނުވަަތ ޚިޔާާނތެއްވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ. ެއއީ ަރއީސް ޔާމީންެގ ވާ

. ފަރާތް 154އެކަނި ނަންގަވަިއގެން އުޅުއްވާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ ކޮަބއިތޯއޭ އަެނއް 

ފަރާެތއް ިމ  ފަރާތެްއ ނުވަަތ ތިން  އޭގެެތރެއިްނ ދެ  ފަރާުތގެ ެތރެއިްނ ަރއްޔިތުންެގ ޕްރެަޝރާއެީކގައި  154އެ 

ިއ ްޓރާންސެކްޝަނާެއ އެބޭފުޅުންެގ ، އެބޭފުޅުންގެ ޚާއްަޞ ތަޙުޤީޤެއް ވެ،އްބެވީތީ ސަރުކާުރގެ އިްސ މަގާމުތަކެްއގަިއ ތި

ެއ ތަޙުޤީޤު ނގޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެލްޖުމްހޫިރއްޔާެގ އޮފީހުން ެގންދެވީ ކުރިއަށް. ރައީސު ގުޅޭ ޚާއްޞަ ތަޙުޤީޤެްއ 

 ދިޔައީ  . ހަމަެއގޮތަށް ކަންަތއް ވެގެން ކަންދާނެހަހުުދ ާކފޫރަކަށް ސީދާ  އްޤީޤުްނ އެަފރާތްތަފެއްޓިއިރުަގއި ވެސް އެ ތަޙް
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ެއހެންވީމާ،  ނބުާރ އިޔާދަުކރެވިފައި އެ އޮތީ.ވަޒީފާ އަ ށްއެފަރާތްަތކަ  އި،ށް އެަފރާތްތައް ހަދަވެސް. ސީދާ ހުދު ކާޫފރަ

ވާން. މިއަުދ އިންސާފުވެރި ، ޖެޭހ އިޚްލާޞްެތރިވާންއެބަ ންމެން މިފަދަ ބިލެްއގެ ވާހަަކ ދައްކާިއުރ އަޅުގަނޑުމެގަނޑުއަޅު

ރު، އި ރުްނ އޮތްފަނޑިޔާ 7ުކރީަގއި  ސުޕްރީމް ކޯޓު، ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ދައްާކއިރު

ދިޔުން މިއަުދ ޑައުންަސއިޒް ކުެރވިގެންދިޔައެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނަ ވަ 18ފަނޑިޔާރުންނަށް  5އަޅުގަނޑުމެން 

 ވެސް  ދަްއކާއިރު  ފަނޑިޔާރުންނަށް ބަދަުލކުާރ ވާަހކަ 7އަެނއްާކ  ،ހަްށ ގަޫބލުނުކުެރވޭތީވެވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ 19

 މިއަދުެގ ަސރުާކރަށް ނިސްަބތްވާ، މިއަދުެގ ަސރުކާާރއި އެކީގަިއ މަަސއްކަްތ ކުާރ ދެ ، މި ިއވެނީމެންނަށް އަޅުގަނޑު

ށަަލއެްއ ފަމިކަހަަލ ކިތަންމެ ބިެލއް މަތިމައްޗަށް، ކިތަންމެ  މެންބޭފުޅަކަށް ފަނޑިޔާރުކަންދޭ ާވހަކަ. ދެން އަޅުގަނޑު

ަބލަން ބޮޑު މައްސަަލއެއް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކަށް ނުފެނޭ. މަތިމައްޗަށް ހެދިޔަސް އިޞްލާުޙވާނެ އެްއޗެއް އަޅުގަނޑަ

މެންބަރުްނ  5މިޝަނުގައި . އެ ކޮމި ޖެހެނީ ރައީސް އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އުފައްދާފަިއ އޮންނަ ކޮމިޝަނަކުން

ުކރައްާވ ޢައްޔަނުޔާ ސީދާ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްވަނީ ބައްިމ ތި، ޔަސްވިން ރުމެންބަ 11މެންބަރުން ވިޔަސް،  7ވިޔަސް، 

އަޅުގަނޑުމެން އިންސާފާއި ހަަމއާިއ  ން. ކޮބައިތޯ އިންސާފަކީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކަނީރުމެންބަ

. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ެދއްިވ ޖެހޭ ހަކަ ދަްއކާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އިޚްލާޞްތެިރވާންޢަދުލުވެރިކަމުެގ ވާ 

އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނަން. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަްށ  މުންށް ބޮޑަށް ޝުުކރުދަންނަވަަވރަހަމަ ފުރުޞަތަށް 

 ކުރިއްޔާ. ވައްސަލާމްަޢލައިކުމް. ބޮޑަށް ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އިުދގައި އެގޮތަްށ ިމ މަޖިލީުހގައި ގޮނޑި ޖަހާފައި ިމހުންނަނީ މަޖިލީުހގެ ގަވާޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ދުންެގ ގޮނޑި ޖަހާފަިއ ހުިރ ގޮތް. ރަޖަހަން ކަނޑައެޅިފައި އޮވެގެެނއް ނޫން. އާދެ! ޒަމާނުއްސުރެ ފަށަިއގެން  ގޮނޑި

ދެްނ  ވަނަ ައހަރު ުފރަތަމަ އިށީންނެވިިއރުގައި. 1932ތިއްބަވަނީ ުކރީގަިއ  ރުންނާއި މާޭލގެ މެންބަރުންމެންބަ 8

ވަނަ  68އަޅުގަނޑުމެން ަރސްކަމެއް ދޫކޮށް ޖުމްހޫިރއްޔަތަކަށް ބަދަުލވީމަ ، މެންަބރުން 8ފަހުން އައިސް ރަދުންގެ 

މެންބަރުންެގ ގޮތުަގއި ކަނޑައެިޅ ެއ ބޭފުޅުން ކުީރ  8ޖުމްހޫިރއްޔާެގ އެއީ ރައީުސލް އަހަރުއްުސރެްނ ފެށިގެން

ުކރާ ގާނޫުނއަސާސީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަަނ އަަހރު މިހާރު ިމ ޢަމަލު 2008ގޮނޑިބަރީގަިއ ތިއްބަވަމުން ގެންދެވީ. 

ބުވެގެްނ އަންަނ މެންބަރުންނަްށ އިންތިޚާ ަތކަކުންމެންބަރުންނަީކ އިދާީރ އިންތިޚާބީ ދާއިރާޭއެގ ދަށުން މަޖިީލހުެގ ލިބި 

ރަމުްނ ކު އެގޮތަށް މިހާރު ތި ިތއްބެވި ގޮތަށް އިށީނދެވަޑަިއގެން ތި ތިއްަބވަނީ ކުީރއްސުރެން ފަށަިއގެން އެކަްނ  ވޭ.

އަންނާތީ. އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ ގޮތަށް ދެކޭިއރުަގއި އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް ނުފެނޭ މީކީއެއް މި މަިޖލީހުގަިއ މެންބަރުްނ 

ތަކުަގއި މެންބަރުްނ ސްާޢއްމުޮގތެއްގައި، ޢާއްމުގޮެތއްގަިއ މަޖިލި ގައި.ތިއްބަވަްނ ބުއްދިެވރިގޮތެްއ ކަމު ގެންށީނދެއި

އަނެްއ ޕާޓީެއއްެގ ނުވަަތ ވާދަެވރިްނ އޭުރގަިއ . ޓީއެއްެގ މެންބަރުްނ ެއްއ ދިމާލެއްގައިއިށީނދެ ތިއްބަވަީނ ެއްއ ޕާ
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އްޒަތްތެރި މެންަބރުން އެދިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ިމ އިދިކޮޅުގައި. ެއހެންވީމާ، އޮންނަ ސަރުާކރެއްެގ ޕާޓީއާއި ދިާމ އި

 ރަ މުގައި މަިޖލހުެގ ގޮނޑި ޖަާހ ަތރުތީުބ އަތުރާފަިއ ިމހިއަިދ އަޅުގަނޑަްށ ފެންނަ ފެނު  .މަޖިލީހުެގ ކަންކަްނ ހިނގާނެ

ޢިއްޒަތްތެިރ ކެންދޫ ދާިއރާގެ ފުރުޞަތު ައރުވަނީ ގޮތް ބަދަލުކުރަން ވެއްޖެތާ އެތައް ުދވަހެއް. އަޅުގަނޑު މިާހރު މި 

 ށް.މެންބަރު ޢަލީ ޙުަސއިނަ

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޢަލީ ޙުަސއިން

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ޒަމާންތަކެްއ ވަންދެްނ ހަމަ ވެްސ އަެނއްކާ  .އްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ ަރއީސްޝުކުރި

ދޭގޮތަްށ މަޖިލީހަްށ ވަންދުަވހުންސުރެން އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ހަމަ އުފެދުުނ ސުާވލެއް އަޅުގަނޑު އެއަޅުގަނޑު މި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ، ސަށް ޝުުކރު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޖަވާބު ދެއްވީމަ ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ ރައީ އެ މިއަދު 

އެީއ ދަގަނުޑ ދަހަާނ ވެްސ ލިުޔއްވާފަިއ އަިދ ، ަގންނަވާނެއެނިގވަޑައި ށް ނގޭ އަދި ވަކިްނ އަމުދުން ރައީސައެބަ އެ

ބަސްތަާކިއ އަިދ ، ާގއިޤައުމެއްެގ ބަސްމަ .ވީމާދިވެހިރާއްޭޖގެ ާތރީުޚ ވެްސ ިދރާސާކުަރއްވާފަިއ ހުންެނވި ބޭފުޅެއް

މެން ކިޔަނީ ނުީބހެންާޏ ސަޤާފަތް އެމުނި އެުތރިގެްނ އަންނާނީ އެ ބަޔަުކ ގަޫބލުކުާރ ުއސޫލުތަކެއްެގ މައްޗަށް. އަޅުގަނޑު

ނގޭ ވިލުެތރޭގަިއ ވެްސ ދޯިނ ނުބީހޭނެކަްނ އަިދ އެކޮންމެ ދިެވއްސަކަްށ ވެްސ އެބަ، އެހެންނޫނަސްކަނޑާ ހަމައޭ. 

ނޫނިްއޔާ ނުބީހޭެނ ކަމަްށ އި ެއހެންނަމަވެސް، ހަމަ ކަނާޑ ހަމައިގަ .  ދޯިނ ނުބީހޭނެކަންފުންފަޅުގައި ވެސް

ިލޔެގެްނ  ސޮއްނުގޮވާށޭ ުނބެހެންޏާ ެއ ކަމަކަްށ ކާޅުކެޔަްސ  އިއަިދ ތިމާއާއަޅުގަނޑުމެންގެ ބަސް މަުގގައި ލިޔެގެްނ 

މުިނ އެތުރުްނ ރާވަިއގެން ަބސްމަގާިއ އެ އުޅުމުގެގެ ިދރިއަޅުގަނޑުމެން މުޅި ދިވެިހ ާތރީޚުގަިއ ނުވަަތ އަޅުގަނޑުމެން 

މިއުޅެނީ ހަމަ ކަންތައްތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ފޮުރވަން ވެގެްނ. އެއިރެއްގައި ަސރުާކރުގެ ނުވަތަ ދަުއލަތުގެ ކަންކަްނ 

ކުެގ ވާަހކައަީކ ކުާރ ނުިކއްސަުރ ނުވަަތ ގޯްސ ކަންަތއްތަމީހުްނ ހިންގަން ތިޭބ މީހުންނާިއ އަިދ ިވޔަފާރީަގއި އުޅޭ މީސް

ން ދައްކަން ނުޖެހޭ ޒާތުގެ ާވހަކަެއއް ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެން މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަސްމަގުގައި އަދި އަމުދު

ހުަރގެއަށް ވަންނަން ބޭނުްނ  އަޅުގަނޑުމެން ކުޑައިުރގައި ދައްކާ ވާހަަކއެއް އޮންނާނެ .ލިޔެފަވެްސ  މުހާވަރާތަުކގައި

 .ނުބުނުމާ، ނޭނގުމާއި، ނީވުމާއި، ނުބެލުމާއި، މާއިެއއީ ުނފެނު. މާ ދަްސކުރަންޖެހޭނޭ ނުވާ ކަމަށް ވަްނޏާ ފަސް

ގޯްސ ވާަހކައެްއ . އަދި ީމހަުކ ގޯސްކަމެްއ ކުާރ ަތން ބަލަިއގެން ވެސް ުނވާނެ. މެއް ކުާރ ތަން ފެނިގެްނ ނުވާނެގޯސްކަ

އެނިގގެން ވެސް ުނވާނޭ. އަދި ެއ  ހިނިގކަން އެކަންދައްކާ ކަމަށް ވަންާޏ އެކަން އަޑުއިވިގެން ވެސް ނުވާނެ. ައދި 

މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަސްމަގު އޮތްގޮތް. މިީއ . ވެސް ނުާވނެ ވާހަކަ އެއްވެްސ މީހެްއ ގާތުގަިއ ބުނެގެން

 އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޤާފަތް ނުވަަތ އަޅުގަނޑުމެންގެ ިދރިއުުޅން މިހާތަނަށް ބައްޓަްނވެފައި އޮތްގޮތް. ެއހެން އޮއްވަ 

އެތުރިފަިއ އި އެީއ ކުީރގަ.  ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެން މިހުރިާހ ކަމެްއވެސް ބަދަލުުކރަންޖެހޭ ާވހަކަދު ރައީސް ިތޔަމިއަ

މިއަދުގެ ަރއީސް ތިހެން ވިދާޅުވީމަ އަޅުގަނޑު ަވރަށް  ،ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުުކރަންޖެހޭ ާވހަކަ ތިބި އެތުރުން
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 ،މައްޗަްށ އުފާެވރިކަން ިމއަންނަނީ މިފަދަ ިބލެއް ަމތިއަެނއްކާ އޭެގ . ފާވެިރ ދުަވހެއްއުފާވެއްޖެ. ަވރަށް އު

އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން މި އާދަާޔއި ިޚލާފަށް  .އާ ެބހޭ މިފަަދ ބިލެްއ ިމ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިގެްނ އުޅޭތީވިސްލްބްލޯ 

މަ އެހާ ފަީޤރީ ދިވެހިބަްސ ހަ؟ ހުނީކިޔަން މި ޖެ ވަރއޭވިްސލްްބލޯީކއްވެގެްނހޭ ވިސްނަން އެބަޖެހޭ މިބިލާއި ދޭތެރޭަގއި 

ގަިއ ވެސް އެނބުޭރ އާނގޭ މިާހރު ސޯަޝލް މީޑިއެއެބަިކޔަން މިޖެހުނީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް  ަވރވިްސލްބްލޯ ބާވައޭ

 . އެހެންނަމަވެސް،އޭކުާރ މީާހ ކިޔަން އެބަޖެހެށާއަށް ފަުކރާ ީމހާ ވިްސލްބްލޯިކޔަންވީ ނޫްނހޭ ނުވަަތ  "ކުރުންށާފަ"

ގޯްސކަމެއް  .އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަ ކަމަކަްށ ނުވާތީއެ ެވްސ  މެްއ ދިވެހިަބހުގަިއ ނެތީއެކަށީގެންާވ ނަ އި މިޙަޤީޤަތުގަ

ަކމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކޮށްގެްނ މިތިބެނީ. އެއީ ބޮޑެިތ  ވާހަކަެދއްކުމަކީ އެއީ ކޮްށގެންވާނޭ ކަެމއް ނޫންެއ ކުރީމަ 

 މެންއަޅުގަނޑު ންކައަމުދުން ކޮްށގެން ނުވާެނ ކަމެއްއަދި މަކީ އެުރވުފަޅާ ރުކޮށްާވހަކަ ބޭޒާ  އްތަުކގެމީހުން ކުާރ ކަންތަ

 ރަށްތަކާ  ،މި ަބލަނީ ފަޅުތަކާއި މެންފަިއ ހުންނަ އެއްެޗހި ކަމަްށ އަޅުގަނޑުރަދުންެގ ވެދުމަްށ އަުރވާ ެޖހޭ.ގަބޫލުކުރަން

މެން ބަލަމުްނ މިއައީ. ކެްއ ކަމަްށ އަޅުގަނޑުމި ހުިރާހ އެއްެޗއް. އޭެގ ފަހުްނ ެއއީ ރައީުސލްޖުމްހޫިރްއޔާގެ ިމލް

ރަދުން ބޭނުްނވީމާ ބޭނުން މީހަކަްށ ދެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ އެއްެޗއް ކަމަްށ ، އެހެންވީމާ، ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ބޭނުންވީމާ

 ގަބޫލުުކރަްނ އެހެންނަމަވެސް، މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން . މުިޅ ދައުލަުތގެ ިމލްކިއްޔާަތކީ މިއައީ އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަމުްނ 

ރައްޔިތުންެގ އެއީ ދިވެިހ ދައުލަތުަގއި ދިެވހި ދައުލަތައް ނިސްބަތްާވ ހުިރހާ މުދަލަީކ ، ނީ ދިވެހި މިލްިކއްޔާތުމި ފަށަ

 ،މުދަލުން ވައްކަްނ ކުާރ ކަމަްށ ވަްނޏާ، އެއްޗެިހ ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، އެ މުދަލަްށ ބޭވަފާެތރިާވ ަކމަށް ވަންޏާ

 ވަންާޏ އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުދަލުން ީމހަކު ކޮރަޕްޝަންެގ ގޮތުަގިއ ޓަށް ގެއްލުންޭދ ކަމަށްށްވެއަޅުގަނޑުމެންގެ ތިމާ

އެ ވާހަަކއެއް ދެްއކުމަކީ އެީއ ކޮންމެ ަރއްޔިތަކަށް ވެްސ  މުއެ މުދަލުން ނުވަތަ އެ ފައިސާއިން ަނގާ ކަމަށް ވަްނޏާ

ދޭެނ ކަމަށް ިމ ިއ ރަްއކާތެރިކަންަކ ދައްާކ މީހާެގ ަސލާމަތާާވހަ އެ އަިދ ެއ ަރއްޔިުތ މީހާެގ  ލިބިފައިާވ ޙައްޤެއްކަން 

ބިލު ހުށަހެުޅއްވި ކަމަށް ޓަކައި ދިެވހި ސަރުާކރަށް އަދި މި ބިުލ  މި ބިލުގައި މި ބަޔާންުކރަނީ. އެހެންވީމާ،

 هللا حمةورالسالم عليكم وހުށަހެޅުއްިވ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަްށ އަޅުގަނޑު ވަރަްށ ބޮަޑށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. 

 .وبركاته

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި

ެއކުގަިއ އަޅުގަނޑު ދަންނަާވލަން މިބިލަްށ  ަބއެއް ބޭފުޅުންެގ މަޢުޫލމާތަށް ޓަކާ. މެންބަރުއްޒަތްތެިރ ކުރިއްާޔ އިޝު

ޅުގަނޑުމެން އަހިނގަމުންދާ ބަހުސް މެންދުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުއްޓީމާ ެދން އިހަށް މެދުކެނޑޭނެ. މެންދުރަށްފަހު 

އަދި ޗެމްަބރ އޮފް ކޮަމރސްގެ ބިުލގައި ވެސް  ،ށް އެހުމުގެ ުކރީަގއި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަރްސެގ ބިލާއިއައިސް ވޯޓަ

ަވގުތު ހުސްކޮށްފަިއ އަިދ ެގ ބިލަްށ އޮްތ މާ، ޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމަރސް ެއހެންވީ. މިހާުރ އޮީތ ވަރަްށ ކުަޑ ަވގުތުކޮޅެއް

ދެްނ ހަަމ ، ހުިރ ރިޕޯޓުަތކުެގ ތެެރއިން ރިޕޯޓެއްެގ މަސައްކަްތ ވެސް ކުރެވިަފއި ވާފައި ފޮނުޓީތަކުްނ އޭގެއިތުރުްނ ކޮމި
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ހިންނަަވުރ ދާއިާރގެ އަޅުގަނޑުމެން ފަށާީނ ދެން ވޯޓަްށ އެހުމަްށފަހުގަިއ ، އެއަށްފަހު، އެއްގަޑި ަބއިަގ ވޯޓަްށ ެއހިފައި

އެހެންވީމާ، ެއ ަގރާރަްށ ާވހަކަފުޅުދެއްކެވުމަްށ  .ތްގަާރރުެގ މަސަްއކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

އެއްގަިޑ ެއހާ އިރެްއގައި. ވަރަްށ ބޮޑަށް  ްނ ތިއްބަވަންވީ އެދިވަޑައިގެންފަިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން ތަްއޔާރުެވވަޑައިގެ

 ޝުކުރިއްާޔ އަޅުގަނޑުމެން މިހާުރ މި މެދުކަނޑާލީ.  

 

 {ށްއަ 13:03އިްނ  12:28 :ކޮޅުގުތުސްވަހު}

 އީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީދު( ރައީސް، ރަރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާރި)

 

 ކަންކަން. ހުށަހަޅާ ން ތަކު ކޮމިޓީ  .9

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ތް ފަށަނީ. ކަމަަސއްފަހު މި ށްއަޅުގަޑުމެން މެންދުރަ .عليكم السالم`. 

( ަގއި ދދާގެ )ވަނަ ާމއް 15ިރްއޔާގެ ގާނޫުނއަސާސީެގ ހޫމްޖުފުރަތަމަ މަސައްކަތަީކ ދިވެިހރާއްޖޭެގ  -{9.4}

ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކަިއ  ރެސިޑެންޓް-ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެިއން ނޮންބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުެގ މަތިން ބޭރު 

ށް ނިންިމ ދިާރސާކޮ ކޮމިޓީން ގެާޚރިޖީ ގުޅުންތަކު ތާއިރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ފޮނުއްވާަފއިާވ ނަންފުޅުތައް ަގއުމީ ަސލާމަ

 އިްނ އެދެން. ބައިްއވަވައިދެްއވުމަށް ކޮމިޓީެގ މުގަްއރިރުެގ ކި . މި ރިޕޯޓު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: މަރަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފް

ޫހރިއްާޔގެ ޖޭގެ ޖުމްމަޖިީލހަށް މި ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަކީ ިދވެހިާރއް ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، އަޅުގަނޑު

 ޓްރެސިޑެން-ާރއްޖެއިން ނޮންބޭރު ޤައުމުތަކަްށ މަތިން ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ގަިއ ާވގޮތުގެ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނިންމި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް.  ާވފައިވާ ނަންފުޅުތައް ދިރާސާކުރަންއްރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ފޮނު ޓަކައިކަނޑައެޅުމަށް ސަފީރުން 

! ރައީސުލްޖުމްުހރިއްާޔ އި ާޚރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެއް. އާދެތާމަކީ ޤައުމީ ަސލާޓަރިޕޯ

ެއ ނަންފުޅުތައް  ފަިއވަނީ.ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްވާ ަނންފުޅު 11މި  ހުށަހަޅުްއވާފަ. ށް ނަންފުޅެއް ިމ މަޖިލީހަ 11ވަނީ 

ްނ ދިވެިހރާއްޖެއި ށް އަކާއްާޒޤު. ެއ މަނިކުފާނަީކ ސްީރލަންއަލްފާޟިްލ ޢުަމުރ ޢަބްދުއްރަ -1ލާނަން. އިދަންނަވަ

 ،ސީޝެލްސް، ޑަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ިމވަނީސެއެންބެ  ޓްރެސިޑެން-ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންަނ ސަފީރު. ނޮން

 -2. ސަފީރުކަމަށް ޓްރެސިޑެން-އަޅާފައި ހުންނަ ނޮންޑަނން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ކަނުމޮރިޝަސް އަދި ކަޒަކިސްތާ

، ޝަތު މުޙައްމަދުދީދީއި ޢާ އަލްފާޟިލާ ،އިންޑިއާއަށް ދިވެިހރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަާވ ސަފީރު
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 އަށް. މެލޭޝިއާ ސަފީުރ ކަމަށްްޓ ރެސިޑެން-ފަިއވާ ނޮންދިވެިހރާއްޖެއަްށ ކަނޑައަޅާން ނިސްތާނު، ބޫޓާނުޣާއަފް

ދެއްވުމަްށ ައލްފާޟިލާ ވިސާމް ޢަލީ. ވިސާމް ޢަީލ ސަފީުރ  ންނަވާ ހު ކަނޑައަޅުއްވާފައި  ން ޖެއިއްދިވެހިރާ

ސަފީރު ކަމަށް.  ޓްރެސިޑެން-ޝިއާއިން ދިވެިހރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާ ނޮންހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ުބރޫނާއީ އަދި އިންޑޮނޭ

ިދ ޭރލިާއ އަޓްއޮސް ،ޞޫމްއުމަهللا ދުރ. ޢަބްސަފީރު. ޑ ހުންނަިއ އްވާފަސިންގަޕޫރުން ިދވެހިާރއްޖެއަށް ކަނޑައަޅު

ްށ ކަނޑައަޅާފައި ޖެއައްސަފީރު ކަމަށް. ޖަޕާނުން ިދވެހިރާ  ޓް ރެސިޑެން-ނޮން ނިއުޒިލެންޑުން ދިވެިހރާއްޖެއަްށ ކަނޑައަޅާ 

-ރިޕަބްިލކް އޮްފ ޮކރެާއ އިްނ ދިވެިހރާއްޖެއަްށ ކަނޑައަޅާ ނޮން އިސް،ވެ އުހުންނަ ސަފީުރ ައލްފާޟިްލ އިްބރާހީްމ 

ައލްފާޟިްލ ، ކަނޑައަޅާފައިާވ ހުންނަާވ ސަފީރު ންދިެވހިާރއްޖެއި ށް ައރަބިއްޔާއަސަޢުީދ  .ކަމަށް ސަީފރު  ޓްރެސިޑެން

އެކުެވިރ . ރު ކަމަށްސަފީ  ޓްޑެންރެސި- ކަނޑައަޅާފައިވާ ނޮންށްިދވެހިާރއްޖެއައިން ންކުވެއިުތ ޖޯޑް ،މުޙައްމަދު ޚަލީލް

ެރއިން އަިދ އޮމާނަށް ބަޙް ،ސައިްނ ނިޔާޒްިދވެހިާރއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ަސފީރު ޑރ. ޙު ރާތުންޢިމާރަބި ޢަ

 އިނިގރޭިސ ިވލާތުން ިދވެިހރާއްޖެއަށް . ކަމަށްސަފީރު  ޓްރެސިޑެން-ނޮން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ  ން ދިވެހިރާއްޖެއި

ސްޕެއިންއަްށ  ،ލެންޑް އަދި ފްރާންސްޔަ، އަ ހުންނަާވ ސަފީުރ ޑރ. ފަަރހަނާޒް ަފއިޞަލް އަޅާފައިކަނޑަ

ވިލާތުްނ ދިވެިހރާއްޖެއަްށ ސަފީުރ ކަމަށް. ަޖރުމަނު ޓް ރެސިޑެން-ނޮންަނ ކަނޑައަޅާފަިއ ހުންދިވެހިރާއްޖެއިްނ 

އާިއ  ންންލެންޑް އަދި ްސވިޑްފި ،ނޯވޭ، މާކްޑެން ،ަލޠީފް  އަޙްމަދުކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީުރ ައލްފާޟިލް 

ޫޔރަޕިއަން  ސަފީުރ ކަމަށް. ޓް ޑެންރެސި-ކަނޑައަޅާފަިއ ހުންނަ ނޮން އިން  ފެޑަރޭޝަނަށް ިދވެިހރާއްޖެން ރަޝިއަ

 ،ބެލްޖިއަމަށް ދިެވހިާރއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ައލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރުއާއި  ޔޫނިއަން

ލަތްތަކުެގ އު އެކުެވރި ދަ -11ފައި ހުންަނ ސަފީުރ ކަމަށް. ޒަމްބާގަިއ ދިެވހިރާއްެޖއިން ކަނޑައަޅާ ނެދަލެންޑްސް އަދި ލަގް

 ،ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަ ސަފީރު އަލްފާިޟލާ ތިލްމީޒާ ޙުސައިން ށްދިވެިހރާއްޖެއަ އިންއާއި އެމެރިކާ  ޖަމުޢިއްޔާ

ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް  11ުރ ކަމަށް. އާދެ، މި ދެންނެވި ހުންނަ ސަފީ ފައިކެނެޑާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ

ބިލުކަްނ ޤާތަޢުލީމާއި މަސަްއކަތުގެ ތަުޖރިބާއާިއ ، ބަަލއި އެބޭފުޅުންގެ ވަނަވަރަށް ، ކޮމިޓީން ވަނީ ިދރާސާކޮށް

ޅުންނަށް ކުރީަގއި ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮްށ މި މަޖިލީހުން އެބޭފު، މި ބޭފުޅުންނަކީ މިހާރު ވެސްވަޒަންކޮށްފަ. އަދި 

މާ، އިތުުރ ވީ ފާަހގަކުރިން.ކޮމިޓީން ވެސް ކަން ތިބި ޭބފުޅުންދެްއވާފަިއ ހުންރުސަފީރުކަމުެގ ފަތްކޮޅު ދިނުމަށް 

މި ދެންނެިވ  ނުކުރެވޭ. ެއހެންވީމާ، ކޮމިޓީން ނިންމީ އިންޓަވިއުއެްއ ކުރަންޖެހޭެނ ކަމަކަށް ކޮމިީޓއަކަށް ގަޫބލެއް 

 ދެްއވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، ިމ ރިޕޯޓުހުންސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި ިމ ބޭފުޅުންނަށް މަިޖލީހުްނ ރު 

 މަތިން ހުަށހެޅީ. އަޅުގަނޑު މި ގޮތުެގ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:



66 

 

މި ބަހުްސގެ ަވގުތު ސްެގ ަވގުތު. ހުީނ ބަޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ިމހާުރ ިމ ހުޅުވާލަ

 ކުރެވެނީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީައކުން އެއް ބޭފުޅަކު ވާހަކަދައްަކވާ ގޮތަށް. އަޅުގަނޑު މިހާުރ މި ފުރުޞަތު ޞައްޚާ

 އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ އަޙްމަދު އާިމރު. އަރުވަނީ އެމް.ޑީ.އޭގެ ފަރާތުން ކުޑަުހވަދޫ ދާިއރާގެ

 

 ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ އާމިުރ ވާހަކަެދއްކެވުން:ކުޑަހުވަދޫ 

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދިެވހިރާއްެޖއިން ޭބރުގެ ޤައުމުތަކަްށ ކަނޑައަޅާ ސަފީރުންެގ ގޮތުގަިއ 

އި ކޮމިޓީން އެކަށޭނަ ޤާިބުލ ބޭފުޅުންތައް ކަމުގަ   ަހމަ އެންމެށް އެކަމަ، ސުލްޖުމްުހރިއްާޔ ފޮނުވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަކަކީރައީ

އަދި މިފަދަ ވަގުތެްއގައި އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުާރ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ވެސް މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ،ވެނިންމަވާފައިވާތީ

ޖެ އްއަޅުގަނޑުމެން އަވަށްެޓިރ ޤައުމުތަކަށާއި އަދި އެހެނިހެްނ ޤައުމުތަކުަގއި ިދވެިހރާ ،ނީހަމަ ފާަހގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވަ

ހާސިލުެރވޭނޭ ގޮތަކަށް އިޚްލާސްެތރިކަމާއެުކ  ަމޤުޞަދު ޤީޤީޙަސަފީރުްނ މި ބައިތިއްބާ ތަމްސީލުކުރުމަށް 

ށް އިންތިޚާބުކޮށްަފއިވާ ކޮންމެ މެންބަަރކު މި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަކީ ވެސް ހަަމގައިމު ވެސް 

ެގ މަތިން ދިވެިހރާއްޖެއަްށ ލާބަާއއި ގޮތުންވީމާ، އެހެކަށަވަުރކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އެިއރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދާ

ށްގެްނ ިތރާމުކޮޙްވީތީވެ މި ކަންކަމަށް އިމަންފާ އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމަކަށް

ތްތެރި ގުޅުމެއް ދުނިޔޭެގ ުހރިާހ ޤައުމުތަާކ އެްއކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ާވ މުޢާހަދާތަާކ އެްއކޮށް ވީާހ ވެްސ ގާްތ ރަޙުމަ

ވަަނ  115ގާނޫނުއަސާސީގެ  ،މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްފަހުމުިހއްމު ުކރުމުގެ  ވެސް ބާއްަވއިގެން ެއކަންކަން

ގަނޑު އަބަދު ެގ ދަށުން މި ކަންކަްނ މި ކުރެިވގެންދަނީ. އަޅުއްޔާއަްށ ލިބިގެްނވާ ާބރުރި ދާގެ ދަށުްނ ރައީުސލްޖުމްހޫމާއް

ރެއްެގ އި މަީކ އެޚާރިޖީ ސިޔާސަުތ ހިންގަިއ ދެމެހެއްޓު ،ާޚރިޖީ ސިޔާސަތުކީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ އަހަމަވެސް ގަބޫުލކުރާ 

. އަދި މުޠުލަޤަްށ ޅުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަެތއްރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ އިްސތަށިފު

ށް ބާރުލިބިފަިއވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ކަންކަން މައިގަނޑު ގޮެތއްގަިއ ރައީސުލްޖުމްުހރިއްާޔއަ

އްާޔއަކަށް. ގެންދާނެގޮތުެގ މައިގަނުޑ ސިޔާސަުތ ހަަމ އެނިގވަޑައިަގންނަވާނީ ެއވަގުތަުކ ހުންަނ ަރއީސުލްޖުމްޫހރި

ތުްނގެ މައްޗަްށ ިއލްތިޒާމު އުފުލަންޖެޭހ ޒާތުެގ އަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ ރައްޔި، އެހެންނަމަވެސް

ކަިއރީަގއި އަާހލަން ވެްސ މި ޖެހެނީ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ވަރަްށ  ގެމުޢާހަދާއެއް ކަމަށް ވާނަމަ އެކަނި އަޅުގަނޑުމެން

، މި ކަމަްށ ރުތަެކއް ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ދެއްވާފައި އޮންަނ ކަމެްއ މިއީ. އެހެްނވީމާފުރިހަމަ އިތުާބރަކާިއ ބާ

ނުން ވެްސ ޤީހަމަގައިމު ވެސް ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާެގ މަގާމުގަިއ ހުންނަާވ ބޭފުޅަކު ފޮނުާވ ނަންފުޅުތަކަކީ ހަަމ ޔަ

ގައި އެ ަގއުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ށްފަހުެރއްވުމަކު ރުއުމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ފުންކޮްށ ވިސްނައި ފިކު ޤަ

މުަގއި އަޅުގަނޑު ހަަމގައިމު ވެްސ ގަބޫލުުކރަން. އެހެންކަމުްނ މި ުހރިާހ ވޭޭނ މެންބަރުން ކަތަމްޞީލުކުރެ

 ނަންފުޅުތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ތާއީދުުކރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަްނ ޢަފީފް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވިލިފުށި ދާިއރާގެ  ޞަުތއަރުވަނީ  ދެން މި ފުރުއަޅުގަނޑު

 

 ދާިއރާެގ މެންބަރު ޙަސަްނ ޢަފީފް ވާަހކަދެއްކެވުން: ވިލިފުށި

އްޓަްނކުރުމުގަިއ އެިކ ބަޚާރިޖީ ިސޔާސަތު ދިވެިހރާއްޖޭެގ  ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ  !ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާދެ

ިމހާރު އެބޭފުޅުން އާދެ! ، މި މަިޖލީހަށް ފޮނުވާފަިއވާ ބޭފުޅުންނަކީ ށްގުޅުން ބަދަހިުކރުމަށް ޓަަކއި މި ވަގުތަ ޤައުމުތަކާ

މަށް އެިކ ޤާކަމުގެ މަރު ރެސިޑެންޓް ސަފީ-އިތުރަށް ނޮން ކަމުގެ މުހަވާލުެވގެން ތިއްބެވި ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަުމގެ މަގާ

ވަީނ ކޮމިޓީން ިމ އަޅުގަނޑުމެން މި !ުކރުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންފަިއވާ ބޭފުޅުން. އާދެއްޔަނުޢަކަށް ތަޤައުމު

ބޭފުޅުންގެ ކަންތައްތަްއ ދިރާސާކޮށްފަ. މި ުހރިާހ ބޭފުޅުންނަކީ ވެްސ ކޮމިީޓގަިއ ކުީރގަިއ ދިރާސާކޮްށ އެބޭފުޅުންެގ 

މި  އްކޮށް މިޓީން ނިންިމ ނިންމުމާއެމަށް އެކަީށެގންވާ ބޭފުޅުން ކަމަްށ ކޮޤާެއ މަ ވަނަވަރުތަްއ ބަަލއި އަދި އެބޭފުޅުންނަކީ 

. ޅުންދެއްވާފަިއވާ ބޭފުހުންމި އިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުްނ ރު  ުކރުމަށްޔަނުްށ ޢައްއިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުން އެބޭފުޅުންގެ މަޤާމަ

ދުކުާރ ވާަހކަދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން އިތުުރ  ތާއީކޮމިޓީން ނިންމާފައި ިމވާގޮަތށްިމ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު 

މި ބޭފުޅުްނކީ މިހާުރ ވެްސ ސަފީރުކަމުެގ މަގާމުަގއި ތިބި ބޭފުޅުން ، މަސައްކަތެއް ނުކޮްށ މި ކަންތަްއ މި ނިންމީ

ގޮތަށް ގޮތް  ދަީނ އެކި ން މިގެކުެރވިްއޔަނުޢަމަށް ޤާސަީފރުކަުމގެ މަ ޓްރެސިޑެން-ބޭފުޅުން ނޮން އެ ކަމަށް ވާީތ އަދި

ގޮތަކަށް އެބޭފުޅުންނަށް ދަތުރު ުކރެވޭނެ ަޤއުމުތަްއ  ބައްލަވާފަިއ އެބޭފުޅުން މިހާުރ ތިއްބެިވ ޤައުމުތަކާިއ އެންމެ ކައިރި

ހުޅުވައިގެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކޮންމެ ޤައުމެްއގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިފަދަ މިޝަންއެއް އާދެ! . ވެސް ބައްލަވާފަ

ގުޅުްނ  ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނާ، މި ޑެތި ާމލީ ޒިންމާތައް އުފުލޭަވރުގެ ޤައުމަކަށް ނުވާތީބޮ، ވޭ ވަރުގެޚަރަދު ކުރެ 

ދަނީ. މި ުކރެވިގެން އްޔަނުޢަރެސިޑެންްޓ އެމްބެސެޑަރުންެގ ގޮުތގަިއ -ބަދަހިކުރަްނ ބޭނުންވާ އެހެްނ ޤައުމުތަކަްށ ނޮން

ނިންމާލަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ރާ ާވހަކަ ދަންނަވަމުން ކު އާދެ! އަޅުގަނޑު މިކަމަށް ތާއީދު

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދާއިާރގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަްށ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ޕީޕީއެމްެގ ފަރާތުން އޭދަފުށި

 ފުރުޞަތު ައރުވަން. 

 

 ަސލީމްވާހަކަެދއްކެވުން: އަޙްމަދު ދާއިރާެގ މެންބަރު  އޭދަފުށި
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ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އުސޫެލއްގެ ގޮތުން މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީުދ ކުރަން. 

ގަނޑަށް ހަމަ ދެކެވުުނ ުކރިިއރުގަިއ އަޅުއްޔަނުޢަަސފީރުން  މި  ،ދެންނެވިއެްއ ކަމަުކ އަޅުގަނޑަށް ކުޑަކުޑަ މިހެން

ހުިރ ސަފީުރގެ ަބއްޕައަކީ ިސލޯނަށް ނިސްބަތްާވ މީހަކަްށވާތީ އެމަްއސަަލ  ކޮށްފައި އްޔަނުޢަނަްށ ސިލޯ، ވާހަކައެއް

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްީސލުކުރާ ސަީފރަކަށް އަދި ބަެއއް އެހެްނ ، އެދުވަހު ވެސް އެވާހަކަ ެދކެވުނު. އެހެންވީމާ ށްއަޅުގަނޑަ

 ،ރައްޔިެތއް ކަމަކު ދިވެހި ން ކުޑަކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަެމއްދާިއރުގަިއ މިއީ އަޅުގަނޑުމެ މިއަދި ށް ވެސް އުމުތަކަޤަ

 މީގަިއ ދަރިފަސްކޮޅު އަންނަގޮތް މިީއ ަވރަށް ، އަޅުގަނޑުވެސް ގަޫބލުކުރަްނ ދިވެިހ ަރއްޔިތެއް. ެއހެންނަމަވެސް

ލުޭބކަލުންެގ މްދީނުގަިއ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ރަސޫސާފުކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގެްނ އޮންަނ ގޮތެއް. ިއސްލާ

ތަބު ޚާމު ލައިިހއްސަލާމް، އެަކލޭގެފާނު ޤައުމާ ޢަސާ ޢީ މިސާލަަކށް، ާލއިުރގައި ެވސް އަޅުގަނޑުމެންލައިއެއްޗިއްސަށް ބަ 

 ހުންނަ ރަސޫލުބޭފުޅުންސާގެފާނުެގ ބައްޕާފުޅު ނުހުންނާތީ. ބައްޕާފުޅު ޢީއިސްރާީޢލްެގ ދަރިންނޭ. އެީއ ޭއ ، ކުރައްވަނީ

ފުކޮްށ އެަބ ެވސް ަވރަށް ސާ އާނުން، ކީރިތި ުޤރުުކރައްވަނީ އޭ ޤައުުމގެ މީސްތަކުންނޭ. އެެހންވީމާތަބު ޚާޤައުމާއި މު

، މިީއ އަޅުގަނޑުމެން ބައްޕަ ނިސްބަްތވާ ފަރާްތކަން ިމޤައުމަށް ނިސްބަތްވަނީ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާދޭ

އަންނާނީ ހަަމ ސައްތައިްނ ސައްަތ ޤައުުމގެ  ކަށްވެގެން  ޮގތަސްނަން، ޤައުމުެގ ހަމަޖެހުމަްށ އެންެމ ރަނގަޅުކުޑަކޮށް ވި

މީހުންނަށް ވެގެން ދިޔުމޭ. އެހެްނވީމަ، މިތަންކޮޅު ހަމައެކަިނ އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަްށ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ. އާއްުމ 

 ޔާ.ންތަކަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދު ކުރަން. ުޝކުރިއް އުސޫލެއްެގ ގޮތުްނ ހުށަހެޅިފައިުހރި ހުރިާހ ނަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުގަނޑު ޖުމްހޫީރ ާޕޓީގެ ފަރާތުްނ ވާަހކަދެއްކެވުމަްށ ފުރުޞަުތ މިއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަީލ ހަމީދަށް. 

 

 މެންބަުރ ޢަީލ ހަމީދު ާވހަކަދެއްެކވުން:އިސްދޫ ދާއިާރގެ 

ިބލަށް ވާހަކަދަްއކަން ެވގެން. މިބިލަކަްށ އަިދ  ގެސް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތަކަްށ އެދުީނ ވިިސލްބްލޯަވރރައީ

 ވާހަކަދައްކާކަްށ އަޅުގަނޑު ުފރުޞަތަކަށް ނޭދެން. އެހެންނަމަެވސް ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުުކރުދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އި ާވހަކަދައްަކވާނެ ބޭފުޅަުކ މިަވގުތަުކ ނެތް. އަޅުގަނޑު މިމަސައްކަުތގަ  ެގ ފަރާތުން ޖުމްޫހީރ ޕާޓީ އާދެ! ެއހެންވީމަ،

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ަފރާތުން މިމައްސަަލއިގައި ވާހަކަދަްއކަވާެނ  ،ޖެހެނީ ދެން ފުރުޞަތު އަުރވަން
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ސަލަިއގަިއ މައް ން އަމިްއލަ މެންބަރުްނގެ ެތރެއިްނ މި އިއްޒަތްތެރި މެންަބރަކަށް. ޭއެގ ބޭފުޅަކު ވެްސ ނެތް. ދެ 

 ، މިމައްަސލައިގެ ަބހުސް ނިމުނީ. ނެތް. އެހެންވީމާ ވާހަކަދައްަކވާނެ މެންބަރަުކ ވެސް 

 

 ހުރި މަސައްކަތްތައް ނުނިމި .8

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ެއއީ . ގަިއ ބާކީބަހުސް ށް އެބައޮތް އިބްތިދާީއ ކުޑަިއރުކޮޅެއް އަޅުަގނޑުމެންނަ، މިހާރު ިމ ފަށަނީ އަޅުގަނޑު -{8.1}

. ގުޅޭ ބިލު. އެބިލުގެ ަބހުސްއާ ރސްފަިއވާ ެޗމްބަރ އޮފް ކޮމައައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވާ

ުކ . ފުރުޞަތެއް ބޭނުން ނުކުރައްވާ ބޭފުޅަކޮމިޓީ ަވގުތު މިހާރު ިމއޮތީ ހުޅުވިފައެހެންވީމާ، އެ ބިލުގެ ަބހުސްގެ 

ބަޫދ ދާއިާރގެ މަހި ، ކުެރއްވުން އެދެން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ުފރުޞަތު ައރުވަނީނަމަ ފުރުޞަތު ބޭނުން ހުންނެވި

 ރިޤުއަށް. ރި މެންބަުރ އަޙްމަދު ތާ އިއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަެދއްކެވުން: ރިޤުޠާބަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު މަހި

ާޚއްސަކޮްށ ، ުރ ހުށަހަޅާފަިއވާ ބިުލގައިޫދ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބައާދެ! ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މަރަ

ރްސ ހަދަން އެހުށަހަޅާފައިާވ ބިލަްށ އަޅުގަނުޑ ތާއީުދ ނުކުާރ ާވހަަކ ވަކި ގާނޫނެއްެގ ދަށުްނ ޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމަ

 ށުން ދަުއލަތުން ުމއައްސަސާތައް ށް ކޮންެމ މެންބަަރކު ފެންނަ ޚިާޔލެއްެގ ދަމިގޮތަ، ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެއީ ެއކަންތައްތައް ުކރާ ގޮތަށް ، ތައް ދޫކުރުންމެންޑޭޓުގަިއ ބައެްއ ެސޓްފިކެޓު އަދި އެ މުއައްަސސާތަކުގެ އިހަދަ

ނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. ހަދައިފިކަމަށްވާނަމަ އެިއރެއްަގއި އޮންނަ ަސރުާކރަށް ަވަރށްބޮޑަށް ދަތިވެގެންދާ

އަިދ  ލިޙުގެ ވެސް ހުންނާނެ ވިސްނުންފުޅެއްޞާްބރާހީމް މުޙައްަމދު މިހާރުގެ ަސރުކާރު ރައީސް އި، އެހެނީ

، ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާގެ ަގއިެތރޭ ަސރުކާރު އެ، އެޖެންޑާތަކެއް ވެސް ގެންދާނެ ގޮތަާކއި ބެހޭގޮތުން. އެހެްނވީއިރު

އަޅުގަނުޑ ގަބޫުލކުރަނީ. ލު ލިބިގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އް ޙަިބލުތަކަްށ  ގެެތރެއިން ިމކަހަލަ  ސަތުޚާއްސަކޮށް ސިޔާ 

ނަށް ހުަށހެޅިގެން އަޅުގަނޑު ހަަމ ފާަހގަކުެރވޭ ކަންަތއްަތކެއް ފާަހގަކޮށްލަްނ ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެ ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޒިރުކޮްށ ހާހޯމް މިނިސްަޓރ  ދުަވހެްއ ކުރިން  ންެގ މަޖިީލހަށް މީެގ ދެއަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތު، މިދިޔަ ބިލުެގ ކުރިން

. ވި ޖަވާބުތަކުެގ ތެރޭަގއި ކަނޑައެޅިގެން ރޯ ބުހުތާނު ޮދގު ހަދަމުންދާކަން މިާހރު މިއޮތީ އާއްމުންނަށް ތިލަވެފަދެއް

ފުޅު ނަހައްދަވާެނ ކަމަށް ގަބޫލުުކރައްާވ އިއްެޔގެ ވަގުތެއްަގއި ވިދާޅުވެއްޖެ ހޯްމ މިނިސްޓަރ އިުތރު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ހޯްމ މިނިސްޓަރަީކ ކަނޑައެޅިގެްނ ޯރ ބުހުތާުނ ދޮުގ ހަާދ   ގަބޫލުުކރައްވާނެ މަށް. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް ވެސްކަ

 ވަަނ ައހަރު  2013ނަން. ހޯްމ މިނިސްޓަރ މީހެއްކަން. ެއހެނީ އޭެގ މިސާލުތަކެްއ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާ
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އޮތް އެ ިމހާރު ހަދާފައި  ބްރިޖު ،ވިާދޅުވެފައި މި އޮންނަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގެ އެންމެފަުހ ދުވަހުެގ ކުީރ ޭރގައި

ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމްެގ މަުރގެ މައްަސލައިަގިއ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑަރޝިޕުން ޒިންމާ ަނގަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  ،ސަރަޙައްދުގައި

މޭޑޭ ، ވަނީިއ  ފެންނަން. އޭެގ ފަހުން ހޯްމ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފަުހރި އަޅުގަނޑުމެންނަށްއެ ވީޑިއޯތަްއ އެބަ

ޑޮކްަޓރ އަްފރާޝީމްެގ ، ޑެްއ ދައްކާފައިނަހވީރު ނޫުހގެ ގައެްއވެ މީހުްނ  ގައިަކއިރީ މުޒާހަރާގައި ސޯޝަލް ސެންަޓރު 

ޒިުރކުރީާމ ހާ ރާއަށް އިދާ  މަތު ރައީްސ ޔާމީންެގ ބޮުލ އެޭޅ ކަމަށް. ކޯޓަކަްށ ހާޒިުރކުރީާމ ނުވަަތ ފުލުހުންގެ ހުމަރުގެ ތު 

އިއްޒަތްތެިރ ރައީަސކީ ވޭ، ްމ ިމނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފަިއ އެަބ އޮސީގޮތުްނ ދެއްިކ ވާަހކައެކޭ. ހޯމި ބުނަނީ އެީއ ސިޔާ

 .އަދި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަީކ ކްރިސްޓިއަްނ ދީން ނުވަަތ ޔަހޫދީންެގ އެޖެންޓެްއ ކަމަށް ،ލާދީނީ ފިކުުރ މީހެްއ ކަމާއި

ޒިރުކޮށްފިއްާޔ ހޯމް މިނިސްަޓރު ވިދާޅުވާީނ ހާިއދާރާއަކަށް  މިހާރުވެްސ ތަޙްޤީޤުކުރާ  .ން ދޮުގހަދާފަހަމަ ކަނޑައެޅިގެ

ކަނޑައެޅިގެން  ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް .ށް މިހާރު މިދަނީއަޟޫއުއަޅުގަނޑު މަ .އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަެއކޭ

ޚާއްސަކޮްށ . އިޚާބުގެ ުދވަސްަވރުގަ މަޖިލީހުގެ އިންތިދޮގުހަދާކަން އަޅުގަނޑަށް ސާބިތުވީ މިދިޔަ ަރއްޔިތުންގެ 

 ..އެމް.ޑީ.ޕީން ވާދަނުކުރާ ގޮތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ތެިރ މެންބަރު...އިއްޒަތް، މެންބަރުއިއްޒަތްތެރި 

 

 މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަެދއްކެވުން:

 ޟޫއަށް މިދަނީ.އުމައަޅުގަނޑު 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ގުޅުވައިެލއްވޭތޯ ަބއްލަވާ!ންމެވެސް ގޮތަކަށް ކޮއާދެ! 

 

 މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަެދއްކެވުން:

ޟޫއަށް. އިއްޒަތްތެިރ އުއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަކި ހިސާބަކުން ައއިސް ނިމޭއިރު ީމތި ގުޅޭނެ އަޅުގަނޑު އެ ބިލުގެ މަ

ހެދި ދޮގުތަްއ ހޯމް މިނިސްޓަރު ންގެ މަޖިީލހުގެ ިއންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ން ނިމިދިޔަ ަރއްޔިތުރައީސް، އެންމެފަހު

ދޫކޮށްލި ދާިއރާއެްއ އެމް.ޑީ.ޕީން ، ންނެވީސާފުވީމާ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަަވނީ. އެހެން މިދެ އަޅުގަނޑަށް ސާބިތުކަމާއެކު

ދާލަތު ޕާީޓގެ ރައީސްެގ ޢަ ދާއިާރއަކީ. އަޅުގަނޑުގެ  އެއްިއރާ ދާލަުތ ޕާޓީ ރުއްސުމަށް ަޓކައި ދޫކޮްށލި ދާޢަ ،ގޮތުގައި

. ވަރަްށ ދެރަކޮްށ އިސިއްޔަތުްނ ހޯމް މިނިސްަޓރު ަމހިބަދޫއަށް ވަޑައިގެންެނވި ދުަވހު އަޅުގަނުޑ ހުީރ މަހިބަދޫގަހަ
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ެގ ގެ ޖެނެަރލްަކއުންސިލް ، އެއީ ުފލުހުންެގ ތެރޭގަިއ ުހރި ިއސް މީާހއާއި .މީހުްނ ދިޔައީވަރަކަްށ  5ވެސް.  ދިމާވީ

 އާިއ ހޯްމ މިނިސްޓަރަްށ ވަދެވުނީ  އަިދވެސް ދެތިްނ މީހަކު. ވަޑައިެގން ފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅާ  ކާއި ޑިރެކްަޓރަންމެވެސް ކޮ

މި ބުނަނީ އެނގޭ  ،ތިއްބާ ާހއާއޭަނގެ ފިރިމީ، އޭނަެގ ދަރިއަކާއިއަދި އެ ގޭގައި އަންހެނަކާިއ ، ދެވުނީމާގެއަކަށް. ވަ

 ދީ ވެސް. ެއ ދުރުުކރަންޖެޭހ ގޮތަީކ ސަޢު އް ުދރުކުަރން ކޮންމެހެނެ އޭޖެހެ  ޓޮްމ އެބަމި، މެންބަރު ރަ ހިމި  ގަމިހާރު  ހެއްޔޭ 

 ދީ ރަސްގެފާނަށް ެއހާވެސް ރަބިއްޔާއިން އެބަ ބޭނުްނވެއޭ މީނަ މިތާނގަ ނުބަަހއްޓަން. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއެރީ ސަޢުޢަ

ރި ޓޮމްއެްއ ބޭރުުކރަން މި ވިސްނަީނ ހު  އިބޮޑަށް މަހިބަޫދ ދާއިރާގަ ދުވަސްވީ ބޭފުޅަކު ހަަމ އެހާ އުމުރުފުޅުން

ހޯމް ިމނިސްޓަރަށް މަހިބަޫދ ނޭނޭގ ކަމަީކ ހޯްމ މިނިސްޓަުރ ، ކީއްވެގެން. ދެްނ އަނެއްާކ މީެގ ދެަރ ތަންކޮޅަކީ

މިހާ ދެން ގަނޑުގެ ބޮޑު ދައިތަެގ ގޭަގއި. ދެންނެވި ވާހަކަ ިމ ދެއްކުނީ އަޅު ވެސް ޮގސް ވަން ގެ މި ފުރަތަމަ

ުހިރ  ގޮަވއިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރު އެ  ކުން އަޅުގަނޑަށްދެންނެވީ. ދެން ިއރުކޮޅަ އަޅުގަނޑު މި ހެންވެއެ  ؛ޙާލަތުގައި

ގޭެގއަށް ިމ  ނޭ މީނަ ިމއީ ހަަމ ކަނޑައެޅިގެން ޮބޑެތި ދޮގު، ސިޔާީސ ދޮގުހަދަމުން ޓޮމްއޭ ބުނީ، ގުޅާފައި  ކުއްޖާ

އިއްޒަތްެތރި ، ކުދެްނ އަންނަ ދުަވހަމުން؛ ންތައްތައް ކުރަމި ކަ  ގެން ދުވަނީ. ެއހެންވީމަ، މިހިީރ ހޯމް މިނިސްަޓރުވަދެ

  ..ސް.ރއަޅުގަނޑު ިމ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަ ، ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 . ަވއިފިއާދެ! ނިޒާމީ ނުކުތާެއއް ނަންގަ، އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުެކލާ ދާިއރާގެ  ްއޗޭ އިނގޭތޯމަޑުކުރައް !އްޗޭމަޑުކުރައް

 

 މައްސަލައެއް( )ނިޒާމީ
 

 ކެލާ ދާިއރާެގ މެންބަރު އިްބރާހީްމ ޝަރީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެބހޭ  އާޟޫއުދައްކަމުން ގެންދާ ވާަހކަފުޅާކީ މި މަާޠރިޤް ިމވަގުތު މެންބަރު އަޙްމަދު މަހިބަދޫގެ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްެތރި 

 ވާހަކަފުޅެއް ނޫންކަމަށް ދަންނަވަން. 
 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން

ގުޅުވާލާްނ އެަބ  މެންބަރު  މަހިބަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި، ވެްސ ދެކެނީ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

ބަރ މްފަށްޓަާވ ބަހަކަށްވުްނ ޗެބޮޑަށް އެދެން ދެން . އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ވަޑައިގަންނަވާ މިއަުދ މަޢުޟޫއާޖެހި

 ްސގެ މި ިބލު. ރއޮފް ކޮމަ

 



72 

 

 ހިބަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އަޙްމަދު ޠާރިޤް ވާހަކަެދއްކެވުން:މަ

ޫޟއާިއ އުްސގެ ބިލު އަޅުގަނޑުގެ މަރފައި މިވާ މި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަހުަށހަޅާމަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނިޔަތާ ހުަށހެޅި މި ބިލު  ބޭފުޅާ އެ ؛މަރަދޫ ާދއިރާގެ މެންަބރާ ބެޭހގޮތުން މި އެއްޗެއް ،ގުޅެނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެިނގެންދިޔަ ބެހޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ުސވާލުުކރެޭވ ހިސާބަްށ ދާތީވެ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

މި ބަަދލުކުާރ  އި ިދވެިހރާއްޖެއާއާއިންޑިއާަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުްނ މި ފާސްކުރި ޚާއްޞަކޮށް ދާދިފަހުން އަޅުގަނޑުމެން 

ިއ މަރަޫދ ީލ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތެިރ މެންބަރާއަިދ މާމިގި ،ލީަޑރުޕާޓީެގ ޓްީރޓީ ނިންިމ ކޮމިޓީަގއި ޖުމްޫހީރ  މުގެ އެއްބަސްވު

ބޫލުކޮށްގެން މިިހރީ މަރަޫދ ދާއިާރގެ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރގެ ހޫނު ުޒވާބެއް ދިޔަތަން. ދެން އަޅުގަނޑު ޤަ

ލި ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ިރ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގި ައހަރުފުޅުވެފަިއ ހު 70މުރު ވެސް އު މެންބަރަކީ

ްށ މި އެްނގަރ ކަވަަރކަށް ައހަރުފުޅު ވެފައި ުހރި ބޭފުޅުންވީަމ ކޮންމެވެސްަވރަ 70ން މެންބަރަކީ ވެްސ އުުމރުެގ ގޮތު

ގަނޑުމެން މި މަޖިީލހުން އްޞާސީ މައްސަަލއެއް އަޅުއައިސްގެން އުޅެނީ ކަމަށް. އިއްޒަތްެތރި ރަީއސް، އެއަށްުވެރ ޚަ

އިއްޒަތްެތރި  ގެްނ ކަންކަްނ ބައްަލވައި އިިނޝިއޭޓު ނަަގއި އެބަ ބަލަންެޖހޭ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސަީކ ާޚއްޞަކޮށް 

ަމރަދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޤަބޫލުުކރަން އަޅުގަނުޑ  ،ަރއީސްއިއްޒަތްތެިރ  ފާހަގަުކރަން.އަޅުގަނުޑ  ރައީސެއްކަން 

 ޑުގެ ވާހަކަ ނިމެންދެން ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއ ނުނަގާ މަޑުކޮށްލަދެއްވާނެ ކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީގައި،މެންބަރު އަޅުގަނ

އަޅުގަނޑު  އަދި  ،ތުޚާއްޞަކޮށް މިދިޔަ ްޓރީޓީގެ ަމއްސަަލ ދިޔަ ގޮތުްނ އަޅުަގނޑު ކޮންމެވެސްވަރަކަްށ މި މަޢުލޫމާ

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ެގ  73ން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފިކޮށް ެވސް މަރަދޫ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަާރ ވެސް ިމ ސުވާލު 

ތަކުެގ ތެޭރގަިއ ޠުޖިީލހުެގ މެންބަރަކަށް ހިމެނޭއިުރ އެމީެހއްެގ ޝަރު ރައްޔިތުންެގ މަ، ދެވަނަ ނަންބަރުަގއި ިމ ބުނަނީ

އިއްޒަތްެތރި  ބޭރު ޤައުމުގެ ަރއްޔިތަކަށް ނުވުން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނުދަންނަވަން މަރަދޫ ދާއިރާގެ

އޮްފ ޝިޕް ންޒަތުަގއި ޯއވަރސީްސ ސިޓިތެކޭ. މަރަދޫ ާދއިރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުެގ އަމެންބަރަކީ އިންޑިއާެގ ރަްއޔި

އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުެގ މުހިއްުމ މި ދައްކަނީ  މެންއޯ.ސީ.އައި ކާޑު އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑު ،އިންޑިއާ

ްޕރިވިލިޖަްސ ލިބޭ ކާޑު އޮްތ ުހރިހާ އަތުަގއި ެއހެން ޤަުއމެއްގައި އެ ލިބޭ  މުއައްސަސާއެއްަގއި ުހރި މެންބަރެްއގެ

ދެކޮޅަށް.  އިމަލާަތކާޙައަންނަ  ށްނަފްސަ ގެއޭނާ ނެންސާނަކީ އެމީާހގެ އެެތރެ މަސައްކަތްުކރާކޮންމެ އި ކަ.ވާހަ

ގެންނެިވ ކޮމިޓީން ނިންމި ޓްރީީޓ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ހިމެނިވަޑައި އެހެންވީމާ، މީގެއިން މި ާފހަގަުކރެވޭ ކަަމކީ

ނުދެއްވަިއ ނިންމިއިުރ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭެގ ފަހުްނ  ކޮށް އެ ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންނަށް ފުރުަޞތުޚާއްޞަ، މުމަށްންނި

ދެންނެިވ ކާޑު  މެންބަަރކީ އިންޑިއާެގ މި  އްވި އައިްސ މި ނިމިގެްނ ައއިިއރު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ިމ ިބލު ހުށަހެޅު

ރީނާއި ކައިފު، ކެޓް ،ޯއލްލިފައިވާ މެންބަރެއް. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އިންޑިއާގެ ިފްލމްސްޓާރުންގެ ތެރޭަގއި ސަނީލިބި

މަރަދޫ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރެކޭ އިންޑިާއއިން ލިޭބ ހުިރހާ ޙައްޤުަތކެއް ލިބިގެންވޭ. ޭކ އަދި އަކްޝޭ ކުމާރެ

ޒާތީ މަްސލަޙަތުގަިއ  އެމީހުންގެ  ބޭފުޅުން ތިބޭ ގައި ހިަރ މުިހއްމު މަޤާުމތަކުމި ، އަޅުގަނޑުމެްނ ޤައުމުގެ އެހެންވިމާ
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ިމ ކަމަީކ  ނެއޭ.ިއ ތިބޭިއރު އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަީނ އެ ކޮމިޓީތަކުްނ ދުރަށްދާންޖެހޭހިމެނޭ ކޮމިޓީތަކުގަ

ިއ ދޫކޮްށލުމަށްވުެރ ތަންކޮޅެއް .)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، މި ަކމަކީ މަޖަލަކަްށ ހަދާލާފައަސްލު..

އޯވަީސ 'ުޑ ލިޭބ އިންޑިއާެގ މިދެންނެިވ އްޞާސީ މައްަސލައެއް. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ަފހަުރގައި އެ ކާޚަ

ވޯޓުލުމާިއ ެއ ޤައުމުެގ ކަންތައްތަުކގަިއ  މި ކާޑު ލިބޭ ރައްޔިތަީކ އެ ަޤއުމުގެ 'ސިޓިޒަންޝިޕް އޮފް އިންޑިއާ

 ޤައުމުގެ ެގ އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެން ،ފަރާތަކަްށ ނުވެދާނެ. ެއކަމަކު، މިދެންނެވި ގޮތަށްޭބ މުގެ ޙައްުޤ ލިބަސްބުނު

 އަޅުގަނޑުމެންެގ ރަްއޔިތުން ،ކާޑު ލިބުމަކަްށ އަޅުގަނުޑ ެދކޮޅެއް ނަހަދަން. ނަމަވެސްެއ ޤައުުމގެ ވެްސ  ރައްޔިތަކު 

ެބޭހ ކޮމިޓީެގ މުޤައްިރރަކަްށ  ަޤއުމީ ަސލާމަތާ ގެެމންބަރުން މަޖިލީުހގެ މެންބަރުންނަީކ އަިދ ެއ ަރއްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުގެ 

ބަސްބުނުމަްށ އިންނަ  ަގއިށް އިންޑިާއއި ގުޅޭ ޓްީރީޓއެއް ނިންމާިއރު އެ ްޓރީޓީއަިދ ޚާއްަޞކޮ އިންނަ ބޭފުޅަކީ

 ގަނޑުމެންއިންޑިއާެގ މިދެންނެވި ރައްޔިުތކަން ލިބޭ ަފދަ ކާޑެއް ލިބޭ މެންަބރަކަށް ވުމަީކ އަޅު، މެންބަރަކީ

 ިމ މައްސަލައާ ގެ  މެންބަރު ޙަޤީޤަތުގައި މަރަޫދ ދާއިާރގެ ވެސް  އްޒަތްތެިރ ރައީސް އި އީވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި

 މި ، ވެްސ ހޯދަންޖެޭހ ކަމެްއ ަކމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް ބެހޭގޮތުން ގާނޫނީގޮތުްނ ލަފަެއއް

ސްގެ ބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއިދުނުކުރަނީ އެއީ ިމ ރއޮފް ކޮމަ އޮތް ޗެމްބަރމިއި ހުށަހަޅާފަމި ދެންނެވި ގޮތަށް 

ހުންނާނެ ސިޔާސަތުަތކެއް. އަޅުގަނޑުމެްނ ހަމަ ކޮންމެ މެންބަރަުކ މިކަަހލަ މުައއްސަސާތަކަްށ އަދި  ވެސްއި ސަރުކާުރގަ

ެއ ހުންަނ  ،ތަްއ ފާސްކޮށްފިކަމުގަިއ ވާނަމައި ގާނޫނުބައެްއ ސެޓްފިކެޓުތަްއ ލިބޭގޮތަްށ ބިލުތަްއ ހުަށހަޅަ ،ޚާއްޞަކޮށް

 ކޮންމެ  ،ދަގޫތަކެއް ެވގެންދާނެ. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސްނއު  ށްގެ ސިާޔސަތުތައް ތަންފީޒުުކރުމަރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ 

އެ ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި. ވެްސ މި އަންނަނީ ެއ ަސރުކާެރއްެގ މެނިފެސްޯޓ ވިްއކައިގެްނ ެއ މެނިފެސްޯޓ  ސަރުކާެރއް

 މަޖިލީހުްނ ށް ަރއްޔިތުންގެތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ެތރެއިްނ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކަ

ކޮންެމ މެންބަރަކު ވަކި ުމއައްސަސާެއއް  އީ އެންމެ އެދެިވެގންވާ ކަމެއް.އެ އަޅުގަނޑުމެން އެއްބާުރލުން ދިނުމަކީ

އް މެންަބރަަކށް އެއާއި ގުޅިގެން ހުންނަ މުައއްސަސާތަކެއް ހަދާފައި ެއ ކަށް އޭ.ސީ.ސީއަށް، އަނެއެއް މެންަބރަހަދާފައި 

ދޭކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން މިކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ދިމަެއއް ނުވާނެ. އަދި ޭއރު އޮންަނ މީހުންނަށް ގާނޫނީ ބޭރު 

އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، އަޅުގަނޑުެގ  ނުދާނެ. ވެްސ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަެކއް ދޭކަްށ ަފސޭހަވެގެން  ސަރުކާރަކަށް 

އެއް ގޮތުގައި ަބލާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ައސް މައްސަލަފާހަަގކޮށް މިދެންނެވި ވާހަކަ އެއީ ީސރިއި ވާހަކައިގަ 

އުއްމީދުކުރަނީ. އެހެނީ ަފހަރުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބޭރު ރައްޔިތަކަށް ނުވުްނ އެ މާއްދާގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން 

ބޭރު ޤައުމުެގ  އި،ކްލޯސެއް ލަ އެތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން  ،ބެހޭ  މަޖިީލހުގެ މެންބަރުްނގެ މި ގާނޫނުތަކާރައްޔިތުންގެ

ދެންނެވި ސިޓިޒަްނޝިޕް އޮންނަ ަރއްޔިތަކަށް ދިެވހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ  ރައްޔިތަކަށް ުނވަތަ ބޭުރ ޤައުމުެގ މި

ވާދަނުކުރެޭވ ގޮތަށް ާމއްދާއެްއ ލުމަީކ މަޤާމުތަކަށް ިރއްާޔ ފަަދ ހޫސްްޕރީްމ ކޯޓާިއ އަިދވެްސ ރައީުސލްޖުމް، މަޖިލީހާއި
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މަްށ ޓަކަިއ ކޮންމެހެްނ ކުރަންެޖހޭ ކަމެްއ ކަމަްށ އަޅުގަނޑު ކަޅުގަނޑުމެންެގ ޤައުމުެގ ސަލާމަާތއި ރައްކާެތރިއައެއީ 

 ޤަބޫލުކުރަން. ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް. 

 

 ދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

އޮފް އިންޑިއާގެ ކާޑަކީ ބޭުރ  ންސިޓިޒަ ސްއިއްޒަތްތެރި މެންަބރު، އޯވަސީޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ހަމަވީާމ ވިސާެއއްެގ  ތަެކއްޠުޭބރު ޤައުމުެގ ރައްޔިތުންނަށް ވަކި ަޝރު ނަްސލުގެ އިންޑިއާ ،ޤައުމުތަކުގެ ަރއްޔިތުންނަށް

ިޚލާފު  އުސޫލަާކއި ގާނޫނަކާިއ ހަމައަކާތަނުގެ އެއްވެސް މިއި ދޭ ކާޑެއް. އެހެންވީމާ، އެީއ ވިސާެއއްގެ ގޮތުގަ، ގޮތުގައި

އެފަދަ ކާޑެްއ ފަހަެރއްގަިއ ލިިބވަޑައިގެންފާނެ. އެކަމުގަިއ އުޅުްއވައިފިއްޔާ ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަްށ ވެސް 

އިން ވިޔަްސ އޮސްޓްޭރލިއާ، ހެން ނޫނިއްޔާ ކެނެޑާއިން ވިޔަސްއެ، އެހެން ޤައުމުތަކުންއެ ބާވަތުގެ އަދި މިސާލަކަށް 

. އަޅުގަނޑު ހަދާ މި ާބވަތުެގ ވިާސ އެަބ ދޫކޮށް ، ކާޑާިއ ރެސިޑެންސީ ަޕރމިޓާ ްގރީން، އިްނ ވިޔަސްއެެމރިކާއަދި 

 ިއއްޒަތްތެިރ ެއ ިބލު ހުށަހެޅުއްވި  ،ަމރަދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގޮތުން  މައްސަަލ ނިންމާލުމުގެ މިހާުރ 

 މިނެުޓގެ ފުރުޞަެތއް ައރުވަން. 2މެންބަރަށް 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފްމަރަ

ހުށަހަޅާފައި އޮތް ބިަލކީ މި އާދެ! ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ޓަކަިއ ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން 

 ގެ ސްރސް އިންޑަސްޓްރީ އޮފް ކޮމަ ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ ރީ،ރސް އެންޑް އިންޑަސްޓް ފް ކޮމައޮ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޗެމްބަރ

އާދެ!  ހުންނަންވީ. ރސް ނެޝަނަލް ޗެމްބަުރ އޮްފ ކޮމަުސވާުލ ކުަރއްވައިިފ ކީްއވެގެންތޯ ބައެއް ބޭފުޅުން  ގާނޫނު.

މަސައްކަެތއް  ވަކި ަކހަލަ ން ގާނޫނު ތެެރއިން ކުރިއަރާަފއިާވ ދުނިޔޭގެ ހުިރހާ ޤައުމުތަުކގަިއ ވެްސ ގާނޫނުެގ ބާރު ލިިބގެ

ގާނޫނުގެ ެތރެއިްނ ފައިހަމަުކރާއިުރގައި ވެްސ  ޑިމޮކްރަީސއާ ދިވެހިރާއްޖެ  .އުފެދޭ ަތއްރސްކުރުމަށް ޗެމްަބރ އޮްފ ކޮމަ

، ާޔއޭޢިއްިވޔަފާރިެވރިންގެ ޖަމު ިދވެހިމުއައްސަސާއެއް އެފަދަ  އް ހުންނާނެ.މުއައްސަސާތަ  އުފެދެންޖެހޭ ޚާއްޞަ

ދިެވހި ބަހުްނ އަިދ ބަސް އެކަޑަމީއިން އުަފއްދާފައި ނެތީީތ އެއީ ޗެމްބަރަްށ ކިާޔ ނަމެއް.  ިކޔަސްޢިއްޔާއެކޭ ޖަމު

އަޅުގަނޑުމެން ުކރީފަހަރުަތކުގަިއ ވެްސ އަޅުގަނުޑ ތަކުާރރުކޮްށ ދެންނެވިން ެއ ޒަމާނުގަިއ ޢިއްޔާއޭ ިމ ކިޔަނީ. ޖަމު

ބެުރ ކްލަބު، މިއީ  .އޭވީމަ ނުދެއްކެނޫން ގޮެތއް ޭއރުގެ ަސރުކާރުަތކުން އެ ނީފެދުޢިއްޔާއެއް ގޮުތގައި މިތަން އުޖަމު

ގާނޫނެްއގެ ، މަްޞލަޙަތާިއ ވިޔަފާިރއާިއ އިޤްތިޞާދާއި ބަނޑިޔާ ގުރޫްޕ ަކހަަލ ުގރޫޕެްއ ނޫން. މިީއ ދިެވިހ ޤައުުމގެ

ާއއި އިޤްތިޞާދު  ވެިހ ޤައުުމގެ ވިޔަފާރި ވަކި ަހމަތަކަކުން ދިކުރެިވގެން އިންތިޒާމުން ކުރެިވގެ ތެރެއިން ަތރުތީބު

މުޅި މަސައްކަތްުކރުމަށް އޮންނަ ތަެނއް. ޢިްއޔާތަކާއި ގުޅިގެްނ ވާމީ މިފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމުކުރިއެުރވުމަށް ބައިަނލްޢަޤް

 ގަ.ރސްްފ ކޮމަ މެންަބރު ކަން އޮޭވ ޗެމްބަރ އޮ ގެ ެވސްޢިއްޔާތަކާިއ ޖަމާޢަތްތަކު ތިިބ ުހރިާހ ވިޔަާފިރ ޖަމު އި ރާއްޖޭގަ
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މޯލްޑިވްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ  ،ޓޫރިޒަްމ އިންޑަސްޓްރީއާއިއޮފް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިޭއޝަން ، އެގޮތުން

ިހމެނިފައިވާ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އިއްޒަތްެތރި  ތައް ވެސްއެސޯސިއޭޝަނާިއ މިފަދަ އެސޯސިޭއޝަންސް

ބައެްއ . އްވައިފިމި ބިލާ މެދު ބަުހސް ކުރަ ރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ސް، ވަރަށް ގިނަ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވަ ރައީ

މި ބިުލ ެގ މަޤްޞަދާއި ، މި ބިލުބިނާކުރަނިިވ ސިޔާސަތުތަްއ ވެސް ފާޅުުކރެއްވި. ހަމަެއހެންމެވަރަށް ބޭފުޅުން 

، ނުލަްއވާފުޅުން ބައްަލވާމަުގ ވެްސ ެއ ބޭ އަިދ ދުނިޔޭެގ ކަން ހިނގާނީ ކީްއވެގެންކަން އެހާބޮޑަށް ސާފުނުެވ ހުށަހެޅެ

ފުޅު ލުކޮށް ވާހަކަޞީ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ތަފު ނާއެތަންތަމި ޒަމާނަކީ ވަރަްށ ފަސޭހައިން ެބލެން އޮްތ ތަެނއް. ބެއްލެވީމަ 

އަިދ  ،އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީުހގެ މެންބަރުންގެ އަިރހުން އެދެނީ މި ބިލު ބަަލއިގަތުމަށާއި. ދައްކާ

ދެްއވި  ގެންނަވަން އޮތިއްާޔ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވައި އިްޞލާޙު ގެންނަަވއިގެން ިމ ބިުލ ފާސްކޮށްދެއްވުން. ލާޙެއްއިޞް

 އަޅުގަނޑު މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވަން ދަންނަވަމުން، ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ޝުުކރިއްޔާ 

 އިތުުރ ާވހަކައެްއ އަޅުގަނޑު ނުދައްކާނަން. ވުރެ އަޅުގަނޑަކީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިެތއް ނޫން. އެއަށް 

 

 ށް ވޯޓަށް އެހުން ރި ކަންކަމަ ހު  އެހުމަށް  ށް ވޯޓަ  .10

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެން ދެްނ މި އެނުބރެނީ މިއަުދެގ ވޯޓަްށ އަހަްނހުިރ ކަްނ ކަުމގަިއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 ވަިކހިސާބަކުން ދެން ނީށީންނެވޭނެ. !އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ގޮނޑިކޮުޅތަކުގައި އިށީންނަވާރިހާ ވޯޓަށް އެހުމަށް. ހު 

 12މިއަދުެގ އަޅުގަނޑުމެްނ )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  !ައވަހަްށ ަވންނަވާ !ވަންނަވާވަންަނވާ ވަންނަާވ )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ިމިއން ކޮންެމ ސަފީރެްއެގ ވޯުޓ ވަކިްނ ިމ އަހަްނ މިޖެހެނީ.  ެއއީވޯޓަކަްށ އެަބ އަޅުގަނޑު ައހަން.  12އެަބ  ،ވޯޓެއް

އްޖޭެގ ދިެވހިރާ  ފުރަތަަމ ވޯޓު.. އޮތް ރސްެގ ބިުލ ބަލަިއގަތުމާ ުގޅޭ ވޯޓު ވެސް އެބައޭގެއިތުރުްނ ޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމަ 

 ސްީރލަންކާއަށް ން، ގޮތުގެމަތި ްނކޮށްފައިވާގައި ބަޔާވަނަ ާމއްދާގެ )ދ(  115 ސީގެ ނޫނުއަސާެގ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާ

 ،ހ.ހިކިފިނިފެންމާގެ / އަލްާފޟިލް އުމަރު ޢަބްުދލްރައްޒާޤް ،ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަީފރު އްޖެއިން ދިވެހިރާ

  ކަމަްށ ރެސިޑެންޓް ސަީފރު-ނޮން ނަްށ ދިވެިހރާްއޖެއިން ކަނޑައަޅައިތާްސ އަިދ ކަޒިކިސްޝަލްސް، މޮރިސީޝެ

 ރި މެންބަރުންނަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ިއއްޒަތްތެ ކުރެްއވުމާ މެދުޢައްޔަނު

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 75    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00    ދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 00 ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: 

   75     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75         ޖުމްލަ:

 ފާސް               ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ތުން ރިޔާސަ

. 75. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު؛ 77. ހާިޒރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު؛ 87ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރަުކ ނެތް. ވަިކ ގޮތަކަްށ ވޯޓުނުދެއްާވ މެންބަރަުކ ވެްސ ނެތް. ވޯޓުގަިއ ބަިއވެރިިވ 

ްސރީލަންާކއަށް ، އެހެންކަމުންފާސްވެއްޖެ.  އެހެްނވީމާ،. 38. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވަނީ؛ 75އަދަދަކީ؛ ންގެ މެންބަރު

އެީއ ، ހިކިފިނިފެންމާގޭ ޢުމަުރ ޢަބްދުލް ރައްޒާޤު ކަނޑައަޅުއްވާފަިއ ހުންނަވާ ސަީފރު ހ. ން ދިވެހިރާއްޖެއި

ުތގައި ބަަލއިގަނެ، ުރހުން ދިނުމަށް މިމަޖިލީހުން ވެްސ ސަީފރުގެ ގޮ ސީޝެލްސް، މޮރިޝަސް އަދި ކަޒިކިސްތާނުގެ

 ފާސްވެއްޖެ. 

 

 

 ން:ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުރިޔާ

މަތިން އިންޑިއާއަްށ  ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 115ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ހ. ދޫިރހާ،  / ލާ ޢާއިޝަުތ މުޙައްމަދު ދީދީދިވެހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަީފރު ައލްާފޟި

މެުދ އްޔަނުުކރެއްވުމާޢަރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަްށ -ނިސްތާނަށާއި އަިދ ބޫޓާނަްށ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ ކަނޑަައޅާ ނޮންޣާއަފް

 . ްށ ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތަކަްށ ވޯޓު ދެއްވުން އެދެންއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[
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 ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 76    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00 ންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރު 

   76     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 76         ޖުމްލަ:

 ފާްސ             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް 77؛ ކީމެންަބރުންގެ އަދަދަ . ހާިޒރުވެ ިތއްބެވ87ި؛ ކީދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީުހގެ އަދަދަ 

އްާވ ދެނުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަަރކު ނެތް. ވަިކ ގޮތަކަށް ވޯޓު. 76؛ ކީވޯޓުދެއްވި މެންބަރުްނގެ އަދަދަ

މާ، ވީެއހެން .39؛ ނީ. ފާސްކުރުމަްށ ބޭނުންވ76ަ؛ ކީނެތް. ވޯުޓގަިއ ބަިއވެރިިވ މެންބަރުްނެގ ައދަދަ ވެސް  މެންބަރަކު

ާޢއިޝަތު ތުއްބީގެ،  ،ވާ ސަީފރުއިންޑިއާއަްށ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ،އެހެންކަމުންފާސްވެއްޖެ. 

 ޓް ރެސިޑެން-ހ. ދޫރިހާ، އަފްޣާނިސްތާނަށާިއ އަިދ ބޫޓާނަށް ިދވެހިާރއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާ ނޮން / މުޙައްމަދު ދީދީ

  މަޖިލީހުން ފާްސވެއްޖެ. ޑައިގަންނަާވކަމަށް މި އްޔަނުުކރެއްވުމަްށ ފެނިވަޢަ ސަފީރުކަމަށް

 

 ން:ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުރިޔާ

ން ގޮުތގެ މަތި ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ (ދ)ވަަނ މާއްދާގެ  115ވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ ދި

ބުރުނާީއ  ،ހ.އާޒާދުވާދީ / ޢަލީ  މް ސާައލްފާޟިާލ ވި، މެލޭޝިއާއަްށ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާފަިއ ހުންނަާވ ސަީފރު

ުކރެއްވުމަްށ ިއއްޒަތްތެިރ އްޔަނުޢަސަފީރުކަމަްށ  ޓްެރސިޑެން-ންއަދި އިންޑޮނޭޝިއާއަްށ ިދވެހިާރއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާ ނޮ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުްނ އެެދން. 
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 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    ަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:ޖުމްމަޖިލީހުގެ 

 77    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 76    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: 

   76     އި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:ޓުގަވޯ

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 76         ޖުމްލަ:

 ފާސް                  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް 77؛ މެންަބރުންގެ އަދަދު. ހާިޒރުވެ ތިއްބެވި 87ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްާވ 76ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 .76. ޖުމްލަ؛ 39؛ ނީ. ފާސްވާން ބޭނުންވ76ަމެންބަރަކު ވެްސ ނެތް. ވޯޓުގަިއ ބައިެވރިވި މެންަބރުންގެ ައދަދަކީ؛ 

އަލްފާިޟާލ ، އެހެންކަމުން، މެލޭިޝއާއަށް ދިވެިހރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ފާސްވެއްޖެ.ވީމާ، ންއެހެ

-ނޮން ފައި ހުންނަދިވެިހރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާވެސް ހ.އާޒާދުވާދީައކީ ބުރުނާއީ އަދި އިންޑޮނޭޝިާއއަށް  / ޢަލީ މްސާވި

 މަޖިލީހުން ފާްސވެއްޖެ. ރައްޔިތުްނެގ  މި  ކަނޑައެޅުމަށް ެގ ގޮުތގައިސަފީރު ޓްރެސިޑެން

 

 ން:ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުރިޔާ

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  (ދ)ވަަނ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ުރ ދަފުތަުރ ނަންބަ / މަޢުސޫމްهللا ޑރ. ޢަބްދު، ސިންގަޕޫރަށް ދިެވހިާރއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ަސފީރު

ސަފީރުކަމަށް  ޓްރެސިޑެން-އޮސްްޓރޭިލއާ އަދި ނިއުޒިލެންޑަށް ދިވެިހާރއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން ،4336

 މެދު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. އްޔަނުކުރެްއވުމާޢަ
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 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 87    ރުންެގ އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަ

 77    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 76    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: 

   76     ިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި ަބއިވެ

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 76         ޖުމްލަ:

 ފާސް                  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދެްއވި . ފެންނަ ކަމަްށ ވޯޓ77ު. ހާޒިުރވެ ތިއްެބިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 87ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިީލހުެގ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްާވ މެންބަރަުކ ވެްސ 76މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 .76. ޖުްމލަ؛ 39. ފާސްވާްނ ބޭނުންވަނީ؛ 76 މެންބަރުްނގެ އަދަަދކީ؛ ނެތް. ވޯޓުގަިއ ބަިއވެރިެވވަޑައިގެންނެވި 

ދަފުތަުރ  /މަޢުސޫމް هللا ާރއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަީފރު ޑރ. ޢަބްދުއެހެންކަމުން، ސިންގަޫޕރަށް ިދވެހި

- ހުންަނާވ ނޮންވެްސ ދިެވހިރާއްެޖއިން ކަނޑައަޅާފައި ، ެއއީ އޮސްޓްޭރލިާއ އަިދ ނިއުޒިލެންޑަށް 4336ނަންބަރު 

 ސަފީރުެގ ގޮުތގައި ކަނޑައެޅުމަށް މިމަޖިީލހުން ާފސްވެއްޖެ.  ޓްރެސިޑެން

 

 ން:ާވހަކަދެއްެކވު ސަތުންރިޔާ

ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖަޕާނަްށ  (ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މ.ފޭމަންސް، ރިޕަބްލިކް އޮްފ  / ސްރާހިމް ުއވެއިައލްފާޟިްލ އިބް، ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު
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މެދު އިއްޒަތްތެިރ އްޔަނުުކރެއްވުމާޢަސަފީރުކަމަްށ  ޓްރެސިޑެން -އްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާ ނޮންކޮރެއާއަްށ ދިވެިހރާ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުްނ އެެދން. 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 77    ދަދު:ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަ

 76    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00    ރުްނގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ

 00 ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: 

   76     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 39      ންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނު

 76         ޖުމްލަ:

 ފާސް                  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުްނގެ 77. ހާޒިރުެވ ތިއްބެވި މެންަބުރންގެ އަދަދު؛ 87މަޖިލީހުެގ ޖުމްލަ އަދަދު؛  

ިވ މެންބަރުންެގ އަަދދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުނުދެްއވާ މެންބަރަުކ ވެްސ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއ76ްއަދަދު؛ 

 .76. ޖުްމލަ؛ 39. ފާސްވާްނ ބޭނުންވަނީ؛ 76ވޯޓުގަިއ ބަިއވެރިެވވަޑައިގެންނެިވ މެންބަރުްނގެ އަދަަދކީ؛ ނެތް. 

 ސް /ްލ އިްބރާހިްމ އުވެއި ައލްފާޟި، ޖަޕާނަްށ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާފައި ުހންނަވާ ސަފީރު އެހެންކަމުން،

ެގ ގޮތުގަިއ ސަފީރު ޓްރެސިޑެން-ނޑައަޅާ ނޮންމ.ފޭމަންސް، ރިޕަބްލިކް އޮފް ޮކރެއާއަށް ިދވެހިާރއްޖެިއން ކަ

 މަޖިލީހުން ފާސްެވއްޖެ.  ކަނޑައެޅުމަށް މި

 

 ން:ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުރިޔާ
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 އަށް ިބއްޔާ ޢަރަދޯޢޫސަންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީްނ ަގއި ބަޔާ (ދ)ވަނަ ާމއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ކުވެއިުތ އަިދ  ގ.އުުތރުގެާއގެ، / ީލލްޚަމުޙައްމަދު ައލްފާޟިލް ، ސަފީރު ވާދިވެހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ

ތެިރ މެދު ިއއްޒަތްްއޔަނުކުރެްއވުމާޢަސަފީުރކަމަށް  ޓްރެސިޑެން-އަށް ދިވެިހރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާ ނޮންޖޯޑަން

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުްނ އެެދން. 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 76    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00    ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް 

 00 ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: 

   76     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 76         ޖުމްލަ:

 ފާސް              ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

ފެންނަ ނު. 77. ހާޒިރުވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛  ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ.

ވެސް ނެތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެވަޑައިގަީތ  ަވކި އަތަކަްށ ވޯޓުނުދެްއވާ މެންބަރަކު މެންބަރަކު ނެތް. ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

ިދވެހިާރއްޖޭެގ  ިބއްޔާއަށްޢޫދީ އަރަސަ އެހެންކަމުން، .76. ޖުމްލަ؛ 39ފާސްވާން ބޭނުްނވަނީ؛ ބަރުން. މެން 76

އިތު އަިދ ޖޯޑަންއަށް ގ.އުުތރުގެާއގެ، ކުވެ  / ލީލްޚަފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަީފރު މުޙައްމަުދ 

މަޖިލީހުްނ  ސަފީުރގެ ގޮތުގަިއ ކަނޑައެޅުމަށް މި  ޓްރެސިެޑން-ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅުްއވާފައި ހުންނަާވ ނޮން

 ފާސްވެއްޖެ.
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 ން:ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުރިޔާ

އެުކވެިރ ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން )ދ( ވަނަ ާމއްދާގެ  115ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ހ.ނިޔާޝާ،  / ޑރ. ޙުސައިްނ ނިޔާޒު، ސަީފރުވާ ާމރާތަށް ިދވެހިާރއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަޢިއަރަބި 

މެދު ްއޔަނުކުރެްއވުމާޢަސަފީުރކަމަށް  ޓް ރެސިޑެން-އޮމާންއަްށ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަާޅ ނޮން ބަޙްރެއިްނ އަދި 

ދޫ ހަނިމާ ވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުދެއްވުން އެދެން. )ހުސްވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަ

އަޅުގަނޑު އެވޯުޓ  ްނ އެދިވަޑައިގަްނނަވާނަމަ ކޮޅަށް ތެުދވެލާފަިއ ވިދާޅުވީމާ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ވޯޓު ެދއްވާ

 ހިމަނާނަން. 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 76    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:ފެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: 

   76     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 76         ޖުމްލަ:

 ފާސް              ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ެއއީ . 76 ވީ؛. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއ77ް؛ ކީ. ހާިޒރުވެ ިތއްބެިވ މެންބަުރންގެ އަދަދ87ަ؛ ކީޖުމްަލ އަދަދަ މަޖިލީހުގެ  

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ  ކުނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަނުފެންެއކުގައި.  ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރާ

. 39. ފާސްވާން ބޭނުންވަނީ؛ 76ވި ެމންބަރުންގެ އަދަދަކީ؛ ބަިއވެރިވޯޓުނުދެއްވާ މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. ވޯޓުގައި 

ރު ޑރ. މާރާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީ ޢިއެކުެވރި އަރަިބ އެހެްނކަމުން،  .76ޖުމްލަ؛ 
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-ހ.ނިޔާޝާ، ބަްޙރެއިްނ އަިދ އޮާމންއަށް ދިެވހިރާއްެޖއިން ކަނޑައަޅާފަިއ ހުންަނވާ ނޮން / ޙުސައިން ނިޔާޒު 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  ސަފީރުެގ ގޮުތގައި ކަނޑައެޅުމަށް މި ރެސިޑެންޓް 

 

 ން:ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުރިޔާ

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  )ދ(ވަަނ މާއްދާގެ  115ޭޖގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ ދިވެހިރާއް

ހ. އަމީނީގެ،  /ޑރ.ފަރަހަނާޒް ފައިަސލް ، އިނގިރޭސިިވލާތަށް ދިެވހިރާއްެޖއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަާވ ސަފީރު

ސަފީުރކަމަށް  ޓްރެސިޑެން-ންނަށް ިދވެހިާރްއޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮއިްފރާންްސ އަދި ސްޕެ، އަޔަރލެންޑް

 މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ޔަނުކުރެްއވުމާއްޢަ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 75    ދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަ

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަ

   75     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75         ޖުމްލަ:

 ފާސް              ޖާ:ވޯޓުގެ ނަތީ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

. 77؛ ކީތިއްބެވި މެންބަރުްނގެ އަދަދަ ވަޑަިއގެން. ހާޒިރުވ87ެ؛ ކީމަޖިލީހުގެ އަދަދަދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ، 

. 75؛ ކީއަދަދަފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރުންގެ  .75؛ ގެ އަދަދަކީވޯޓުގައި ަބއިވެިރވެވަޑައިގެްނ މެންބަރުން

ިއ ނެތް. ަވކި ގޮަތކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ މެންބަރަުކ ވެްސ ނެތް. ވޯުޓގަ ކުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަ 
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ެއހެންކަމުން،  .75. ޖުމްލަ؛ 38ބޭނުންވަނީ؛  މަށް. ފާްސވ75ުބައިވެރިެވވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުްނގެ އަދަދަކީ؛ 

ހ. އަމީީނގެ،  /ކަނޑައަޅާފަިއ ހުންނަާވ ސަފީރު ޑރ.ފަރަހަނާޒް ފައިަސލް އިނގިރޭސިިވލާތަށް ިދވެހިާރއްޖެއިން 

ގޮުތގަިއ ރެސިޑެންޓް ސަފީރުގެ -ފްރާންސް އަދި ސްޕޭނަށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ނޮން، އަޔަރލެންޑް

 މަޖިލީހުން ފާސްެވއްޖެ.  ކަނޑައެޅުމަށް މި

 

 ން:ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުރިޔާ

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  )ދ(ވަަނ މާއްދާގެ  115އްޭޖގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ ރާދިވެހި

 ހ. ީސވީޑް، /ައލްފާޟިްލ އަޙްމަދު ލަޠީްފ ، ޖަރުމަނުވިލާތަށް ިދވެިހރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާފައި ހުންަނވާ ސަފީރު

ރެސިޑެންޓް -ރޭޝަނަށް ދިވެިހރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮންން ފެޑަ އަރަޝިދި ޑެންމާކު، ނޯވޭ، ނެދަލޭންޑް، ސްވިޑްން އަ

 އްވުްނ އެދެން. ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެުކރެއްވުމާމެުދ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންަނށް ފެނިސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަނު

 

 ]ޓުދެއްވުންވޯ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 77     މެންބަރުންެގ އަދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި 

 75    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަ

 00 ިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: ށް ވޯޓުދެއްދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓު

   75     އަދަދު: ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ

 78      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75         ޖުމްލަ:

 ފާްސ             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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އެހެންނަމަވެސް، ވޯުޓގަިއ . 77ންބަރުްނެގ އަދަދު؛ ތިއްެބވި މެ. ހާޒިރުެވ 87ދަދު؛ އާދެ! މަޖިލީުހެގ އަޝުކުރިއްޔާ. 

 ބޭފުޅަކު ވޯޓުގަިއ ބައިެވރިވެވަޑަިއ ނުގަންނަވާ. 1އެއީ އަޅުގަނޑު ުނހިމެނި. އަދި . 75 ންބަރުންގެ މެބައިވެރިިވ 

 . ވޯުޓގައި ނެތްވެްސ މެންބަރަުކ  ނުދެްއވާަތކަށް ވޯޓުއަތް. ަވކި ްއވި މެންބަަރކު ނެނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެ

 .75. ޖުމްލަ؛ 78؛ ކީދަދަމަށް ބޭނުންާވ އަ. ާފސްކުރ75ުދަކީ؛ މެންބަރުންެގ އަދަ ވަޑައިގެންނެވި ބައިވެރިވެ 

ުދ ލަޠީްފ / ައލްފާޟިްލ އަޙްމަ، ޖަރުމަންިވލާތަށް ިދވެހިާރއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަާވ ސަީފރު އެހެންކަމުން،

-އަދި ރަޝިއަން ފެޑަރޭޝަނަށް ދިވެހިާރއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮންސްވިޑްން  ، ނޯވޭ، ފިންލޭންޑް،، ޑެންމާކުޑްހ.ސީވި

 ފާސްކޮށްފި.  ެގ ގޮުތގައި ކަނޑައެޅުމަށް ިމ މަޖިލީހުންސަފީރު ސިޑެންޓުރެ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ 

ން ޔޫރަޕިއަްނ އި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތީގަ ގެ )ދ(ވަނަ ާމއްދާ 115ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ގާނޫނުއަސާީސގެ 

ލްފާޟިލް ޙަސަްނ ޞާބިރު / އަ  ،ންނަވާ ސަފީރުލްޖިޔަމަށް ދިވެިހރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފަިއ ހުން އާއި ބެ ޔޫނިޔަ

ރެސިޑެންޓް ސަީފރުކަމަށް -ގަްށ ދިެވިހރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާ ނޮންރ ަލގްޒަންބަގ.ފިޔާތޮށިގެ ނެދަލެންޑްްސ އަދި 

 ނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން. ވަަޑއިގަން މެންބަރުންނަށް ފެނިކުރެްއވުމާއި މެދު އިއްޒަތްތެރި ޢައްޔަން

 

 ]އްވުންވޯޓުދެ[

 

 ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 76    ދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަ

 00    ދަދު:ދިން މެންބަރުްނގެ އަނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 00 ންގެ އަދަދު: ޓުދެއްިވ މެންބަރު  ވޯވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

   76     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 39      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 76         ޖުމްލަ:

 ފާްސ             :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
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  ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން

. ފެންނަ 77ބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ . ހާޒިުރވެ ިތއ87ް ުނ ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިީލހުެގ ޖުމްަލ އަދަދު؛ދެންމެ ނެގު

ށް ވޯޓުދޭްނ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަަރކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކ76ަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 

ވާން . ފާސ76ް ތް. ޯވޓުގައި ބައިެވރިވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ނެެވސް ކު ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރަ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

ބެލްޖިޔަމަށް ދިެވހިރާއްޖެއިްނ އަދި އި ށާޫޔރަޕިއަން ޔޫނިޔަނަ އެހެންކަމުން، .ވޯޓު 76ޖުމްލަ؛  ވޯޓު. 39ންވަނީ ބޭނު

ގަްށ ރންބާިދ ަލގްޒަނެދަލެންޑްްސ އަބިުރ ަޙސަން ޞާގ.ފިޔާތޮށިގެ /  ،ފީރުފައި ހުންނަާވ ސައްވާކަނޑައަޅު

 ގޮތުަގއި ކަނޑައެޅުމަށް މި މަޖިީލހުން ފާސްވެއްޖެ.  ގެ ސަފީރު ސިޑެންޓު ރެ-ނޮން ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ 

ވަނަ ާމއްދާެގ  115 މިއީ ސަފީރު ިސލްސިާލގެ އެންމެ ަފހު ވޯޓު. ދިެވހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 

އިން ތަކުގެ ޖަމުޢިއްާޔ އާިއ އެމެރިާކއަށް ދިެވހިާރއްޖެވެިރ ދަުއލަތް މަތީން ެއކުފަިއވާ ގޮތުގެންކޮށް)ދ(ގައި ބަޔާ

ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ައލްފާޟިލާ ިތލްމީޒާ ޙުަސއިން / މ.ނޫހިރި ކެނެޑާއަށް ދިެވހިާރއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ 

ގަންަނވާ ގޮތަކަށް ށް ފެނިވަޑައިންަބރުންނައްޒަތްތެރި މެމެުދ އިރުކަމަްށ ޢައްޔަންުކރެއްވުާމއި ރެސިޑެންޓް ސަފީ-ނޮން

  ން އެދެން.ވޯޓުދެއްވު

 

 ]އްވުންވޯޓުދެ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 77    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 75    ންބަރުްނގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެ

 00    ގެ އަދަދު:މެންބަރުން  ންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިންނުފެ

 00 ޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   75     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 75         ޖުމްލަ:

 ފާްސ             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވުން:ހަކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން ވާ 

. 77. ހާޒިރުެވ ތިއްެބވި މެންަބރުންެގ އަދަދު؛ 87ަދދު؛ މަޖިލީުހެގ ޖުމްަލ އަިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން.  ޔާ ޝުކުރިއް

 ވަިކ ގޮތަކަށް އަިދ ބަރަުކ ނެތް. މެން ނުފެްނނަ ކަމަްށ ވޯޓުދެްއވާ . 75ފެންނަ ކަމަްށ ވޯޓުދެއްިވ މެންަބރުންެގ އަދަދު؛ 

  އަދަދަކީ؛ބޭނުްނވާ ށްމަ. ފާސްވ75ުކީ؛ އި ބަިއވެިރވި ެމންބަރުންގެ އަދަދަނެތް. ވޯޓުގަ  ރަކު ވެސް މެންބަ ނުދެއްވާ ވޯޓު

ްނ އެެމރިކާއަްށ ދިވެިހރާއްޖެއިިދ އަެއހެންކަމުން، ެއކުެވރި ަދއުލަްތތަކުގެ ޖަމުޢިއްާޔ އާިއ  ވޯޓު. 75ވޯޓު. ޖުމްލަ؛  38

ކެނެޑާއަްށ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ  ްނ / މ.ނޫހިރި ާޒ ޙުސައިރު، ައލްފާޟިާލ ތިލްމީކަނޑައަޅާފައި ހުންނަާވ ސަފީ 

 ަކނޑައެޅުމަށް މި މަޖިލީހުން ފާސްެވއްޖެ.  ެގ ގޮތުަގއިސަފީރު ޑެންޓުސިރެ-ނޮން ފައި ހުންނަކަނޑައަޅާ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ 

 ހީމް ޝަރީފް ގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ފަހު ވޯުޓ މި ވޯޓަކީ. މަރަޫދ ދާއިރާ

ރީސްެގ ިބލު މަިޖލީހުްނ ްސ އެންޑް އިންޑަސްޓްރއޮފް ކޮމާ  ިދވެހިާރއްޖޭެގ ޤައުީމ ޗެމްބަރއްވާފައިވާ ހުށަހަޅު

 މެދު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެއްވުްނ އެދެން. ިއ ބަލައިގަތުމާ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ންބަުރ އިްބރާހީމް ަޝރީފް ދާއިާރގެ މެމަރަދޫ    މެންަބރު:ހުށަހެޅުއްވި

 

 87    ދު:މެންބަރުންެގ އަދަމަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ 

 77    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00    ްނގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރު

 00 ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: ވާ ކަމަށް ބޭނުންނުްށ ވޯޓުދޭްނ ވަކި ގޮތަކަ

   74     ރުްނގެ އަދަދު:ަބއިވެިރވި މެންބަވޯޓުގައި 
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 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 74         ޖުމްލަ:

 ފާްސ             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

. 74ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުން؛ . ފެންަނ ކަމަްށ 77ައދަދު؛  ންަބރުންގެ ެބވި މެހާޒިރުެވ ތިއް. 87މަޖިލީހުެގ އަދަދު؛ 

މެންބަރަުކ ނެތް. ވަިކ ގޮތަކަްށ ވޯޓުނުދެއްާވ މެންބަރަުކ ވެްސ ނެތް. ވޯޓުގަިއ ބަިއވެރިިވ   ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ނުފެންނަ

ުލ މަޖިލީހަްށ ިމ ބިން، ހެންކަމުއެ .74މްލަ؛ ވޯޓު. ޖު 38 ނީ ބޭނުންވަ މަށްްސވު. ފ74ާމެންބަރުންގެ އަދަދަކީ؛ 

 ރެއްވުމަށް އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮުނވުމަށް ވެްސ ނިންމިއްޖެ.  ފާްސވެއްޖެ. އަދި ިމ ބިލު ިދރާސާކު ބަލައިގަތުމަށް

 

 ކަތް.ނުނިމިހުރި މަސައް  .8

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

ޒަތްެތރި މެންބަުރ ންނަަވރު ދާިއރާެގ އިއްހި، އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ދެްނ އޮްތ މަސަްއކަތަކީ -{8.3}

، ތުަގއިބާކީ ވަގުުތގެ ގޮނގަމުން މި ދަނީ. ސް މިހާރު ހިހު ތުން ހިނާގ ބަރާރާ ގުޅޭގޮފައިާވ ޤަާރރު. މި ޤަހުށަހަޅުއްވާ

މިނެޓު.  7ގަޑިިއރާ  3ާބކީ އޮތީ މި ޤަރާރަށް އާދެ! ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވުްނ އެދެން. 

ުދ ަވގުތު ޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަްށ މިއައްެބިވ އިއްދިވަޑަިއގެންަފއި ތިހަކަެދއްކެވުމަްށ ުކރީ ުދވަުހ އެމި ޤަާރރަްށ ވާ

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަުތ މި އަުރަވނީ، )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މި ޤަާރރާ ބެޭހގޮތުން ލިބިގެންދާނީ. އަޅުގަނޑު

 އްަމދު ރާޢީ، މަކުނުދޫ ދާިއރާ. ގަނޑު ިމ އަުރވަނީ މުޙަވާހަކަފުޅުދައްކަން ފުުރޞަތު އަޅު

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ަޙއްމަދު ރާޢީ މެންބަރު މުމަކުނުދޫ ދާއިރާެގ 

މި ިބލަށް ާވހަަކދެއްކެވުމުގެ ުކރިން އަޅުގަނޑާ ބައްަދލުވި މިިނވަން  ސް.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީ

މި ބިލަްށ  ހޯްމވަރްކ ހަދަިއގެން އައިްސ ނެވި ަތއްާޔރުވެަލއިގެންދެންއަޅުގަނޑަށް މުއައްސަސާއެއްެގ ބޭފުޅަކު 

ިމ ބިލަްށ ށް ފެނުުނ ގޮތުަގއި ން އަޅުގަނޑު ހޯމްަވރްކ ހެދީ. ހަދައިެގން މިއައީ. ދެްނ އަޅުގަނޑަ. ދެންާކލަވާހަކަދައް

 އެއްިޗހި ވެްސ އަޅާލަން.އަންނަިއުރ އެންމެ އައުާލކަން ބޮީޑ ައޅުގަނޑުމެން ޕާޓީ ކުަލއިން ، ވާހަކަދައްާކލާއިރު

ތަންކޮޅެްއ  އް މިއަުދ ެވސް ލައިގެްނ ިމ އަީއވެސް. އެ މީހެގެްނ ގަ ިއއަާކ ރީނޫދ ކުަލއިއެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ރީނޫދ ޓަ

މި ެއއްޗަށް ވާހަކަދަްއކާލަންެވގެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ ދިެވހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުުކރަގޮތުަގއި އެީއ  ރަނގަޅަށް
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ޓީއެއްެގ ގޮުތގައި. ެނ ޕާުޙކުރާރަީނ ކަންކަްނ އިސްލާެވ ދިވެިހ ަރއްޔިތުން ަގބޫލުކުބިކުާރ ޕާޓީެއއް. ެއހެންއިސްލާޙަށް ލޯ

، ރާރުަގިއ މި ބުނަނީގަ ކަންކަްނ އިްސާލޙުކުރަން. ިމ ހުށަހަޅާފަިއ އޮްތ އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުޭވ 

 5ވޭތުވެދިޔަ ، ކީންތައް ފެށިގެން މި އަންނަ ގޮތަްއ ފޯރުިވ ވާަހަކ. މި ކައެޗް.އާރު.ސީ.އެމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ބާރުތަކެ

ކަމަީކ ވަިކ ބޭފުޅެއްގެ ބާުރގެ ދަށަްށ ރާއްޖެއަްށ ދިމާވި އެްނމެ ބޮޑު ބިރުެވރި އި އެންމެ ުފރަތަމަ މި ގަ ުރ ތެރޭއަހަ

ުކރީ. ޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިޞާރުކުރި ކަމަކީ ަރއްރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ާބރެއް ގެންދިއުން. އޭގެެތރޭަގއި ފުރަތަަމ މި

ޑިާޔރުން، ސުޕްރީމް ކޯޓު. ސުޕްރީމް ކޯުޓ މެދުވެރިކޮށް ިމ ށްފަހު ފަނއީ. އެއަން ގެންދިޔައެއަށްފަހު ވަޒީުރ ބޭފުޅު

މި މިނިވަން ުމއައްސަސާތަކާިއ އެބޭފުޅުން އް ފަށައިގެން ިމއައީ. ފަށައިގެްނ އައިްއސަ ދެން ެއހިާސބުން ފެށިގެން ކަންތަ

 ،.އާރު.ސީ.އެމަށްއިވާ ެއޗްއް ކަމުގަ މުއައްސަސާތަމިނިވަން  އެ ބާރުފޯުރވަންފެށީ އަށް މި ފެށީ. އޭގެތެރެކުޅެން

މުއައްސަސާ. ދެން ެއ އިންޮފމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ހުންނަ  އޭ.ސީ.ސީއަށް އަދި އެއްބަޔަކު އެބަ އުޅޭ. އެއީ

ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ލިބިފަިއާވ ގެ ބާރުތައް ިދޔައީމަ އެމުއައްސަސާތަކަށް ެވސް މިކަމުން މިންޖުާވގޮތެއް ނުވި. އެބޭފުޅުން

އް ނުވި. މިކަހަަލ ވެސް ހިްއސާކޮށްލެޭވވަރެ  ށްއައާނަށް ވެސް ވަކި ވަރެްއ ެވސް މީޑިއެބޭފުޅުންން ވެސް މިނިވަންކަމު

ތެރެއަްށ ސުޕްރީްމ  މަސައްކަތްތައް  އެގޮތަްށ އޭެގ ފަހުްނ އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްގެ ދެރަ ގޮތަކަްށ ކަންތައްތަްއ ދިޔައީ. ހަމަ

ގަިއ ުހރި ކަންތައްަތއް ވެްސ ސުޕްރީްމ ތެރޭޑޭޓުމްގެ މެން.ާއރު.ސީ.އެޅުން އެޗްވަނީ. ވަެދ ބަހައްޓާފަިއ އެބޭފު ކޯޓު

ންނަށް ކުރަމުން، ކުރަންވާނެ ގޮާތއި އަންގަުމން ދިޔައީ. ދެން މި އެއްޗިހި ގަޫބލުކޮށްގެން އަޅުގަނޑަށް ކޯޓުން އެ ބޭފުޅު

ެއ ކު ިމހާުރ ން އެކަމަދިޔައީ. ދެރަމުން ގެންުމއައްސަސާތަކުްނ މަސައްކަތްކު ެއއް ބޭފުޅުން މިނިވަންހީވާގޮތުަގއި ބަ

މުްނ ަސލާމަތްވީމަ މިާހރު ިމ މިނިވަން ުމއައްސަސާތަުކގައި ތިިބ އަހަުރގެ ވެރިކަްނ ނިމި، އަނިާޔވެރިކަ 5ވޭތުވެދިޔަ 

އެްއ ވަރަްށ ރަނގަުޅ ވަރަްށ މާތް ބަ  ެތރިޞްލާޚްޔިތުންނަށް އިކޮށް އެބޭފުޅުން މިާހރު ވަރަްށ ރައް ޞަޚާއް، ބޭފުޅުން

ބޭޑް ބޯއީ، ގުޑް ޯބއީ ާކރު ައއީމަ އުޅެނީ މި ަސރުާކރާ ަރއްޔިތުންނަށް ދައްކަންެވގެން ރު ިމ ސަރު މިހާއެއީ. ދެން

 ގަިއ އެބޭފުޅުން ަގއިގައި ނުކުަރން. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުާރގޮތު ކުޅެންވެގެން. އަޅުގަނޑުމެން އެ ެއއްޗިއްެސއް ގަޫބލެއް 

ކުން ސަލާމަތްކޮށްގެން ނޫނިއްޔާމުްނ ކަންތައްތަ ސް މިއެ ބޭފުޅުން ވެ ވެސް ހުރީ އެ ިމލަ އުނގުޅިފަ.

އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލަްނ ދެ ، މިގޮތުންތްތެިރ މުއައްސަސާތަެކްއ ނުއުފެދޭނެ. ޙަނަޒާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކިޔާ

  އެމުން މި ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކައަކީ އެޗް.ާއރު.ސީ.އެމްމުއައްސަސާއެއް. އެ ދެ މުއައްސަސާ 

އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުާރގޮތުގަިއ އަިދ އެ ާބުރ  މިނިވަްނ ކުރުމަްށ ސުޕްރީްމ ކޯޓުެގ ބާުރ އޮތީމަ. އެހެންވީމަ، މުއައްސަސާ

މުން އެތާ ތިބި ނިވަންކުރަން ވެއްޖެްއޔާދުއްވާލަިއގެން އެ މުއައްސަާސއެއް މިނިވަނެއް ނުވޭ. އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް މި

ސް ޚާއްސަކޮށް އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން މިާހރުން މިާހރަށް ވެ ދޭން.  ޢުފާޖެޭހ އިސްތިބަ ލުވި ބޭފުޅުން އެއިހުމާ ،ބޭފުޅުން

އެޗް.އާރު.ސީ.އެމްގެ ރައީްސ އަދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަަނރ އިސްތިޢުފާދެްއވުމަށް. ސަބަބަކީ އެީއ ރަްއޔިތުންނަށް 

އަދި އަޅުގަނޑު ެއ  ފާަހގަކޮށްްއ ޅުގަނޑު މި ކަންތަތިިބ ބޭފުޅުން. އެހެންވީމަ، އަ  ޑުތަނުން އިހުމާލުވެަފއިބޮ



90 

 

ޓްްސ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިުރ ހުށަހަޅާފަިއވާ ަޤރާރަްށ އަޅުގަނޑު ބޮޑުތަނުްނ ކޮމިޓީއެއްގަިއ އިންަނ ކޮމިޓީ، ހިއުމަްނ ރައި

ިއއްޒަތްތެިރ  ށް ޝުުކރިއްާޔ ދެއްިވ ަވގުތަށްމަށް އެދެން. ަވރަށް ބޮޑަތާއީދުކުރަން. އަިދ މި ބިުލ ައވަސްކޮށްދިނު

 . ސްރައީ

 

  ތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަ

ހުޅުމާލެ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ، ! ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއާދެމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ިނޔާޒް.

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާ  މެންބަުރ ޢަީލ ނިޔާޒްހުޅުމާލެ ދާއިާރގެ 

ހިއުމަްނ  ާރއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށުން އުފައްދާަފއިވާދެ! ިދވެހިއާ އްޒަތްތެިރ ަރއީސް.އިޝުކުރިއްާޔ 

 އާ ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނގެ ބާުރ ހަަމ އެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަުށން އުފައްދާފައިާވ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ެއ ޤާނޫނުއަސާސީ

މި  ،ން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްތާއީދުުކރަގަނޑު ފުރިހަމައަށް  އަޅުފައިވާތީ ހުަށހަޅާ ޤަރާރަށްޚިލާފަށް ނިގުޅައިގެން

ުހރި. އަޅުގަނޑުމެްނ ކުީރ ގިަނ މާއްދާތަކަްށ އަިދ ާގނޫނުތަކަށް ރިޢާޔަްތކޮށްފަިއ އެބަޤަރާރުަގއި ޤާނޫނުައސާސީެގ ަވރަށް 

 ކޮށް ތުޅާދޫ ވަކިްނ ޚާއްސަ ،ރުންންބަގައި ަބއެއް އިއްޒަތްެތރި މެސްުކރިއިރު ހުީލހުގަިއ ބަިއއްޒަތްތެރި މި މަޖިމި ދުވަހު 

 އެތަްއ ޙުކުމްތަކެްއ ހަމައެކަިނ ޤާނޫނުއަސާސީެގ އެންެމ ފަދައިްނ މިފަދަދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ފާަހގަކުެރއްވި

 ކިްނ ޚާއްސަކޮްށ މިނިވަންއަިދ ވަ އޮތްވާފައި އެބަމައްދާއަކަށް ރިާޢޔަތްކުރަްއވައިގެްނ ސުޕްރީްމ ކޯޓުން ެނުރއް

 މާއްދާެގ )ށ(. ވަނަ  141ޤާނޫނުައސާސީެގ އެބޭފުޅުްނ ހަމައެކަިނ ރިާޢޔަތްކުރައްާވ އެގޮތުްނ  އްސަސާތަާކ ދެކޮޅަށް.މުއަ

ފަރާތަީކ އިމުުކރުމުެގ އެންމެ ިއސް ފަރާަތކީ ުސޕްރީމް ކޯޓެވެ. ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ އެންމެ އިްސ ގާފު ޞާދުލުއިންޢަ

ނީ ެއ މައްސަަލއެއް ެބިލ ންމަން ވާންމެ މައްސަލައެްއ ނިވެ. ސުްޕރީމް ކޯޓުން ަބލާ ކޮޔާރެއުއްތަމަ ފަނޑި

މި މާއްާދއަށް ރިޢާޔަތްުކރައްާވ ވަރަްށ ގިނަ ޙުކުމްތަްއ އަމިއްަލ ތުންނެވެ. ލަިބއްޔަފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީުހގެ އަޣް

ިބގެން އްދާފައި، ޤާނޫނުއަސާސީްނ ބާރުލިގަިއ ބުނެފަިއ ހުރި އުފަޤާނޫުނއަސާސީއި، އިސްނެންގުމަށް ނަންގަވަ

ވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތީ އްސަސާަތކުެގ ބާުރ ކަނޑާލާފަިއ އޮްތަކން އެަބ އެނގޭ. އެހެންނަމަހުިރ މުއަ އުފައްދާފައި

 142ޤާނޫނުއަސާީސގެ . އިންަގކުރެްއވި ފަދަުކރީ ދުަވހު ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ފާހަ ހަމައެކަނި މި ާމއްދާއެްއ ނޫން

ސްްޕރީމް ކޯުޓ ވިޔަްސ އަިދ  ނެ ކަމަށް. އަދި ެއއީ ުކރަންވާނޫނާ ެއއްގޮތަށް ކަންވަނަ މާއްދާގަިއ އެބަ ބުޭނ ގާ

ިމ މާއްދާަގއި މިބުނަނީ ފަނޑިާޔރުންނަކީ ، ޤާނޫނުއަސާސީން އުފެދިފަިއ އޮތް އެހެްނ މުއައްސަާސއެއް ަކމަށް ވިޔަސް

ގާނޫނުގަިއ ވަިކ ާއއި  ޤާނޫނުއަސާސީ އާިއ ގާނޫނަށޭ.  . ފަނޑިޔާރުްނ ޢަމަލުކުރާީނ ޤާނޫނުއަާސސީމުސްތަޤިއްލު ބަެއކޭ

ނުވާ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އިްސލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި އެ ކަމެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް  ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި
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ވަކި ބަޔަކަްށ ހެންވީމާ، އެ އޮްތ މާއްދާއެއް. މިވެސް ހަަމ ޤާނޫނުައސާސީގައި އޭ.ވާނެ  ޔާރުން ރިޢާޔަތްުކރަންފަނޑި

ކަމެއްަގއި އެންމެފަުހ ބަްސ  ދުނިޔޭގަިއ ލެްއވި ުހރިހާ ، ހުރިާހ ބާރެްއ ދީފައި ުނވަތަ ތިމަންނާމެންނަކީ ކޮންެމ ކަމެއްަގއި

ނަން. އެގޮތުގެ ނިމުމަކަށް ގެންނާއަޅުގަނޑުމެން ދަުކެރއްވިއްޔާ ދެިކގެން އުޅުނު ދުވަސް އިރާބުނާ ބައެއްގެ ގޮުތގައި 

މިތަނުގަިއ މު މަތީން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މިކުރަނީ. އެނގިވަޑައިގަްނނަވާނެ ކުރީދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރީ

ތީ ގަތުމަށް މަސައްކަތްުކރީައރައި  ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ލިބިަފއި އޮތް ާބރަކަށް ދާދި އިހަކަށް ދުަވހުމި 

ަގރާރެްއ ފާސްކުރިތަން. ެއކަމާ ވެްސ ބައެްއ ފަރާތްތަކުްނ އަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅު ހަދައިގެްނ  މާއަޅުގަނޑުމެން  އެކަ

ުހރިހާ ާބރުތަކެއް ހޯދުމަށް އުޅެނީ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ފާޑުކި

ގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދީފަިއ އޮްތ ބާރަކަްށ ސްްޕރީމް ނޫނުައސާސީ ޤާ. އެއްގޮތަކަްށ ވެްސ އެހެނެްއ ނޫން ކަމަށް.

ނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފެދިފަިއ ޤާއެްއވެސް ބަޔަކަށް ެއރިގެން ނުާވނެ. ހަމަ އެފަދައިން  ެއހެންކޯޓަކަށް ވެސް އަދި 

ގަނޑުމެން މި އަޅު ،ނަމަވާ އޮތްގޮތަްށ އޮންަނންވާނެ. އެހެން ނޫްނ ކަމަށްހުރި މުައއްސަސާތަކާިއ ެއ ބާރުތަްއ ެއ 

. މި ދައުލަތް ފުިރހަމައަށް ހިންގުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާގޮތަށް ބާރުަތއް ނުހިންގޭނެކަށް ދައުލަތް ފުރިހަމައަ 

ބޭނުންާވ ގޮތަްށ  ތައް ސަސާމިނިވަްނ މުއައްސަާސތަކަށް ވެްސ ެއ މުައއްއަިދ ހަަމ އެހެންމެ، ވަކިވެފަިއ 

. ޭރގަިއ މަސައްކަތްުކރެވެްނ ވާނެ. އަޅުގަނޑު ިމ ގަރާރަްށ ުފރިހަަމ އަްށ ތާއީދުުކރަންނޫނުއަސާސީގަިއ ބުާނ އިމުެގ ތެޤާ

ވެން އޮތް ުހރިހާ މަަސއްކަތެްއ ކުރެ  އެއަދި މި ބާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް 

މިހެްނ މިކަްނ އޮތް ނަަމވެސް  އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،ރަމުންދާނެ ކަމަްށ އަޅުގަނޑުމެން ކު

އަޅުގަނޑުމެން ދެކިގެން ނުވާނެ މިދިަޔ ދުވަސްތަކުަގއި ކޮިމޝަންތަކުން ހަމައެކަނި އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްޢޫިލއްޔަތުތަްއ 

ތަކުގަިއ ތިއްެބވި މެންަބރުން ހަމައެކަިނ ކޮމިޝަނުއެ  ގޮތަްށ އަތުލާަފއި އޮތީމަ ކަމަށް.އަދާނުކުރެިވ އޮީތ ިމ ބާުރ މި

އެކަން ލޮލުން ދެިކ . ހަމައެކަިނ ވަކި ބަަޔކު ުރއްސުމަށް ޓަަކއި ކުރި ކަންތައްތައް ެވސް އެބަުހރި، ފާގެ ބޭނުމުގައިވަޒީ

މަްއސަލަެއއް  ހިިފ ބައެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. އަޅުގަނޑުމެންނަީކ ހިއުމަްނ ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އެަތއް ންއަތު

އަދި ވަކި ވަިކ ފަރުދުންެގ  ައޅުގަނޑުގެ ޕާޓީގެ ނަުމގައި. ޔަ މީެހއްހިފައިގެން އަޅުގަނޑު އަމިްއލައަްށ ވެްސ ދި

ނުޙައްޤުްނ  ެބހޭޮގތުންނާއި ޖަލުތަުކގައި ކުާރ އަނިޔާާއއި އަދި އިހިއުމަްނ ރައިްޓސް ކޮމިޝަނަްށ ޖަލުތަކާ  .ނަމުގައި

ެއހެންނަމަވެސް، އެުދވަުހ ބީުރ  ހުށަހެޅިން. މެންިއ ހިނާގ ކަންތަުކެގ މައްސަަލ އަޅުގަނޑުލާީތ އެތަުނގަ މީހުން ޖަލަށް 

 ނުވި. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އެ   ކުރެޭވ ަކމެއްކަންފަތެއް ދެްއވީ. ެއ ބޭފުޅުންނަށް މަސަްއކަތް

ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވެްނވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ ބޭފުޅުން ދެންހުރި ގޮްތގޮތަށް  ދުވަހު މި ާހލަތު އޮތް ނަމަވެސް އެ

ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންގެ މަސްޫޢލިއްޔަުތ އަާދ  . މިއަދު މުއަްއސަސާތަްއ ވެްސ ރަނގަޅުވާން އެބަޖެހޭިމ ހެންވީމާ، ދުށީ. އެ

ތަްށ ވަރަްށ ނަމަ، ިމ ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުްނ ފިޔަވަުޅ ވެްސ އަޅަންޖެހޭ. ދެއްިވ ފުރުޞަވާ އެގޮތަށް ުނކުރެޭވ ކަމަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

ްނ އެދިވަޑަިއގެންފައިާވ ބޭފުޅުންގެ ވަދައްކަފުުޅ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! ދެން ިމ ަގރާަރށް ވާހަކަ

އަޅުގަނޑު މިާހރު ުފރުޞަތު މި އަުރވަނީ  ،ތެރެއިން މިަވގުތު ޖަލްާސގަިއ އިންނެީވ އެންމެ ބޭފުޅެއް. އެހެންކަމުން

 އަށް.ންބަރު ޔޫނުްސ ޢަލީމެޢިއްޒަތްތެިރ ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން: ހޮޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫނުސް ޢަލީ 

ިދވެހިާރއްޖޭގެ ސްްޕރީްމ ކޯޓުން ބާރުތަްއ ނަންގަާވ ވާަހކަ އަޅުގަނޑުމެން މި  .ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ނުކުރާެނ ނޯންނާނެ އެްއވެސް ކަމެއް. ެއ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ސްޕްރީްމ ޯކޓުން ކޮށްފައި ، އްޒަތްތެރި ރައީސްއިދައްކަނީ. 

ދުވަުހ ޖެހިގެްނ އަންނަ ުދވަުހ ެއ ބޭފުޅުންނަކީ އެއްދުވަުހ އެ ބޭފުޅުން ޮސއިކޮށްގެްނ ނެރޭ އަމުރު ހަަމ އަނެްއ 

 ގެ ވާ ބައެއް. އެ ފެންަވުރގެ ބައެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެވަރުއް ބާޠިުލކުރައެ ބޭފުޅުން ސޮއިކޮށްފައި 

ިމ ދައްކަނީ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ދިެވހިރާއްޭޖގަިއ ހުިރ  މެންކަންތައް ކޮށްފަިއ ތިިބ ބަެއއްެގ ވާަހކަ އަޅުގަނޑު

އަަހރު  5މުއައްސަސާތަކުގައި ވެރިންގެ ޯދހަޅިކަމާއި އެ ެވިރންގެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުކަމުން މި ވޭތުވެދިޔަ މިނިވަން 

ވަނީ ގެއްލިފައި. ެއތައް ޙައްޤުތަކުން ދިެވހި ރަްއޔިތުން ވަނީ މަުހރޫމްވެފައި.  ތަެކއްޙައްޤުދިވެހި ަރއްޔިތުންގެ އެަތއް 

ދިވެިހ ، ވެސް އް ނެރުނަސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭނެ ބަިއވަރު ކަންަތއްތައް ުހރިއިރުސްޕްރީމް ކޯޓުން ގައިޑްަލއިނެ

ެއ  .ގައިޢު ބޭފުޅުން ތިބީ އެ ބޭފުޅުންގެ ވަޒީފާ ދިފާނުބަްއަލވާ. އެ ނެއްބޭފުޅުން ދުަވހަކު އެ ރައްޔިތުން އުޅޭ ާހލެއް އެ

ސްޕްރީމް ކޯޓުްނ އަބަދުވެްސ ބުނަމުންދޭ  ކުރުން.ބޭފުޅުން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަަތކީ ެއ ބޭފުޅުންގެ ވަޒީާފ ދިފާޢު

ްނ އްަޒތްތެރި ަރއީސް، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ކޮްނ މާއްދާއަކުއިތިމަންނަމެންނަކީ އެންމެފަހު ބަްސ ބުނާ ފަރާތޭ. 

ވިާދޅުވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަްނ އެބަެޖހޭ. ެއ ބޭފުޅުންނަށް  އެ އެހެްނ ެއ ބޭފުޅުން ބިގެންޯތ ކޮންގޮތަކުން ާބުރ ލި

ކަާހލައިގެން އެުއޅޭ އުޅުން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. މި މަޖިލީހަްށ  ށްލިބިފައި ނެތް ބާެރއް ެއ ބޭފުޅުން އަތަ

 ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަްނ ންގަވައިގެން އުޅޭ އުޅުން އަޅުގަނޑުމެން އެ ބޭފުޅުންނާއިބިފައިވާ ާބރެއް ެއ ބޭފުޅުން ނަލި

ކޮމިޝަންތަކުގެ ެވރިން އެ ބޭފުޅުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައްވެސް އޮތީ އިން އެބަޖެހޭ. ކުރިން މިދެންނެވި ފަދަ

އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ  އެ ބޭފުޅުން އުޅުނީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމު ދިފާޢުކުރުމަށް.. އަދާނުކުރެވިފަ

ހިއުމަން ރައިޓްްސ ، ޮގވާިލ ފަދައިން މުޙައްމަުދ ރާޢީ  ްނ މަކުނުދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެްނބަރުތަކުރާރުކޮްށ ދަންނަވަ

 ީނ އެ ދަންނަވަިމހެން މި ާފ ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. އަޅުގަނޑު މިހެން ޢުކޮމިޝަންގެ ަރއީސް އިސްތި

އަނިޔާ ، އަޅުގަނޑުގެ އެތައް ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަކަށް ުނހަނު ގިނަ ގުނަ އަނިޔާުކރަމުން ދިޔައިރު ވެސް، ކީބޭފުޅާއަ

އެއްވެްސ ފަރުވާެތރިކަމެްއ ނުދީ އެ ބޭފުޅުންެގ ، މިއްޔަތުަކމެއް ނުދީއްއެ ކަމަްށ އެއްވެްސ އަހަ ލިބެމުން ދިޔައިުރ ވެްސ 
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ކުަލ ބަަދލުކޮށްގެްނ ެއ  ެއ ބޭފުޅުން ބަެއއް. މިއަުދ ސަުރކާުރ ބަދަުލވީމާ އްވި ދިފާޢުކުަރއްވަްނ އުޅުުތ ޙަމަސްލައަމިއްަލ 

ބޭފުޅުންނަކީ މާ ރަނގަޅު ބަެއއް ކަމަށް ދެިކގެން ާމ އޮފްާދުރ ބައެްއގޮތުގަިއ ދެކިގެްނ ދަްއކަން އުޅޭ އުޅުްނ އަޅުގަނޑު 

 ށް. ުޝކުރިއްާޔ ދެއްިވ ފުރުޞަތަހަމަ ހަުރކަށި ޢިބާރާތުްނ ކުށްެވރިކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މިަވގުތު މި ގަރާރަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އިތުުރ މެންބަރަކު އެިދ  !އާދެިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  ޝުކުރިއްޔާ

އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުން މިވަގުތު  .އަދި ތިއްބެީވ މެންބަރުން ،ވަޑައިގެންފައި ތިބި މެންބަރުންގެ ތެެރއިން

މިވަގުުތ މި ަގރާރުެގ މައްަސަލ މިހިސާބުްނ މަޑުޖައްސާލުމަށްފަުހ  އެހެންވީމާ،ވެވަޑައިގެްނ ނެތް.  ހާޒިރު ޖަލްސާގައި 

 އަޅުގަނޑު މިހާރު ިމ ހުޅުވާލަީނ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަްށ ބަހުސް. 

 

 ކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ކޮމިޓީތަ  .9

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ އެިދވަޑައިގަތުމަށް  ބަހުސްކުރަްނ އެދިވަޑައިގަންަނާވ ބޭފުޅުންނަށް މި ރިޕޯޓަށް !އާދެ -{9.1}

ގަިއ މްބަރު  ޗެުކރިއަށްދާތީވެ، މެންބަރުން ްއ ތަމިވަގުުތ ކޮމިީޓގެ ބައްދަލުވުންއާދެ! ޅަކަށްފަހު(. ދަންނަވަން. )ވަގުތުކޮ

ދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޖެންޑާގައި އެަބހުިރ ބައިަވރު ސް، އަނީ. ެއހެންނަމަވެރެވެޅުގަނޑަށް މި ފާހަގަކު މަދުކަމަށް އަ

 ކަންތައްތައް. 

 

 ކަތް.ނުނިމިހުރި މަސައް  .8

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ދިރާސާކޮށްަފއި ްއޔަތު ކޮމިޓީްނ ހުަށހަޅުއްވާފައި މިާހުރ މާލި ،އަނެއްާކވެސްއެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ  -{8.4}

ރިޕޯޓަްށ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އިުތުރ މެންބަރަކު އެދިވަޑަިއގެންފައި ނެތީމަ އަޅުގަނޑު މިާހރު  އޮޑިޓު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ްމ ޡިމެންބަުރ މުޙައްމަުދ ނާޢިއްޒަތްތެިރ ެގ އިރާނގެިތ ދާދަ -8.4އެޖެންޑާގެ ، މިފުރުޞަތު ހުޅުާވލަނީ

ީލ ިއ މާތެިރކުރުމާމީހުންެގ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާ ނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުންނަ  2010/8ނޫުނ ނަންބަުރ ގާ، ފައިވާހުށަހަޅުއްވާ

 ގައި . އާދެ! މި ަބހުސްުޙ ގެނައުމުގެ ިބލުގެ ަބހުސްއަށް އިޞްލާ ނޫނުގާ އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ
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އާ! އަޅުގަނޑު  ބައިވެރިެވވަޑައިގަންނަވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުުރޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު(.

 ސަޢީދަށް.  ، ގެމަނަފުށި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދުނީައރުވަ ޞަތު މިފުރު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ސަޢީދު  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށި

ހުަށހެޅުއްިވ   މުޙައްމަދު ާނޘިމްމެންބަރުއިއްޒަތްތެރި ދަނގެތި ދާިއރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކަމުަގއި ނޫން ްއ އަޅުގަނޑު ބަލަިއގަންނަ ިބލެ ެއއީ ނާޔަތްޭދ ބިލުއިރިކަން ހުންަނ ފަރާތްތަކަްށ ޚާއްަޞ ތެނުކުޅެދުން

ދިްނ  ތްތައްއިާނޔަގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ަފރާތްތަކަށް ކިތަންމެ ގިނަ ފައިސާ އަޅުގަނޑުމެން ނަވަން. ދަން

ކަމަށް.  ޙައްޤު މިންަވރު ނޫން ނަށްނާޔަތްތަކަކީ އެ ކުދިންއި ާސގެ އަޅުގަނޑު ގަޫބލު ުކރާނީ އެ ފައި، ޔަސްވިކަމުގައި 

 ،ގަޅު ުކރަން ބޭނުންވާ ކަމުގައި ވާނަމަނޑުމެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ކަްނތައްތައް ރަނއަޅުގަ

 ންތިޒާމުތައް އިއެކު ފޯރުކޮށްެދވެނޭ މާ ބޭނުންވާ ވަީޞލަތްތައް ފަސޭހަކަ ކެއް ފަރާތްތަ ޖެހޭނީ އެ ންއަޅުގަނޑުމެ

ނީ އަތޮޅުތެރޭެގ ނޫ، ން ފަރުވާ ނުލިބޭ ކަމުަގއި ވާނަމަމިގޮތަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުސަރުކާުރގެ ތެރެއިން ހަމަޖެްއސުން. 

 އިޞްލާޙުތަެކއްގެންނަންޖެހޭ  ށްެއކަމަ، ވާ ނުލިޭބ ކަމުގައި ވާނަމަސިއްޚީ މަރުކަޒުތަކުންނާިއ ހޮސްޕިޓަލުަތކުން ފަރު 

މަުރކަޒުތަކަށް ޅުތެރޭެގ އަތޮ ޓަލުތަކަށާއި ނުންވާ އާލާތްތަާކއި ޚިދުމަތްތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ހޮސްޕިއެކަމެްއ ބޭ ،ސްނެގެ

ގަނޑު ތަކުާރރުކޮްށ ހޭނީ. މިކަމަކީ ަފއިސާދީގެން ނިންާމލެވޭނެ ކަމެއް ނޫްނ ކަމުަގއި އަޅުޖެ ހަމަޖައްސައިދޭން

ށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފަޭސހަކަމާއެުކ ދެވޭެނ . އެންސްޕާއާއި އާސަންދަ މެދުެވރިކޮްށ މި ުކދިންނަންނަވަންދަ

އިްނ ިބލު މި މަޖިީލހަށް ައއީމަ އޭގެެތރެ 19ރު ތެެރއިން، އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ އިންތިޒާމުތައް ސަރުކާ 

 ހުިރ ެރ ގިަނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހާހަްށވު 15އަޅުގަނޑުމެްނ ރާއްޭޖގެ  ޔަގީްނކުރަން.އަޅުގަނޑު  ނެކަންހަމަޖެހިގެންދާ

ތިކޮށްަފއި ންގިއެބަ ޖެހޭ ގިންިތ ކުރަން.  މެންަފރާތްތަކަްށ އަޅުގަނޑު ުހރިހާމި ުހރި. ފަރާތްތައް ފާހަަގކުރެވިަފއި އެބަ

 ނީ.މި ޖެހެދޭން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖައްސައިްނތިޒާމުތައް ށް ލިބޭނެ އިންާވ ޚިދުމަތެއް ެއ ބަޔަކަނުއެ ބަޔަކަށް ބޭ

، ވެފައިތަފާުތ އެކިެއކި މަަސއްކަތްތަްއ ުކާރ ފަރާތްތަކަށް ބަެއއް ަފރާތްތަކަީކ މިާހުރ ވެސް  ހުންަނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ން ހިނގާ ަޚރަދުތަކުެގ ކަނޑައެޅިގެ ޓުގަނޑުމެންނަކަށް ގާނޫނަށް އަދި ބަޖެއެބަޔަކަށް ަޙއްޤު ނޫން މިންަވރެއް އަޅުއަދި 

ށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ނުލާިހކު ބުަރ ތަނުމަކީ ދައުލައްސައިދި ޖަށް ކުއްލިައކަށް ހަމަކަގަނޑުމެންނަތެރެއަށް އަޅު

އްލިއަކަްށ ެއއްވެްސ ވިސްނުމެއް، ކު ިމ ސަބަބަށް ަޓކަިއ ދުރާާލ ވިސްުނމެއް ނެތި ިމހެން ންދާނެ ކަމެއް. ގެޑުވެބޮ

ތަެކއް ނޫްނ ލުބަަލއިގަނެވޭެނ ބި އަޅުގނޑުމެންނަށް ަކމާއެކުދިރާސާއެްއ ނެތި އަންަނ ބިލުތަަކކީ ިމ މަޖިލީހަްށ ފަސޭހަ

ވާ ގައި އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަ ުކރެވިފައި  19މިފަދަ ބިލުތަކަށް އެޖެންޑާ ދަންނަވަން.  އަޅުގަނޑު ކަމުގައި ވެސް

ފަރާތްތަކަށް އަދި އެހެން ވެސް  ންނަނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުެތރެއިން މި ބިލުތައް މަޖިީލހަށް ހުށަހެޅި،  އުސޫލުގެ
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އަޅުގަނޑު  މަށްކަން ލިބިގެންދާނެކަލިބިދޭ އިނާަޔތްތަކާއި ރައްކާެތރި ރާތްތަކަށްފަ ބޭނުންވާ  ތަކަށްޚާއްޞަ އެހީ

 ޔާ.ބަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއް ފުރުޞަތަށް  ވިޔަގީންކުރަން. ދެއް 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ާވ އިުތުރ މެންބަރުްނ އެަބ ިމ ިބލަށް ވާހަކަުފޅު ދައްކަވަްނ އެިދވަޑައިގެންފައިއާދެ! ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

އޮތް މި ބިލަްށ ބެފުޅުން މިވަގުތު ޗެމްބަުރގައި ވަޑައިގެން ނެތް. އަދި ވަގުތު ވެސް އެބައެ، ތިއްބެވި. އެހެންނަމަވެސް

. އަޅުގަނޑު އަިދ ކުޑަ އިރުކޮޅެްއ ބަާލލާލަްނ ެއހެން ބޭފުޅަުކ ވަޑަިއގަންނަވާތޯ. )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( މުގެބަހުސްކުރު

 އަށް. ޝިފާޢު މެންަބރު މުޙައްމަދު  އިއްޒަތްތެރި ިއހަވަންދޫ ާދިއރާގެމިހާުރ އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު މިައރުވަނީ  އާދެ!

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު  މެންބަރު ދާިއރާގެ  އިހަވަންދޫ

ަވރަްށ  ެދއްވީތީ ވެސް އްއްކުމަށް ދެވަނަ ުފރުޞަތެއަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ާވހަކަދެއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

 ންއެންމެން ެވސް ގަބޫުލ ުކރަ ންްނ އަޅުގަނޑުމެދަންނަވަން. ކުރިްނ ވެްސ އަޅުގަނޑު ފާަހަގކުރިހެރުބޮޑަށް ޝުކު

ށީގެންާވ އިނާޔަތަީކ އެންމެ އެކައަންނަ  މުން ުރ ދެހާްނ މިތުންނަށް ދަުއލަތުެގ ފަރާޚާއްޞަ ެއހީއަްށ ބޭނުންވާ ކުދި

ކަްނ ގުަނ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުލިބި އޮތްފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ގިނަ ދޭންޖެހޭ،ކު ެއކުދިންނަށް އެހަމައެއާ އިނާޔަތެއް ނޫންކަން. 

ތްތަަކކީ މިކަންކަްނ ރަނގަުޅ ކުރުމަްށ ކުާރ މަސައްކަހަމަެއހެންމެ މިއަދުެގ ސަުރާކރުން އަޅުގަނޑު ާފހަގަުކރަން. ވެސް 

އެންެމ ބޮޑު އެްއ އުނދަޫގ ބަސްވާްނ އެއްމި ިބލަށް  ށް ޑައަޅުގަނ .އަޅުގަނޑުމެން ާފހަގަުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ވެސް

ގޮެތއްގަިއ މިކުދިންެގ ަބލި ޞަޚާއް .ވެޞަުދ ާހިސލުވާތަްނ ނުފެންނާތީން ބޭނުްނވާ މަޤްިމ ބިލުްނ އަޅުގަނޑުމެ ސަބަބަކީ

ންޖެހޭ. ދަނގެިތ އުނގެނުމުގަިއ ހުިރ ދަތިތައް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮްށލަ ތަޢުލީމު، ދެނެގަތުމާއި، ފަރުވާދިނުމާއި

ކޮށްގެން ެދވުނު ޞަޚާއްހޯމަ ދުވަހު މިކުދިންނަށް  ،މް ވިދާޅުވި ަފދައިންޘިދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ 

ރައްކާެތރި  ޞަމިކުދިންނަކީ ާޚއް، ްފލާގަިއ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ވެސް ިވދާޅުވެފައިވާ ފަދައިންޙައެވޯޑް ދިނުމުގެ 

އަޅުގަނޑަްށ ފާހަަގކުރެވުީނ ، ެމއް ސަރުާކރުން ވެްސ ދޭންޖެޭހ ފަާރތްތަކެއް. އެހެންނަމަެވސްއަޅާލު ،ކަމަކާއި

ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިނުގެންނެުވމުގެ ސަބަބުން އަްސލު ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ އެވިދާޅުިވ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އެ

ޅުވަނީ ބޮޑެތި އަދަދުން ފައިާސ ދީގެްނ ރަްއކާތެރިކަްނ ވިދާ ނުވި ކަމަށް. ފަަހރެއްަގއި ވެްސ ަރއީސް އެމުހުބަސްފުޅު ފަ

ށް ބައްޓަްނކޮށްގެން އެކަންކުާރ ާވހަކަ. ކަތައްތައް ެއގޮތަހުިރ ަކން ގައިޢުދޭ ވާހަަކއެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަ

އްެގ އެ ގަިއ ބަިއވެރިާވ ބަދުޞާތިްއެގ ބަދަލުގަިއ އިޤްއެދަށް ަބރޯސާާވ ބަޞާތިއަޅުގަނޑުމެން މިކުދިން ހަދަންޖެހެނީ އިޤް

ެއ ހުނަރުތަކުެގ ބޭނުްނ ހިފާެނ  ކުދިންގެ ހުިރ ހުަނރުތަްއ ދެނެގަެނ އެހުަނރުތަްއ ތަރައްޤީކޮށް  އެގޮތުގައި. 

މިކުދިންަނކީ ފަހަރެްއގައި ވެސް ނުކުޅެދޭ ކުދިންނެއް ނޫން. ފުރުޞަތުތައް އަޅުގަނޑުމެން ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ. 
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ރޮނގުގައި. އެހެންވީމަ،   ކުޅެދޭ ކުދިން ިމއީ ެއހެން ިއންސާނުންނަށްވުރެ ބައެްއ ރޮނގުޙަޤީޤަތުގައި މާބޮޑަށް ވެސް 

އެހުނަރުަތއް ބޭނުްނ ކުެރވޭނެ ުފރުޞަތުތައް ަފހިކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ވަޒީފާތަްއ  އެކުދިންނަށްނެގަެނ އެހުނަރުތަްއ ދެ

ރައީްސ ުކރެއްިވ ދަތުރުފުޅެްއގަިއ މީެގ   ނައިބު މިދާކަްށ ދުަވހު ވެްސ އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއަށް  ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ. ދާދި

 ދެްއވި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބޮޑު އިންވާ ކުއްޖަކަށް ވަޒީފާއެއް ހޯއްަދވައެީހއަށް ބޭނުޞަތެރެއިން ެއއްރަށަކުން ާޚއް

. މުިޅ ޅިފަމުޅި ރަްށ އެއޮީތ އެކަމަްށ ޓަކަިއ އުަފލުން ފޮ، އަދަދެއްެގ ފައިސާއެްއ ނޫްނ ދެްއވީކީ. އެހެންނަމަވެސް

. ކީލަތުެގ ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެޭހ ކަމަމިީއ އަޅުގަނޑުމެން ދައު ،އާއިލާއަްށ ލިބުނީ ހިނިތުންވުމެއް. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް

ފާހަގަކޮްށލަންޖެޭހ  ،ެއއާއިއެކުއަޅުގަނޑަށް ޔަގީން މިަސރުކާރުްނ މިފަދަ ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ކޮށްދެްއވާނެކަން. ހަމަ

ަދ ވެސް އެުކރާ މަސައްކަތަށް ުފރައްސާަރ ކުރުމާއި، ުބލީ ކުރިން ފަ  ކުރުމުަގއިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކަމަކީ މިފަދަ ކުދި

މަލުތައް ހިންާގ ފަރާތްތައް ަޖވާބުދާީރ ޢަށްދޭ. މިކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ގަޫބލުކުަރންޖެހޭނެ. މިފަދަ އަމަލުތައް ކުރި ޢަ

 ޖެހޭީނ ހޯދަން. އެކުދިންނަްށ މަސައްކަތުެގ ރަނގަޅު މާހަުއލެްއ ކުރުވޭނެ ގޮތެްއ އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަުތގެ ަފރާތުން

ގެ ެތރެއިްނ ވެްސ މިކުދިންނަކީ ސްކޫލް ިސސްޓަމު ،އެގޮތުންރި ރައީސް. ހަމަހޯދައިދޭންޖެހޭނެ ިއއްޒަތްތެ

ލުްނ އިއަޅަ ނަށް އެއަޅާލުން ބޭނުްނވާ ކުދިންތަކެއްކަން ފާަހގަކޮށް ެއކުދިން ،ލާ ކުދިންތަކެއްކަންއިގޮތެއްގަިއ އަޅަޞަޚާއް

ގަނޑުމެންނަށް ވެސް ފާހަގަުކރެވޭ އިއްޒަތްތެިރ އަޅުހޯދޭނެ މަގެއް އަޅުގަނޑުމެން ފަިހކޮށްދޭންޖެހޭނެ. 

ވެްސ ާޚއްސަ އެހީއަްށ  އި ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ހޯަމ ދުަވުހ ދެއްކެިވ ާވހަކަފުޅުގަިއ ވެސް ސޯަޝްލ ހައުސިްނގގަ

 . އަޅުގަނޑުެމން ކުރަންވީ ކަމަީކ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެއީ. ސޯަޝލްދެއްވާފަބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެލޮކޭޝަންެއއް 

ެއހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަްށ  ޞަހަދާިއރު ވެސް އޭގެ ތެެރއިން ވަިކ ޕަސެންޓަކީ އެއީ ޚާއްއުސިންގ ެއލޮކޭޝަން ހަ

 ގެ މިާހރު، ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ހުިރ ހައުސިްނގއަށް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭީނ ހަދަން. ދެން އަޅުގަނޑު ކުރެވިފައި ޞަޚާއް

ެއލެވެންްސ އާިއ އިނާޔަތްތަކަްށ ބަލާިއރުގަިއ ންާވ ކުދިްނނަށް ދޭ ލަތަްށ ބަލާިއރު ާޚއްސައެީހއަށް ބޭނުޙާމިއޮތް 

މިއީވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލާަފއި . ފަވިުކރެ ތެލެސީމިއާ ކުދިން އަދިވެސް ވަނީ ަވރަށްބޮޑަށް އެަކެހރި

ކަންކަން ފުިރހަމަ ނުވާ ީކއްކުާރ މި ،ކަންތައްތައް. އަޅުގަނޑުގެ ުސވާލަީކ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

އެހީއަްށ ބޭނުންާވ ކުދިންެގ ޙައްޤުތަކެްއ ރައްކާެތިރކޮށްދޭ ގާނޫނެއްތޯއޭ. މިކަންކަމާިއ ނުލަިއ ެއކުދިންގެ ޞަޚާއް

 ގާނޫނަކަށް  ،ްއ ކަށަަވުރ ކޮށްދެވޭތޯއޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްޙައްޤުތައް އަޅުގަނޑުމެން ރަްއކާތެިރ ކޮށްދެވޭޯތއޭ. ޙައްޤުތަ

ިސލުާވ ަވރުެގ އިްޞލާޙެއް. އެްއ ހާުދ ޞަޤްއިޞްލާުޙ ގެންނައިުރ ގެންނަންޖެހެނީ ުފރިހަަމ އިްޞލާޙެއް. އޭެގ މަ

އިއްޒަތްތެިރ  އަކުރަކުން އެކަން ުފއްދައެއް ނުެލވޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި

މެހެްނ ަސރުކާރުްނ ކަންކަން ުނކުރާކަްށ ދައްކަްނ މަޖިލީހަްށ ބިުލ ކޮން، މެންބަރަށް ވެްސ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ

ލިުޙގެ މިސަރުާކުރ ޞާއަޅުގަނޑުމެން ިއރާދަކުރެްއވިއްާޔ ރައީސް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު  !ހުށަހަޅަން ނަހައްދަވާށޭ

 ފޯރުކޮށްދޭނެ ަސރުާކރަކަށް. ނުންވާ ކުދިންނަްށ އެންމެ ުފރިަހމަ އިނާޔަތާިއ ރައްކާެތރިކަން އެހީއަްށ ބޭޞަ ވެގެންދާނީ ޚާއް
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އެހީއަށް ބޭނުންާވ ކުދިން ެވގެން ނުވާނެ. އެކުދިްނގެ ޞައަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ މީހުން ބޭނުންުކރާ ބަޔަކަށް ާޚއް 

އެީހއަށް ޞަވާެނ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޚާއްނަާގ ބަޔަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ިސޔާސީ ީމހުްނ ވެގެްނ ނު އެޑްވާންޓޭޖު

ޔާީސ ގޮތުން ބޭނުން ުކރުން އަޅުގަނޑު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ަބލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން ެއއީީކ ބޭނުންވާ ކުދިން ސި

ތެިރކަމުގެ މިފަަދ ކުދިންެގ ޟަޫރރަތް އި،ީކ މިފަދަ ަކންކަން ހުއްުޓވައިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަ

 މިމަޖިލީުހގައި ކޮންމެ މެންބަރަުކ ެވސް ުކާރ އިދާ ސިޔާީސ ފަރާތްތަކުްނ ނެގުން ހަމަ މުޅިން ހުއްޓާުލން. އަދިފަ

 ލާސްތެިރ މަސައްކަތަކަްށ ހެދުން. ޝުުކރިްއޔާ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މަސައްކަތަކީ އިޚް 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޑްމިވަގުުތ ހިނގަމުންދާ ކޮމިޓީތައް ދަންނަާވލާނަން. ސްޓޭޓް އޯން ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ!

ގައި.  2ގައި. އިްމތިޔާޒް އަދި ުސލޫކީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ނަންބަުރ  1އެންޓަރޕްރަިއސަސް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ނަންބަރ 

ގަިއ އޮންނާެނ  5އިރު ާއއްމު ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ނަންބަރު ޖަހާ  3ގައި. އަދި  3ޝަރީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ނަންބަުރ ޖުޑީ

ވާހަކަ ވެސް ދަންނަާވލަން. އާދެ! ދެން އަޅުގަނޑު ުފރުަޞތު މިއަރުވަީނ މައްޗަްނގޮޅި ދެކުނު ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ 

 އަށް.މްތަޚައިމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 އްކެވުން:މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާިއރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޚައިތަމް ވާަހކަދެ

އީސް. އަޅުގަނޑު ާފހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ ދެތިން ޕޮއިންޓެްއ އެބައިން. ކިާޔލަދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރަ

ގެ ސިއްީޙ ނިޒާމުއަޅާލުްނ ލިބޭނެ ގޮތަށް  ،އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ޅަފަތުގަިއ ސިއްޙީ ެއހީތެރިކަންޞަޚާއް

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށް ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭ ޞަކުެރވޭެނ. ޚާއްތެރެއިން ފަސޭހައިްނ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އުޫސލެއް ގާއިމު

 އެކު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްަސއިދެވޭނެ. އޯޓިޒަމް ކުދިންނާހަކަމާ ހީތެިރކަން ފަސޭބޭސްފަރުވާ ާއއި އެހެނިހެން އެ ޞަޚާއް

ރުދަާނ ނިޒާމެއް ލަތުގަިއ ދިިރއުޅޭ ކުދިންނަްށ ބޭނުންވާ އެހީތެިރކަާމއި ފަުރވާ ލިބިދޭނެ ލުިއ ފަސޭަހ އަިދ ހަޙާމިފަދަ 

އާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި އެހެިނހެން ފަރުވާަތއް ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ެތެލސީމި ކުރެވޭނެ. ާރއްޖޭގައި ެއކިގާއިމު

ކުއްޖަކު ިދރިއުޅޭ ަސރަޙައްދުގަިއ ލިބޭެނ ގޮތް ހަމަޖައްަސއިދެވޭނެ. އާދެ! ދެންމެއަކު އަޅުގަނޑު  އެކު އެ ފަސޭހަކަމާ

ންގުޅުއްިވ ން ވެރިކަމަށް އައިިއރު ގެޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީއިން އަޅުގަނޑުމެން މި ކޯލިޝަނުމިދަންނަވާލީ އަ

 ،މެނިފެސްޓޯގެ ތަންކޮޅެއް. މީގެއިން ވެސް ވަރަށްބޮޑަށް އެބައިނގޭ ދެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވެިރކަމަށް އައިިއރު

ތަކަީކ ކޮބަިއކަން. މީކީެއއް އާ ކަމެއް ނޫން. ރގެޓުއެހެންނޫނިއްާޔ މި ޯކލިޝަްނ ވެިރކަމެްއ އައިިއުރ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާ 

ށް އެގޮތަްށ ބިެލއް ހުށަހެޅުއްވީާމ ބޮޑަށް ޕަބްިލކަ، އްކާފައިުހރި ވާހަަކއެއް. ނަަމވެސްކުރިްނ އަޅުގަނޑުމެން ދަ އީ މި

ކަމަީކ މި، ،ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާަހކައަކީ، ފެނިގެން މިދަނީ އާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި. ނަމަވެސް
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ބުގަިއ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުްނ ޚާއަޅުގަނޑުމެން މާކުރިން ަދއްކަމުން ައއިއްަސ އޮްތ ކަމެކޭ. ރިޔާސީ އިންތި

ުރފިޔާ ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ގޮުތގަިއ އޭެގ އެންެމ  9000ރުފިޔާ އެހެންނޫނިއްާޔ  7000އައި ކަމެކޭ. ދެން 

ވެްސ އަޅުގަނޑުެގ ާދއިރާެގ ަރއްޔިތުްނ ގުޅާފަިއ ހަަމ އާދޭްސ ުކރަމުންދިޔަ އްލެްއ ނޫން. އަޅުގަނޑު ޙަ ފުރިހަމަ 

ތާއީދުކޮށްދޭށޭ. އޭރުން އެބަަޔކަށްވާ ާވހަކައަީކ އެޭބނުންވާ އެއްޗެްއ ލިބޭނޭ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ތަުކރާރުކޮްށ  މިބިލަށް

މެއް ނޫނޭ. މިކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންެގ އެބޭފުޅުން ކައިރީގަިއ ބުނަމުން ދިޔަ ާވހަކައަީކ މިއީކީ އަލަށް އަންނަ ކަ

 މި ވަޢުުދ ފުރިހަމަ ުކރަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަގުުތ ދެއްވާށޭ. ެއީއ މެނިފެސްޓޯގެ ތެރޭަގއި އޮތް ކަމެކޭ. އެކަމަކު 

ްށ މިބިލަދާިއރާގެ ބޭފުޅަުކ ގުޅާލާފަިއ ބުނީ ހަމަ މިކަންތައްތައް ިއރާދަކުެރއްވިއްާޔ ވާެނއޭ. މިއަދުވެްސ އަޅުަގނޑަށް 

، ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ުހރި ކުދިންޑަށް ތާއިދުކޮށްދީބަލާށޭ. އެީއ މިިބލު ލޮީބ ކުރަމުންދިޔަިއުރ މީގަިއ މިވަީނ ަވރަށްބޮ

. ޭއގެ ެތރެއިން އެބޭފުޅުންނަށް ދެމުންދިޔަ އެހެންނޫނީ އެކޮިމއުނިޓީ ާއއި ވަރަށްބޮޑަށް ގުިޅ ލާމެިހގެން ިމކަންތައް ކޮށްފަ

މީގަިއ އަސްުލ  ޕީއަކަށް ގުޅާލާފަިއ އެބިލަށް ތާއީދުުކރަން އެދޭށޭ. ެއހެންވީމަ،.ަގއި ހުންނަ އެމްތަކީ އެދާއިާރއެއްޙަނަސޭ

އޭޝަންެއއް. މިކަހަލަ ސެންސިިޓްވ ޓުއަނެންހެން ދަންނަވާ ކަމުަގއިވެއްޖިއްާޔ މީއްޗަކީ ވަރަށް ސެންސިޓިވް ސި

އެއް ނުނަންގަވާށޭ. މީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަްނއޮތް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނީ އެކަަހކަ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ގަންޝައޭޓުސި

މެންނަށް ުކރިޔަދޭށޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ މެނިފެސްޓޯގެ ތެރެއިން. ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ އެކަމަކު މިކަން އަޅުގަނޑުކަމެކޭ. 

 ވަރަށްބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގުތު މިިބލަށް ާވހަކަފުޅު ދައްަކވަން އެިދވަޑައިގެންފައިާވ ގިަނ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އާދެ! މިވަ 

ކަމުގަިއ ިވޔަސް ަޖލްާސ ކުާރ މާލަމުގަިއ އެބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ނެތީަމ އެބޭފުޅުންނަށް  އްބެވި މެންބަރުންތަކެއް ތި 

ހުްސ މިހިސާބުން ިމވަގުތަްށ ފުރުޞަތު ދެން އަންަނ ދުވަަހކު ލިޭބ ގޮތަްށ އަޅުގަނޑު ގަްސދުކުރަނީ މިވަގުުތ މިބިުލގެ ބަ

ގަިއ  9:00ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު  2019ޖުލައި  15ލްސާއެއް އޮންނާނީ ނިންމާލުމަށް. އާދެ! ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަ

 މިމަޖިލިސް ކުާރ ގޭަގއި. 

 

 މުން ން ނި 
 

 

 .މުނީނި ލިސްޖި މަ .نيمالالع ب  ر هلل حمدوال
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