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 (هللاރައީސް އީވާ ޢަްބދ  މަޖިލީހ ގެ ނައިބ ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސޯޅަ  ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް(  ހޯމަ) 2021  ޖޫން 28

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصح  هلآ  ىل عو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ތްތެރިއިްއޒަ  3ތިއްބެވީ    އިމ ަގސަލާމެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި    25  ން ތިއްބެވީވަޑައިެގއަށް ހާޒިރ ވެ ޖަލްސާވަގ ތ   މި  

 އްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ނެތް.ރަސްމީ ދަތ ރެއްަގއި ެއއްވެސް އި . ންންބަރ މެ

 

 ން ރ  ކ ން ލާ ޢ  އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .2/16/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 ޖެހޭ ބިލ  މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަން .  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ހޭ ބިލ . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ފޭދޫ    -4.1 ފަރާތ ން،  ާގނޫނ   މ ޙައްމަދ     މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ،  ނިހާދ  

ާގނޫނ   ްއވ ން.  ެގ ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އި ރ )ެއއްަގމ  ދަތ ރ ފަތ   5/ 2009ނަންބަރ   

 .  ެގ ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ރ )ެއްއަގމ  ދަތ ރ ފަތ  5/ 2009ނަންބަރ  

ފަރާތ ން،    -4.2 ާގނޫނ    ރާޢީމ ޙައްމަދ     މެންބަރ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    މަކ ނ ދޫސަރ ކާރ ެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ، 

އ ޅަ)  78/69ނަންބަރ    ދ އްވާ  ބެހޭދ ތައް  ނކަނޑ ަގިއ  ފ ރަތަމަ   ދ އްވ ާމ  ބިލ ެގ  އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ާގނޫނ (އަށް 

 އްވ ން.  ކިޔ ން އި 

ފަރާތ ން،    -4.3 ާގނޫނ      މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތިވެރި  މަސަރ ކާރ ެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، 

 ްއވ ން.  ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އި ބެހޭ ދިވެހިރާްއޖޭެގ ބިމާ) 1/ 2002ނަންބަރ  

ފަރާތ ން،    -4.4 ޢަބްދ    މެންބަރ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ބާރަށ ސަރ ކާރ ެގ  ާގނޫނ   هللاއަޙްމަދ   ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، 

 ްއވ ން.  ާގނޫނ (ައށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އި ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަޅ ރަށްރަށާ) 20/ 98ނަންބަރ  

ފަރާތ ން،    -4.5 ޢަބްދ   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ދޫދާންސަރ ކާރ ެގ  ާގނޫނ   هللاޔަޢ ޤޫބް  ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ، 

 ްއވ ން.  ާގނޫނ (އަށް ިއޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިެގ މާލިއްޔަތ ެގ  ދައ ލަތ  ) 3/ 2006ނަންބަރ  

 

 ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން   .5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

ަގާވއިދ ެގ  ންާގ އެންގ ންޔާސަތ ން އަރި ާމއްދާެގ ދަށ ން ކޮމިޓީން ފޮނ ވާފަިއާވ   153. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ވަނަ 

ނަންބަރ    ާގނޫނ   އިޢ ލާންކ ރ ން.  ތިާމވެށި    93/4ސ ންަގޑި  ބެހޭ  ރަްއކާ )ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދެމެހެއްޓ މާ  ތެރިކޮށް 

ކަމ ަގއި  ާގނޫނ (އަށް   ސ ންަގޑިއެްއ  ކޮމިޓީން  ޗޭންޖ   ކްލައިމެޓް  އެންޑް    2021ޮއަގސްޓް    15އެންަވޔަރަންމަންޓް 

ަގވާއިދ ެގ  .  ންކަނޑައެޅ  ަމޖިލީހ ެގ  މާއްދާެގ    131ރަްއޔިތ ންެގ  މަތީަވނަ  ޮގތ ެގ  ައއި    ން)ށ(ަގިއވާ  ކޮމިޓީއަށް 

ިއެގންނެިވ މެންބަރ ، ަގިއ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ން ހިމެނިވަޑަސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ  ބަދަލ ތައް އިޢ ލާންކ ރ ން.

ލަބީބް   މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހ ޅ ދޫ   ބަދަލ އިލްޔާސް  އ ތ ރ   ެގ  މާފަންނ   ކޮމިޓީއަށް  އެ  ދާއިރާެގ ަގއި 

 ޒ  ފަހ މީ ހަމަޖެއްސ ން. އިމްތިޔާ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް .  6

ޙަސަން ޒަރީރު
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ތް.  ށަނީ އިބ ތިދާއީ ބަހ ސްެގ މަސަްއކަރ  މަސައްކަތް މި ފައަޅ ަގނޑ މެން މިހާ

ން  ޙ ސައި  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހެންވޭރ  ދެކ ނ   ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން،    -6.1ޖެންޑާ އައިޓަމ   އެ  -{ 6.1} 

 19،  ލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއއްވާފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ބިލ . މި ބި  ހ ށަހަޅ އްވާފައިާވ،  ޝަހީމް

ބޭްއވ ނ ،    2021މޭ   ދައ ރ ެގ    2021ަގއި  ދެވަނަ  އަހަރ ެގ  މަޖިލީހަށް   4ވަނަ  ބިލ   މި  ޖަލްސާަގއި.  ވަނަ 

ލ  ، ބިމެންބަރ އިއްޒަތްތެރި  .  ން ޝަހީމްޙ ސައި  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހެންވޭރ  ދެކ ނ   ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ  

އެދެ  އާދެ!    ން.ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވ ން  ންލައިންކޮށް އޮ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 ދާނީ.  ބައިވެރިެވވަޑަިއެގންނެވީމާ އަޅ ަގނޑ މެން އެ އެޖެންޑާ އަިއޓަމާއިެގން ކ ރިއަށް

އައިޓަމ   އެ  -{ 6.2}  ނަސީްމ   މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ދެކ ނ     ަގލޮޅ   -6.2ޖެންޑާ  އަޙްމަދ   މީކާއީލ  

ޖެނެރޭޓަރ ތަ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ، ދ ންހޮޅިތަކާއިސްޓެލްކޯެގ  ސަރަޙަ،  ކާއި،  ދިރިއ ޅޭ  މީހ ން  މާ   އްދާތެޔޮތާނީގތައް 

ސަބަބ ން ބެހެއްޓ މ ެގ  ސަރަޙައްދ ަގއިާގތ ަގއި  އެ  ލިބެ،  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިރިއ ޅޭ  ޙައްލެ  މ ންދާ  ްއ  ެގއްލ ންތަކަށް 

  އްވ ނ ،ބޭ ަގއި    2021ޖޫން    2ނީ  ހޯދައިދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިވާ ަގރާރ . މި ަގރާރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން ިއްއވާފަިއވާ

ދައ ރ ެގ    2021 ދެވަނަ  އަހަރ ެގ  މި    8ވަނަ  ޖަލްސާަގއި.  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ  ަގރާރ ވަނަ  ދެކ ނ     ،މަޖިލީހަށް 

ނަސީމް  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ   އަޙްމަދ   ހ ށަހަޅ ްއވަ،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި    .މީކާއީލ   އިދެްއވ ން ަގރާރ  

  ން. އެދެ

  

 ްއކެވ ން: ވާހަކަދެއީލ  އަޙްމަދ  ނަސީމް ެގ މެންބަރ  މީކާއިރާ ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާ

ރައީކ ރިޝ  އިްއޒަތްތެރި  ދިރިއ ޅޭ ތެޔޮތާ  ,އިދ ންހޮޅިތަކާ  ,އިޖެނެރޭޓަރ ތަކާ ސްޓެލްކޯެގ.  ސްއްޔާ  މީހ ން  ނީގތައް 

ބެހެއްޓ މ ެގާގ  މާ  ސަރަޙައްދާ ސަރަޙަ ތ ަގއި  ެއ  ދިރިއ ޅެމ ންދާސަބަބ ން،  ލިބެމ ންދާ  އްދ ަގއި   ރައްޔިތ ންނަށް 

މިޓެޑް  ޕެނީ ލިން ކޮލެކްޓްރިކްއީ ސްޓޭޓް އި މި ؛ޖާދީބާ  . ރ  ރާަގ  ހޯދަިއދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ އްލެއް ޙަ ލ ންތަކަށް  ގެއް

މާލޭެގ  ()ސްޓެލްކޯ ސަރަޙައްދާދިރ މީހ ން  އިން  ގާ   އ ޅޭ  ކ ންފ ނީެގ  މާ  އެ    ، އިދ ންހޮޅިތަކާ   ،އިޖެނެރޭޓަރ ތަކާތ ަގއި 

އ ނދަޫގތަކާިއ  ތަފާތ  އެކިއެކި  ރައްޔިތ ންނަށް    އްދ ަގއި ދިރިއ ޅެމ ންދާސަބަބ ން، އެ ސަރަޙަ ބެހެއްޓ މ ެގނީގތައް  ތެޔޮތާ

ސަމާލ ކަމަށްމި  ،ތީވަމ ންދާއްލ ން ެގ ސަރ ކާރ ެގ  މައްސަލަ  ެގ  ކަ  ،ނެސް  އަމި  ޙަމަށް  ހޯވަސް   ނ މަށްދައިދިއްލެއް 

ަގޮގވަ  ަގރާރެއް.  ހ ށަހަޅާ  ނަންފަހެދެން ؛ރާރ އިލައި  ާގނޫނ   ރަްއކާތެރިކޮށް  )  4/ 93ބަރ   ،  ތިމާވެށި  ދިވެހިރާްއޖޭެގ 

ާގނޫނ   ޓ މާމެހެއްދެ ދިވެހިރާއްޖޭ(ބެހޭ  ދަށ ން  ތިމާވެށި  ެގ  ރައްޔިތ ން  ންނާއިރައްޔިތ   ،ރިކޮށްރައްކާތެެގ   މ ދާ  ެގއެ 
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ޙައްޙައްޞިރަނަގޅ     އި،ވެފަ  ާމޒަކަށްއަމަކީ  ކ ރ ރައްކާތެރި ދިރިއ ޅ މ ެގ  ކޮކީ  ޤަތެްއަގއި  ރަދައ ލަތ ެގ    ށް ތަކަ އްޔިންމެ 

ކަށަވަރ   ނަންޤައްޙަ ންޖެހޭ  ކޮށްދޭވެސް  ާގނޫނ   އަދި  ވީހިނދ ،  ބޭދިވެ)  4/ 96ބަރ   ކަށް  އާންމ   ންތަކ ެގ  ނ ހިރާއްޖޭެގ 

 ނ މާޓްރިކް ކަރަންޓް ދިލެކްންމ ކޮށް އި އާއިރާއްޖޭގަ   އާއިދާފައިވާ ާމލެދަށ ން ހަ  ެގވަނަ މާއްދާ  3ެގ  (ެގ ާގނޫނ ތ ޚިދ މަ

ަގވާ ބެ ހ ންަގއި    8.4ެގ  އިދ ހޭ  ދ އަ   ،ނީންވާނައިންޖީނ ެގ  އާމ ރާ  އ ން  ޮގތަށް ނދަޫގންމ ންނަށް  ން މީހ   ،ނ ވާނެ 

ހ ން ދިރިއ ޅޭ ރ ރައް މީރޭޓަނެކަމަށް ކަމަށް ބަޔާންކ ރާ ހިނދ ، ޖެއި  ރ ަގފޫޓ  ދ   200ދާ މަދ ވެެގން  އްޙަރިއ ޅޭ ސަރަދި

ބަހަ  އްދާޙަސަރަ ކައިރީަގއި  ހ ރ އްމާ  ސަބަބ ންނާއިޓާފައި  ތިމ ެގ  ހ ރިލެއް  ދ ންހޮޅިތައް  ލޮޅ ަގއި  ަގ  ،ރިކަމ ން، 

ަގިއ  ޖަްއވ  ބަދ   އަ   ތާށްޅެމ ންދާ ރަްއޔިތ ންނަޙަްއދ ަގއި ދިރިއ ރޭޓަރ ތައް ހ ންނަ ސަރަނެއި ޖެ  މައި އިމާރާތާގެ ލްކޯސްޓެ

ތެޔޮހ  ދ ވަންނަ  އަންދަ   ިއ،ވަސް  ތެޔޮ  ދ މ ެގން  ެގއިޑީސަލް  ކަޅ   ތަޣަްއޔަރ ވެ އ ފެދޭ  ަވއި  ސަބަބ ން    ، އިއްސަ ކެ ،   

ނޭފަލޮލާ ހިރ ވައި،އި  ނިޒާމަށްނޭވާ  ތް  ރިއްސަބޮލ   ނދަޫގވެ، އ   ލާ  ބަ  ިއ،ަގއި  މަގ ފަހިލިތަކަތަފާތ     ، ވެށް 

،  އިރެނދ ލަފާރ ތަކ ަގއި  ،  ބި ތަކ ރާރ ކޮށް ެގއްލ ން ލިށްޓަށްހ ންނަ މ ފައި  ޖަހާ  އިޭގގަ ޝަންތަކ ެގ ސަބަބ ން  ވައިބްރޭ

ރޭަގ ނ ނިދި،  ކ ޑަކ ދިންނަށް  ލައްނޑ   ކ ޑަދޮރ ތައް  ދ ވަހ   އ ޅެން  މ ޅި  ސަރަޕަިއެގން  އެ  ަގއި  ޙައްދ މަޖ ބޫރ ވެ، 

ހ ރި   ނ ރަތެޔޮތާނީގތަކ ެގ ސަބަބ ން  ބަހައްޓާފައި  ހާދިއަލިފާނ ެގ  ބަޔަކަށް    ވެ،މެދ ެވރިއެްއ  ސާ އްކާތެރި  ިގނަ  ވަރަށް 

ބިރ ެގއްލ ންތަކެއް   ބަޔާހިނދ   ފައިވާ ހީވެވެދާނެކަމ ެގ  އިސްެވ  ަމއްސަލަތަ،  ެގނައ މަށްންކ ރެވ ނ   ޙައްލެއް  ކ ރ     ކަށް 

ރާ މެދ   ރާސްތާރާސްތާ،  ދ ރ   އަދި  ސްޓެލްކޯ   ގެ ސްތާ  ެއކ ލަޕްލޭނެްއ  ފަރާތ ން  ވަލެއް  ތާ ކަމަށް  އެ  އިލައިވަެގ 

، މިހާރ  އިހަކަށް ނިންމަނެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ވީ އެންމެ އަވަކަރންޓަމާލެ އިހ ޅ -، މާލެރާސްތާަގއި   ، ކ ރ ކަނޑައަޅައި

ަގިއ  ، މެދ  ރާސްތާ އި ތި ނަަގޙައްދ ން އެތަކެރައެ ސަ  އި،ރ ތައް ބޭނ ންކ ރ ން ހ އްޓާލަ ތީ ޖެނެރޭޓަބޭނ ންކ ރަމ ންދާ ވަގ 

ރައްޔިތ ން އެހެން ސަޙައެ ސަރަ ދިރިއ ޅޭ  ބަދަލ ކ ރ އްދަކަރަޙައްދ ަގއި  ދެނެަގނެމަކީ ކ ރެވިދާނެ ކަށް  މާލޭެގ  މެއްތޯ   ،

އި ބަޔަކީ  ހަޢާބޮޑ   އ ފައްދަދަކ ރަނިވި  އެ  އަދި  ިއ،ކަތަ  ބަރޯ  ަވގ ތީހަކަތައަށް  ބަދަލ ކޮށް،  ތަނަކަށް  ތ ން ޮގ  ސާވާ 

ދި ކަރަންޓ   ބާމާލެއަށް  ޭގނ މަށް  އންޖެއްަގއި  ކަމެޓ ޕަރޭއޮ   ޖީނ ސް  ކ ރެވިދާނެ  އެއީ  ދެނެކ ރ ން  ދ ރ  ަގނެއްތޯ   ،

ކީ ކާބަން އެމިޝަން ފްރީ ސިޓީއަކަށް ލެއަ، މާށްނަކަށް ބަދަލ ކޮތަ  ންލެއިން އެހެއިންޖީނ ެގ މާ  ެގރާސްތާަގއި ސްޓެލްކޯ 

 ހަޅަން.  ރާރ  ހ ށަަގދަށ ން މި  ވަނަ މާއްދާެގ  167ެގ ަގވާއިދ   ންެގ މަޖިލީހ ރައްޔިތ އިލައި ހެދ މަށް ގޮވަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއްއޒަ މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  .ތްތެރި  ހ ޅ ވައަޅ ަގނޑ   މި  ބަހ ސްކ ރ އިހާރ   ފ ރ ޞަތަމ ލަނީ  މަޑ ކޮށްލައްވާތި  ށްެގ   .

މެޒަތްތެރިއިއް  އިބ  ފ ރަތަ ؛ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  !ންބަރ   މިހާރ  ހ ސްބަ  ދާއީތިމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބިލ   އޮތް  ަގއި 

ޑާ  ޖެންއެ  ެގ6.1  ތްތަމަ އޮރަފ   ޖެންޑާަގއި  އެ   ބަހ ސްެގދާއީ ތިބ އި  ،ކ ރަނީތ ނޑ  ަގސްންވީމާ، އަޅ ގަ އެހެ.  ޅޭނެށަހެހ 
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 ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ   -6.2ދެން އެޖެންޑާ ނަންބަރ     ،ވަރަކަށް ބަހ ސްކޮށްފައި  މެވެސްކޮން   ހ ށަހަޅ ްއވާފައި  އައިޓަމ 

 ންދަން. ރިއަށް ެގކ  ރާރ ެގ ބަހ ސްަގއްވި ދެންމެ ހ ށަހެޅ  މެންބަރ 

މެންބަރ  ޙ ސައިން   ރިއިްއޒަތްތެ  ެގއިރާތ ން، ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާރ ެގ ފަރާރ ކާސާ  -6.1އެޖެންޑާ ނަންބަރ     -{ 6.1} 

ެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން އިރާކ ނ  ދާހެންވޭރ  ދެ ؛ލ އްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްެގ ބިދިވެހިރާ ،އިވާ ފައޝަހީމް ހ ށަހަޅ އްވާ

 ދެން.  ދެްއވ ން އެބިލ  ހ ށަހަޅ އްވައިޝަހީމް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް އިރާހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާ

އިްއޒަ   `. ރަޝ ކ ރިއްޔާ  ރަްއޔިތ ންތްތެރި  ބިލ އީސް.  ހ ށަހަޅާ  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  މަޖިލީހަށް  ދިވެހި  ؛ެގ 

ބިލ ސަ  ފޮރިން ފަރވިސްެގ  ސަރ ކާރ ެގ  ބިލ   މި  ހ ށަހެޅ ރާ.  މި  ދިވެހިރާއްޖޭއްވީތ ން  ޚާރި،  ސިޔާސަެގ  ތ   ޖީ 

ބައިނަލްއަ ހަރ ދަނާކޮށް މި  ވާމީގ  ،  ރަނަގޅ   ފެންވަރ   ބޭފެއްތ ނޑަކަށް  ންަގޮގތ ން  ޓަކަިއ  ޚާްއޞަ  މަށް  ނ ންވާ 

ލިބިތަޖ ރި  ،ހ ނަރާއި  ،އިތަމްރީނާ ސަރބާ  ފޮރިން  ޕްރޮފެޝަނަލް  ޓަކައިނާކ ރ ބިވިސްއެއް  ފައިވާ   ން ފޮރި  މަށް 

ނަމ ގައިސަރވިސް  ގާއިމ ކޮށް  ަވކި  ެގ  ޮގތާއިޚިދ މަތެއް  ރޭވިފައިވާ  ޚިދ މަތް  އެ  ހިންގ މާ،  ސަރވިސް  ެއ  ގ ޅޭ    ، 

  ނިަގނޑ ނޑަެއޅ މަށް ބޭނ ންވާ ާގނޫނީ އޮއް ކަތަލ ހައި އ ސޫއެންމެ   ގ ޅޭއެ ސަރވިސްެގ މ ވައްޒަފ ންނާ  ،އ ސޫލ ތަކާއި

އިމަލ އިވަކ ލަ އެ ރައީސްށް.  އެކ ލެވިެގން   މި؛ ްއޒަތްތެރި    ެގމާއްދާެއއް   71ފަިއވަނީ  ޔެވިލިބާބ .    ތޭރަވަނީ  ބިލ ަގއި 

ފޮރި .  މައްޗަށް ބިލ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަރވިސްެގ  ބާއެްއވަން  ނަންޢާރ ފާތަ ؛ބ ނަ  ާގނޫނަކީ  -ހ() -1 ؛އި  ، މި 

ތެްއ ާގއިމ ކޮށް  ފޮރިން ސަރވިސްެގ ނަމ ަގިއ ވަކި ޚިދ މަ  ށްޛ ކ ރ މަންފީރިޖީ ސިޔާސަތ  ހިންަގއި ތަ ޚާހިރާއްޖޭެގދިވެ

   ގ ޅޭ އެ ސަރވިސްެގ މ ވަްއޒަފ ންނާ  ،ގ ޅޭ އ ސޫލ ތަކާއި ސަރވިސް ހިންގ މާ ފޮރިންގ    ، ތް ރޭވިފަިއވާ ޮގތާއިމަޚިދ އެ  

ާގނޫނަ  -)ށ(  ާގނޫނ އެވެ.ންކ ރާ  ބަޔާއް  ތަލ އ ސޫ "ދިވެހިރާއްޖޭެގމި  ކިޔާނީ  ފޮރިންށް  ާގސަ    އެެވ. ނޫނ " ރވިސްެގ 

މަޤް ާގނޫ -2 ؛ޞަދ ާގނޫނ ެގ  ތިރީގަ މި  މަޤްޞަދ   އެނ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައި  ވެހިރާއްޖޭެގ ދި   -)ހ(  -1.  ވަނީެއވެ  އި 

  އްޖޭގެ ވެހިރާއި ދިޢ ަގވާމީ މ ޖ ތަމަގ އަ ނަލްމަށް ޓަކައި އަދި ބައިޓ ހެއްޙައްދ ެގ ރައްކާތެރިކަން ދެމެއި ސަރަމިނިވަންކަމާ

އިތ ރ ކ  އިހ ތިރާމ ކ ރ ން  ސިޔާދަތަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގޤައ މީ  އެކ ،  ބަ  ރ މާ  މ ޖ ތަމަވާގ  އިނަލްއަފަރާތ ން  ށް ޢަމީ 

ލް  ޕްރޮފެޝަނަ  އި،ދިނ މާކަން  އަށް އެހީތެރިލްޖ މްހޫރިއްޔާރަީއސ   ަގއިރ މ  އަދާކ ރިހަމައަށްޒިންމާތައް ފ   ރަންޖެހޭއަދާކ 

ާގސަރވި  ފޮރިން ސިޔާދި  -)ށ(  އިމ ކ ރ ން.ސްެއއް  ޚާރިޖީ  ެއކ ލަވަ ވެހިރާއްޖޭެގ  ތަންފީއި ސަތ   ޓަކައި    ކ ރ މަށްޛ ލައި 

ފަރާތްތަކެރިޖ ތަ  ،ލްމީޢި  ހ ނަރ ވެރި، މައްބާކާރ   އެކ ލެއްެގ  ފޮރިން ޗަށް  ފ ރިހަމަ  ާގއިމ ކ ރ މަށް  ސަރވިސްއެ  ވޭ  އް 

)ނ(މަގ ފަ ސަފޮރިން  -ހިކ ރ ން.  މަޤާރ  މ ހިންމ   ހިމެނޭ  ޝަރ ތ ތަކާއިވިސް  މަޤާމ ތަކަ  ، މ ތަކ ެގ  މީހ ން ށްއެ   

 ޮގތާިއ،  ހިެގންވާފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ަވއްޒަފ ން ބެ  -ލ ތައް ބަޔާންކ ރ ން. )ރ(މާ ގ ޅޭ އ ސޫކިކ ރ އި ވަޢައްޔަންކ ރ މާ
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މ ވަްއޒަފ ންެގ   އި  އާފާ ވަޒީއެ  އިގ ޅޭ  )ބ(ދާރީ  ބަޔާންކ ރ ން.  ޚާރިޖީ  ދިވެ  -ންތިޒާމ ތައް  ގ ޅޭ   ސަތާސިޔާހިރާއްޖޭހެ 

ހަ ެގންދިއ މ   ރ ދަނާމަސައްކަތްތައް  ކ ރިއަށް  ބޭޮގތެއްަގއި  ސަރވިސް ަގއި  ފޮރިން  ޓަކައި  ލަފާދިނ މަށް  ނ ންވާ 

އެކ ލަވަ  ބޯޑެއް  ފޮރިން  އިއެޑްވަިއޒަރީ  )ޅ(  މ ވަ ސަރ ލ ން.  ތަމްރީއްޒަފ ންނަށް  ވިސްެގ  ތަޢ ލީމާއި  ނ ެގ ބޭނ ންވާ 

ހިންގ  ޓަކައި  މަކަންކަން  އިންވިސްސަރފޮރިން  ށް  ާގއިޓިސްޓި   ިއންސްއ ޓެއް  އެ  ޅޭ  ގ   ންގ މާހިޓް  އ ޓިޓިމ ކޮށް، 

ބަޔާންކ ރ ންއ ސޫ ގ   -. )ކ( ލ ތައް  ދ އްހިރާޅ ންތަކަކީ ދިވެޚާރިޖީ  ބޭރ   ގ  ނިޖެއާއި  މ ހިންމ  އެއް ޅ ޔެ   ަވއިދޭ އެންމެ 

ކަމަ ދިވ މާ  ށްބަހާ  ބައި  ެވހިއެކ ،  މ ޖ ގ ލްއަ ނަރައްޔިތ ންނާއި  އިތ ބާރާމަޢ ތަވާމީ  ބަލަިއަގންނާން  ފަދަ އެކ   ނެ 

ފޮރިން ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭ ؛ބ ބާ. ދެވަނަ  ކ ރ ންރާލ މަށް މަގ ފަހިތ އަ  ،ތީބ ކޮށްރ ރިޖިއްޔާ ތަހިރާއްޖޭެގ ޚާ ކަށް ދިވެވަރަފެން

ވިލް  ހި ސިެގ ނަމ ަގއި ދިވެ" ސަރވިސް  ންެގ ފޮރި"ދިެވހިރާއްޖޭ  ށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ނަާގނޫމި    -3ގާއިމ ކ ރ ން.  

ފޮރިން ކ ރެވޭ  ދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ގާއިމ މި މާއް  -. )ށ(ެއވެރެވ ނީާގއިމ ކ ދ މަތެއް  ވިސްަގއި ނ ހިމެނޭ ވަކި ޚިސަރ

އެންވިސް ސަރ މި  ެގ  ކ ރަންވާނީ،  ކަންކަން  މިާގނޫނާ މެހައި  ދަނ ެގާގނޫ  އި  ހަދާ  ެއއްޮގތް ަގާވއިދ   ފައިވާށ ން  ވާ ތަކާ 

ެގ ރަްއކާތެރިކަން  ޙައްދ ސަރަ  އި ެގ މިނިވަންކަމަށާމި ރާއްޖޭ  -(މަޤްޞަދ . )ހ  ވިސްސަރފޮރިން    -4ންނެވެ.  މަތީ  ތ ެގޮގ

ރާ  ކ ކ ރ މަށް  ރާމ ކ ރ ން އިތ ރ ތިހ ދަތަށް އިމީ ސިޔާެގ ޤައ ރާއްޖޭ ަގއި ދިވެހިމަޢ ާވމީ މ ޖ ތަގ ނަލްއަ ބައި  އިމެހެއްޓ މ ަގދެ

ރައީސ  އެހީލްޖ މަސައްކަތ ަގއި  )ށ(ދިނ ންރިވެތެމްހޫރިއްޔާއަށް  ކަނޑައަޅައިހިރާއްޖޭދިވެ  -.  ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ،  ެގ 

ސިޔާސަތ  އެ  އަދި  ރައީ  ާގހިނާގނ ހިނ  ހިންގައި،  ބެލ މ ަގއި  އެހީހޫރިސ ލްޖ މްޮގތް  )ނ(ންދިނ ތެރިވެއްޔާައށް   .- 

ތ  ޙަލަޞްެގ ޤައ މީ މަ، ދިވެހިރާއްޖޭނެަގނެތައް ދެހ ރި ފ ރ ޞަތ   ހިރާއްޖެއަށް ލިބެންަގއި ދިވެޙ  ވާމީ މަސްރަގ  އިނަލްއަބަ

އަށް ލަފާދިނ މާއި އެހީތެރިވެދިނ ން.  މްހޫރިއްޔާ އެ ކަންކަން ކ ރ މ ަގިއ ރައީސ ލްޖ ،  ބަލައި  ،ކ ރިއެރ ވޭނެ ޮގތްތައް ހޯދައި 

ާގނޫ  -)ރ( މަމި  ހާސިލ ނ ެގ  ޚާއްޞަޤްޞަދ ތައް  ބޭނ ންވާ  ފޮރިން  ތަޖ   ،ހ ނަރާއި  ،ތަމްރީނާއި  ކ ރ މަށް  ރިބާ 

، ދަމަހައްޓައި   ،ލައިއިއެކ ލަވަސަރވިސްއެއް    ފޮރިންޕްރޮފެޝަނަލް    ،ދިނ މާއިމ ވަްއޒަފ ންނަށް    ސްެގސަރވި

ފޮރިން އެކ ލެވިެގން ސަރވި   ކ ރިއެރ ވ ން.  ޮގތް.  ސް  މިެގންއެކ ލެވި   ވިސްސަރފޮރިން    -5ވާ    ، ރީާއއިނިސްޓްވަނީ 

ޑިޕްލޮދިވެހިރާއްޖޭެގ މި  ޕޯސްކޮންސިއ ،  ޝަންތަކާއިމެޓިކް  ާގނޫނ ލާ  މި  އެކ ލަވަ ެގ  ޓ ތަކާިއ،  ފޮރިން   އިލާދަށ ން 

ޚާރިޖީ  ެގ  ހިރާއްޖޭދިވެ  -6އެޅ ން.  ޑަސަތ  ކަނޚާރިޖީ ސިޔާ .ތ ޚާރިޖީ ސިޔާސަ ؛ަވނަ ބާބ   3ެގ މައްޗަށެވެ.  ވިސް ސަރ

ކަނޑަ ހިނާގނ ހިސަސިޔާއެ  ހިންަގއި    ، ޅައިއަސިޔާސަތ   އިސް ތ   އެންމެ  ބެލ މ ެގ  ޮގތް  ވެރިޔަކީ  ނާގ 

މިނިސްޓަރ ލްޖ މްހޫރިރައީސ  މަސްއޫލި ެގއްޔާއޭ.  ޮގތެ  އްޔާލްޖ މްހޫރިރައީސ   -7 ؛އްޔަތ   މި   ،ންމަތީ  ްއެގއަންާގ 

ަގވާއިދ   މި  ާގނޫނާއި ހަދާފައިވާ  ދަށ ން  މަާގނޫނ ެގ  ޮގތ ެގ  ެއްއޮގތްވާ  އެންމެހަފޮރި  ،ންތީތަކާ  ސަރވިސްެގ    އިން 

ހިން އިސްކަންކަން  އެންމެ  ދަގ މ ެގ  ާގނޫނ ެގ  މި  ައދި  މިނިސްޓަރޭ.  ސަރވިވެރިޔަކީ  ފޮރިން  އެންށ ން   އިހަމެސްެގ 

ނަ  ވަ  6މި ާގނޫނެގ    -. )ހ(ވެއެ ވަނީއެ   ންކޮށްފައިޔާބަ ތިރީަގިއ  ލިއްޔަތ އޫެގ މަސްގ މ ަގއި މިނިސްޓަރ ކަންކަން ހިން
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ތ   ސިޔާސަހިންަގއި އަދި އެ    ،އިޅަ ކަނޑައަތ   ސައްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާތާވެހިދި  ،ންތ ެގ މަތީންކޮށްފަިއވާ ގޮ ބަޔާ  މާއްދާގައި

ރަ ބެލ މަށް  ޮގތް  ލަފާސ އީހިނާގނ ހިނާގ  ެއހީތެރިވެ  )ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް    ނަ ވަ  115އަސާސީެގ  ނ ޤާނޫ  -(ށދިނ ން. 

ރިކަން  ެގ ސަރަޙައްދ ެގ ރައްކާތެޖޭ ރާއްއި، ދިވެހިިމނިވަންކަމަށާދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ފަދައިން  ރާ އްދާެގ )ރ( ަގިއ ބަޔާންކ މާ

ދިވެވާ ގ  ބައިނަލްއަ   ގައިމެހެއްޓ މ ދެ މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  ސިމީ  ޤައ މީ  އިދަޔާހިރާްއޖޭެގ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ތިރާމ ހ ތަށް  ކ ރ ން 

މަސައްކަތްތަކ  ލަފާދިނ ން.    އަށްއްޔާލްޖ މްހޫރިރައީސ   ަގއިކ ރެވޭ  ރައީސްއެހީތެރިވެ  އަޅ ަގނޑ    ؛އިއްޒަތްތެރި 

އެހެންވީމާ،   ން.ންކ ރަމިނެޓ  ބޭނ   30ން  ބަހާލަިއެގ  ،މާއެކ ވ   ނެޓ  ކަމަށްމި  30  ނީލިބޭ  ށްޑަަގނަގސްތ ކ ރަނީ އަޅ  

މިހި ހ ށަހެޅިއްޖެއަޅ ަގނޑ   ބިލ   ކ    ސާބ ން  ދެކި  ރައީ ޝ .  ންރ ކޮށްލާނަކަމަށް  ިއއްޒަތްތެރ  ދެްއވި  ކ ރިއްޔާ  ސް، 

 . ފ ރ ޞަތަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ހ ށަހެޅ އްވ ަމށާއި ؛ރ ބަމެން  ތްތެރި ޒައިއް  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ    ޖ މ ލަކޮށް  ބަހަށާފަހ   ބިލ  

އެހެންކަމ ން،    30  މިނެޓ .  15ވަޑަިއަގންނަވަނީ  ބިލި ނޫން.  އޮބާމިނެޓެއް  މެންބަރ ތެއިްއޒަތްގ ތ   ވަ ތް  ކީ  ހަމަ    ރި 

 ްއވ މަށް.ރެސްކ ވައިލީ ބަހ ޅ ހ މި  އްަގއި ލިބިވަޑައިަގންނަވާނެ ކަމަށް ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   ބޭނ ންފ ޅ ވާ ަގޑިއެ 

   ބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޡިމް. އިްއޒަތްތެރި މެން  ރާެގދާއި  ދަނެގތީ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މްދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނާޡި ދަނެގތީ

ރައީސް.  އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝ ކ ރިްއޔާ  ރައީސް.`.  ހ ށަ  އިްއޒަތްތެރި  މި    ވާ ޅިފައިހެއާދެ! 

. އަޅ ަގނޑ   ލަން ބޭނ ންވާނަބަެއއް ެއއްޗެހި ދަންސަރިވސް ބިލާ ބެހޭ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ވެސް    ރިންފޮއްޖޭެގ  ދިވެހިރާ

 ވ މަކީ   ާގނޫނަކަށްލ   ބިދި މި  މ  އަދި މި ވަގ ތަށް ބޭނ ންވާ ބިލެއް. އަހިންރަށް މ ކީ ވަބިލަ  ރާ ޮގތ ަގއި މިކ ަގބޫލ 

ަގ ައޅ ަގނޑ   މ ހިބޫލ  ވެސް  ވަރަށް  ޮގ  މ ންކ ރަނީ  ފ ރަތަމަ   އަޅ ަގނޑ  ޮގތ ން  އެ.  ތ ަގއިކަމެއްެގ  ފާހަަގކޮށްލަން 

ސި  ؛ށްމަކަކަ ދަށ ން  އިން  )މ(   ެގއްދާމާ   ވަނަ  115ސާސީެގ  ނ އަ ޤާނޫކީ،  ތަ ސަޔާޚާރިޖީ  ބާރ ެގ  ލިބިދޭ 

މަޔާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް ކަމައް ލިއްޔަތެއޫ ސްެގ  ޚާރިޖީ  ކަނޑަ  ފާހަަގކ ރަން. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ައޅ ަގނޑ ށް    ައޅ ްއވާ 

  ކަށް ނަތީޖާއަެގވ މ   ންކަމ ން، މި ބިލ  ާގނޫނަކަށްހެ. އެވ ޒާރާއާޚާރިޖީ    އި އޮންނަނީއި ހަވާލ ވެފަހިންގ މ ގަ ސަތ   ސިޔާ

ކަނޑައަޅ ްއވާޔާސ ލްޖ މްހޫރިއްރައީ  ، ންދާނީވެެގ މަތީ    ސިޔާންޮގތެއްެގ  ޚާރިޖީ  ޓަކަިއ  ފީޛ ތަންތ   ސަ  ކ ރ މަށް 

އ ފެދިެގން  ސަރވިސްެއއް  ތަޖ ރިބާކާރ   ދިވެހިަގބޫ  އަޅ ަގނޑ މަށް  ކަ  ދިއ ންތަމްރީނ ކ ރެވިފަިއވާ  އަކީ  އްޖެރާލ ކ ރަން. 

ފަ ދ ނި  ،ދަިއންއެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ގ ޅިކ ޮގތަތަްއ  އެ  އާޔެބޭރ ެގ  ބައެއްވާއިލާމެހިފަން  ދޭދޭ   އެހެންކަމ ން،   .
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ެއކަށީބަ ޅ ން  ގ ންނަ  އޮ  ތަކާއ މ ޤަ ޓަކައި  ތަމްރީދަހިކ ރ މަށް  ސިޔާެގންވާ  ޚާރިޖީ  ލިބިފައިވާ  ދަނ   ބަންސަތ   ކ   ޔަނަ 

ލް  ވިން. ސި  ސަރވަންޓ ލް ސިވިބެވީއްތި ކަމެއް. މި ވަގ ތ  ފޮރިން މިނިސްޓްރީެގ ޚިދ މަތ ަގއި    މ މ ހިންތިބ މަކީ ވަރަށް  

ބިނާކޮށްމައް ސަރވިސްެގ  ޚާރިޖީ    ،ާގނޫނަކީސަރވިސް   ރީެގ ޓްސްމިނި  ،ނ ވާތީ  ާގނޫނަކަށް  ވާފައި ފަރ މާކ ރެވި  ޗަށް 

ސަސައްކަމަ ސިވިލް  ާގނޫނ ަގރ ތްތައް  ކަމަމިލިއި  ވިސް  ހ ންނާނެ  ަގބޫލ ކ އަޅ ަގނޑ ށް  ޓޭޝަންތަކެއް  ހޭ.  ޖެރަންމެން 

އިން އަދާކ ރާ  ޖެރާއްއްޓ މަށް ޓަކައި ދިވެހިޙް ދެމެހެރަ މަޝް ސިޔާސީ ދި ޖީ އަސް، ދ ނިޔޭެގ ޚާރިއީރި ރަ ތެއްޒަތްއި އާދެ!  

ރިއެރ ވޭނީ އެކަމަށް  މާޔަތްކޮށް ކ ހިދަތ   ސިޔާ  ވަންކަމާއިނިމި ދައ ރ  މިހާރ  ވަރަށް މ ހިންމ . އެހެންކަމ ން، ރާއްޖޭެގ  

ތަމްރީ ޚާއްޞަ  ތަޖ ރިބޭނ ންވާ  ލިބިފައިވާ  ނާިއ،  ތިބެެގންކަން  ޕްބާ  ބަޔަކ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ ރޮފެޝަނަލް  މެން 

އެހެންކަ ޮގތ   ައޅ ަގނޑ  މ ން،  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ.  ބޮޑ ަގބޫލ ކ ރާ  ވަރަށް  ކަންކަމަށް  އެފަދަ  ާގނޫނ ން  މި    ަގއި 

ލިބިރައްކާތެރި ރަީއސްކަެމއް  އިއްޒަތްތެރި  ޕްރޮފެޝަ ؛ެގންދާނެ.  ފޮހަމައެާއއެކީަގއި  ސަނަލް  ކޭޑަރިން  ްއ  ރއެ ރވިސް 

މިނިސްޓްެގންއ ފެދި ފޮ  ރީދިއ މަކީ  ޑިގެ ރާއްޖޭވެހިދިޒްެގ  ންއެފެއާ ރިއޮފް  މިޝަންތަކ ަގއި  އަދި    ޕްލޮމެޓިކް 

ެއކިއ ލޭންސިކޮ މީހ ން  ޤާމ މަ  ޓްތަކ ަގއި  ތަމްރީނ ށާހޮވ މަ ތަކަށް  ހ ނަރ   ،ކ ރ މަށްއި،  ޚާއްޞަ  އް  ކެ ތަަވކި 

ޓަ ލިތަރައްޤީކ ރ މަށް  ހަމައެއާ  މަށްކަ  ތެއްފ ރ ޞަބޭނެ  ކައި  ތަޖ ރިބާތައް  ގަ ކީއެ ަގބޫލ ކ ރަން.  ދެމެހެއްޓޭޖައި  ނެ މާކޮށް 

ކަމަށްނިޒާ ގާއިމ ކ ރެިވެގންދާނެ  އެހެންކަމ ަގބޫ  އަޅ ަގނޑ ވެސް    މެއް  ބިލ ން ލ ކ ރަން.  މި  ފޮރިން ސަރވިސްެގ  ން، 

ކަމަށް   ލިބިެގންދާނެ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ަގބޫލ ކ   އަޅ ަގނޑ އެފަދަ  ިއއްޒަތްތެމިއަދ   ރައީސްރަން.  ނިޒާމެ ؛ރި    ،އް މިފަދަ 

ސަ ވަރވިސްަގއި  ސިވިލް  ޚިނ ހިމެނޭ  ާގނޫދ މަތެއް  ކި  ނަންހެދ މަށް  ވިލް  ސިދިވެހި    ،ަގއި  2007/5ބަރ   ނ  

ާގނޫސަ ތަންދީފައި  3ނ ެގ  ރވިސްެގ  ަގއި  )ޅ(  މާއްދާެގ  އެަވނަ  ސަރވިސްއެްއ ވޭ.  ފޮރިން  ދަށ ން  ާގނޫނެްއެގ  ފަދަ 

 ނާއިޞަ ތަމްރީތ  ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ޚާއްސަ ޚާރިޖީ ސިޔާެގއްޖޭ ރާ މ ވަްއޒަފ ންނަކީ ދިވެހިެގރވިސް ސަ  އެ  ،ގާއިމ ކޮށް 

 ؛އީސް ތްތެރި ރަޒަރަން. އިއް ަގބޫލ ކ   އަޅ ަގނޑ ކަމ ަގއި    ސްެގ އެއް އަސާ ލ މި ބި  ހެދ މަކީ  ހ ނަރ  ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް

ސިޔާ  ވެސް  ސަރ ކާރެްއަގއި  ކޮންެމ  ސަރވިސްައކީ  ކަނ ސަތ ފޮރިން  ތަތައް  އެކަން  ޓަކަިއ  ކ ރ ންފީޛ ޑައެޅ ާމއި،  މަށް 

ބައެއްކަން   އަދާކ ރާނެ  ރޯލެއް  ަގބޫލ ކ ރަންައޅ ަގނޑ މ ހިންމ   އަދިމެން   މިކަން  ޖެހޭނެ.  ފޮރިން  ކ ރެވޭނީހާސިލ    

އޮފިސަރ ވިސަރ ާގއިމ ކޮށްޑްޚާްއޞަ ސްޓޭންޑަ  ގެ ންސް  ޭއެގތަކެްއ  އަމާތެެގން.  ތެދ ެވރިކަމާއި،  ނާތްތެރިކަމާިއ،  ރޭަގއި 

މަސައްކަތްކ ރ މާއިއެމާދާރ ކަމާޒިން ޤައ ށްންފާއަމަ  ލަ އަމިއް،  ކ   އިސްކ ރާޚިދ   މީވ ރެ  ފޮބައެްއެގ  މަތް  ޮގތ ަގިއ  ރިން  

ެގ  އްއެ ބަޕްރޮފެޝަނަލް  ،ެވސްމަައކީ ސަރ ކާރ  ބަދަލ ވި ނަހިމެނޭ. ފޮރިން ސަރވިސް ަގއި ތެރޭ ސްެގ ސިފަތަކ ެގ ސަރވި

ބަޔަކަތ ޮގ ދެމިތިބޭ  ސިޔާ  ށްވ މަކީަގއި  ރަނަގޅަަގިއ  ތ ސަޚާރިޖީ  ތަންފީޛ ކ ރެ އެންމެ  ކަމެއް ވޭށް  ޮގތ ަގިއ ެގ  ނެ 

ްގރިޓީ މަތީ ސްެގ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް އަދި އިންޓެފޮރިން ސަރވި ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްހޭ.  ޖެންަގބޫލ ކ ރަ  ންމެއަޅ ަގނޑ 

ހިރެފެންވަ ހި  ފެހެއްޓ މަށް ްއަގއި  ބިލ ަގއި  މި  ބައެމެޓަކައި  ކަންތައްނިފައިވާ  ން. ނަދަންނަަވއިލާ  އަޅ ަގނޑ ތައް  އް 
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ކޭޑަފޮރިންގ   މ ވަްއޒަފ ންރސަރިވސް  ފޮރިން ެގ  ސަރވިސްެގނާއި،  މަޤާމ ގ  ފޮރި  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ   ންތަކ ަގިއ 

ކޭ މ ވައްޒަފ ންނަށް  ޑަރ ންނާއިސަރވިސް  ބޭރ   ދެމި،  މިނިސްޓަރ ެގ  މަޤާމ ަގއި  ދ ވަހަކ   ލިބިެގހ ރިހާ   ންހ އްދަެއއް 

ވި ޢަމަލީޔަމެނ ވީ  ހިންގ ާމއި،  ބަޮގ  ފާރިެއއް  ޮގތ   ،ވެރިވެ އިތ ން  އެއާމްދަނީެގ  ޝާމިލ ވެ  އް ކަތެއްމަސަން  ހެން  ަގއި 

އެ ލިބޭފަދަ  މައާމްދަނީ  އެއްވެސް  ވަ   ،ކޮށް އްތެ އްކަސަ ހެން  ފަރާތެއްެގ  އެއްެވސް  ކަމަށް ެއހެން  އަދާނ ކ ރެވޭނެ  ޒީފާ 

ޮގތެްއެގ  ވާއަންަގކ  މިނިސްޓަރ   ހ ރިހާ ދ ވަހަ. މަޤާމ ަގއި ދެމިޔެފައިވޭލި ގ ޅޭ    ތާސަނ ވީ ދައ ލަތ ެގ ސިޔާ ން މެތީމަ 

މަޢ ލޫމާވެން އެއް ޮގތ  އަދި ތެސް  ބިލ ގައިވޭ.  މި  ހާމަެއއް ނ ކ ރެވޭނެކަން  ޚިޔާލެއް އެްއވެސް ސިފައެްއަގއި  އް ނ ވަތަ 

ޚާރިޖީ މަެއއްވެ   ޔާސަތ ެގސި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހާމަނ ކ ރެވޭސް  ހަލިޔެވެސް    ންކަނެޢ ލޫމާތެއް  ކަމަށް   އްޔާއެދިފައިވޭ. 

އްެގ  ތެޒ  ބޭނ ންކޮށްެގން ެއއްެވސް ފަރާމ ެގ ނ ފޫ. އަދި މަޤާން ވެސް ލިޔެވިފަިއވޭރެވޭނެކަލ ނ ކ  އް ަގބޫބެލެވިދާނެ އެްއޗެ

ހަރަކާތްސިޔާ ސިޔާސީސީ  ވެސް  ޮގ  ތައް  ނ ސީދާއަތ ން  ފޯރ ވަ  ދި  ބާރ   ވެސް  މަޤާޮގތ ން  މަސްއޫލިްއޔަތ  އި  މ ެގ 

ޮގތ  ެއއް ންއަދާކ ރ މ ެގ  ތަޢައްޞަވެ  ސިޔާސީ  ެގންގ ޅ މަކީސް  މަނާބެއް  ެވސް  އެކަމެއް    އިއްކަންހެ.  ޒަތްތެރި  މ ން، 

ބިދަންނަާވނީ    އަޅ ަގނޑ   ،ރައީސް ވަމި  މ ހިލަކީ  ދިންރަށް  އ ފެދިެގން  ކޭޑަރ  މި  ޮގތ ަގއި.  ބިލެއްެގ  އ މ ން  މ  

އިތ ސިޔާސަ  ޚާރިޖީ  އްޖޭެގހިރާދިވެތ ަގއި  ޤަޙަޤީ ފ ތ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރަށް  އަދި  ެގ  ސީ ނޫނ އަސާޤާއަށް  ޔާ އްރިރިހަމަވެ، 

ެގންދާނެ. އަދި  ބިލި  ތައްޞަތ ރ  ރިހާ ކަމެއް ކ ރ މ ެގ ފ ން ލިބިދޭ ބާރ ެގ ދަށ ން ކ ރަްއވަންޖެހޭ ހ ވަނަ މާއްދާއި  115

ރެޭވނެ ތްކ ށް ޚިދ މައ މަ ޤަ އެކީަގއިކަމާނާއް ނެތި ހަރ ދަބެޞަކި ތަޢައް ކީ ވަނަ ތަޢ ލީމީ ބޭފ ޅ ންތިއްބަވާމި ކޭޑަރަގއި  

ެވެގބައެއް އެ ދާންކަމ ަގިއ  ބޮއަޅ ަގނޑަމ ން،  ކަހެންނެ.  ަވރަށް  މ ހި  ، ތާއީދ ކ ރެވޭށް  ޑަށް  ބިލަކީ  ވަރަށް    ،ންމ މި 

ބިލެއްބޭ އަދި    ނ ންތެރި  މެންއަޅ ަގނޑ ން  ލ ކ ރަ ަގބޫ  އަޅ ަގނޑ ކަމ ަގއި.  ހ ރިހާ  އަޚް  މިކަމަބަމެންެގ  ށް  ރ ން 

ކަމަށް. ްއވާނެ  ދެ މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް ހައްދަވައިޔާސްކޮށްދެްއވައި އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްފާ މި ބިލ     ދެްއވަިއ،ތާއީދ ކޮށް

 ކ މް. ޢަލައި މްލާށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ަވއްސަ ޑަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮފ ރ ޞައްވި ދެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 هللا. ޙްމަދ  ޢަބްދ  ރ  އަންބަމެ ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاއަޙްމަދ  ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ބާރަށ 

އިްއޒަތް ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީތެ އާދެ!  ބިސް.  ރި  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ސަރ ކާރ ެގ  ލެއް  މަޖިލީހަށް 

  ލަން ވެސް ހަމަ ދަންނަވާ  އަޅ ަގނޑ ދާއިރ ަގއި    ރިއަށްކ    ބަހ ސްެގ މަރ ޙަލާެގފަރާތ ން ހ ށަހަޅ އްަވއި އަދި އެ ބިލ 

ދި މ  އަންމ ހި  ރަށްވަ  ،ކީ އެއީ ާގނޫނެއް ވ ޖޫދ ެވެގން ައއ މަޚިދ މަތާ ބެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޮރިން ސަރވިސްެގ    ،އޮތީ
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ވަގ އެހާ މި  ބޭނ ންތަމެ  ރައީސް ޒަކަމެކޭ. އިއް  ތެރި ށް  ދަށ ން  )މ(  މާއްދާެގ  ަވނަ  115ެގ  ސީޤާނޫނ އަސާ ؛ތްތެރި  ެގ 

ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ޔަލިއްއޫސްންޖެހޭ މަޔާ އަދާކ ރައްވަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް ދި  އަމާއި  ްއވ ެއޅ ކަނޑަ  ތ ެގ 

ހިންެގވ ން ސިޔާސަތ   ކ ރ މަ  ، އެ  އެކަން  ވަޒީރ އަދި  ޚާރިޖީ  އޮންނަނީ  މި  ރާ  ޒާވ އެ  އަދި    ބަހާއި  ގެ ށް 

ދ ެގ  އަދި މިއަ  ،ާވ ހިސާބ ގައިދެވިފައިަގއި މިހާރ  މި އާޖޭއް ރާމިއީ ދިވެހި ؛އީސްރަ  މެދ ވެރިކ ރަްއވަިއެގން. ިއއްޒަތްތެރި

ތ ެގ ސަޚާރިޖީ ސިޔާހަރ ދަނާ  ވާ  ގ ޅ އް އަދި ެގން  ، މިްއޔަތ ކަމާއިއްތަށް ދެްއވާ އަހަ ސަޖީ ސިޔާެގ ޚާރިސަރ ކާރ ން ރާއްޖޭ

ޮގތ ން  ނަތީޖާއެއް ވ ޖޫދ އަޅ ަގނޑ ެގ  ާގނޫނެއް  މިފަދަ  ދައެ    ، ވެމެންނަށް  ލިާގނޫނ ެގ  ބާރާއި،  ށ ން  ބިދޭ 

މިނިވަންކަތަކާއިތިޔާރ އިޚް އެންމަތީ،  ހެ  ަގއި  ކ ރ މ ެގ  ވިކަންކަން  އެބަ    ނަށްމެންއަޅ ަގނޑ ނ ން  ސްޔޮ  މިއަދ  

ަވއި އެ ސިޔާސަތ  ހިންގ މަށް ހަވާލ  މި ޅ އްކަނޑައަ  ތ ސަރައީސްެގ ޚާރިޖީ ސިޔާ  ؛ސްރައީތެރި  ތްެގންނަންޖެހޭ. އިްއޒަ

ެއީއ    ،ޓީމ ސަރވިސްެގ  އްކޮށް މަސަްއކަތްކ ރައްވާ ފޮރިން  ޒީރާ އެ ވަ   އިޚާރިޖީ ވަޒީރަށް. ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ހެނީ  ރަްއވަންޖެކ 

ަގބޫމެން އަބަދ އަޅ ަގނޑ  އި، ތަޖ ރިބާއާިއ، ޢިލްމ  ެގ ހ ނަރާއެކަމ   އި،އްޓަހަޝަނަލިޒަމް ދަމަފެ ޕްރޮހޭޖެންލ ކ ރަވެސް 

ަގބޫލ ކ ރާ    އަޅ ަގނޑ ރާއްޖޭަގއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ހިންގ މ ެގ ޓީމަކީ    ޖެހޭނެ. މިއަދ  މިކަށް ވާންލިބިފައި ތިބި ޓީމަ

ަވގ  މި  ރާއްޖެއިން  މި  އަދިނރަންމެ  އެލިބޭނެ  ތަށް  ޮގތ ަގއި  ޓީމ .  އެއް  ނަތީޖާއެ  ހަމަ  ަގޅ   ޮގތ ންއް އެކަމ ެގ    ، ެގ 

ދި ކ ޑަކަމ   ޖެއްރާވެހިމިއަދ   ނަމަކީ  އްޖޭދިވެހިރާއަދި    ،ބަހަކީ  ެގޖޭދިވެހިރާއް  ،ޔަސްވި  އިގަ ކިތަންމެ  އަދި  ެގ 

ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މީެގ ކ ރިން   ،ރާމާއި، ޝަރަފަކީ އެއީތިހ އި  ،ވާ ޤަދަރާއެގ ނަމަށް ލިބިފައިދިވެހިރާއްޖޭ

ލިދިވެހިރާއްޖެ އިރ ެގ  ނ ވާވަ އިފަބިއަށް  ޝަރަފަކާިއ،  ރައީސްހ ޤަދަރަކާިއ،  ިއއްޒަތްތެރި  ބިލެްއ   ފަދަމި ؛ތިރާމެއް. 

ސަރވިދިވެހިރާއްޖޭ  މ ންވ   ާގނޫނަކަށް ފޮރިން  ިގ  ސްެގ  ވަރަށް  ރަނަގހިންގ މ ަގއި  ތަފާތ   ޮގތްތަކެއް  ޅ ނަ   

. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދެންމެ އިްއޒަތްތެރި   ބަދަލ ތަކެްއ އަންނާނެޔޮމަށް ހެނީ ހިންގ މެދ ވެރިެވެގންދާނެ. އަދި ނޫ

ފާހަަގކ  ސަރޕްރޮފެޝަނަ  ،ފަދައިން  ރެއްވިމެންބަރ ން  ފޮރިން  ސިޔާސީސްވިލް  އ ފެދި،  ފިކ ރ  ެއއް  ވިސްނ މާއި  ން   

އަދި    ،ތިބިއި  ތަޖ ރިބާ ލިބިފަ  ،ތ ންެގ ޙައްޤ ަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކ ޔިއް ރަ ޤައ މާއި    ،އެްއކިބާވެ ތިބެ

ޢި ލިބިއެ  ހ ނަރ   ތިބިފަ ލްމާއި  އަޅ ަގނޑ މެންޔަ ބަ  އި  ތިބީމާ  މަސައްކަތްކ ރަން  ސަރވިސްަގިއ  ފޮރިން    ެގކ  

  ރެ މާ ވަރ ަގދަ މިހާރަށްވ ދައ ރ ަގއި ެވސް    އަދާކ ރަމ ންދާ  އަދި ިމއަދ   ،އި ެވސްަގތަނ   ޖެއަށް ކ ރިއަށް އޮތް ދިވެހިރާއް

އަދާކ ރެިވެގންދާނެ ރޯލެއް  ހަރ ދަނާ  މާ  އަޅ   އަދި  އިްއޒަތްތެރިރަަގބޫލ ކ ަގނޑ   ކަމަށް  މިއަދ   ؛ސްއީރަ  ން. 

އްޖެ މި ރާ   ،ސްވެ ނަމަ  ެމ ކ ޑަރާއްޖެ ކިތަން  އ މ ތަކ ން މިދ ނިޔޭެގ ޤަ އަދި    ،ހިލާމެގ ޅި  ކީ މ ޅި ދ ނިޔެއާ އަދިވެހިރާއްޖެ

ކ   ،ބަލައިަގނެ ީމެގ  ދާިއރާަގއި  ޚާރިޖީ  ލިދިވެހިރާއްޖެރިން  އަދި  ިގނަ ބިއަށް  ެއތައް  ކާމިޔާފައިނ ވާވަރ ެގ  ކެްއ  ބީތަގ ނަ 

ިއ  ަގވ މ  ތ  ހިންެގސަެގ ޚާރިޖީ ސިޔާއްޔާރިހޫކެްއ. ރައީސ ލްޖ މްތަދ ވަސް  އަށް ލިބެމ ންދާދިވެހިރާއްޖެ މެ  ކ މެ ދ ވަހަންކޮ

ސަރ ކާރ  ެގމިއަދ   ކ ރަްއވަމ ން  ވަޒީރ   ޚާރޖީ  މަސައްކަތްތަންެގ  ައޅ ަގއެކާ ދަާވ  ބިލެއްެގ ންނަށްމެޑ ނ ކ   މިފަދަ   
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ބޭނ  އަމ ހިންމ ކަން   ބޮޑ ކަންރި ތެންދި  އިއް ފާ  ކަން  ދ   ކީރާއްޖެއަ ؛ސްރައީ  ރިޒަތްތެހަަގކ ރެވޭ.  މ ޅި   ޔެއާނިމިއަދ  

ންކަާމ  ކ ަގއި ވެސް ކަތަޤައ މ އެހެން    ޔޭެގވާނީ ދ ނިންވެސް ހ ންނަ  ންންކަެގ ކަންއް. ައޅ ަގނޑ މެވާ ތަނެ އިލާމެހިފަގ ޅި

އަޅ ަގނޑ އަ  ،ޔޭކި އަޅާ ވެސް  ފަރާތްތަކ ން  އެފަދަ  ކަންންމެ ދި  އިެގ  އެއަށް  ބަލައިަގނެ  އަދި  ކޮތިރާމ ހ ކަން  ށް 

ދެމި  ށް  އަދިވެހިރާއްޖެ ނަށް  ންއަޅ ަގނޑ މެ ޮގތ ަގއި  ރަނަގޅ   މަޤާމ   އަޅ ަގނޑ މެލިބެމ ންދާ  ޮގތަކަށް  ންެގ މެހެއްޓޭނެ 

ބައްޓަންކ ރެ ތަތ ސަސިޔާ އިްއޒަތްތެިވެގންްއ  ާގނޫނެމި  ؛ސްރައީ  ރި.  އަފަދަ  އަޅ ަގނޑ އ އް  ކ ރިން   މެންނަށްމ ން  މީެގ 

ވިލް ދަށ ން ނޫނީ ދިވެހި ސި  ނ ގެ ވިލް ސަރިވސްެގ ާގނޫވެހި ސިދި  ،އްތަތްފޮރިން ސަރވިސްަގއި ތިއްބެިވ ހ ރިހާ ފަރާ

ންމެވެސް ވަރެްއެގ ދަތިތަކެއް ފޮރިން ކޮެގ ސަބަބ ން  ތިބ މ ބޭތިނިަގނޑ  ތެރެއަށް ފައްތަިއެގން  ސަރވިސްެގ ާގނޫނ ެގ އޮ

އެއީ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އެހެހ ރިކަން ނޫނީ  ަގއި  ސަރވިސް ހިންގ މ  ރިން  ފޮން، ދިވެހި  މ ންކަހ ންނާނެކަން 

ވަންކަމާ އެއްކޮށް  ތްެވ އަދި މިނިރާން ެއއްފައިލް ސަރވިސްވި ސި   ،ލ ކ ރަނީބޫވިސް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގސަރ

. ށްއްކަތް ކ ރ މަސަ އެޮގތަށް އެ މަ  ވެސް މި ބ ނަނީ   ާގނޫނ މި ؛ޮގތ ަގއިެގ  ރިން ސަރވިސްެއއް މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ ފޮ

ވ މަށް އަޅ ަގނޑ     ައކަށްސްރިން ސަރވި ހިންޭގ ފޮއީ މިނިވަންކަމާއެކ ތް. އަދި މިއީދ  އެކަމަށް އެބައޮެގ ތާއަޅ ަގނޑ 

ރާ ޮގތ ން މި  ނީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ މި ޚިދ މަތް ވެެގންދާ ؛ރައީސް  ން. އިްއޒަތްތެރިރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަކ ދ އީތާ

ވ  މި  އަދި  ،ދ ވެޖޫާގނޫނ   ފާ  ތަސްބިލ   ާގނޫނަކަށްވެ  މިކަގ ދީސްވެ  ސަބަމ ކ ރެވެމ ން  ބަދަލާ ެގ  ހެޔޮ  އަންނަ  ބ ން 

ދާއިރާަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭއެްއކޮށް   ޚާރިޖީ  ޑިޕްލޮްއވާރަކ އްކަތް ސަމަެގ  ފަރާ  އެފަދަ  ވެެގންދާތަތްމެޓ ންނާއި  ވަރަށް    ނީއް 

  ،ހަަގކޮށްލާނަންައޅ ަގނޑ  ފާތ ން  އަދި ހަމަ ެއޮގރެވޭ ބަޔަކަށް.  ތްކ ކައް މެްއެގ ތެރޭަގއި މަސަރަނަގޅ  ނިޒާ  ،ރ ދަނާހަ

ފަ އިންޓެ ރާއެ  ފަރާޓީއާ ްގރިތްތަކ ެގ  އެ  ފާިއ،  ޖޭެގ ޝަރައްދިވެހިރާއަދި    ކަރާމާތް  ،އި ތާޒައް އިފާއި،   ޝަރަގެ ތްތަކ އި، 

ެގންދާނެ. ބިތ ަގއި ައދާކ ރ މަށް ޖާަގ ލިޮގ  ތްތަކ ެގ ރޯލ  އެންމެ ފ ރިހަމަ ފަރާއެ  ގައިމ ެގހެްއޓެމާތް ނެްއޒަތާިއ، ކަރާއި

ރައީސްޒައިއް  ކަންކަމ މި ؛ތްތެރި  ޕްރޮފެޝަނަލް  ފަދަ  ސަބަބ ން  ސަރވިސްސިެގ  އ ފެދިއެވިލް    ! މާފ ކ ރަްއވާ ؛އް 

ސަރވިސްއެ  ޝަނަލްރޮފެޕް އ ފެފޮރިން  ސަރވި  ދި،އް  އިފޮރިން  ދެޓީްގރި ޓެންސްެގ  މި  ހެއްޓިމެ    ރާތްތަކާ ފަފަދަ  އަދި 

ތ ހ މަތ  ނޫނީ ދިއްކ ރެވިދޭތެރެ ކ ރެވިދާ އެބަ  ޖާަގ  ެވސް  މަށް  ވ ހ އްޓ ދިއްކ ރ ން  ކަށް  ތަފަރާތް  އެއިނިގލި  ދާނެ  ނެ 

  އެކަމާޔާއްޖެއް ބިތްތަކަށް އެއްޗެއް ލިއި އެފަދަ ފަރާހަދިޔާެގ ޮގތ ަގ ؛ންލާނައަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށް  ލިބިެގންދޭ. މިޮގތ ން

،  ތަކާއިޮގތް  ަގއި އެ ފަރާތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންވީމ ތައް ހިންގ ތްނޫނީ ވިޔަފާރީެގ މ ޢާމަލާ  ،މެދ  ޢަމަލ ކ ރަންވީ ޮގތަކާއި 

ސި ފަރާތ ެގ  ހަރަކާތްޔާއެ  ސިޔާސީ  ސީ  ނޫނީ  މަންފާފަތައް  ލިބިއެރާތަކަށް  ހިދާއް  ގޮތަށް  ހަރަކާތެއް   ންޭގނެ  ފަދަ 

ބަ ކަންތައްމާ ވ ނ ިއވެރިހިންގ މ ަގިއ  އެފަދަ  ޮގތްތަކާއި ތައި،  ޢަމަލ ކ ރަންވާ  މިނިސްޓަރ ެގ    ،ކ ަގިއ  ސީދާ  އަދި 

ނީ އް ނޫސީ އެްއވެސް ވާހަކައެ ޔާޔަަވއި ސި ރ ޝާދާ އެްއޮގތަށް ފިރ ެގ ފަރާތ ން ލިބޭ އިނޫނީ މިނިސްޓަ   ، މާއިވ އެންގެ 

މަސަްއކަތެ ނ ހިންގ މާއިއެްއވެސް  ބަ   ،އް  އެތައް  ކަންތައްތަކެ އިމިފަދަ  ރަނަގޅ   ހިމެނޭކަން  ވަރ   ބިލ ަގއި  މި  އް 
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ސްކ ރަން ން ފާމެޑ މި ބިލ  އަޅ ަގނ  ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ؛ރި ރައީސްތްތެޒަކޮށްލަން. އިއް ހަަގއަޅ ަގނޑ  ފާ

ން ސަރވިސް އޭެގ އެންމެ ރިފޮ ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ކޮށްގ ދީސްން އެބަ ފާސްކޮށް، ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެޖެހޭއޭ. މި ާގނޫ  އެބަ

ހިންގ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން   ވާ ނަމާއިލިބިފައި  މި  ޮގތ ަގއި އަދި މިއަދ    ރަނަގޅ  ޮގތަށް  ހިފެހެއްޓޭނެ  ޝަރަފ  

ންތެރި ބިލެކޭ.  ނ ންމެހެން ބޭކީ މި ަވގ ތަށް ހަމަ ކޮ މި ބިލަ  ،ނީއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ  ން،މ  ންކަހެޖާަގ އެބަ ދޭންޖެހޭ. އެ

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.    ނަވާނެަގންއިމެދ  ވިސްނާވަޑަ  ރި މެންނަރ ން ވެސް މިކަމާތެހާ އިއްޒަތް، ހ ރިއެހެންވީމާ

އް  ރަނަގޅ  ޮގތްތަކެ   މަކާއި ކ ރިއެރ ހާރި ހ ރިހ   ން ލިބެންމ  މިކަ  ރާއްޖެއަށް  މި  ވެށްާގނޫނަކަ  ކޮށްސްފާ  އަދި މި ބިލ 

ފ ރިހަމަހޯދައި މަސައްކަތްކ ރައްވާއަދިނ މ ަގއި  ަގބޫލ ކ ކަމަށް    ނެށް  ވެސް އަޅ ަގނޑ   ނިންމާލަމ ން  ހަމަ  އަދި  ރަން. 

ެގ ދިވެހިރާއްޖޭދ   މިއަން  ެގ ސަރ ކާރ ޞާލިޙް  ޙައްމަދ  ، އިބްރާހީމް މ ެގ ސަރ ކާރ ންދިވެހިރާއްޖޭ  ،ނީއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ

ސިޔާސަތ    ެގނގ ޅ ގެ ހިންޚާރިޖީ  ރަނަގޅ ވ މ ަގއި  އ ސޫހަރ ދަ  ްއވާ  މިންަގނލ ނާ  އެ ތަކާއި  ދ ނިޔެ  މ   ، އީޑ ތައް  ޅި 

މެދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެްއވެސް ީމހަކ  ދެބަހެއް ނ ވާނެ. އެކަމ ެގ ސަބަބ ން މިއަދ  މި ދަނީ    ކަމާ  އްކަމެވާ  ފައި ންެގއިބަލަ

އަށް ހ ރިހާ ޮގތަކ ން މި ދަނީ  ރާއްޖެ ދިރ ންތަކެއް ލިބެމ ން. އަކ ރިއެ އެތައް ކާމިޔާބަކާއިނ ލިބޭ ޖެއަށް ރިން ރާއްމީެގ ކ 

ޤަ ދ ނިޔޭެގ  މ ޅި  ެއއްބާރ ލ ން  އެހެއެހީތެރިކަމާއި  ދެމ ން.  މައ މ ތަކ ން  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ސަްއކަތް  ންވީމާ، 

އެއްބާރ ލ ން   އ މަށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭށް ެގންދިކ ރިއަ  ގައިޮގތ އެ  ށްބާރަށް ކޮކަތް  އްޓ މަށް ޓަކައި އަދި އެ މަސައްހެދެމެ

 ތެރި ރައީސް.  ޒަތްޔާ ިއއްއް ށް ޝ ކ ރިޑަންނަވަން. ވަރަށް ބޮދަހަކަ ވެސް ަގއި ދެކޭ ވާކަމ  ނެދޭންޖެހޭ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މަދ  ސަޢީދ .އްބަރ  މ ޙަ މެންމާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ  ސަޢީދ  މ ޙައްމަ މެންބަރ  ދާއިރާެގމާވަށ  

ސިޔާެގޖޭ ދިވެހިރާއް.  ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިްއޔާ  އާދެ!   ޚާރިޖީ  ބިލ ތާސަ  މި  ބެހޭ  ދިއ މާ    އެކ   ހ ށަހެޅިެގން 

ޚާއްޞަކޮށް   ،އި ކެއް ކޮށްފަތަން ވެސް މަސައްކަތްކ ކާރަމިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ތިން ސަރ  ؛ނ ންއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވައިލަން ބޭ

ތަކެއް މިއަށް ކ ރެވި، މި ތްނަ މަސައްކަ ިގ  ށް އެކ  ވަރަވ މާންގެ ނެސްއިެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރ ކާރ ަގިއ ރައީސް ޔާމީނ 

ހ ށަހެޅ މެއް  ރ ންރ ކާސަ އަޅ   ހ ށަހެޅި  އަޅ ަގނކަމަށް  މީަގއި  ދެން  ފާހަަގކ ރަން.  އެންމެ  ޑ ަގނޑ   ބޮޑަށް    ހަމަ 

ެއއްކަންބޮ ދިވެހިރާއް  4  ،ކަމަކީ  ޑ ާވ  ަގިއ  )ހ(  ާމއްދާެގ  ސަރަޙައްދ ެގ  ވަނަ  އިތ ރަށް  މިނިވަންކަމ ެގ  ޖޭެގ 

އޮ ލިޔެފައި  ދެމެހެއްޓ ން  މިއިރައްކާތެރިކަން  ައޅ ޙަޤީޤަތ ަގ  ންތްއޮތ ން.  މަނަވަރަކަށް އި  ސިފަވަނީ  ަގނޑަށް 



1202 ން ޖޫ 82                                               ސާލްޖަ ވަނަ 61 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

13 

 

ފައަތްާގތް  ކައި  ލެްއގަ ޔަތްތިކޮށްދޭން  ކަހަލަ  ައޅ ަގނޑ މެންފަލިޖެހ ން  ެއއީ  ޮގތ ަގއި.  އިސްކޮޅ މެްއެގ  ހިސާބަށް  ނ    ކާ 

 ... ނ ކ ތ މަކީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ިއއްޒަތްއާދެ މަ!  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ .  އެޑ ކޮށްލަދެތެރި  ނިޒާމާއްވ ން  މަކ ނ   ދެން.  މައްސަލައެްއ.   ދޫބެހޭ 

އިްއޒަތްތެރާދާއި މެންެގ  ރާޢީ.  ރި  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ ެގ  އިްއޒަތް)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ބަރ   ނ ވިރެބަޚަތެރި  މާވަށ   އް   .

ކ ރިދާއިރާ މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގންޮގސްދެއްވ އަެގ  އެދެން.ށް  ިއއްޒަތް  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ން  ދާއިރާެގ  ތެރި  މާވަށ  

 ށް ެގންޮގސްދެްއވ ން އެދެން.  އަކ ރި ކަފ ޅ ބަރ  ވާހަންމެ

 

 ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ރ  މ  މެންބަ ދާއިރާެގވަށ މާ

ނެ ށް ެގންދެވޭއަވާހަކަ ކ ރި  ޑަށް މި ދެން އަޅ ަގނބޮޑަށް އެ  ރަށްަގނޑ  ވަރި ރައީސް. އަޅ  ްއޔާ އިްއޒަތްތެއާދެ! ޝ ކ ރި

ތީ އަޅ ަގނޑ   ވާ   ބިލެއް ކަމަށްންމ ން. މިއީ ވަރަށް މ ހިވ އްސާލަދެއް ހަމަޖަ  މ ޒާސް އެ އިންތިތްތެރި ރައީޒަޮގތަކަށް ިއއް

ނ ކ  ދެންމެ ނިޒާމީ  ކަންބޮޑ ވ ން  އަޅ ަގނޑ ެގ  ފާހަަގކޮށްލީ.  ފާ   އާތާހަމަ  މި  އަޅ ަގނޑ   ވަނަ   4ހަަގކޮށްލީ.  ހަމައަށް 

އްދާ ވަރަށް ނ ރައްކާތެރި. މި މާއި  ޤީޤަތ ގަ ކ ރ މަށް. ޙަކާތެރިކަން ގާއިމ ެގ ރައް އޮތް ސަރަޙައްދ   މާއްދާެގ )ހ( ަގއި މި

ޑ މެން ީއސް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓ މަކީ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތި އަޅ ަގނ ތެރި ރަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ިއއްޒަތް

ކ ަގިއ  އެ އެއާ  ބަދ ވެސް ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ.ހިންމ  މަސައްކަތް ކަމ ަގއި އަެގ އެންމެ މ އަޅ ަގނޑ މެން،  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ

ރައްކާތެރިކަން  ރަޙައްދ ސަ މީަގ  މި ؛ޓ ންދެމެހެއްެގ  އިއްޒަތްތެރި    އިއަންނަނީ  ކަމަކީ.  ވިސްނަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން 

  އޮިއވަރ ެގ ތެރޭަގއި    ޕޮލިޓީކަލްއޮތް ޖިއޯ  މިފެދިފައި  ރަޙައްދ ަގިއ އ ކޮށް މި ސަޞައްޚާ  އި،ގަ މިހާރ  ދ ނިޔޭ ؛އީސްރަ

މަ   ،ބަޔަކަށް އޮންނަ  އަާގތ ަގިއ  ކޮށްދޭނަވަރަކަށް  ފައްތިތްާގތް  އަޅ ަގނލަޔަންޖަހާ  ެވެގންކަށް  އިނޭގޑ ެމން  ތޯ.  ނ ވާނެ 

 .. ފައި.ބިލ ެގ ނ ރައްކާތެރި ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ސިފަކޮށް ، މިންވީމާއީ އެހެމި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެއި މަޑ ކޮްއޒަތްތެރި  ނިޒާމާ އްވ ން  ށްލަދެންބަރ   މައްސަލަ  އެދެން.  އިްއޒަތްތެދ މެ  ،އެއްބެހޭ  ދާއިރާެގ  ރި ހެންވޭރ  

 މް.ޢާޡި ޢަލީ ންބަރ  މެ

 

 ޒާމީ މައްސަލަ( ނި)
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 ވ ން: ވާހަކަދެއްކެ މްޡިޢާޢަލީ ންބަރ  މެހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެދ 

ަގިއ ޤަތ  ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް މި ނެީގ ޙަޤީަގނޑ   އަޅ   ؛ރަީއސް  ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރިއާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

ޤާނޫނ އަސާސީ ޑަބޮ  ވަރަށް މެ   އާށް  އިއްޒަތްތެރި  ވާންބަރ ޚިލާފަށް  ރަނަގޅަށް ދަޅ ހަކަފ   ެގންދަވަނީ.  އެ  އްކަވަމ ން 

ބ ނާ ސަރަޙައްދ ެގ    ނަ ާމްއދާަގއި މިވަ  3ސީެގ  ނ އަސާނޫޤާ  ،ންނަނީއޮ  ވާހަކަ މި  ދީސަރަޙައް  ،ޑައިަގންނަވާނެއެނިގވަ

ސަރަވާހަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެއީ  އެހެންވީކަހަ ވާ  އްދ ތަކ ެގޙަކަ.  އޮޅ ވަ މާ.  ކަނޑައެޅިެގން  ނޫނީ  އި،  ވިސްނ މ ަގއި  ލ މ ެގ 

ޑިފައިންކޮ  އިގަ ނޫނ އަސާސީޤާ އޮ ސަރަޙައްދ   ސަރަޙައްދ ްއވާށްފައި  ދޭހަކޮށްދިނ މަ  ން  މާނައެއް  މަސައްކަތް އެހެން  ށް 

ައޅ ކ ރަްއވާ ދަންކ ރެއްވ މަކީ  އޮޅ ވާލ ން  ،ނަވާނީަގނޑ   އެހެންވީއެންމެނަށް  އި މާ.  ތަންކޮތްތެރިއްޒަ ،  މެންބަރ    ޅެއް 

ވަނަ ާމއްދާެގ ވަރަށް    3ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ލެްއވ ން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ާމ ރަނަގޅ ވާނެ.  އިބޮޑަށް ެއއްޗެހި ބައްލަވަ 

މަކީ ސ ޖެއް  ދޭތެރެ   ޤައ މާދޭއިކަން. ސަރަޙައްދޭ ކިޔަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެންނާއި ދޭ ކީ ކޮބަސަރަޙައްދަ ތް  ސާފ ކޮށް އެބައޮ

ދެކޭޮގތ އަޅ ަގ އަޅ ަގނޑ މެން  ނޑ   ތެރެރައްޔިތ ންެގ  ަގއި  ކޮށްެގންވާމަޖިލީހ ެގ  ކަމެއިން  ޝ ކ ރި ނެ  ނޫން.  އްޔާ  އް 

 ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވ ން:ކެ ޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް ރި

 ސްދެްއވ ން އެދެން. ށް ެގންޮގއަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިޒަރާެގ ިއއްދާއިއާދެ! މާވަށ  

 

 ދ  ސަޢީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން:ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަރާމާވަށ  ދާއި

 .. .ނިޒާމީ ،މ ންދާއިރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަގނޑ ެގ ޚިޔާލ  ހ ށަހަޅައާދެ! އަޅ  

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ސަތ ން ވާރިޔާ

ންބަރ  ރި މެތެފާރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްޫގއ ނ   ،ބެހޭ މައްސަލައެއް   ޒާމާ. ނިވ ން އެދެންށްލަދެއްޑ ކޮްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މައި

 .ދ ޙީ ވަމ ޙައްމަދ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ން:ހަކަދެްއކެވ  ވާ ދ ޙީ ވަންބަރ  މ ޙައްމަދ މެފާރ  ދާއިރާެގ ޫގއ ނ

ޝ ކ ރިއްޔާ   އަޅ އާދެ!  ދަންނަވާލަރައީސް.  ހަމަ  ވެސް  ބޭނ ންވަނީަގނޑ   އިތ ރ   ،ން  އެނިގ   ؛ފ ޅ  ކަނޑައެޅިެގން 

ބިމ ެގ ޮގތ ން  ހިކިފަސް  ރާއްޖެއަކީ    .ދަވާތީހައްފަހިާވ ޮގތަށް ދޮގ ގ އަށް މަނަ ހ ންނަވަިއެގން ފިތ ، އެނިގހ ންނަވައިެގން 
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ވިޤަކ ޑަ   ސަރަޙަ  ،ޔަސް އ މެއް  ދ ނިޔޭކަނޑ ެގ  ބަލާއިރ   އެ  31ެގ  އްދ ން  އެހެބޮ  ންމެ ވަނައަށް  ޤައ މ .  ، ންވީމާޑ  

ލިޔެފައި އޮތް  ޖޭެގ މި ކަރާއް ެގ  ތަކ ން ޤައ މ އެހެ ކިޔަިއެގން  އޭއް ސަރަޙައްދީބާރާތެއިނޑ ެގ ސަރަޙައްދ  ހިމެނޭހެން 

ފ ޅާކޮށް  ަގސްެގސަރަޙައްދަށް  ތެރެ ތ ން  ީމެގ  ފިތ ނަަގއި  އިކޮނޮއ ފަ  އިން  ކ ރީެގ  މިނިސްޓަރ  އްދަވަން  މިކް 

 އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވޭ.    ދަްއކަވާތީވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ންޮގސްދެްއވ ން އެދެން. ށް ެގއަޅ  ކ ރިކަފ ވާހަެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިރާ އާދެ! މާވަށ  ދާ

 

 ކަދެއްކެވ ން:ންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ވާހަ މެެގއިރާދާ ވަށ މާ

ރައީ  މާއްދާ  4ސް،  އިްއޒަތްތެރި  އެަވނަ  ަގއި  )ހ(  ކަބައޮެގ  ލިޔެފައިޭވ  މިނިވަންކަން  ، ނޑައެޅިެގން   . ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ރެވިފަިއ އޮންނަ  ކ ޓަރަގއި ރަޖިސްދ.އ  ށްއި ރާއްޖެއަޒެޑާ ީއ.އީ. ރާއްޖޭެގ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދާއި،އަކީ  އްޖެރާދިވެހި

އެސަރަޙައްދާއި  ކަނ  ،  ފަޅާ ހ ރިހާ  ަވޅ އިޑާއި،  ވަޅާިއ،  ެއްއަގމާއި،  ޮގތަ  ،  ހިމެނޭ  ތަންތަން  އިއްޒަތްފަދަ  ރި  ތެށް 

އޭރައީ ޮގތަށް.  ހިމެނޭ  ރައްޔިތ ން  ސަރަގެ ސް.  ރައްކާތެރިކަންޙައްދ ެގއިތ ރަށް  ދެމެހެއް  އަންނާތީ  އަޅ ަގނޓ ން  ޑ    

ން އަޅ ަގނޑ މެން ޖާަގހޯދަންޖެހޭނީ . މިފަދަ ބިލަކ  ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްިވސްނަންޖެހޭ  އިއެީއ މީގަ ކަންބޮޑ ވަނީ.  

ޕޮޖި ދ ނިލިޓިއޯ  ސަރަޙަ ޞަޚާއް  ،އިގަ ޔޭ ކްސްަގއި  މި  ހަނކޮށް  އ ފެދޭ  ބަޔައިއްތިޔާޖަހަފަގ ރާމަތަކަށް  އްދ ަގއި  ކަށް  ދޭ 

ދ  ކަމަށް ޞާކަނި. އެއީ އިޤ ތިހިފ މެއް ނޫން ހަމައެތަންތަން    އިންއަޅަ ބޮ  ،ނެވީ މިދެން އަޅ ަގނޑ ތަކޭގ ރާމަހަނނޫން.  

ޤައ މެއްޙައްދީސަރަވިޔަސް،   އަމިއްލަ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަކީ  ކަމެއް.  ިމހ ރިހާ  ިވޔަސް،  ކަމ ަގއި  ހަމަޖެހ ން     .

ބަޔެއް.  ވައްލައަމި ބައިނަ ނޑ މެންއަޅ ަގންތަ  ވެސް  ސަރަޙަގ  ލްއަނަށް  އޮންނަ  ލިބިފައި  ޗާޓ ން  އްދެއްަގިއ  ވާމީ 

މިއަޅ ަގ ެއހެއ   ނޑ މެން  ސަންވީމާޅެނީ.  ބަޔެއްެގ  އެހެން  ރަްއކާތެރިރަޙައްދީ،  ވި  ތެރޭަގއި  ވަދެކަމ ެގ    ،ދާޅ ވެފައި 

ޒަތްތެރި  އްއި  ހެނީކ ރަންޖެޑ މެން ކޭޓަރަގނން އަޅ  ށް ނޫކަތަކަ ޓީރިރިއޮބަޔެްއެގ ޕް  އެހެން  ،ޔަތ ަގއި ހިމާއެހެން ބަޔެްއެގ  

 ،ންފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ަގނޑ   ދެވަނަ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ  ޑ ވ މަކީ.  ބޮޑ  ކަންބޮ  މެެއންަގނޑ ެގ  ރައީސް. މިއީ އަޅ 

ފިޔަވަ ންއްޔަޢަފ ން  ޒަމ ވައް  ؛ކ ރ މ ަގއި އްޔަންޢަން  ފ މ ވަްއޒަ ސެކްރެޓަރީ  ފޮރިން  ކޮންމެ    ވްެއގްޒެކެޓިއި  ކ ރ މ ަގއި 

މި  ސްޓާ ހަމަވެރެ ކ ްއޔަންޢަފެއް  މިނިސްޓަރަށް.  ޖެނެރަލް ސައެއާ ނީ  މިނިސްޓަރ ރވިސް ސްޓާއެކ   ތެރެއިން  ެގ  ފ ންެގ 

މަތީ ފޮރިން  ންލަފާފ ޅ ެގ  މި  އަނެްއކާ  ޖެހެނީ  މި  މ ވައްޒަ  ސެކްރެޓަރީ  ،  އެހެންވީމާ  ކ ރަން.އްޔަންޢަފ ން  ހ ރިހާ 

(ަގިއ   މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށވަނަ  45ރޭ. ިމއީ  ދައ ރެއް އަދާކ   ަގއި ވެސް ވަރަށް އިސްކަމ ެގ ތެރޭ   2 މި  ރ ސްޓަމިނި

ހަލިޔެފައި ކަންތައްތައް.  އެބައޮ   61އެކ   މައެއާ ވާ  މާއްދާަގިއ  ވާހަކަ.އެ  ،ވޭވަނަ  ބޯޑެއްެގ  އެ   ޑްވަިއޒަރީ  ޒަރީ  ޑްަވއިމި 
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ން އެްގޒެކެޓިވް ކޮމިޓީެގ ތެރެއި ؛އްޔަންކ ރާޢަޓަރ  އިން މިނިސްތެރެސްކޯެގ  ސެކްރެޓަރީެގ އިތ ރަށް އެކްފޮރިން  ބޯޑ ެގ  

ފަރާތެއްއްޔަންޢަމިނިސްޓަރ   ހައެބަހ   ކ ރާ  ފޮރިންމައެާއއެ ރޭ.  ިއންސްޓިޓިއ ޝަންގަ ސަރ  ކ   ވެސް    އިވިސް 

ޓްރޯލް  ފ ންެގ ތެރެއިން ވެސް މިނިސްޓަރ ކޮންލް ސްޓާޖެނެރަ  .އަންނަނީ   އޮންނަ ފަރާތެއް މިމިނިސްޓަރ ެގ ކޮންޓްރޯލް

ެގ  އަންނަނީ މިނިސްޓަރ   ފަރާތ ން ވެސް މި  ކ ރިަގއި ޚިދ މަތްއަހަރ  މިނިސްޓްރީ   10ންނަނީ.  އަ  އް މިއޮންނަ ފަރާތެ

އޮޓްރޯކޮން އި ތްލް  ފަރާތެްއ.  ރަ އްޒަތްތެރި  އަނެއް   މި ؛އީސް  ކަންބޮޑ ވާ  އެ  ތެރޭހައި  ބޭރ ެގ    ، ކަމަކީ  ކަންތައްތަކ ެގ 

،  ހެންވީމާކ ރެވޭ. އެފައްދާ އެބަ ސިވަނަ މާ  37ދެވޭނެ މާއްދާެއއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް    ބަޔެއް ރައްޔިތ ންނަށް ަވޒީފާ

ދިފ ޒަމ ވައް  ވަޒީފާ  ކ ރ   މާއިނ  ންނަށް  ވަކި  ސިވިަވޒީފާއިން  ބޭރ ަގއި ޓެރިޓަރީންރިވސްެގ  ސަ  ލްމ ަގއި  ބޯޑަރ ން    ، 

ހ ރިހާ    ށ ަގއި މިޓަރ ެގ ކޮންޓްރޯލް ދަވިސްއެއް އ ފަްއދާއިރ ަގއި މިނިސްރސަ  ރިން ފޮޓް ންޕެންޑެރ ަގއި ޮއވެ އިންޑިބޭ

ޮއވެ ފަށަމ ވާހަ ޅ ަގނޑ   އަ  ، ކަމެއް  ޮގތަށްކަ  މިދެންނެވި  ރަޙައްދ ެގ  އިތ ރަށް ސަ  އިކަމ ަގދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަން  ،ން 

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނހާމަ އިންތިއްޓ ން އޮތީކަން ދެމެހެރައްކާތެރި ށް  އަޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަދި ކ ރިއަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއްެގ 

ވާތާަގއި    އޮތް އަޅ ަގނޑ   ބިލަށް  ކޮމިޓީަގހަކަދަްއކާނަންމި  ހ ޅ ަގއަ   އި.  އިއްޒަތްނޑ   ބޭނ ން  ރައީހަޅަން  ސް،  ތެރި 

ބި  އްޖެދިވެހިރާ ކަމަށްމި  އަންނަ  މިޮގތަށް  ޕަބްލިކް  ،ވާނަމަ  ލ   ކަންތައްތަކެްއ  ރވިސް ސަ  މޯލްޑިވްސް  ނަމ ަގއި  ެގ 

ފަހަރެްއަގިއ  ދ ން މިއީ ވެސް  ބައި ވަކިން އ ފެއް  3ޙަޤީޤަތ ަގއި މި   ؛ވިސްރމިލިޓަރީ ސަ  ،ފޮރިން  ،ވިލް ހ ރެފައި، ސި

 ، ހަކަ ނިންމާލަމ ން. އަޅ ަގނޑ ެގ ވާންނަވަހަކަ ދަންވާ  ތީ އެޑަށް ފެންނާވެދާނެ ކަމެްއ ކަމަށް އަޅ ަގނޓިވް ފެކްސްޓް އިކޮ

ހަކަ  ކަމ ެގ ވާކާތެރިެގ ރައް  ޮގތ ަގިއ ސަރަޙަްއދ ނޑ ެގ ކަންބޮޑ ވ މެްއެގަގބޮޑަށް ައޅ   ަވރަށް ؛ށް އަޅ ަގނޑ  ބޮޑަ  ވަރަށް

  ކ ރ ކޮށްލާނަން. ވަރަށް  މި ވަގ ތަށް  ދަންނަވަމ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަފަހަރ     ެއއް  ވެސްކަ އަދި ވާހަ  އެ  ،މީަގއި އޮތީތީ 

 ރިްއޔާ.  ބޮޑަށް ޝ ކ 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

 މް ޙަސަން. ރި މެންބަރ  އިކްރާެގ ިއއްޒަތްތެއްަގރ  ދާއިރާ ދިރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: މް ޙަސަންމެންބަރ  ިއކްރާެގ ަގރ  ދާއިރާ އްދި

ިއއްޒަތްތެޝ  އާދެ!  ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.  ސިޔާސަތ ރި  ބިޚާރިޖީ  ައޅ ަގނޑ ެގ  އެްއޗެ  ލަށް  ދަންނަވާލަން ވެސް  އް 

މިއީތ ަގސް ރާއްޖެ   ކ ރީ  ބިލެއް.  ރާއްޖެމ ހިންމ   ޤައ ެމއް.  ކ ޑަ  ބޭއައަކީ  ޤައ މ ތަ ކީ  ވަރަގ    ކާރ   ާގތްކޮށް  ޅ ން  ށް 

ޅ ަގނޑ މެން  ޒާރާ ކަމަށް އަރަ ފަރާތަކީ ޚާރިޖީ ވ  މ ހިންމ  ދައ ރެްއ އަދާކ   ޮގތ ން އެންމެއެ  ޤައ މެއް.  ޖެހޭދަމަހައްޓަން

މ ހިންމ  ކަމެއް. ކ ރ މަކީ  ތަކެއް މަސަްއކަތްފ ން، އެކްސްޕީރިއެންސް މ ވައްޒަޑްޓްރެއިންޒާރާަގިއ  އެ ވ ންޖެހޭ.  ލ ކ ރަަގބޫ
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ބިލ ންމި ފަ    އެބަ  ރަ އެކަން  މިއަދ ެގ  އެއްބާރ ލ ންއީސ ލްޖ މްހޫހިކޮށްދޭ.  ސިޔާސަތ ތަކަށް  ެގންގ ޅ ްއވާ    ، ދީރިއްޔާ 

މަސަޚާރިޖީ  ނޑ މެން  އަޅ ަގ ެގންދަވާ  ކ ރަްއވަމ ން  ޮގތ ަގިއ ްއކަތްމިނިސްޓަރ  މަސައްކަތްތަކެްއެގ  ރަނަގޅ   ތަކަކީ 

ތ ަގއި މިހާރ  އެ ކ ރަމ ން  ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގއަޅ   ންޔ މ ދި  އެޮގތ ން މި ބިލ  ފާސްެވެގންނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަދިއަޅ ަގ

ވެެގންދާނެ ކަމަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ   އިތ ރަށް އެ ަމސައްކަތްތައް ހަރ ދަނާ  ،ކަށް އިތ ރ  ބާރެއް ލިބި މަސައްކަތްތަެގންދާ

ސަރ ކާރ ަގލ ކ ރަން.  ަގބޫ ަގބޫމިދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޙަޤީޤަތައި  ދ   ،ކީލ ކ ރަންޖެހޭ  މ ޅި  އޮތީ    އާނިޔެ ޤައ މ  

ބަލައިަގންނާ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން.  ވެފަިއކަންވަކި  އެޤައ މ   އެްއވެސް  ޤަނެ  އެކަހެން  މ ޅިން  ނެތް.   ވެރިނިއ މެއް 

ނީ ބޭރ ެގ  ވަ   ރާއްޖެ މިދ ިމއަ  ،މަވެސްއެހެންނަަވސްވަރ .  ދ   ނޑ މެން އެ އް ކ ރަމ ން ެގންދިޔަ އަޅ ަގތަކެ ސާސްހ އި

އ މ ން  ބިލ  އަ ެއޮގތ ން މި. ކަތްތަކެއް ކ ރަން ފަށާފަވަރަށް ރަނަގޅ  މަސައް  ،ބަދަހިވެ  ގ ޅ ންތައް އަލ ން އެ   ޤައ މ ތަކާ

ަގއަޅ ަގނޑ  ޮގ  ހަރ ދަނާބޫލ ކ ރާ  މަސައްކަތްތައް  އިތ ރަށް  ލިވެެގތ ަގިއ  ބާރެއް  ާގނޫނީ  މަސައްކަތްތައް    ،ބިންދާނެ. 

ލެއް ބިހިންމ   ލ ކ ރަނީ މިއީ ހަމަ ވަރަށް މ ޑ  ަގބޫއަޅ ަގނ ސްޓަރަށް އިތ ރ  ބާރ ތަކެއް ލިބިެގންދާނެ.  ހިންގ މަށް މިނި

މަޖިލީހ ން   ބިލ   މި  މަރ ޙަލާއަދި    ،ަގނެބަލައިކަމ ަގއި.  އިޞްލާޙެކޮމިޓީެގ  އިތ ރަށް  މިއަށް  ެގންނަންޖެހޭ ަގއި  އް 

ވި ޮގތަށް  ދެންނެ އ ސޫލ ން، މިމިދެންނެވިދިޔ މަކީ  ސްެވެގންބިލ  އަވަހަށް ފާ   މި  ،ޞްލާޙ ތައް ެގނެސްއިވާނަމަ    ކަމ ގައި

ދިވެހިރާވެހިރާދި އިތ ރަޖޭ އްއްޖެއަށް،  ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ތަންފީޛ ކޮށްެގ  ލިރަނަގޅަށް    ،ށް  ބާރެއް ހިންގ މަށް  ބިެގންދާ 

 ށް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. ޑަަގނއަޅ    ރައީސްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ އިއް ަގކ ރަން. ހަަގނޑ  ފާަގއި އަޅ  ކަމ 

 

 ްއކެވ ން:ކަދެރިޔާސަތ ން ވާހަ

 .ފްރީދަމް ޝަތްތެރި މެންބަރ  އާއިްއޒަރާެގ   ދާއިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މަޑ އްވަރީ  ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ފްރީދަމް ޝަމެންބަރ  އާރާެގ  ދާއިމަޑ އްވަރީ

ންދާއިރ  އަޅ ަގނޑަށް  ެގއް މިއަދ  ހ ށަހެޅިގ ޅޭ ބިލެ   ސިޔާސަތާޖީ  ރާއްޖޭެގ ޚާރިރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިޝ ކ 

ފާހަަގކ  ދަންނަވަ ވޭ  ރެބިލ ން  ަމއްސަލަތައް  ފ އިބަެއއް  ބިލ ލާނަން.  ކަމަކަށް  މާއްދާގަ   4ެގ  ރަތަމަ  ދ  ޞަމަޤް  އިވަނަ 

އޮން ސިޔާސަތ ނައިބަޔާންކޮށްފައި  ޚާރިޖީ  ރަީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ޚިދ މަތްތައް   އްކ ރ މެނާދަހަރ   ރ   ޚާރިޖީ  ނ ވަތަ 

ބައެނާހަރ ދަ ހިމެނިފައެކ ރ މ ެގ  ހަނ ވޭ   އްްއ  ހަރ ދަނާ.  ސްޓާފ ން  ފިޔަވައި  މައެކަނި  ބައި  އޮތީ  ކ ރ މ ެގ  ދެން 

ފަިއ  ޔާންކޮށްއްޔަތ ތައް ބަލިއޫަގިއ މިނިސްޓަރ ެގ މަސް ވަނަ މާއްދާ  7ނ މ ެގ ވާހަކަތަކެއް.  ދިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ

މިނިސް  8  ،ންނައިރ އޮ މާްއދާަގއި  މަސްވަނަ  ެއބައޮތް.    ލިއްޔަތ އޫޓްރީެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައި  މީަގއި 

މަސްމިނިސް  ،ކަންބޮޑ ވ މަކީ  ހ ންނައިރ ަގއި އޫޓްރީެގ  ލިޔެފައި  ވަކިން    2މިނިސްޓްރީެގ    ރާއިމިނިސްޓަ  ،ލިއްޔަތ ތައް 
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އައިމާ މެންޑޭޓެ ޮގތ ަގއި  ޒިންމާ  އްެގ  ިމނިސްޓްރީެގ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ދެން  އަދާނ ކ ރެވިެގންދާއިރ ގަ   އަޅ ަގނޑ   ެގ އޭއި 

 ކަަމށް  ، އިދާރީ ހ ސްކަމެއް އަންނާނެމާޑ  ހިތ ން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީެއއީ އަޅ ަގނ ؟ޒިންމާވާނީ ކާކ ތޯ

އިތ ރަށް ަގއި  ޓީެގ މަރ ޙަލާައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިަގއި  ޮގތ ަގނޑ  ދެކޭރެ އަޅ ހ   ބާޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭ. އެ ސަބަޅ ަގނ އަ

ކަމަށްވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ ހަމަަގބޫލ ކ   އަޅ ަގނޑަށް  ނެ  ިއއްޒަތްތެރި އާ އެ  ރެޭވ.  ބަެއްއ    އެކީަގިއ  ދ ނިޔޭެގ  ރައީސް، 

ނާއި މިކަންތައް ފ ންޒަރވިސްެގ މ ވައްންގ ސަރިފަދަ ޤައ މ ތަކ ަގިއ ވެސް ފޮ  އާޓްރޭލިޤައ މ ތަކ ަގއި މިސާލަކަށް ޮއސް

  އޮތް  ފައިވިކ ރެރ  ފަރ މާބިލ  މިހާ  ޖޭަގިއ މިރާއް  ،މާފ ންެގ ޮގތ ަގއި ހަމަ އޮތީ. އެހެންވީރވިސް މ ަވއްޒަސަ  ޕަބްލިކ 

 1ސް  ޕްލަ  3ދަތ   ރ ންެގ މ އްސަފީ  ( ގައިނަ މާއްދާެގ )ށވަ   13.  ކ ރެިވެގންދާނީޮގތ ން މ ޅިން އެހެން ތަސައްވަރެއް  

ދާއިރާަގިއ    ޖީއި ޚާރިރާއްޖޭގަ   ،ހިތ ން ވިސްނާލަން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ  ަގނޑ އޮންނަނީ. މިއީ އަޅ    އަހަރ  ކަމަށް މި

މަދ ވ މާއިއެކީަގއި  މަސައްކަތް ބޭފ ޅ ން  ތިއްބެވި  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަހަ  1ޕްލަސް    3ކ ރައްވާފައި  އަޅ ަގނޑ   ރަކީ 

ހިޔ މައަޅ  ބަލާރިސޯސަ  ންަގނޑ މެންެގ  ޮގސްއަށް  އަޅ ަގނޑަށް    ކ ރިމަތިވެދާނެޖެހ ންތަކެއް  ން އިރ   ކަމަށް  ކަމެއް 

އިއް ވަ  37ަގބޫލ ކ ރެވޭ.   މާއްދާަގއި  ރައީނަ  މ ޒަތްތެރި  ނެގ ފ ޒަވައް ސް،  ފާހަން  އެބަ  މައްސަލައިަގއި    ، ރެވޭަގކ މ ެގ 

ރެވޭ  ށް ަގބޫލ ކ ަގނޑަށް. ދެން އަޅ  ކަމަފ ން ނެިގދާނެ  ވާނަމަ އިތ ރ  މ ަވއްޒަ  ިއަގންނަވާ ކަމަށްޓަރަށް ފެނިވަޑަސްމިނި

ކ ރަންވެއްޖެ މިކަން  މިހެން  ަގންޮގތ ަގއި  ކަފަ  ބާލީހަށް  ބަންޑާރަ  ހަމަ  ވަރަށްނަްއޔާ  ޮގތަށް  ިގނަ    ވަރަށް ؛ބޮޑ   ވާ 

 ޞަންތަކެއް ތިބ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮވެދާނެ. މިއީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ޚާއްްއެގ ސްޓާފ ދަދެއަ

 ޑަށް ހީވަނީ މިއީ ހަމަ ، ައޅ ަގނހެންވީމާޑެތި އަސަރ ތަކެއް ކ ރާނެ ކަމެއް މިކަމަކީ. އެބޮ    ބަޖެޓަށް ވަރަށްޮގތެްއގައި

ކަމެއްހެން.  ބޮޑަށް    ަވރަށްޅ ަގނޑ މެން  ޤަތ ަގއި އަ ޤީޙަ ިއްއޒަތްތެރި ރައީަގވަނަ މާއްދާ   45ވިސްނާލަންޖެހޭނެ  ސް،  އި 

ން ހ ރި ދެ  އިއޮތީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ފިޔަވަ  ވެސް މި  އި ކ ރ މ ަގއްޔަންޢަޤާމ ތަކަށް މީހ ން  ރވިސްެގ މަފޮރިންގ ސަ

ޮގތަށް މި ކ ރައްާވ ޮގތަށް. އްޔަންޢަ ނިސްޓަރ ތަކަށް ވެސް މިންތީެގ މަޤާމ ކޮށް އެްގޒެކެޓިވް ިގޞަޚާއް ؛ކަށް ވެސްތަމަޤާމ 

ވަ މިތަނ   ރަށްދިމާވީމަ  ބާރ   މިނިސްޓަރ ެގ  މިބޮޑަށް  ފެންނަމ ން  ދެން    ަގއި  މާއްދާ  46ދަނީ.  މަޤާމ ެގ  ގަ ވަނަ  އި 

މަޤާމ ކ ރިއެ އެްގޒެކްޓިވް  ވެސް  ދިނ މ ަގއި  ފެށި ރ ން  ބޯޑެއް  ތަކ ން  ެއޑްވަިއޒަރީ  އެހެންނަމަވެސް ެގން  އެ   ،އެބައޮވޭ. 

ބިލ ަގިއ   ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއަޅ    ، ތީވާ  މަށްފ ޅ ން ކަކ ރައްވާ ބޭޔަންއްޢަނިސްޓަރ  ން މިބޯޑ ަގއި މި ތިއްބެވީ މ ޅި

  61ޑްވަިއޒަރީ ބޯޑ  ޑަށް އިތ ރ ެވެގންދާނެ. އެބޮ ނ ފޫޒ  ވަރަށް ެގ މިނިސްޓަރ  ،ކޮށްފިނަމަ  ންތަށް ިމކަޮގ އޮތް މި މިހާރ 

ކަށް  އަކްޓަރ ސެޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިވަރ ެގ ބޮޑ   ނަކީ އަންންބަރ މެ  5  ،ދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮންނައިރ ވަނަ މާއް

އަދަދެއް ކ ޑަ  ައޅ ތަންކޮޅެއް  ބަދަލ ަގއި  ޭއެގ  އެ    ަގނޑަށް.  ކަމަށް. ަގބޫލ ކ ރެވެނީ  މ ހިންމ   ިއތ ރ ކ ރ ން   އަދަދ  

ނޯންނާނެ. މ ސްތަޤިއްލ  ކަމެއް    ސް ތިއްބެވީމަކ ރަްއވާ ބޭފ ޅ ން ހ އްޔަންޢަޚާއްސަކޮށް މިނިސްޓަރ    ،އެހެންނޫނީވިއްޔާ 

ތަކެްއެގ  ތިންފާތ  ިގއިރާެގ ތަޖ ރިބާހ ރި ެއހެން ތަރަކަށް މި ދާޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ކޮންމެވެސް ވަހ ރެ އަ  ބަބާމި ސަ
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ަގނޑ   މިއީ އަޅ   ؛އިންސްޓިޓިއ ޝަނެއް ރވިސް  ސަ  ރިންފޮަގނޑ  ދެކެން.  ކަމަށް ައޅ މ ހިންމ  ކަމެއް   ހިމެނ މަކީ  ޔަކ ބަ

ޚި ޅ ރަނަގދެކޭޮގތ ަގއި   އެހެންނަމަވެސް  ކަހަ  ، ޔާލެްއ.  ވަ ރާއްޖެ  އިންސާނީ  ތަނެއްަގއި  ވަރަށް ސީލަތްތަކާލަ  ިގނަ    އި، 

މެޓިރިޢ  ރެފަރެންސް  އަދި  ވަސީލައައި.ސީ   ،އަލްމްރާނީ  ފަދަ  ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭއިރ .ޓީ  އަޅ ަގނޑ  ތްތަކެްއ  ަގިއ 

ކަދެކޭޮގތ ަގއި   ފ ރިހަމަމިހ ރިހާ  ޓަކައިކ މެއް  ކ ރ މަށް  މިކަން  ރާރާ  ވަރަށް އިރ   ޓްރޭ  އްޖޭަގއި  އެހެން  ނިންގ ިގނަ 

އެނޫންކާއިތަލެޖ ކޮ އަދި  އެތަންތަ  ހ ރީމާ  މ އައްސަސާތައް  ގ ނާެވސް  ކ ރާއިޅ ވައި  މިކަން  ނަމަ،ލަިއެގން  ަގނޑ   އަޅ     

ޚަރަދ  ކ ޑަ ދެކޭޮގތ ަގއި  ރަީއސްއިއްޒަތްވެެގންދާނެ.    ފާހަ  މި؛ ތެރި  ނެތްބިލ ަގއި  އި ަގނ ތަ  އެ  ،ަގކޮށްފައި 

މ ވަްއޒަސައްކަތްމަ ޕެންކ ރައްވާ  މި  ވާނީ  ށްނަޝަފ ންެގ  ކަމެއް.  ވެ ކިހިނެއް  ދެކޭޮގއީ  އަޅ ަގނޑ   ތ ގައި ސް 

މަރ ޙަލާ  ކޮމިޓީ  ވިސްނާލައަޅ ަގނޑ މެން  ދެކެންަގިއ  ައޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ކަމެްއ  ފޮރިން  ޞަޚާއް.  ންޖެހޭނެ   ޮގތެްއަގިއ 

އ ފެއްދ ރސަ ވޭ ޮގތ ން މިނިސްޓަރ ެގ ދައ ރ   ރެޑަށް ަގބޫލ ކ މ ަގއި އަޅ ަގނންކަކަ  މާއި، މިވިސް މަޤާމ ތަކަށް މީހ ން 

 ޖެހޭނެ ަގކ ރަންއި ހަމަ ފާހަޑ  ދެކޭޮގތ ަގމިއީ އަޅ ަގނ.  އޮތީ  ކަހަލަ ޮގތަކަށް މި  ކ ރާޑަށް މ ޅި ތަން ޑޮމިނޭޓްބޮ  ވަރަށް

ދެކޭޮގތ ަގިއ  ނ ަގއަޅ   ކަމެއް. ރާއްޖެ  ެގރވިސް ސަ  ފޮރިންޑ   ވާންޖެހޭނީ  ފެތޭކަ  ބިލ   ޤައ މަކަށް  ކ ޑަ    ލް ، ސިވިހަލަ 

ވޭނެ ޮގތަކަށް އޮންނަ ށް ެގންދެއަފ ޅ ން ކ ރި  ބޭނ ންވާ ފަންނީކަމަށް ބޭއަދި އެ  ،ފ ން ހިމެނޭރވިސްެގ ވެސް މ ވަްއޒަސަ

ފެންނަނީ   ނޑަށްއިރ  އަޅ ަގންނަޒަތްތެރި ރައީސް، ފެޮގތަށް އިއް  ތްއޮ  ހާރ  މި ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ދެކެނީ. މިކަށްމޮޑެލަ

ޮގތ ގައި.މިނިސްޓްރީ  ފޮރިން ސަރ ކާރެްއެގ  ވަކި  އިބްރާހީ  އަކީ  މ ޙައްމަދ   ައދި  ފޮރިންލިޙްޞާމް  ސަރ ކާރެއް،   ެގ 

އޮ ސަރ ކާރެއް  ކަމަށްމިނިސްޓަރ ެގ  ކ ރެވިެގންދާ  މިކަން  ޮގތަށް  ދާޚިލީ ވެއްޖެ  ންނަ  ފަސޭހައިން  ވަރަށް  ްއޔާ 

ދާ އޮންނަންީވ  ސީ ެގ ސަރ ކާރާއަދި ރާއްޖޭ ،ޖެހިކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ވަކި ފަރާތަކަށް ޔާސަތަ، ޚާރިޖީ ސިކީ ތަސިޔާސަ

ފަގ ޅ  ހިނގައިން  ޚަރާބ ވެެގން  މ ޅިން  ހ ންނަ  ކަމަކަށް  ދާނެހަރެއްަގއި  އަބަދަކ   މިހާރ ެގވެދާނެ.  ފޮރިން  ވާނީކީ   

ޭވ  ދެކ  ވަރަށް ނޭއެ  ބަދަލ ތަކާށް އަންނާނެ  ތ ން މިއަޮގ  ޅެްއެގބޭފ ޝާހިދެއް ނޫން. އެ ހ ންނަވާ  هللا ބްދ ޓަރ ޢަމިނިސް

މިނިސްޓަރަތައް  ރ އަސަ ސީދާ  ހަމަ  އޮތީ  މި  މިހާރ   ކަމެއް.  އެކަށީެގންވާ  ސަ  ށްކ ރ ަމކީ  އިބްރާހީމް   ރ ކާރެްއ.އޮތް 

ޞާލިޙަ މިޮގތަށް    ރެއް.ސަރ ކާ  ށްމ ޙައްމަދ   ބިލ   ވެއްޖެ މި  ކަމަށް  ކަރ ކ ރ   ސަހަރެއް    ކޮހ ންެގ  ހަމައްޔާ  އޮެވއްޖެ 

ރާއްޖޭަގއިބަިއެގން  ފައި ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  އަޅ ަގނޑ   ފޮ  އ ޅޭ  ބަދަލ ަގއި  އޭެގ  ބައްޓަންވެެގންދާނީ.  ރިން ސިޔާސަތ ތައް 

 ވިސްރއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަ  ،ންވެސް ހިމެނިެގ  ސިވިލް ސަރވިސްބޮޑަށް    ވ ރެމިއަށްދެކޭ ޮގތ ަގއި  

ތަ ވަވިކ ރެ ތީބ ރ ރަނަގޅަށް  ދެކެނީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  އިްއޒަެގންދާނެ  ޝ ކ ރިއްޔަ  ބޮޑަށް  ރައީ ރަށް  ސް،  ތްތެރި 

 . ފ ރ ޞަތ  ދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި 
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 .ސަލީމް ދ އަޙްމަ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީތްތެރި މެންބަރ . ިއއްޒަ  އްޔާޝ ކ ރި

 

 ވ ން:ކެއްކަދެހަވާ ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ބޮޑަ ވަރަށް  ރައީއާދެ!  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދިވެށް  ާއދެ!  ފޮރިސް.  އަޅ ަގނޑ   ހިރާއްޖޭެގ  ބިލަކީ  ސަރވިސް  ން 

ޮގތ ގައިލ ބޫަގ މ ހިންވަރަށް  ކ ރާ  ހ ށަހެޅިެގން  ބިލ   މި  އަދި  ބިލެއް.  އަޅ ަގނޑ ދާމ   ތާރީޚީ   ހަމަ  މެންދިޔ މަކީ ވެސް 

  ބޭރ ގެ   ،  ޤައ މެއް ކަމަށް ިވޔަސްޑަައޅ ަގނޑ މެންނަކީ ކ ޑަކ   ؛ތެރި ރައީސްތްިއއްޒަ  .ޮގތ ން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއް

ތާރީޚެއް އޮތް ޤައ މެއް މި ޖީ ގ ޅ ންތަކ ަގއި ވަރަށް ދިގ   ޚާރި  ތިޔާރާެއކ ޚ އަމިއްލަ އިކ  މިނިވަންކަމާިއ  ދައ ލަތްތަކާއެ 

ށް ތާރީޚީ ޢިލްމ ވެރިންެގ ފަރާތ ން އެނޭގ ޮގތ ަގއި ރޯމަންެގ ރަސްެގފާނެ ޖޫނިއަންެގ  . އަޅ ަގނޑ މެންނަދިވެހިރާއްޖެއަކީ 

ބަ އެނޭގ. އަދި  ދިޔަކަން އެ  ދ މާިއެގންއެދ މާއި ވެހެޔޮއް  އަހަރ  ދިވެހި ރަސްމީ ވަފ ދެވަނަ    362ލާދީން  ބާރަށް މީދަރ 

އެ އެއާެއކީހަމަ ރަީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި  އިސްލާމްވ މ ެގ    ރާއްޖެ  ބަލާއިރ ަގއި  ޮގތ ން  ތާރީޚީ  ސަތޭކައީ  އަހަރ     އަށް 

ޤަދީމީ   އެނެގނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިކަން  އެމިޔޫނާނީ  ކ ރިން.  މެީގ  ލިޔ ންތެރިޔާ  ކ   1650އ ނާސް  ރިން އަހަރ  

ެގ އަރިހަށް ސ ފްން ޔޫބ   ެގ ަގވަރ ނަރ  ޙަްއޖާޖްގ  އި އިރާ ވަނަ ަގރ ނ ަގ  8މީލާދީން  .  މަކ ންވ އް ފައި އޮތް ލިޔ ޔ ްއވާލި

ޒިޔާރާތްކ  ވަފ ދެއް  އެދިވެހި  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މީލާދީން  ރިކަން  ސައް  11ނޭގ.  އޮވަނަ  ތެރޭަގއި  ތް  ތަިއެގ 

އެމްޕެ ޝިޗައިނާެގ  ފެރަރ  ރަސްކަމ ން  ޔ ޒޫެގ  ނި ށިެގން  ރަސްކަން  ޚާންދާނ ެގ  ވަފ އާން  އެތައް  ދ ތަކެްއ  މެންދެން 

ލަ ޑިޕްލޮމެޓިކް  ހަހަމަެއކަނި މި ކަ ؛ސްކިދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީކ ރިކަން ވެސް ތާރީޚ ން އެބަ ހެޒިޔާރާތްއްރާޖެއިން  ހިދިވެ

ކަންކަމ ަގއި ވެސް    ހިރާއްޖެއަކީ ބޭރ ެގދިވެ ؛ ފާހަަގކޮށްލަންލާއެކ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފަޅ އަ  ،  ނޫންމިޝަންތައް އެކަންޏެއް

ައއި އެހީވަމ ން  މިންވަރ ން  ހ ރި  ކެރިފޯރ ންތެރިކަން  ތަނަވަސްކަމާިއ  ޮގތެްއަގިއ  ޤައ   ރާއްޖޭެގ  ޚާއްޞަ  މެއް. 

ޭވ  ބ ނެ  ،އަހަރެއް ވަންދެން  ސަތޭކަ ތައް އަހަރެއް ވަންދެން، އެތައް  އެ  ،ލާމްވި ފަހ ން ކޮންމެ އަހަރަކ ދިވެހިރާއްޖެ އިސް

ކ . އޭރ   އަހަރަ  ރަމްފ ޅ ެގ ޒީނަތްތެރިކަމަށް ދިވެހިން އެހީވަމ ން ެގންދިޔަ ކޮންމެޙަެގފ ޅާިއ އަދި  هللا  ކައ ބަތ  ަގއިތ ޮގ

އާމްދަނީެގ  ބޫލ ަގ ލިބޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އޮތީ  ޚަރަދ ކ ރ ރަމްފ ޅަޙައެީއ    ދެބައި  ޅައިކ ބަ  ތިންކ ރެވިފައި   މަށް ށް 

ޮގތ  އެއްޗެްއެގ  އެބަހައްޓަންޖެހޭ  ބޮޑަަގއި.  އެހީތެރިހާ  ވެސް  ކަންކަމ ަގިއ  ބޭރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަމ ންދިޔަ.  ށް 

ށް ޔެއަމަންދޫބ ން ބޭރ  ދ ނިވަނަ އަހަރ  ރާއްޖޭަގއި    1906ފެށ ނ އިރ ،  ެގ އަހަރ ތައް  ނަވާރަ ސަތޭކައި ސް  ކޮންމެއަކަ

އިއްޒައްޔަންޢައަޅ ަގނޑ މެން   ފެށި.  ރައީސްކ ރަން  ދެ؛ ތްތެރި  މާންނެވި  މި  ތެރެއިދިގ   ރާއްޖޭެގ  ޒީެގ  ޚާރިޖީ ން 

ދަނޑި  އައި  މަޖިލީހަށް  މި  ބިލ   ބޭޚިދ މަތ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއާ ވަޅަކީ  ގ ޅ ންތައް  އ   އިރ ެގ  އެންމެ  ވާސިލ  ޭއެގ  ވި  ހަށް 

ޔާސަތ   ންމ  މަޖިލީހ ެގ ރިކީ އ.ދެގ އާއްޖެއަ ކ ރަން. ިމއަދ  މި ކ ޑަކ ޑަ ދިވެހިރާބޫލ ަގދަނޑިވަޅ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   

އްޔާެގ  ރައިސ ލްޖ މްހޫރި  ،ެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއިސަރ ކާރ ެގ  އީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިހާރ ރ ވެރި ޤައ މެއް. މިޚ ބަލަހައްޓާ ފަ



1202 ން ޖޫ 82                                               ސާލްޖަ ވަނަ 61 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

21 

 

މިންނެރ  ޓަމިނިސް  ،މަލާއިޢަޙިކ މަތ  މަސައްކަތްޝާހިދ ެގ  ޝައްކެ ޅ  ކަތްޕ ތް  ެއްއވެސް  ައޅ ަގނޑ   އްކަން  ނެތި   

. މިއަދ ގެ މި ހާލަތަކީ  ހާލަތެއް ނޫން  ރަނަގޅ   ނ ންނަށް ލިބ ކ ރަން. ކ އްލިއަކަށް އެކްސިޑެންޓަކ ން އަޅ ަގނޑ މެބޫލ ަގ

ވެރިކަމާ ދިވެހިވިލ  ހަވާ  ސަރ ކާރ   ކ ރިމަތީ   އޮތީ  ޖެރާއްިއރ   އެދ ނިޔޭެގ  ބިކަެވ،  ޭއެގ  ކަހެރިވެ،  ަގއި  ނިކަމެތިވެފަ. 

ރައީސް،    ކީހެއްކަ ރާއްޖެއި  2018ިއްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހަށް  ސަލާމަތީ  އަހަރ   ކ ރިމަތިވަނަ  އިންޑިނޭޝިލިން    އާޔާ . 

ފަވާ އެ  ައޅ ހަދަކޮށް  އެންމެ  ަގނޑ މެންނަރ   ލިބ ނީ  މަޖިލީވޯޓ   46ށް  އާންމ   އ.ދެގ  ފަހަރ   މި  ރިޔާސަތަށް .  ހ ެގ 

ފާތ . ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ންނެވި ތަ ދަންނަވަނީ މި ދެމި  ވޯޓ ން.  143ވަޑަިއަގތީ  ސްޓަރ ޝާހިދ  ހޮވިމިނި

ދ ނިޔެގ ޅިެގން  ޤައ މަކާ މަސައްކަތްބޫލ ގަ     ހަމަތަކަށް  ޤައ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކ ރާ  މިހާރ   ހާމަވެއްޖެ. މެްއކަން  ށް 

އް ޤައ މަކަށް ވިސާ ނެތި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތައެތައް ގ ނަައކަށް އ ފ ލިއްޖެ. އެދަރ   ޤަބޭ  ޕޯޓަށް ލިރާއްޖޭެގ ޕާސް

ލާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ   ޑް، މޮރޮކޯއަށް ކ ރިން ވިސާ ނެގ މަކާއިލެންތަ   ،ތް ެވއްޖެ. ރަޝިއާ، ޔޫ.އޭ.އީދަތ ރ ކ ރެވޭ ޮގ

ގ ޅ ން ބަދަހިވެއްޖެ.   ާއއި އަޅ ަގނޑ މެންނާތަކަށް ވަދެވޭނެ. އީ.ޔޫަގއި އެ ޤައ މ ޕޯޓ ނެ. ދިވެހި ޕާސްރ ކ ރެވޭމިހާރ  ދަތ 

ައޅ ަގނޑ މެން އިފައި އޮތް  ލާއިކަނޑަ  ރާޠަކޮށްފިން. ޤަނޑ މެން ގ ޅ ން ގާއިމ އަޅ ަގ  ކޮމަންވެލްތާ ދަކޮށްފިން.  ޢާގ ޅ ން 

ކީ ލާމަސީލ  ޤައ މެއްެގ ޮގތ ަގއި އ.ދެގ ވެރިން ވިދާޅ ވާން ފަށައިފި.  ނގ ަގއި ދިވެހިރާއްޖެއަތަކ ެގ ރޮޤ އިންސާނީ ޙައް

ގ ޅ ންތަ ؛ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ  ޚާރިޖީ  އާ ިމ ދެންނެވި  ޓަކައިއ ސްމިނަ  އް  ެގންދިއ މަށް  ހ ށަ  ކަށް  ބިލ  ހެޅިފައިިމ  ާވ 

މ ން ދިޔ ެވެގން  ންދާނެ. މި ބިލ  ާގނޫނަކަށްލިބިެގރިކަން  ތެއެތައް ގ ނައެްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެހީ  މ ންވ   ކަށްާގނޫނަ

އްލ  ކަށް ޙަކަންޖެހ ންތަނަ ޮގކ ރ މ ަގއި މިހާރ  ދިމާވާ ިގތަންފީޛ   ،އިލައިސިޔާސަތ ތައް އެކ ލަވަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ  

އެްއ  ެގ ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް ެގންދާއިރ ަގއި ވިސްނާލ ން މ ހިންމ  ބަބިލ ރި ރަީއސް.  ޒަތްތެނެ އިއް ލިބިެގންދާ

އެބަ ހިތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ ެގ  ިއއްޒަތްކަންތައްތައް  ރައީތެހ ރި.  މިޝަންތައްޑި ؛ސްރި  ބޭރ ަގއި    ޕްލޮމެޓިކް  ރާއްޖެއިން 

މިޝަންތައް ގާއިމ ކ ރ މ ެގ  ެއ    ،މި ބިލ ަގިއ ބ ނަނީ ؛ ާގނޫނ ަގއި  މ ހިންމ  ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، މިގާއިމ ކ ރ ަމކީ

އެކ ލަވަ  ެއކ ލަވަ އިަގާވއިދ   ގަވާއިދ   ކަމަށް.  ސަބަބާއި  ޝަމި  އިރ ަގލާއިއިލަންޖެހޭނެ  އ ފެދޭ  ޞަދ   ޤްމަންތައް 

ކަށަވަރ ވާނެހާސިލ  ކަމަ  ،ކ ރ ން ކަން  ކަމެއް  މ ހިންމ   ވަރަށް  ދެކެން.   ށްއެއީ  މި  އަޅ ަގނޑ   މީެގ   ،ންނެވީދެ އެހެން 

އަހަރ  ބައެއް  މިޝަންތަކ ެގކ ރީަގއި  ހ ރި  ނެރެފައި  ރި  ތަކ ަގިއ  މިޝަންތަކ ޕޯޓ ތައޮޑިޓް  އެ  ބަލާއިރ ަގއި  ން  ކަށް 

 ހިތ ގައިއަޅ ަގނޑ މެންެގ    ށްބަެއއް ފަހަރަ  ވޭތޯޞަދ  ހާސިލ ފެއްދި މަޤް ޚަރަދ ތަކ ން އެ ތަންތަން އ ާވ ބަެއއް  އިކޮށްފަ

ންޑަކްޓް ހިމަނާފައިވާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ   އޮތް ފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ވަްއޒަފ ންެގ ކޯޑް އޮފް ކޮ  އ ފެދޭ. ބިލ ަގއިސ ވާލ 

ރަނަގޅ  ބައި  މި  އަދި  އިތ ރަށް  ޮގތ ަގިއ  ބާބ ަގއި  ބާރަވަނަބިލ ެގ  ދާނެ.  ވިކ ރެ ދެކޭ  ފޮއެ    ސަރވިސް  ބ ނާ  ރިން 

މިހާރ އެނިގ  އަޅ ަގނޑަށް  ؛އިންސްޓިޓިއ ޓް  ޮގތ ަގއި  ހަ  ފަިއވާ    އިންސްޓިޓިއ ޓެއް.  ހިނަގމ ންދާމަ  ވެސް 

  ވާނެ ޮގތަކަށް ހިންޭގ ޚިދ މަތަކަށް ނ ބްލިކޭޓްރަދ  ކ ޑަކޮށް، ޑ ޚަެގ މަސައްކަތްތަކީ  އެހެންނަމަވެސް، އެ އިންސްޓިޓިއ ޓް
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ޮގތ   ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   މ ހިވ ން  ވަރަށް  އެންަގއި  ނ   މެންމ .  ިއއްޒަކ ފަހ   އަޅ ަގނޑ   ތާއަކަށް  ރައީސް،  ތްތެރި 

ބޭނ ންވޭކޮށްލަފާހަަގ މާ ؛ން  ދާއިރާަގއި  ބަޚާރިޖީ  ކަންކަން  އ ސޫޮގތ ެގ  ޓާނެހައްލީ  ބިލ ަގިއ    މި  ވާހަކަެއއް  ލ ެގ 

ކަންކަން  ެގެއއްޮގތަށް މާލިއްޔަތ    އްޖޭެގ ާގނޫނ ތަކާއި ަގާވއިދ ތަކާވެހިރާތަކ ަގިއ ދިކޮށްފައެްއ ނެތް. ބޭރ ެގ މިޝަންފާހަަގ

ެގ ތެރެއިން ނެރެވިދާނެ ކަމަށް. ަގއި ޙައްލެއް ބިލ  ށް ހީވަނީ މީނޑަމާ، ައޅ ަގއެހެންވީ  ށް.ވާނީ ދަތި ކަމަކަ  ންއ ެގންދި

ންތަކާއި ލަހައްޓާ މިޝަބަ، ދިވެހި ސިފައިން ސ ލްޙަ  ރާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަށްނ ކ ތާއަކަށް ައޅ ަގނޑ  ހިތަ  އަދި ފަހ 

ބޭރ ަގއި  އެހެނިހެން   ތެރެއިން  ގ ޅ ންތަކ ެގ  އޮޕަ  ،ތްތެރިވާއިރ ަގއި ހަރަކާޚާރިޖީ  ބައިވެރިާވއިރ ަގއި  ަގއި  ތަކ ރޭޝަން އެ 

އޮންނަން  ޓްރީެގމިނިސްފޮރިން   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ނ ވާނެ    ރަނަގޅ   ކީމަޖެހ ލަފައެއް  މި ކަމަކަށް  ބާވައޭ. 

 ރ  ދަންނަވަން.  ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ އަޅ ަގނޑަށްނ ކ ތާތަކާއި އެކ ަގއި  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ހާދ ނި މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފޭދޫތެރި މެންބަރ . ތްޔާ ިއއްޒަޝ ކ ރިއް

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ ނިހާދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޭދޫ

  ޖިލީހާ މައަށް،  ހަމަ  ަގނޑ މެންނާފޮރިން ސަރވިސްެގ ބިލ  މިއަދ  އަޅ    ރާއްޖޭެގދިވެހި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

ފެށިިމ  ހަމައަށް އަިއސްެގން   ފާހަަގކޮށްލަން.  ބަހ ސް  މ ހިންމ  ދަނޑިވަޅެްއަގއިކަން އަޅ ަގނޑ   ވަރަށް  މި ދަނީ  ެގން 

ވެރިކަމާއެއީ އަޅ ަގނޑ މެން  ޚާރި    ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެ ހަވާލ ވ މަށްފަހ ،  ރަނަގޅ ކޮށް،  ފ ރިހަމަކޮށް،  ކަން ޖީ ސިޔާސަތ  

ޓަ ރަ ކައިހިންގ މަށް  އިއިސ ލްޖ މްހޫރި  މ ޙައްމައްޔާ  އިސްނަންަގވައި ބްރާހީމް  ޞާލިޙް  މަސައްކަތ ެގ ދ   ފެއްޓެވި  ެގން 

ތެރެއިން ބަހ ރ ވައިން  ނަތީޖާެގ  ވާހަކަދަްއކަވަން  ޚާރިޖީ  މޮޅ ދެނެ  އެކަމަށް  ވަޒީރެްއެގ    ރ ޖ ރިބާކާތަ  ،ވަޑައިަގންނަވާ، 

މ ޅި    ކަމާއެހީތެރި މިވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަފަިވްއކާ  އްޖެހިރާދިވެމި  ދ ނިޔޭަގއި  އެކީަގއި  ކ ރިން    ަގންނަލައިނ . 

މ ޅިބޮޑ   މާ  ވ ރެ  މިންވަރަށް ދިމި ވަ  ންއިދ ނިޔެ  ކޮށް  މި ދަނީ، ނީ  މިައދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލަިއެގންފަ.  ވެހިރާއްޖެ 

ދަނީ  ހިރާއްދިވެ މި  ރައީސްދ ނިޔޭގަ   އިޔޫ.އެންގަ ޖެއިން  ކ ރަމ ން.  އި  ރައީސްއިއްޒަކަން  ދެ  އެހެން ؛ތްތެރި  ންނެވީ މި 

ގ ޅ ން   ެގ ޤައ މ ތަކާޔޭދ ނި އަޅ ަގނޑ މެންތަކ ަގއި  ަގނޑ މެން މިދިޔަ ދައ ރ ހިސާބ ގައި. ައޅ  ބީ އެ އަޅ ަގނޑ މެން މި ތި

ތިބީ    އަޅ ަގނޑ މެން މިޅ ން ކަނޑާލައިެގން  ގ   ނިހެން ފަރާތްތަކާ، އެހެއިލައި ޑަން ކަނޅ ގ    ، ކޮމަންވެލްތާއިލައިކަނޑަ

ހަމައެކަނިޓެހިވާއް ބީރަކަހެރިެވ،  އެ ބަރޯސާވެ   ތީވެ.  ޤައ ަމކަށް  ކަންތައްތަކާިއ ެގއެންމެ  މާލީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ން 

ދ މަށް ޓަކައި ހޯއަށް ބޭނ ންވާ އެހީތެރިކަން  ތަރައްޤީއަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ ތިޞާދީ ކަންތައްތައް 

ވަ  އެހެންނަމަވެސް،  ވޭ.ކ ރެ މަސައްކަތް މި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ދ ނިޔެއާެއކ ިމއަދ   މ ޅި  ފަށާފަ. މަ  ނީ  ސަްއކަތް 
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ޑ މެންެގ ޚާރިޖީ ނއަޅ ަގ  ،އިންދަބަލައިެގންފަ. އެއީ މިދެންނެވި ފަ  އިންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ރާއްޖެ މި ވަނީ މ ޅި ދ ނިޔެ

ހެޅިެގން ައއިސް ޚާރިޖީ ދަ ފ ރިހަމަ ބިލެއް ހ ށަފަމި އި ވަޅެއްގަ ދަނޑި މި ފަދަ. ، ފ ރިހަމަވީމަފައިތ  ރަނަގޅ ވެސިޔާސަ

ފ ރިހަމަސި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަނަޔާސަތ   އެ  ލިބިފަކ ރެވި،  ތަމްރީނ   މިއި  ކީ  ން ބަހ ރ ވައިޚާރިޖީ  ދެންނެވި  ތިބި، 

ދަންނަ އެވާހަކަދަްއކަން  އެކަމ ،  ފަރިތަ،  ލިބިފައިތަޖ ރި  ެގކަމަށް  ތިބި،ބާ  ތަމްރީނ އެކަ    ތިބި ރެވިފައިކ މަށް   

އެ  މީހ ންެގ  ދ ނިޔޭަގ  ހީތެރިކަމާމ ވަްއޒަފ ންނާއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތް ވަކާލާތ ކޮށް  އިއެކީަގއި  ްއޔާ ކ ރެިވއްޖެ 

ޅ ަގނޑ  މި ބިލަކީ މިީއ އަ   ،ލަކަށް ދެވޭނެ. އެހެންކަމ ންރިހަމަ، މާ ކާމިޔާބ  މަންޒިވ ރެ މާ ފ ންނަށް މިއަށްއަޅ ަގނޑ މެ

ބަ ތާއީދ ފ ރިހަމައަށް ހ ރި  ބިލ ަގއި  މި  ބިލެއް.  ކ ދިކ ދި ކަންތައްތައް އަޅ  ކ ރާ  ނ ޖެހޭ  ކ ރަންއިޞްލާޙ ަގނޑ މެން  އެއް 

ލާނީ މިއީ ލާދީނީ ނ ވަތަ  ވެސް ބަމި ބިލ    ކ ންކޮޅ  ފަރާތްތައިދި  ެގނޑ މެންޅ ަގވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، އަ

ޤައ މ ަގއި   މި  ގާއިމިލިޓަރީއަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގ  ،މ ކޮށް  ޤައ މ ނ ވަތަ  މި  މި  ނޑ މެން  ބާރ ތައް ރަޙައްދ ެގ  ސަ، 

ކަމެްއެގ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ފޭރިަގންނަންވެެގން  މިފަގަ   ކޮންމެވެސް  އި.  ނ ދަކަހަލަ  ދަ  ެއ  ވާހަކަެއއް  ްއކަެއއް 

މެން މަންނާތި  ،ވޭމ ން އެބަ ވިދާޅ  ވެސް ފަށަިއަގންނަ  ފ ޅަކ ބޭ ންމެ  ކޮ ތިއްބަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  އްބޭފ ޅ ންނެއް ނ އެ

މަސައްކަތެ މަސައްކަތެ ފެށި  ފެށި  ވާހަކަެއއް  ކޭ.  މައ ޟޫދައްކައަދ   މި  އަޅ ަގނޑ މެންއްެގ  މ ޅި  ވެސް  ފެށީމާ  ޢ  ން 

އައެއް  ބަދަލ ކޮށް،  ފަރާތް  ،ަގނޑ މެންނާއިޅ ކޮށް  އެހެން  ޝާމިލ ވާ  މިކަމ ަގއި  އަދި  ރައްޔިތ ންނާއި  ތަކާިއ  ދިވެހި 

ފަދަ އ ސޫ  ނާއަޅ ަގނޑ މެން ބޭފ ޅ ން ކ ރައްވަންޖެހޭ  ވި،ކެ ލަކ ން ވާހަކަދެޖެހޭ  ކ ރައް  ނެ މިއަދ  އެ  ނީ  ވަކަމެއް. އަދި 

ަގނޑ މެންނަށް މިައދ  މިފަދަ ފޮރިން ސަރވިސް އަޅ    ،ންނަވާލަން ބޭނ ންވާ ވާހަކައަކީވެސް މެ. އެހެންނަމަވެސް، ދަ

ފޮރިން  ަގނޑ މެންނާއަޅ   ބިލެއް އައިސް،  އަޅ    ހަމައަށް  އ ފެއްދި، ަގސަރވިސްއެއް  ރަނަގޅަށް  ނޑ މެންނަށް 

އިންޓެކ ރާނެމަސައްކަތް  ޕްރޮފެޝަނަލީ މަސައްކަތްއެ  ްގރިޓިއާ،  އަޅ ަގނޑ މެންގެ ކ ްއކޮށް  އ ފެއްދި،  ފަރާތްތަކެްއ    ރާނެ 

ކ ރ މަށް  ތަންފީޛ ތ   ސަސިޔާއްޔާެގ ޚާރިޖީ  މްހޫރިރައީސ ލްޖ   ، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ެގ   އަޅ ަގނޑ މެންއެކީަގއި   ޚާރިޖީ ވަޒީރާ

ކ ރާ ކަެމއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ޝައްކ  ވެސް ައޅ ަގނޑ   ންދާނެކަމީ  ކ ރިައށް ކ ރެިވެގ  ކެއްކަތްތަޓަކައި މަސައް

ށް ންނާއި ނ ވަތަ އެ ތަންތަނަޅ ކ ރަްއވާ ބަެއއް ބޭފ ަގނޑ މެން ބަެއއް ެއއީ ފޮރިން މިޝަންސްތަކ ަގިއ މަސައްކަތްއަޅ 

މަޤާމ ތައެޕޮއިންޓް ވަޒީކ ރެވޭ  އަކ ަގިއ  ބައެއް  ދާކ ފާ  ލިޔެފައި އަޅ ަގނޑ މެ  ،ބޭފ ޅ ންނާއިރަްއވާ  ާގނޫނ   މި  މިހާރ   ން 

  އެއްވިޔަފާރި ށް އަމިއްލަ  ްއވެސް ފަރާތަކައެ   ންއިސްެވެގން ައއ މަށްފަހ ަގއި އެ ތަށް ބަލާއިރ ަގއި ވެސް ާގނޫނ  ފާޮގއޮތް  

ދައިެގން ތިމާ ވެސްޓަރެއް ހޯއިން  ،ެގ ބޭނ މަކީމ ެގ މި މަޤާ ތިމާ ؛ވެސްޓަރ ން ހޯދައިެގންވޭނެ. ބޭރ ެގ އިންވެސް ނ ކ ރެ

އ ފެއްދ   އަށްއަމިއްލަ ކ ރާވިޔަފާރިެއއް  ދެކިެގން  ކަމ ަގއި  ނ ކ މަސައްކަތެ  ން  ވެސް  ރަނަގޅ   އް  ވަރަށް  ރެވޭނެ. 

މަސައްކަތެ ޕްރޮފެޝަނަލް  ތެރެއިން  ހިސާބ ން    އްނިޒާމެއްެގ  އޮތް  މި  ދިވެހިރާއްޖެ  މިއަދ   މަތީ   ރެއަށްވ މިކޮށް، 

ެގންދި ދިވެހިރާއްޖެ  ޓަކަފަންތިއަށް  ތެރެއިއ މަށް  ސިސްޓަމ ެގ  މި  މަސަްއކަތްއި  އަދި  ން  މ  ނިޒާކ ރެވިެގންދާނެ. 
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އެހެންކަމ ންއެޅިެގން ތާއީދ   ،ދާނެ.  ފ ރިހަމައަށް  ވަރަށް  ބިލަށް  މި  ދެއަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރ    އްވިކ ރަން.    ފ ރ ޞަތަށް 

 .ދަންނަވަން

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫރި މެންބަރ . ތެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

އްޒަތްތެރި އި  ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއް  ގައިމި ބިލަކީ ރާއްޖޭ  ޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ސް. އަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

ވަރަށް   އޮތީދ ނިޔޭެގ ޚާރިޖީ ދާއިރާަގއި ރާއްޖެ    ވ މަށް.  ވެއްޖެ މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް  ވެސް  ބޮޑަށް ލަސް  . މާރައީސް

މާނައަކީ  ޭއެގ  ރާމ ޅި  ،ކ ރީަގއި.  ދ ނިޔެ  ޚާރިޖީ    އެ  ސިޔާސަތ އްޖޭެގ  މަގ ން  ކަން  ބަލަިއަގންނަކަން.  އެ  ެއޮގތަށް 

. އަދި  ކ ރަން ބޭނ ންވާތީެގން މަސަްއކަތްގ ޅި   ން މިއަދ  ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކާމިއަދ  މި ދަނީ މި ސަރ ކާރ   ހިނަގމ ން

ބަދ ނި ސަރ ކާރ   އޮތް  މިހާރ   ރާއްޖޭެގ  ވެސް  ޢަބް  .ތީއަިގންނާލަޔެއިން  މިނިސްޓަރ  ފޮރިން  މިއަދ ެގ  هللا ދ އަދި 

ަވގ ތ ޝާހިދަ ޮގތ ަގއި މ ޅި އޭޝިާއަގއި ވެސް މި    މޮޅ  ، އެންމެ   ތަޖ ރިބާކާރ  ހ ންނެވި އެންމެކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ 

ދ އިނޭގ  ޓަރމިނިސްފޮރިން    އެއް މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ   އެކަން  ބަލައިަގންނަކަން  ނިތޯ.  ޤައ މ ތަކ ން  ޔޭެގ 

ސާބިތ   އޭ ވެސް  ހެއްވެއްޖެ.  އެގ  މަޖިލީހ ެގ  .ދެގ  ކެއް  ދައ   76އާންމ    މިހާރ   ކަމ ަގއިސް ރައީެގ  ރ  ވަނަ 

ރާއްޖޭގެ އަ ފޮޅ ަގނޑ މެންެގ  ރާއްޖޭެގ  ކ ޑަކ ޑަ  ިމ  ޢަބް،  މިނިސްޓަރ  ހ ންނެވިهللا ދ ރިން  ބިލ ަގިއ  ޝާހިދ   މި  ކަން. 

ވަރަށް   މެންބަރ ން  ވިލ ކޮސީތަފ އެކިއެކި  ރާއްޖެއަށް    ފިއިވަ ޅ ވެދެއް ދާށް  ސަބަބ ން  އޭެގ  ކަންތައްތައް.  ހ ރި  މީަގއި 

މ ަގިއ  ތަހ ޒީބ ވ   ، ރާއްޖެރ މ ަގއި އި ރާއްޖޭެގ ކ ރިއެކ ރާ ޮގތ ގަ ލ ބޫަގ  ދ ވެސްލިބިެގންދާނެ ކ ރިއެރ ން. އަޅ ަގނޑ  އަބަ

. ރީޓްފޮރިން މިނިސްއަކީ  ދާކ ރާ އެއް މިނިސްޓްރީރެއް އަންމެ މ ހިންމ  ދައ އެރާނީ ތަރައްޤީަގިއ ވެސް  ޢ މް  ެގރާއްޖޭ

ދ ވެ ރާްއޖޭެގ  މިނިސްޓްރީއަކީ  ސްފޮރިން  ބާރ   ހ ރީ  ޕީޑެްއަގއިލި  ެގންޮގސްދީފަިއ  ހަމަ  މިހާތަނަށް  ފޮރި   ން ސީދާ 

ތެރެއިންޓްރީެގ އެކި މިނިސް ގ ޅ ންތަކ ެގ  މ ހިންމ . އެހެންވީމާ އެކި  މިއަކީ އެންމެ  ބިލ  ކަމަ،  އަޅ ަގނޑ     ށްވާނެ އެއް 

މިނިސްކ ރަންބޫލ ަގވެސް   ފޮރިން  ސަރ ކާރ ން  މިއަދ ެގ  އަދި  މަސައްކަތަޓް.  ދެއްވަ ރީެގ  އަހައްމިއްޔަތ ކަން  ، އިކަށް 

ިއ  ށާޓަރަން މިނިސްފޮރި  ތަކަށް އަޅ ަގނޑ މަސައްކަތް  ކ ރާެއ  ށް  އްކޮއެ  ފ ންނާތަނ ެގ ސްޓާ  އެ  އިފޮރިން މިނިސްޓްރީަގ

ހ ރިހާ މިނިސްޓްރީެގ  ފޮރިން  މ ވައަދި  އިޚ   ައޅ ަގނޑ     ޝ ކ ރ   އެކ   ލާޞްތެރިކަމާއްޒަފ ންނަށް  އަދާކ ރަން.  ެވސް 

އިއެ އ ނި  އެްއވެސް  ހަމަ  ިމހާތ ރެދެން  ނ ެގނެސް  ބިލ  ޮގ  ފައިވާހ ށަހެޅި  ރ ްއ  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން   ތަށް، 

އެކަމަ ސްވެެގންދިފާ ހަމަ ޔަީގން ކަށަ ައޅ ަގކ   ޔ ން.  ބ ންޏަސްއަޅ ަގނޑ     ،ރ ކ ރެވޭވަ ނޑަށް   ަގނޑ މެންނާ ޅ އަ  މިހެން 
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އިނޭގތޯވާ މެންބަރ ން  ބައެއް  ޕާޓީތަކ ެގ  ސިޔާސީ  އަހާދެކޮޅ   މިކަމާ  ،ދަވެރި  ވޯޓަށް  ރައް ދ ވަ  ހަދާނެ.  ޔިތ ންނަށް ހ  

ބޭފ ޅ ންނެ  ،ސަބަބަކީ.  ދާނެެގންފެނި ބޭނ މެއްއެ  ތަރ ތީނ   އް  ކަމެއް  އެއްެވސް  މަގ ންދާކަވާނެ  . ށެއްބ  

ފ ރަތަމަ ވެސް    ދ  ވެސްޢީއެމް.ޕީ ސަ   މެންބަރ ރިތެތްިއއްޒަ  ެގރާ މާވަށ  ދާއި  ،ޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެންމެއަކ  ފެނިއްޖެއަ

، ރަްއޔިތ ންނަށް ަގއި ދޮގ  މަޢ ލޫމާތ  ފަތ ރަންވެެގންއި މީފްރަތާނަހަމަ   ވެސް  ވިދާޅ ވީ  ކޭ ތ ން ެއއްޗެ  ބެހޭ ޮގމި ބިލާ

ބިލ    މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ،ރެވޭކ ބޫލ ަގމަސައްކަތް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ވެެގން ކ ރީ ދޭންތ ނ ހަމަ މަޢ ލޫމާ

ނ ވޭ ރާއްޖޭެގ    ބޭނ މެއް  ތޯ އެ ބޭފ ޅ ންނެއްހަދާނެ. އެކަަމކ  ވެސް އިނޭގދެކޮޅ   ށްމިއަފާސްކ ރާނަން. އެކަަމކ  ވެސް  

 ތަކާ ކ ކޮށްލާފަ. އެތައް ޤައ މ ސަތ  އޮތީ ހަލާފޮރިން ސިޔާ  ަގިއ ރާއްޖޭެގއަނެްއކާ ެއ ބޭފ ޅ ންެގ ދައ ރ   ؛ކަމެއް  އެްއވެސް

ކ ޑަ  އްޖެއަކީ ކ ޑަރާ ؛ން އަޅ ަގނޑ ެމން އޮތީއޭެގ ސަބަބ   . އްޖެކަންތައް ފެނި  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް އެ  ފަ.ނޑިގ ޅ ން ކެ

ޮގ ބަހައްޓާފަިއ  ޤައ މެއް.  ވަރަށް  ސް  އެކަަމކ   ފ ނައޮށެއް  އޮތީ.  ސަރ ކާރާއިކ ޑަވެފައި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ، މިއަދ  

 ދ ނިޔޭަގއި  ވޭއި އަޑ  އެބަ    އަޅ ަގނޑ މެންގެ މިއަދ     މަސަްއކަތ ންފޮރިން މިނިސްޓަރ ެގ ބ ރަ    ،އްޔާާއއިރިހޫރައީސ ލްޖ މް

އެހެންވީާމ،    ެގޔޫ.އެން  ރޫހ ންއަ ؛ބިލ   މިތެރޭަގއި.  ހިތާއި  ހަމަ  ބިލ ޅ ަގނޑ   މި  އަދި  ތާއީދ ކ ރަން.  ބިލަށް  މި    

ްގރޫޕ ޕާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގވެ  ްއވީތީދެ އިއްވަހ ށަހަޅ  ޑެލިމެންޓްރީ  ޝަހީެގ  ޙ ސަިއން  ލީޑަރ   ވަރަޕިއ ޓީ  ވެސް  ށް މަށް 

އަދާކ ރަން.   ޝ ކ ރ   އެބޮޑަށް  ވީ  ،ދެނީއަޅ ަގނޑ   ބިލ   އަމި  ފާސްވެެގންހާެވސް  ބޮވަހަކަށް  ވަރަށް  ޑަށް  ދިޔ ން. 

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.ޝ ކ ރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ކެޔޮދޫ  )ވަގ   ޖާބިރ .هللا ދ ބްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަ ކާށި  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ސައިން ޤާސިމް. 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޙ ސައިން ޤާސިމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  ކެޔޮދޫ

އްޒަތްތެރި މެންބަރ  އި ދެކ ނ  ދާއިރާެގ    ހެންވޭރ ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    `.

ޝަހީމް  ޙ  ބިލ   ސައިން  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން.  ހ ށަހަޅ އްވަމި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އިދެއްވީތީވެ 

ހ ށަހެޅީ ބިލ   މި  ފަރާތ ން  ބައިނަލްއަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،ސަރ ކާރ ެގ  ހަރ ދަނާކޮށް  ސިޔާސަތ   ޮގތ ން    ވާމީގ  ޚާރިޖީ 

ޓަކައި   ފެއްތ މަށް  މިންަގނޑަކަށް  ރަނަގޅ   ޚިދ މަތެއް  ފެންވަރ   ވަކި  ނަމ ަގއި  ސަރވިސްެގ  ެއ    ،ކޮށްއިމ ާގފޮރިން 

އ ސޫލ ތަކާއި ގ ޅޭ  ހިންގ މާ  ސަރވިސް  އެ  ޮގތާިއ،  ރޭވިފައިވާ  ސަރިވސްޚިދ މަތް  އެ  މ ވަްއޒަ،  ގ ޅޭ    ފ ންނާެގ 

ިމީއ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލ ން.  އިޓަކައި ބޭނ ންވާ ާގނޫނީ އޮނިަގނޑެއް ެއކ ލަވަ ލ ތައް ކަނޑަެއޅ މަށް  އެންމެހައި އ ސޫ
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ދ ނިޔޭެގ   ފާހަަގކ ރެވެނީ.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  ަވގ ތ   ރަނަގޅ   އެންމެ  ކ ރަންވީ  ގ ޅ އ މ ތަކާއެ ޤަމިކަން  އޮތް    ން ކ  

މިދާކަށްހާ ދާދި  ދިޔައީ  އެ  ވޯ.އ  ދ ވަހ މަވެެގން  ނެިގެގންދިޔަ  އިބްރާހީމް ދަގއި  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ވެސް.  ޓ ން 

ާގތް   ނަންޖެހޭ ރަނަގޅ އޮން  ށްތް ރަނަގޅަ އ މ ތަކާއެކ  އޮޤަދޭ  ތ ެގ ކާިމޔާބ ކަން ދޭޚާރިޖީ ސިޔާސަެގ  މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް

ހިފަހައްޓަވާތީވެ ސަރ ކާރ ގަ   ައދި  ،ގ ޅ ން  ވަޒީމި    އިއަދ ެގ  އޮންނަނީ  ޓަކައި  ހިންގެވ މަށް  ރ ެގ މ އައްސަސާ 

އަޙި ސަބަބ ން  ސިޔާސަތ ެގ  ވިސްނ މ ެގ  ދ ރ   ފާހަަގެވެގންކ މަތްތެރިކަމާއި  މި  ދ ނިޔޭެގ  ދި  ޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޔައީ. 

 ވަރަށް  ސްަގއި މިކަން ކ ރަން ވެތ ޖޭެގ ޤަދަރ  ވަރަށް ބޮޑަށް އ ފ ލިފައި އޮތް މި ަވގ ކ ެގ ކ ރިމަތީަގއި ރާއް އ މ ތަޤަ

މ ހިންމ  ގ ޅ މެއް. މި   މަތްތެރިކަމ ެގ ގ ޅ މަކީ ަވރަށްހ ާގތް ރަ  ޖެހޭއޮންނަން  އ މާޤައ މ ން އަނެއް  ޤަހިންމ . އެއް  މ 

ބިނާވެފަިއ  ގ ޅ  މައްޗަށް  ރަްއކާތެރިކަޤަ އެ    އޮންނަނީމި  މ ެގ  ހަމަންއ މެްއެގ ސަލާމަތާއި  ައދި   ، ޖެހޭފާހަަގކޮށްލަން  . 

އ މެްއެގ ޚާރިޖީ ޤަ އ ނދަޫގ ވަގ ތ ތަކ ަގއި ބޭނ ންވާ އެހީތެރިކަން ވެސް ފަސޭހައިން ލިބިެގންދާނީ އެ ށް ދިމާވާ ދަތި އ މަޤަ

ބައްޓަ ބައްޓަންންސިޔާސަތ   މ ފައި އޮންކޮށްވެފައި،  މީެގ އެންމެ  ޮގތަކ ން.  އެކ   ކާ  އ މ ތަޤައެހެން    ،ހިންމ  ކަމަކީނަ 

ދަންނަ  އޮންނަން ާގތްކަން  އަދި  ގ ޅ ން  މ އައްސަބަޔަކ ޖެހޭ  މި  ތިބ   ފޮރިން  ސާަގއި  މިޮގތަށް  އެހެންކަމ ން،  ން. 

މި ބިލަށް ދިއ ން މ ހިންމ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން.  ވިސް މިހާރ  މި ހ ށަހެޅިފައިވާ ޮގތަށް ބައްޓަންވެެގންސަރ

ފާހަހަވާ ދެންމެ  ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މިނިސްޓަރާއިރިން  ފޮ  ، ަގކ ރައްަވއިފިކަދަްއކަމ ން  ދެ    ށްއައަދި 

ފޮރިން މިނިސްޓަރަކީ މި ބިލ ަގއި ނެތް  ؛ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ކަން؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސަރ ކާރެއް އ ފެއްދޭ ވާހަކަ.  

ވޯޓ ން މ އްދަތަކަށް  ވަކި  ފޮ  ރައްޔިތ ން  ކަމަކަށް.  ބޭފ ޅެއް  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރަކީހޮވައިެގން  ހެން އެ  ،ރިން 

ޔަންކ ރާ ބޭފ ޅެއް. ެއ ވިދާޅ ވާ ބީދައިން ެއއްވެސް މިނިސްޓަރަކ  ކަެމއް  އްޔާ ޢައްމިނިސްޓަރ ންހެން ރައީސ ލްޖ މްހޫރި

ތިޔާރ . އަދި ޚ ބޭފ ޅަކ  އެ މަޤާމަށް ަވކިކ ރ މ ެގ އި  އެ  ވެސް ޮއވޭ  އަބަދ   ށްއްޔާއަހޫރިމްރައީސ ލްޖ    ކަމަށް ވަންޏާ  ކ ރާ

ވަނަ މާއްދާ އޮތް ޮގތް   4  ވަނަ މާއްދާެގ ވާހަކަ ވިދާޅ ވެއްޖެ. ައޅ ަގނޑ    4ހެން ބޭފ ޅެއްެގ ވާހަކަފ ޅ ަގިއ މި ބިލ ެގ  އެ

  ވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާއި ދި ؛ޞަދ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީސަރވިސްެގ މަޤްނަން. ފޮރިން  އިލާދަންނަވަ

ދެމެ ރައްކާތެރިކަން  ބައިނަލްއަހެއްޓ މ ގައާސަރަޙައްދ ެގ  ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ގ  އި  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  ސަލާމަތަށް ޤަވާމީ  އ މީ 

މަހ އި ކ ރާ  އިތ ރ ކ ރ މަށް  އެތިރާމ ކ ރ ން  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  އެސައްކަތ ަގއި  މީަގއި  އްެވސް ހީތެރިކަންދިނ ން. 

 ؛ހަމަ އެންމެ އެކަށީެގންވާ  އަޅ ަގނޑަށް ؛އީސްތެރި ރަ ިއއްޒަތްމާ،  އ މެްއެގ ވާހަކަެއއް. އެހެންވީޤަ ޮގތަކަށް ނެތް އެހެން  

ބިލ  މި ވަގ ތ  ނަން. ެގނެސްެގން ވެސް މި  ނެ ބައެއް ބަދަލ ތައް ެގންމަރ ޙަލާަގއި ހ ންނާ  ސް ކޮމިޓީދެން އެހެންނަމަވެ

   ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާސްކ ރ މަކީ ެއއީ އެންމެ އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ޮގތް ކަމ ަގއި ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ފާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ޢަބްދ   .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  هللا ކާށިދޫ  ޖާބިރ . 

މައިކ  މެންބަރ   ޢައިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޖާބިރ .  هللا ބްދ . 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ފަހ (ޖާބިރ . )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްهللا ބްދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަފަހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށް

)ވަ ެއދެން.  ޖައްސަވާލަދެްއވ ން  މެންބަރ މައިކ   ިއއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ ؛ގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ރީތި   އަޅ ަގނޑަށް  ތިޔަ 

ޒަތްތެރި މެންބަރ  ތައް އެބަ ދިމާވޭހެން. އެހެންވީމާ، ިއއްސަލަވެސް ަވރަކަށް އިންޓަރނެޓ ެގ މައްޮގނަޑ ދޮށ ަގއި ކޮންމެ

އަ ޗެކ  އެދެން.  ދާއިރާެގ  ކޮށްލަދެއްވ ން  އިނގ ރައިދޫ  އަންނާނަން.  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  އަނބ ރާ  އަލ ން  ޅ ަގނޑ  

 ތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ . އިްއޒަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޙަސަން އަޙްމަދ އިރާެގ މެންބަރ  އިނގ ރައިދޫ ދާ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ބިލެ ޝ ކ ރިއްޔާ  ފޮނ އްވައިދެްއވީތީ  އް ސަރ ކާރ ން ރައްޔިފޮރިން ސަރވިސް  މަޖިލީހަށް  ތ ންެގ 

ސަރ ކާއަދ  އަ ެގ  ވެސް ޝ ކ ރ ޅ ރަށް  ބި  ަގނޑ   މިފަދަ  އަން  ލެއްދަންނަވަން.  ބިލެއް  މ ހިންމ   ވަރަށް  ނަންވީ މިއީ 

ރާއްޖޭެގ  ދިވެހި ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން.  އި އޮތް ކަމެްއެގ  ވަގ ތ . އަދި ލަސް ވެސް ވެފަ 

ޕޮލިސީ ޤާނޫނ އަފޮރިން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ސާއަކީ  މަްއޗަށް ނކަސީން  ކަނޑަެއޅ ްއވ މ ެގ  ޑައަޅ ްއވާ 

ފޮރިދިވެހިރާއް އަޅ ަގނޑ މެން  ޖޭެގ  ކަމ ަގއި  ކަމެއް  ކަނޑައެޅިެގންދާ  ޕޮލިސީ  މި  ަގން  މިއަދ   ޖެހޭ.  އެބަ  ބޫލ ކ ރަން 

ޮގތްރާއް ޕޮލިސީ ހިނަްގމ ންދާ  ފޮރިން  މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް   ރާއްޖެ  ،ޖޭެގ  މިންވަރ  އެއީ  ބަލައިަގނެފައި އޮތް 

އަޅ ަގނޑ މެން އަދި  ފާހަ  ވެސް  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ ެމން  ެވސް  ޮގތ ަގއި  ކަމެއްެގ  ޖެހޭ. ަގަގކ ރަންޖެހޭ  އެބަ  ބޫލ ކ ރަން 

ައޅ ަގނޑ  ހެދޭއިރ ަގއި  ދިވެހި    ނާނޫާގއެ    މެންާގނޫނ ތައް  ރައްޔިތ ންނާއި  ރާއްޖޭެގ  އ މ ެގ  ޤައެްއޮގތަށް 

ވަރަށް  ގާ މަސަލަސްކަން  ޙަސ ލް ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ދ ނިއިމ ކ ރ މަކީ  ކަމެއް.  އަޅ ަގނޑ މެން   ،ޔެމ ހިންމ  

ކޮންމެތިބެެގންނދެވިފައި  ބަ މިއިން  އަޅ ަގނޑ މެންެގނ ވާނެ.  ކަމެްއަގިއ  އ މ ެގ  ޤަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ، އ މާއި ޤަ    

އަދި  ޙަސަރަ ހިމެނޭޤައްދާއި  ކަމ ަގއި ހި  ސަރަޙައްދ ތައް  އ މ   ކަމެއް  މ ހިންމ   އެންމެ  އެއީ  ބެލެހެއްޓ ން  މާޔަތްކޮށް 

ދެކެން.   ރައީސްތްތެ އިްއޒައަޅ ަގނޑ   ޮގ ؛ރި  ހެޔޮ  ޮގތ ަގއި  އަލ ަގނޑ މެން  ރަނަގޅ   ބިނާކ ރ މަށް ޤަތ ަގއި،  އ ެމއް 

އެން ދ ނިޔެ އަޅ ަގނޑ މެން  އެކ ަގއި  ލިބޭ  އާމެން  ރަްއޔިތ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ގ ޅިެގން  ކ ރިއެރ ންތަްއ   ލާމެހި 

ހ ރިހާ    ،ވިކ ރެ އިމ ާގ  ގ ޅ ން  ކާއ މ ތަޤަހެން  ށިން ބޭރ ވެ އެތޮޖެހޭ ފާހަަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން    އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

ްއކޮށް ގ ޅ ން އެ  އ މަކާޤަހ ރިހާ    ، ވިޔަފާރިކ ރެވިނަކީ  ޖެހޭނީ އަޅ ަގނޑ މެން ޕޮލިސީ ވާންފޮރިން  ެގރާއްޖޭ ؛އ މެްއެގޤަ

އޮންނަ  ާގ ޮގތ ަގއިޤައިމ ވެފައި  އެކަން    އ މެްއެގ  އަަގއަޅ ަގނޑ މެން  ޖެހޭ.  އެބަ  ކ ޑަ ބޫލ ކ ރަން  ކަހަލަ  ޅ ަގނޑ މެން 

ވިޔަސް ޤަ ސަރަޙައްދަ  ،އ މެއް  ކަނޑ ެގ  ބޮޑ އަޅ ަގނޑ މެން  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ކީ  ސަރަޙައްދެއް.    ންގެ ރައްޔިތ  
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މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއަދ ެގ  ހި

ތް މިންވަރ   ން ބަލައިަގންފަިއ އޮމަޢ ވާމީ މ ޖ ތަގ  އާއި މި ރާއްޖޭެގ ކަންކަން ހިނަގމ ންދާ ޮގތް ބައިނަލްއަސީލިން ޕޮފޮރި

ކަންކަން ކ ރާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވާނެ ކަެމއް ނޫން.  އެއީ އެްއވެސް ރައްޔިތަކަށް ޮއޅިފައި

ޢައްޔަންކ ރައްވާ  ބޭފ ޅ ން  މިންވަރ   ކަމަކަށް  ހ ރި  ޤާބިލިއްޔަތ ކަން  ލަޔާޤަތާއި  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ސް  ވެއިރ ަގއި 

މިނިސްޓަރަކީ ފޮރިން  ރާއްޖޭެގ  މި  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ.  މ   އަޅ ަގނޑ މެން  ފޮރިން  މިއަދ   ބަލައިަގނެފައިވާ  ދ ނިޔެ  ޅި 

ނެވި ބޭފ ޅެއްކަން ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ލިބިވަޑައިެގންނެވި ހ ން  ާއއި ޭއެގ ޢިލްމާއި ޙިލްމާ. އަދި ތަޖ ރިބާއްމިނިސްޓަރެ

ތަަގ ރާއްޖެ  މި  އެކ ލެވިބޫލ ކ ރަންޖެހޭ.  ޕޮލިސީ  ފޮރިން  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  މިންވަރ ން  ރައްޤީކ ރ މ ަގއި  ފަިއވާ 

އް. ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެަގއެވެސް އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ    ؛ އެހީތެރިކަންވޭއަށް ވެދެކ ން މި ރާްއޖެއ މ ތަޤަދ ނިޔޭެގ  

މި ބިލަކީ ައޅ ަގނޑ މެން  ؛މިހާރ  މިއިން ކޮންމެ  ؛ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންކޮންމެ ކަމެއް އަންނައިރ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ނެ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭޤައެންމެން މަޝްވަރާކޮށްެގން، އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  

ދެކެން  އަޅ ަގނޑ  ރަްއޔިތ ންެގ  މެން  އެއްޗެއް  ކޮންމެ  އަންނަ  ހަމަ  ޖެހޭ.  ޮގތ ަގއެބަ  ތިބޭއިރ  މަންދޫބ ންެގ   ،ަގއި ިއ 

ޯގސްކޮށް   ވިދާޅ ވެޮއވެނ ކ ތާއެ  ބ ނެލ ން،  ރަނަގޅ ކޮށްލ ން،  ެއކަން  ވަންޏާ  ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ   އްޖެ  ެއއީ  ދެްއވ ން 

ޅ ވާލ މަށް  ން ކ ރެިވެގންދާނެ ކަންތައް. ކޮންމެ ކަމެއް އޮޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއކަ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެންމެ ފ ރިހަމަ

ރަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިތ   އިއ މ ެގ ރައްޔިތ ންނާޤަށްެގންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އޭެގ ސަބަބ ން  މަކީ އެއީ ކޮތްކ ރ މަސައްކަ

ސ ލްޙަހ ބަ ރާއްޖޭެގ  މ ޅި  ެގއްލޭސްކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގ  މަސަލަސްކަން  ބެހެޢަމަތަށް  އެީއ ލ ތައް  އްޓ މަކީ 

ައޅ ކޮށްެގންވާނެ ކަމެއް   އެއް ވެސް ދެއްކިދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެން  އިރ  ކޮންމެ ވާހަކަ ަގނޑ މެން މިއަދ  މިތާ ތިބޭނޫން. 

ކެއް ހ ރެެގން  ސިޔާސީ ފިކ ރ  ތަފާތ ވާ ކޮންމެ ފަހަރަކީ އެއީ ފޮނ ވާ ކޮންމެ ބިލެއްަގއި މައްސަލަތަ  ،ބޫލ ކ ރަންަގވެސް  

އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ބިލ    ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  .ނެނ ވާދެކެިވެގންކަޮގތަށް ވާހަ   ިވއްކާލާ   އ މ ޤައަޅ ަގނޑ މެން  

އ މާއި ރަްއޔިތ ންެގ ޙައްޤ ަގިއ  ޤަމި    ،  ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގއި ސާފ ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފ ކޮށްފައިފާސްވެެގން ދާއިރ 

ފައި ކ ރާނެ  ބިލ ން  ހ ރިމި  ފާހަދާތަކާއި  ކަންކަމެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ހާ  ނ ކ ތާތަކަށް  ޒަރ   ނަަގކ ރެވިފައިާވ 

  ، ނެއްޓިސަރވިސްއިން  ން. އަދި އެހެންމެ ސިވިލް  ލާއިރ ަގިއ ރަނަގޅ  ބިލެއްެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރައިހިންަގ

މި   ،ކަށްކަނޑަެއޅިފައި ހ ރި ކަންތައްތަ  ންދާިއރ ަގއި މި ާގނޫނ ފޮރިން ސަރވިސް ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި ާގނޫނ  ފާސްވެެގން

ބޭފ ޅ  ޢައްޔަންކ ރެވޭ  އިޚ ލާއ މަޤަ  ންނަކީކަންކަމަށް  ތެދ ވެރިވ ޞް ށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރި  ، ންތެރިވ ން،  އްޔާއަކަށް  އަދި 

ބޭފ ޅަކ  ެއ  އަން  ހ ންނަވާ  ޮގތެއްެގ މައްޗަށް  ކަންކޮޅ ޤަަގވާ  ދ ނިޔޭެގ  ލިބޭނެ ކ ރިއެރ މާިއ ފައިދާތަްއ  ތަކ ަގިއ  އ މަށް 

ެއއީއިއް ބަސް ކ ރަވ މަކީ  ޮގ  ކަމެއްެގ  ޖެހޭނެ  ފާހަަގކޮށްލަން ން  އަޅ ަގނޑ   އަނެއްކޮޅ ން  ދެކެން.  ައޅ ަގނޑ   ތ ަގއި 

  ދ ތަކާޞަވޭނެ މަޤްކ ރެ   ،ހަކަައކީ ހިންޭގނެ ޮގތާއިވާ ؛ތައްމިޝަން   ، މިފަދަ ބިލެއް އަންނައިރ ގައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 
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ފަރ މާކޮށްފައިޗެއެއް  ބިލ   ޮގތަށް  ހާސިލ ވާނެ  ައޅ ަގނ  ވާތީހި  ޝ ކ ރ ދަންނަވަންޑ  އެކަމަށް  އެކި    ރާއްޖޭެގ   .

މަސަލަސްކަމާއި އެ ކ ދިންެގ  ހެން ެއ ކ ދިންެގ ސ ލްޙައަދި އެ  .ދާ ކ ދިން  އ މ ތަކ ަގިއ ކިޔަވަންޤައެކި  ޔިތ ންނަކީ  ރައް

ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ސް ބިލ  އައ މަށްފަހ  ފަހިވެެގންދާނެއްލ ކ ރ މަށް ފޮރިން ސަރވިޙަވާ ދަތިތައް  އަދި    ،ނެ ޮގތާއި އ ޅޭ

މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ެއއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ   ދިއ ލ ކ ރަން. އަދި މިފަދަ ބިލެއް ފާސްވެެގންބޫަގ

ފާސްކ ރ  ބިލ   މި  އަވަސްކޮށް  މަރ ހަލާ  ކޮމިޓީ  ކަމެއް ދެކޭޮގތ ަގއި  ޖެހޭނެ  ކ ރަން  ކ ރިން  ނިމ މ ެގ  ދައ ރ   މި  މަކީ 

 ރައީސް. އްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ދެ ، ނޑ  ފާހަަގކޮށްކަމ ަގއި އަޅ ަގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ދެއްކެވ ންވާހަކަ މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އާދެ! އ ސޫލެްއެގ ޮގތ ން މި ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ފޮރިންޕްރޮފެޝަނަ ާގނޫނެއް   ލް  އޮތ މަކީ  ދެކެން.  ޛަރީޢާެގ  ސަރވިސްެއއް  ކަމ ަގިއ  ކަމެއް  މ ހިންމ   އެހާމެ  އިން 

އަޅ ަގނޑ މެ  ނ ކ ތާތައްއެހެންނަމަވެސް،  ބައެއް  ވިސްނާލަންޖެހޭ  މަރ ޙަލާ  ،ން  ކޮމިޓީ  އިއަދި  ލާޙ ކ ރަންޖެހޭ  ޞްަގއި 

ފާ ެވސް  ައޅ ަގނޑ   ކަންތައްތައް  ިގނަ  ފ ރަތަމަ  ވަރަށް  ކިތަން  ،ކީކަމަހަަގކ ރަން.  ވަކިާވއިރ ަގއި  ސަރވިސް  ެމ މި 

އީ މ ސްތަޤ ބަލަށް ހެދޭ ާގނޫނެއް. މި  ،ކަމަށް ވިޔަސް ބޭފ ޅެއްެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ަގއި އޮތް  ންމެ އިތ ބާރ ކ ރެވޭ ޤާބިލ ، ކިތަ

ސްއިން ވަކިވާއިރ ަގިއ  ، މިހާރ  ސިވިލް ސަރވިއިމ ކ ރެވެންވާނެ. ެއހެންކަމ ންާގ ބެލެންސް  ޑްާގނޫނ ަގއި ޗެކްސް އެން

ޮގތ   މ ވަްއޒަފ ންެގ  ސަރވިސް  ބޭފ ޅ ންސިވިލް  ތިބި  ސަރިވސް  އެ  ، ަގއި  ސިވިލް  ހަމަ  ަވޒީފާއަށް    ގެ ބޭފ ޅ ންެގ 

ރައްކާތެރިކަމާއި  ާގނޫނ  އޮތް  ލިބިދީފައި  ދަށ ން  ބޭފ ހިެގ  އެ  ވެސް  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  މި  އެމާޔަތް  ަވކި ޅ ންނަށް  އީ 

ނޫނ  މި ާގޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ދެމެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ލިބިދޭނެ ޮގތަކަށް    ެގބޭފ ޅ ން  އެ  ،ސަރވިސްއެްއެގ ޮގތ ަގއި އޮތަސް

ބޫލ ކ ރަން. ހަމަ އެހެންމެ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދައ ރެއް ބަެއއް ަގއަޅ ަގނޑ     ށްކ ރެވޭނެ ކަމަލާޙ ކޮށް ބައްޓަންޞްއި

ބޫލ ކ ރަން. ެއޮގތ ން ފޮރިން ސެކްރެޓަރީައކީ  ަގޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ން ޢައްޔަންކ ރ މ ަގއި އޮންނަންމަޤާމ ތަކަށް މީހ 

ލަފާގެ  ރައީ  ވަޒީރ ެގ  ބޭފ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަތީން  އެޢައްޔަންކ ރާ  ވެެގންނ ވާނެ.  ކ ފާނ   މަނި  ޅަކަށް 

ޢަްއޔަންކ ރަންސ ރައީ ކ ރަްއވަވާނީލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އޭގެ ން ،  ހަމަ  ދަށ ން.  ލަފާެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ    އިތ ރަށްވާނީ 

ވެރި ހިންގ މ ެގ  ހ ންނައިދާރީ  ޢައްޔަންކ ރަޔަކަށް  ރ ހ މާއެކ   މަޖިލީހ ެގ  ސީދާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ބޭފ ޅަކ   ން ވާ 

ެއއީ ވަންވާނެ.  ޔަސް އެފަދަ މަޤާމެއްެގ ބޭފ ޅަކ  ހ ންނަމެއް ނަމެއް ކިނޫނިއްޔާ އެހެން މަޤާޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި  
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ެއއީ އަދި  ވަރިހަމަ އެހެން ކިޔަސް.  މި އޮންނަނީ.    ގައި މިހާރ ެގ ސިވިލް ސަރވިސްެގ ދަށ ސެކްރެޓަރީރމަނަންޓް  ޕަ

އަދި    ރީެއއް ރެޓަކްސެރެންސިކް  ފޮ މަޤާމެއް  ދެވަނަ  ތައްޔަން ޢަނޫން.  ދ ނިޔޭެގ  އެއީ  އެބަޖެހޭ.  ބ   ޒީހ ކ ރަން 

އ ފޮރި  ޕްރޮފެޝަނަލް ޤައ މ ތަކ ަގއި   އޮންނަ  ފަރ މާކ ރެވިފައި  ތަންތަނ ަގއި  އޮންނަ  ސަރވިސް  ސޫލ ތަކަށް ން 

ރިޑ އަޅ ަގނ  ކަންކަޔަތްކޮށްޢާމެން  އެޮގތ ން  ކ ރަންޖެހޭނެ.  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއި    ،ން  ސީދާ  ޮގތ ން  އ ސޫލެްއެގ 

ަވޒީރަށް ލަފާ ްއ ހ ންނަންޖެހޭ. މި ކަންކަން ރިން ސަރވިސްއެ ނެރަލް އޮފް ފޮދިނ މަށް ޓަކައި އިންސްޕެކްޓަރ ޖެއަދި 

ންެގ ތަޖ ރިބާެގ އަލީަގއި މެޑ އަޅ ަގނ . އެއީ  ނެނ ވާއް  އ ޅޭ މަޤްޞަދ  ހާސިލެ  މެން މި ހާސިލ ކ ރަންޑ އަޅ ަގނނެތިއެއް  

 ،ނެތ މާއި އި ެއބަތިބި ވަޒީފާެގ ބަޔާންތައް އެކަށީެގންވާ ޮގތ ަގއި  މިހާރ ވެސް ބަެއއް ދާއިރާތަކ ގަ   ، އެްއޗެއް ދަންނަވާނަމަ

ބޭނ މެއް ނެތި އެކަހެރިކޮށް   އްެވސް ބާކީ ތިބި ޑިޕްލޮމެޓ ންެގ އެ  ށް ލީމަހަހެޑް އޮފީން ބޭބޭފ ޅ ތާރ  ޚްމ ދ ޚ އް ކަހަލަ ބައެ

އޮ  ބަޔާން  ަވޒީފާެގ  ބޭސްކޮށް  މެރިޓް  ތިބެނީ.  ބޭނ ންއެހެލާފައި  އެންމެންެގ  ލިބޭނެ    ެވެގން  ޤައ މަށް  މި  ދައ ލަތަށާއި 

ކ ރަން.  ަގބޫލ   ޑ އަޅ ަގނނަންޖެހޭ އިޞްލާޙ ތައް ެގންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް  މަށް ޓަކައި ެގންރ ޮގތަކަށް މި ާގނޫނ  ފ ރިހަމަކ 

މެޑަޅ ަގނ އަ ކޮމިޓީެގ  ރިލޭޝަންސް  ފޮރިން  މަޢ ކީ  ިގނަ  ވަރަށް  ވާތީ  އެބަހ ރި.    ގެ ޑ އަޅ ަގނ ލޫމާތ   ންބަރަކަށް 

ާއއެކ  މެރިޓް ހަމަ މި؛ ަގއި އެ ހ ރިހާ ވާހަކައެްއ ދަންނަާވކަށް ނެތިން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޕަބްލިކ    ،އެހެންނަމަވެސް

ދިނ މ  ޕްރޮމޯޝަން  އާންމ    ، ށްނާކޮރ ދަހަ  އ ސޫލ ތައްެގ  ބޭސް  ތިބި  ސަރވިސްަގއި  ފޮރިން  މިހާރ ވެސް  އަދި 

ލެވެލް އެ މ ވައްޒަ  ގައިްގޒެކްޓިވް  ހިމާޔަނ ހިމެނޭ  ރަްއކާތެރިކޮށް  ބޭފ ޅ ންނަށް   ، ވި ތްކ ރެފ ން  އެ  އަދި 

ެއއްޗެ  ،އިންސާފ ވެރިކަާމއެކ   ޕްރޮޯމޝަންތަކާ  ޙައްޤ ވާ  މެރިޓްއަދ ލ ވެރިކަމާެއކ   ލިބޭނެ  ސިސްޓަމެއް  ހި  ބޭސްޑް   

ބަރ މ ކ ގާއި ާގނޫނ ަގިއ  މި  ލިޔެރާމަށް  ލިޔެވެން   އިހ ދާ  ،ވިބަރަށް  ރައީސް  .ވާނެކަޅ ން  އިތ ރަށް  ޭއެގ؛ ިއއްޒަތްތެރި 

އޭޖެން އެްގޒެކެޓި   އި،ފިޔަވަ   ޓ ންކޮންސިއ ލާ  ސަރވިސްެގ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  މީހ ން  ދައ ލަތްތަކ ެގ  ލެވެލްތަކަބޭރ   ށް  ވް 

ރައްޑިޕްލޮމެޓ  ދިވެހި  ޮގތ ަގއި  މީންެގ  ނޫން  ލެވިެގނެ ޔިތ ން  ރައްޔިތ ންނަށް    އްހ ން  ޤައ މ ތަކ ެގ  ބޭރ   އަދި  ނ ވާނެ. 

ެއއް ނޫން. މި ވާހަކަ ވެސް މި  ޒީފާތަކަށް. ޑިޕްލޮމެޓ ންެގ ވަންވާނީ އެ ނޫން ވަޒީފާދާކ ރެވެއަ  ކް ސަރވިސްމެޓިޑިޕްލޮ

ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންާގނޫނ  ބ ނާޤާނޫނ ައސާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  . ވާނެަގއި ކަނޑައެޅި  ޕޮލިސީއަކީ    ،ޮގތ ން  ސީ  ފޮރިން 

އެހެންވީ ލްޖ މްހޫރައީސ  އެްއޗެއް.  ކަނޑައަޅ ްއވާ  ސީދާ  މާރިއްޔާ  ބައްޓަންކ ރެވެންވާނީ  ފަރ މާކޮށް  ާގނޫނ    ،

ޮގތަކަށް ވެނި ޖަވާބ ދާރީކ ރެ  ެގ ބެލ މ ެގ ދަށ ންރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ   ،ންޓްރޯލްެގ ދަށ ަގއި ރިއްޔާެގ ކޮޖ މްހޫރައީސ ލް ވި 

ާގ ބޭފ ޅ ފަރ މާކ ރެވޭ  ބައެއް  ވާހަކަތަކަ  މި   ޑ ައޅ ަގނން  ނޫނަކަށް.  ހަމަޖެހިވަޑައިނ ެގންފާނެ.  ތްޕ ޅ ހި  ށްދަންނަވާ 

ބިނާކ ރަނިިވ   ؛މެން ޕްރޮފެޝަނަލްޑ އަޅ ަގނ  ،ސީދާކޮށް  ، ނަވަނީ ވަރަށް ސާފ ކޮށްިމ ދަން  ޑ އަޅ ަގނ  ،އެހެންނަމަވެސް

ފޮ އޮތް  ަވކިވެފައި  ރާއްޖޭަގއި  ފަހަރަށް  ފ ރަތަމަ  ހަދާިއރ ޮގތަކަށް  ސަރވިސްެއއް  ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް  ،ރިން   ، ެއއީ 

ޚި  ، ކ ޅަދާނަ  ،ލ ޤާބި ބޭފ ޅ ންެގ  ޤަ ؛ދ މަތްތައްެއ  މ ޅި  ޚިދ މަތްތައް  ލި  ،އ ަމށްޑިޕްލޮމެޓިކް  ދައ ލަތަށް  ބޭނެ މ ޅި 
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ހަދާއިރ  އ ނި  މެން ހެދ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް. އެއީ އަލަށް ާގނޫނެއް  ޑ އަޅ ަގނރެވޭ ާގނޫނެްއ ކަމަށް  ޮގތަކަށް ފާރ މާކ 

އެދާހ ރެ  ސިފަތަކެއް މަރ ހަލާހެންވީމާނެ.  ކޮމިޓީ  ނޫންވެސް  މި  އަދި  ވާހަކަތަްއ   ދައްކަން  ޑ އަޅ ަގނަގއި  ،  ހ ރި 

ދެންެމ  ؛ ރައީސްންނެވި ހިނގައިދާނެ. އިްއޒަތްތެރިހ ރިހާ ވާހަކަެއއް ނ ދެ  ށްޑައަޅ ަގނތ ން  ހ ންނަ ޮގ  އެބަހ ރި. ވަގ ތ 

 ބޭނ ން. އެހެންވެެގން  ވާލަންކ ޑަކޮށް އަލިއަޅ    ޑ އަޅ ަގނއެއަށް    ބަެއއް ބޭފ ޅ ން.   ވާހަކަސީެގލިވިދާޅ ެވއްޖެ ފޮރިން ޕޮ

މ ހިންމ    ހ ރި  ފާހަަގނ ކ ތާ  4ާގނޫނ ަގއި  ދާނަން.  އެއް  ދާއިރާއަށް  ދެންނެވި  ިމ  ތެޑ އަޅ ަގނކޮށްފައި  ރެއިން މެންެގ 

އެީއ    މެން ސަރ ކާރ ން ެގންގ ޅޭ.ޑ ައޅ ަގނ   ،ާވހަކަ އޮންނާތީ  އިންޑިާއ ފަސްޓް ޕޮލިސީެގ  ،ބައެއް ބޭފ ޅ ން ކަންބޮޑ ވަނީ 

ތަން   އޯްގރަފީެގ ޮގތ ން ދިވެހިރާއްޖެ އޮތް މެންނަށް ޖިޑ ައޅ ަގނން. އެީއ  ނަނަވާލިސީއެއް. ސަބަބ  ދަންހޭ ޕޮެގންގ ޅެންޖެ

ބޮޑ   އެންމެ ކައިރީަގއި  ތްމެންނާ އޮޑ އަޅ ަގނ ފިޒިކަލީ ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.  . އެއީމާ ދ ރަކަށް ެގންދެވޭކަށެއް ނެތް

ނޫން އަދި އެ  އި،ރައްކާތެރިކަމާ ،  ެގ ސަލާމަތާއިްއ ބޭްއވ މަކީ ޤައ މ ތާއެކ  ާގތްގ ޅ މެއ ލަބާރ ަގދަ ދައ ލަތަކަށް ވާތީ އެ ދަ

އެހެން  ޮގތް  ހ ރިހާ ދިވެހިރާއްޖެއިން  މާނަައކީ  ޭއެގ  ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭނެ  ެއއީ  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ވެސް  ޮގތ ން 

ެއކ   ޕިއަން ޔޫނިއަނާޔޫރަ  ،ެވސްމެން ޗައިނާއާެއކ   ޑ އަޅ ަގނ އެކ ވެރި ގ ޅ މެއް ނ ބޭްއވ މެއް ނޫން.  ތް   ާގޤައ މ ތަކާެއކ 

ބާރ ަގދަ ދ ނިޔޭަގއި އޮތް    (އެމެރިކާ ) ކެނެޑާާއއެކ  ވެސް އަދި ޔ ނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް    ، ވެސްލްތާއެކ   ކޮމަންވެ  ،ސްވެ

އެކ ވެރި    އެކ ތަކާ  ދައ ލަތް ހަމަ  ގ މަތްތެހ ރަެވސް  ޚާއް ޅ ން  ރި  އަދި  ޤަޞަ ބާއްވަންވާނެ.  އިސްލާމީ   ، އ މ ތަކާއި ކޮށް 

ރަޑ އަޅ ަގނ  ބޭނ ހ މަމެންނާއެކ   ބާްއވަން  އެހީތެރިކަން  ބާއްަވިއެގން  ބަޔަކާއެކ   ތްތެރިކަން  ކޮންމެ  ގ ޅ ން  ން  އެ 

މިއަދާ ހަމައަށް   ދަތ ސިޔާ އިެގ މިނިވަންކަމާ މެންޑ އަޅ ަގނ ، ބާއްވަންވާނެ. ެއއީ ޝަްއކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ

އޮތީ ކާބަފައިންޑ ައޅ ަގނ  ،ރައްކާތެރިކޮށްވެފައި  ކ ރީ  ،މެންެގ  މީެގ  ހަރ ދަނާ ައދި  ބޭްއވި  ވެސް  ސަރ ކާރ ތަކ ން  ެގ 

އަދި   ،ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ވަކި ފަރާތަކަށް ބ ރަނ ވެ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް .ތަ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ެގ ސަބަބ ންފޮރިން ނ ވަ

ޤައ މ ތަކާޑ އަޅ ަގނ  ހ ރިހާ  ބާއްވަންޖެހޭ  އެކ ވެރިކަން  ސަބަބ ން  އިވަ ބާއް  އެކ މެންނާ  އްޖެައކީ ދިވެހިރާ  ،ހެދ މ ެގ 

ނ ވާތީ  މިލިޓަރީ ދައ ލަތަކަށް  ބާރ ަގދަ  އެހާ  ތެރެއިން  ެއކ   ،ރައްޓެހިކަާމއި  ،ރިކަމާއިރަހ މަތްތެ  ،ޮގތ ން  ވެރިކަމ ެގ 

ބޭނ ންޑ އަޅ ަގނ  ސަލާމަތާއިމެން  އޮސިޔާޤައ މ ެގ  އި،  ރިކަމާރައްކާތެ  ،ވާ  ރައްކާކ ރެވެން  މިނިވަންކަން  މި ތީދަތާއި   .

މަްއޗަކަންކަމ  ވިސްނާވަޑައިެގ  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް  ށް  މީދ ކ ރަން. އްއ    ޑ އަޅ ަގނ ަގންނަވާނެ 

ދިމާޑ އަޅ ަގނ  ދައ ލަތްތަކާ  ބާރ ަގދަ  ނެތް  އިނިގލިމެންނަކަށް  ވާކަލަށް  ނެތް ނަމެންޑ އަޅ ަގނށެްއ.  ދިއްކޮށްެގން  ކަށް 

ބޭނ ންޑ އަޅ ަގނ  ކ ރިމެން  ތަރައްޤީާއއި  ވިޔަފާރިއާއި  ހޯދޭކަށެއްވާ  ޤައ މަކާއެއް   ެއރ ން  ދ ޝްވެސް    . މަނ ެވެގންނެއް  

ފޮރިން  ޑ އަޅ ަގނ  ރަނަގޅ   އެންމެ  ސިޔާސަ  ،ޕޮލިސީައކީމެންނަށް  ޚާރިޖީ  ވެސް  ހ ރިހާ    ،ވާނީ  ތަކަށްޙަޤީޤަތ ަގއި 

 ވ ން. މި ޤައ މ ތަކާއެކ  ބޮޑަށް ބޭއް ކޮށް އަަވއްޓެރި  ޞަބޭްއވ ން. އަދި ޚާއް،  ބޭއްވ ން  ވެސް ާގތްގ ޅ މެއްޤައ މަކާެއކ  ވީހާ

ނޫނ ަގއި އެބަހ ރި ާގމި    .ރައްވަންާވނީނާކ ތ  ބިމެންެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަޑ އަޅ ަގނކަށް ރިއާޔަތްކޮށްެގން  ންކަމަހ ރިހާ ކަ
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އެދެ ކަ  ޑ  އަޅ ަގނ ވެސް  ނޫންން  ވަގ ތ ދެ  ންތައްތައް.ފާހަަގކ ރާ  އޮންނަ  ން،  ހ ޮގ  ދިގ  ރިތ ން  މިހާ  ކަންކަމެއް  ހާ 

ޔާލ ތައް  ޚިެގ  ޑ  ައޅ ަގނފ ޅ ންނާއެކ   ބަެއއް ބޭ  ސްޓޭޖ ގައި  ކޮމިޓީ   ޑ އަޅ ަގނނެ.  ށް ނ ބެލޭމެންނަކަ ޑ އަޅ ަގނާގނޫނަކ ން  

 .. ހޫރިއްޔާެގ ބާރ .ންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް. ރައީސ ލްޖ މްހިއްސާކ ރާނަން. އެބަހ ރި ިއޞްލާޙ ކ ރަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެން  ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   މައްސަލަެއއްއިްއޒަތްތެރި  ބެހޭ  ނިޒާމާ  އެދެން.  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  އ ނޫގފާރ    ، ބަރ  

 ދ .ންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ލަ(  މައްސަ)ނިޒާމީ

 :ހަކަދެްއކެވ ންވާ ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

ރައީސް.  !  އާދެ ިއއްޒަތްތެރި  އަޝ ކ ރިއްޔާ  ވިދާނެ ދެން،  ބިލ   ބިލ ަގއި  އް  ބަެއއް  ޅ ނ ެވ  ވާހަކަ  ިގނަ  މާ  ނެތް 

ދައްކަވާތީބޭ އެބޭފ ޅ ން  ވިދާޅ   މާ،ހެންވީ.  ވާހަކަ  ބިލ   އެދޭ  ވަރަށް  ވާހަކަދެއްކެވ ން  ެއއްޗަކަށް  އޮތް  ބިލ ަގއި  ވެފައި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ން. ލަދަންނަވާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ެއހެންނަމަވެސް  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ކަެމއް.  އެދެވޭ  މައް  ،ތިއީ  ބެހޭ  މަރަދޫ  ނިޒާމާ  ނޫން.  ސަލަެއއް 

 ބަރ  ވާހަކަކޮޅ  ނިންމަވާލަދެއްވ ން އެދެން.ންރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެދާއި

 

 :ކެވ ންދެއްވާހަކަމް ޝަރީފް ރ  އިބްރާހީމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

ހިތާމަކ ރަން    ޑ އަޅ ަގނ  އ ނޫގޑ  އަޅ ަގނވަރަށް  ކެތްނ ވެެގން  ވާހަކައަށް  މެެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އެ  ފާރ   ންބަރ  

ވާހަކަދައްކާތީ.   ލިޔަންކިޑައަޅ ަގނޒާތަށް  މީހެއް.  އެނޭގ  ކިޔަން  ބިލ   އ ނކީ  މީހެއް.  ދަންނަ  ދާއިރާެގ  ޔަން  ޫގފާރ  

 ...ންބަރ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ހަކަކޮޅ  ެއކ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާވަގ ތ  ވެސް ހަމަވ މާ  ން އެދެން.  ވާހަކަކޮޅ  ނިންމަވާލަދެއްވ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

 އެދެން.ނިންމާލަދެއްވ ން 
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 :ވާހަކަދެއްކެވ ންމް ޝަރީފް ރ  އިބްރާހީމަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

ނިންމާޑ ައޅ ަގނ އާދެ!   ވާހަކަ  ބަވާހަކަ   ގެ ޑ އަޅ ަގނ ލީ.  ެގ  ބިލަށް  މި  އިައކީ  ެގންނަންޖެހެޞްލާޙ ިއވަރ   މި އޭތައް   .  

ވޯޓ ދޭނަމޭ. އެކަމަކ  ިއޞްލާޙ ކ ރަންޖެހޭ ބައިވަރ    ޑ އަޅ ަގނރަމޭ. މި ބިލ  ބަލައިަގންނަން  ތާއީދ ކ   ޑ އަޅ ަގނބިލަށް  

 ންެގ... ޕްލޮމެޓ ކަންތައްތައް ފާހަަގވޭ. އަދި މި ދެންނެވި ޮގތަށް ޑި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ރަޝީދ . މެދ  ދާއިހިތަދޫ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިްއޔާ އާދެ! 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރަޝީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ   ދާއިރާެގ މެދ  ހިތަދޫ

ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  `.  

މި ހ ށަހަޅ އްވާފައި  ޝަހީމް  ދިވެހިވާ  ޙ ސައިން  ބިލަށް    ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ރިހަމައަށް  ފ   ޑ އަޅ ަގނރާއްޖޭެގ 

އިްއޒަތްތެރިއީދ ކ ތާ ރައީރަން.  ޚިދ މަ؛ ސް  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ބިލަކީ  އިތ ރަށްމި  ކޮ  ތް  ހެން  ންމެހަރ ދަނާކ ރ މަށް 

ެގންނަންޖެ ކަންކަން  ވެސް  ބިހިފައިވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމ ަގއި  ފ ރިހަމައަށް  ބިލެއް   ޑ އަޅ ަގނ ލެއް  މިފަދަ  ދެކެން. 

ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ތ ެގ ޮގތ ަގއި ހިމެނޭ ކަމެއް. ރާއްޖޭެގ ރައީޙަލަޞްޤައ މ ެގ އެންމެ މަތީ މަދިއ މަކީ  ެވެގން  ާގނޫނަކަށް

ރ މަށް ޓަކައި ޤާބިލ  ޛ ކ އިރ ޝާދ ެގ ދަށ ން ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ބިނާކ ރެވި ތަންފީ  ެގމަނިކ ފާނ އަދި އެ    އި،އަޅަ ކަނޑަ

ސަރވިސްއެއް   ފޮރިން  ތަޖ ރިބާކާރ   ސަރަޙައްދީއޮތ އަދި  ބައިނަލްއަމަކީ  އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވާގ    މައިދާނ ަގއި  ީމ 

އިދާ  މ ެގ ފަދިއ ރިން ސަރވިސް ވަކި ާގނޫނަކ ން ވެެގންފޮ؛  ރަީއސްމެ. އިއްޒަތްތެރި  ޅާެވެގންދާނެ ކަމެއް ެވސްރ ފ ދައ 

މި ނޫން.  ސަރ ކާރަކަށް  ހަމައެކަނި  ފައިދާކަލިބިެގންދާނީ  ފަރާތްތަކަށް މ ެގ  ހ ރިހާ  މަސަްއކަތްކ ރާ  ދާއިރާަގއި  މި   

ކ ރިއެލިބިެގންދާ ފަރާތްތަކ ެގ  އެ  އަދި  ފައިދާތަކެ ނެ.  މީެގން  ެވސް  ކަމަރ މަށް  ކ ރާނެ   ހަމަ ދެކެން.    ޑ އަޅ ަގނށް  އް 

ހަރ ދަނާކ ރެވިދޭ  ،ންމެހެއެ އިތ ރަށް  ގ ޅ ން  އޮންނަ  ދެމެދ   ޤައ މ ތަކާ  ދި  ،ދޭ  މ ޅި  ސަބަބ ން  އަށް އްޖެވެހިރާޭއެގ 

ކ ރިއެރ ންތައް   ފައިދާތަކާއި  މ އްދަ ލިބިެގންދާނެ  ސަރވިސްއެްއ  ދިގ   ފޮރިން  ފަދަ  ދެމެހެއްޓޭނެ  ތަކަށް 

ބިލ ބައްޓަންކ ރެިވެގން މި  ެވސް  މަޤްޞަދ ތަކ ދިއ ަމކީ  މ ހިންމ   ކަމަށް  ެގ  ެގ  ކަމެއް  ހިމެނޭ  ށް  ޑައަޅ ަގނތެރޭަގއި 

ރައީސްފާހަަގކ ރެ އިްއޒަތްތެރި  ސަ؛ ވޭ.  މަސައްކަތަފޮރިން  އެހެ  ،ކީ ރވިސްެގ  ސަރވިސްެގ    ދާއިރާތަކާ   ންސިވިލް 

ހޭނެ ކަމަށް ވެސް ާގނޫނ ތަކ ން ވެސް ފާހަގަވާންޖެ  ކަން ވެސްމި  ،ންކަމ ންސައްކަތެްއ. އެހެކިޔާއިރ  ތަފާތ  ބޮޑ  މައަޅާ

ދި   ޑ އަޅ ަގނ  ބޭދެކެން.  ދ ނިޔެއާވެހިރާްއޖެއާއި  ބިނާެވެގން  ރ   ގ ޅ ންތަްއ  ހ ނަރާބޭ،  ނީވަބަދަހިވެެގންދާ    އި ނ ންވާ 
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ސަތ  ރަކ  އޮންނަ ސަރ ކާރެްއެގ ޚާރިޖީ ސިޔާެއއިރާއްޖޭެގ    ، އްސަބ ން އެްއކިބާވެފަިއވާ ތަޢަރިބާ ލިބިފައިވާ ސިޔާސީ  ތަޖ 

ން ެގ ފޮރިން ސަރވިސް ހަރ ދަނާކަމާއެކ  ހިންަގމ ން ެގންދިއ މ  ބަޔަކ  މި ޤައ ބިފައިވާ  ލ ކަން ލި ރ މ ެގ ޤާބިޛ ކ ތަންފީ

ވެސް   އެހެ  ޑ އަޅ ަގނކަމަށް  ދ ނިޔޭެގ  މިއީ  ޢަމަލ ކ ން  ަގބޫލ ކ ރަން.  ވެސް  އ ޤައ މ ތަކ ަގއި  ސޫލ .  ރަމ ންދާ 

ކި ާގނޫނަކ ން ބާރ  ލިބިެގން ވަ   ،އެްއެގ ޮގތ ަގއި އަކީ ވަކި ސަރވިސް ސްވިނަރ  ލިބިފައިވާ ފޮރިން ސަރއި ހ ތަޖ ރިބާއާ

އަކަށް ވެސް  އިނާޔަތާއި ިއންތަކާއި މިންތައް، އިޖ ރާއަތ ތަކެްއެގ ތެރެއިން ހިނަގމ ން އަންނަ ސަރވިސް ޞަނ ވަތަ ޚާއް

ފޮރިން ސަރިވސްެގ   ،އެންމެ މ ހިންމ  އެއް އަސާސަކީކޮށްލެވޭ މި ބިލ ަގއި ފާހަގަ ؛ ސްއީވާން އެބަޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

އި   ތަމްރީނާޞަދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ޚާއް  ށްފ ންނަދިވެހި މ ަވއްޒަ ؛ފ ންނަށްމ ވަްއޒަ

ޮގތ ަގއިހ ނަރާ ބައެްއެގ  ލިބިފައިާވ  ތަޖ ރިބާ  ޕްރޮފެޝަނަލިޒަ  އިކ ރިއަރ ވަ  އި  އިންޓެ ދެމެހެއްޓ ން.  މަތީ ްގރިމާއި  ޓީ 

ކޮންމެހެން ވެސް   އިސާއެްއގަ މިފަދަ މ އައްސަ  ،ކަމަކީއްޓ މަށް ޓަކައި ބިލ ަގއި ފާހަަގކޮށްފަިއާވ ކަންފެހެފެންވަރެްއަގއި ހި

  17ދިވެހިރާއްޖެއިން  ؛ ރައީސްވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެރި    ޑ ައޅ ަގނ ނަންޖެހޭނެ ސިޔާސަތެއް ކަމ ަގއި ވެސް  ހ ން

އަދި މި   އިޕްރޮޓޮކޯލްތަކާ ؛ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތައް   ،ހިނދ   މ ވެފައިވާތަނ ަގއ ާގއިމިތަންމިޝަނެއް މިހާރ  ވެސް ދ ނިޔޭެގ އެ

ޚާއްދާ އަހ ލ ވެ  ޞައިރާއަށް  ފޮރިން   ރިވެ، ކޮންވެންޝަންސްތަކަށް  ބަޔަކަށް  ލިބިފައިވާ  ތަމްރީނ   ކަންކަމ ެގ  މި 

ފާހަަގކ ރަން.    ޑ ައޅ ަގނ ޔޭަގއި މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި  ދ ނި  ދިއ މަކީ ވެސް މިއަދ ެގންވިސްެގ މ ވަްއޒަފ ން ވެގެ ސަރ

ވެސް މި ވަނީ ސީދާ    ވެސް މި މަސައްކަތާ  ތަހ ޒީބާ  ޤައ މ ެގ ތަރަްއޤީއާއި  ،ލާލާއިިއސްތިޤ   ާމއިމި ޤައ މ ެގ މިނިވަންކަ

ާވހަކަކޮޅ  ނިންމާލ މ ެގ ކ ރިން    ޑ އަޅ ަގނ ؛ ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެލާމެހިފަ.  ސީދާ ޮގތ ން ވެސް ގ ޅިޮގތ ންނާއި އަދި ނ 

ބޭނ ންވަނީ އަ   ،ފާހަަގކޮށްލަން  ބިލަކީ  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ކ ރެވޭ  ބަހ ސް  މި  މަސައްކަތަކަށް  ިމއަދ   ކ ރެޭވ  ލަށް 

މަރ   ، ނ ވާއިރ  ކޮމިޓީ  ބިލ   ނިވެސްަގއި  ލާޙަމި  ތަރ ތީބ ކޮށް  މަސަްއކަތް  ޮގތެއްަގއި  އަަވސް   އްޖޭެގރާ  ،ންމ މަށްފަހ  

 އީސް. ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަ. ޝ ކ  الم عليكم الس   ފެނ ން. ވަހެއް ރިހަމަ ޮގތ ަގއި އ ފެދިެގންދާނެ ދ ފ  ފޮރިން ސަރވިސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޖާބިރ .هللا ރި މެންބަރ  ޢަބްދ ތެކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 ؟ތޯެގ އަޑ  ލިބިަވޑަިއަގންނަވާޑ ައޅ ަގނ  وއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 



1202 ން ޖޫ 82                                               ސާލްޖަ ވަނަ 61 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

35 

 

 ރ .ރަށް ސާފ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ! ވަންބަމެފ  އިްއޒަތްތެރި ވަރަށް ސާ

 

 ދެްއކެވ ން: ވާހަކަ ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ރައީސްއާދެ!   ރާއްިއއްޒަތްތެރި  ޚާރިޖީ.  ދި ޚާރިއްޖިއްޔާއިން  އި  ސިޔާސަތާ   ޖޭެގ  ކ ރަންވާނީ  ވެހިރާއްޖޭެގ  ކަންކަން 

ރައްކާތެ ކަމަށް  ސަލާމަތާއި  ވިސްނަިއެގން  ހ ރިޑ އަޅ ަގނރިކަމަށް  ިއްއޒަތްތެރި  ވާހަކަދެއްކި  ކ ރިން  މެންބަރ  ެގ  ން  ހާ 

ޮގތ ން   ބެހޭ  ޮގތާ  ވަކިެވފައި އޮތްތ   ޚާރިޖީ ސިޔާސަ،  ނިގވަޑައިަގންނަާވނެއެ  ށްިއއްޒަތްތެރި ރައީސަ.  ވެސް ވިދާޅ ވި 

ކ ރިޑ އަޅ ަގނ  އިްއޒަެގ  ވާހަކަދެއްކި  ވާހަކަ ން  ދެއްކި  މެންބަރ ން  އަލީަގިއ  ތްތެރި  ޚާރިޖިއިެގ   ، އްޔާއަށްސަރ ކާރ ން 

ބޮޚާރިޖި  ދިވެހިރާއްޖެ ެގންނައްޔާއަށް  ބަދަލ ތަކެއް  އެބިލ މި  ން  ޑެތި  އެކަން  ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ފެށ މ ެގ  ބައޮތް.  ވާހަކަ 

ރައީސްފާހަަގކ ކ ރިން   އިްއޒަތްތެރި  ވާހަކައަކަ؛ ރަން.  ދަންނަވަފ ރަތަމަ  ާއއަށް  އިންޑި  ދިވެހިރާއްޖެ  ،ދަނީމި  މ ން  ށް 

މި ލާށޭއިނ ވިްއކަ ވާހަކައަކަށް  ދެވަނަ  ކ ރަނީ.  މި  އާދޭހޭ  ގ   ،ދަންނަވަނީ  .  ރާއްޖެއާިއ  ސިޅ މި  ޚާރިޖީ  ޔާސަތ   މ ެގ 

ސިމޮރިޝަސް  ފައިވާގާއިމ ކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭޝެލްސް،  އޯޝަނ ން  އިންޑިއަން  ހޯދަން  ،  ޙައްޤ   ންެގ މެޑ އަޅ ަގނެގ 

މިނިސްޓަރ  ބޮޑ   ފޮރިން  ވަމ   ނ ހަނ   އެޑައަޅ ަގނ ންދާކަން  ޤ ރ ބާނެއް  އެހެންވީމާ،  އޭނގެ ށް  ޝާހިދަށް هللا ދ ޢަބް. 

ދަ  ޑ އަޅ ަގނ  ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  އިންޑިއަން  މޭންނަވަވަރަށް  ޑިއެގޯ ޑ އަޅ ަގނއިތާ  އޯޝަންގަ .  ތިބީ.  މި  ޝިއާެގ  ާގމެން 

ނ ން ެވސް  ީގނޭގ. ހަމަ ޔަ ށް އެ ޑައަޅ ަގނކ ރަމ ންދާކަން  މަސައްކަތް   ެމންެގ ޚާރިޖީ ވަޒީރ ޑ އަޅ ަގނކަމ ަގއި ވެސް  ންކަ

ތިމެންޑ އަޅ ަގނ  މި  އޯޝަންގަ   އިންޑިއަން  ތިބި    އި.ބީ  އަޚ ންޑ އަޅ ަގނމަލިކ ަގއި  އ ޚ ތ ންެގ  މެންެގ  ނާއި 

ވެސް  ކަންތައްތަ ދަެގ  ންމެޑ އަޅ ަގނކ ަގިއ  ވާހަކަ  އޮތް  ކިެއއްތޯންހިތާމަ  އަދި  އިންޑިއާ ؟ނަވަން.  ބޭފ ޅ ންނަކީ    އެ 

ޅ ންވާނީ ލޭެގ ލޭެގ ގ    .ނަށްނީ އަޚ ން ވާ  އަޚ ން  ،ވީނަމަވެސް  ރައްޔިތ ން ކަމ ަގއި  ދަށ ަގއި ތިބި އިންޑިއާެގ  ދައިެގދި

މީހ ން އައ ލާދ     ެގމެންޑ އަޅ ަގނއްކައެއް ދިނ މަކީ  ނިްއޔިތ ންނަށް އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ހާގ ޅ މަށް. އާދެ! މަލިކ ެގ ރަ

ޚ ަގއި ނ ދެކޭ  ތާރީދ ވަހަކ  ވެސް  މިއިން    ހިރާއްޖެދިވެ  ،އެކ  މި ވާހަކަ ފާހަަގކ ރ މާ  ކަމެއް ނޫން.  އެދޭނެ  ތީވާ  ށްކަމަ

ބައްލަާވ   ؛މ ޅި ދ ނިޔެއާ ޗެލެންޖ ކ ރައްވާފައި   ،ކާމިޔާބީ  ރ ބަ  އޮތް  ވަޑަިއަގތީ. އެއެ  ފަދަ ކާމިޔާބީއެއް އަތަށް ލައިެގން  

ނޫންޑ އަޅ ަގނ  ަވޒީރ   ޚާރިޖީ  އއެހެ  ތޯމެންެގ  އާންމ   ދ.ރީ  ހަމަ   .ހަވާލ ވެަވޑަިއެގން  މާހިންގ ސް  މަޖިލިެގ 

ފިލި ބޭފ ޅެއް. ޤާބިލ  ބޭފ ޅެްއ. ވަރަށް ތޫނ ވަރަށް   ؛ނ  މަނިކ ފާެވސް އެއެާއއެކ އެކީަގއި ރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ވަޒީރ ކަން  

ޢަބްދ ދަރަން ތިޔަ    ޑ އަޅ ަގނ  ދެން  ޝާހިދޭهللا ވަންދޫޭގ  އެބޭފ ޅ ންދެންނެވީމާ  އެ   ،ނަވާނެނިގވަޑައިަގންނަށް 

ސަ  ަގިއމ ހަމަމެނޭ  ހިނ މަނިކ ފާނ    ދ ނިޔެ ވެސް  ރާއްޖޭއައިސްފަ   އަކ ރ ކާރެއް  މި  ނެތް  ޚާރިޖީއެްއ    ން ޮގތ   ަގއި. 

އިންސާނެއްތޫނ ؟ ކިެއއްތޯ އ   ،ފިލި  އެސީދާސް  ވެ  ފަންކ ރެއްވީ ދ ނިޔޭަގިއ  އަޅ ަގނޑ   މ ގަ ކަ  މަނިކ ފާނ     އި 

ރައީސްކ ރަންަގބޫލ  ިއްއޒަތްތެރި  ބޭނ ން  ައޅ ަގނޑ  ހިތާމަައކީ   ؛.  ވާހަކަދަްއކަން  ވީޑިއޯމިއަދ   ފެންނަީވ   ކޯލްކޮށްެގން 
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އެހެންޮގތަށް ޮގތް.  މި   ،ނަމަވެސް.  ވީ  ވަރައިރާދަކ ރެއް ައދ   އަ ވިްއޔާ  ފެންނަގޮ ށް  އ ފާވެރި ވަހަށް  މިއަދ   ހަދާނެ.  ތް 

އެބަ  ރާއްޖޭ  ޚަބަރެއް  ރައްގެ އޮތް  އެންމެޔިތ ންނަށް  ކ   .  ޮގސް  ދިވެހިންޑޮނބަޑަފަހ ން  ެވސް  އަތ ން   ެގސްަގނޑ  

ހ ޅ ވަމި  އަޅ ަގނޑ ފޭރިަގތީމާ   މި  ޖާބިނީލައިއަދ   ކްލަބް  ހެޕީ  ފަޅ ތެރެމޮބޮޑ   ،ރ   ހ ޅ ވިފައޮތީމި  މިހާރ     ހޮރާ    .

ތަކާިއ  ކޮށް ބީޗ ހީންެގ ޖީބަށް ލ އިރިސްކ ރަން. ދިވެބާރަކ ބާދ  އަ ތަހ ނިޔާއާިއ މ އާއިންނަށް މަރ ޙަބާއި ރަްއޔިތ ންމެހައެ

ޮގތެްއަގިއ    . ޚާއްޞައަޅ ަގނޑ  ދަޢ ވަތ  އަރ ވަންމެއް ނެތި ތަފާތ ކ ރ  ށް ވަކި ންނަވެހީއެންމެހައި ދިލަށް ޒިރީތި މަންމި 

ތ ންެގ  ން ނ ލާހިކ  ލޯބިވާ ރަްއޔިމެއަޅ ަގނޑ ންނެވި  އި  ސް ކަމ ަގިއ މި ަވގ ތ ރި ރައިޒަތްތެލީހ ެގ ިއއް މަޖިއްޔިތ ންގެ ރަ

 ރިހާ ޚިދ މަތެއްެގން ހ ޖ ލައިއިން ފެށި  1ނަށް  ހ ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ މަޖިލީންށާއި ރައްޔިތ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަ

މަޖިލިސް    ހިލޭ ދޭނީ. އެއީ  އަޅ ަގނޑ  ށް  ލިސް މެންބަރ ންނަނަވަން. މަޖިދަން  ންނާނެ ވާހަކައި ހ ފަމި ރަށ ަގއި ހ ޅ ވި

ދޭ  ފަށ ން ޚިދ މަތްޖީބަށް އަތްފޯރާ  ދޭނީ    އަޅ ަގނޑ ންނަށް  ރައްޔިތ    ،ށް މަސައްކަތްކ ރަްއވާތީވެ މެންބަރ ން އެހާ ބ ރަކޮ

ހެޕީ ކްލަބަށް    ެގަގއި ޖާބިރ ހޮރާމޮވޯޑް ބޮޑ ންޓް އެޔަރަންމަނިޔޭެގ ފ ރަތަމަ އެންވަ . ދ ށްފައި މި ޮއތީތަށް ތައްޔާރ ކޮޮގ

ންނަށް ރާ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންޓ ަގއި މަސައްކަތްކ ޔަރަންމަށް އެބަ އޮތް. ރާއްޖޭެގ ެއންވައަޅ ަގނޑަކަން  ންީގނެކަމ ެގ ޔަ ލިބޭ

ޖާދަޢ ވަތ  ކްއަރ ވަން  ހެޕީ  ބައްލަވާބިރ   އޭލަބް  އައި  ހައ   މެއިންފައި  އެންވަ  ގ ންއިނިޓެ މް  ންޓް ޔަރަންމަައ 

ޑަން  އިޓްސް    ، އިނެބިލިޓީޓެސްސަ އ ފާކ   އަޅ ަގނޑ .  ޑީރެ އޯލްބީން  ިމއަދ    ، ރަނީމިއަދ   ރައްޔިތ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

މަ އ ފާވެރި  މިފަދަ  ތިއްބާ  ސިޓ އޭޝަންަގއި  ހެޕީ ؛ންޒިލެއްޕެންޑަމިކް  ދިޔައީ ކްލަބް    ޖާބިރ   މި  ހ ޅ ވިެގން  ިމހާރ  

 . ންމެހައި ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށްއެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރި މެންބަރ ، ަވގ ތ . އިްއޒަތްތެ

 

 ދެްއކެވ ން: ވާހަކަ ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ބޭކ  އެއާއެ  ހަމަ އަންއެކީަގއި  ޓޫރ ން  ވެރިސްޓ ންނަނަ  ދަންށް  މަރ ޙަބާ  ދަން  ނަވަން.ސް  އިއްޒަތްތެރިނަޝ ކ ރ    ވަން 

 ވަބަރަކާތ ހޫ. هللا ސަށް. ަވއްސަލާމްޢަލައިކ ްމ ވަރަޙ މަތ އީރަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ބޮ ޝ ކ ރިއް ވަރަށް  މައްޗަންމެންބަރ   ތްތެރިއިްއޒަ  ޔާޑަށް  ދާ ދެކ ނ   ޮގޅީ.  އަޙްއި  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދ  މަރާެގ 

ދާދެކ ނ   ޮގޅީމައްޗަން )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    .ޚައިތަމް އަޙްއި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ޚައިތަމްމަރާެގ    . ދ  

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ޡިޢާޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ރ  ހެންވޭ މެދ 

 ؟އަޑ  ލިބޭ ދެއްތޯ ެގއަޅ ަގނޑ  . ސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . މެންބަރ  ފ  ިއއްޒަތްތެރިއާދެ! ވަރަށް ސާ

 

 ޢަލީ އާޒިމް ވާހަކަދެްއކެވ ން:މެންބަރ  ދާއިރާެގ ރ  ހެންވޭ މެދ 

ރައީ  ިއއްޒަތްތެރި  ރަޒަތްތެރިއިއް   .ސްޝ ކ ރިއްޔާ  މި   ؛އީސް   ބިލެއް  މ ހިންމ   ސަރ ކާރ ދަނޑިވަމިފަދަ  ން ޅ ަގއި 

ކަމަށްއިދެއް ފޮނ ވަ ސަރ ކާރަށް  ވި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަޝ ކ ރ   ޓަކަިއ  ބިލ   ވަން  މި  އަދި   .

ކައިދެއް ހ ށަހަޅ އްވަ ހެންވި  ޓަކައި  ދެކ ނ ވޭރ  މަށް  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ޝަހީމަ    ެވސް  ޙ ސައިން  ށް 

ރަީއސްއަދާކ ރަންޝ ކ ރ   އަޅ ަގނޑ  އިއްޒަތްތެރި  ހ ށަހަ؛ .  ބިލ   މި ައޅ ަގނޑ ތަޅ މ ަގއި    އިޅަމި  ވާހަކަ  މި  މެން 

، ެގ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ.ދއ  ،ޢިއްޔާމ ނިޔޭެގ އެންމެ ބޮޑ  ޖަދ   ،. އެއީ ްއަގއިވަގ ތެ  ނާސަބ ވަރަށް މ   ދައްކަމ ންދަނީ

ޖެނެރަ އެސެމްޔޫ.އެންެގ  ފެއްޓެވި  ބްލީެގލް  ފ ރައްަވަވން  ވަޒީރ   ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާރައީސަކަށް  ނަ  ިގ  ތާ 

މ ހިންދ ވަސްތަކެ  މިފަދަ  ނ ވެ  ބިލެއް  ސިޔާސަ  ،އްމ   ގ  ޚާރިޖީ  ޚާރިޖީ  ގ ޅޭ  ތާއި  މ ހިޅ މާ  މި މިފަދަ  ބިލެއް  ންމ  

ދަނީމަޖިލީހަށް   މި  ވަޒީރ ކަމ ަގއި  ހ ށަހެޅިެގން  ޚާރިޖީ  މިއަދ   އޮ  ،ވީނަމަެވސް.  ފޮރިން  މަނިކ ފާނަކީ  ފިސަރެްއެގ  އެ 

ފ ޅ  ވަރަށް ސްނ ންރ ެގ ވި ވަޒީ  ،ރ ެގޓައް. އެހެންވީާމ، އަބަދ ވެސް މިނިސްޓެވި ބޭފ ޅެ ތ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި ކެރިއަރ ފެއްޮގ

އޮބޮ ސަރވިސް ؛ކެރިއަރ  ،ވޭ ޑަށް  އެެގ  ފޮރިން  ނޫނީ  އ ފެއްދ ން  ކ ރިމަގ   ބޭފ ޅ ން  ވަރަކ ން  ވީ    ފަރާތަތަކަށް 

މި ބިލ ެގ   ؛ސް ރި ރައީިއްއޒަތްތެ  . ޅެްއ މިއަދ ެގ ޚާރިޛި ަވޒީރަކީޅ ްއވާ ބޭފ ގ ސް ެގންދ ވެއަބަ މ ެގ ވިސްނ ން  ހޯދައިދިނ 

)ޅ(ަގއި   115ެގ  ޤާނޫނ އަސާސީ  ސަބަބ ން ާމއްދާެގ  ބ ނާވަނަ  މި  ބޭނ   ،  އެކަށައެޅ މަށް  ސިޔާސަތ   ާވ  ންޚާރިޖީ 

ެގ ހްޞާލި  މަދ ރާހީމް މ ޙައްޤަތ ަގއި އިބް . ޙަޤީދެކެނީ  ައޅ ަގނޑ މ ަގއި  ކަ  ނޭކަންކަން ފަސޭހަެވެގން ވަރަށް ބޮޑަށް ދާ

ހަ ސަރ ކާރާ  މެންއަޅ ަގނޑ   ،ލ ިވއިރ ަގއިވާސަރ ކާރާ  އޭރ ހަވާލ   މި  ކ ރީ  ؛ތ ސިޔާސަ  ެގވިއިރ ަގއި  ޚާރިޖީ މީެގ  ެގ 

ފޮނިކޮށް ބ ނާ  ،ށްކ ރ ކޮ   ،ސިޔާސަތ   ަގރ ނ   ،ވަނީނަމަ  ކަމަށް   ކ ޑަކޮށް  މެން އަޅ ަގނޑ ނޫނިއްޔާ    ތިން 
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. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ   ކ  ނ ވޭޔަ ރިވެެގ  ރ އިަގންނަވާނެ ބޭޑަ ެގ މި ރާއްޖެއަކަށް ވަންމެއަޅ ަގނޑ ވޭ.  ނ    ްއކަިއެގނެއްހަކަދަވާ

އެހެއޮ މ ޅިން  ދިތީ  ޖަހާފަމާން  ވެސް  ލަކަށް  ނެތޭ  ސިޔާސަތެއް  ޚާރިޖީ  ދަންނަވައަޅ ަގނޑ  .  ދާނެ. ލެވިއިމެންނަށް 

ެއ    ިއ،ދަންތަކެއް އ ފައްން ސަރވިސް އޮފިސަރ ކެރިއަރ ފޮރި  ،ކީކަމަ  ލ ން ކ ރާމެން މި ބިއަޅ ަގނޑ ނަމަވެސް،  އެހެން

ދިވެހި ސިޔާރާފަރާތްތަކަށް  ޚާރިޖީ  ދިނ ސައްޖޭެގ  ބާރ ތަކެއް  ހިންގ މ ެގ  ކޮންމެންތ   ބަދަލ ވާ  ސަރ ކާރ   ފަހަރަކ     . 

ންެގ މެއަޅ ަގނޑ ފިސަރ ން  ސަރވިސް އޮ  ފޮރިން  އި،ލަ  ނަށްންތަތަެއކި  ެއކި  އި،ނޑާލަންެގ ސަފީރ ންތަްއ ކަމެއަޅ ަގނޑ 

ޚަރަދެއް އެތައް  ތައްޔާރ ކ ރީ  ެގންދިއަޅ ަގނޑ ކޮށްެގން    ދައ ލަތ ން  ހިސާބަށް  އެ  ބައެއް ޔަ  މެން  ފޮރިން  ؛އެތައް 

އޮފިސަރ ކަނޑާސަރ ންތަވިސް  އަސިޔާ  ލައިކެްއ  ބަެއއްެގ  ކޮންމެތްސީ  ބަފަހަރަކ   މަްއޗަށް  ސަރ ކާރ   ދަލ ާވ  

ދެކޭޮގތ ަގއި ވަރަށް   އަޅ ަގނޑ ށް މި ބިލ ން  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  މ ޅިން އެހެން ދިމާލަކަށް ދިއ ން ހ އްޓ ވ މަ  ފަހަރ ފަހަރ 

ައޅާބޮޑ    ، މީެގ ކ ރީަގއި ކަންކަން ަގއި ލާއިރ އިބަލަ  އަށްކ ރިމެން މީެގ  ައޅ ަގނޑ ޔާސަތަކީ  . ޚާރިޖީ ސިބާރެއް އެބަ 

ޮގތަށް    ހިނާގފައި ކަންކަ  ،ލާއިރ ަގއި އިބަލައޮތް  ސަރވިޚާރިޖީ  ފޮރިން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އޮފިސަރ ންމ ަގއި    ، ސް 

އަހަރަށް   30ގ   . ދިޓ ންނެއް ނ ތިބޭރ ޑިޕްލޮމޭ. ކެރިއަތިބޭންނެއް ނ  ބި ފޮރިން ސަރވިސް އޮފިސަރ ތި  ތަމްރީންވެފައި

ްއޔާ ނ ެވއްޖެހިތްޕ ޅާ  ޔާއަކ ލްޖ މ ހޫރިއްރައީސ ؛ ހިތްޕ ޅާނ ވާޅަކާ މެދ   އި އޭރ ެގ ވަޒީރަކަށް ހ ންނަވާ ބޭފ ަގއިރ  ލާއިބަލަ

ތަނެްއެގވަޒީރަކ  ކޮންމެވެސް  ޮގތ ން  އަރ ވާލ މ ެގ  ސަފީ  ،   ޤައ މެްއެގ  ފޮދ ރ   ކެރިއަރ އިނ ވަރަކަށް  ފާނެ. 

ކިޔަވާފައި ތިބި ބަިއވަރ     ، ހ ރި ބާތަޖ ރި  .ށް ތަފާތ ހާލަތ  ވަރަރ ެގ  ވެސް، މިހާނަމަން. އެހެނެޓ ންނެއް ނ ތިބޭޑިޕްލޮމޭ

ދާޓ ންޑިޕްލޮމޭ ފޮރިން  ތިބިއި،  އެބަ  ފަރާތްތަކެްއ  ބަިއވަރ   ޮގތެއް  ރާެގ  ވަކި  ފަރާތްތަކަށް  ެއ  ވަކި  ހޯދައި.  ދިނ މަކީ 

 ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ެގ  ަގއި ިމ ރާއްޖޭޤީޤަތ  މަކީ ޙަ ތެރެއިން ކ ރ އްގެ ށްެގން ކަންކަން ކ ރ މަކީ ާގނޫނެ ބައްޓަންކޮޮގތަކަށް

ެގންދިރަނަގޅ    ހިތަށް  ން.އ ދިމާލަށް  ފަރާތަކ ން  ޔަވެރި ؛އަރާހަމަ  ވަޑަިއަގންނަވާ  ހިތަށްކަށް  މީހަކ   ޮގތަށް  އައެ  ރާ 

ށް ބޮޑަށް ކައި ވަރަޓަ  ށްޤަތ ަގއި ދިއ މަަވކި މިސްރާބަކަށް ޙަޤީ  ، ދިމާލަކަށްވަކި  ،ކަން ނ ކޮށް ވަކި ތަރ ތީބަކ ންކަން

ޮގތ ަގއި  ބިލެއް   ރ އަޅާބާ މިއަޅ ަގނޑަެގ  ބިލ ށް  ފެނި  ޙަ  ބިލ ން  މި  ސެކްޤީެގންދަނީ.  އެހެން  ށް  ރތަކަޓަޤަތ ަގއި 

ޕޮލިސްލާއިރ  އިބަލަ މިސާލަކަށް  ކަސްޓަމް.ޑީ.އެފްއެމް.އެން  ،ަގއި  ބޭފ ޅ   ،،  ތެރޭގައިއެ  ސަރވިސްެގ ންެގ  ސިވިލް   

މަދ   އިވަޒީފާަގ ަވރަށް  ފަރާތްތައް  ފަރާތްތައް އަބަދ ވެސް ކޮންމެ ސަރ   ވާނެ.ތިބި  ފަރާތްތަކ ެގ  އެ  އެ  ކާރެއް އަޔަސް 

  ކެނޑ މެއް ނެތިމެދ    ރައްޔިތ ންނަށްއެ ޚިދ މަތްތައްލަތަށް ނޫނީ  ނ ކެނޑި ކ ރިއަށް، ދައ ދ ، މެޓީ އ ތް ކޮންޓިނިމަސައްކަ

  ޖީ ގ ޅ މާ އެ ޚާރި  ،މާއިޚާރިޖީ ކަންކަ  ،ެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއިމެން ޑ އަޅ ަގނން ވެސް  ންވީމާ، މި ބިލ . އެހެދޭލިބިެގން

ެގންދިޮގ  ތްއޮ ތަރ ތީބ ން  ވަރަތަށް  ބިލެއް އ މަށް  ބާރ އަޅާ  ބޮޑަށް  ޮގތ ަގއި  ށް  ފާހަ  ައޅ ަގނޑ ެގ  ބިލ   . ަގކ ރަނީމި 

އޮތް  ެގނެވެން    މެއްހަމަކަރިށް ފާސްކ ރ ަމކީ، އަދި އިތ ރަށް މި ބިލަށް ފ ދެކޭޮގތ ަގއި މި ބިލ  މި އޮތް ޮގތަ  އަޅ ަގނޑ 

 ،ނިމި  ،ވެވީހާެވސް އަވަހަކަށް ފާސް މި ބިލ     ،މަކަމެއް ެގނެސްހަށްވ ރެ ފ ރިސްޓޭޖ ަގއި މިއަކަމަށް ވަނީނަމަ ކޮމިޓީ  
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އައ މަކީ   ޖެހިެގން  ސިފަ  ސަރމެއަޅ ަގނޑ ދަންނަވާނީ    އަޅ ަގނޑ ާގނޫނެްއެގ  ފޮރިން  ތްކ ރާ  މަސައްކަ  ގައިވިސް ންެގ 

ދިއ މަށް ވަރަށް ވެސް  ކ ރިައށް ެގންށް  ހަރ ދަނާކޮ ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  . އަދިސް ބޭނ ންވާނެ ކަމެއްވެ  ހ ރިހާ ފަރާތްތަކެއް

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އި   ދެކެނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެއް ކަމ ަގއި ކަ މ މ ހިން

 

 ސަން ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން( ލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރ  ޙަ)ވި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސަތ ންރިޔާ

މިއަޅ ަގނ.  މެންބަރ   ތްތެރި ިއއްޒަ  ޔާ ޝ ކ ރިއް ފ ރ ޞަތ   މިހާރ   ދާއިރާެގ  ދެކ ނ    ޮގޅީމައްޗަން އަރ ވަނީ    ޑ    

އަޙް މެންބަރ   ޚައިތަމައިްއޒަތްތެރި  އޮންލައި  .ށްމަދ   މެންބަރ   މިހާރ   ނެއްއިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ،  ނޫން.  މިލަންދޫ   

 ން.  އަރ ވަރ ޞަތ ފ  އަޅ ަގނޑ އަށް ޟާމެންބަރ  ޢަލީ ރިދާއިރާެގ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޟާންބަރ  ޢަލީ ރިމެމިލަންދޫ ދާއިރާެގ 

ރައީއާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ސަ  .ސްޝ ކ ރިްއޔާ  ފޮރިން  ބެހޭ  ސްރވިދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަޖިލީހަށް  ބިލެއް  އާ  ރައްޔިތ ންެގ 

ފަރާތ  ދާއިސަރ ކާރ ެގ  ދެކ ނ   ހެންވޭރތ   މެންބަރ  ތްތެ ޒައިއްރާެގ  ން  ޝަހީ ރި  ޙ ސައިން  ހ   ތީެވ  ދެްއވީށަހަޅ އްވައިމް 

ދަ ހޭ މިފަޖެލަން އެބަމެން ވިސްނާއަޅ ަގނޑ ؛ ސްއީރި ރަތްތެނިކ ފާނަށް. ިއއްޒަދަންނަަވން އެ މަބޮޑަށް ޝ ކ ރ   ވަރަށް

ވަނަ   2018  ،ސްވެ ރަތަމަޖެހޭ ކަމެއް މިއީ އެންމެ ފ  އާކޮށްލަންހިތ ން ހަނދާން ައޅ ަގނޑ ޑިަވޅ ަގއި ައއި ދަނބިލެއް 

ނޮވެ މަހ ެގ  ންއަހަރ ެގ  ދ   17ބަރ   ހިސާބަވަހާވަނަ  އ ފެދި  ،ށް  މި  މ ޙައޮތް  ފައި  މިހާރ   އިބްރާހީމް  އްމަދ   ރައީސް 

ސަރ ކާރ ޞާލިޙް ޙިކ މަތްތެރި  ޚާރިހިރާއްޖޭެގދިވެ  ،އިރ ނ އ ފެދ   ެގ  ނ ވަތަ  ސިޔާސަތ   ދިވެހިރާއްޖީ  ޖެއާއި   

ޤައ މ ތަދ   އޮތް މެހިފައި    އިލާވަށަ   ޖެއާއްރާދިވެހި މިންވަރަނިޔޭެގ  ކިހާ  އޮތީ  ގ ޅ ން  އޮތް  ކިހާ   ކަށްތޯކާ  ެއއީ  އަދި 

އެންމެންއަޅ ަގނޑ  .  އްތޯކަމެ  ންމ މ ހި އެބަ    މެން  ރަީއސްަގބޫވެސް  ިއއްޒަތްތެރި  ވަރަށް  އްޖެއަރާހިދިވެ  ،ލ ކ ރޭ  ކީ 

ިއޤ  އަދި  ޤައ ެމއް.  ޮގތ ކ ޑަކ ޑަ  ކ ޑަ ތިޞާދީ  ފ ދ ންތެރިކަން  އާމްދަނީރަްއޔި  ،ން  ލިބޭ  ވެތ ންނަށް  އަދި   ސް 

ގ ޅިފައި އޮތް    ރާއްޖެއާދިވެހި  އިވެހިރާއްޖެއާ. އެހެންވީމާ، ދިލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް ކ ޑަ ޤައ މެއްމާލިއްޔަތަށް    ރައްޔިތ ންެގ

،  ރެއިން އޮންނަ ގ ޅ ން ހަރ ދަނާ އ ސޫލެްއެގ ތެތަކާިގނަ ޤައ މ   އަށް ވ ރ190ެ  އި، އ މ ތަކާ ޤަ ތަ ދ ނިޔޭަގއި ހ ރިނ ވަ

. މަކީ ކިހާ މ ހިންމ  ކަމެއްތޯދެމެހެއްޓިފައި ޮއތ ރިޖީ ގ ޅ ން ، ޚާ ގ ޅ ންނަ  ެގ ެއ އޮންންމެއަޅ ަގނޑ  ކަން ނ ވަތަ  ވެރިއެކ  

 ހަމަ   ،ފާހަަގކ ރައްަވއިފިތެރި މެންބަރ ން  ސާބަށް އައިއިރ ަގިއ ބައެއް އިްއޒަތްރ  މަހާ ހިބަ ންވެހަރ ެގ ނޮވަނަ އަ  2018

 މ ޅި  އޮތީ  އި މި ދިވެހިރާއްޖެއިރ ގަ ކާރ  ައއިނޫން ޮއތީކީ. މި ސަރ   އްއެ ަގލެވޭ ހާލަތެއް ދަްއކާމަދ  ޤައ މަކާ ނޫނީ ވާހަކަ
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ށް  މެންނަކަައޅ ަގނޑ  ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއިހާލަތެއްަގނިކަމެތި    ވަރަށް،  ވަރަށް އެކަހެރިވެ  ،ޅ ން ކެނޑި ދ ނިޔެއާ ގ 

ންެގ  މެއަޅ ަގނޑ ެވސް ނ ވަތަ    ހާލަތ ރީެގ  ޓަންެގ މިލިމެއަޅ ަގނޑ .  ބެވޭކަށް ނެތްަގއި ތިވެެގން ވަކި ބައެްއެގ ޮގތ  ވަކި 

  ، މެތިވެނަކީ ނިކަމެންައޅ ަގނޑ ަގިއ  ބަލާއިރ  ވަރަށް   މިންލީ ތަނަވަސްކަން ހ ރިންެގ މާމެައޅ ަގނޑ  ދަތ ތައް ނ ވަތަ  ޔާސި

އި ދ ނިޔޭަގކަމެއް، ވަރަށް ބޭނ ންތެރި ކަމެއް    ވަރަށް މ ހިންމ   ،ންވީމާހެ. އެވަކިވެަގނެެގން އ ޅެވެން އޮތް ބައެއް ނޫން

ޤައ މ  އެއޮތް  ާގތަކާ  އަބަދ ވެ ތްގ ޅ މެކީަގއި  އެއް  ބޭްއވ ން  އިބްރާހީމްއީސް  ރައީސް  ސަރ ކާރާ    ޙައްމަދ  ޞާލިޙްމ   . 

ދިވެހިރާއްޖެއިން އޭރ ަގއި ވަކިވެ ގ ޅ ން    ،ދިޔައީނަށް ފެނިެގންމެންއަޅ ަގނޑ އި  ވަޑައިެގން މި ސަރ ކާރާ އެކީަގހަވާލ ވެ 

އެތައް އިކަނޑަ އޮތް  ކަލާފައި  ސަބަޭއެގ  ،މެއްެއތައް  ކަދިވަމ ންެގއްލ ންބ ން    ކިތަންމެ  ފޮރިން  ޔަ  މިހާރ ެގ  މަކަށް 

ހަރ ދަނާ ޙިކ މިނިސް ެއކީަގއި    ،ށްދަކޮ ޢާރިކަމާ އެކީަގިއ އަލ ން އަނބ ރާ އިމަތްތެޓަރާ އެކީަގިއ ވަރަށް  ެއ ޤައ މ ތަކާ 

 ިމ  އިވިެގން  މެންނަށް ދާދި ފަހ ންއަޅ ަގނޑ ފަހ ން    ންމެށް އެކޮއި ގ ޅ ން ާގއިމ ގަ ން ބަދަހިކޮށް ދ ނިޔޭެގ ފެންވަރ ޅ ގ 

ބަ ދ   ،ދިޔައީ މަޖިލީހ ދ .ވާމީ އގ  އަ އިނަލްނިޔޭެގ  އާންމ   ރަީއސްެގ  އޮތް  ކަ  ެގ  ކ ރިއަށް  ދިވެހިރާމަށް  އްޖޭެގ  ދައ ރަށް 

ފޮރިންމިހާރ ެގ އިއްޒަތްތެރި  މިނިސް  ހޮޓަ  ދ ނިތަން  ދިޔަވިެގންރ   ޤައ މަ  190ޔޭެގ  .  ވޯޓ ކ އެތައް   143އިރ   ލީން 

ދިިގނަ   ވ ރ  ޤައ މަށް ތާއީދ ކޮށްވެހިރާއްއިން  އޭެގފަޖެއަށް  އެހެންވީމާ،  އޮތް.  މާނައަިއ  ސަރ ކާރ ން   މިއަދ   ،ކީ 

ހަރ ދަނާެގންގ ޅެ ވަރަށް  ިވސްނ ން  ، ނީ  ޙިކ   ،ތެރިވަރަށް  އެކީ ވަރަށް  ެއކީގަ   ، ަގއި މަތްތެރިކަމާ  އޮޤައ މ ތަކާ  ނަ ންއި 

ބަދަގ ޅ ން ސިޔާސަތެއްކަ  މިދަން  ައޅ ަގނޑ ން.  ހިކ ރ މ ެގ  ވާހަކަައކީއ   ނަވަން  އިއް ޅޭ    ، ރައީސް  ތެރިތްޒަ 

ނެމެންނައަޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރ ަގއިކަށް  ކ ރިން  ެގންގ ޅ ތޭ  އެ  ސިޔާސަތ   ދަމަހައްޓައިެގންތައް  ނ   ނިޔޭަގިއ  ދ   އެޮގތަށް 

ތިބެވޭކަށްމެއަޅ ަގނޑ  އ ޅެޭވކަށް.  މެންނަކައަޅ ަގނޑ .  ންނަށް  ވަކިވެެގން  ނެތޭ  ނެތޭ މެންއަޅ ަގނޑ ށް  ނަކަށް 

އ  ެއއްޅެވޭކަށްއެކަހެރިެވެގން  ެއހެންވީމާ،  ައނެދ    .  ދ ވަހަށް  ވަހ ން  ދ މެންެގއަޅ ަގނޑ އް  މ ޅި  އަންނަ   ނިޔެއަށް 

ލ  ސްެގ ބިފޮރިން ސަރވި  މި  .ތައް ބަދަލ ކ ރަންޔާސަތ މެންެގ ސިއަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ  ަގއި  ލ ތަކާ އެކީބަދަ

.  އް ކަންބޮޑ ވ ންތަްއ ފާހަަގކ ރަްއވައިފިބައެ ތެރި މެންބަރ ންެގ  ޮގތ ން ބަެއއް އިްއޒަތް  ޅިފައި އޮތް ޮގތާ ބެހޭމިހާރ  ހ ށަހެ

ޓީ ވެސް، ކޮމިހެންނަމަ. އެތައް ހ ރެދާނެއެއް ކަންބޮޑ ވ ންލީހަށް އަންނައިރ  ބަބިލ  މަޖި  ، ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ 

ލ ކޮށް  ކަން ވެސް ބަދައެ  ،ވާނަމަހ ރި ކަމަށް  ކެއް  ދިކ ދި ކަންތައްތަށްެގން ބަދަލ ކޮށްލަންޖެހޭ ކ ކޮހަލާަގއި މަޝްވަރާ މަރ 

އަދި މި ބިލ  ާގނޫނަކަށް    ،ށް ނިމިލާަގިއ މި ބިލ  މަޝްވަރާކޮޙައަވަހަކަށް ކޮމިޓީ މަރ   ވީހާ  ،ނީމެން އެދެއަޅ ަގނޑ 

ބޭނ ދިއ ންވެެގން މިއަދަށް.  މ   ވ ރެ  މަކީ  ކަން  ،ހިންމ މާ  ފައިދާހ ރި  ބިމާ  މި  މި މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ ލ ން  ތައްތަކެއް 

ންޑަމިކްެގ  ވި ޕެ. މި ދިމާނެކަންވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދޭެގ ތެރެއިން ދިޖީ ސިޔާސަތ ޚާރި  ނީމާފާސްކ ރެވ  ބިލ ން މި ޮގތަށް  

މިއަދ ެގ    ،ންއިެގ ތެރެ ގ ޅ މ ެގ ސިޔާސަތ   ޖީ، މި ޚާރިމިހާލަތ ަގއި ެވސް  .ރަނީ މިހާރ  މި ާގތްކ ރާއަހަ  2ހާލަތ ަގއި  

ެގ ސިސަރ ކާރ ން  ތެޔާސަތ ންގ ޅ ނ   ަވޒީ ެގ  ޚާރިޖީ  ދ ނިރެއިން  ޤައ މ ތަކާރ   މަސަްއކަތ ން   އެކީގައި  ޔޭެގ  ކ ރެްއވި 
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ބޮޑެތި  މ ންދިޔަ  ށްދެއ މ ތަކ ން ރާއްޖެައށް ފޯރ ކޮތ  ދ ނިޔޭެގ ޤައެންމެ ބޭނ ންވި ވަގ   ،ނ ޖެހި  ހާލ ގައިބިކަ  ދިވެހިރާއްޖެ

ރަ ިއއްޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ނަަގންޖެހޭ  މިއަދ   ޮގތ ން  މިސާލެއްެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދިވެސް  ؛ ސްއީއެހީތެރިކަމަކީ 

މިއަޅ ަގ ހާލަތ ން  އ   ނޑ މެންނަށް  މި  ވެސް    .ެގންއަރައިނ ަގނެވިޅެނީ  ދ ވަސްތަކ ަގއި  އޮތް  ކ ރިއަށް  އަދި 

މި   އަވަހަކަށް  އަރައިލަހާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޮޅ ތ ން  އެއްމަަގނެވޭނެ  ނ ފެނޭ.  އަދިއެއް  އަޅ ަގނޑ މެންވީމާހެންޗެއް   ، 

ދ ނިޔޭެގ    ންެގ މަތިތަކެއްލ އ ސޫ  ހަރ ދަނާ   މާ މ ހިއްމ   ވ ރެ  އަދި އިްއޔެއަށް  ވ ރެ  ށްދަމިއަހެން ވެސް  އެބަ ޖެހޭ ކޮންމެ

ގ ޅ   އ މ ތަކާޤަ އޮންނަ  މި  އިެއކީަގއި  ޮގތްން  ބަދަހިކ ރެޭވނެ  ހޯދަތ ރަށް  އިތ ތައް  ވަރ ިއ  އެަގދަކ ރަށް  ޖެހޭ.  ރަން  ބަ 

ކ ޑަިއރ އަ އެންމެ  ހަނދާން  ޅ ަގނޑ މެން  ޤަދ ނި  ،ރޭހ ވެސް  މަ ؛ކ ންއ މ ތަޔޭެގ  ވަރަށް  ޤައ މަކ ން   ދ އޭރ ަގއި 

ޤައ މ ތައް.  ކޮށްދޭ  ން ފޯރ ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަ  ަވރަށް ިގނަ  އިނިޔޭަގރ ކޮށްދެނީ. މިއަދ  ދ ތެރިކަން ފޯށް އެހީއަޖެރާއް

ފާޅ ަގނޑ މެއަ،  ހެންވީމާއެ މި  އިހަަގކ ރެވޭންނަށް  ނ ކ ތާއަކީ  އަޅ  ތެއްޒަތް  ރައީސް،  އެބަރި  ން ޖެހޭކަ  ަގނޑ މެން 

އޮން  ެއކީ  އ މ ތަކާޤަ މިަގއި  މިހާރ   ހަމަތައް  ާގނޫނީ  ހަރ ދަނާކ ރެވޭނެ  އެބަހާލަތ ން  އޮތް    ނަގ ޅ ން   ބަދަލ ކ ރަން 

މ ތައް  އ ޤަދ ނިޔޭެގ    .ކިތަންމެ ކަމެއް މިއަދ  އޮތީ ބަދަލ ވެފަ  އޮތްވޭ. އިްއޔެ  ކ  ނޯއެއްޮގތަކަށް އަބަދަ  ޔެދ ނި  ޖެހޭކަން.

އެބަ   ތަޑ އަޅ ަގނ .  ބަދަލ ވޭވެސް  މ ސްތަޤް  ،ސިޔާސަތ ތަކާއި ަގނޑ މެންެގ  ައޅ   ،ބާއި ޒީހ މެންެގ  ބަލަށް ައޅ ަގނޑ މެން 

ކަންތައްތަކަ ހ ރި  ަމގ ފަހިކ ރަން  ޮގވާށް  މި    ،ތަށް ނޭ  މިއަ  ޤައ މ ެގ ސިޔާސަތާއިއަދި  ެގ  ޤައ މ   މި  ، ނިވަންކަމާއިދި 

އިސްލާމީ    ،ށްތަޮގެގއްލިެގންނ ދާނެ    ލާލާތިޤްއިސް ތެޤީޢަ އަދި  ތަރަ  ރެއިންދާެގ  އިސްލާމީ  ހައިެގ  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ 

ާގނޫނަކ ން ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ހ ރި  ކ ރެވެން  ފާސްވެެގ  ،ޅި ށައެއެކަ  ތެރޭަގއި  ާގނޫނ   ންދިއ ަމކީ މި 

ފައިދާއެލިބިއ މަށް  ޤަމި    ނަށްަގނޑ މެންޅ އަ ލި،  އްެގންދާނެ  ޮގތަކ ން  ފައިދާތަކެއްެއތައް  ިއތ ރ   ކަމ ަގއި    ބިެގންދާނެ 

ދެކޭތީއަ ބޮޑަށް  ،ވެ ޅ ަގނޑ   ވަރަށް  ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްވި  ހޯދީ.  އަފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިްއޔާ.  ވީ  އެދެނީ    ހާޅ ަގނޑ  

އ ސްމިނަށް ދަތ ރ ކ ރެވޭނެ ށްވ ރެ ައދި  ސް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ަގއި ދ ނިޔެ މިހާރަޮގވެެގން   ލ  ާގނޫނަކަށް އަވަހަކަށް މި ބި

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ަގއި    ވަތަން މިނިސްޓްރީަގިއ ނ ލާ ެއކީަގިއ ފޮރިބި  ެގވިސް ސަރ  އަދި ފޮރިން  . އ ންޮގތްތަކެއް ެވެގންދި

ތަކ ެގ  ލ ފަިއވާ އ ސޫއި އެކަށަެއޅިެއކީަގ  މާސާބިތ ކަ  ،ެއކީަގއި  ންކަމާީގމަސައްކަތްކ ރައްވާ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ޔަ 

މާތެރެ މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ  ލިބިެގންދިއ ންއ ޙަމާ  ފަހި  ،އ ލެއްޙައިން  ޔަޅ އަ   .ލެްއ  ސަރ ކާރ ން  ، ންީގަގނޑަށް    މި 

ދިވެހިރާއްޖޭ  ނ ކ ރާލާޤްއިސްތި  ެގއިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ކަެމްއ  އެްއވެސް  ެގއްލޭނޭ  މިނިވަންކަން  މާ    .ނެލާއި  އެއަށްވ ރެ 

 . ރި ރައީސް ތެއި ކ ރިއަށްދާނީ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްއެކީގަ  ންތެރިކަމާވިސްނ  ކަމާއިހަރ ދަނާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 މް. ޚައިތަ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ރާެގ ިއއްޒަތްތެރިނ  ދާއި ޅީ ދެކ ގޮ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . މައްޗަށްއްޝ ކ ރި
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 މް ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޙްމަދ  ޚައިތައަ ބަރ މައްޗަންޮގޅީ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެން

އި  ރައީސްޝޫކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ރަީއސް.  މައްސަލައެ ؛އްޒަތްތެރި  ކ ޑަ  އައެޕްލިކޭޝަނަށް  ޖެހިެގން  ޅ ަގނޑ   އް 

  ންނ ވާފައި އޮތް ފޮރިން ފޮސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ   ؛ސަރވިސް  ންފޮރިއާދެ!    ޖެހ ނީ އިނޭގތޯ.ޕްލިކޭޝަން ރީބޫޓްކޮށްލަންއެ

ސް  ވެ  އެންމެ ފ ރަތަމަ  މ ެގ ކ ރިންވާލ ން ވާހަކަެއއް ދަންނަނ  ބޭނަވާލަންޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ދަން  ބިލާ ބެހޭ  ސަރވިސް

ބޭނ  ފަހ ން    ،ންވޭއަޅ ަގނޑ   ހޯއްދެވި  ވެހިރާއްޖެދިއެންެމ  މި  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ   ؛މިޔާބީކާއިން   ފޮރިން ަގނޑ މެންެގ 

ކ ޑަކ ޑަ ރާއްޖެއަށް    އަޅ ަގނޑ ެމން މިއިނޭގތޯ.    ގައިބްލީސެމްެގ ޖެނެރަލްެގ އެޔޫ.އެން   ، ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީ   މިނިސްޓަރ

  ަގނޑ  ހަމަ ޝ ކ ރ އަޅ   އަދި ޚާރިޖީ ޓީމަށް  ސްޓަރަށާއިނިމި   އި ކާމިޔާބީއެްއ އެއީ. ދެން މި ކާމިޔާބީަގ  ވަރަށް ފ ރިހަމަ

މި    ،ބޭނ ން  ދަންނަވަން ދެން  ބޭނ ންވޭ.  ދަންނަވަން  ަމރ ޙަބާ  ބެހޭބިލާއަދި  އަ    ދަންނަވާލަން ޮގތ ން    ޅ ަގނޑ  

 މި ބިލ  . ެއކަމަކ ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އަދި އިތ ރަށްމި ބިލަކީ ފ ރިހަމަ ބިލެއްީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި ރަ   ބޭނ ންވަނީ

މަރ  ފ ރިހަމަކ ރެވިެގންޙަކޮމިޓީ  މެންބަރ ދާނެލާަގިއ  އިްއޒަތްތެރި  ދެން  ފާހަަގކ ރެ  ން.  ކ ރިން   ،ވި އްވެސް  އަޅ ަގނޑ  

ންނަށް ވެސް ފާހަަގކ ރަްއވާފައި އެބަ ހ ރި ބަެއއް ޕޮއިންޓްސް މީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަދެްއކެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

ންވާ ން ބޭނ ނޑ  ދަންނަވާލަތ ރަށް ފ ރިހަމަކ ރެވޭނެ. ދެން މީަގއި އަޅ ގަ ެގނެވިދާނެ ނޫނީ އި  ބަދަލ   ލާގައިޙަކޮމިޓީ މަރ 

 ފޮރިން  ންނޫނީ، އެހެްއވާ ބޭފ ޅ ންެގ ވާހަކަތަކ ަގއިސަރވިސްަގއި އ ޅ    ން ފޮރިތްއެބައޮ  ،ވާހަކަައކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މ  ކަމެކޭ  ންހި ައސްލ  ވަރަށް މ މަށް ވެއްޖެއްޔާ ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާނީކަ  އިލާބޭފ ޅ ންނަށް ބަލަްއވާ  ޅ އ   ގައިސަރވިސް 

ވ މަކީ  ރެއްކ މ  ހާސިލ ކަމ ަގިއ ތަޢ ލީބޭފ ޅ ން މި  ކީ. އަދި ހަމަ އެާއެއއްކޮށް އެންސަބޭފ ޅ ންެގ އެކްސްޕީރިއެ  މީަގއި އެ

މ ަގިއ  އިލާ ކަކަންތައްތަކަށް ބަލަ  ބައެއް ދިމާވެފައި ހ ރި  ށް ކަމެކޭ. އެއީ މިހާތަނަށް އަޅ ަގނޑަ  މ ންވެސް ވަރަށް މ ހި

ބައިވަރ  ކަންތައްތައް.  ޑ  ދެކޭ ވަރަށް  ަގނ ޅ ނެ ކަމަށް އަކ ރެވޭނޫނީ ރަނަގޅ   ނެއެބަ ހ ރި އިންޕްރޫވްކ ރެވޭޔާ  ވެއްޖެއް

  ވާހަކަތަކެއް ވެސް  ޮގތ ން  މ ކ ރ މ ެގއިރ ގާ ކޭޑަ  ބިލ ަގިއ ވަރަށް ސާފ ކޮށް އެބަ އޮތް ފޮރިންގ ސަރވިސްދެން މި  

އެބަ އަޅ ަގނޑ   ައއިސްފަ. އޮތް    މީަގއި  ޙަ  ދެން  އަސްލ    ވިސްއާސަރ   ވިލްސި   ވެސް  ގައިޤީޤަތ  ދެކޭޮގތ ަގއި 

ހަަގކ ރަން  ޅ ަގނޑ  ފާއަ. އަދި  ެގންދާނެޔާ ވަރަށް ފ ރިހަމަ ޮގތެްއަގއި މިކަން ކ ރެވިަގއި ވެްއޖެއްކަމ   ކޮށްލެިވއްޖެކިވަ

  އި އެބަލާފައިވަ ޅ އަ ޮގތ ން ވެސް އެއަށްވެސް އަލި  އެ ކަންތަްއތަކާ ބެހޭ  ،އިމާކ ރ ވިޔަފާރި  ، އާއި ހަދިޔާ ؛އް އަދި އެއް ކަމެ

ސަރވިސްަގއި    ިމޮގތަށް ފޮރިން  ވާނެ ކަންނޭނެގހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އެނިގލައް  ޑަށް ހީވަނީ އޮތް. ެއއީ އަޅ ަގނ 

  ނާންނަ   ހަމަ  .ނަ ކަމެއްެއއީ އޮން  ،އަންނާނީ  ތަކެއްކަންކަމާއި ެއއްޗެހި  ތަކެއް ރޅ ްއވާ ބޭފ ޅ ންނަށް ކޮންކަހަލަ އޮފައ 

. ފަ ރަނަގޅަށް ިމ ކަންތައްތައް ބަޔާންކ ރެވިއޮތް ވަރަށް އެބަމި ބިލ ގައި،  ކަމަކ ހ ންނަނީކީ. އެ  މި  ކަންތައްތަކެއް ނޫން
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  ައޅ ަގނޑ  މި ބިލަށް ތާއީދ ކ ރަން. އަދި ިއއްޒަތްތެރި   .އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި ބިލަކީ ފ ރިހަމަ ބިލެއް  ،އެހެންވީމާ

 ވިެގންދާނެ. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ތ ން މި ބިލ  އިތ ރަށް ފ ރިހަމަކ ރެށް ފެންނަ ޮގޙަލާަގއި އަޅ ަގނޑަ، ކޮމިޓީ މަރ ރައީސް

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  ޟްރިޔާهللا ބްދ މެންބަރ  ޢައިްއޒަތްތެރި    ފ ށީ ދާއިރާެގތިމަރަ  .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

   !ވާްއޓާލަދެއް ޓ ން ނަ، ަމއިކް މިއ ންވީމާއެހެ  .މިއ ޓްކ ރެވިފަ ކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޟްރިޔާهللا ބްދ  މެންބަރ  ޢަފ ށީ ދާއިރާެގތިމަރަ

 ؟މިހާރ  ކިހިނެއްތޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ! . އާދެ! ކ ރިއަށް ެގންދަވާމިހާރ  ރަނަގޅ  އިނޭގތޯ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޟްރިޔާهللا ބްދ  ޢަ މެންބަރ ފ ށީ ދާއިރާެގތިމަރަ

 ވަރަށް  ަގއިދިެވހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚ ؛ ޚީަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއަދަކީ ތާރީ. އަޅ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް` ޝ ކ ރިއްޔާ

 ހ ގައި ބެހޭ ބިލެއް މަޖިލީ  ސަރވިސްެގ ޚިދ މަތާ  ންފަހަރަށް ފޮރިފ ރަތަމަ    ޖެހ ނީއް. އެހެން މިދަންނަވަންމ  ދ ވަހެންހިމ 

ފ ރ ޞަތ ހ ބަ ލިބިެގންދިޔަކަން. އެސްކ ރ މ ެގ  ައޅ ކަމަށް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް ޓަކައި  ަގނޑ  އެންމެ 

ދަންނަވަން މިފަދަ    އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރަށް މަރ ޙަބާ ދަންނަވަން އަދި ޝ ކ ރ އްޔާއަށާއިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިދި

ޤަ  ޤަބޭ  ންއ މ ޤަ  ؛އ މ ަގއިމަސައްކަތެއް  އަދާކ   އ މީރ ަގއި  ދިވެވާރައް ޚިދ މަތެއް  އެތައް  މީހ ންެގ   އެ  ،ހިންނަށް 

ފޮރި  ޔަތ ތަކާއިލިއް އޫމަސް  ،ކަތްތަކާއިއްސަމަ ޮގތަށް  ފަހިވާނެ  ފަރ މާކ ރައްވާފައި  ސަރ  ން ކަންކަން  ބިލެއް  ވިސ 

ފޮނ އް ޓަ މަޖިލީހަށް  ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ޝ ކ ރ ވި  އާދެ!ދަން  ކައި  އެްއ  ރަންޖެހޭ  ބޫލ ކ ަގނޑ މެން  ަގޅ  އަ  ނަވަން. 

ބޭރ އ ޤަ  ،ޤަތަކީޙަޤީ ކ ރައްވަނީމ ން  އެ  ދިވެހިން  މ ހިަގިއ  ވަރަށް  ޚިދ މަތެއްކަންޤައ އަގ ހ ރި  މ   ން  ދިވެހި .  މީ 

ހިފަ ހަތިޔާރ   ދިފާއިެގން  ސިފައިން  އ ސޫލ ންޤައ މ   އ ސޫ  ހަމަ  ،ޢ ކ ރާ  ބޭލ އެ  ޤައ މ ން   ސީ ލޮމަޑިޕްރ ަގއި  ން 

ޚާރި ދިފާޢ ބޭކަތްކ ރަްއވާ  އްަމސަަގއި  އްޔާ ޖިހިފައިެގން  ޤައ މ   އަދި   ތައްކަތްމަސައް  ކ ރ މ ެގފ ޅ ން  ކ ރައްވަނީ.    އެ 

ން ހޯދ މަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑެތި  އެހީތެރިކައެތައް  ނިޓޭރިއަންމެހިއ ލަތްތަކ ަގއި ހާކަހަލަ   ޕެންޑަިމކ ކޮށް ން ޚާއްޞަވަކި

ކ އެބަ  ެވސް  ތަކެއްމަސައްކަތް ައޅ ަގނޑ   ހެންވީމާއެންޖެހޭ.  ރަްއވަ  މިފަދަ    ،ބޫލ ކ ރަނީަގ،  ބިލެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 
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މާ ވެ  އަންނަން  ދ ވަސްތަކެއް  ވެއްޖެިގނަ  ތަސް  ދ ނިޔޭެގ  ޤަޒީބ ހ .  ިގނަ  ހ ރި  އެތަްއ  ަގއި  އް އ މ ތަކެވެފައި  ީމެގ 

ވަނީ    ފޮރިން  ކ ރިން  އް އަހަރ ތަކެ ބިލ   ެގނެސްފައި ވ ޖޫ ސަރވިސްެގ  ކާމިމ މަސަްއކަތްކ ރަ  ،ދަށް  ދަނީ    ކަމާޔާބ ން 

މި  ށް.ްއކޮއެ ރާއްޖޭަގއި  ހ ށަ  ފަދައެހެންވީމަ،  އަބިލެއް  ދެކޭޮގހެޅިެގންދިއ މަކީ  ފޮރިޅ ަގނޑ   ސަރވިސްަގިއ    ންތ ަގއި 

ކޮށް  ވަކިން ޚާއްޞަ  .ެގ ޮގތ ަގއިޤައ މަށް ވެސް ލިބޭނެ ކ ރިއެރ މެއް އަދި    ބިެގންދާނެލި  ނަށްކަތްކ ރައްާވ ބޭފ ޅ ންމަސައް

ން ބޭރ ަގއި  އިނަށް ރާއްޖެދިވެހި ޤައ މަށާއި ދިވެހި ރަްއޔިތ ން ؛ ބޭނ ންފ ރ ޞަތ ަގއި ފާހަަގކޮށްލަން  މިޅ ަގނޑ   އަހަމަ  

ހ ރިހާކަތްކ މަސައް ތި މަތ ޚިދ މި   ؛ރައްާވ  ހ ރިހާ  ަގއި  މަސައްކަތްތައްބެވި  ކ ރަްއވާ  އެ  މި  ޚާއްޞަ   .އް ބޭފ ޅ ން  ކޮށް 

  ތަކަށް ވެސް.މަސައްކަތް  ވާކ ރައް  ަވއިދެްއވ މަށްއެހީތެރިކަން ހޯއްދަ  މަށް،ދަވައިދެއްވ ހޯއްޤައ މަށް  ެގ ތެރޭަގއި  މިކ ޑަޕެން

ރައީސް ބޭ ؛އިްއޒަތްތެރި  އެބަބައެްއ  ފާހަަގކ ރައްވާފައި  ދެންމެ  މިނިސްޓަރަށް   އްބާރ ތަކެބޮޑެތި    މާ  ،ހ ރި  ފ ޅ ން 

ކަމަށް އޮތް  ހ ށަހެޅި  ލިބިފައި  ބިލ ަގއި  އަޅ  ިމ  ކަމަށް.  މިނިސްޓަރަކީ ަގއިޮގތ ބޫލ ކ ރާ  ަގަގނޑ   ފަިއވާ     

ލިބިފައި  ޔަން އްޢަޔާ  އްސ ލްޖ މްހޫރިރައީ ޤާނޫނ އަސާސީން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ބޭފ ޅެއް.   ، ނީއޮންނަމި  ކ ރަްއވާ 

 އްވަން، ތްކ ރަ މަސަްއކަ  އެްއޮގތަށް  ރިއްޔާ ބޭނ ންފ ޅ ވާ އ ސޫލ ތަކާސ ލްޖ މްހޫމ ެގ ބާރ . ރައީޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  އެކަށަެއޅ 

އިތ ބާރ  ހޫރައީސ ލްޖ މް އެ  ކ ރަްއވާ  ރިއްޔާ  ހަމަޖައްބޭފ ޅަކ   ކޮންމަޤާމަށް  ރައީސ ލްޖ މްސާނީ  ހ ންނެިވ މެ  ހޫރިއްޔާއަކ  

އެހެންވީމާިވޔަސް  ކަމ ގައި އެ  .  ބާރ ،  މަސްބޭފ ޅަކަށް  އަދާކ ރ ލިއްޔައޫދީެގން  ހަމަޖެއްތ   ސަރ ކާރ ން މަށް  ސ މަށް 

ނިންރައީ  ،ނިންމ މަކީ ެއޮގތަށް  ނިންމެވ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އިބްރާހީމްމަކީމެވި  ރަީއސް  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ     

ވަިއެގން   ވާދަވެރިން ެވސް ގޮ ން ސިޔާސީޮގވަިއެގ  ޔަކ ިގނަ ބަ  ،ނަކީލިޙްެގ ޙިކ މަތްތެރިކަން. އެ މަނިކ ފާޞާ  މ ޙައްމަދ 

  ،ރަންކ ބޫލ  ަގެވސް    މަގައިމ ނޑ  ހަ ަގއަޅ   ފެނޭ.  ނަށްން ހ ރި ބޭފ ޅެއްކަން އަޅ ަގނޑ މެންބިލ ކަޤާ  ެގކ ރ މ  މަސައްކަތް

ނ ދީ ހަމައެކަނި ނެ. އިޚްތިޔާރާއި ބާރ  ލިބެންޖެހޭވަންޏާ އިޚްތިޔާރާއި ބާރ   ކަމަށް  ާވލ ކ ރާހަޔަތެއް  ލިއް އޫމަސްށް  ބަޔަކަ

ކަށް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި  ވެެގނެއް ނ ދާނެ. ނ ކ ރެވޭނެ ރަނަގޅަ ކަންކަން ފަހި  ނޫނީވާލ ކޮށްެގން ހަ ލިއްޔަތ އޫމަސް

ހ ށަެގބިލ  ހ ހެޅި  ތާއީދ ންތަށަހެޅ ފަިއވާ  ކޮ  ، ކ ރަންކަށް  މަރ ޙައަދި  ކަންކަންލާަގމިޓީ  ބަެއއް  ކ ރަންޖެހޭނެ ރަނަގޅ    ިއ 

އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ރައީސް ަގ  ކަމަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހ ށަހެއަ ؛ބޫލ ކ ރަން.  އޮތްޅ ަގނޑ ެގ  އެބަ  މ ހި  ،ޅ މެއް  މ   ންވަރަށް 

ދެކޭގޮ ހެޅ ހ ށަ އަޅ ަގނޑ   އަ ތ ަގމެއް  ފެޅ ަގއި.  ބި  މ ޅިން  ،ނިެގންދަނީނޑ މެންނަށް މި  އަދި    ލ ތައްވެސް  ހ ށަހެޅިެގން 

މަސަްއކަތް ؛ކަންކަން ކ ރަްއވާ  ބޭބޭފ ޅ ން  ދ ނިޔެ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެ  ތައްއެކި  ބޭފ ޅ ން  ެއ  ފާހަަގކ ރެވެނީ    މި 

 ެގން މިވެލްެގ ނަންފ ޅަށް ބަދަލ ޖަމީهللا ފަތ ޙ   ނަން  ެގިއެގންނެވީމަ. މިސާލަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީަވޑެވާފައި  ރައްދޫކ 

ޅަކ  ކ ރައްވާ މަސައްކަތްތައް  ލ ވަމ ންދާއިރ ަގއި އެ ބޭފ  ތް. ދ ނިޔޭަގިއ މިހާރ  ކަންކަން ބަދަނެ  އްމަނިކ ފާނެ  އެ،  ދިޔައީ

ހ ންނަވައިނިކޮ ދ ނިޔޭަގއި  ބޭފ ޅ ން  ނަންނަ އެ  ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ.  ވެސް  ދީފަ ށް  ވެސް  އެހެންވީމާން  ހ ރި.  އެބަ  ،  އި 

ހ ށަހަޅައަޅ  ހަމަ  މަަގނޑ   ކޮމިޓީ  މިއަން  ދ ވަހެއްސްކ ރަހ ބަށް  ރ ޙަލާަގއި  އެތައް  ވ ޒާރާަގއި  ޚާރިޖީ    މ ންދާއިރ ަގއި 
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ބިލ     މި  ،ވީ. އަދި ހަމަ އެާއއެކ ހ ންނެ  އެކަށް  ބޭފ ޅެއް މިއަދ  މިނިސްޓަރަނެވި  ންވަންދެން މަސައްކަތްކ ރަްއވާފައި ހ 

މިހ ށަ މަނިކ ފާ  ހެޅިެގން  އެ  ވެސް  މިނިސްޓަރ ައއީ  ދިވެޭއގެ   ިއ.ކަމ ަގނ ެގ  ވެރިވާ  ފްޝަރަ  ޖެހިރާއްއިތ ރ ން 

ޔޫދ ނިޔޭެގ  ،މެއްަގއި މަޤާ އެސެމްބްލީ  ޖެނެރަލް  ރައީސްކަމ ެގ.ެއން  މަނިކ ފާނަށްެގ  ެއ  މަޤާމ   ޮއްއާވ  ލި    ބިފައި 

ބައަޅ ަގނޑ  މި  އެހެންވީންސްކ ރަމ ހ މެން  ހ ށަ  ،މާދަނީ.  އިނޭގތޯ އަޅ ަގނޑ ެގ  އޮނަރަބަލް   ،އެއީ  ހެޅ މެއް  ބިލ     މި 

ފަރ މާކ ރެިވެގން  ނަންފ ޅ ދ ެގ  ޝާހި هللاދ ޢަބް ޮގތަށް  އ ްއމީއަޅ    .ައއ ން  ރަމްޒ ވާ  އަަގނޑ   މެންެގ  ޅ ަގނޑ ދ ކ ރަން 

ހަމަ  އް.  މެައޅ ަގނޑ ެގ ހ ށަހެޅ   ،ށް. އެހެންވީމާވެސް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަ  އެްއ މިކަމަށް ތާއީދ  .ޕީ ްގ ކޮންމެވެސް އެމްކޮލީ

އެއެާއއެކ   ބޭނ ޅ ަގނޑ  ދަންނަވާޅ މ ެގ އިތ ރަށް އަހ ށަހެ  ަގއި  ބޭ ؛ންލަން  މަސައްކަތްކ ރައްވާ  އަޅ ަގނޑ    ؛ންފ ޅ މި 

ސަބަދެކޭޮގ ބިލ ެގ  މި  ފޮތ ަގއި  ބޭފ ޅ ންއި  ދ މަތ ަގޚި  ރވިސްެގސަ  ރިންބ ން  ންނަކީ ޓ މެލޮޑިޕްކެރިއަރ  ެގ  ތިއްބަވާ 

، އެ ބޭފ ޅ ންެގ މަޤާމ  ހެންވީމާއެ  ކަން.ވަކިެވެގންދާނެ ބައެއް ނޫން  ެގންހަރަކ  ބަދަލ ވެފަ ންމެ  ރ  ބަދަލ ވާ ކޮސަރ ކާ

އެ  ،ރައްކާތެރިކ ރެވި ލިބެ ބޭފ ޅ ންނަ  އަދި  ބެނެފިޓްސް  ކަމ ަގިއ    ޖެހޭނެފަހިވެެގންދާން  ވެސްތައް  ކަންތައްނެ  ޖެހޭން ށް 

ބި މި  ދެކެން  އަޅ ަގނޑ   އަދި  ދެކެން.  ބަ އަޅ ަގނޑ   ފޮރިހ ސްކ ރަމ ންދާއިރ ގައިލ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރވިސް ސަ  ން 

ކޮމިޓީއަކަށްއޯވަރސައިޓް މަޖިލީހ ެގ  އޮތް  އެބަ  ބާރ   ދަޖިލީހ ެގ  މަ  .ކ ރ މ ެގ  މީެގތެރޭަގއި ވެސް    އ ރ ކޮމިޓީެގ 

ދެކޭޮގއަހިމެނިެގންދިއ މަކީ   ދ މަތް ކ ރ މަށް  ަގއި މި ޚިހަމަ އެާއއެކ  ަގއި ދެކެން.  އް ކަމ މ  ކަމެންތ ަގއި މ ހިޅ ަގނޑ  

ވެސް  ބެނެފިޓްސްތައް    ޖެހޭފ ޅ ންނަށް ލިބެންބޭ  ސަރވިސްެގ  ފޮރިންރައްާވ  އްޖެއިން ބޭރ  ެއކި ތަންތާ މަސައްކަތްކ ރާ

ބޮޑެތި   ؛ގ ޓެކްސްފަދަ ޓެކްސްތައް ވިތްހޯލްޑިންޞަކޮށް  ޚާއް  ައޅ ަގނޑ  ދެކެން.  ޖެހޭނެ ކަމ ަގއިންދާށް ލެވިެގންމީެގތެރެއަ

 ްއވ މަށްކ ރެތައް މަދ ޞަތ ނަށް އެ ފ ރ ަގނޑ މެން މި ބިލ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ައޅ ންދާ ކަމަށް ަވންޏާ އެއީނެެގމ   ޓެކްސް

އަހޭ ކަމެއް ކަންޖެކ ރެވެ ވާހަޅ މ ަގއި  ދެކޭ  ިއއްޒަތް  .ންކަ ދަންނަވަމ ަގނޑ   ބިދިއަ؛ ރައީސްތެރި  އާދެ!  މި  ލ   ވެސް 

ބަލާަގމަރ ޙަކޮމިޓީ   އަދި  ންދާއިރ ސްކ ރަމ ހ އި  އަނިަގއި  މި  ރ ންނައިމިެގން  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަދައްކަން  ެވސް  އަށް 

 އްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ރަން. ޝ ކ ރި ދާކ ޞަތަށް ޝ ކ ރ އަފ ރ ށް ދެްއވި ޅ ަގނޑަ ވާހަކަ ދަންނަވަމ ން އަބޭނ ންވާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

އަރ ވާނަން.  ކޮޅެއް  ރ ންނަށް ހ ސްވަގ ތ  ރ  އަޅ ަގނޑ  އިއްޒަތްތެރި މެންބަމިހާދެ!  އާ  .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

  އެންމެ ފ ރަތަމަ ެގންދާނީ ކޮމިޓީތަކ ން   ސްވަގ ތ ކޮޅަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ ހ  ؛ން ބޭނ ންަގނޑ  ދަންނަވާލައޭެގ ކ ރިން އަޅ  

ގ ޅ ންތަކ ެގ ކޮމިޓީން    ، އޮތީ  ަގއި މި  7.1  ފ ރަތަމަ  ،ންށަހަޅާ ކަންކަން. އެޮގތ ހ  ޮގތ ގެ   ރާސާކޮށް ނިންމި ދިޚާރިޖީ 

ހ ށަހެޅ ރި އެހެންީވމާޕޯޓެއް  ފެ  12:30،  ން.  ޖަލްސާ  މަޖިލީހ ެގ  ގ ަގއި  ޚާރިޖީ  ކޮމިޓީެގ  ށޭއިރ ަގއި  ޅ ންތަކ ެގ 

މ  ރިޕޯޓ ޤައްރިއިްއޒަތްތެރި  މި  ތައްހ ށަހެޅ   ރ   ހ ޔާރ ެވވަމަށް  ދެޑައިެގން  ދަންނަވަން.  މިންނެވ މަށް  ެއއަށްފަހ     ން 
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މެރިންމިނިސްޓްރީ  ،އޮތީ ފިޝަރީޒް،  އޮފް  އެންޑްރިސޯ    މަ  ސަސް  ޑކ ރެއްޔަންޢަމަށް  ޤާ އެްގރިކަލްޗަރ   . ރ ވިފަިއވާ 

މައްސަލަޙ ސައިން ދިނ މ ެގ  ރ ހ ން  ރަޝީދަށް  މަސް ސަރ ކާރ ެގ  ،   ބައޫ  މިންވަރ   އަދާކ ރާ  ކޮލިްއޔަތ   މިޓީން  ލާ 

ރިޕޯޓ ދިރާސާ ޮގތ ެގ  ނިންމި  އެހެންވީމާހ ށަހެޅ   ކޮށް  ރިޕޯޓ ން.  މި  ކޮމިޓީެގ  މަށް  ހ ށަހަޅ އްަވއިދެއްވ   ،  އެ  ވެސް 

  .އަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެދީދީރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ ދ  ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެމަލ  މެފ ވައް  ،މެންބަރ 

 30މެންބަރ ންނަށް  ރ  އަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތްތެރި  ނެވ މަށް ދަންނަވަން. މިހާ ތަްއޔާރ ެވވަޑައިެގން ހ ންށް، ެއއައެހެންވީމާ

 ަގިއ.   12:30 ދެން ފެށޭނީ ސްަވގ ތ ކޮޅެއް އަރ ވަން. މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާެގ ހ މިނެޓ 

 

 {އަށް   12:31އިން  12:01 :ޖަލްސާ މެދ ކަނޑ އްަވއިލެްއވ ން}

  (ަބރ  ޙަސަން ޢަފީފ ދާއިރާގެ މެން ވިލ ފ ށީ  ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަ 7

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ން މެއަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ ށް ެގންދިއ މަށް  `. ހ ސްަވގ ތ ކޮޅަށްފަހ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާ ކ ރިއަ

 ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން. ތަކ ކޮމިޓީ -7އެޖެންޑާ ނަންބަރ  ދަނީ  މި

  ޓް ރެސިޑެން-ޅާ ނޮންއިން ކަނޑައަ މޮރޮކޯއަށް ދިވެހިރާއްޖެ މް ޮއފް ، ކިންްގޑަމް އަޙްމަދ ޞިޢާ. ރޑ  ،ކަނިފަރ  ގ. -7.1

ހަމަޖެއްސ މާސަފީރ ކަމަ އެދި   މެދ   ށް  މަޝްވަރާއަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައީއިވަޑަ ރައްޔިތ ންެގ  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ެގން 

މައްސަލަ ނި  ޓީކޮމިގ ޅ ންތަކ ެގ  ޚާރިޖީ    ،ފޮނ އްވާފަިއވާ  ޮގދިރާސާކޮށް  ރިޕޯޓ ންމި  މަޖިލީހަށް  ތ ެގ  ރިޕޯޓް  މި   .

މައްޗަންޮގޅ އްވައިދެއް ހަހ ށަ މެންބަރ   ކޮމިޓީެގ  އިްއޒަތްދެކ    ޅީ ވާނީ  ދާއިރާެގ  ެމންނ   އަތެރި  ޚައިތަމް. ބަރ   ޙްމަދ  

ޚައިތަމް. އަޙްމަދ   މެންބަރ   މެން)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    އިްއޒަތްތެރި  ޓަކައި އިއްޒަތްތެރި  މަޢ ލޫމާތަށް  ބަރ ންެގ 

ރިޕޯމި ؛ލަންދަންނަވާ ދެ  އަޅ  ނިމ ހ ސް  ބަ  ،ހެޅ މާއެކ ހ ށަ  ޓ   ދެމާއެކ   މި  ދަންނަވާނަޕޯޓަށް  ރި   ަގނޑ    ން. ވޯޓަށް 

ދާއިރާެގ  ދެކ ނ     ޅީލަން. ަމއްޗަންޮގންނަވާވެސް ދަ  ކަވާހަ  ކައި މިބަރ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަ، އިްއޒަތްތެރި މެންއެހެންވީމާ

 ޙްމަދ  ޚައިތަމް. އައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙްމަދ  ޚައިތަމްއަމެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ   ޅީންގޮ މައްޗަ

 ؟އަޑ  ރަނަގޅ ތޯ ،  ޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސްޔާ ިއއްޝ ކ ރިއް
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 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

 ށް ެގންދަވާ! ރަނަގޅ . ކ ރިއަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙްމަދ  ޚައިތަމްއަމެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ   ޅީމައްޗަންގޮ 

ފަރ ކަނި ޅާ  ޖެއިން ކަނޑައަކޯއަށް ދިވެހިރާއްމޮރޮފް  މް އޮޑަްގންކިއަޙްމަދ ،  މް  ޞިޢާޑރ.    ،އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ. ގ. 

ހަމަޖެއްސ މާށްސަފީރ ކަމަ  ޓްރެސިޑެން-ނޮން ރައް    ަމޝްވަރާއަ ޔިތ މެދ   މަޖިލީހ ެގ  އެދިވަޑައިެގން ންެގ  ކަށް 

ކޮއްރިލްޖ މްހޫސ ރައީ މައްސަލަ  ފޮނ އްާވފައިވާ  ނިޔާ  ދިރާސާކޮށް  ޮގތ މިޓީން  ރިޕޯޓ ންމި  ދިވެ  .ެގ  ެގ  ރާއްޖޭހިމިއީ 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ މާއްވަ  115  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ބަޔާންކޮނަ  ަގއި  )ދ(  ޮގތ  ދާެގ  ޤަ  ،ންމަތީ  ގެ ށްފަިއވާ   އ މ ތަކަށްބޭރ  

ނޮންދިވެހި ސަޓްރެސިޑެން-ރާއްޖެއިން  ކަނޑައެޅ މަ   ހ ންނަފީރ ން  ޖެނީާވަގިއ  ޓަކަިއ  ދަ ށް  އެކ ވެރި  އ ލަތ ެގ   

ޑަްމ  ްގން ކި  ،މް އަޙްމަދ ޢާޞިޑރ.    ، ރ ކަނިފަ  .ގ   ބ ންދޫމަ   ދާއިމީ  ޑައަޅ ްއވާފަިއވާނއްޖެއިން ކަރާށް ދިވެހިތަކަޒ ކަމަރ 

މޮރޮ ކައޮފް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނޮންކޯއަށް  ހަމަޖެއްސެޓްރެސިޑެން-ނޑައަޅާ  ސަފީރ ކަމަށް  ރަްއޔިތ ންެގ ވ ން  އެދި   

ެއދިވަ މަޝްވަރާއަކަށް  ރައީސ މަޖިލީހ ެގ  ފޮނ ހޫރިއްލްޖ މްޑައިެގން  ދިރާސާކޮށް  މަވާފައިާވ  ޔާ  ކޮމިޓީން  ންމި ނިއްސަލަ 

ރިޕޯޓ ޮގތ  ފޮެގ  ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލަ  މި  ރައްޔިތ ގަ   2021ޖޫން    14ވަނީ  ނ ވާފައި .  ބޭއްިވ  ިމ  އި  މަޖިލީހ ެގ  ންެގ 

  އްވި ކޮމިޓީެގ މިބޭ  ދ ވަހ ވަނަ    2021ޖޫން   14 ؛ވ ންވަނަ ޖަލްސާަގއެވެ. ބައްދަލ    11ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ  އަހަރ 

ދިވެހިރާއް  11ެގ  އަހަރ  ބައްދަލ ވ މ ަގއި  ޤާނޫނ އަވަނަ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ަގއި   115ސާސީެގ  ޖޭެގ  )ދ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ސަފީރ ން ކަނޑައެޅ މަށް ޓަކައި  ޓްރެސިޑެން-ބޭރ  ޤައ މ ތަކަށް ދިވެހިރާްއޖެއިން ނޮން  ،ން މަތީ  ންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގބަޔާ

އެ ހ ންނަ  ދިެވހިވެކ  ޖެނީވާަގއި  މަރ ކަޒ ތަކަށް  ދައ ލަތ ެގ  ކަރި  މަންދޫބ ނޑައަޅ  ރާއްޖެއިން  ދާއިމީ   ގ.  ،އްވާފަިއވާ 

ރ ކަށް  ސަފީޓްސިޑެންރެ-އަޅާ ނޮންޖެއިން ކަނޑަ ރާއްއޮފް މޮރޮކޯއަށް ދިވެހިކިންޑަމް    ،ޙްމަދ މް އަޢާޞިޑރ.    ،ފަރ ކަނި

ފޮނ އްވާފައި ވ މާެއކ ،   ެގން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާޑައި ޝްވަރާއަށް އެދިވަ މެދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މަ  މާހަމަޖެއްސ 

އިމީ   ދާވާ ނޑައަޅާފައިރާއްޖެއިން ކަތްތަކ ެގ މަރ ކަޒ ތަކަށް ދިވެހިވާަގިއ ހ ންނަ އެކ ވެރި ދައ ލަކީ ޖެނީބޭފ ޅާއަ  އަދި މި

 މަށްޤާމަކީ އެ  ބޭފ ޅާއަތި އެރާސާއެްއ ކ ރ މެްއ ނެިއތ ރ  ދި  ،ކަށް ވ މ ންސަވާފަިއވާ ފަރާތަޖައްހަމަ މަށްޤާމަންދޫބ ެގ މަ

ށް މަޖިލީހ ން  މި މައްސަލައަ ؛ންހ ށަހެޅ ން ނިންމިއެވެ.  ޤ އްތިފާ ެގ އި ކަމަށް ކޮމިޓީ  އްޅެވާ ބޭފ މަށް އެކަށީެގންހަމަޖެއްސ 

ރޮކޯއަށް  އޮފް މޮ  ޑަމްްގން ކިކީއަޙްމަދަމް  ޢާޞިޑރ.  ،  ކަނި ފަރ   ގ.  ،ހ ށަހަޅަނީޓީން  ޮގތެއް ނިންމ މަށް ޓަކައި ކޮމި

ފެންނަޓްޑެންރެސި-ނޮންނޑައަޅާ  ކަ  އިންޖޭދިވެހިރާއް ހަމަޖެއްސ މަށް  ސަފީރ ކަމަށް  ކަނޑައެޅ މެވެ.      ކަމަށް 

  ، ބޭރ ެގންމަތީ  ވަނަ ާމއްދާެގ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގ  215ރިއްޔާ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ހިރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫދިވެ
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ދައ ލަތ ެގ    ވެރިާވަގިއ ހ ންނަ އެކ ކަނޑައެޅ މަށް ޓަކައި ޖެނީން   ސަފީރ ޓްސިޑެންރެ-ންނޮއިން  ޤައ މ ތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ 

ޑަމް އޮފް  ގް ންކި ،ޙްމަދ މް އަޢާޞި ފަރ ކަނި ޑރ.  ޑަައޅާފަިއވާ ދާއިމީ މަންދޫބ  ގ.އްޖެއިން ކަނދިވެހިރާ  ތަކަށްޒ މަރ ކަ

ދިވެހިރާ  ނޮންނޑަކަ   އްޖެއިންމޮރޮކޯއަށް  ސަފީޓްޑެންރެސި -އަޅާ  ހަމަޖެއްސ މާ  މަޖިލީހ ެގ    ރ ކަމަށް  ރައްޔިތ ންެގ  މެދ  

ރައީސ މަ އެދިވަޑަިއެގން  ފޮނ އްވާޝްވަރާއަކަށް  ދިރާސާކޮށް  ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މައްސަލަ  ވަނަ    2021ޖޫން    14ފަިއވާ 

ކޮމިޓީަގއި ދ ވަހ ަގއި   އަހަރ ެގ    ބޭއްވި  ބައްދަ  19މި  ވޯޓ ަގއި  ވަނަ  ހާޒިރ ވެ  މެބައިލ ވ މ ަގއި  ންބަރ ންެގ  ވެރިވި 

ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިޓީ  ،އިއްތިފާގ ން  މައްސަލަ  ހ ށައެ  ހ ށަހެން  ނިންމ މަށް  މަޖިލީހ ން    މަށްޅ ހަޅާ  މި ޮގތެއް  ޓަކައި 

 .ޞަތަށްހެޅ މެވެ. ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ށް ހ ށަމަޖިލީހަ ރިޕޯޓ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރިޕޯޓ   .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދެ  މި  ވޯއާދެ!  ހ ށަހެޅިފައިވާށްޓަެގ  މިހާރ   ފޮރިދިވެހިރާއްޖޭ  ފަހ   ންގ  ެގ 

ބި ބަސަރވިސްެގ  ކ ރިއަށް  ހ ސްލ ެގ  ބަހ ސްކ ރ މަށް ކަ  ވެސް  ރިޕޯޓަށް  މި  ޖ މ ލަ  ެގންދެވޭނެ.   30ނޑައެޅިފަިއވަނީ 

ތަމްސީލ ކ ރާ މަޖިލީހ ަގއި  އެީއ  ސިޔާމިނެޓ .  ކޮންމެ  ޕާޓީއެ  މެންބަރަކަސީ  އެްއ  ޕާޓީތަކަށް  ްއެގ  ސިޔާސީ  އަދި  ށާިއ 

. މިހާރ  ރ ޞަތ  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެމިނެޓ ެގ ފ   5ންބަރަކަށް ކޮންމެ މެންބަރަކަށް  ނިސްބަތްވެަވޑައިނ ަގންނަވާ ެއއް މެ

ން އެދިަވޑަިއަގންނަވާ މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް ފަރާތްތަކ ދެންނެވި  ޑަިއަގންނަާވ މިވަ އެދި  ންވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަ މި ރިޕޯޓަށް  

އާދެ!  އެ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދަންނަވަން.  ރިޕޯޓަދިަވޑަިއަގތ މަށް  ވާހަކަފ ޅ ދަމި  މެންބަރަކ     އިއްޒަތްތެރިން  އްކަވަ ށް 

 ނިންމަން.  ން އަޅ ަގނޑ ބ ހިސާ ެގ ބަހ ސް މިއެކ  މި ރިޕޯޓ އެދިަވޑައިނ ަގތ މާ

އަޅ ަގދެ  -{ 7.2}  ދަންނަވަނީ  ން މިހާރ   މި  ފި  ،ވާ ގައި  7.2ނޑ   އޮފް  ރި  ،ޝަރީޒްމިނިސްޓަރ  ސޯސަސް  މެރިންގ 

ށް ރ ހ ން  ސަނަރަޝީދ  ޙަ  ސައިންޙ   .ޑރ  10095  ހ ޅ މާލޭ  ،ޔަންކ ރެއްވާފައިވާ އްޤަ  ށްމަ ޤާއެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރެގ މަ

. ެގ ރިޕޯޓ ށް ނިންމި ޮގތ ދިރާސާކޮ  ންވަރ  ބަލާ ކޮމިޓީންދާކ ރާ މި ލިްއޔަތ  އަސަރ ކާރ ެގ މަސްއޫ  ،ދިނ މ ެގ މައްސަލަ

ރިޕޯޓ  ހ   މި  ކޮމަޖިލީހަށް  ފ ވައްމ ލަކ ށަހަޅ އްަވއިދެްއވާނީ  މެންބަރ   ދާއިރާެގ  މިޓީެގ  މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި  މެދ  

 ދީދީ.ދ އްމަމެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙަ އިްއޒަތްތެރި ދީދީ.ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ 

 

 : ކެވ ންވާހަކަދެއް  ދީދީމެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ފ ވައްމ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ

ދާެގ  ވަނަ ާމއް  129ެގ  ހ ރިއްޔާ ޤާނޫނ ައސާސީކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖ މްއާދެ! މި ރިޕޯޓަ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ، ޒް ޓަރ އޮފް ފިޝަރީވަނަ ދ ވަހ  މިނިސް  2021  މޭ  5ށ ން ަވޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި  ެގ ދަ)ހ(

ެއްގރިކަލްޗަރެގ މަ   10095  ލެހ ޅ މާ  ،އްޔަންކ ރައްވާފައިވާ ޢަސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަށް ރައީ ޤާމެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް 
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ޙަ   ޙ ސައިންޑރ.   ދިވެސަނަރަޝީދ   ޖ މްހޫރިއްޔާެގހިރާއްށް  )ރ  129ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ޖޭެގ  މާއްދާެގ    ވާއި (ގަ ވަނަ 

  18  ، އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ފޮނ އްވާފަިއވާ ަމއްސަލައްދެވ މަށް ޓަކައި ރަ ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ ރ ހ ން ހޯ  ންމަތީ  ޮގތ ގެ 

ހ   ފަށްރެއްވ މަކ ަގއި އިޢ ލާންވަނަ ޖަލްސާ   3  ެގވަނަ ދައ ރ   2ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ދ ވަހ  ބޭއްވ ނ  ރައްޔިތ   ވަނަ  2021  މޭ

ގ ޅިެގން    އަށް ފޮނ ްއވ މާރ  ބަލާ ކޮމިޓީއަދާކ ރާ މިންވަމަސްއޫލިއްޔަތ   ެގ  ދިރާސާކ ރ މަށް ސަރ ކާރ   އެ މައްސަލަ ެވސް

ޮގތ  ނިންމި  ދިރާސާކޮށް  ބަލައި  މައްސަލަ  އެ  ކޮމިޓީން  ރިޕޯމި  ކ ރިއަށްދި  ޓީންމިކޮ  .ޓެވެެގ  ޮގތް.  ޔަމަސައްކަތް   

ފޮނ ވާފައި ކޮމިޓީ ދިރާސާކ ރ މަށް  އިއަށް  ލިބ މާ ސްވެވާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  މައްސަލަ  ަގއި    2021  މޭ  25  ކ އެދެންނެވި 

ކޮމިޓީަގިއ    މެދ   ންޑާކ ރެވ ނެވެ. އަދި ެއ މައްސަލައާވަނަ ބައްދަލ ވ މ ަގިއ އެޖެ  3އަހަރ ެގ    ނ  މި ކޮމިޓީެގ މިބޭއްވ 

މަކ ރެވ  އަލީަގިއ  ނ   ޖ މްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނ  ޝްވަރާތަކ ެގ  އަދިވަނަ މާއް  130ސާސީެގ  އަދިވެހިރާއްޖޭެގ    136  ދާަގއި 

)ހ( މާއްދާެގ  މަޖިވަނަ  ަވޒީރ ންެގ  މެންބަރ ންެގ  ލީަގއި  ފ ރިހަމަވާންަގއި ހ ެގ  ބަޔާންކޮ  ާވނެަގއި  ށްފައިވާ  ކަމަށް 

ކަ  ،ތަކާއިތ ޝަރ  ބަޔާކޮށްެގންނ ވާނެ  ފިޝަރީޒްމަށް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ކަންތައްތައް  ރިސޯސް    ،ންކޮށްފަިއވާ  މެރިން 

އެްގރިކަލްންޑްއެ މަޗަރ   ރަޤާެގ  ރަޝީްއވާފަްއޔަންކ ރަޤަ އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ަމށް  ޙ ސައިން  ޑރ.  ންެގ  ޙަސަދ ެގ  ިއވާ 

ވަރ ކ ރ މަށް ށަތައް ކަތ ެއޮގތ ން ެއ ޝަރ ސައްކަތް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްފަިއވެެއވެ.  ބެލ މ ެގ މަމަވޭތޯ  ރިހަކިބަިއަގިއ ފ 

ފަރާތ  އެ  ކ ޓަކައި  ރެކޯެގ  މެން  އަދި  ،ސާފ ކ ރ ާމއި  ޑ ށ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ކަންތައް ވަޒީރ ންެގ  ކޮށްެގންނ ވާނެ  ބަރަކ  

-އެންޓި  ،ސްމޯލްޑިޝްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަ  ،ސާފ ކ ރ މަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖ ޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ކޮމިޝަން  ކޮރަޕް ޑިވެޝަން  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ފޮލޮޕްއަދި  ސިޓީ  އޮފް  ވ ނެވެނ މަންޓަށް  މިނިސްޓަރ   .

ރި  ،ޝަރީޒްފި އެްގރިކަލްމެރިން  އެންޑް  މަޗަސޯސް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޤާރެގ  ޑރ. އްޔަންކ ރައްވާފައިވަޢަމަށް  ނީ 

ަގއި އެ  ްއެގ ޮގތ  ހޯލްޑަރެޝެއަރ  ންގ ފައ ންޑިނީެގ  ފ ންލިމިޓެޑް ކޮ  ވެޓްވީ އެންޑް ޕްރައި އީ.ޖީ.އޭ.   ،ޙ ސައިން ރަޝީދ 

ލޮޕްމަންޓ ން ފޮނ ވާފައިވާ ސިޓީން ވަނިކޮށްކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ިއކޮނޮމިކް ޑިވެކ ންފ ނީެގ ލިސްޓ ަގއި ހިމަނ އްވާފައި

   މައްސަލައާ ވ މ ަގއި މިބައްދަލ ވަނަ    3ެގ  އަހަރ   މި  ަގއި ބޭްއވ ނ  މި ކޮމިޓީެގ  2021  މޭ   25  ،ފާހަަގކ ރެވިފައިވާތީވެ

 ގ ޅޭ   ނ  ކަންކަމާފަހ  ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވ  ަމޝްވަރާކ ރ މަށްދާއިރާއެްއަގއި  ެގ މެންބަރ ންެގ ެމދ ަގއި ފ ޅާ މެދ  ކޮމިޓީ

  ރިއްޔާގެ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ކައ ންސެލް ޖެނެރަލަށާިއ އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫތ  ސާފ ކ ރ މަށް  މާރ  މަޢ ލޫއިތ ޮގތ ން  

ޖެނެރަލްއެޓަ  ،އިއޮފީހަށާ އޮފީރނީ  ޑިވެމިނިސް  ،އި ހަށާެގ  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  ފޮނ އްވ މަށް    ސިޓީއެއް  ލޮޕްމަންޓަށްޓްރީ 

ކަންތައްތަ ނިންމެވިއެ ތިރީަގއިާވ  ެއޮގތ ން  އިދާރާތަކ ން    އްވެ.  ކަެމއްެގ  މި  ފ ރަތަމަ  ނިންމެވިެއވެ.  ސާފ ކ ރެްއވ މަށް 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ޮގތ ަގއި މާއް  130  ބަޔާންކ ރާ  ވަނަ  ެގޝަރ ދާަގއި  ބައްލަވަމ ން  ހަމަވޭތޯ  އ ސޫލާތ ތައް   ،އި ންދަވާ 

ބަރަކ  ކޮށްެގންނ ވާނެ ރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންށްފައިާވ ަވޒީބަޔާންކޮ ދާެގ )ހ( ަގއިަވނަ މާއް 136ސީެގ  އަދި ޤާނޫނ އަސާ

ބައްލަވަ މިންަގކަންތައްތައް  ެގންދަވާ  ޮގތ    2  ނޑ .މ ން  ކަމެއްެގ  ފިޝަަގއި  ވަނަ  އޮފް  މެރިން    ،ރީޒްމިނިސްޓަރ 
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މަރި އެްގރިކަލްޗަރެގ  އެންޑް  ރަޝީއްޔަން ޢަަގއި    2021  މޭ  5  މަށްޤާސޯސަސް  ޙ ސައިން  ޑރ.  ދ  ކ ރަްއވާފަިއާވ 

މައްސަލަ    ށްނަންފ ޅަ  ޙަސަންެގ ދިނ މ ެގ  ދިރާސާކ ރ މ ރ ހ ން  ކޮމިޓީން  ާގމި  ހ ރަ  ނޫނީ ަގއި  އެްއވެސް  ހެއް  ޮގތ ން 

ވަނަ    136ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ހޯލްޑަރެއްެގ ޮގތ ަގއި ހ ންނެވ މަކީ  ރކ ންފ ނީެގ ޝެއަ  ،ވަނަ ކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި   3އޮތްތޯ.  

ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހެގ )މާއްދާ ލިބޭފަދަ އެހެން އެފަ(  ކަމ ަގއި    ސް ަމސައްކަތެއް ކ ރ ންްއވެދައިން އާމްދަނީެއއް 

ސީަގއި ކަނޑައެޅިެގން ބަޔާންކޮށްެގންވާ  ޢާޔަތްކޮށް ޤާނޫނ އަސާރި  ކަންކަމ ެގ މަްއޗަށްއެ  ، ޞަތ  އޮތްތޯާއއިލ މ ެގ ފ ރ ބެ

ވޭތޯ. އަދި  އިނާގފަ އެރ މެއް ހިމ ަގިއ އެްއވެސް މިންވަރަކަށް ފ ށ  އްޔަންކ ރ ޢަށް  މަޤާމައެ    ފާނ މަނިކ   ފަދަ ކަމަކަށް އެ

ނަންބަރ    ކޮބައިކަން   ޝެއަރހޯލްޑަރަކީ  ންގ ޑިފައ ން  ގައި(ާގނޫނ ބެހޭ    ންފ ންޏާކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  10/ 96  ާގނޫނ  

ފައ ރަ  ،ނ ވާތީ ބަޔާންކޮށްފައި ކ ންފ ނިތަކ ެގ  ހިންާގ  ޝެއަރޖިސްޓްރީކޮށް  ކޮބައި ންޑިންގ  އަދި ހޯލްޑަރަކީ    ކަމާއި 

ދ ނ   ވ ނެވެ. މި ކޮމިޓީއަށް ހޯކީ ކޮބަިއކަން ސާފ ކ ރެ ތަލްޑަރ ެގ ތަފާހޯއަރހޯލްޑަރާއި ފައ ންޑިންގ ޝެ ކ ންފ ނީެގ ޝެއަރ

ބަލާ ކަމެއްެގހޯދ ންތަކަށް  ފ ރަތަމަ  ނަންބަރ     އިރ ަގއި  ާގނޫނ   ކ ންފ ންޏާރާއްދިވެހި)  96/10ޮގތ ަގއި  ބެހޭ   ޖޭެގ 

ބޯޑ ންކަން    44  ެގ(ާގނޫނ  ޑިރެކްޓަރ ންެގ  ކ ންފ ންޏެއްެގ  އެ  ހިންާގނީ  ވެސް  ކ ންފ ންޏެއް  ކޮންމެ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ޑިރެކްކ ންފ ނީ   ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާތީ ބޯޑ  ެގ  ކ ންޓަރ ންެގ  ފަރާތްތައް  ނ ހިމެނޭ  ހިންގ މ ަގއި  ަގިއ  ޮގތ ން   ޢަމަލީފ ނި 

ސަ  ވާބައިވެރި  ާގނޫނީ  ބެލެވޭނެ  ކޮމިޓީކަމަށް  ނެތްކަމަށް  ފާހަަގކ ބަބެއް  ޮގތ ަގިއ  ރެވ ނ އަށް  ކަމެއްެގ  ދެވަނަ  ދެން   .

ނަންބަރ    ކ ންފ ންޏާ)  96/10ާގނޫނ   ކ ންފ ންޏެވަނަ    15  ެގ(ާގނޫނ ބެހޭ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަގއި  )ހ(   އްމާއްދާެގ 

ނަތީޖާައކީ އަސާސީ   ، ރަޖިސްޓްރީވ މ ެގ  ކ ންފ ންޏެއްެގ  ަގވާ އެ  ަގާވއިދ    ،އިދާއި   ކަންތައްތަްއ  ހިންާގ  ބ ނެފަިއވާ  ަގއި 

ލިބިަގތ މާއިޢ ދަ  ،ވާކ ރ މާއި ޢ ދަ  ،ހިންގ މާއި ކަންކަ  ،ވާ  ޙައްޤ މި  އޮންނަ  މ ެގ  ސިްއކަެއއް  ވަކި    ، ލިބިެގންވާ 

ާގނޫނީ  ރ ންނާންބަމެ އ ފެއްދިފައިވާ  ޝަޚްސަކަށް  ވަކިން  އަމިއްލަ  ބަވ މ    ޮގތ ން  ޔާންކޮށްފައިެވެއވެ. ންކަން 

އޭ  ،އެހެންކަމ ން ވެސް  ކ ންފ ންޏަކީ  ލިބިފައިވާ ކޮންމެ  ހައިސިްއޔަތ   އަމިއްލަ  ކ ންފ ނީ  ،ެގ  ހިްއސާދާރ ންެގ އެ  ެގ 

  ށް ވ މާ ކަމަ  ންޏަކަށް ދައްކާ ޚަލާސްކ ރ ންރ  އެ ކ ންފ ންވަމި  ައަގށްވާ  އެ ފަރާތްތަކ ެގ ހިއްސާެގ  ،ނީ ވާ  ޒިންމާއަކަށް

 ކ ންފ ނީެގ ޑިރެކްޓަރ ންެގ ބޯޑާއި އެ ކ ންފ ނީެގ  ޮގތ ން ހަރަކާތްތެރިވާނީ އެ  އް ހިންގ މ ަގއި ޢަމަލީންފ ންޏެްއކޮށް ކ އެ

ފާހަަގމ ވަްއޒަ ތިކޮށްފަިއވެފ ންކަން  އަދި  ކޮމިޓީެއވެ.  ޮގތ ަގއި  ކަމެްއެގ    އި ކ ންފ ންޏެްއަގ ؛ހަަގކ ރެވ ނ ފާ  އަށްންވަނަ 

އޮތ މައްސާހި ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ެއއް  މާއް  136ކީ  ކ ރެވޭ ވަނަ  ހޯދ މަށް  ާއމްދަނީއެއް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  ދާެގ 

މާނަިއެގ ކ ރ މ ެގ  ކަމެއްމަސައްކަތެއް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ކަމަށާ    ނ ބެލެވޭނެ  ވަޒީ  ،އިކަމަށް  މަޖިލީހ ެގ އަދި  ރ ންެގ 

ކޮބަރ ންނަމެން އަހަރަކ ކީ  މި  ންމެ  މެންބަރ ންެގ  އެ  ފަހަރ   ހިސާބ ތަކާއި ތ ަގއިވާ  ލްކިއްޔާއެއް  ފައިސާެގ    ، މ ދަލާއި 

މަސްލަޙަތ ތަކާއި ޮއޑި   ، ވިޔަފާރީެގ  ބަޔާނެއް  ތައްޔާރ ކޮށް  ހާމަކޮށް  ދަރަނި  ޖެނެރައަރަންޏާއި  ހ ށަހަޅަން  ލަޓަރ  ށް 

ފަރާތެއްށްލާޒިމ ކޮ ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ފަިއވާ  މާނަ ވަ  136ކަން  )ހއް  އޮދާެގ  ަގއި  އިބާރާތަ(  ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ     ށްތް 
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ޕްރައި  މެންބަރެއްެގ  މަޖިލީހ ެގ  ޕަބްލިކ ވަޒީރ ންެގ  ނ ވަތަ  ކ ންފ ންޏެއް  ޑިރެކްޓަރަ  ވެޓް  ނ ވަތަ  ކަށް  ކ ންފ ންޏެއްެގ 

ފަދަ މައެކަނި އެހަ  ،ރިނ ވެ ޮގތ ން ބަިއވެ  މ ަގއި ޢަމަލީެވސް ޮގތަކަށް ކ ންފ ންޏެއް ހިންގ ނޫންޒަފަކަށް ނ ވަތަ އެމ ވައް 

ޤާނޫނ އަކ ންފ ންޏެއްެގ   ނ ފެންނަ  ޅާއަރަސް ހ   ސާސީހިއްސާދާރަކަށްވ ން  ކަމަކަށް   ކަމަށް  ހަތަރ ވަނަ  އެއީ   ؛ކަމަށް. 

ެއޮގތ ން   ،ވާ ކަާމއިވެފައި  ތަފާތ ކ ންފ ނި  ކ  ޗާއި ޕަބްލިންފ ންޕްރަިއވެޓް ކ   ަގއި ޤާނޫނ ބެހޭ    ންފ ންޏާ ކ ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ

މާ   3ާގނޫނ ެގ   މީވަނަ  ދެ  ަގއި  )ހ(  ނ ހަކައްދާެގ  ެއއަށްވ ރެށް  ބަ  ވަތަ  ކ ންފ ނީެގ  ޔަ ިގނަ  ޏަށް ންރަދަކަށް 

މިންވަރ ޒިންމާވާ ކަނޑައަޅަ ންޖެހޭ  ކ ންފ ންޏެއްޕްރައި   އި  ބަޔާންކޮ  އ ފެއްދިދާނެ  ވެޓް  ތ ން  މިޮގެއވެ.  ށްފަިއވެކަމަށް 

މަދ ކ ންފ ނިއިވެޓް  ޕްރަފަށް  ލާޚި  ކ ންފ ނިތަކާ  ޕަބްލިކ ބަލާއިރ    ހިއްސާދާރ ން  ބައެއް  ،ތަކަކީ  ޚ ދ  ފަހަރ     އަދި 

ެގ  ފ ނިތަކެވެ. އަދި ހިއްސާދާރ ން ކ ންފ ނިތަކ ޮގތ ން ހަރަކާތްތެރިވާ ކ ން  ޢަމަލީންފ ނި ހިންގ މ ަގއި  ދާރ ން ކ ހިއްސާ

ެވސް ތްތަކާއި އެނޫންރީެގ މ ޢާމަލާިވޔަފާ  ކ  އެމިފަދަ ކ ންފ ނިތަކަކީ ދައ ލަތާ   ، އިަގއި ެވސް ތިބޭކަމާެގ ޮގތ  ޑިރެކްޓަރ ން

މ   ވިޔަފާރިއާ  ކަންކަމ ަގިއ  ފާހަގ ޅ ންހ ރި  ކ ންފ ނިތަކެއްކަން  ފަދަ  އިތ ރަށް  ؛ަގޢާމަލާތްކ ރަންޖެހިދާނެ  ދެން 

ދެމެދ  ކ ރެވޭ މ ޢާމަލާތެއްަގިއ    ތަކާިއ އެހެން އެްއވެސް ފަރާއ ލަތާ ދަ  ަގއި،  )ހ(ވަނަ މާއްދާެގ    136އަސާސީެގ  ނޫނ ޤާ

މަޖި ެއއްެވސްވަޒީރ ންެގ  މެންބަރެއްެގ  އޮންނަ  ނ ވާނެބާއްަވއިެގން  ޙަތެއްލަޞްމަ  ލީހ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައި  ، ތ ންއޮކަމަށް 

ރިޢާ ދެންއެއަށް  ކ ރިން  ޕްރައި   ވ ނ ނެޔަތްކ ރާއިރ   ހާލަތ ަގިއވާ  ދަފަދަ  ކ ންފ ންޏަކ ން  އެްއވެސް ވެޓް    އ ލަތ ެގ 

މ ޢާމަލާތެއްއިދާރާއަކާ  މެ  އެކ   ހާލަތ ަގއި  ކ ނ ވީ  ކ ރާ  ހިއް  ްއެގންފ ންޏެޕްރައިވެޓް  ސާދާރެއްެގ  ހިްއސާދާރަކަށް 

ބ ނެފައި  ންހައިސިއްޔަތ  މަޤާނޫނ އަސާސީަގއި  މާލީ  ފ ރ ލަޙަޞްވާ  އ ފެދ މ ެގ  އޮންނާނެތެއް  ނ ފެންނަ   ޞަތ     ކަމަށް 

ފާހަަގކޮކަ ނިންމާފައިވަނީ  ،މ ންެއހެންކަ  ށްފަިއވ ން.މަށް  ޖ  ދިވެހިރާއްޖޭ   ، ކޮމިޓީން  ޤާެގ  ނޫނ އަސާސީެގ  މްހޫރިއްޔާ 

މިނިސްޓަރ ވަނަ ދ ވަހ     2021  މޭ  5ބަރެއްެގ ޮގތ ަގއި  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ވަޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ129ް

ޑރ.   ،އްޔަންކ ރައްވާފައިވާ ޢަ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  މަށް ރައީސ ޤާ އެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރެގ މަ ރިސޯސް  މެރިން  ،އޮފް ފިޝަރީޒް

ަގއިާވ    129އަސާސީެގ  ނޫނ ޖޭެގ ޖ މްހޫރިްއޔާެގ ޤާއަދި ދިވެހިރާއް  ށްސަނަޙަދ   ޙ ސައިން ރަޝީ ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( 

 ަގއި އޮތް މި  2021ޖޫން    11ކަމަށް    މިޓީއަށް ފެންނަދިނ މަށް މި ކޮންެގ މަޖިލީހ ެގ ރ ހ ން  އްޔިތ ން ރަމަތީ  ޮގތ ެގ

ބައްދަލ ވ    4ކޮމިޓީެގ   ހާޒިރ ވެ ވަނަ  ކޮމިޓީއަށް  މެންބަރ ންެގބައި ވޯޓ ަގއި    މ ަގއި  ވަނީ  ޤ އިއްތިފާ  ވެރިވި  ން 

އިސްވެ  މި ކޮމިޓީއަށް،  ވީމާ   ނިންމާފައެވެ. ޮގތ ފޮނ ވާފަިއވާ  ނިންމި  ކޮމިޓީން  މި    ޔަތި  ެގ ރިޕޯޓ  ދެންނެވި މައްސަލަ 

އެދިމަ  އިްއޒަތްތެރި ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވ ން  ަގާވއިދ ެގ  ރައް   ، ޖިލީހަށް  މަޖިލީހ ެގ  ދަށ ން   113ޔިތ ންެގ  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

އަދިހ  ރިޕޯޓާށަހަޅަމެވެ.  މި  އެޓޭޗްކ އްކޮއެ    ރަޝީ  ،ރެވިފަިއވާނެށް  ޙ ސައިން  ސީ.ވީއާ ޑރ.  އިތ ރަށްދ ެގ  އަދި   އި 

މިއާމަޢ ލޫމާތ    ވެސް  ސިޓީތައް  ފަރާތްތަކ ެގ  އެޓޭސާފ ކޮށްފައިވާ  ދަންނަވަން. ޗްކ ރެވިފައިެއއްކޮށް  ވާހަކަ  ވާނެ 

 ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރިރ ޞަތަށް ފ ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާސަތ ރިޔާ

ރިޕޯޓަ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މި  ބަހ ސްކ ރ އާދެ!  ކަނޑައެޅިފަށް  ޖ މ ލަ  މަށް  އެީއ  މިނެޓ   30ިއވަނީ   .

ސިތަ  ހ ގައިމަޖިލީ ކޮންމެ  ސިޔާސީމްސީލ ކ ރާ  އަދި  މެންބަރަކަށް  އެއް  ޕާޓީއެްއެގ  ޕާޓީތަކަށް ޔާސީ   

ެއއްނިސްބަތް ޑައިަގންނަވާނެ. ިމ  ވަލިބިތ   ޞަ މިނެޓ ެގ ފ ރ   5ބަރަކަށް  ކޮންމެ މެން  ،މެންބަރަކަށް  ވެަވޑައިނ ަގންނަވާ 

ވާހަކަފ ޅ  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  ރިޕޯޓަށް  އެދިަވޑަިއަގތ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ދަްއކަވަން  ފ ރ ޞަތަށް   ދަންނަވަން.މަށް  ން 

މި ރިޕޯޓ   ނެތ މާކަވަން އެދިަވޑަިއެގންފައިއްކ  ވާހަކަފ ޅ ދަމެންބަރަ  އިްއޒަތްތެރިެއްއވެސް    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ެގ  އެކ  

މް ޞިޢާ.  ޑރ  ،ފަރ ކަނި  އެއީ ގ. ؛ ދެ ރިޕޯޓ ނ  ނިންމާލަން. އަދި މިއަދ  މި ހ ށަހެޅ ޅ ަގނޑ ބަހ ސް މިހިސާބ ން އަ

ދ  މެ  މާށް ހަމަޖެއްސ  ސަފީރ ކަމަޓްރެސިޑެން- ނޮންޅާ ރޮކޯއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޑަމް އޮފް މޮ ްގން ކި  ،އަޙްމަދ 

މަޝްވަރާ  އްޔިތ ންެގރަ ރައީސ ލްޖ ިއެގންއެދިަވޑައަށް  މަޖިލީހ ެގ  ފޮނ މް  މައްސަލަ ހޫރިއްޔާ  ޚާރިޖީ   ،އްާވފައިވާ 

ފިޝަރީޒް މެރިންގ ރިސޯސަސް އެންޑް   މިނިސްޓްރީ އޮފް  ، ރިޕޯޓާއިޮގތ ެގ    ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިޅ ންތަކ ެގ  ގ 

ރަޙ ސައި  .ރޑ  ،10095ލެ  ހ ޅ މާ  ،ޢައްޔަންކ ރައްވާފައިވާ   މަޤާމަށް  ެގއެްގރިކަލްޗަރ  ރ ސަނަޙަ  ޝީދ ން  ހ ން ށް 

.  ރިޕޯޓ ެގ  މި ޮގތ ސާކޮށް ނިންދިރާ  ކޮމިޓީންބަލާ    ވަރ ންމި  އަދާކ ރާ    އްޔަތ ލިއޫމަސްމައްސަލަ ސަރ ކާރ ެގ  ެގ  ދިނ މ 

 ން. ދަންނަވަރި މެންބަރ ންނަށް ިއއްޒަތްތެ ންނާނެ ވާހަކަޖަހާއިރ  އޮ 1 އެހ ން މި ދެ ރިޕޯޓަށް ވެސް ވޯޓަށް

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާސަތ ރިޔާ

  ަގނޑ  ޮގތ ން އަޅ މިށް.  ވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ބިލ ެގ ބަހ ސަނ  ދިށަހެޅ ދަނީ މިއަދ  ހ   އަޅ ަގނޑ  މިމިހާރ   

ކެލާ  ކަށްފަހ (  ށް. )ވަގ ތ ކޮޅަތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފަްއޒަތްއަރ ވަނީ ކެލާ ދާއިރާެގ އިމި  ފ ރ ޞަތ     މިހާރ 

އި މެންްއޒަތްދާއިރާެގ  އިބްރާތެރި  ޝަރީފްބަރ   އަ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  ހީމް  ފ މިހާރ   މިޅ ަގނޑ   އަރ ރ ޞަތ   ވަނީ   

މެންބަރ   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށް  ށް.މަޙްމޫދަ ޖީހާން މެންބަރ ްއޒަތްތެރި  އި ރާެގދާއި ރ ވަހިންނަ ިއއްޒަތްތެރި  ޖީހާން ފަހ ( 

 .هللاބްދ ޢަ ޢ ޤޫބްޔަމެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދޫ ދާއިރާެގ ދާން އޮންލައިނެއް ނޫން. ޙްމޫދ  ވެސްމަ

 

 ކެވ ން: ކަދެއް ވާހަ هللاބްދ ޢަ ޢ ޤޫބްޔަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ދާން
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ިއްއޒަތްތެރި ރައީ ޝ  ިމ ބިލ  މި އި ސް. ސަކ ރިއްޔާ  ެވ  ދެްއވީތީއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން 

ދެކ ހެންވޭ ިއއްޒަތްރ   ދާއިރާެގ  މެންބަނ   ޙ ސައިން ޝަހީމަތެރި  ބިލެއް  ށް ޝ ކ ރ   ރ   މިފަދަ  ރަތަމަ  ފ ދަންނަވަން. 

ޒަފަހަރަށް   ތަހ ޒީބ   މިހާ  މަޖިލީހަށް  އިއްޒަތްތެރި  ދޭހަވަނީމި  ހ ށަހެޅ މ ން  ދިވެހިރާއް  ،މާނެއްަގއި  ޖޭަގިއ  މީެގކ ރިން 

ނިޒާމ  މ ެގ  ޖޭެގ ހިންގ ެވހިރާއްޮގތ ަގއި ދި  އ މެއްެގޤަފަރާތްތައް    ވިއްކ ރެ ޖޭަގއި ވެރިކަންމީެގކ ރިން ދިވެހިރާއް ؛ވެރިކަން

ތަރ  މާތީބ ކ ރ މަހަރ ދަނާކޮށް  ކޮށްދެްއވާފަިއނ ވާ  ށް  ކަމެއް  ޚާއްޞަކޮށްނެކަންބޮޑ   ގ ޅި  ދ    ،.  އެކަތިަގނޑަކަށް  ނިޔެ 

ޒަމާނެްއަގއި  ހިލާމެ ސިހަފައިވާ  ޚާރިޖީ  ރާރ ދަނާ  ހ ނަރ ވެރި  އިވަޔާސަތ ތައް  ބޭނ ންވާނެ  ދިވެހި    ،ހިންަގން  ޤާބިލ  

ނ   އ ފެއްދ މަށް  މި  ،ނަމަވެސް   .ދިފަިއވާކަންޅެކ ދަރިންތަކެއް  އަފެންނަނީ  މިއަދ   ސަރ ކާރ ން  އްޞަކޮށް ޚާ ؛ދ ެގ 

މ ލްޖ ރައީސ  އިބްރާހީމް  ތަޢ ޞާދ   ޙައްމަމްހޫރިއްޔާ  އާރާސްތ ކޮށް  ޤައ މ   މި  އ ފެއްދ   ބިލ ޤާލީމީ  ލިޙް  މަށް ޖީލެއް 

ޒީރ  ފަދަ ންެގ ޚާރިޖީ ވަަގނޑ މެއަޅ   ންބިލ ކ ރެވޭ    މި  ބަހ ސްދ   ޮގތ ން މިއަތަން. އެ  ންދަވާމަސައްކަތްކ ރައްވަމ ން ެގ

ފާހަަގކޮމައި  މީވާގ  އަނަލްބައި ހީވާިގދާނ ަގިއ  ފަދަ  އެ  ،ށްލެވޭނެ  ދި ހ ނަރ ވެރި  އ ފެދިެގންވެހި  ތަކެއް   ދަރީންތަކެއް 

ކައަ ަގންނާނެ  ައޅ ަގނޑ   ިއއްޒަމަށް  ތިޔަ  ހ ރިތްބޫލ ކ ރަން.  މެންބަރ ތެރި  އެނ ހާ  ވެސް    ަވޑަިއަގންނަވާނޭ ިގންނަށް 

ވަނޑ މެންެގއަޅ ަގ  ،އިންފަދަ ޚާރިޖީ  އިހަކަ  ޒީރ   ދާދި  ދާއިރާއިން  ށްވަނީ  ޚާރިޖީ  ފެންވަރ ަގއި ދ ވަހ   ދ ނިޔޭެގ 

ކާމިޔާ ބޮޑ   ޤައަ  .ކޮށްދެްއވާފަބީެއއް  ފާހަަގކޮށްލެވޭ  ނަމާއިއ ދި  ރިވެތި  ހޯއްދަވަ   ، ރާއިފަޚ   ،ަމށް  . ދެްއވާފައިޝަރަފ  

ސަރ ކާދޭހަކޮށް  އޭެގން މި  ހިދެނީ  ކ ޓީމ ެގ  ެގމ ގ ންރ ެގ  އެފަދަ    ،ބިލ ކަންޤާ  ޅަދާނަކަމާއި  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  އަދި 

ން  ދެްއވަށްޑްކޮށް އަދި ލީަގިއޑްކޮ  ،ކޮށް މެނޭޖ މ ނެވި ފަދަ ޓީމިދެން  ،ަގއި އޮތ މ ެގ މާނައަކީސަރ ކާރ މި  މެއް  ޤާބިލ  ޓީ

ފަރާތް ރައީސ ރާއްޖޭކަމ ގައިވާ    ހ ންނެވި  އިބްރާހީމްލްޖ މްެގ  މ ޙައްމަހޫރިއްޔާ  ލީޑަރޝިޙް ލިޞާދ     ާއއި  ލިޓީކޮ  ެގޕްެގ 

އެކ ޅަދާ ޓަކައިހެންކަނަކަން.  ކަމަށް  އެ  ފަށްފަށ ން ޝ ކ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާރައީ   މ ން،  ދަންނަވައަށް  އަޅ ަގނޑ   ރ   ން. 

ވާހަކަައކީ ރާއްޖޭެގ    ،މިދަންނަވާ  ތަޖ ރިބާ  އިމެހަންއެމި  ފެނި  ދ ވަހަކ   ކޮންމެ  އަންނަ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ކ ރެވެމ ން 

ެއޮގތ ން  ކަންކަ އަޅ  ން.  ކަމަކަށް  ފާހަަގކޮށްލަން ެއއް  ސަ  ތ ވެދިޔަވޭ  ،ަގނޑ   މެނޭޖ އެްއވެސް  ނ ކ ރެވ ނ   ރ ކާރަކަށް 

އެކި   ޕާޓީތަފިކ ރ  ތަފާތ   ސިޔާސީ  ކޯލިޝަންެގ  ހިމެނޭ  ރައީސ އް  ވެރިކަން.  އިބްރާމްހޫޖ ލް  މ ރިއްޔާ   އްމަދ ޙަހީމް 

ފިކ ރ ތަކ ެގނޫ  ލިޙްޞާ އެކިެއކި  ތަފާތ   މިފަދަ  ޕާނީ  ސިޔާސީ  އޮމާޓީތަ  މިހާ  ެވރިކަމެއް  ކ ރާ  އި  ކަމާންކާެއކ  

މެނޭއަ ހެ  ލީޑަރޝިޕް  ،ކޮށްޖ މާންކަމާއެކ   ކޮށްދެްއވަމ ން ވެރިކަމެ  ޔޮދައްކަވަމ ން  މަޑ މައިތިރިކަމާ  ،އް    އިއަދި 

ޤައ  ާގއޯ މި  ވެރިެއއް  ދަންނަ  ހިފަހައްޓަން  އ ސޫލ ތައް  ހަމަތަކާއި  ވަކި  ވެތެރިކަމާއެކ   މީމ ެގ  ެގކ ރިން  ރިކަމަށް 

ސީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސިޔާ ؛ޒަތްތެރި ރައީސް ިއއް   ތ ން ހެކިވާނެ ކަމެއް.ހާ ދިވެހި ރައްޔި ހ ރިާވކަން. ެއއީނ އައިސްފައި

ވެރިކަމ ެގ   ކިހިެވތިކަދަވާދަވެރިން  އ ނދަގ ލަކާތަމ ަގިއ  ކ ރިމަތިދައް  އިންމެ  ހ ރިހާ   ،ޔަސްކ ރި ޗެއް  ރާއްޖޭެގ  މިީއ 

ށް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެްއ ކ ރިއަތ ތަކާިއ އަދި ހަމަޖެހޭ   ހަރ ދަނާ ދާޚިލީ ސިޔާސައްޞަކޮށްކައި އަދި ޚާ ރައްޔިތ ންނަށް ޓަ
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ފ ވެރިކަންނެރެެގން   އަޅ ކ ރާ  ސަރ ކާރ ކަން  ފާރަތަމަ  އިއްޒަހަަގކ ރަންަގނޑ   ރައީ.  ހ ރިހާ އިފާ ؛ސްތްތެރި  ތ ވި 

ައދ   ތަކާސަރ ކާރ  އަ  ެގއަޅާބަލާއިރ   މަތީމާތް  ކަރާ  ނީ ންސާއިކަމާއި  ރ ވެރި ބާ  ންެގންހެނ ސަރ ކާރ ން  އެންމެ   ޭއެގ 

މ ތަކަށް އެކިއެކި މަޤާ  ެގތ ން ދައ ލަތ ޮގފެންނަމ ން އެބަދޭ. އެ  ތަން  އްވާމަސައްކަތްކ ރަ ެގންޮގސް ދިނ މަށް    އަށްދަރަޖަ

އަންހެނ ންެގ ވަރަށް  މިންނ ފެންނަހާ  ން  މި ޤައ މ   މިއިން ޒަމާނަކ ވެރިވ ން  އި ބަެގ  އަންހެނ ން  ،އި ވިޔަސް ބެލި ކަމ ގަ 

 ، ހ ރިހާ ސަރ ކާރ ންސްޙަޤީޤަތެއް. އެހެންނަމަވެެވެވން ނެތް  ދީފައިާވކަމީ ދެބަސްތ ރ ކޮށްމާއި ބާރ ވެރިކަން އި އިވެރިވ ބަ

އި އަޅ ަގނޑަށްވެސް  ކަަމށް  ކަހ މާލ ެވވިފަިއވާ  ފާހަަގކ ރެވޭ  ައޅ   ވާހަކަ  ކ ރިން މެއްެގ  ނިންމާލ މ ެގ  ވާހަކަ  ަގނޑ ެގ 

ދިވެހި  ލާނަން.އިދަންނަވަ ފަރާތ ޖޭރާއްެއޮގތ ން  ދ ެގ  ޤައ މ ތަކަށްން  އެކިއެކި  ކަނޑަައޅ ނިޔޭެގ  ފަިއވާ ްއވާ 

ން އެންމެ ރަށަކަށް  ެގ ތެރެއިވަރަކަށް ރަށ    180ދިރިއ ޅޭ  ކީ ރާއްޖޭެގ މީހ ން  އަ  95ނަމަ، %ނޫން  100ފަރާތްތަކ ެގ % 

ިމީއ    ،ކ ރަންލ ަގބޫވެސް    ދަންނަވާއިރ  އެކ  ދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  މިހެން  ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކެްއކަން ަވރަށް ހިތާމަޔާ

ފެށ ނީއްސ ރެހަ ؛ކޮށްފަިއވާސަރ ކާރ ން    މި ނޫންކަން.  ކަމެއް  ކޮށްފައިވާ  ސަރ ކާރ ން  މި  ތާއަބަދ    މައެކަނި 

ރާއްޖޭއަޅ ަގނޑ މެން ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   މިީއ.  ހާލަތަކީ  ރަށްެގ  އެހެން  ނިސްބަެގ  ތަކ ެގ  ރަށްތްވާ  ތަކަށް 

ކަން ވެ  ތެރެއިން މިފަދަ  ޤާބިލ ސް  ޝަ  ،ކަމަށް  އަދި  އ އ ކ ޅަދާނަ  ކ ދިންތަްއ  އަޅ ަގނޑ  ވ ންފެއްދެޤ ވެރިވާ  ެގ  . 

ހާލަތަކަށް ބަދަލ ކޮށް ހ ރިހާ ދިވެހި  ން  ހެއެނޫން  އެ  ،ދެންނެވި ހާލަތ ަގނޑ  ދެންމެ މިއ އްމީދަކީ ނ ވަތަ އާދޭހަކީ ައޅ 

ަގއި ިމ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ    އަޅ ަގނޑ .  ދިއ ންނިމިެގންން  ކަމިފަދަ ކަން  ހަމަ އ ސޫލެްއެގ ތެރެއިންހަމަރައްޔިތ ންނަށް ވެސް  

ދިއ ާގނޫނަބިލ    ބަދަލ ެވެގން  މިފަދަ  ކަށް  މިމާއެކ   ބަދަ  ކަންކަމަށް  ހެޔޮ  ލިބިޙައްލ   ބިލ ން  އަވަހަށް    ،ލ   ވަރަށް 

މަށް އެންމެ ކަ ބަދަލ ކ ރަން މިތ ނެވި ހާލަމިދެން  ،ހަަގކޮށްލަންޅ ަގނޑ  ފާލ މ ެގ ކ ރިން އަ ފެނިެގންދާނެ. އަދި ނިންމާ

އްމަދ   ޙަބްރާހީމް މ އި  ވާހ ންނެވި ފަރާތް ކަމ ަގއި  ަމޤާމ ަގއި  ެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އެކަށޭނަ ފަރާތަކީ މިއަދ  ރާްއޖޭެގ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ންކަލިޙްޞާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  އާދެޝ ކ ރިއްޔާ  އި.  ވޯ  ދާރީ!  ރަނަގބީޓ މޭޒ ން  ޖަްއސަވަެގ  މިހާރ   އިލ   އެދެން.  ދެއްވ ން 

މި   ފ ރ ޞަތ    ކޮޅަކަށްފަހ ( )ވަގ ތ   ށް.ފަޝަރީ އިބްރާހީމް މެންބަރ ތެރި  ިއްއޒަތް ދާއިރާެގ ކެލާ  ،ނީއަރ ވައަޅ ަގނޑ  

 އިްއޒަތްތެރި  ރާެގދާއި ރ ވަންނަހި  ކޮޅަކަށްފަހ ()ަވގ ތ   .ފްޝަރީ އިބްރާހީމް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ކެލާ

 . ކީމްޢަބްދ ލްޙަ ޣަނީޢަބްދ ލް މެންބަރ ތެރި ިއއްޒަތް ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( . މަޙްމޫދ  ޖީހާން މެންބަރ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ކީމްޢަބްދ ލްޙަ ޣަނީޢަބްދ ލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކ ރެންދޫ
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ރައީ ޝ ކ ރިއް އިްއޒަތްތެރި  ދިވެހިރާޔާ  ފޮރިންސް،  ބިސަ  އްޖޭެގ  ހެރވިސްެގ  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ދެލ   ކ ނ   ންވޭރ  

ޙ ސަ މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ޝަދާއިރާެގ  ހ ށަހަޅ އްަވއިއިން  ޓަކައި  ްއވިދެހީމް  ބޮޑަ  ކަމަށް  ޝ ކ ރ   ވަރަށް  ށް 

މިއަދާ މި  ކ ރަން.  ބިލަކަށްަވގ ތަކީ  ބޭ  ފަދަ  ވަ ންތެރިވެނ ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގ ފަިއވާ  މިނިތެއް.  ފޮރިންގ  ޓަރ  ސްެގ 

ޢައޮ ޔޫ.އެން.ޖީހިދ ޝާهللا ބްދ ނަރަބަލް  ބިލެްއ  ޑަ ވަހޮވިށް  ރައީސްކަމަ   .އޭެގ،  މިފަދަ  ވަގ ތެްއަގއި  ހ ންނެވި  ިއެގން 

ހ ސަރ  ފަރާތ ން  ެގންދިއ މަކާރ ެގ  ކަމެއްއެ  ކީ  ށަހަޅ އްަވއިެގން  މ ހިންމ   އިްއޒަތްތެރި    ނ ހަނ   ދެކެން.  ކަމ ަގިއ 

ސިޔާސަތަކީ   ؛ރައީސް ާމއްދާވަ  115  އަސާސީެގނޫނ ޤާޚާރިޖީ  )ޅ(ނަ  ލިބި  ެގ  ދަށ ން  ބާރ ތަކާެއކ  ެގ  ދޭ 

 އޮންނަނީ  އިންތައްދައ ލަތ ެގ ސަރަޙައްދީ.  އްއްޔަތެއް ކަމ ަގއި ހިމެނިފައި އޮންނަ ކަމެލިއޫ ސްމްހޫރިއްޔާެގ މަޖ ރައީސ ލް

 ކަމަށް   ކާރާ ހަވާލ ވެފައިސަރ   މައިނީ  އޮންނަ  ބާރ  މި  ބެލެހެއްޓ މ ެގ ޒިންމާއާއިކ ެގ  އެ ިއންތަ  ،ކަމަށާއި   ފައިކަނޑައެޅި

ރަްއޔިތ ން  ،ވާތީ ޤައ މެްއެގ  ހ ރިއެ  މިވަސީހާ  ނާއި  އެ  ލަތްތައް  ވާތީ  އޮންނަނީ  ކަމަށް  ތެރޭަގއި  އެ ،  އިންތަކ ެގ 

  އަކަށްތީޖާވ މ ެގ ނަ  ކަށްމި ބިލ  ާގނޫނަ  މ ން،ކަ. އެހެންރޭގައިތ ެގ ތެޙަލަޞްތީ މައ މ ެގ ެއންމެ މަމެނެނީ ޤަހިއް  އިންތަ

ރަ ވެެގން ކަނޑައަލްއީސ ދާނީ  ޮގޖ މްހޫރިއްޔާ  މަތީތެއްޅ އްާވ  ސިެގ  ޚާރިޖީ  ތަންޔާސަތ ން  ޓަޛ ފީތަްއ  ކައި ކ ރ މަށް 

ތަޖ ފައި މްރީނ ކ ރެވިތަ ފޮރިންވާ  އ ފެދިެގންރިބާކާރ   ސަރވިސްއެްއ  ތަޖ އ ެމވެދި  ސަރވިސްެއްއ    ފޮރިންރިބާކާރ   . 

ިމ    .ކަމެއް  ެގންދާނެބިމެއް ލިރ ކ ަގއި ވަރަށް ބޮޑ  ކ ރިއެންތަ ވަރަށް ބޮޑ  ޚާރިޖީ ކައ މަށްޤަ  ދިއ މަކީ ވަރަށްއ ފެދިެގން

ބާރ   ކަމަށް  އެބަބިލ ން މި  އަޅ އެހެންވީބިދޭ.  ލި    ަގބޫލ ކ ރެވެނީމާ،  މ ހިންމ   ،ަގނޑަށް  ބިލ ެގ  ބޮޑ  މި  ވަރަށް  ކަން 

ރައީ އިްއޒަތްތެރި  ސި ؛ސް ކަމަށް.  އަދި  ޚާރިޖީ  އަދާކ އްޖެެވހިރާދި  ަގއިޙ ރަސްމަޔާސީ  ދ ނިޔޭެގ  ދައ ރ ރާ    

  ގެ ދިވެހިރާއްޖޭއި،  ރ ޞަތ ތައް ހޯދަނެ ފ  ލިބޭފަިއދާއާއި މަންފާއެކ  އަދާކޮށް ރާއްޖެއަށް  ސާބިތ ކަމާ   ،ހަރ ދަނާކ ރ މަށާއި

ޖ ރިބާ  ތަ  ،ހ ނަރާއި،  އިޞަ ތަމްރީނާމަށް ބޭނ ންވާ ޚާއްރިއެރ ވޭނީ އެ ކަންކަކޮށް ކ މާޔަތްހިތ   ދަމިނިވަންކަމާއި ސިޔާ

ވެސް    ތްތަކ ގައިފަދަ ހާލަ  ސަރ ކާރ  ބަދަލ ވ ން.  ެގންކ ރެވި އް ާގއިމ ޑަރެސަރވިސް ކޭ  ރިންފޮލް  ލިބިފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަ

މެދ  ކޭ  ކެނޑ ެމއްއެްއވެސް  އެ  މަސަ ޑަރ ެގނެތި  ރައްކާތެރިކަން   ، ވެފަހި  ފ ރ ޞަތ ތަކ ެގ  އްކަތް  ާގނޫނީ 

ސަރވިސްަގިއ    ަވގ ތ ތަކ ަގއި ފޮރިންންނަ  ރ  އ ފެއްދިެގން އަސަރ ކާ ؛ސްތްތެރި ރައީޒައް ކަމެއް. އިވަރ ވެެގންދާނެ  ކަށަ

ސަރ ކާރަށް ވަރަށް ،  ކަމެއް ނެތިއްޖެ ނަމަރ ދަނާހަޒަފ ންެގ  އެ މ ަވއް  އި،ދިއ މާ ެގންލ ވެދަވަްއޒަފ ން ބަ މަސައްކަތްކ ރާ މ  

ންނަ  މަށް އަރޭަގއި އޮންނަ ގ ޅ ދޭތެތަކ ެގ  އ މ ދޭދޭ ޤަ  ،އަކަށް ާވނީޖާތިާވނެ. މިކަމ ެގ ނަތީދަޫގތަކެއް ކ ރިމަިގނަ އ ނ

އަން އެ  ރައްޔިތ ންނަށް  އި ދަތި  ނަހީނަރ ކަމާއެކ   ކަންތައްތައް.  ރަީއސްއްއ ނދަޫގ  ލޮ ؛ޒަތްތެރި  އަރާ  ޅ ންސަރ ކާރަށް 

މި  ަގއިތ ތަކ ވަގ  ހަމަ  މ ވެސް  ބޭނ ންވޭންމ ހި  އެބަ  ފޮރިން ؛ކަން  މ ސަރވި  ރަނަގޅ   އެބަ ސްއެްއެގ  ހިންމ ކަން 

ކީ ހަމަ  ބ މަދެމިތިރިވސްެގ މ ަވއްޒަފ ން  ސަ  ލް ބައެއްެގ ޮގތ ަގއި ފޮރިންނަޕްރޮފެޝަ ؛ތެރި ރައީސް ބޭނ ންވޭ. އިްއޒަތް

ހަމަ   ތަކަކީބިލ ން ލިބިދޭ ބާރ   އި މިކަން އިތ ރ ކ ރ މަށް ޓަކަ ޤާބިލ ހ ނަރާިއ  މ ވަްއޒަފ ންެގ    އެ  .ންމ  ކަމެއްއެހާމެ މ ހި
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ކަހިމ  ކަމ ަގއިންމ   ރައީސްމެއް  އިްއޒަތްތެރި  ދެކެން.  އަ  މި ؛  ަގބޫލ ޅ ަގބިލަށް  މިނޑަށް  ޮގތ ަގއި  އަންނަ   ކ ރެވޭ 

އަދިބަދަލ  ލި  ތަކާއި  ބާރ މި  ފޮރިންބިދޭ  ތެރެއިން  ވެބްސައިޓް  ޑާޓާ   ެގސަރވިސް   ތަކ ެގ  ތަކ ެގ  ބެލެހެއްޓ މާއި 

މައ ރިސެކި ޤައ މީ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސެކިއ ރިޓީ  ޙަލަޞްޓީއަކީ  އެހާމެ  އަދި  އޮންނަ  ރ ދަނާކަމާެއކ  ހަތ ތައް 

ކަމަފައިޖެހިބަލަހައްޓަން ތެރެއިން  ބި  މި  ،ވާއިރ    ކަށްވާ  ސެކި  ފޮރިންލ ެގ  ސައިބަރ  ޓީ އ ރި ސަރވިސްެގ 

އަ   ނ މަކީވަރ ަގދަކޮށްދި ބިލެއް  އިތ ރަށް  އ މިފަދަ  ބި  ،ށްކަމަ   ކަެމއްރ ދަނާވެެގންދާނެ  ހަމ ން  އިތ ރަށް    ންލ މި 

މިދަންނަވަނީނާދަރ ހަ މިހެން  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  ކަމަށް  ލިބިެގންދާނެ  ބާ  ،ކަމެއް  މ    ރާއަމިއްލަ  ވަްއޒަފ ން އެކ ަގއި 

އިމްތިޔާޒ ތަކާއި މ ވަްއޒަފ ންނަށް    ،ޓ މާއިބެލެހެއް ހަރ ދަނާވެ  ، މ ސާރަތަކާއި  ،ދޭ  އިތ ރަށް  ކަންކަން  ދިއ މީ ެގންމި 

 ށް ބޮޑަށް. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަލ ކ ރެވޭބޫށް ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑަ  ންދާނެ ކަމެއްެގއިތ ރަށް އެ ކަންކަމ ަގއި ބާރ  ލިބި

 ރިއްޔާ. ކ ޝ 

 

 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ށް ހ ރި ކަން . ވޯޓަށް އެހ މަ 8

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

  ެގ ލިންކ  ޓ  މޭޒ ން ވޯ  ރީވޯޓަށް. ިއދާމިއަދ ެގ  ދަނީ    މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މިދެ!  . އާރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ާއދެހ ޅ ވާލަ އެދެން.  ލިންކ ދެްއވ ން  އިނ ަގންނަފެނިވަޑައި  !  މެްއޒަތްވާ  ވޯޓ ދެއްވ މަށްންބަތެރި   އެ  ،ރ ންނަށް 

ފެނި ޮގތަވަޑައި މެންބަރަކަށް  ވޯަގންނަވާ  ލިަގއިޗެޓ   ،ދެްއވ މަށްޓ ށް  އަދެއްވ ވޯޓ  ޔ އްަވިއެގން    ފަހ ން   ނޑ ޅ ަގމަށް 

ވޯ ؛ޓ ވޯ ރ ވާނަން.  އަފ ރ ޞަތ  ފ ރަތަމަ  ޖ މްެވހިރާއްދި  ޓ .މިއަދ ެގ  ވަނަ    115ސާސީެގ  ނ އަނޫޤާ ހޫރިއްޔާެގ  ޖޭެގ 

ކިންްގޑަމް އޮފް މޮރޮކޯއަށް   ނި، ކަފަރ  ގ.   އަޙްމަދ ،ޞިމްޢާ  .ރޑ ،ންމަތީ ގެ މާއްދާެގ )ދ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ 

ކަނޑައަޅާދިވެހިރާ ހަމަޖެއްސެވ މާ-ނޮން  އްޖެއިން  ސަފީރ ކަމަށް  މެންބަރ ންނަށް ތެއިއްޒަތްމެދ     ރެސިޑެންޓް  ރި 

  ންކ  ފެނިަވޑައިނ ަގންނަވާ އއްޒަތްތެރިވޯޓ ެގ ލި)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ދެއްވ ން އެދެން.ށް ޯވޓ ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަކަ

 ން.  ވ ން އެދެއް ދެޓ ަގންނަވާ ޮގތަކަށް ވޯންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައި މެރި ްއވަިއެގން ިއއްޒަތްތެޔ  ޓ ގައި ލިމެންބަރ ން ޗެ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 87    ދ :ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަމ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 55    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 53    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    53     ރ ންެގ އަދަދ : ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަވޯޓ 

 27      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޑރ.  ،ން ޮގތ ެގ މަތީ)ދ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާެގ    115ެގ   ޤާނޫނ އަސާސީެގރިއްޔާ އްޖޭެގ ޖ މްހޫރާދިވެހި

އަޙްމަދ ޞިޢާ ގ.މް  ކިރ ކަނިފަ  ،  ކަނޑައައްޖެރާދިވެހިއަށް  މޮރޮކޯ  އޮފްމް  ޑަގް ން،  ނޮންއިން   ޓްސިޑެންރެ-ޅާ 

ހަމަޖެއްސ މާ މެންބަރ ން  ސަފީރ ކަމަށް  އިއްޒަތްތެރި  މަޖި  މެދ   ނަތީޖާ.  ވޯޓ ެގ  ޖ މ ލަ  ދެއްވި  ންގެ މެންބަރ ލީހ ެގ 

އަދަދ .  87އަދަދ ،   މެންބަރ ންެގ  ތިއްބެވި  މެ. 55 ؛ހާޒިރ ވެ  ވޯޓ ދެއްވި  ކަމަށް  އަދަދ ފެންނަ  . 53؛ ންބަރ ންެގ 

ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރަކ  ނެތް. ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭއްވި ެމންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެ

މް ޞިޢާ  ޑރ.އެހެންކަމ ން، ޑރ.  . 27؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 53؛ ވޯޓ ަގއި ބައިވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ގ. އަޙްމަދ  ކި ރ ކަނިފަ  ،  ކަނޑައަ އްޖެރާދިވެހިއަށް  މޮރޮކޯ   ފްއޮމް  ޑަްގން،  ނޮންއިން  ސަފީރ ކަމަށް ޓްސިޑެންރެ-ޅާ   

 ފާސްވެއްޖެ.ވ މަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް މަޖިލީހ ން ހަމަޖެއްސެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދަށ ން މިނިސްޓްރީ  ެގ(ހ)ވަނަ މާއްދާެގ    129ެގ   ޤާނޫނ އަސާސީ ެގރިއްޔާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރާދިވެހި ވަނަ ވޯޓ .    2ެގ  އަދ މި

ޑރ.ޙ ސައިން ރަޝީދ    ،ވާޔަންކ ރަްއވާފައި އްއެންޑް ެއްގރިކަލްޗަރެގ މަޤާމަށް ޢަ  މެރިން ރިސޯސަސް،  ޒްއޮފް ފިޝަރީ

ޖ މްހޫރާދިވެހި،  10095  ހ ޅ މާލެން،  ސަޙަ ޤާނޫނ އަސާސީެގރިއްޔާ އްޖޭެގ  މާއްދާެގ    129ެގ    ދަށ ން ެގ( ރ)ވަނަ   

މަޖިލީެގންރައްޔިތ  ދިނ މާރ ން  ހ   އި  ހ ން  ފެނިވަޑައި އްމެދ   މެންބަރ ންނަށް  ވޯނަންގަ ޒަތްތެރި  ޮގތަކަށް  ން  ްއވ ދެޓ ވާ 

ފެނި ވޯ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (.  ދެންއެ ލިންކ   ިއއްވަޑައިޓ ެގ  ޗެތްތެޒަނ ަގންނަވާ  މެންބަރ ން  ލިޔ ްއަވއިެގން  ޓ  ރި  ަގއި 

 ން.  އްވ ން އެދެދެކަށް ވޯޓ  ނަވާ ޮގތަންބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގރި މެންތެއިްއޒަތް
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 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 57    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 55    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    55     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

 28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ކެވ ން:ހަކަދެއް ސަތ ން ވާރިޔާ

ޖ މްހޫރާދިވެހި ޤާެގރިއްޔާ އްޖޭެގ  މާއްދާެގ    129ެގ  އަސާސީނޫނ   ދަށ ން  ެގ(ހ)ވަނަ  ފިޝަރީ  ރމިނިސްޓަ   ، ޒްއޮފް 

ރިސޯސަސް ޢަ  މެރިން  މަޤާމަށް  އެްގރިކަލްޗަރެގ  ރަޝީދ     ޑރ.  ،ވާޔަންކ ރަްއވާފައި އްއެންޑް  ން،  ސަޙަޙ ސައިން 

ންެގ  ރަްއޔިތ  ދަށ ން  ެގ(ރ)ވަނަ މާއްދާެގ    129ެގ   ޤާނޫނ ައސާސީެގރިއްޔާ އްޖޭެގ ޖ މްހޫރާ ދިވެހިއަށް    10095  ހ ޅ މާލެ

ންެގ އަދަދ ،  މެންބަރ ލީހ ެގ ޖ މ ލަ  ޖިމަ  ެގ ނަތީޖާ.ޓ ވޯ  ދެްއވި  ޒަތްތެރި މެންބަރ ންއް މެދ  އި  ހ ން ދިނ މާރ ން  ހ މަޖިލީ

ނ ފެންނަ ކަމަށް  . 55؛ ފެންނަ ކަަމށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ ައދަދ . 57 ؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބިހާޒިރ ވެ ތި.  87

މެންބަވޯޓ ދެ ވޯޓ ދޭންްއވި  ޮގތަކަށް  ވަކި  ނެތް.  ބޭ ރަކ   ކަމަށް    ވޯޓ ަގިއ ނ ންނ ވާ  ނެތް.  މެންބަރަކ   ވޯޓ ދެްއިވ 

އޮފް   ރމިނިސްޓަ  އެހެންކަމ ން،. 28؛ ފާސްވ ަމށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 55؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ   ވިވަޑަިއެގންނެ ބައިވެރިވެ 

ރިސޯސަސް،  ޒްފިޝަރީ އެްގރިކަލްޗަ  މެރިން  ޢައެންޑް  މަޤާމަށް  ރަޝީދ    ،ވާ ޔަންކ ރަްއވާފައިއްރެގ  ޑރ.ޙ ސައިން 

 ޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްވެއްޖެ. ރ ހ ން ދިނ މަށް ފެނިވަ ައށް  10095 ން، ހ ޅ މާލެސަޙަ

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް 6
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ނީ. މިޮގތ ން ށަސް ކ ރިއަށް ެގންދަން މި ފަވެރިން ސަރިވސްެގ ބިލ ެގ ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ  އަނެއްކާ އްޖޭެގ ފޮދިވެހިރާ

ކެލާ ދާއިރާެގ މް ޝަރީފަށް.  އިބްރާހީ  ބަރ ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން  ،ޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީަގނ އަޅ 

މެން ޝަރީފްއިބްރާހީ  ބަރ އިްއޒަތްތެރި  އިއް)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  މް  ނޫން. އާދެ!  އޮންލައިނެއް  މެންބަރ   ޒަތްތެރި 

  މޫދަށް. ޙްބަރ  ޖީހާން މަތްތެރި މެންއިރާެގ އިްއޒަހިންނަވަރ  ދާ  ،ވަނީއަރ   ރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މިއެހެންވީމާ، މިހާ

  ވަނީ އަރ   މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި.  ން ނޫއްއޮންލައިނެ  ތްތެރި މެންބަރ  ވެސްއާދެ! ިއްއޒަޅަކަށްފަހ (  )ވަގ ތ ކޮ

 ށް. ބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންވަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ޔާދ ޙ ސައިން ޒިބަރ    މެންރާެގދާއި ދޫރަވަިއކަ

ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއް އިްއޒަތްތެރި  ބިލެއް  ޔާ  ސަރވިސްެގ  ވަގ ތ   ފޮރިން  ވެސް    ވާހިނދ   ޅިފައިހ ށަހެމި  އަޅ ަގނޑ  

ޮގތ  ރާަގބޫލ ކ  ވަރަށް    ބިލަކީ  މި  ބޭނ ންވެފަޤަ  މި  ޅ ަގނޑ މެންއަސ ރެ  އްކ ރީަގއި  ބިއ މަށް  ކަމަލެއިވާ  ށް  އް 

ހ ރިހާ   ޙަޤީަގބޫލ ކ ރަފާހަަގކ ރައްވައިފި.    މެންބަރ ންތްތެރި  ިއއްޒަވާހަކަދެްއކެވި  ސަރވިސް ޤަންޖެހޭ  ފޮރިން  ެގ ތަކީ 

ފޮރިން  ރާއްޖޭެގ  ށ ން  ދައްެގ  ތެ ސަވަކި އ ސޫލެްއ ަވކި ސިޔާ  ، ކަަމކީމި އ ޅޭ  ހެޅިެގން ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންބިލެއް ހ ށަ

ޓިއ ޓެއް  އިންސްޓި  ،ކަމަށް ފޮރިން ސަރވިސްއް ެގން ކ ރާ ކަމެާގނޫނ ން ބާރ  ލިބި  ،ޑައެޅިތައް ކަނ ސަރވިސްެގ އ ސޫލ 

ސަރވިޮގތ ަގއި   ވެސް  މި.  އޮތ ންސް  ފޮރިން  ސަރވިސް  ހާރ   ފޮރިން   ޓިއ ޓެްއ އިންސްޓިރަޖިސްޓަރކ ރެިވެގން 

ށް ނައެންމެން، އަޅ ަގނޑ މެން  ެގން ެއކަން ކ ރާނީ ކަމަށް ވަންޏާާގނޫނީ ބާރ  ލިބި   ެއއަށް،  ސް ހެންނަމަވެވޭ. އެއެބައޮ 

ސަރ ކާރ ަގބޫލ ކ ރެވި އެ ވިސްނ   ެގެގން  ކ ރެވި މާ  އެކަން  ަގބޫލ ކ ރަންޅ  އަެގންދާނެ.  އްޮގތަށް  ެވސް  ސިވިލް    ،ަގނޑ  

ނީ ނޫާގއެހެންކަމ ން،   ބިނާކޮށްފައި ނޫންކަން.  ށްެގ މަްއޗަތަކ  ހެދިފައި މި އޮތީކީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ ނޫނ ސްެގ ާގސަރވި

ދަތިތަންތ ޮގ ހ ރި  ކަންކަމ  އް  ކެ  ސަރވިސްެގ  މިަގިއ  ފޮރިން  ފާހަަގކ ރަްއވާފައި  ހ ރިކަން  ބިލ ަގިއ ޮގންޖެހ ންތަކެއް   

 ސޭހަތަކެއް ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން ފަމި ބިލ ަގއި ވާއިރ ،  ފޮރިން ސަރިވސް ވަކި ާގނޫނީ ބާރ  ލިބިެގން  މި  ތް.  އެބައޮ

އަލިބި ކަމަށް  ީމެގރަަގބޫލ ކ   ޅ ަގނޑ ެގންދާނެ  ައޅ ަގނޑަށް  ން.  ޮގތ ަގއި  ކަމެއް  އެއް  މ ހިންމ   އެންމެ  ސް  ވެ 

ބަޔަކ    ތިބި  ލީމ  ލިބިެގންޢ ، ތަ ނާއިރީއާއި، ތަމްމ ެގ ތަޖ ރިބާކަ  ދާއިރ ަގއި ވެސްލ ވެެގންހަަގކ ރެވެނީ ސަރ ކާރ  ބަދަ ފާ

ސަރވިސްެގ   ދެމިތިބ ން.  ފޮރިން  އޭެގ  ޚިދ މަތ ަގިއ  އެ އިއަދި  މ ވަ   ތ ރ ން  ފޮރިޒަފ ންއްތިބޭ  ސަރވިސްެގ  ނަކީ  ން 

ން ންވީމާ، މީެގ ސަބަބ ތް. އެހެއޮއެބަ   ފައި އެޅިަގިއ ކަނޑަ އިންޓަރްގރިޓީ ހިފެހެއްޓިެގން ތިބޭނެ ބައެްއ ޮގތ ަގިއ މި ބިލ 

ފޮރިންސަރވިސްެގ    ފޮރިން ޤައ މ ތަކާ  އި،ޚިދ މަތްތަކާވިސްެގ  ރ ސަ  ޚިދ މަތްތަކާއި،  އޮތް    މި  އާޖެދިވެހިރާއް  އިބޭރ  
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ޮގތ ަގއި ރަނަގޅ   ދެމެހެބާތ އި   ،ގ ޅ ން  މަތީ  އަޅ  ރެއްެގ  ކަމަށް  އަޅ  އްޓޭނެ  ަގބޫލ ކ ރަން.  ވެސް  ވެސް  ަގނޑ   ަގނޑ  

ފާހަަގކ ރެމެންބަރަކ ދެއްކެވި  ވާހަކަ  ،ަގކ ރިފާހަ ދެން  އްޖެއަ ދިވެހިރާ  ވިކ ރެއްފަސި   ،ްއވި  ޮގތ ަގއި.  ބޮއްކ ރާއެްއެގ  ކީ 

އަދ  ވެސް  މި  ،ންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. ސަބަބަކީޅ ަގނޑ މެން ތިބެމިއަދ  އަޅ ަގނޑަކަށް ހިެއއްނ ވޭ ެއޮގތަށް ަގބޫލ ކޮށްެގން އަ

ޑެތި ބޮ  ،ޑަ ނަމަވެސްތަންމެ ކ ރާއްޖެ. ރާއްޖެ ކިކ ޑަކ ޑަ ދިވެހި  މިމ  މަޖިލީހ ެގ ރިޔާސަތ  މި ބަލަހައްޓަނީ ންެގ އާދ.އ

ސަތެްއ އެބަޮއވޭ. ކޮންމެ ވެރިކަެމއް  ވިފައި އޮންނަ ސިޔާލިޔެ  .ދަސްކ ރަން  ޖެހޭަގނޑ މެން އެބަެއކ  އ ޅެން ައޅ ޤައ މ ތަކާ

ައޅ މ ކަ  އައި ިވޔަސް  ފޮރިންަގނޑ މެަގއި  މިއަޅ ަގނޑ   ، ރވިސްސަ  ންެގ    ޔެވިފައި  ލިޔާސަތަކީޚާރިޖީ ސި  ނާބ   މެން 

އިތ ބާރ  އޮތް ނިޒާމަކަށް ޤައ މ ތަކ ން އަބަދ ވެސް    ން އެހެންޗެއް ކަމ ަގއި އޮތ މ އްކ ރާ އެމަލ ޢަށް  ކި ޮގތަކަނަ ވައޮން

އިތ ބާރ އެހެންނޫން  ެވެގންދާނެ.  ނިޒާމ އެ   އޮންނަ  އެ  ކަންކަންެވެގންދާކ ޑަ  ނަމަ  ނެތި  ނިޒާމެއް  އެހެން   މާވީ  ނެ. 

،  އިން ކަނޑާލަގ ޅ   ރާޤަޠައިރ   ހޭލާއި  ދަ އެއްދ ވަހ  ނިއް ޤައ މ ތަކަށްބައެ   ،ަގއި ދ ށިންއެއް މާޒީ ަގނޑ މެން ކައިރި  އަޅ 

އ މ ތަކ ން މިހެން ކަންކަން ވ މ ން އެހެން ޤަ  އި،ގ ޅ ން ކަނޑާލަ  ތާ، ކޮމަންވެލްއި ން ކަނޑާލަގ ޅ   ެގފާރީ ވިޔަ  އާމިޔަންމާ

އިތ ބާ  ންނާަގނޑ މެއަޅ  އޮންނަ  ވަރަށްދޭތެރޭަގއި  ެގބޮ  ރ   އެކަންއްޑަށް  އެލިެގންދޭ.  އަޅ ަގނޑ މެ    މީގެ އޮތީ  ންނަށް 

ރ ެގ  ސަރ ކާ   ނ ވަތަ މި ވިސްނ ންރ އިތ ބާ  . މިަގކ ރެވިފަނެިގ ވޯޓ ން ވެސް ފާހަ  ގައިކަމ ެގ އެހެން ކަންދ .ރީަގއި އކ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެްއވ ން. މި    ނަށްަގނޑ މެންއަޅ މެއް  ޤާޑ  މަދަ ބޮލ ކ ރާ ހެއްކެއް މިފަމ ތަކ ން ަގބޫބޭރ  ޤައ ހ ރިކަން  

ރައީސ ދިވެހިރާއް،  ޅަކީނ ންފ ސްވި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޖޭެގ  މިއަދ   އަދި  ސިޔާސަތ ޚާ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ހިންގ މ ެގރިޖީ     

ިމނިސް ސްނ ންފ ޅ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ނޭ ވިދ ރ ވިސް  ،ެގ ހަރ ދަނާދ ޝާހިهللا ޓަރ ޢަބްދ އެންމެ އިސްކޮށް ހ ންނަވާ 

ރިޖީ  ޚާދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރ  ހަރ ފަތަކަށް  އެކ  އަދި އިތ ބިލާ  ރީ މިހިމި  ންޑ މެން އ އްމީދ ކޮށްެގނއަޅ ަގ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން.

ެގންދެވޭނެ ފ ރިހަކަސިޔާސަތ   ޔަީގންކަމ ެގ  އަޅ  މަ  އަޅ ަގ  ހަމަގައިމ ަގނޑަށް  ން  އަނޑަވެސް  ލިބޭ.  ޅ ަގނޑ   ށް 

އެއެ   ،ރަންަގބޫލ ކ  ކަމަކަން  ކ ރެވޭނެ  ވަރަށްށް.  ޮގތަށް  މެންބަރ ން  ބިލ     މި  ،ކ ރެއްވި ަގހަފާ  ިގނައިން  އިއްޒަތްތެރި 

މަރ  ެގންނަކޮމިޓީ  ަގބޫލ ކ ރަން.  ންޙަލާަގއި  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ހ ރިކަން.  ބަދަލ ތައް  ހ ރިކަންޖެހޭ  . ބަދަލ  

މަރ އަޅ    ،އެހެންނަމަވެސް ކޮމިޓީެގ  އެދ މަކީ  ބިޙަލާަގނޑ ެގ  މި  ެވސް  އަސްލ  ަގއި  ނ ލ ެގ  ޮގތަށް    ވާ  ެގންނަގެއްލޭ 

  ، ބިލ  ާގނޫނަކަށްވެ  މިށްވ ރެ ފ ރިހަމަެވެގން  މިއަ  އަދި  ،ބިލަށް އިޞްލާޙ ތައް ެގނެވި  މިތައް ެގނައ ން. އަދި  އިޞްލާޙ 

ފ  ފަހަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަނޑައަޅަރިޚާރަތަމަ  މި  މި  ިއ،ޖީ ސިޔާސަތ   ކަމަކީ  ބިލ ން  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ     ،ކޮށްދޭ 

އްޔާއަށް ޖ މްހޫރި. ރައީސ ލްއްރވިސްއެ ސަ  ފޮރިން އެރ ވ ަމށް އޮންނަ  ހޫރިއްޔާއަށް ލަފާލ ތައް ރައީސ ލްޖ މްކަނޑައަޅާ އ ސޫ

މާއް  115ސީެގ  ޤާނޫނ އަސާ މަސްރައީ  އިންދާވަނަ  ސިޔާސަތ   ޚާރި  ،އެއީ  ތަކެއް ލިްއޔަތ އޫސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ޖީ 

ލަފާ ދޭނެ    ރިއްޔާއަށް މިލްޖ މްހޫ ރައީސ ްއޔާޖެވެއް  އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް  ޮގތް ބެލ ން.  ނ ހިނާގ، ހިނާގލ މާއި އިއެކ ލަވަ
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މަސަންކަމާމިނިވަ އޮތްްއކަތްއެކ   އިތ ބާރ   އިންސްޓިޓިއ ޓެކ ރާނެ  އެ  އޮތ ން  ކަމެއްއް  މ ހިންމ   ވަރަށް  ކަމ ަގއި   އީ 

  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ށްރ ޞަތަށް ވަރަ ަގބޫލ ކ ރަން. ދެއްިވ ފ ނޑ އަޅ ަގ

 

 ން:ހަކަދެްއކެވ ރިޔާސަތ ން ވާ

އާދެ!  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ވަގ   .ތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފްޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއް

ނޫން.  އިްއޒަ އޮންލައިނެއް  މެންބަރ   ދާއިރާތްތެރި  ިއއްޒަހިންނަވަރ   ޖީެގ  މެންބަރ   މަތްތެރި    ދ . މޫޙްހާން 

މެންބަތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ވަގ  އޮންލައި ިއްއޒަތްތެރި  ވެސް  މިރ   ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ނޫން.  އަރ ވަނީ    ނެއް 

 ށް. ސައިނަދ  ޙ  މެންބަރ  ސަޢ ެގ ިއްއޒަތްތެރިއިރާ ދާ ލިނިގލީވި

 

 ވ ން: ވާހަކަދެްއކެ  ޢ ދ  ޙ ސައިންސަންބަރ  މެެގ ދާއިރާ  ވިލިނިގލީ

އަޅ ަގނޑ އާދެ!   ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ފ   ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ހަމަ  ދާއިރާރ ޞަތ ަގެވސް  ދެކ ނ   ހެންވޭރ   ެގ  ިއ 

މެ ޝަހީމަންއިްއޒަތްތެރި  ޙ ސަިއން  ސަބަރ   ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ރައްޔިތ ންގެ ށް  ބިލެއް  މިފަދަ  ފަރާތ ން    ރ ކާރ ެގ 

ކ ރި އެ  ހ ށަހަޅ އްވަިއެގން  ެގންދައަމަޖިލީހަށް  އިްއޒަތެށް  ރައީވާތީ.  އާ  ޕޮ  ރިންފޮދިވެހިރާއްޖޭެގ   ؛ސްރި  ލިސީ 

ފެތަހަރ ފަ މި  މަންޒަރ   ދާ  ޙަޤީޤަތަކަންނަނީކަށް  އެކަން  ެވެގން.  މި  ށް  މަރ ޙަލާ  ފަހ   އެންމެ  ނީ. ދަންފެށިެގދިޔ މ ެގ 

މަޖި ފ ރަ ލީރައްޔިތ ންެގ  ފޮރިންތަހ ެގ  ފަހަރަށް  ބިލަރވިސް ސަ  މަ  ބަހ ސްެގ  ދިވެހިކ ރެވިެގންދާކަށް  ރާއްޖެ  ދިޔ މަކީ 

ޒަޒީބ ތަޙ  ކަންމާނީެގ  ޮގތަކަށް  ބައްޓަން  ކ  ؛ކ ރެވިެގންދިޔ މ ެގކަން  އިންތިޒާމ   މިއަދ  ކަންކަން  ރެވިފަިއާވކަން 

މިސާބިތ ވެެގ ރައީސް ތްތެިއްއޒަދަނީ.    ން  ދަވަ  115ެގ  ސާސީޤާނޫނ އަ ؛ރި  މާއްދާެގ  ދިނަ  ޚާރިޖީ  ޖޭރާއްވެހިށ ން  ެގ 

އެކ ލަވަ ރާއްޖޭމ  އިލ ސިޔާސަތ   ބާރ   ރައީެގެގ  ލިބިރިސ ލްޖ މްހޫ   އްޔާއީސ ލްޖ މްހޫރިރަ  ،ފައިވާއިރ  ދީއްޔާއަށް 

ތަންކަނޑައަޅ   ސިޔާސަތ   އެންމެފީޛ ްއވާފަިއވާ  ޒިންމާއެމ ހި  ކ ރ މ ެގ  ދިންމ   އަދާކ ރަްއވަނީ  ފޮރިން އް    ވެހިރާއްޖޭެގ 

މި ފާހަަގކ ރަ  މިނިސްޓަރ ކަން  ވަކިރވިސަ  ފޮރިން  ން.ފ ރ ޞަތ ަގއި  އ ފެދިފައިސްއަކީ  ރިވސްެގ  ސަ  ސިވިލް  ،ން 

ކޮށްދޭ. ދިވެހިރާއްޖެ ޒީބ  ޤައ މ ތަކ ން އެބަ ހާމަހ ތަ  ކަން މިއަދ  ދ ނިޔޭެގވެފައި އޮންނަންޖެހޭ ޚިދ މަތެއްތެރެއިން ވަކި 

ވީނަމަ ކ ޑަކަމ ަގއި  ޚާރިޖީ  އްޖެދިވެހިރާ   ،ވެސްކިތަންމެ  މިއަދ   ވަރަށްދާއި  ކާމިޔާބ ތަކެްއ    ރާއިން  ބޮޑެތި 

މަންޒަރ ހާ މިސިލ ކ ރަމ ންދާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މ ޙަފެ    އިބްރާހީމް  ރައީސް  ޒަޢާމަތ ަގިއ  ލިޙްޞާއްމަދ   ންނަނީ.  ެގ 

މި ދ   ދިވެހިރާއްޖެ  މ ޅި  ފާހައ ޅެނީ  ކ ަގކޮށްލެވޭނިޔެއަށް  ކ ޑަ  އަދި  ކަާމއި،  ޤައ މެއް  ފަރާތ ން   ޤައ މ ތަކ ެގ  ޑަ 

ޤައ  ފައެއަކީ  ވެހިރާއްޖެދި މިދަ  މިއަދ   ކަމަށް  ޤައ މ ތަކެއް  ލާމަސީލ   . ކޮށްދީފަސާބިތ   އަށްދ ނިޔެވަނީ    މ ތަކަށް 

  ތ  ވަރަށް ، ރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަވީމާ. އެހެންއިފިކަން ަގބޫލ ކ ރައްވަ ޔެ އެ ވަނީ. ދ ނި ށް ސާބިތ ކޮށްދީފައި މި ދ ނިޔެއަ
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ކަމެބޮ އަދިރި  އަލިޑ   އޮްއވާ  ތެރޭަގއި  މިކަމަކަށް  އްެގ  އެކީ އެންމެ ؛ލެވިފަިއވާއި ހ ޅ ވަ   ،ދިޔައީ  ެގނެވިެގން    ންނާ 

ޤައ މަ  ،އެކީަގއި  ކަމާ ހަމަހަމަ އެކ އެ  ކާހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  މަސަްއކަތް ކީަގއި  ޤަކ ަގއި  މ ރެވޭނެ  ޅި އ މެްއކަން 

ބޮެގޔޭދ ނި އަދި  ކ ދި  ސާބިތ ކޮށްދެ   ޤައ މ ތަކަށް  މިޑެތި  ފާއިތ ވެ  ވިެގން  ިމދިޔަ  ދިޔައީ  .  ތެރޭަގއި  ެގއަހަރ   2 

ވަރަށް  އެހެންވީމާ މިއީ  މަސައްކަތް،  ހަމައެއާކާިމޔާބ   އަލަެއކީތަކެއް.  ޚިދ މަތެއް  މިފަދަ  ތެރެއިާގ  ށްަގއި  ން ނޫނެްއެގ 

ޅި ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކަށް  މ   ،މަކީމިކަމާ  އިދިޔަންމަތް އ ފެދިެގރެއިން ޚިދ ރވިސް ވަކި ާގނޫނެއްެގ ތެސަ  ފޮރިން

  ،ކ ރެވިފައި އޮތްކަން އެނގި ސިޔާސަތ  ބައްޓަންޖީ  ޖޭެގ ޚާރިއްަވކި ހ ދޫދެއްެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާ  ،ވެސް ބަލައިަގނެވޭނެ

އެކީަގިއ    ދަ ޤައ މ ތަކާހަމަކޮށް އެފައި  އަރަ  ކާއ މ ތަ ޤަބޮޑެތިާވމީ މ ޖ ތަމަޢ ަގއި ކ ދި އަދި  ގ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަ

، . އެހެންވީމާ ކަމެއް ކަމަކީ  ނެށް އ ފެދިެގންދާްއޗަރާއްޖޭެގ މަޔަީގންކަން ދިވެހިފ ރިހަމަ    އިތ ބާރާއި ނެ  ކ ރެވޭމަސައްކަތް

ޕްސަ  ފޮރިން މިރޮފެޝަނަލިރވިސްެގ  ދެމެހެއްޓ މަށް  ކަނޑައަ   ޒަމް  ކަންކަން  މ ހިންމ   އެބަހ ރި   .ޅާފަބިލ ަގއި 

ހަދިއޭެގ ބަޔާތެރޭަގއި  ޮގތްތަކާއި ވޭދަލ ކ ރެބަދިޔާ  މަނާ  ،ނެ  އަދި  ވޭރެކ އެކަންކަން  ޮގތްތަކާއި،  ރވިސްެގ  ސަ  ފޮރިންނެ 

މި  މްޒަލިޕްރޮފެޝަނަ ދިދެމެހެއްޓިެގން  ދާ  ،ޔ މަކީޮގތަށް  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ކިޔަވަިއެގން    ންއިއިރާމިއީ  ތިއްބެވި،  ރާއްޖޭަގއި 

  ބޭރ  ޤައ މ ތަކާދިވެހިރާއްޖެ  ، ދާއިރާަގިއ ވަރ ަގދަވެ   ތާަގއި މި  ށް އޮތްއަ ބޭފ ޅ ން ކ ރިބިލ ޤާ  ބިތި  ބިފައިރިބާ ލިތަޖ 

ކާމިޔާބ   ލާގ ޅި ކ ރެވޭ  މި  ހ ޅ ިވެގން  ވެެގންމެހިެގން  ނަތީޖާއަކަށް  މަސައްކަތ ެގ  ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ދާނީޑިޕްކޮމެޓިކް 

ތާަގއި ާއ    ށް އޮތްއަްއޖެ ކ ރިވެހިރާދި  ،ދ ވެލި ވަރ ަގދަވެ ދީ  ޞާތިއިޤ ވެލި،  ިއޖ ތިމާޢީ ދ   ،ތަރައްޤީެގ ދ ވެލި  ،ލިދ ވެ

ެގ  ރވިސް ސަ ސިވިލް، އެހެންވީމާޑ  ފ ރ ޞަތެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ބޮ ހަރ ފަތަކަށް ދިޔ މަށް ލިބޭ ވަރަށް

ފޮރިންތެރެ މ ވަްއޒަސަ  އިން  ހ ރިހާ  ފޮރިންރވިސްެގ  ބޮސަ  ފ ން،  ވަކި  އ ފެރވިސް    މި ،  މައިދިޔަ ދިެގންޑީއެއް 

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ   ؛، ެއއް ސިޔާސަތެއްންމެއްެގ ތެރެއި ެއއް ޔ ނިފޯވާނީ  ކަށްވާ މަސައްކަތަރވިސްއިން ކ ރައް ސަ

ތަންފީޛ  ޤައ މ ަގިއ  ބަ ްއވ މ ކ ރެސިޔާސަތ   ދިެވހިރާއްޖެގ އިނަލްއަ ަގއި  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  ކ ރަްއވާނެ  ވަކާލާތ    ވާމީ 

ދިވެހިކަންތައްތަ ފޮރިންކާއި،  އ ސޫ  ންޑިޕްލޮމެޓ     ކަ  މި  ،ލ ތަކަކާއި ވަކި  ނިފޯމެްއެގ  ޔ ަވކި    ން.ނޑައެޅ ކަންކަން 

ެއކަންކަން ހަމައިތެރެ މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެމާހެންވީއެ  ދާނެ ކަމަށް.ޖެހިެގންން  ދެން އިތ ރަށް ބިލ ަގއި    އް. މި، 

  އެކީަގއި މި   ކ ރެވިެގން ފްލޯއަށް އައ މާއްލ ޙަ   ންއްޔާ ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާަގިއ އެކަންކަޖެ ކަމެއް ޮއވެއް  ކ ރަންޖެހޭލާޙ އިޞް

ތ ަގއި ދެްއވި  ރ ޞަން. މި ފ ންނަވަޑަށް ެއދޭ ކަމެއްެގ ވާހަކަ ދަބޮ  ަގނޑ  ވެސް ވަރަށްކީ އަޅ  ދިޔ މަބިލ  ފާސްވެެގން

 ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރ ފ 

 

 ކެވ ން: ހަކަދެޔާސަތ ން ވާރި
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މެންބަ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިކެރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝަރީފްލާ  އިބްރާހީމް  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި   )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .ރާެގ 

ދާހިން އި ނަވަރ   މެންބަރ އިރާެގ  މައްޒަތްތެރި  ޖީހާން  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާ  ފ ށީަމނަެގވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )  މޫދ .ޙް  ެގ 

 .  މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ 

 

 ކަދެއްކެވ ން:ވާހަ އަޙްމަދ  ސަޢީދ ރ  ބަމެންދާއިރާެގ  ެގމަނަފ ށީ

ހަށް ންެގ މަޖިލީޔިތ ން މަހ ަގއި ރައްޖޫއް މި  ރވިސްެގ ބިލެސަ  ރާއްޖޭެގ ފޮރިންީއސް. ދިވެހިރަ ރި  އްޒަތްތެއްޔާ އި ޝ ކ ރި

ިއއްޒަތްތެ ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހ ށަހެންވޭރ   ޝަހީމް  ޙ ސައިން  މެންބަރ   ހ ށަހެޅ އްވ މެރި  ވަރަށް   ؛އް ހެޅ އްވި  މިއީ 

ޖެނެރަލް    ެގޝަން އިޓެޑް ނޭޔ ނަ  އިޖޫން މަހ ގަ   ނީ. ެއއީ މިނ ންން ބޭަގކ ރަހަފާަގނޑ    ބިލެއްެގ ޮގތ ަގިއ ައޅ މ ނާސަބ 

ރައީސްއެސެމް ފޮރިންކަބްލީެގ  ަމޤާމަށް  ޢަބް  މ ެގ  އިންތިهللا ދ މިނިސްޓަރ  އެބ ވެގެ ޚާޝާހިދ   އަޅ    ން  ަގނޑ   ދިޔައީ. 

އޮންނަ ގ ޅ ން    އާޕީއާިއ އެމް.ޑީ.ރ  ދ ނިޔެބޭރާއްޖެ ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރެއްަގއި    ން މިޕީ.ޑީ.ދަންނަވާނީ އެމް

.ޑީ.ޕީ  ވެސް، މިއީ ހަމަ އެމް  ސަރ ކާރ ން ކ ެއކީަގއި މިދެއޭ. އަދި ހަމަ ެއއާއެ  ބޮޑ ެވެގންކަށް މަްއޗަށް ޖެހި ޔަ އެތައް ގ ނަ

މިސަރ ކާރެއް ގ ނަ  .  އެތައް  އޭެގ  މި ޔަސަރ ކާރ ން  ދ ނިޔެ  ކަށް  ބޭރ   ދިވެހިރާއްޖެދަނީ  ގ ޅ ން   އާއާއި  އޮންނަ 

 ފައްކާވަމ ން މަޖެހި  ހަ  އިންތިޒާމ ނެ  އޮންނަ ގ ޅ ން ާގތ ން ޚިދ މަތް ލިބޭ  އާޔެއާިއ ބޭރ  ދ ނިން. ދިވެހިރާއްޖެރަމ ހިކ ބަދަ

މ ސ ލްޖ މްހޫރިރައީދ ެގ  ިމއަ  މޭސްތިރިއަކީމިކަމ ެގ    ދަނީ.  މި އިބްރާހީމް  އެޙާލިޞާދ   ޙައްމައްޔާ  ކ ފާނ ެގ ނިމަ  އި 

ން.  ރ  ދަންނަވަކ ޝ ފ ޅ ންނަށް ވެސް މި ފ ރ ޞަތ ަގއި  ބޭ 2މި    ،ކަމ ންއެހެންޝާހިދ .  هللا މިނިސްޓަރ ޢަބްދ   ފޮރިން

އެބައޮ ؛ރައީސްއިްއޒަތްތެރި   ބިލ ަގއި  ލިބިެގންތްމި  ބާރ   ާގނޫނީ  ާގ  މި  ،  ފޮރިން ނޫބިލ   ވެެގންދާއިރ ަގއި   ނަކަށް 

ދަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. އް ހަކ ރާނެ އިންސްޓިޓިއ ޓެން ތަމްރީނ ޓާރ ރވިސްެގ ސްސަ  ފޮރިން  ފ ން ނޫނީ މިނިސްޓްރީެގ ސްޓާ

ދަން އެކި ޖޭެގރާއް   ،ނަވާނީއަޅ ަގނޑ   ވެސް  މިހާރ   އި  ހެދިންސްޓިޓިއެކި  އެހެންއ ޓްތައް  އެބަހ ރި.  މި   ،މ ންކަފައި 

ހަމަޖެހިެގން    ޒާމ  މިކަން ކ ރެވޭނެ އިންތިންވާނެ އ ސޫލެއްެގ މަތީނ  ޓްކޭލިތައް އަޅ ނޑ މެން ދޭއިރ ަގއި ޑ ބްނިންއިޓްރެ

ޮގތަށް  ޖޭެގ މިހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި. އެއީ ރާއްލ މަކީ ކޮންމެހެން މ  އިަގއި ބަލަމިޓީެގ މަރ ޙަލާތްތޯ ކޮދެވޭނެ ޮގތެއް އޮ

ޮގތަކަތައް އަޅ ަގނޑ  ދެވޭ ޓްރެއިނިން   ެވެގން އަދި މިއީ ށް މިކަން ބައްޓަންމެން އެބަޖެހޭ ހަމަހަމަ ފ ރ ޞަތެއް ލިބޭނެ 

ދަލ ަގއި މ ޅި ރ މ ެގ ބަކ އިމ އް ގާ ދޭނެ މަރ ކަޒ ތަޓްރޭނިންން މިފަދަ  ތަނެއްަގއި ަވކި  އަދި ކޮންމެ،  ޚަރަދ  ބޮޑ  ނޫން

ޓްރެިއނިން ބޭނ ންވާ  ވެސްރާއްޖެއަށް  ިއންތިޒާމ   ތައް  ފެސިލި  ދެވޭނެ  އޮހިމެކ ަގއި  ޓީތަމިކަހަލަ   ތ ން. ނިެގން 

 ، ލަންބައެބަ  މެން އަބަދ ވެސް  ނޑ ަގޅ  ަގއި އަން ވެރިކަމަށް އަންނައިރ ަގނޑ މެން އެމް.ޑީ.ޕީައޅ  ؛ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

މީެގ    ، ފެނިއްޖެށްމެންނައަޅ ަގނޑ   ޅ ން ވަރ ަގދަކޮށް ދެމެހެއްޓޭނީ ކޮންޮގތަކަށްތޯ.އޮންނަ ގ   އާރ  ދ ނިޔެ އާިއ ބޭރާއްޖެ

ވެރިކަން ދައ ރ  ؛ކޮށްފައިކ ރިން  ދ ބޭތަކ ަގއި  މިދިޔަ  ދިވެހިނިޔެރ   ހީނަރ ގ ޅ    އާރާއްޖެއާއި  ޮގސްފައި ން  ާވ  ވެެގން 



1202 ން ޖޫ 82                                               ސާލްޖަ ވަނަ 61 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

64 

 

އެހެ ދަރަޖައަކަށް    ،ންނަމަވެސްމިންވަރ .  މަތީ  މާ  މިއެއަށްވ ރެ  ގ ޅ ން  ށް އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ،ދިޔައީ  ރާއްޖޭެގ 

މިފާހަ ދިެވހިރާއްޖެދި  ަގެވެގން  ދ ނިޔެޔަީއ  ބޭރ   ގ   އާއާއި  އަޅ ަގނޑަށް ޅ ންއޮންނަ  ޔަ.  ފާސްެވ    މި  ،ީގން   ބިލ  

ށް.  ންދާނެ ކަމަތް ގ ޅ ން ެއއަށްވ ރެ ބޮޑަށް އިތ ރ ެވެގއޮ  މި  ަގއި ތެރޭ   ދިޔ މ ން އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގނޫނަކަށް ވެެގންާގ

 ތްތެރި ރައީސް.  އިްއޒަ  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް

 

 ން:ކެވ ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 މިރ . ޢާ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހ ވަދޫ ދާއިރާ ރި މެންބަރ . ކ ޑަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:މިރ  ވާޢާމަދ  ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްކ 

  ؟އަޅ ަގނޑ ެގ އަޑ  ލިބޭތޯ ؛ފޮރިންރި ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެއްޔާޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ކ ރިޔަށް ެގންދަވާ.    ! ރަނަގޅ .އާދެ

 

 :ހަކަދެއްކެވ ންމިރ  ވާޢާމަދ  ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙް

ރވިސްެގ ބިލެއް މިއަދ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިެގން  ސަ  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ފޮރިން

އި ފ ރ ޞަތެއް މި ކަކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ދަންނަާވލ މަށް ޓަ  ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ެވސް  ގ ޅޭ  ަގއި މި ބިލާގ ތ  ދާ ވަ  މި

ހ ށަހެޅިފައިވާ  ހޯދާލީ.   މި  ފޮރިން  ،ކީލަބިމިއަދ   މ ވައްސަ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  މަސައްކަތް  ޒަރވިސްެގ  ފ ންެގ 

ރ މ ެގ  ކ  އ ސޫލ ތަކެއް ގާއިމ ޞަ ޚާއްކ ރާނެމަލ ޢަމެދ     ފ ންނާރިވސްއިން ބޭރ ން އެ މ ވަްއޒަސަ  ވިލްހަރ ދަނާކޮށް ސި

  ވާނީ   ކަށްެގ ބޭނ މަެއކ  މިފަދަ ބިލެއްެއއާއް. އަދި ހަމަމ  ކަމެހިންއެއީ ވަރަށް މ   ،މަާވނަ  މް ކަމަށްހޫމައިަގނޑ  މަފް

ކ ރާ މީހ ންތައް ސައްކަތްރިޖީ ސިޔާސަތ ަގިއ މަޚާ ރާއްޖޭެގ  ެގ މި ދިވެހިަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންއަޅ 

ފައިދާދިވެ މަސައްކަތް ކ ރަހިރާއްޖެއަށް  ޮގތަކަށް  އެކަނިިވ  ހޯބިޤާމަށް  ކ ރ މާިއ،  މީހ ންތައް  އެދ މާއި،  ލ   ކަން  އަދި 

ގާއިމ  ޛ ފީތަން އ ސޫލެއް  ހަރ ދަނާ  އަކ ރާނެ  ކަމަށް  ނިޔަތ ަގއި  މަތިވެރި  ަގބޫލ ކ ޅ ކ ރ މ ެގ  އެހެންވީމާަގނޑ   ،  ރަނީ. 

ބިލެއް ބަހ ސްންހ ށަހެޅިެގ  ،ހެންނަމަވެސްއެ ؛މިފަދަ  ވަ   އެގ ތ ތަކ ގައިކ ރެވޭ  ބ އްދިއަށް    ނކ ޑިއަށް ސި  ،މީހެްއެގ 

ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިފަދަ ބިލެއް ފ ރިހަމައި ހާމަކޮށްލ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ަގފެންނަ ވާހަކަތަކެއް މި މަޖިލީހ 

ދަންނަވާލީ. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ    މިވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ  ވެސް އެ  ،ހެން ވެސް މ ހިންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ދެކޭތީވެކޮންމެ
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ޖ މްދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާހޫ  މާއްދާ  115  ސީެގނޫނ އަސާރިއްޔާެގ  ޮގތ ންަވނަ  ބ ނާ  ކަމ ެގ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާރައީސ   ، ަގއި 

ހ ންޤާމަ ބޭފ މ ަގއި  ސާކަށް  ޅަނަވާ  މ ވަރަށް  ދީފައިވާޤަލަޠ ފ ކޮށް  އެށް  ބާރެއް.  ތެރޭަގއި      ސީެގ  ނޫނ އަސާޤާބާރ ެގ 

 ކަމަށް.  އްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ކަމެ ތ  ކަނޑަެއޅ މަކީ ރަީއސ ލް ޖީ ސިޔާސަޚާރި ،ންކ ރަނީަގއި މި ބަޔާމ( ވަނަ މާއްދާެގ )115

އެއާ )ޮގ  ގ ޅޭ   ހަމަ  ކަނޑައަޅަނީ ތ ން  މި  ަގއި  ޮގ 2، 1 ؛ފ(  ބ ނަނީ  1  ،ތ ަގއި ެގ  ިމ  ނަންބަރ ަގއި   ، ވަނަ 

މަްއޗަށް އިރަްއޔިތ ން ؛ރައްޔިތ ންެގ  މ އ ފ ތިޒާމ   ލް  ޒާތ ެގ  މ ޢާލަންޖެހޭ  ނޫން  ައޅ ަގނޑ ތަކ ދާހަޢާ ހަދާ  މެން  ަގއި 

މިވަނަ ނަންބަ  2.  ކ ރެވޭނޭސޮއިނ ލާ ވެސް  އި އަހަ އި  ޖިލީހ ަގމަރައްޔިތ ން     ރައްޔިތ ންެގ އިލްތިޒާމ   ،ބ ނަނީ  ރ ަގއި 

ކަެމއް   ޒާތ ެގ  މަޝް  ކަމަށްއ ފ ލަންޖެހޭ  މަޖިލީހ ަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  އަހަވަވަންޏާ  އަދި  ކ ރަންޖެހޭނޭ  އިރާއަކަށް   .

މާނައިަގއި    ޅ ަގނޑ  ެއއްއަ  ، . އެހެންވީމާއްޔާއަށްމްހޫރިއީސ ލްޖ އޮންނަނީ ރަ  ެގ ބާރ  ވެސް މިސަފީރ ން ކަނޑައެޅ މ 

މިހާރ  މި    ންޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީ  ޖޭެގއްވެފައި މި ދިވެހިރާރ ދަނާއް ހަ ޮގތ ަގއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެަގބޫލ ކ ރާ

ޔާސަތ  ހަރ ދަނާ ކަމަށް  އްޔާެގ ސިރިަގއި އޮންނަ ރައީސ ލްޖ މްހޫއްވަގ ތެ އެއިރެއްަގއި އެ    .ނޭންދޭ މިންވަރ ން އޮންނާތަ

އް ޤާނޫނ އަސާސީން މ ޠ ލަޤަށް ރ ތަތިޔާޚ އިވެސް އޮންނާނެ. އެ ބާރ ތަކާއި    ގައިމ ސިޔާސަތެްއ ހަމަހަރ ދަނާ    ،ވާނަމަ

ހަމަ ދެދީފަ.    ވަނީ ޮގ  އާއެ   އްކޮށްއެއާއެ   ން  މަސައްކަތް ގ ޅޭ  އިދާރާތަކ ެގ  ެއ  މ ތ ން  ކަންކަން ކ ރާ  އެ  ވައްޒަފ ންެގ 

ޓަކައިހަ އ ސޫލ ތަކާއިއެކި   ،ރ ދަނާކ ރ މަށް  ކަމެއް    ،އެކި  މ ހިންމ   ވެސް  ހެދ ަމކީ  ާގނޫނ ތައް  އަދި  ަގާވއިދ ތަކާއި 

ންޖެހޭ ޒާތ ެގ  ކަންބޮޑ ވާވިެގން ދާއިރ ަގއި  ފަދަ ބިލެއް ފާސްކ ރެ. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކެންއި ދެކަމ ަގ

ގ ޅޭ ވ ޒާރާތަކ ން    މާމި ކަދި  އަލާަގއި  ޙަަވރަކަށް ކޮމިޓީ މަރ ސް  ހ ރީތީ ވެސް މިއަށް ކޮންމެވެނ ކ ތާތައް    ކަހަލަ  ބައެއް

 ވާހަކަތައް މިމި    ،މީދ ކޮށްއް އް ލިބިެގންދާނެ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އ ވާބެޅެއް ސާފ  ޖަމިއަށް ތަންކޮ  ،ވެސް ހާޒިރ ކޮށް

ސިޔާސަތ ތައް ކަނޑައެޅ މ ަގިއ،  ށް މިހާރ  މި އޮތް ޚާރިޖީ  ނަ އަޅ ަގނޑ މެން  ،ވި ކަމަކީނެފާހަަގކޮށްލަނީ. މިހެން މި ދެން 

ބަޔާޅ މ ަގއެކަނޑަ   ސަތ ސިޔާ ާގނޫނ ަގއި  ޮގތ ެގއި  މަޤާމ ަގިއ    ،މަތީން  ންކޮށްފަިއވާ  މިނިސްޓަރ ކަމ ެގ  އެއިރެއްެގ 

ބޭފ  ވަ ޅަހ ންނަވާ  ވަކި ސިކަށް ވެސް  ރައީ ކިން  ެގންގ ޅެވޭެގންަވރާދީމަޝް  ށްއްޔާއަސ ލްޖ މްހޫރިޔާސަތެއް  ކަހަލަ ،  ނެ 

  ފާހަަގކޮށްލަން.   ކަތައް ވެސް އަޅ ަގނޑ އެ ވާހަ  މެއް ދޭހަވާ ޮގތަށް ބައެްއ ކަހަލަ ވާހަކަތައް ބަޔާންކޮށްފައި ހ ރީމާހޫމަފް

ކަމަކީ ދެންނެވި  މި  ދެން    ،އެހެން  ޮގތ ން    މިކަމާޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަންބޮޑ ވ ން ގ ޅޭ  މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ބަެއއް 

އް ކަމަށް ފޮރިން ރެ ޒީވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކަނޑައަޅާ ވަ  129ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނ ައސާސީެގ  ިއ،  ްއވަކ ރަޅ ފާ

އެހެންނާހ   ވެސް  ޓްރީގައިމިނިސް ވެސްންނީ.  ައޅ ަގނޑ   އެކަން.  ބޫލ ަގ  ނަމަވެސް،  ނަމަވެސް  އެހެންކ ރަން 

ޢަމަލ ބޫލ ަގޅ ަގނޑ މެން  އަ ކަމެއްެގ  ޙަޤީޤަތަކީ  އަނެއް  ނ ވަތަ    ކ ރަންޖެހޭ  ސަބަބ ން  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ   ކަމެއްެގ 

ވަގ ތަނ  އެ  ސަބަބ ން  ފަހަރަކ   ޤައ މަ  ކ ކ ރ މ ެގ  ކޮންމެ  ެގއްލ ން  ލިބޭ  ފަސޭހައެއްފޫބައްދާކަށްށް  ފޮރިން  ނ ވާނޭ     

ބޭފ މަޤާމ   ޓަރ ެގމިނިސް ހ ންނަވާ  ރައީަގއި  މަޖިނ ވަތަ    ށްއަސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާޅަކ   ބޭ  ލި   ލީހަށްރަްއޔިތ ންެގ 
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ތެރެއިފ ރ  ެވސް ވަކި ޞަތ ތަކ ެގ  އަޅ ަގމި ކަންކަން ކ ރ މަކ ންނެއް  ،ކ ރ މާއިން  ބަދަލ ަގއި  ޭއެގ  ނޑ މެންނަށް އޭެގ . 

ރ ދަނާކޮށްފައި ބެހެއްޓ މަކީ ހަަމ ކޮންމެހެން މ ހިންމ  ކަމެއް ީމެގތެރޭަގއި ހަ  ކަންތައްކަހަލަ    ރިއަށް ވިސްނޭ ބައެއް ކ 

މެންނަށް ަގނޑ  މި ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. މިކަން ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަކައި އެއް ާމނައިަގއި އަޅ ަގނޑ ޅ  އަ  ،ކަމ ަގއި ދެކޭތީ 

ފޮރި މ ވައް ރ ން ސަމި އޮތީ  ތެވިސްެގ  ެވސްޒަފ ންެގ  ބޭރ ން ވެސް ނެޭގނެ    ، އަދިނެ ވާހަކަ ޭގރ ން ނެސަފީ  ރެއިން 

ކ ރި   ކަންތައް  ޮގތަކަށް  ކޮންމެ  ހަރ ދައްދިވެހިރާ  ،ނަމަވެސްވާހަކަ.  ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ޓަކައި ޖޭެގ  ނާކ ރ މަށް 

މިޝަކްޑިޕްލޮމެޓި ޤައ މީ  މީހ ންނަކީ  ކަނޑައަޅާ  ހ ތެރި ވިސްނ މެ ޞްލާއިޚ   ، ންތަކަށް  ވާނަމަ،  އް  ކަމަށް  ބަޔަކ   ންނަ 

ހެޔޮ ޮގތް ހޯދައިދިނ މަށް    ޤައ މަށް  ،މެހެއްޓ މަށް ޓަކައިތ  ދެ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ސިޔާސަެގއެއިރެއްަގއި ސަރ ކާރެއް 

ކ ކޮށްދިމަސައްކަތް މީހަކ   އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ރަންޖެހޭނެނ މަކީ  ކަމެއް.  ާގ  ައޅ ަގމިފަދަ  ށް ނޑ މެންނަނޫނެއް 

ތ  ރިޖީ ސިޔާސަންނަށް ޚާއަޅ ގނޑ މެ  ،ޖެހޭަގނޑ މެން އަނެއްކާވެސް ިވސްނާލަން އެބަ  ދާ ވަގ ތ ަގއި ައޅ  ެވެގންވ ޖޫދ 

އ  ެގވިނ ކ ރެދާނާހަރ  ާގނޫން  ނެތިެގންޅެނީ  ެއއް ؟ތޯނެއް  އަޅ ަގނޑަށް  އެީއ  މާނައިަގއި  ދަތި  ބޫލ ގަ   ތަންކޮޅެއް  ކ ރަން 

މެންބަރެ މަޖިލީހ ެގ  ހައިރައްޔިތ ންެގ  ދެންސިއްޔަތ ންއްެގ  މި  ެއހެން  އަ  ،ނެވީ.  މިއިސްެވ  ދެންނެވި ޅ ަގނޑ  

ދަނާކ ރ މަށް ވެސް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ހަރ   ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަގައިމ   115ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

.  ލަނީއި އެކ ލަވަާގނޫނ މި  ން  ެގ ތެރެއި ބާރ ތަކ  ފަ. އެދެވި  ށް ބާރ ތަކެއްޅަވަރަށް ރަނަގ  ށް އޮތީއަލްޖ މްހޫރިއްޔާއީސ ރަ

މަސަްއކަތް ދާއިރާަގއި  ފޮރިން  ނ ވަތަ  ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ާގނޫނަކީ  މި  ކަންކަން   މ ވަްއޒަފ ންެގކ ރާ  އެހެންވީމާ، 

ޓަ އެކ ހަރ ދަނާކ ރ މަށް  ާގނޫނެއް  އިވަލަ ކައި  ވާނަމަކަލަންޖެހޭ  ިމ    ،މަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ާގނޫނެއް.  މ ހިންމ   ިމއީ 

  އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނގެ  ؛ނަމަވާ   ށްވ މެއް މީެގތެރޭ އޮތް ކަމަަގނޑ  މި ދެންނެވި ޒާތ ެގ ކަންބޮޑ އަޅ    ާގނޫނ ެގ ތެރޭގައި

  ، ނީވަ. ސަބަބަކަށް  ނަށް ކަންބޮޑ ވ މެއްވެސް ައޅ ަގނޑ މެން  ެއއީ ހަމަަގއިމ   .ނެ މިންވަރެއްރާއޮތް މިންވަރެއް މާނަކ 

ަގިއ   ވާހަކަ. ޤާނޫނ ައސާސީދ ގެ ޙައްރައްޖޭެގ ސަފި ދިވެހިރާރަްއަވއި  ފާހަަގކ ފ ޅ ންބައެއް ބޭ ؛ސަރަޙައްދ   ޖޭެގއްދިވެހިރާ

  ބ ނެފައި  މަށްކަަވނަ މާއްދާަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ     3.  މާއްދާަގއި ބ ނެފަ  ވަނަ  3ސާފ ކޮށް   އޮތީ ވަރަށް  މި

.  ކަކަނޑައެޅޭ ވާހަ  ރަޙައްދ ރޮނަގކ ން ސަ   ަމތީން ދަމާލެވޭ  ާވ ޮގތ ެގާގނޫނ ަގއި ؛ކ ންނގަ ދަމާލެވޭ ރޮ  ،މި އޮންނަނީ

ހަތ  ގ ޅިެގން ފަ  އާ . ހަމަ އެއްވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދ ތަ ދިއިާވ  ކަނޑ ގަ ިއ  ކަނޑ ެގ އަޑީަގއާ  ، ޖަްއވާއި  ، އެީއ ކަނޑާއި

ބ ނަނީ މި  މެންބަރ ންެގ    ،ބައިަގއި  ޖ މ ލަ  ެގނެވޭނީ  ބަދަލެއް  އަޣ ލަބިއްޔަތ ން    ޅަބައިކ ތިންސަރަޙައްދަށް  ދެބައި 

އަޅ   ރާސްކ ފާ މިައދ   މިާގނޫނަކ ންނޭ.  ފާސްވެެގންދަނީ  މިސާލަކަށް  މިއަދ   ާގނޫނ   މި  ކަންބޮޑ ވަނީ  ދެންނެވި ަގނޑ  

ވާނަމަ  ކަމަށް  ތެރޭގައި  ،އަޣ ލަބިއްޔަތ ން  ާގނޫނ ެގ  އެ  މިންމާދަމާ  ކ ޑަ  ކިތަންމެ  މާނަކ ރ މ ަގިއ  ޔަސް  ވިވަރަކަށް   

ން އޮތް  ވ ކަންބޮޑ   ޤައ މީނަށް  ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން  ،ތެރޭަގއި ވާނަމައް މީެގކ ޅެވޭނެ މިންވަރެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްދާ

ދި ކ ޑަކ ޑަ  ިމ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  މިހާރ ވެކަމެކޭ.  ހިތްތަކ ގެ   ހިރާއްޖޭަގިއ  ރައްޔިތ ންެގ  އެވެސް  ބޮޑަށް ންމެ   
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މިވަސްކަތަނަނ  އ ފެދިެގން  ސަބަބަކީ ޙަޤީއ ޅޭ    ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ރިންއާ ވްސޮ އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ޤީ  ދޭތެރޭަގއި 

ޢާހަދާތައް  ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައެއް މ ކ ދާދި ފަހަ.  ކަާވހަ  ކަމ ެގތްތަކެްއަގއި ނ ބެލެހެއްޓޭއް ހަރ ދަނާ ޮގސިޔާސަތ ތަ

ކަމ ސޮއި ވީނަަމެވސް،ކ ރި  ވާހަކައާ  ަގއި  ހާމަހާމަކ ރަންޖެހޭނެ  ވާހޭނ ކ ރަންޖެއި  ބައިވަރ  މި  ،ހަކަާއއިނެ    ކަހަލަ 

ރަްއޔިތ ންެގ  ކަން ޮގތްޮގތަށް  އެކި  ވާހަކަމި  ތެރޭަގއި ބޮޑ ވ ންތަކެއް  ދައްކަ   ދަންނަވާނީ އިފިތައް  އަޅ ަގނޑ    .  

ޖެހޭ ޒާތ ެގ ލަންތިޒާމ  އ ފ ލްރައްޔިތ ންެގ މައްޗަށް އި   ،ކޭކަމެ  ދައ ލަތ ެގ އެންމެންެގ މައްޗަށް ލާޒިމ މި    އަޅ ަގނޑ މެން

އ މަށް  އެކަ  ،ކޮށްޔަތްޢާރިައޅ ަގނޑ މެން    ކަށްކަންތައްތަ ރަްއޔިތ ންހަރ ދަނާ  ތަެގ  ސޫލ ތަކެއް  އްލީ  ޞަ ހިތްތަކ ަގއި 

  އަޅ ަގނޑ   ، ބޭނ މަކީޤީޙަޤީ ާގނޫނެއްެގ  ލަލ ން. އެހެންވީމާ، މި ކަހައިން އެކ ލަވަވަތ ެގ ކަންކަނެ ޮގތަކަށް މި ބާދޭއ ފެ

ފޮރިން ދަންނަވާނީ  މަސައްކަތްރާއިދާ  އަދިވެސް  ތަކ  ަގއި  މ ވައްޒަފ ންނަށް  ޕްރޮމޯޝަންތަކާއިރާ  ތަފާތ    ،ފާތ  

ޮގ  ،ތަމްރީނ ތަކާއި ިމ  ރަނަގ  ކަންއެ  ،ަގއި ކަމަށް ވާނަމަމަޤ ޞަދ ެގ  ެގންގ ޅ މ   ތްތަކެއްތަފާތ   ޅޭ. އެހެންނަމަވެސް، 

މަިއަގނޑ  ޚާރިޖީ  ޞަދަކީ  ޤްމަ  ާގނޫނ ެގ  މަސިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  މިނިސްޓަރ ކަމ ެގ  ފޮރިން  ޤާމ ަގިއ  ޔާސަތާއި 

ބޭ ސިޔާސަފ ޅެހ ންނަވާ  ޚާރިޖީ  ފ   ތާއްެގ  ރައްޔިތ ންނަށްށ އަރަިއެގންދޭތި  އ ފ ެއކަމ ެގ    ،   ތ ެގޒާލަންޖެހޭ  ތަކ ލީފ  

ވާނަމަ ކަމަށް  ޒައޭ  ،ކަމެއް  ކިރިޔާ  ވެސް  އްރެއްެގަގިއ  ބިލ   އ ފެދޭ  އިންމީެގތެރެ  މިންވަރ   އެްއވެސް  ެގޮގތަކަށް   

މާނައެއް  ހޫމަފް ނ ވަތަ  އަ  ،ވާނަމަ  އްކަމެ   ވޭކ ރެމެއް  ދަންެއީއ  މި  މަޖިލީހަށް ޅ ަގނޑ މެން  ރައްޔިތ ންެގ  ނަވާ 

ދަ  115ޤާނޫނ އަސާސީެގ   މާއްދާެގ  ބަލަަވނަ  ފާރަވެރިވާއިށ ން  އަޅ    ހޭންޖެ،  ަގނޑ މެން  ކަންތަކ ަގިއ 

ކަމެކޭހޭރިއާޔަތްކ ރަންޖެ ދެންނެ  މި  އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަ.  މަރ ޙަލާަގކ ނެވި  ކޮމިޓީ  ަމއްޗަށް  ރިެގ    ޔަތްކޮށް،ޢާއި 

ނާންނާނެ  އަ ކަންބޮޑ ވ ން  ީމެގ  ހިތްތަކ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ފާޅ ަގނޑ މެންެގ  ާގނޫނ   ިމ  ދިޔ މަކީ  ެގންސްވެ ޮގތަކަށް 

ހަމަގައިމ  އެ  އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވާދޭ  ވެސް  ވާހަކަ  ެއ  ވާތީ  ބޭފ ޅ ން  ލީކަމަކަށް  ބަެއްއ  ޮގތްޮގތައެ.  ށް  ކި 

ޮގތްޮގތައެކިއިޝާރާތްކޮށް  އަށް  މި  ަވއިފިކަވާހަކަދައް  ވެސް  ށް  އަޅ ަގނޑ   މިނިސްބޫލ ަގ.  ފޮރިން  މި   އިރީަގޓްކ ރަން 

އި ގަ ކ މ ތައް ދެއް  ބޭފ ޅެއް. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަވަރަށް މ ހިންމ   ހަމަ  ދާިއރާއަށް  ބޭފ ޅަކީ ހ ންނެވި  ވަގ ތ  

ޚާއްޞަކޮށް މިީއ  ކ ރަން.  ބޫލ ގަ   ޅ ަގނޑ ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަކަ ދައްކިވަރަކަށް، ވަކި މިންަގނޑ ތަކެއް ހިފަހައްޓަިއެގން  ވަ

ނީ ކ ރަލޯބިސަރަޙައްދަށް    ދިެވހި، ދިވެހި ކަނޑ ތަކަށް،  ށްދިވެހި ފަސްަގނޑަ   ތަނ ވަ  އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހި ދައ ލަތަށް

ވަންޏާ ކިރިޔާ  ކަމަށް  މީެގ  ައޅ ަގނޑ މެންވ ކަންބޮޑ ،  ވެސް  ބޭފ   ،ވާނަމަ  ެމއް  ކޮންމެ  ެވސް  ޅައެކަެމްއ  ކ  

ބޭފ ޅަކ   ޖެހޭނެ  ންރަފާހަަގކ  ވަކި  ިވސްނ މެއްެގ  ވަކި  ސަރ ކާކަމެއް.  މާދަމާ  ނޫން.  ކަމެއް  ރ  ކ ރަންޖެހޭނެ 

ކަމަށް  ނޫން  ންނަށް   ތަޖ ރިބާ ހ ންނަ މީހ އެންމެވެސް  ވާނީ  ރިން މިނިސްޓްރީަގއި ތިއްބައި ފޮކ ަގބަދަލ ވެެގންދާ ހާލަތްތަ

ސި  ދާނެ.ވެ ވިސްނ މ  ހަމަ  ސިޔާސީ  ޓަކައި  ބޭނ މަށް  މީހ ން  ޔާސީ  ާގނޫ ؛ކަނޑައަޅައިެގން ަގއި  މި  ނ ަގއި  އަދިވެސް 

ދިޔަ ވެސްޔަ ފާސްވެެގން  ތަންފީޛ   ސް  ސިޔާސަތ   މީހ ން  ކ ރ ޚާރިޖީ  މަޤާމ ތަކަށް  ޓަކައި  ބާރ  ކ ރ މ ެގ  އްޔަންޢަމަށް 
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އޮންނަނީ.  ރައީ މި  ބޭފ ފެނިަވޑައަށް  ްއޔާރައީސ ލްޖ މްހޫރިސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ބާރ . ކ ރ މ އްޔަން ޢަޅަކ   ިއަގންނަވާ  ެގ 

ބޭނ މަށް ޓަކައި،  ، އެ އެހެންވީމާ މަޤް އީ ސިޔާސީ   ވަންޏާކ ރާ ކަމެއް ކަމަށް  ކ ރ މަށް ޓަކައި  ޞަދ  ހާސިލ ސިޔާސީ 

ދަތިވެ ތަންކޮޅެއް  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް  ސިޔާސަތ   ކަންދާނެޚާރިޖީ  ދެންނެވި  މި  އެހެންވީމާ،  މައްޗަށް  ތަކ ތައް.  ެގ 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މީ ކަންބޮޑ ވ ން ހ ރި ކަންކަމަށް ޙައްލ    ،ލާޞްތެރި ބިލެއްެގ ޮގތ ަގއި ޚ ށް އިޤައ މަ  ޔަތްކޮށް،ރިއާ

. މި  ނަވާލީއެ ވާހަކަ ދަން  ެގ ާވތީކ ރާ ކަމެއް މީދ އްދިޔ މަކީ އަޅ ަގނޑ  އ ންތ ަގއި މި ބިލ  ފާސްވެެގބިލެއްެގ ޮގލިބޭނެ  

 ދަންނަވާލީ. ޝ ކ ރިްއޔާ.  އެ ާވހަކަ ެގއަޅ ަގނޑ   ޑ ވ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ހ ރީތީވި ކަންބޮދެންނެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ .   ިއްއޒަތްތެރި  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( .  ފްޝަރީ އިބްރާހީމް މެންބަރ    އިއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ކެލާޝ ކ ރިއްޔާ 

ިއއްޒަތްތެރި)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  މަޙްމޫދ  ޖީހާން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ރާެގދާއި ރ ހިންނަވަ އެ   މެންބަރ ން  އާދެ! 

މި ނޫން.  ައރ ވަނީހާއޮންލައިނެއް  މި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   އަޙްމަދ ތްތެރި  ިއއްޒަދާއިރާެގ    ތްދޫބިލެ،  ރ     މެންބަރ  

 ށް.ޙަލީމަ

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ ޙަލީމް އަޙްމަދ  ންބަރ މެ ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 ދާއިރާގެ  ދެކ ނ  ހެންވޭރ ައދި    އިވައް ން ސަރވިސްެގ ބިލެއް ސަރ ކާރ ން ފޮނ . ފޮރިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއްޔާ އި ޝ ކ ރި

ޓަކައި   ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ކަމަށް  ހ ށަހެޅ އްވި  މަޖިލީހަށް  ޝ ކ ރ   މި  މަނިކ ފާނަށް  އެ   

ވެސް އަޅ ަގނޑ    ށްނާސަބ  އެއް މެންބަރ  ކަމަމ މެ އެންބިލެއް ހ ށަހެޅ މަށް ދަ މިފަ ،އަދި އެ މަނިކ ފާނަކީދަންނަވަން. 

މަނިކ ކ ބޫލ ަގ އެ  ެއއީ  ތަޖ ރިބާރަން.  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ރައެޭގެގ    ފާނަކީ  ާގތް  އަދި  ތްތެރިންެގ މަހ ތެރެއިންނާިއ 

  އެހ ރި އ ނދަޫގތައް    އިރިވސްަގއިެގން ހ ންނެވި ބޭފ ޅެއް. އެހެންވީމާ، ފޮރިން ސަރާތ ން ވަރަށް ާގތްކޮށް ލިބިވަޑަ ފަ

އެހެ  މަނިކ ފާނަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ.  މަނިންވެސް  އެ  ވަވީމާ،  މަރ ޙަބާކ ފާނަށް  ބޮޑަށް  ދަންނަވަރަށް  ން.  

ން ޤައ މ ތަކ ަގިއ ވެސް އޮންނަ ާގނޫނެއް.  ން ސަރވިސްެގ ާގނޫނަކީ ދ ނިޔޭެގ އެހެކ ރާ ޮގތ ަގިއ ފޮރިލ ބޫަގއަޅ ަގނޑ   

އައ މަވ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެ އ   ށްޖޫދަށް  ވީމާޅޭ  އަލަށް  ކޮން  ާގނޫނަކަށް  ެވސް  ފިތ ނަެއްއ  މީެގތެރެއިން  މެވެސް 

  އްޔާ ނޫނި  ،އޮތްތޯ ރިން ެގރެންޓީ އެބަ  ވްފ ޅ ަގއި ީމަގިއ ސޮވާހަކަ   ންބަރ ންެގބައެއް މެ  މަސަްއކަތް އެބަ ކ ރޭ.  އްދޭތޯއ ފެ

އެޅޭނެތޯ  ންއިމި  މިނިވަންކަމަށްިއސްތިޤ ލާލާއި  ަގނޑ މެންެގ  ޅ އަ ޒާތ ެގކަމި ؟ހ ރަހެއް  ބިރ ވެރި    ވާހަކަތަކެްއ،  ހަލަ 

އެހެންނަމަވެސް،    ތަކެއްވާހަކަ ދަްއކަަވިއފި.  ެއއެޙަޤީޤަތަ ވެސް  އަކީ  ނޫން.  ސަޅ  އް  ފޮރިން  ރވިސްއަކީ  ަގނޑ ެމންެގ 

އިން  ޢާރީޛަރވިސްެގ  ރާއްޖެ ބައްދަލ ކ ރާނީ ފޮރިން ސަ ދިވެހިމަމެ ފ ރަތަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެއްޖޭެގ މޫނ މަތިރާދިވެހި
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 ސޫލ ތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ފޮރިން ރ ަގއި ަވކި ހަމަތަކެއް، ވަކި އ . އެ ބައްދަލ  ކ ރާއިއާ ޔެރ  ދ ނަގނޑ މެންެގ ބޭއަޅ 

ކ ރާ ޮގތ ަގއި ބޫލ ަގސް  މާ، އަޅ ަގނޑ  ވެ. އެހެންވީަގިއަގއި ހ ންނަންޖެހޭނޭ  ބޭފ ޅ ންެގކ ރާ  ަގިއ މަސަްއކަތްސަރވިސް 

މ ހި ވަރަށް  ބިލ ަގއި  ފާހަަގކ ރައްވާފައިމި  އޮތް  އެބަ  ތަމްރީނ ތަކަކާ  ،ންމ ކޮށް  ތަޖ ވަކި  ަވކި  ލިބިފައި އި  ާވ  ރިބާތަކެއް 

އިން ވަރަށް ބޮޑަށް  ޢާރީޛަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ބިލ ެގ  މ މަށް. އެއީ މ ހިންބެވ ބޭފ ޅ ން ފޮރިން ސަރވިސްަގިއ ތިއް

ެގ ންނަށް މި ބިލ ކަމ ގައިވާ ައޅ ަގނޑ މެއް  ރާތްތަތިބޭ ފަފައްކާވެފަިއ  ން ސަރވިސްއަށް އެންމެ  ރިފޮ  ތަމްރީނ ކޮށް، އެއީ

އަޅ ަގނޑ ޢާރީޛަ ބޭފ   މެންގެ އިން  އެ  ތަޖ ޅ ހ ނަރ   ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  އަދި  އިތ ރ ކޮށް،  މީަގއި ންނަށް  ރިބާ 

ށް  އި ވަރަަގއަދި މި ބިލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ބިލެއް.  ބޫލ ަގިވެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ޅާކ ރެފ 

އަސާ ހިފަހައްޓާސްމ ހިންމ   ހ ފަތަކެއް  ައޅ ަގނޑަށް  ރިއި  ކަމަށް  ސަރވިސްަގިއ  ބޫލ ަގ  ފޮރިން  ޭއެގތެރޭަގއި  ކ ރެވޭ. 

މިނިމަސައްކަތް ަވކި  ވެސް  ިވޔަފާރިކ ރ މ ަގއި  އަމިއްލަ  ފަރާތްތަކަށް  ހ އްޓަސްކ ރާ  ހޯރ ެގ  ތަށް  ޮގދަންޖެހޭ  ދަެއއް 

މިނިސް  .ތްއޮއެބަ ރަނަގޅީ  އަޅ ަގނޑަށް  އެޓައަދި  ވެސް  ޮގތަ   ރަށް  ނ ދެވޭ  ޭއެގއޮތ   ކަށް ހ އްދަ  އަދި  އިތ ރަށް  ން. 

އެ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަށް  ކަމަށް  ހ ރި  ހިމަނާފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބިލ ަގއި  މި  ތަޖ ރިބާ  އަމިއްލަ  އީ މިނިސްޓަރ ެގ 

ފާހަަގކ ރެވޭ ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑަށް  ހަދިޔާބަދިޔާމިސާލަކަށް  ދާމީަގއި   ؛  އެއީ  ކަންތައްތައް.  ފަހ ން   ދިހިފ މާއި 

ސީދާ   ؛ރަށްޓަމިނިސް ކަމެއް ޓަމިނިސްހަމަ  ދިމާވި  އެހެންޓެކާޕެ  ،ރަށް  މައްސަލަ.  ކާޕެްއެގ  އެ   އެންމެ  ޓްނަމަވެސް، 

ފޮރިން   ކ ނިންދެ  ވެސް  ރީަގއި. އަޅ ަގނޑ  ނޫސްތަކ ންޓްއޮތީ ހަމަ ފޮރިން މިނިސް  ހަމަ  ރ ގައިއިހ ން ނިމިެގން ދިޔަފަ

ޓަރ  އެ އެޅ ވިެގންދިޔަ ފޮރިން މިނިސްމަތ ހ ، ތ ވެސްނަމަ. އެހެން ނަާގފަފޮޓޯ ެވސް    ،ޮއްއވާޕެޓް  ރީަގއި އެ ކާޓްމިނިސް

ކަކާޕެ އެ  އެކަމަކ   ކަަމށް.  ެގންދެވި  ެގއަށް  ވެ ކަންތައްތަކ   ލަހަޓް  ތަޖ ރިބާ  އަމިއްލަ  ޓަކަިއ  ބަރީޢަވ މަށް    ސްން 

ހާތަނަށް އ ފެދިެގންދިޔަ ަގއި މިމި ރާއްޖޭ ޓަރަކީނަށް ފޮރިން މިނިސްއަދި ިމ ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން ،ކ ރައްަވއިެގން ބޭނ ން

ކ ރަން. އަދި ބޫލ  ަގަގނޑ   ރ  ކަމަށް ވެސް އަޅ  ޓަފޮރިން މިނިސްރަނަގޅ ، އެންމެ  އެންމެ ޤާބިލ  އަދި އެންމެ މޮޅ   

ތައެން ބޮޑ   ފޮރި،  ލިބިޖ ރިބާއެްއ  މެ  އެ  މިހާރ   ދާއިރާއިން  ބޮޑ ޚާ  ން، ދާއިރާއިންެގ  އެންމެ  ދާއިރާއިން    ރިޖީ 

ލި ބޭފ ތަޖ ރިބާއެއް  ހ ންނެވި  ޢަބްދ ބިވަޑައިެގން  އަޅ ަގޝާހިދ هللا ޅަކީ  މިނިކަން،  ފޮރިން  ކަން ރ ޓަސްނޑ ެމންެގ 

މ އެހެންވީމާ،  ފާހަަގކ ރަން.    އ ފަލާއެކީ އަޅ ަގނޑ    ވަރަށް  އަީއ  މި  ބިލެއް  ަވގ ތެްއަގއި.  ބަތ   ނާސަމިފަދަ 

އަދި ެއ   އި،އަދި އެ މަނިކ ފާނ  ހ ންނަވަ  އި،ވަ ސްކަން ކ ރައްއީރަ  ެގހ ޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ޑަކ ޑަ ރާްއޖެ އ.ދެގ މަޖިލީއަ

. ެއީއ  އީމި އަ  ން ފަރ މާކ ރެވިެގއެކީަގއި މި ބިލ   ޔާެގ ވިސްނ ންފ ޅާރިއްޓީެގ ދަށ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫފާނ ެގ އާރ ކާމަނިކ 

އެހެންވީމާ،   ސްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ.ބަ ހ ރި. އެ އަސާއެ  އްއްތަކެ ތައި ވަރަށް މ ހިންމ  ކަންލ ަގމި ބި

ކޮންމެ  ދެން  ަގނޑ މެން ފާސްކ ރަންޖެހޭ ބިލެއް.  ލަކީ ކޮންމެހެން ވެސް އަޅ  ރާ ޮގތ ަގއި މި ބިކ ބޫލ  ަގއަޅ ަގނޑ  ވެސް  

ވެ އައ މާބިލެއް  ބަހ ސަ  ސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮމިޓީށްފައެކީަގިއ  މިއާއަހ   ކޮމިޓީަގއި  ޮގސް،  އިތ ރަށް    ކަށް  ދޭތެރޭަގއި 
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ކިއެކި  ކ ރެވޭ އެ  ެއކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން  ދާއިރާެގ މާހިރ ންނާ  ންފޮރި  ،ަގއި ކީ އެ  ެގ އެކްސްޕާޓ ންނާމީދިރާސާކޮށް، އަދި  

ފެންވަރ ެގ ރަނަގޅ  ފޮރިން ާގނޫނެއް  ނިޔޭެގ  ، ދ އިސް ން އައެކީަގއި މި ބިލ  ވަރަށް ބޮޑަށް ފ ރިހަމަވެެގ  ދިރާސާތަކާ

އ ފެދިއަޅ ަގނޑ މެ ތެރޭަގއި  އަ  ންެގ  މިނިސްފޮޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގސް،  ރަނަގޅަށް  ރެމިހާރަށްވ އަކީ  ރީޓްރިން  މާ   އަދި 

  ދާތަކެއްިގނަގ ނަ ފައިއިތ ރ    ންެގ ރާއްޖެއަށްަގނޑ މެޅ އަ ސަބަބ ން ކަމ ެގ ، މޮޅ ޅ މިނިސްޓްރީެގ ރަނަގފޮރިން  ހިނާގ،

އިން ޝަހީމް މި ބިލ  މި  ން ޙ ސަ ރ ސަރ ކާމި ބިލ   ހަރ   ފަ  ސް ެއއްއ ންީމދ ކ ރަން. އަދިވެ  ވާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ 

ހ ށަހެޅ އް އެ ވިމަޖިލީހަށް  ޓަކަިއ  ކަމަށް  ޝ ކ މަނިކ ފާ    ދަންނަވަމ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ ެގރ   ނިންމާލަން. ވާހަކަ    ، 

 ތަށް.ޞަްއވި ފ ރ ސް، ދެރައީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ޖްރާސި މޫސާ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ެގދާއިރާ ފޮނަދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ިއއްޒަ ފޮރިން ސަރވިތެރި ރަީއސް. ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތްޝ ކރިއްޔާ  .  ެގ ބިލަކީސް ތ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ މ ހިންމ  ބިލެއް 

ޤައ މ ތަ އެހެން  ދ ނިޔޭެގ  އެްއޮގތަށްކެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރަނގަ ކޭ  ރޭވިެގން،  އިންތިޒާމ ެވެގން،  ފޮރިން ޅަ   ށް 

ސަރވިސްެގ  ބިލެއް. މި ބިލ ން ފޮރިން  ހ ށަހެޅިފައިވާ މ ހިންމ     ކ ރ މަށްނޓަބައް  ދެވޭނެ ޮގތަކަށްޚިދ މަތް  ސަރވިސްެގ

ފޮރިން ސަރވިސް  ޞަދ ތަކަކީމަޤް އަދި  ބަޔާންކޮކޮބައިކަމާއި  ސާފ ކޮށް  ޮގތް  އެކ ލެވިެގންވާ  މި   ވޭ.އެބަ   ށްފައި  އަދި 

ތެރޭަގއި   މިކްޑިޕްލޮމެޓިބިލ ެގ  ެއ މިޝަންތައް އެކ ލަ ޝަންތަ  ކޮބަިއކަމާއި  ޮގތ ެގ    ކ ރާނެބަންދ   ،ތާއި ޮގ  ލާނެއިވަކަކީ 

އެކ ލަވަ  ބިއިަގާވއިދ ތައް  ހިލ  ލ މަށް ވެސް  ެއބަނިމެަގއި  ބިލ   އިއްގަ ޮގތެ   ޖ މ ލަވޭ.  ފައި  ިގނަ މި  ވަރަށް  މ ހިންމ   ން 

އެކަން ލިބިެގން  ޙައްލ   އިންތިޒާމ ވެެގކަމަކަށް  ސަރވިސް ބަދޭ.  ފޮރިން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ރޭވިެގން  ރަނަގޅަށް  ން، 

 ނަށް ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެންފައި އޮތް ކަމަށް  ށް ޮގތަށް ބިލ  ބައްޓަންކޮބޭއެކީަގއި ލި  ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  މި ބިލާބައްޓަންކ 

މިހަމަ  ވެސް    އަބަދ  ސަރ ކާރެްއަގއެމް.ޑީ.  ،ދަނީ  ފެނިެގން  ހިއްޕީ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ދ ނިިއ،  ސަރ ކާރެްއަގއި  ޔޭެގ  ސާވާ 

ގ ޅ ން  ޚާރިޖީ  ގ ޅ ވަރަ ؛ޤައ މ ތަކާއި  ރަނަގޅަށް  ތަން.ށް  ބަދަހިވެެގންދާ  ވެސް    މިހާރ   ޚިލާފަށް  ޔާކ ރި  ން 

ފޮރިން މިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  މަޤާ  ފ ރ ނިސްޓަރ ެގ  ޢަބްދ ްއވަމ   ޤާބިهللا މ ންދާ  ެއކަމަށް ވަރަށް  ދ ނިޔޭެގ  ޝާހިދަކީ  ލ ، 

ޤަ  މި  ތަމްސީލ ކ ރ މ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މަސައްކަތް އ މ   އިސްކޮށް  ވަރަށް  ފަރާތެއްަގިއ  އެކަމ ގެ   .ކ ރަްއވާ   އަދި 

ކ ރަ މަސަްއކަތް  އެ  ފ ރިހަމަައށް  ވަރަށް  ބަެއްއ  މ ންެގންދާ  ޤާބިލ ކަމާއި  ހ ރި  ބިލ ަގއި  ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  ފަރާތެއް. 

އަޅ ަގންންބޮޑ ވ ކަ ވާހަކަދެކެވިފަިއވޭ.  ޮގތ ން  ބެހޭ  ވެތަކާ  ޙައްލ   ބޮކަން  އެސް  ނޑ   މަރ ޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  ޑ ވ ންތަކަށް 
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 ލަކީސްެގން ނަމަެވސް، މި ބިެގނެ   އްއި ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ ބަދަލ ތަރަން. ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާގަ ކ ބޫލ ަގނެ ކަމަށް  ލިބިެގންދާ

މި    ވީ  ހަމަ އެހެންކަމ ން،  ކަމެއް.  ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ  އަވަހަކަށް  ހ ށަހައެންމެ  ބިލ   މި  އަދި   އި،ޅަފ ރ ޞަތ ަގިއ 

ކ  މިކަން  ޮގތަކަށް  އިންތިޒާމ ެވެގން  އަޅ ަގނޑ މެންކ ރ މަ ބައްޓަރެވޭނެ  މަސައްކަ  ެގންށް  ހަމަ ކ ރާތީވެ  ތްސަރ ކާރ ން 

ައދާކ ވެސް    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  ބޭވަރަށް  ހަަމ  ރަން  އަޅ ަގނޑ   ޮގތެްއަގިއ  ޖ މ ލަ  ނ ންވޭ. 

މި ކަމަކީ  ބޭނ ންވާ  ބިލެއް.  ފާހަަގކ ރަން  މ ހިންމ   ވަރަށް  ވެމިހާރަށް  އީ.  އަމިހާރަށް  ބޭނ ންާވ ޅ ސް  ަގނޑ މެންނަށް 

 ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ބިލެއް. ވަރަށް ބޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ .   ިއއްޒަތްތެރި   އިްއޒަތްތެރި .  ނާޒިލް ހީމްއިބްރާ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ދެކ ނ  ހިތަދޫޝ ކ ރިއްޔާ 

 ރެވިފަ.ކ ޓްމައިކް މިއ ބަރ ، މެން

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެ ހަވާ ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

ފަރާ ސަރ ކާރ ެގ  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބިލެ ތ ން  ސަރވިސް  މަޖިލީހަށް ފޮރިން  އް 

އަޅ ަގނޑ  މި   ށްޝަހީމަ ޙ ސައިން މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ެގދާއިރާ ދެކ ނ  ހެންވޭރ ދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި  އިއްވަހ ށަހަޅ 

ޝ ކ ރ  ސިޔާސަތަ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  ޚާރިޖީ  )މ(  115ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ،ކީ ދަންނަވަން.  މާއްދާެގ  އިން ވަނަ 

އޮންނަ  ދެއްވާފައި  ބާރ   ެއ  އޮންނަ  ރާއްޖޭަގއި    .ބާރެއް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ަގއި ެއކީ  ކާރަކާސަރ އެ 

  ކާއ މ ތަޤަދޭ  މ ެގ ތެރޭަގއި ދޭރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް އެ ވަގ ތ  އެ ހ ންނަވާ ބޭފ ޅަކ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ކަނޑައެޅ 

ދ  ވެސް  ެގތެރޭަގއި އަބައޭ   ރ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގން ހިނގައްޖެ.ރ ކާއޮންނަ ގ ޅ ން މީެގ ކ ރީ ސަ  އެކީގައި

ސަރ ކާރ ަގއި  ދޭއެމް.ޑީ.ޕީެގ  ސަރ ކާރ   ދިވެހި   ކާތަދޭ  ފަހަރަކ   ކޮންމެ  ރަނަގޅ ެވެގންދާ  ގ ޅ ން  ޮއންނަ  އެކީަގއި 

ވެށް  ރައްޔިތ ންނަ އެންމެން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރާކަން  މަންފާތަކެއް  ނިމިދިޔަ ންބޫލ ކ ރަަގސް  ޭއެގ  ޖެހޭ. 

ފެނިެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ގ ޅ ސަރ ކާރ ަގއި  އެ  ހީނަރ ވެދިޔައީ  ދިވެހިއާެއއާެއކީަގއި    ،ން  މީހާއަށް  ންމ   ރައްޔިތ    

  އަނެއްކާވެސް މި   ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ؛ތަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ދިޔަތަކެއް ވެެގންނދަޫގ، ޭއެގ އ އޭެގ ެގއްލ ންތަކެއް

ރ ެގ  ސަރ ކާއެ  ކާރ  ައއ މާ ެއކީަގއި އަދި  މި ސަރ   ްއސަ.ކާރެއް ައއިވަނަ އަހަރ ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ   2018އޮތީ  

ދިޔައީ ބޭރ   އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފެނިެގންަގއި  އެކީ   ދިއ މާޝާހިދ  ހިމެނިެގންهللا ޮގތ ަގއި ޢަބްދ   ރެއްެގފޮރިން މިނިސްޓަ

ހިސާބަށް   އާ ންމ  ރައްޔިތ  މީހާއާވެ، އޭެގ ހ ރިހާ ފައިދާތަކެްއ  ނަގޅ  އޮތް ގ ޅ ން ބޮޑ ތަނ ން ރަ  އާ ތަކާއި ރާއްޖެއ މ ޤަ

އަ  ައއިވެެގން   މިހެންޅ  ތަން.  ޢަބްދ   ަގނޑ   އޮނަރަބަލް  މަޖިލީހ ަގއި މި އާދެގ  .އޝާހިދަކީ  هللا ދަންނަވާއިރ   ންމ  



1202 ން ޖޫ 82                                               ސާލްޖަ ވަނަ 61 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

72 

 

ދަހިނަގމ ން ބަދާ  ރިޔާސަތ   ބޭފ އ ރ ެގ  އެލަހައްޓަވާ  ވިސްނ ންފ ޅާބޭފ ޅާ  ޅާ.  ދ ރ   އެެގ  ދިވެހި  ިއ  ރާއްޖޭެގ ބޭފ ޅާ 

ޕޮލިސީ ެގންފޮރިން  މި  އަދާކ ރަންހަމަ  ފާނަށް  ކ ނިމަ  އެތަކށް  ބަދަލ ނެވި  އަށް  ރައީސް.  ޖެހޭޝ ކ ރ    ؛އިއްޒަތްތެރި 

ސިދ ނިޔޭެގ   ދިވެހިރާއްޖެޙ މަސްރަ  ގެ ޔާސަތ ޚާރިޖީ  އަދާކ ރާ  އަ ަގއި  ދައ ރެއް  މ ހިންމ   ވެސް  އަބަދ   .  އ ެމއްޤަކީ 

ައަވއްޓެރި   ައޅ ަގނ ޤައަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ    ޑ މެންނާއ މ ތަކާއި  ހީނަރ ވެެގންދިއ ަމކީ  ގ ޅ ން  އޮންނަ 

  ،މިފަދަ ބިލެއްއަބަދ  ވެސް    މެންވާ ކަެމއް. އަޅ ަގނޑ   ތަކާއި ދ އްތ ރާތައްދަޫގމިދަންނަވާހެން ރައްޔިތ ންނަށް އޭެގ އ ނ

ބޫލ ކ ރާ ަގއ މަކީ ައޅ ަގނޑ   ދިހ ން މި ބިލ  ފާސްވެެގންއިސް މި މަޖިލީމަޖިލީހަށް އަފޮރިން ސަރވިސްެގ ބިލެއް ިމ  

ކ ރިއަށް   ޕްރޮތަ  އޮތްޮގތ ަގއި  ފޮނ ަގއި  ތަމްރީނ ކޭޑަރެއއް  ސަރވިސް    ރިންފެޝަނަލް  ބި  ތިފައި  ކ ރެވިރާއްޖޭަގއި 

ދ ވަ  ބޭފ ޅ ންނާ ފެށިެގންދާނެ  މަސަްއކަތްކ ރަން  ފެނިއެކީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަވަސް  ހެއް  ވަރަށް  ެގންދާނެ 

  ލ  ކ ރިއަށް އޮތްމި ބިލަށް ަގާވއިދ ތަްއ ހެދި، މި ބި ،ާގނޫނަކަށްވެ ތަޤ ބަލެއްަގިއ އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ. އަދި މި ބިލ ސްމ 

ތިރިައކަށް  ސްއެކީަގިއ މި މަސަްއކަތް ފެށިެގންދާއިރ  މަސަްއކަތ ެގ ެއންމެ އިސް މޭ   ވ ޖޫދަށް ައއިސް ިމ ބިލާތަނ ގައި

ޢަބްދ މި   މިނިސްޓަރ  ފޮރިން  އަޅ ަގނޑ   هللا ވަގ ތ ެގ  ހ ރ މަކީ  އިތ ރަށް ަގޝާހިދ   ބިލ   މި  ޮގތ ަގއި  ބޫލ ކ ރާ 

...  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް  ރާްއޖޭެގ ފ ރ ޞަތ ަގއި  ޅ ަގނޑ  މިމެއް. އަމަވެެގންދާނެ ކަފ ރިހަ

ވިސްނ ންފ ޅަށް  )ވަގ  ޝ ކ ރ ފަށްފަށ ހަމަ  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އަޅ ަގނޑ   ން  ބޭނ ން.  ރަްއޔިތ ންނަށް އާއަދާކ ރަން  ންމ  

، އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ިގނަ ދިވެހިން ދަތ ރ ކޮށް މި ހަދާ ފަސޭހަވެެގންދާ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

 މި ވަނީ ލިބެން ފަށާފަ. މިއީ ހ ރިހާ  ރ މިހާ  ސާން އޮންއެރައިވަލް ވި އ މ ތަކ ޤައަދި މޮރޮކޯ ފަދަ    އާތައިލެންޑ ، ރަޝި

އަޅ ަގނޑ    ހަމަ  މިކަމ ަގއި  ެވސް  ވެސް    ބޫލ ކ ރާަގރައްޔިތ ން  އަބަދ   ކަންތައްތަކެްއ.  ދިއެދިއެ ޮގތ ަގއި  ތިބި  މި  

އަ ފ ރ ޞަތ  ބޭނ ންަގއި  ދަންނަވާލަން  ހަަމ  އޮތް  ،ޅ ަގނޑ   މި  ބިލ   ެގންނަން  މި  މަރ ޙަލާަގއި  ކޮމިޓީ  ޖެހޭ ޮގތަށް 

އިސްލާޙ ތަކާކ ދިކ ދި ހިނަގމ ންދާ     މި  ައޅ ަގނޑ މެން  ފާސްކޮށްދެއްވާށޭ.  ބިލ   މި  އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  ެއކީަގއި 

ބިލ    މި  ވެސް  ކ ރިއެރ މެކޭ.  ގަ ައޅ ަގނޑ   ނިންމާލެވިއްޖެއްޔާ  ދައ ރ ަގއި  ލިބޭނެ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއީ  ބޫލ ކ ރަނީ 

ދ ވަސް ފަހ ން ބިލަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށޭނެ  މަސް  6ކ ރެވޭތާ  ޒެޓ  ބިލ  ެގއަދި    ކ ލެވިފަ.ބާބ  އެ  13  އޮތް  ބަބިލ ަގއި އެ

ެއހެންވީވާހަ އޮތް.  އެބަ  ވެސް  ދަންނަވާލީ  މާ،ކަ  މި  ބިލ    އަޅ ަގނޑ   މި  ވެސް  ދައ ރ ަގއި  ހިނަގމ ންދާ  މި 

ށް ، އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަބޭނެނަށް ލިަގނޑ މެންެއއީ އަޅ    ،އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރެިވއްޖެްއޔާ

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  . ޝ ކ ރިއްޔާކޭ ކޮށްދެވޭނެ ނ ހަނ  އަގ ހ ރި މަސައްކަތެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ންބަރ   ރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެމަނަދޫ ދާއި  އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ   ޑ   ޅ ަގނއަމިހާރ     .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 އަޙްމަދ  ހާރޫނަށް.  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ހާރޫން

އްވާފަިއ ރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް ހ ށަހަޅ ހެންވޭޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މަނިކ ފާނަށް ޝ ކ ރ     ބިލެއް. އަޅ ަގނޑ  އެ  ހިންމ  ވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ބިލަކީ މިއީ ވަރަށް މ ވާ ދި  މި

ރައީސްދަންނަވަން.   ބިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؛ިއއްޒަތްތެރި  ސަރވިސްެގ  މ ހިންމ ފޮރިން  އ މެްއެގ  ޤަދަނީ  ވެެގންލ  

ވާޖިބަކަޤަ   ،ޮގތ ަގއި އިސް  އެންމެ  މ ހިންމ   އެންމެ  އެ  ށްއ މެްއެގ  ވާންވާނީ  ރައްޔިތ ންނާއިޤަ    ،އި މ ދަލާ  ،އ މެްއެގ 

ޮގތްތަކެއް ހޯދ ން. އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮ  ،ތެރިކޮށްވަސީލަތްތައް ރަްއކާ   ، ލަން ބޭނ ންށްއެ ތަކެތި ކ ރިއެރ ވޭނެ 

ކޮ އ ޅޭ  މި  ދިމާވެެގން  މިއަދ   މިހާވިޑ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ   ވެސް  ސަރ ކާރ ން    ލަތ ަގއި  ދިވެހި  އޮތް 

ފައި ތިބި ހ ރިހާ  ގ ޅިެގން ނާދެވި  ވިޑާއ މ ތަކ ަގއި ކޮ ޤަ. ދ ނިޔޭެގ ެއކި  ތެރިކަންދޭތެރޭަގއި ބެހެްއޓި އޯާގ  ރައްޔިތ ންނާ

ެގއެންމެން ރާއްޖެ  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ފަރާތްތަކެއް  ހ ރިހާ  އޯާގތެރިކޮށް   އެ  ،ނެސްދީ،  ވަރަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް 

ފާހަަގކޮށް  އެކަން  އަޅ ަގނޑ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއައަދ   ،ޚިދ މަތްކޮށްދީފައިވޭ.  މިށާ ެގ  ފޮރިން  އަދި  ނިސްޓަރަށް  އި 

ބޭނ ން.   ރައީސްޝ ކ ރ ދަންނަވާލަން  ބިލާ ؛އިްއޒަތްތެރި  ވިސްނަ   މި  ޖ މ އިދޭތެރޭަގއި  ބިލ   މި  ޮގތެއްަގއި ލާއިރ   ލަ 

ވަނީ މި  ރައީސ   115ސީެގ  ސާޤާނޫނ އަ  ، ފަރ މާކ ރެވިފައި  މާއްދާއިން  ޚާރިޖީ    ލްޖ މްހޫރިއްޔާއާވަނަ  މަތިކޮށްފަިއވާ 

ކަ ބާރާނޑަެއޅ ސިޔާސަތ   ކިބައިން    ޅޭ ގ   މ ެގ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ބާރ   މި  ބަލައިލާއިރ   ބިލަށް  މި  ޮގތ ން. 

. މި ބިލ ން  އިފިޑ ވ ން ފާޅ ކ ރަްއވަފެނޭ. ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެ ކަންބޮތަނެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ   ނެިގެގންދާ

ފެނިެގންދަނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޚާރިޖީ ކަނޑައަ ބޮޑަށް  ސަރިވސަސް    ފޮރިންފީޛ ކ ރ މ ަގއި  ސިޔާސަތ ތައް ތަން  ޅާ 

މިހާރަށް ފަރާތ ން  މަގ ފަހިކ ރެ  މ ވަްއޒަފ ންެގ  ކ ރެވޭނެ  ކަންކަން  އެ  ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް  މަންޒަރ . ވ ރެ  ިވެގންދާ 

ސަރވިސްއެްއ  ލް  ޕްރޮފެޝަނަ  ެވސް  އިރ ހޫރިްއޔާ ކަނޑައަޅ ްއވާ ރައީސ ލްޖ މްއެ ސިޔާސަތ ތައް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ފައިވާ  ހާސިލ ކ ރެވި، ތަމްރީނ ކ ރެވިތެރެއިން ތަޢ ލީމ   ލިބޭނީ އެ ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަކީ އެ ދާިއރާެގ

އިްއޒަތްތެރި ފަރާތްތަކަކަށް ެވެގން. މި ބިލ ން ކަނޑައަޅާފައި ހ ރި ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް މި ފެންނަނީ އެ މިންަގނޑ ތައް.  

އެ ބާްއވާ ގ ޅ ންތައް އެއް ހަމައެްއެގ ތެރޭަގއި ހަމަހަމަކޮށް ބޭއްވ މަކީ    އ މ ތަކާޤަ،  ން ރީތިކޮށްެގ ނައ މ  ޤަ ؛ރައީސް

ވެ އ މަކަށް  ޤަ ފ ރ ޞަތަކަށް  ބޮޑ   ވަރަށް  ލިބޭ  ޮއތ މަށް  ނިމިދިޔަ  މިނިވަންކަމާެއކ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    5ެގންދާނެ. 

ފާހަަގ ބޮޑަށް  އެންމެ  ތެރެއިން  އެއަހަރ ެގ  އެކ ރެވ ނ   ބޮޑ   ގ ޅ ންތަްއ  ޤަ ދޭދޭ    ،ކަމަކީ   އްންމެ  ހ ރި  އ މ ތަކާއި 

  ތަން. ކޮމަންވެލްތާ  ދިޔަތް ގ ޅ ންތައް ކަނޑާލެިވެގންއޮ  ޔާތަކާނަލް ޖަމ ޢިއްކަނޑާލަމ ން ދެވި، ެއކިެއކި އިންޓަރނޭޝަ
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އޭރ   ޑާލިއިރ ަގއި  ން ކަނ ަވއިެގޔާ އިސްނަންގަ އެކ  އޮތް ގ ޅ ން ހަމަ ކ އްލި ޮގތަކަށް އޭރ ަގއި ހ ރި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއް

ލ ކ ރަމ ންދިޔަ ދަރިވަރ ން ސިޖެއިން ތަޢ ލީމ  ހާމެދ ވެރިކޮށް ދިވެހިރާއް  އ މ ތަކ ަގއި ކޮމަންވެލްތ ޤަނ ލެވ ނ  އެ  އިވިސްނަ

ރައީސް.  އިދޭތެރޭަގ  ހާލާޖެހޭނެ  ންއ ޅެ މައްސަލަތަ؛ އިްއޒަތްތެރި  މިފަދަ  ކަނޑައަޅައިދެނީ  ބިލ ން  އްލެއް.  ޙަކ ެގ  މި 

އޯކ   އަބަދަ ކަހަލަ  ހ ރި  ާގނޫނަމިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ހ ރެދާނެ.  ރައީސަކ   ކ ރަނީ  ާގތެރި  ކަންކަން  މި  ކ ން 

ގާއިމ ކ ރަން.   ރީތިކ ރަން.  ޤަ ހަމަހަމަކަން  ނަން  އޮތް  ޤައ މ ެގ  ފ ރިހަމައ މަށް  އޭެގ  ހޯދަން. ޮގ  ފ ރ ޞަތ ތައް  ތ ަގިއ 

ކޮށް ބަދަހިކ ރ މަކީ މި ބިލ ން އެންމެ ބޮޑަށް އިމ ގާ ތައް  ޓަރަލް ގ ޅ ންލެލެޓްރަލް އަދި މަލްޓިބައި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ސަރަ ދައ ލަތ ެގ  ތެރެއިން  ގ ޅ ންތަކ ެގ  ިމ  ކަންތައް.  ެއއް  އިންތަކާިއ  ޙަބާރ އަޅާ  އްޔިތ ންނާިއ  ރަ   އ މ ެގޤައްދީ 

ކ ރިއަރ ވަ  ހިމާޔަތްކޮށް  މަޤަ އެ    ،އެއީ   ރަްއކާތެރިކ ރ ން  އިވަސީލަތްތައް  އެންމެ  މައ މެްއެގ  ކަމ ަގިއ    ތ ޙަލަޞްތީ 

ރައީސް  .ޖެހޭނެވާން ބޭނ ންވަނީ ؛އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅ ަގނޑ   ބަެއްއ    ،ދެން  ވާހަކަދެއްކެވި  ކ ރިން 

ކަހަ ބަެއއް  މެންބަރ ން  ބިލ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ޭއެގތެރޭަގިއ  ފާހަަގކ ރަްއވައިފި.  ކަންބޮޑ ވ ންތައް  މާއްދާ    42ލަ  ވަނަ 

ބޮ ވަރަށް  ފާހަަގއަޅ ަގނޑަށް  އައިސްދާނެޑަށް  މީހ ން  ބޭރ   މަޤާމ ތަކަށް  ސަރވިސަސްެގ  ފޮރިން  ބިރ .  ވި.  ކަމ ެގ 

އެހެން މާއްދާތައް ރަނަގޅަށް ކިޔާލ މ ން ވަރަށް ރަނަގޅަށް   ބިލ ަގއި ހ ރިއާއި  ނަ މާއްދާވަ  42 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ސަރވި  ،ސާފ ވޭ މަޤާމަފޮރިން  އެްއވެސް  ރައްޔިތެސްެގ  ދިވެހި  ނ ލެވޭ  އްކަށް  މީހަކ   މީހަކ  ނޫން  ބޭރ   ނެކަން. 

ދިެވހިންނޭ. މި ބިލ ން އެކަން   100ކ ރާނީ % މަސައްކަތް  އިން ސަރވިސްގަ ދިވެހި ފޮރި  ،އަކީނަނ ލެވޭނެކަން. ޭއެގ މާ

ކަށަވަރ ވޭ.  އަޅ ަގނ  ރައީސްޑަށް  ކަމަކީ ؛ިއްއޒަތްތެރި  ދެވަނަ  ފާހަަގކ ރި  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ބައެއް  މި   ،ދެން 

މިނިބިލ  ވާހަކަ ަގއި  ދެކެވ ނ   ފާހަަގކޮށް  ކަމަށް  ބޮޑެތި  މާ  ބާރ ތައް  ޖ މ ސްޓަރ ެގ  ބިލ   މި  ޮގތެއްަގއި  .  ލަ 

ވަނީބައް މި  ބާރ ެގ    115ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ، ޓަންކ ރެވިފައި  ލިބިދީފަިއވާ  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ވާތީވެ ކަމަށް  ބާރ   ،ދަށ ން  ފަދަ  ވިދާޅ ވާ  އެ  ބިލ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަތަކެމި  ފާހަަގއެއްއް  ބިލ ން    ށް  މި  ނ ކ ރެވޭ. 

އެކިއެކި    ،ސަސްެގ ެއކިއެކި ދިމަދިމާއަށްސަރވިެގ ޮގތ ަގއި އެބަ ޮއތް. ފޮރިން  ރަީއސަށް އޮތް ބާރ ތައް އޭ ވެސް    މިހާރ 

 ބިލ ަގއި ވެސް ހަމަ މިރ   އި އޮތް ބާއަށް ދެްއވާފަލްޖ ްމހޫރިއްޔާސ އ ލޭޓްތަކަށް މަޤާމ ތައް ހަމަޖެއްސ މ ަގއި ރައީކޮންސި

 ،ވަނީފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންމ ން ވެސް   ނިންމާލައަޅ ަގނޑ  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ދީފައި އެބަ އޮތް.  އެޮގތަށް ސާފ ކޮށް

ނި ޓީވީތަކ ެގ  ިއއްޔެަގިއ  ހަނދާންވަނީ  ައޅ ަގނޑ   މ ހިންމ ކަން.  ބިލ ެގ  އަރަމ ންއ މި  ބާއަށް  ޚަބަރެއް.  ދިޔަ  ސް 

ލެއްަގއި ޖެހިެގން އެހީއަށް  ހާކޮންމެ ތާކ  ހ ރެ  ދިވެހިންނަށް ދ ނިޔޭެގ    ،ފޮރިން މިނިސްޓަރ  ވިދާޅ ިވއޭޖޭެގ  ދިވެހިރާއް

އ މެްއެގ ފަރާތ ން ރަްއޔިތ ން އެދޭ އެންމެ މ ހިންމ  ެއއް  ޤަ އެދ ނަސް ތިމަންނަމެން އެހީާވނަމޭ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން  

ލަތެއް ދިމާވާއިރ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ހާބޭރ ަގއި އ ޅޭއިރ  ދަތި  އ މ ން  ޤަ ށް  ކޮޞަކޮށް، ަވކިން ޚާއްޞަޚާއް .  ކަންތައް

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ންކަން. އަޅ ަގނޑަށް ީގކަމ ެގ ޔަ އެހީ ލިބޭނެ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ     އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ   ޑ   އަޅ ަގނ މިހާރ   (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ށް. މްތާޒަމަދ  މ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައް

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ފ ވައްމ ލަކ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  މ މްތާޒް

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ފަރާތ ންޝ ކ ރިއްޔާ  ދެކ   ،ސަރ ކާރ ެގ  މެންބަރ  ހެންވޭރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނ  

ރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސް ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.    ލ ،އިވާ ބިހ ށަހަޅ އްވާފަ ޕޮންސަރކޮށް  ސް

ހ ށަހަ ބިލ   އެ  ދަންނަވަން.  އަދި  ެވސް  ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި ޅ ްއަވއިދެއްވި 

ދ ނިޔެ ؛ސްރައީ މ ޅި  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ  އެހެންމެ    އާސަރ ކާރ ެގ  ހަމަ  ވަސީލަތް.  ބައްޓަންެވެގންދާ  ގ ޅ ން  ޮއންނަ 

ފެންނަ ބޮޑ   މިއަދ   އެންމެ  އޮތް  އެންޙަޤީޤަން  ކ ރިއަށް  ވެސް  އޮ  މެތަކީ  މި  އެޅެން  ވެސް  ންނަނީ ފިޔަަވޅެއް 

ގ ކާއ މ ތަޤަ ބަދަހިވެެގންކަން.  ެއކ  އޮންނަ  ބަދަހި މި  ޤަދޭ  ދޭ ؛ޒަތްތެރި ރައީސްިއއްޅ ން  ގ ޅ ން  އ މ ތަކާެއކ  އޮންނަ 

ޚާ  ،ވަނީ ހަރ ދަނާ  އޮސަރ ކާރ ެގ  ސިޔާސަތެއް  އެހެ  ،ވެ ރިޖީ  ރަނަގޅަށް  ހަމަ  ވަރަށް  ސިޔާސަތ   އެ  ންމެ 

ރައީސްކ ރެިވެގން.  ތަންފީޛ  ޔޫވަ 86 ؛އިްއޒަތްތެރި  އެސެމްބްލީގެ ނަ  ޖެނެރަލް  އިލެކްޓ ވެ  .އެން    ފައިރައީސަކަށް 

އަކީ  ން ވެސް އެނިގެގންދަނީ މިހާރ  ދިވެހިރާއްޖެއިހިދ . މިޝާهللا ހ ންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދ 

މ ހިންމ   ދ ނި މައިދާނ ަގއި  ޚާރިޖީ  އަދި  ދ ނިޤަޔޭެގ ސިޔާސީ  ބަލައިަގންނަ  ޤަެގ  ޔޭއ މެއްކަން.  ބައެއްކަން،  އ މ ތަކ ން 

ދ ނިޤަ ބަލައިަގންނަ   މަސްރަޙ އ މެއްކަން.  ޚާރިޖީ  އަދި  ސިޔާސީ  އިތ ރަށް    ދިވެހިރާއްޖެ  ަގއި ޔޭެގ  ދައ ރ   ކ ރަމ ންދާ 

ން.  ދެކެކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއްއިމ ގާ   އްހަރ ދަނާކޮށް ދެމެހެއްޓ މަށް ޓަކައި ފޮރިން ސަރވިސްއެ 

ރައީސް ފ ރިހަ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ބިލ ން  ދިވެމި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ާގނޫނީ  މަވެެގންދާނީ  ސަރވިސްއަކީ  ފޮރިން  ހިރާއްޖޭެގ 

  ކީ ތަނ ަގއި ަމސައްކަތްކ ރާ މ ަވއްޒަފ ންނަ އެ  ، ވަކިން  އާބާރ ވެރިކަން ލިބިެގންދާ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ސިވިލް ސަރިވސް

ދިއ ން.  ކަމަށް ވެެގން  ޖ ރިބާ ލިބިފައިާވ ބައެއްތައެ ދާއިރާއިން އ ނެގނި  ލ ކަމާިއ، ފަންނ ވެރިކަމާއި އަދި  އެކަމ ެގ ޤާބި

ރައީސް ސަރވިސް ؛އިްއޒަތްތެރި  ފޮރިން  މިނިސް  ،އ ފެދޭނީ  އްއެޕްރޮފެޝަނަލް  ދިވެހިރާއްޖޭޓްރީފޮރިން  ެގ  އާއި 

މިޝަންތަކާއި   ކޮންސިއ ލޭޓްތަކައަދި  ޑިޕްލޮމެޓިކް  އެހެންމެ  ހޮވ މަށް ހަމަ  މީހ ން  ނިޒާމެއް ތަމްރީނ ކ ރެ  ށް  ވޭނެ 

ދަ ނިޒާމެއް ން ސަރވިސްެގ މި ބިލ ން މިފަފޮރި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޙަޤީޤަތެއް،    ބޮޑ އެއީ ވަރަށް    .ިވެގންކ ރެ އިމ ާގ

މި ބިލ ަގއި    ،އިމ ކ ރ މ ެގ މަގ  ފަހިވެެގންދާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި ެއއާެއކ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަންާގ

ވަރަށް މ ހިންމ  ބައެއް ކަންތައްތައް.  މެނިފައިވާ  ފެހެއްޓ މަށް ހިްގރިޓީ ހިފެޝަނަލް އަދި އިންޓެ ސަރވިސްެގ ޕްރޮ  ފޮރިން
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ސަރވިސް  ފޮރިން  މ ަވްއޒަފ ންކޭޑަރ   އެޮގތ ން  ފޮރިންެގ  މަޤާމ ތަކ   ނާއި،  ތިބޭސަރވިސް  މ ަވްއޒަފ ން   ަގއި 

ލިޔ މ ން   ހ އްދަ  ޢަމަލީ  ލިބިެގންމިނިސްޓަރ ެގ  ހިންގ މަށް  ވިޔަފާރިއެއް  ބައިވެރިވެގޮ   މެނ ވީ  ެއ    އަދި  ، ތ ން 

ނ ވާނެ ކަމަށް ަވރަށް ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ  ނީއެްއ ހޯދ މަށް އެހެން މަސައްކަތެްއަގއި ޝާމިލ ވެެގންއާމްދަ  ގައިނ އިދާމަ

ތ ން ވެސް  ޮގ  ގ ޅޭ  ސަތާެގ ސިޔާއ ލަތ ދަ   ،އި މެނ ވީމިނިސްޓްރީން އަންަގވާ ޮގތެއްގަ   ހެންމެ،ބަ އޮތް. އަދި ހަމަ އެއެ

މަޢ ލޫ މަޢ  ؛މާތެއްއަދި  ހާމަނ ކ ރެވޭޚި  ،ލޫމާތެއް ނަމަވެސްއެހެނިހެން  ބިލ ޔާލެއް  މި  ހިމަނާފައިވޭ.  ނެކަން ެވސް  ަގއި 

އެއްޗެއް   ބެލެވިދާނެ  ކަަމށް  ހަދިޔާއެއް  އެހެންމެ  ވެަގހަމަ  މިއީ  މަނާކޮށްފަ.  ވެސް  ވަރަބޫލ ކ ރ ން  މ ހިންމ   ސް  ށް 

ރައީސް.  ، ކަމެއް ސިޔާސީ    ިއއްޒަތްތެރި  ެއްއވެސް  އެާއއެކ   މަސްއޫލިއްޔަތ   ބާ  ؛ކާތެއް ރަހަހަމަ  ރ ފޯރ ވ މާއި 

މި  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ބެއް ެގންގ ޅ މަކީ ވެސް މަނާކޮށްފައި އޮތް ކަެމއް.  އްސަޢަެއއްެވސް ސިޔާސީ ތައި  އަދާކ ރ މ ގަ 

ހަރ ދަނާވެ  އިތ ރަށް  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ   އިތ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ     ދައ ލަތ ެގ  ،ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

ެގނަފ ރިހަމަ އަދި އ ކަމެއް  ދެކެން.  ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ބިލެއް  މ ހިންމ   ބިލަށް މަށް  މި  އަޅ ަގނޑ   އެްއފަހަރ   ވެސް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަ

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

ވަނީ މ ޅި  ރަ ދ ވަހ  ބޭއްވ މަށް ހަމަޖެހިފައިާވ އަންާގ 2021ޖޫން  29އާދެ! މާދަމާ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ 

މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީެގ ޖަލްސާއެްއ. މަޖިލީހ ެގ އިދާރާެގ ފަރާތ ން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ކޮމިޓީެގ ަގޑި ދަންނަވާނެ.  
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