
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާވަނަ ރައަށާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެވަނަ  19

 

6 K 1440 
  2019 ލައިޖު 9

 (ދުވަސް އަންގާރަ)

 

 

 

 

9201/53ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 9:03 ގަޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 14:22: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި



1 

 

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

 

 ޖަލްސާ  އަށާަރވަނަ ވަަނ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ  19

 (ދުވަސް އަންގާރަ) 2019 ލައި ޖު 9

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ބަރުން.މެންއިއްޒަްތތެރި  46ށް ހާޒިރުެވވަޑައިގެން ިތއްބެވީ ަޖލްސާއަވަގުތު  މި

 

 ން ކުރު ލާން ޢު އި  ޑާ އެޖެން  .3

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .2019/18/އޖ ނަންަބރު އެޖެންޑާއަކީ، އެޖެންޑާއަދުގެ މި

 

  އެންގުން ސަތުން އަންގާ ޔާ ރި  .4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް

އަޅުގަނޑަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ސިޓީފުޅެއް ލިޔުއްވާަފއި އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑަށް އުއްތަަމ  ށްރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަ

ނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމަށް ފަނޑިޔާރުގެ ސިޓީފުޅެއް ވަީނ ލިބިފަ. މިއީ ޖުޑިޝަލް ަސރވިސަސް ކޮމިޝަްނގެ ގާ
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ބިާލ ގުޅޭގޮތުން ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރަްށ ފެިނވަޑައިގަންނަާވ ބައެްއ ވާަހކަފުޅު ލިުޔއްވާފަިއވާ ސިީޓއެއް.  ހުށަހެޅިފައި އޮތް 

 އަށް ަބލައިުލމަށް ފޮނުވާނަން. އާމުޠާލި  ގެ އަޅުގަނޑު މި ސިޓީ ޖުޑީޝަީރ ކޮމިޓީ

 

 އިބްތިދާއީ ބަހުސް  .5

 

 :ންވުކެ ދެއްރިޔާސަތުން ާވހަކަ

މޫދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްާޔގެ ޙްމެންބަުރ ޖީހާން މަ  ހިންނަވަރު ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި

ހަމަ އެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުްނ ، ިއވާ ިހއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންގެ ބާރުފަޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާ

ތީ ހުށަހަޅާފައިާވ ޤަާރރުެގ ިއގެންފައި ވާނޫނުއަސާީސ އާިއ ޚިލާފަށް ނިގުޅައްދާފައިާވ ސްޕުރީްމ ކޯޓުްނ ެއ ޤާއުފަ

ްސ އެބައޮތް. ހަަމ އެއާެއކީގަިއ ިއރާދަުކރެްއވިއްާޔ މިއަުދ ދަނގެީތ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ހުބަ  އީއިބުތިދާ

ރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަްއ ނުކުޅަދުންތެ 2010/8މުޙައްމަދު ނާޘިމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު؛ 

މި ބިލަށް ވެްސ  ،ކުރުމާއި ާމލީ އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާގނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލުރައްކާތެރި 

ަމރަދޫ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ، ސްެގ ަވގުތު މިއަދު ލިބޭނެ. ހަމައެއާެއކީގައިބަހު އީ އިރާދަކުެރއްވިއްާޔ އިބުތިދާ

އްޖޭެގ ޤައުީމ ޗެމްބަރު އޮފް ކޮމާްސ އެންޑް އިންޑަސްޓްރީސްެގ ބިލަްށ ިހރާބްރާހީްމ ޝަރީުފ ހުށަހަޅުްއވާފައިާވ ދިވެއި

ްސ މިހާުރ މަޖިލީުހގައި ހިނގަމުން ބަހުމި ބިލުެގ  ،ސްކުރެްއވުން ުކރިއަށްގެންދިއުން. އެނގިވަޑައިގެންަނވާނެ ބަހު

ސް އެަބއޮތް. މި ބިަލކީ ަބހުމިެނޓު އަދި ިމ ބިާލ ގުޅޭގޮތުން  14ގަޑިއިާރ  2އަންނަތާ ދެތިން ދުވަެހއް ވެއްޖެ. ބާކީ 

 ގުޅޭ ކަންކަން އާ ިދވެިހރާއްޖޭެގ ވިޔަާފރި، މެންބަރުން މީެގ ކުީރގެ ބައްަދލުވުންތަކުަގއި ާފހަގަުކރައްވާަފއިވާ ފަދައިން

ަބރެއް. ެއ ޗެމްބަުރ  ހަާދ ކޮމާްސ ޗެމްސަރުކާރަްށ ލަފާދީ  ،ާފރަެވރިވެޓައި، ދިރާސާކޮށް އަދި ެއ ކަންކަްނ ބަލަަހއް

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބާ ކައުންިސލު ދާދި ފަހުން މި މަޖިލީުހން ވަނީ ، ކުރުމުގެ ގާނޫނު. އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެޤާއިމު

ވަނީ ފާްސކޮށްފަ. އަދި ބާ ކައުންިސލުގެ މަަސއްކަތް މިާހުރ ގާނޫނަކުން އުފައްދާފަ. އެ ގާނޫނު ވެްސ 

އަޅުގަނޑަށް ޗެމްބަުރ އްާޔ ެއ ގާނޫުނ ތަސްދީޤުކުރުާމ ގުޅިގެްނ ެއ މަސައްކަްތ ހިނގަމުްނ އެަބ ދޭ. ރައީސުލްޖުމްޫހރި

ާބ އި  އައުމާއޮފް ކޮމާސްގެ ިބލު ނުވަަތ ޗެމްބަރު އޮފް ކޮމާސްެއއް ިމ ވަގުތު ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިގެން އަންނަ

ޑަށް ފެންނާީތ ތިބޭފުޅުންގެ ންުހރިތަން އަޅުގަނމި ކަންކަމުަގއި ގުޅު، ކައުންސިލެްއ އުފެދިގެްނ އަންނަ އައުމާ

ގެ ެތރޭގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ތު ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްމަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮ

ޓުތަްއ މާލިއްޔަުތ ެއއީ އެިކއެިކ ވުޒާރާތަކުެގ އިދާރާަތކުގެ އޮޑިޓު ރިޕޯވޭ. ރިޕޯޓެްއ އެބަ 3 .ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ރިޕޯޓު

އޭެގ އަދަދު އިންތިހާއަށް ގިނަވެގެްނ ދާކަމުން ެއ މަސައްކަްތ ކުަޑ ، ށްފަހުގައިކޮމިޓީގައި އެތައް ުދވަހަުކ ުހރުމަ

. އެ މަސައްކަތުގެ ެތރޭގައި އެއްފަަހރާ އެބައާދޭ ތިން ހަތަުރ އަޑިކުރުމަށްޓަކައި މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީން ހިްނގާ މަސައްކަތެއް
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ުޓ ިމ މަޖިލީހަްށ ިމ ހުށަހެޅެނީ. ، ވުާޒރާއެްއގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަްއ ބެލުމަށްފަހުަގިއ ެއ ރިޕޯޓުތަާކ ގުޅޭ ރިޕޯދާއިރާއެްއގެ

މް ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ިދވެިހރާއްޖޭެގ ވޯޓަށް އެހުން އޮތީ މެދުހެންޭވރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ާޢޘިމިއަދު 

ގަނުޑ އުމުގެ ިބލު ަބލައިގަުތމާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓަށް ެއހުން އެބައޮތް. މިާހރު އަޅުފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަްށ އިްސލާޙު ގެނަ 

 ަޤރާުރ ެއ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރގެ ހިންަނވަުރ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޖީހާްނ މަޙްމޫދަށް، މި ފުރުޞަތުައރުވަނީ

 މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށް. 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުްނ: ދުންބަުރ ޖީހާން މަޙްމޫހިންނަވަރު ާދއިރާެގ މެ

ގައި ަބއިވެިރާވ  .އދވަނަ އަަހރު  1948މު ޤަާރރު އްއިންސާނީ ަޙއްޤުތަކުެގ ޢާ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

އި، ވާމީ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކުގެ ަބއްދަލުވުމެްއގަފުރަތަމަ ަފހަރަށް ބަިއނަލްއަޤް، ބަަލއިގަތުމަށްފަހުދައުލަތްތަކުން 

ވަަނ އަަހރު. މި ބައްަދލުވުން ިމ ބޭއްވުީނ ޔުނިަވރސަްލ  1968ވުީނ ދުނިޔޭގެ ފެންވަުރގެ ަބއްދަލުވުމެްއ ބޭއް

އިންސާނީ ަޙއްޤުތަްއ ދުނިޔޭގެ ހުިރހާ ، ހަުރ ފާހަގަކޮށްއަ 20ޑިކްލެރޭޝަން އޮފް ިހއުމަން ރައިޓްްސ ވުޖޫދަށް އައިތާ 

ައހަުރ  22ހުރި ދަތިަތއް ދެެކގަތުމަށް ޓަކައި. ޭއގެ ނަތީޖާއަކަށް ވީ ޭއގެ  އެންމެންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ަޓކައި

ޤައުމަކުްނ  171 އި،ވަނަ ައހަުރ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކުެގ ކޮންފަރެންސެްއ ބާއްވަ  1993 ،ން އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސްފަހު

އިންސާީނ  އި،ދާ ބާރުެވރިކުުރވަވަނަ މައް 56ވަނަ މާއްދާ އާއި  55ގެ ޗާޓަރގެ .މި ކޮންފަރެންސްގައި ބައިެވރިވެ އދ

 ވެްސ މިނިވަން މުސްތަިޤއްުލ އިންސާނީ ރަްއކާތެރިުކރުމަށް ޓަަކއި ކޮންެމ ދައުލަތެއްގައި ޙިމާޔަތްކޮްށ ޙައްޤުތައް 

ޝަެނއް، ޤަރާެރއް އުމަށް ރެޒޮލިދުޝަނެއް އުފެއްއުޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްުކރާ ނެޝަނަލް ހިއުން ރައިޓްސް އިްނސްޓިޓި

މަކަށް ެވގެން ދިޔަީއ "ދަ ވޭނާ ޑިކްލަރޭޝަން އެންޑް ޕްރޮްގރާމް އޮން ހިއުމަން ން ދިއުން. މި ޤަާރރުގެ ނަފާސްވެގެ

ފާސްެވގެން ދިަޔ  207/65، 72/63 ،ގަިއ ދެ ޤަާރރެއް.އޭގެފަހުްނ އދ ،ރައިޓްސް". ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ންނެވުނު ނެޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްްސ ދައުލަތްތަކުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިާމޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި މިދެ

ޝަންތަުކގެ އުމަން ރައިޓްްސ އިންސްޓިޓިމި ެނޝަނަލް ހިއުއި، ުކރުމަށް ބަުރއަޅައިންސްޓިޓިޔުޝަންތައް ޤާއިމު

ވަނަ އަހަރު؛  2012ގައި ޤަރާރެއް ފާްސކުރެިވގެން މި ދިޔައީ .ބާރުވެރިކަްނ ކަށަަވރުކުރުމަށް ޓަަކއި އެންމެ ފަހުްނ އދ

A/HRC/RES/20/14 ްސްޕޮންސަރ ކޮށްފަިއވާ  ،މި ިދވެހިާރއްޖެއިން، ިދވެހިާރްއޖެއިން އިއްޒަތްެތރި ރައީސ

، ޔުިނވަރަސލް އުޑިކް ރިވިގެ ޕްރޮސެސްެއއް ކަމުގައިވާ ޔުިނވަރަސލް ޕީރިއޮ.އދ އިޤަާރރު މިހެން ޮއއްވަޤަރާރެއް. މި 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ ރަްއޔިތުންނަށް  އްގެ ތެންމެ ދައުލަތަކުްނ ެއ ދައުލަގެ ބޭނުމަީކ ކޮއުޑިކް ިރވިޕީރިއޮ

 އަަހރު ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ދަުއލަތުން ހުށަހަޅާ  1އަަހރުން  4ޓަކައި ުކރެވެމުންދާ މަސައްކަތް  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް

ްސ ަރއިޓްެއ ޤައުމެއްަގއި މިނިވަްނ މުސްތަޤިއްުލ ިހއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނެްއ ވާކަމަްށ ވަންާޏ ިހއުމަން  ،ރިޕޯޓަކާ

ެއކުެވރި ، ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅަ ރިޕޯޓުތަކާިއ އަދި މަދަނީ ޖަމުޢިްއޔާތަކުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުަތކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
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ޤައުެމއް ޖަވާބުދަރީކުުރވުން، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިގޮތުން  އްދައުލަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ހުިރހާ ދައުލަތްތަކުން އެ 

 ގައި އުޑިކް ރިވި ވަނަ ައހަުރ މި ޕްރޮސެސްގައި ޔުިނވަރަސލް ޕީރިއޮ 2010އަދި ވަނަ ައހަރު  2014ދިވެހިރާއްޖެ 

އޭުރގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން  އު ޑިކް ރިވިވަަނ އަަހރު ުފރަތަމަ ޔުނިަވރސަްލ ީޕރިއޮ 2010ބައިވެރިވި. 

ބުން ދިެވހިާރއްޖޭެގ ގެ ސަބަވަނަ ައހަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަނުން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓެއް  2014ރިޕޯޓު ހުށަހެޅި. 

ާވއެއް ިމ އުޖިނާޢީ ދަ އިޓޯ ކޭްސއެއް، މައްސަަލއެއް މި ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ހިްނގަމޯސުޕްރީމް ކޯޓުން ސޫ

ސްޕުރީްމ ކޯޓަްށ ގެންދިއުމަށްފަުހ ވަކިްނ ކޮންމެ މެންަބރަކަްށ ވަކިްނ ، ގެ މެންބަރުންނަްށ ަވކިވަކިންކޮމިޝަނު

 ން ދެ އަޑުއެހުމަކަށްފަހު، ހަމައެކަނި ދެ އަޑުއެހުމަކަށްފަހު އިއްިވ ޙުކުމަކުން މި އިޢާރީޒަ ޙަވާލުކުެރވުނު ޗިެޓއްގެ 

ގެ މިނިވަްނކަން ނަާގލެވިގެްނ ދިޔަީއ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނު ،ގެހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނު

ސް ކޮމިޝަނުން ފޮުނވި ރިޕޯުޓގެ  ހިއުމަން ރައިޓްވަަނ އަހަރު  2014 ،ސަބަބަކަށް ެވގެން ދިޔައީއިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މު ެއއް ކަމެްއެގ ގޮތުގަިއ ފާހަގަކޮށްަފއި މިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ ދަށު އްއެންމެ މުހި  ،ކަމެްއ ފާހަަގކުރިިއރު 18

މެދު ނެތްކަްނ ރައްޔިތުންެގ އިތުބާާރއި ޔަޤީންަކން، ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން އޮތް ކަމާ، ތަކަށް ބާރުފޯުރވާކަމާއިކޯޓު

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ެއ ގާނޫނުން ދީފައިވާ ާބރުެގ ރައްޔިތުން ފާޅުކުރަމުންދިއުމާ އަިދ މީގެ އިުތރުން ވެސް ހިއު 

ުހރިާހ މަސައްކަތެްއ  އުޅޭ ޖުޑީޝަރީއާއެުކ ުކރަން  ،އްޤުތަްއ ކަަށވަރުުކުރމާތެރެއިން އެ ކޮމިޝަނުން އިންސާީނ ޙަ

އެީއ ެއ ސޫމޯޓޯ . ަވރަށް ސާފު، އިއްޒަތްތެިރ ަރީއސް. އެހެންކަމުން ން ފާަހގަކުރަހުއްޓުވުމުން ދިަޔ ވާަހކަ 

މޯޓޯ މައްަސލަ ފަދައިން، ައހަުރ ކުރިްނ ިއލެކްޝަންސް ޮކމިޝަންގެ މައްޗަށް ހިންގުނު ސޫ 1މައްސަލައަީކ ހަމަ އޭގެ 

. އެ ކަން ނަގާލުމަށް ކުރި މަސައްކަެތއްކަންބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލެްއަކން، މިނިވަންއޭން އެކްޓް އޮފް ރިްޕރައިޒަލް ކަން. 

 ،ަގއިޑު ަލއިނެއް ،ނުކުތާގެ ަމއްޗަށް ހިމެނިެގންދިޔަ ޙުކުމެއް، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 11ދައުވާގެ އާޚިުރ ނަތީޖާއަކަށްވީ 

ްސ  ރައިޓްިހއުމަން ލައިންގައި  މި ގައިޑު ،ަލއިނެއް ގޮތަށް މަ ިއލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ަމއްޗަށް އިއްވުުނ ގައިޑު ހަ

މުޢާަމލާތެއް ުކރެވޭީނ  ވިޔަސް އަދި އެއްވެސް ނިޒާމަކާޒަރީޢާިއން ދާއެްއގެހަވާމީ މުޢާކޮމިޝަނަށް އެއްވެސް ަބއިނަލްއަޤް 

މި މަޖިީލހުން މި ވަގުުތ ، އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅާ ޤަާރރަކީ ން.ސަރުކާުރގެ ުހއްދަ ލިބިގެްނ ކަމަށް ބަޔާންެވގެންދިޔު

ކުރެވިފަިއާވ ހިއުމަްނ ަރއިޓްްސ ކޮމިޓީގަިއ ގައި ޤާއިމު .އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ ދަށުްނ އދ، ޓީަގއިހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމި

ލެިވގެން އިގެ މިނިވަންކަން ނަގަ ުރގެ ދިެވހި ސަުރކާރުން ދިެވހިާރއްޖޭގެ ިހއުަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނު އެބައޮތް އޭ

ހަުނހުރުމުެގ ސަބަބުން ދަުއލަތުެގ ، ގެން ދިޔަިއރު ުފނޑާލެވިވާމީގޮތުން ބާުރ ލިބިފަިއވާ ނިޒާމުމި ަބއިނަލްއަޤް ، ދިޔައިރު

ވަަނ  19 ،މި ވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން އެބައޮްތ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާުރގެ މައްޗަްށ ތަޙުޤީޤުކުރާ ަމއްސަލަެއއް

އަޅުގަނޑުމެްނ  ،ރައީސްމަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް އެ މައްަސލަ ނިމިެގން އައުމުެގ ކުރިްނ އިއްޒަތްެތރި 

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެިހރާއްޖޭެގ  ތް.ަގއި ދެކޭގޮއިމިކަމުގައި ސްޓޭންޑެއް ނަގަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތް، މި މައްސަލަ

 ،އިންސާނީ ޙައްޤުަތކުެގ މިނިވަްނ މުސްތަޤިއްުލ މުައއްސަސާ، ޤާނޫނުއަސާސީްނ ިމ ދެޭކ ތަޞައްަވރާިއ ެއއްގޮތަށް
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މި ެދކޭ ތަަޞއްވަާރ އެއްގޮތަށް އެ މިިނވަންކަން ކަަށވަރުކޮށްދިނުމަްށ ޓަކަިއ ވަނަ މާއްާދ  180ގާނޫނުއަސާސީެގ 

ސްޓޭންޑެއް ނަގަިއ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް އެއްބަސްވުމަީކ ކޮންމެހެްނ  ނަގަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން

އިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ އިޒުނައާއެކު. ން ލަހުށަހަޅާ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭތީ މި ޤަރާރު އަޅުަގނޑުލާޒިމު

ފަްއދާފައިވާ ހިއުމަްނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަްނގެ ާބުރ ހަަމ ެއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށުްނ އު

ވާީތ ޚިލާފަށް ނިގުޅަިއގެނެފައި ާއ ފަިއވާ ސްުޕރީމް ކޯޓުްނ އެ ޤާނޫނުއަސާސީޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާ

ބަޔާްނކޮށްފައިާވ  ބާބުގައި ވަަނ  2. ދީބާޖާ؛ މިީއ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޖުްމހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީެގ ހުށަހަޅާފައިާވ ޤަާރރު

ވަަނ މާއްދާއިްނ އުފައްދާފަިއވާ ހިއުމަްނ  189އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް ކަށަވަުރކޮށްދިނުމަށް ޓަަކއި ެއ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

 ެއ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށުން އުފައްދާފައިާވ ސުޕްރީްމ ކޯޓުން އެ ޤާނޫނުއަާސސީ ާއިއ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންެގ ބާރުތައް 

ޤަިޟއްޔާއިން ިނގުޅައިގެންފައި ވާތީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުެގ  SC-SM/42/2014ބަރު؛ ޚިލާފަށް ެއ ކޯޓުެގ ނަން

ކޮމިޝަންތަާކއި މުސްތަޤިްއލު  ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަާރރެއް. ޤަރާރު؛ މުސްތަޤިްއލު 142ގަވާއިދުެގ 

އްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ލިބިދީފަިއވާ ބާުރގެ މަޤާމުތަކާ ބެހޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމަކީ ގާޫނނު ހެދުމަށް ރަ

ވަނަ ނަންބަުރގައި ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮށްފަިއ  5ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ  70ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަަނ  27ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުެގ  2006/6އަިދ ހަމަ އެހެންމެ ޤާނޫނު ނަންަބރު؛ ، އިރުއޮތް

އްޔަތަކުން ހެޔޮ ނިޔަުތގައި ުކާރ ސިެގ މެންބަރުން ރަސްމީ ަހއިގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުމާއްދާ

އަިދ ެއ  ވާެއއް ުނއުފުލޭނެކަމާ އުްސ މަދަނީ އަދި ޖިނާީޢ ދަކަމަކާ މެުދ ނުވަަތ ނުކޮށް ޫދކޮށްާލ ކަމަާކ މެދު އެއްވެ

އުުކާރ ރިޕޯެޓއްގަިއ ހިމެޭނ ކަމަާކ ގުޅިގެން ޤުުކރުަމށްފަހު ޝާޢިވަަނ މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދަށުން ތަޙުޤީ 27ގާނޫނުގެ 

ކަމަީކ ފުލޭީނ އެާވއެްއ އުއުކޮމިޝަނާ ސުވާުލކުރެވޭީނ ނުވަަތ އެއްެވސް ފަންޑިޔާުރގެއެްއގައި ކޮމިޝަންެގ މައްޗަްށ ދަ

ިކ ހުރިނަަމ ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއ ޙަޤީޤާތާއި ޚިލާފަްށ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކަމެްއ ކަމަްށ ގަޫބލުކުެރވޭ ފަަދ އެކަީށގެންާވ ހެ

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( އަިދ )ށ( އަިދ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  42ވީނަމަވެސް، ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްާޔެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ގަޟިއްޔާ ެއ  SC-SM/42/2014 ދިެވހިާރއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓު ނަންބަރު؛ ފަދައިން ތަާޢރުޟުވާ އާވަނަ މާއްދާ 50

ކުިރ ޙުމުެގ ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަން އޮްފ ދަ ޯމލްޑިވްސްެގ މައްޗަްށ ، އިއަިމއްަލ އިސްނެގުމުގެމަތީްނ ބަލަކޯޓުގެ 

ގެ މެންަބރުންެގ މިނިވަންކަމާިއ އަިދ ެއ ކޮމިޝަނު  އާސަބަބުން ހިއުމަްނ ަރއިޓްްސ ކޮމިޝަން އޮފް ަދ މޯލްޑިްވސް

ކުރުމާެއކު އަދި ިހއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަްނ އޮްފ ދަ ޯމލްޑިވްްސ ވާޖިބުތަްއ ހަނި އި،މުސްތަޤިއްލުކަމަށް ހުރަްސއަޅަ

 ރައިޓްސް  ހިއުމަން ،އަދި ެއ ކޮމިޝަންެގ މެންބަރުންެގ ގާނޫީނ ޒިންމާ އިލްތިާޒމުތައް އަދާުކރުމަށް ދަތިުކރުމާއެކު

ންގާފައިާވ ޖިނާޢީ ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ ެމންބަރުންގެ ޙައްޤުތައް ހަނިވާގޮތަށް ހި

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ޖިނާީޢ  50ޝަރީޢަތަކީ އިްސވެ ބަޔާންުކރެވިފަިއ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ވާ ފަދައިްނ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިުޖރާަޢތްތަކާއި ތަޢާރުޟުމައުުފލު، ވާއެއް ތަޙުޤީޤުކޮށްއުދަ
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ވަަނ މާއްދާގަިއ އިްސެވ  68ަފއިާވ ޝަރީޢަތެްއކަމާއި، ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ކޯޓުން ހިންގާ

ވަަނ  50ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އަިދ )ށ( އަިދ  42ބަޔާންކުރެވިފަިއވާ ިދވެހިާރއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ވަަނ ބާބުގަިއ ަބޔާންކުާރ ޙައްޤުތަާކއި  2ާގނޫނުއަސާސީެގ  މާއްދާ އަިދ އެނޫްނ ެވސް ިދވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ 

 ،ރަފާއިއިންސާީނ ޝަ މިނިވަންކަން މާނަކޮްށ ނަގަަހއްޓާ ލިބިދިނުމުގަިއ ދިވެިހރާއްޭޖގެ ކޯޓުަތކާިއ ޓްރައިިބއުނަލްތަކުން 

، ދިމިޤްރާީތ މުޖުތަމަޢަކުން ގަޫބލު ކުާރ އުޫސލުތަކާއިެގންވާ މިނިވަންކަމަްށ ބިނާކޮްށ އުފެދިފައިާވ ހުޅުވި ،ހަމަހަމަކަމާއި

ދިވެިހރާއްޖޭެގ ، ދިވެހިރާއްޖެ ަބއިވެިރވެފައިވާ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކަށް ރިއާޔަތްުކރުމަށް ބާރުއަޅާފައި ވީނަމަވެސް

، ަޝރީޢަތް އިން ަބލަެއ ކޯޓުެގ އަމިއްަލ އިސްނެގުުމގެ މަތި ިޟއްޔާޤަ SC-SM/42/2014 :ުޓ ނަންބަރުސުޕްރީމް ކޯ

ވަަނ  48ނޫނުއަާސސީެގ ޤާކުްމ ކޮށްފަިއވަނީ އިސްެވ ބަޔާންކުެރވިފައިާވ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްޫހރިއްާޔގެ ޙު، އިހިންގަ

ަރއިޓްސްެގ  ޕޮލިިޓކަލް  އޮްނ ސިިވލް އެންޑްނެންޓް ވަކަ އިންޓަރނޭޝަނަްލ ، މާއްދާއާއި ތަާޢރުޟުާވ ފަދައިންކަމާ

ދަށުން ހިއުމަން  ގެ 26ޓިަކލް ރވަނަ ނަންބަރު އަދި އާ  2ގެ 19ވަނަ ނަންބަރު،  2 ވަނަ ނަންބަރ 1 ގ9ެޓިކަލް ރއާ

 ލިބިގެންާވ އަސާީސ ޙައްޤުތައް ހަނިކޮށް ނަފީެވގެންދާ ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނ އޮފް ަދ މޯލްޑިވްސްެގ މެންބަރުންނަށް 

ޕެރިްސ  "ސްނެޝަަނލް އިންސްޓިޓިއުޝަން އޮފް ްސޓޭޓުަދ ްޕރިންސިޕަލްްސ ިރލޭޓިންގ ޓު "އަދި ދައިން ފަ

 ،ލާޒިމު ުކރާ ކަންތައްތައް ކޮމިޝަން ޮއފް ދަ މޯލްޑިވްްސގެ ަމއްޗަށް ޕްރިންސިޕަލްސްެގ ދަށުން، ިހއުމަން ރައިޓްސް 

ޙައްޤުަތއް  ނީދަުއލަތުގެ ާބރުތަކުން އިންސާ، އިިރކުރުމާރައްކާތެ  އިޚާއްޞަކޮށް އިންސާީނ ޙައްޤުތަްއ ކުިރއަރުވަ 

ްނ ދިރާސާކޮށް، ރިޕޯޓުތަްއ ގުޅޭގޮތު އަިދ ނަގަަހއްޓާ މިްނވަުރ ދެނެަގނެ، އެފަދަ ކަންކަމާ ިއ ރައްކާތެިރކޮށް ުކރިައރުވަ

، އިންސާނީ އިައރުވައަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓަށް ލަފާ.ދަސރުކާުރގެ ަފރާތުން ެއކުވެިރ ދަުއލަތްަތއް އ އި،ތައްޔާރުުކރުމާ

ނަމަ އެފަދަ ަކންކަން ސަރުާކރުގެ ސަާމލުކަމަށް ގެނައުުމގެ ޒިންމާތަކަށް ގަނެވޭއިނިގުޅަނަމަ ނުވަަތ ހަނިުކރެވޭޙައްޤުތައް 

، ދިވެިހރާއްޖެއިން ބަިއވެިރވާ އިނުކުތާގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ގައިޑްލައިނެއް ކަނޑައަޅަ 11ފަދަ ގޮތަކަށް އެޅޭހުރަސް

ރެއްގަިއ ަބޔާންކުާރ ކަންކަމާިއ ތަާޢރުޟުވެ، ޢިއްޔާ، އެންމެހަިއ ބަިއވެރިންެގ މަްއޗަްށ ހިންޭގ ގަރާ ޤްވާީމ ޖަމުބައިނަލްއަ

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަްނ އޮފް ަދ  192ނޫނުއަސާސީެގ އަދި ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޖުމްޫހރިއްާޔގެ ގާ

 ،ހިނދުދިޔަހީަނރުެވގެން ންާމތަކާއި އިލްތިޒާމުތަްއ ހަނިުކރެވިޔަތުތަކާއި ޒިކުރާ މަްސއޫލިއް ޗަށް ލާޒިމުއްމޯލްޑިސްގެ މަ

، މަލުކޮށް، އިސްވެ ބަޔާންުކރެވިފަިއވާ މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާއިޢައެްއގޮތަށް  އަސާީސއާނޫނުޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާ ގެދިވެހިރާއްޖޭ 

ޯމލްޑިވްސް އަށް ދަ އިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ފުިރހަމައަށް އަދާުކރުމަށް ިހުއމަން ރަ އިލްތިޒާމުތައް، ޒިންމާތަކާއި

އެފަަދ ހަނިކުރުންަތކާިއ  ،ހިނދުދިޔަެވގެންތިޔާރުަތއް ހަިނކުރެިވގެން، ހީނަރުނޫީނ ބާރުެވރިކަމާިއ އިޚުޤާބިގެންވާ ލި

 ްއޔިތުންގެ އިންސާީނ ޙައްޤުަތއް ރައްކާެތރިކޮށް، ކުރިައރުވާ،ރަހުރިާހ ދިެވިހ ، ހީނަރުކުރުންތަުކެގ ނަތީޖާއަކީ

މަކަްށ އެފަދަ ެއއްވެސް ހުަރހެއް އަދި ގޮންޖެހު، ވީހިނދުގައި ނެގެހެއްޓުމަށް އެޅިގެންާދ ހުަރހެްއ އަދި ގޮންެޖހުމެއް ކަމު 

ދިެވހިާރއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯުޓގެ  ދިވެހި ދަުއލަތުގެ އެއްވެްސ ބާަރކުން ހިްތވަރުދީ، ެއއްާބރުލުން ެދވެން ނެތަތީ
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، ޝަރީޢަްތ އި ޯކޓުގެ އަިމއްަލ އިސްނެގުމުެގ މަތީްނ ބަލަދަށުްނ އެ  ޟިއްާޔގެޤަ SC-SM/42/2014 :ނަންބަރު

ކުމަީކ އެުކވެިރ ދަުއލަތްތަކުެގ ޙުހިއުމަްނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަްނ އޮްފ ަދ މޯލްޑިްވސްގެ މަްއޗަށް ކޮށްފައިާވ އި، ހިންގަ

 ންޑް ފް ޖަަޖރސް އެ އޮންސްއަރ އޮން އިންޑިޕެންޑެޓުހައި ކޮމިޝަަނރ ފޯ ިހއުމަން ަރއިޓްސް އަިދ ސްޕެޝަލް ރެޕެ"

އިްނ " ަރއިޓްްސ ޑިފެންޑަރސްްނ ައރ އޮން ސިޓުޭއޝަން އޮްފ ހިއުމަޓުރެޕެ ލްސްޕެޝަ " އަދި  "ލޯޔަރސް

ިއ އަުރވަރިއިންސާީނ ޙައްޤުތަކަްށ ގޮންޖެުހމާއެކު އިންސާނީ ަޙއްޤުތަްއ ަރއްކާތެރިކޮށް، ކު  ،ފަދައިންކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

ނޫީނ ޤާަފރާތްތަކުެގ  ، އެއިތިުކރެވިފަިއވާ ަފރާތްތަކަްށ ިލބިގެންވާ އިމްތިޔާޒުތަްއ ނަގާލަ މަ ނެގެހެއްޓުމުެގ ގާނޫީނ ވާޖިބު 

ދިވެިހރާއްޖޭެގ ' ،ަމލެއްކަމާޢަކޮށްފައިވާ  ްއސުފީ ނިޔަތުގައިޢަ، ތަމާހަުއލެްއ ގާއިމުުކރުމުގެފަދަ ވޭނެ ވާޖިބު އަދާނުކުރެ 

 ދަުއލަތުެގ އެންމެހަިއ ބާރުަތއް ހިންގަންވާީނ މި ެވހިވަނަ މާއްާދގައި ދި  8ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ިމ މާއްާދގެ ަނއްސުން ވެްސ ، ވީހިނދުާބރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިޢިމި  'ނޫނުއަސާސީގައިާވ ގޮުތގެމަތީންނެވެ.ޤާ

ކުެގ ލަތުގެ ބާރުަތކާއި މިނިވަން ުމއައްސަސާތައު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް، ދިެވހިރާއްޭޖގެ ިދވެހި ދަ

ހަނިކޮްށ  ިއލްތިޒާމެއްއް ނުވަތަ އެމައްޗަށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީން ލާިޒމުކުރާ އެްއވެސް ޒިންމާ

ފަަދ ބާެރްއ ނުވަަތ މިނިވަން ކުމެއް ނުވަަތ އަމުެރއްކޮށް، އިްސެވ ބަޔާންކުެރވިފައިވާޙުގޮތަކަށް ފަދަ ނުވަތަ ނަފީވާ 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ  ިއލްތިޒާމުތައް، ންމާމުއައްސަސާއެއްެގ ގާނޫނީ ޒި

ދިވެިހރާއްޖޭެގ  ،ފަދައިން އަދާކޮށް، ފުރިހަމަުކރުމަށް ހުަރސްއެޅުމުގެ ބާުރ ލިބިގެްނ ނުވާކަމަށާއިބަޔާންކުރެވިފަިއވާ

ތަކާިއ މިނިވަްނ ާވ ބާރުއިސްެވ ބަޔާްނކުރެވިފައި ، ނޫނުއަސާީސގަިއ ބަޔާންުކރާ ފަދައިންޤާޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

އެފަރާތްތަްއ ، ނަމައަދާުނކުރާިއލްތިޒާމުތައް  އިފައިާވ ޒިންމާތަކާމުއައްސަސާތަކުްނ އެފަރާތްތަުކގެ ަމއްޗަްށ ލާޒިމުކުެރވި

އެފަރާތްަތކަށް ފާަރވެރިާވ ދަުއލަތުގެ ެއހެން ބާރުަތކާއި މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަކުްނ  ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ ގޮތުން 

ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އްނެތި އެްނގުމަށް ރަަކށް ލަސްކުރުމެއްތަހޭ ފަރާތްޖެއަންގަން، ވަޅުތައް އެޅުމަށާއި ފިޔައަޅަންޖެހޭ

. ވެރާުރ ހުށަހެޅީމެގަ ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ިމ  144ވާލާދީ، އެ ގަވާއިދުެގ ޙަ ވަނަ މާއްާދއާއި  142ގަވާއިދުެގ 

 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

 

 ކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަ

ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ ، މެންބަރު. ހިންނަވަުރ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ަގރާރު ތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ ، ނޫނުއަސާީސ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަުކގެ މަތީންޤާބަސް ބުނަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގައި  އެންމެފަހު

ވެސް އަދި ދެމިއޮންނަނީ ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ އި ބާރުތައް ފެށިގެން ައންނަނީ ގެ އެންމެހަ ދިވެހިާރއްޖޭ ރައްޔިތުން.

 ޙަ އެ ރައްޔިތުްނގެ އަސާީސ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީގައި ސަރީ .ކިބައިގަރައްޔިތުންގެ 

، ނަމަްއވެސް ަޙއްޤެއް ިނގުޅައިގެންފިއަދި އޭގެްނ އެ ރިކޮށްދިނުަމށްެއ އަސާީސ ޙައްޤުތަްއ ަރއްކާތެރާތުން އޮވޭ. ޢިބާ
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ނޫނުއަސާީސ އުފައްދާފަިއ އޮންނަ އިދާރާައީކ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ިހއުމަން ޤާފިޔަވަުޅ އެޅުމަްށ  ން ތީނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަޤާ

 ނުެގ ބާރު ެއ ކޮމިޝަުރ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެިރ ެމންބަރުގެ ގަާރުރ އަމާޒު ުކރަީނ ވަރައިޓްްސ ކޮމިޝަން. ހިންނަ 

ިޚލާފަށް ނިގުޅައިގެންފަިއ  ނޫނުއަސާސީއާޤާމް ޯކޓު، އެ ކޮމިޝަން ހަމަ އުފަްއދާފައި އޮތް ގެ ސުޕްރީދިވެހިރާއްޖޭ 

މި ފުރުޞަުތ ހުޅުާވލަނީ  ޅުގަނުޑ މިހާރު އަމިކަމާިއ ގުޅޭގޮތުން ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ހުަށހަޅުްއވާ ަގރާރު.  ،ވާތީވެ

ށަހެޅުއްިވ ަގރާރުެގ ަބހުސަށް. އައްޫޑ މީޫދ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ ިރ މެންބަުރ ެއ ހުހިންނަވަުރ ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެ

 .ންނައައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ުފރުޞަތު އެުރވުމުގެ ުކރީގަިއ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާ ،މެންބަރު

 ތާިއ ޚާރިީޖ ގުޅުންތަކުގެ މީ ަސލާމަގަިއ ަގއު 10:00ޮއތް. ަގިއ އެބަ 1ަގއި ާމލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  9:30

އިމާރާތުގަިއ ކޮމިީޓ  އމެން އަވަނަ ަފންގިފިލާ. މިހާރު އަޅުގަނޑު 6އިާމރާތުގެ  އުއެއީ އަ  ދެ!. އ5ާކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ 

ގައި މިނިވަްނ  11:00ގައި.  3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  ޔަތުގައި މާިލއް 11:00މިދަނީ. މުން ބައްދަލުވަ

ކޮމިީޓ ، ދުމަތްތަކާ ެބހޭ ކޮމިޓީގަިއ ސަލާމަތީ ޚި 11:30ގައި.  5އެީއ ކޮމިޓީ ކޮަޓރި  ،ސާތަކުގެ ކޮމިީޓ ވެސްމުއައްސަ

 ޑްަގއި ސްޓޭޓް އޯން 2:00ގައި. އަިދ  2ތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި ގައި އިޤް 12:30ގައި.  1ކޮޓަރި 

 2:00ގައި.  4އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގައި 2:00ގައި.  1އެންޓަރޕްރަިއސަސް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގއި  3:00ގައި.  3މު ކޮމިޓީ، އެއީ ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އްިއ އާގަ 3:00ގައި.  5ރީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮަޓރި ގައި ޖުޑީޝަ

 ސަްބ ކޮމިީޓގެ ގަިއ ލާމަުރކަޒީ 5:00ގައި.  2. ކޮިމޓީ ކޮަޓރި 1ލާމަރުކަީޒ ކޮމިޓީެގ ސަްބ ކޮމިޓީ، ެއއީ ސަބް ކޮމިީޓ 

ޓީ، ކޮމިޓީ ަގއި ހިއުމަން ރަިއޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމި 8:30ގައި. ޭރގަނޑު  2. އެއީ ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 2މިޓީ ކޮ

 .ށްމެންބަުރ ރޮޒައިާނ އާދަމަިއއްޒަތްތެރި އައްޫޑ މީދޫ ދާއިާރގެ ، ަގއި. އަޅުގަނޑު މިހާުރ ފުރުޞަުތ ައރުވަނީ 1ކޮޓަރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޒައިނާ އާދަމްއައްޑޫ މީދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު ރޮ

މައްަސލައަީކ ޙަޤީޤަތުަގިއ މިނިވަން ުމއައްސަސާތަްއ ިމ ހުށަހެޅިފަިއވާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިއަުދ 

 އަދާުކރަންޖެހޭ ވާޖިބުތައް މިނިވަންކަމާެއކީގައި މަޖިލީހުން  ަރއްޔިތުންގެ  އަދި މަަސއްކަތް ުކރުމަށާއިމިނިވަންކަމާއެކީގައި 

މު މައްަސލައެޭކ އަޅުގަނުޑ އްރުމުގަިއ ުކރިއަށްދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ަވރަށް މުހި އަދާކު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުްނ 

މަށްފަހު ތަުކރާރުކޮްށ ވުެތރޭަގއި މި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެދަންނަވާނީ. 

ންނާއި އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތުން ވެްސ  މަތިން އަިމއްލަ ިއސްނެގުމުގެމް ކޯޓުސުްޕރީ، ފެނިގެން ގޮސްފައި މިވަނީ

 ްނ އުފެދޭނޭހަމަނުޖެހު، ލަޙަުތ ނަާގލައިސްއުމު މަޤަ ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ ލިބިފަިއ ނުވާ ާބރުތައް ބޭނުންކޮްށގެން 

ާވ މަންޒަރު. ްށ ޢަމަލުުކރެވިފައި ގެންދާނެފަަދ ގޮތްގޮތަެގއްލިރައްޔިތުންެގ ަޙއްޤުތަްއ  ތަކަްށ ކަންތައްތަްއ ކޮށް ގޮތްގޮ

ދެންމެގައި ހިންނަަވރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ، ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުން ކުިރ މަސައްކަތްތަކަާކ ގުޅިގެން ހިއުމަން

 އް ެގ ބާރުތަކެރައިޓްްސ ކޮމިޝަނު ހިއުމަން  ،ންފަދައިފާޅުކުެރއްވިެއ  ާވހަކަދައްަކވަމުން ވެސް  މޫދު މެންބަރު ޖީހާްނ މަޙް
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މިނިވަންކަމާއެކީގަިއ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަްއ ރަްއޔިތުންެގ  ށް ަރއިޓްްސ ކޮމިޝަނަ ހިއުމަން ، ވިއިގަނެނަގަ

ގޮތަށް ނެރިފައި ެއވާ ގައިޑްަލއިނަކީ ރަްސއެޅޭއެ ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތްއ ކުރުމަށް ހު، ގެއްލިގެންާދހިނދު

ބާރުަތއް ސްްޕރީމް ކޯޓުްނ  ޝަނަށް ލިބިފައިވާ އިްޓސް ކޮމިރަ ޤީޤަގަށް ދަންނަވާނަމަ ޤާނޫނުއަާސސީން ިހއުމަންޙަ

ނިގުޅައިގަތުމަށް ކޮށްފަިއާވ މަސައްކަތެއް. މި މަަސއްކަތަީކ މިީއ އެހެްނ ކޮމިޝަންތަުކެގ މައްޗަްށ ވެްސ ހަަމ ެއ 

 ްނ ކޮށްފަިއވާ ލައިެންއ ނެރިގެވެްސ މީެގ ުކރީގަިއ ހަމަ ގައިޑް އިެލކްޝަްނ ކޮމިޝަންެގ މައްޗަށް ، ވިދާޅުވި ފަދައިން

ކަތެއް ސްޕްރީްމ ކޯޓުން. ފާހަގަކޮްށލަންޖެހޭ ސްޕްރީްމ ކޯޓުން ސިޔާސީ ކަންކަމުެގ ތެރެއަްށ ވަނުމުގެ ބޭނުމުަގއި މަސައް

ތަކުަގއި ކޮށްފައިވާތަްނ މަތިން އެތައް ކަންތައްތަކެއް ފާއިތުިވ ދުވަސްމުގެމޯޓޯކޮށް ނުވަތަ އަމިއްަލ އިސްނެގުސޫ

 ރައިްޓސް ކޮމިޝަނާިއ އިެލކްޝަން . އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ިހނގައްޖެ ހިއުމަން ނޭގަނޑުމެނަށް އެބަފެޅުއަ

 ޖިީލހަށް ލިބިފަިއވާ ން ަރއްޔިތުންގެ މަެގ ދަށުވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( 101ގެ އިތުރުން ގާނޫނުއަސާސީެގ ކޮމިޝަނު

ޔަީކ ސްޕްރީްމ ކޯުޓ ކަމަށް ނާެނ ބަބަސް ބު ތަްއ ނިންމުމުގަިއ ވެސް ފަހު އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ ަމއްސަލަވަޒީރުންގެ 

 ށް ަގިއ ވަރަ ވަނަ ާމއްދާެގ )ރ( 101ދިަޔ މަންޒަރު. ާޤނޫނުއަސާސީގެ  އެބޭފުޅުން އަމިއްަލއަށް ކަނޑައަޅައިގެން 

، ނަމަީލހުގެ މެންަބރެއްެގ އިތުބާުރ ނެްތ ކަމަށް ފާސްކޮށްފިމަޖި  ންެގ މަޖިލީހުްނ ވަީޒރުންގެސާފުކޮށް އެބަޮއވޭ ރައްޔިތު

ްނ . އެއޮީތ ކަނޑައެޅި ނިމިފަ. އެކަމަުކ އެހާިހސާބުން އަނެއްާކ ސްޕްރީްމ ކޯޓުއޭމުން ވަކިވީ ޤާކު އޭނޭެގ މަންބަރަ އެ މެ

 މި މާއްާދއާ ކަނޑައެޅިގެން މާ އެީއ ގާނޫނުއަސާީސގެ ނޭ ބުނީތެރެއަްށ ވަެދގެން އޭެގ ފަުހ ބަްސ ބަޔަީކ ތިމަންނާމެންއޭގެ

މެއް. އެހެްނވީާމ، މިކަހަލަ އެތައް ކަންތައްަތކެއް ުހރިކަން އަޅުގަނޑު ނުބު ން ބުނެފައިވާޚިލާފަށް ސްޕްރީމް ކޯޓު

ދާެގ )ހ( އާިއ ވަަނ މާއް 187އިުތރުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ ޮގއްސި ޤާނޫނުއަސާީސެގ ފާހަގަކޮށްލަން. އޭގެ

ކަނޑައެޅިގެން ، ްތ މާއްދާަގއިގުޅޭގޮތުްނ އޮ ެގ މެންބަރުކަުމން ވަިކކުރުމާ ސަރވިްސ ކޮމިޝަނު ސިިވލްެއީއ ، )ށ( ަގއި

މު ޤާކަމަށް ނުވަަތ ެއ މަކަެމއް ުކރި ދަނުވާފައެކަށީގެން ޤާމަށްެގ މެންބަރުކަމުެގ މަަސރވިްސ ކޮމިޝަނު ސިވިލް

ކަމަްށ ިބލުކަން ނެތްޤާވަތަ މަގާުމ އަދާުކރުމުގެ ވެއްޖަ ކަމަްށ ނުލަތެްއ މެދުވެރި އުުޒވެރިވާފަަދ ޙާށް މައަދާކުރު

މިފަަދ  އި،ގައެ ްކރިމިނަްލ އިންެވސްޓިގޭޝަނެްއ ހިން ، ހިނދެއްގަިއ ސާބިުތވެޖިީލހަށް ފެނިއްޖެ ރައްޔިތުންެގ މަ

ްއ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ާޙލަތެ ވާހަކަތަކެްއ ނޫްނ މީގަިއ ިމ އޮީތކީ. ހަަމ ފެނިއްެޖ ހިނެދއްގަިއ ިމ މާއްދާގެ 

ފެނިގެން އެ މެންަބރަކު ެއ ކޮމިޝަނުން ަވކިކުރުމަްށ  މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ކޮމިޓީއަކަށް 

އެ  ،ެގ މަޖިލީހުެގ ޖަލްާސއެއްގަިއ ހާޒިުރވެ ވޯޓުގަިއ ަބއިވެރިިވ މެންބަރުންެގ ޢަޣްލަބިއްޔަތުްނ ފާސްކުރުމުންރައްޔިތުން

، . އެހެންނަމަވެސްތީއޮވަރަށް ޞަރީޙަ އިާބރާތުން މި. އޭ ވީ ވަކި. މެންބަރުކަމުން އޭވީ މެންބަރަކު މެންބަރުކަމުން ވަކި

ެގ ރައީސަކަްށ ހުންެނވި ބޭފުޅަުކ ަސރވިްސ ކޮމިޝަނު ގައްެޖ މީެގ ކުީރގަިއ ސިިވލްނހި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

 އަްނހެން ބޭފުޅެއްެގ ބަނޑު ކޮށްަޓއިގެްނ އަދާުކރައްވާ  ގެ ވަޒީފާމިޝަން ެއ ކޮ ،އެ ކޮމިޝަނުގެ، މަޢާފުކުރަްއވާ

މަިޖލީހުން އެ މައްަސލަ ަބލަިއ  ންީސ ފުރައްާސރަކުރުުމގެ ަސބަބުން މި ރަްއޔިތުންގެގަޔަްށ އަތްަލއި ޖި، އިނގޭތޯ
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ެއ ، ާރ ެއ މީހާއަްށ އެ މަޤާމުދީއެކަން އޭނާ ކުރިކަމަްށ ިމ މަޖިލީހަްށ ފެނިގެްނ ވޯެޓއް ލައިެގން ވަކިުކރީާމ އަނެއްފަހަ 

މާ، ތަކުާރރުކޮށް ސްޕްރީްމ މެން ދެކެފީމު. އެހެންވީކުޅުނުތަން ވެސް އަޅުގަނޑު މަޤާމުގައި ބަހައްަޓއިގެން ިމ ކުޅިވަރު 

ެގ މަޖިލީހުްނ ުކރަންޖެޭހ  ރަްއޔިތުންށް ކޯޓުން މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތއް މިިނވަންކަމާއެކީަގއި މަސައްކަތްކުރުމަ

ޭހ ކަންތައްތަްއ މަޖިީލހުން ކުރަންޖެގެ ާރ ކަންތައްތައް ހުއްޓުަމށްޓަކައި ރަްއޔިތުންމި ކު، ކަތްތަކަށް ުހރަސްއަޅައިމަސައް

ނޫނުއަސާސީގައި ަފހު ބަސް ބުނުމޭ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަްއ އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. ޤާބަކުރަންޖެހޭ. އެ

ނުމުެގ މާއްދާެއްއ ކަމަށް ޞަރީަޙ އިާބރާތުން ެގ ަފހު ބަްސ ބުނިންާމ ކަންކަމު ސީާދ ޝަރީޢަތުން ، މި އޮްތ މާއްދާއަކީ

އަމިއްލަ އިސްެނގުމުގެ މައްޗަށް ސްްޕރީމް ، އެއާއެކީަގއި. އަދި ަހމަންޖެހޭގަނޑުމެން އެބަ ލިޔަނޫނުއަސާސީގައި އަޅުޤާ

އިއްޒަތްތެިރ  ޖެހޭ. ޝުކުިރއްޔާ އަޅަންނޑަކަތުން ރާކޯޓަށް ކަންކަްނ ނުނިންމޭެނ ކަމަްށ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ަޞީރޙާ އިބާ 

 ރައީސް.

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 މުޙުސިން ހަމީދު.ލަންޫދ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުލްނިތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަ

 

 ލަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު ވާހަކަެދއްކެވުން:ނި

ރު ިދވެހިާރއްޖޭެގ ސްޕްރީްމ ކޯޓުްނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންެގ ބާ  މަންިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ިހއު ޝުކުރިއްޔާ 

. އަދި ހަމަ ދުކުރަންހުށަހެޅިފާ ަގރާރަްށ އަޅުގަނޑު ފުިރހަމައަްށ ތާއީ، ސާސީއާ ިޚލާފަށް ނިގުޅަިއގެންފައިވާތީޤާނޫނުއަ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީޖހާން  ާދއިރާގެކައި ހިންނަވަރު ދެްއވި ކަމަށް ޓަ ޅުއްވައިަގރާރު ހުަށހަމި މި ފުރުޞަތުގައި 

މިނިވަްނކަމާއި  ކީަރއިޓްސް ކޮމިޝަނަ ނަވަން. ހިއުމަންމަޙުމޫދަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރުދަން

ކަމަްށ ޤާޫނނުއަސާސީން ކަށަަވރުކޮށްދޭ. ެއހެންވީމާ، ިމ ކޮމިޝަން އެުކ ހިނގަންޖެހޭެނ ކޮމިޝަނެއްމުސްތަޤިއްލުކަމާ

 ހިއުމަން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 189މިނިވަންކަާމއެކު ހިންޭގ ކޮމިޝަންއަކަށް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖެހޭނީ ވަރަށްވާން

ެގ ވަނަ މާއްދާގައި އެ ކޮމިޝަނު 192ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ހަމަ އެ  ،ރައިޓްސް ކޮމިޝަނެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާ

ަބހުސްކުެރޭވ ވަރަްށ  މި ގަނޑުމެން ިމ މަޖިލީހުަގއި ިއ އެބަޭވ. އަޅުބާރުތަކަިއ ޒިންމާތައް ވަރަްށ ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮށްދީފަ

މިދާ  މުންގޮތުގައި މި މަޖިީލހުގައި ިމއަދު ފާހަގަުކރަ މައެއްަސލަެއއްލޫޝަން ުނވަތަ ެގ އެންޑް ކޮންކްބިލުތަކެއްގިނަ 

ނު ަމއިގަނޑު ށަހަޅަންޖެހުހު މި  މި ގަާރރު ެވސް .ހުރިާހ ވެްސ ކަމަީކ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުެގ ނިންމުންތަާކމެދު

މަްއސަލައަާކ ގުޅިގެްނ  މޯޓޯސޫ ވަަނ އަހަުރ ބަލާފަިއވާ 2015ސްްޕރީމް ކޯޓުން  ،ވަނީ ކަމަށް ސަބަބެއް

ިމ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ިޚލާފަށް ެނރެފައިާވ  !އެޗް.އާރް.ސީ.އެމުން ޢަމަލުުކރަންޖެޭހ ވަިކ ޚާއްަޞ ަގއިޑްަލއިނެއް އާދެ

މި އުޅެީނ ހަަމ ކަްށ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މަިއގަނޑު މައްސަަލއަ ގައިޑްލައިނެްއގެ ސަބަބުން 
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މި ދަުއރުގަިއ މިހާތަނަްށ މަޖިލީުހގަިއ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ކޯުޓތަކުގެ މައްަސލަ. ެވސް އި ޙަޤީޤަތުގަ

މިއަުދ ، ށް. އެހެންކަމުންިމ ޮގސް ނިމެނީ ހަމަ ކޯޓުތަާކ ދިމާލަ 75ގާްތގަނޑަކަށް % ހުށަހެޅުނު ުހރިާހ ބިލުަތކެއްހެން 

އާދެ! ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ހުިރހާ  ،ލަނީއިގޮވައަުޅގަނޑު  ، އެދެނީއަޅުގަނޑު މިފައި ހުރިހާ މަސަްއކަތެއް ުހއްޓާ

ހުށަހަޅާފައިާވ އެ މަށް. އާދެ! އެމް.ޑީ.ޕީން ރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަްއ އިޞްލާޙުކުރުދިެވހި، މެންބަރުން ވެސް އެދޭ ފަދައިން

ގެންނެއް ނުދާނެ. ހަމައެާއއެކު، ނޫީނ ޙަޤީޤަތުގަިއ މިކަންކަމެއް އިްޞލާޙުވެ ކޯޓުތަްއ އިްޞލާޙުކޮށްގެްނ  މި ގޮތަށް 

 ށް  ޒިންމާދާރުވެ، ކޮމިޝަނަމަްނ ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުން ވެްސ މިާހރަށް ވުރެ އުޤަބޫލުުކރާގޮތުަގއި ހިއަޅުގަނޑު 

މިްއޔަތުކަމެއް ދޭންޖެހޭ. ރާއްޭޖގައި އަބަުދވެސް އެންމެގިަނ ހަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާުކރުމުގައި ާޚއްޞަ އަ މަ

ންމާދާރުކަމާއެުކ ބަލަިއ ޒިގެ މެންބަރުްނ މައްަސލަތަކަކީ ކޮމިޝަނު ގެ މަން ަރއިޓްސްއު ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ހި މައްސަލަތަކުގެ 

އޮތީ ޤާނޫުނއަސާސީން  މުގަިއ އަޅުގަނޑު ެދކެން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުާރހިތްފު ލިބެންޖެހޭ މަްއސަލަތަްއ ކަޞާއިން

ގެ ެތރެއިން ގާނޫނާ ެއއްގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީން، ޞާސްވާ އިްޚތިއުފެދިފައިވާ މުައއްސަސާތަކަީކ ެއ ބަޔަކަްށ ލިބިގެން 

 ރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ކުރާެނ ފަރާތްތަްއ ކަމުގަިއ ވުން. ވަރަށްބޮޑަށް ުޝކުތަކެްއ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޒު ަފހުމީ.އްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިމްތިޔާމާފަންނު އުުތރު ދާިއރާެގ އިޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ދާިއރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު 

ހާދަހާާވކަމެއް ، ދެންމެ އިއްޒަތްތެިރ ަރީއސަށް އެ ސިީޓ ފޮނުއްވެީވ ެއ ތަނުންަރއީސް. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ 

އޮޭތ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނުޑ ވަރަށްބޮޑަްށ ޝުކުުރ ދަންނަވަްނ ހިންގާފަިއ އެބަ ހާދަ ކަންތަކެއް  .ހިންގާފައި އެބަ އޮތްތާ

ކަމަށް ޓަަކއި.  ޖިލީހަށް ހުަށހަޅުއްވައިެދއްވިމި ަގރާރު ރަްއޔިތުންގެ މަ، މޫދުއިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙް

ންޖެޭހ އަށް ފޮނުވައދ.ގެ ޔޫ.ޕީ.އާރުރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން  މަންއުހިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނުތަނެއް މިވެސް އިނގޭތޯ. 

 ތަނަީކ އެއދ. ކިޔާ ތަނެއް އޮންނާނެ. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަހަރުގައި  ،ތަނެއްއަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވެފަިއވާ  ،ރިޕޯޓު

 އެ ތަނަްށ އެ  މު.ނޑުމެން ެއކަން ދެނެުހރީޫބލުނުކުެރއްިވ ކަމަށް ވިޔަސް، އަޅުގަގަކަން އެ ބޭފުޅުން ކިހާވަެރއްެގ ތަނެއް

މެންބަރުންެގ ެގ މަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނުއުމޯޓޯއެއް ހިންގާލާފައި ހިވުމާ އެުކގައި ހަމަ އެ ވިދާޅުވިގޮތަްށ ސޫރިޕޯޓު ފޮނު

 ފައި އަމިްއލަފުޅަށް ދަޢުާވ އުފުލާ ާވލާފައި ޗިުޓ ފޮނު ާވފައިކޯޓަްށ ހާޒިރުކުރު ، އަމިއްލަފުޅަށް، ވާޢުމައްޗަށް ޖިނާީޢ ދަ

ކަންނޭނެގ އަިދ ހަަމ އެދުވަްސވަުރގަިއ ެދން އެކަމާގުޅިގެންއިނގޭތޯ.  ދިޔައީ  ތް މިއޮއަްށ ކުާމ ހަމަޙުއަމިއްލަފުޅަށް 

ސިީޓއެއް އދ.އަށް، އަޅުގަނޑުމެން ނިކަމެިތ އަޅުގަނޑުމެންެގ  ިދގު ބޮޑުސިންގާއދ.އިން ވިދާޅުވިއެްއޗަާކ ގުޅިގެްނ 

 ފޮނުވިދާނެ ސުްޕރީމް ކޯޓުން. އދ.ގެ މަްއޗަށް ށް ފަަހރުގަިއ ެއކަހަަލ އަުމރުތަކާިއ ސިޓީތަކާިއ ެއްއޗެހިތައް މައްޗަ
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ރީމް ކޯޓެްއ ، ސުޕް އޭނުޭވ ދުނިޔޭގަިއ ަޤއުމެއް އޮންނާނެއަޅުގަނޑަކަްށ ހީ ،ދެިވއަްށ ގޮވާފައިހެއްދެިވ ނުހެއް

ފަ. އެ ިސޓީ ވެްސ ހާމަކުެރއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ދެވިއަްށ ގޮވާއދ.އަށް ސިޓީ ލިޔާ. ެހއްދެވި ނުެހއް ހެންއޮންނާނެ

މަްނ ރައިޓްްސ އެންްޑ ޖެންޑަރ ކޮމިޓީެގ މުޤައްިރުރ އަިރހުން. އާދެ! އުމަޖިީލހުެގ ހިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ިމ އެދެ

ސްަވރުގަ. މަްނ ަރއިޓްސް ކްރައިސިސްެއއް ިމ ވޭތުވެިދޔަ މިދިަޔ ދުވައުހިޤައުމުގަިއ އޮީތ  ގެއަޅުގަނޑުމެން

ށް ޓަަކއި މިދެންނެވިހެްނ ޑަކުޑަ އެއް ކަމެއް ކޮްށލެވި ކަމަމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުން މިފަދަ ކުއުއަޅުގަނޑުމެންގެ ހި

ކަންތައްތަްއ  ވިގެ ފަްށ ހިންސުްޕރީމް ކޯޓުްނ ޤާނޫނުައސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެްނ ޚިލާ ށްއެ މަސައްކަްތ ުހއްޓުާވލުމަ

ެވސް  ގޮތަކަށް އްއެ އިޤާނޫނުއަސާސީގަ ިމއީކީއެއް. ބާެރްއ ނޫން  ވެސް  ނަްށ ލިިބގެންވާ ެއ މީހުން .ެގ ނަމުގައެއްމޯޓޯސޫ

ެއ މެކޭނިޒަމަކީ ނޫނިއްާޔ ީކ އެ މީހުންނަްށ ދީފައިާވ ބާެރއް ވެސް ނޫްނ ިމ ބާރަކީ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާެނ ޔޫ.ޕީ.އާރަ

ކަންކަްނ ބެލުމުގަިއ ުހރިާހ ޤައުމެއްަގއި އިންސާީނ ޙައްޤުތަކާބެޭހ ، ހަމައެކަިނ މެކޭނިޒަމް އި ެއގޮތަށް ހިންގާދުނިޔޭގަ

 ރިިވއު، އެ މައްސަލަަތއް ބެލުމުަގއިހަމަެއަކނި މެކޭނިޒަމް. އޭގައި  ޝާިމލުވާގޮތަށް ހިންގާ ސްޯހލްޑަރ ސްޓޭކް ކަމާބެހޭ

ެއ ދައުލަުތެގ  ،ކަމެްއ ރައްދުާވ ދަުއލަތުގެ އެ ކަެމްއ މިއޮންނަނީ. އެީއ  3ަނ ކުރުމުގަިއ މަިއގަނޑުގޮތެއްގަިއ މިއޮން

މަޢުލޫމާތު އެބަ ހިމެނޭ. ހަމައެާއއެކުގައި، އދ.ގެ އެިކއެިކ އްާޔ ނޫނި އި ރިޕޯޓުތަކާ ށަހަޅާސަރުކާުރގެ ފަރާތުްނ ހު

އެ ، ޢުލޫމާުތ ހިމެނޭ. އެއާއެުކގައިމަ އިޓުްނ ހުަށަހޅައި ރިޕޯޓުތަކާ ރނޫނިއްާޔ ދުނިޔޭެގ ެއކްސްޕަ، އޯގަންސްތަކުން

ރިޕޯޓެްއ  ހަޅާ ހުށަްނ ން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުމައުމަްނ ަރއިޓްސް ކޮމިޝަން، ނެަޝނަލް ހި އުހިގަިއ އޮންަނ އްޤައުމެ

، ަސރުކާުރެގ ގޮތަކީ ސުްޕރީމް ކޯޓުން ލި އިކަންތަްއ މި އޮންނަނީ. މިހެން ޮއއްވައި މި ހަދަ 3މީގައި އެބަ އެކުެލވޭ. މި 

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އދ.އާއި ހަމައަްށ އުހި ވާަހކަެއއް ބުނި ާވހަކައެްއ ނޫންނެތި ސަރުާކރުން  އެއްހުއްދަ

ޤާނޫނުއަސާސީން ަގއިޑްލައިނެއް. ޮޕއިންޓެއްެގ  11ިމ ހެދި  ،ންނެިވ ގައިްޑލައިނެްއ ނެެރގެންނުގެންދެވޭނެކަން މިދެ

ކުގެ ަމއްޗަްށ ކޮްނ ގައިޑްަލއިނެއްޯތ ނެރެވޭނީ. ެއ ްނ މުއަްއސަސާތަސުޕްރީމް ކޯެޓކޭ އެއްފަދައިްނ އުފައްދާފަިއާވ އެހެ

މަްނ އުގައިޑްލައިނަކަްށ ވާންޖެހޭނީ. ހިގާނޫނު ެއއީ ަފއި އޮްނނަ މަޖިީލހުން އެ ހަދާ ގައިޑްލައިނަީކ ގާނޫނު ހަދާ

ކޮން  ދެން އިުތރުރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުްނ ަމޖިލީހުން ިމ ކަނޑައަޅައި އުފައްދާ. 

  ކޯޓުންސުޕްރީމް އޮޭތ އެބަެގ މި ރިޕޯުޓގަިއ މަްނ ަރއިްޓސް ކޮމިޝަނުއުހި، ގައިޑްލައިނެއްތޯ؟ މި ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ

ފެންނަނީ އިރުައރަިއ  އޮތްދަށު ކޯޓުގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު އެބަ ޯފރުވައޭ. ެއއީ ޙަޤީޤަތެްއ ނޫންތޯ. ނުފޫޒު ފޯރުވާކަށް. އެ

އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއވާފައި ހުންނަ ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭަގއި  !ތައްތައް. ނިކަން ބަްއލަވާދުަވހަކު މި ކަން އޮއްސޭ ކޮންމެ

ގެ ަވއްތަރަކަްށ އް ނޯޓެއިުރގައި ފުޓުއިކުމް އަ ޙުއަކުން ަބލަމުން ބަލަމުްނ ދިޔައިުރ އް މިދޭެތރެމައްސަަލއެކޮންމެވެސް 

 އްކުމެ ޙުުމ މިހާހިސާބުްނ ގެްއލިއްޖެއޭ. ޤާޔާރެއްގެ މަަފނޑި ގެ ދަީނ ކޯޓުމަ، އިންނަ ކުޑަކުޑަ ފޮޅުވަތެއްަގއި މިއިންނަނީ

އަންހެްނ ބޭކަނބަެލއް. ެއ ބޭފުޅާ  ،ކޮންމެވެްސ ބޭފުޅަކުނިންމެީވ މަދަނީ ކޯޓުްނ  ،އިުރގަިއ މިއޮންނަނީ ެއ ކޯަޓކުންއިއަ

މުްނ ވެްސ ޤާނަ މަށް ފެްނވަުރ ދަށޭ. މީމީނަ ަވރަގޮްއސަ ިމބުނަނީ  ނިންމެވި ނިންމެވުމުެގ މައްސަަލ ބަލަމުްނ ބަލަމުން 
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ެއ ބޭފުޅުން ކަންތައްތަްއ ، އިހަމައެއާއެުކގަ ؟އިނގޭތޯ. ނުފޫުޒ ނުފޯރުވާތޯ އޭމިހާުރ ގެްއލުނީއޭ. ެއހެންވެްސ ހަދައިފި 

ްނ މި ުހރިާހ ކަމަކަށް ނުފޫޒު ޯފރުވުމުެގ ގޮތު ބަަދލުކުރުމާ ، ގެއަްށ މީހުން ވެއްދުމާއިފަނޑިާޔރު އެބަުހރި ކޮށްފައި

ނުުކރެވޭނެ ގޮްތ އެކަން އެ ބޭފުޅުން އެ ހުށަހެޅިގޮތަށް ނޫން ގޮަތކަށް  ގެންވެރިވެގެން ސިޓީ ފޮނުވައި ޖޭ.އެސް.ސީ މެދު

ޝަލް ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުން ެއ ން އުޅުއްވައިފި. އަޅުގަނުޑ ުއފާކުރަން މިާހރުެގ ޖުޑިދޭތެރެައކުން ހަަދއިގެވެސް މި

މައްަސލަތަކުެގ ފައިލްަތއް  ގާކޯޓުތަކުގަިއ ހިން  ދަށުވާެނ ކަމަށް.  މަްއޗަށް ނުުކރައްބާވަތުގެ ކަމެްއ ެއ މީހުންެގ އަމުުރގެ

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ުމވައްަޒފުން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތެއް ވެސް ބޭއްވިޔަނުދޭ ސުްޕރީމް މުންދަނީ. އަބަދު ތަކުރާުރކޮށް އުފުއްލަ

ވެްސ ނޑިޔާރުންގެ އެސޯސިއޭޝަނެްއ ހެދުމުެގ ުހއްދަ ކޯޓުގެ ުހއްދައެްއ ހޯދިގެެނއް. އެ ީމހުންގެ އެސޯސިއޭޝަނަށް، ފަ

މިހާުރ ދެވިފައި މިވަނީ.  ނުދީގެން މި ހުރިހާ ުދވަހު އުޅުނީ. މި ސަރުާކރު ައިއފަހުން އެ ފުރުޞަތު ެވސް

ލީގަްލ ، ވަަނ ައހަރުަގިއ ދިރާސާެއއް 2014އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނޭގ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުްނ ސަރުާކާރ އެުކގަިއ 

ކޯޓުތަކަްށ އިތުާބރު މީހުްނ ިމ ދިރާާސއިން ަދއްކަީނ  71%ސްޓަޑީްނ ޑް ޖަސްޓިްސ ސެކްަޓރ ބޭސްލައިްނ އެން

ރުންނޭ ސެުޓލްކުރަީނ ގިަނ މައްސަލަތައް. ިމހާ ޙާލަުތގައި އޮތް ކަެމއްގެ ވާހަަކ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓުން ބޭ 

ނުވަމުން މި ގެންދާ ގެންިދއުން ނިމުމަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަނީ. ދެން ިއރުއިުރކޮޅާ ހަަމ ުހރިާހ ތަނަކަށް ސިީޓ ފޮ މި

ވެިރކަން އަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ. ސުޕްރީމް މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޭދންޖެހޭ ބާރުއުރާއްޖޭގެ ހިގެންނަންޖެހޭނެ. 

ދެިވގެން  ނަށްނޑުމެންކޯޓުން އެފަދަ ަޣއިުރ ޤާނޫނީ އަުމރުތަްއ އެ ކޮމިޝަންތަކުެގ މައްޗަށް ނެރުުމގެ ުފރުޞަތު އަޅުގަ

އްާޔ ރިނުވާނެ. އަޅުގަނޑު މި ަޤރާރަްށ ަވރަށް ުފރިހަމައަްށ ތާީއދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން، ނިންމާލާނަން. ޝުކު 

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޫދ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ކާށި، މެންަބރު. އަޅުގަނޑު ިމހާުރ ފުުރޞަތު މިއަުރވަނީޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި 

 ޖާބިރަށް.هللا ޢަބްދު

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން: ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަބްދު

އިންސާނީ ަޙއްޤުތައް ހަނިކޮށްފަިއ ތެިރ ަރއީސް. ހިންނަަވރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  އިއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

އިއްޒަތްތެިރ ޤުތައް ކަަށވަުރވެގެްނ ދިއުމަށް ޓަކައި ަޤރާެރއް ހުަށހެޅުއްވީތީ، އިންސާނީ ަޙއްފުޅާދާއިރާއެްއގެ  ،ވާތީވެ

އަޅުގަނުޑ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މުބާަރކްބާދު އަރިްސކުރަން. ާއއި  ޔާނި ހުބާ ާއއި ތަޙަަމރުމެންބަރަށް ވަރަށްބޮޑަށް 

ާމރަނގަޅު ވާނެއޭ. ސީާދ  މަާވހަކަ ދެއްކީ ދުގެޢީސަهللا ޢަބްދު ފަނޑިޔާުރ ގޭގެ ވާހަކަ މިާތ ދައްކާިއރުގައި ހިތަށްއަރާ 

 ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހެން ެއއީފަ. ކޮންމެގެ ވަނީ ހިންގާހެން ފަނިޑޔާރުޓޯާރއެއްކަކަޓަ ދު އިންނަވައިގެންޢީސަهللا ޢަބްދު
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ޔާމީނާއި ނިކަން ރަނގަޅަށް ގުޅިގެން ހިްނިގ هللا ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްގެން އުޅުނު ކަމެއް ނޫން. އޭނާ އާިއ ޢަބްދު

ކަްނ އޭނާ ޚާއިނުފަދަ ޚާއިެނއް. އްޖެ ނުދެކޭދަކީ ދިވެިހރާޢީ ސަهللا ޢަބްދުކުޑަ ވިޔަފާރިތަކެްއގެ ާވހަކަ މިދަްއކަނީ. ކުޑަ

ކޮބައިޯތ އަޅުގަނޑުމެން  ،އުޅެނީ. އިންސާނީ ޙައްުޤތަކާ ބެހޭގޮތުްނ ވާހަކަަދއްކާިއރު ންެވ މިހެން ދިާމވެގެކޮށްފައި ވާތީ

ާލުލ ޙައަޅުގަނޑުމެން ކޮބައިޯތ . ެއކަން ބަލާނެ ތަނެްއ ނެތް. ންަސލް ކުރީދަތުރުމަތީގައި ހުއްޓަިއ ޕާސްޕޯޓް ކެ

މް. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު މިދައްކަނީ. ދުލްޤަްއޔޫ ޔާމީން ޢަބް ތްމަސައްކަތުން ހޯދާފައިުހރި މުދާ ފޭިރގަ

ޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މިދައްކަނީ. ޙައްޤުތަކާ ބެޭހގޮތުން ހުަށހެޅިފައި އޮތް ޤަާރރުެގ ވާހަކަ އިއްއިންސާނީ 

ނގަފުޅާކޮށް ވާހަަކ އިންސާނީ ޙައްޤު ފެށެނީ ކޮންތާކުންތޯ؟ އިންސާނީ ޙަްއޤުތަކޭ ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިަޔއިގެން އަ

ތެރޭ  ބަހައްޓާފައި އަޅުގަނޑުމެންއިޝަން ނެތޭ ކިޔަދެއްކިދާނެ. ކަންކަން ކުރުމުގައި ެއގޮތަކަށް ނޫން. ކޮަރޕް

ާލރިކޮޅު ބަާހލީމާ ެއއީތޯ އޮންނަންޖެޭހގޮތަކީ. ކޮަބއިތޯ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކަކީ؟ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ  ލީޑަރުންކޮޅު

ުކރިއިުރގަިއ  ޓުތަްއ އުފަން ުކރީ. އަޅުގަނޑަީކ ކޯ ކޯޓުަތއް އުފަންއަޅުގަނޑުމެން ކޮންކަމަކާޯތ ބައިތޯ؟ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮ

ގަނޑުމެން އަބަދުވެްސ ޤަބޫލުކުރީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓަކީ ނަޒާޙަތްތެިރ ޑްރާފްޓިންގ ކޮމިޓީގެ މެންބަެރއް. އަޅު

ޔާމީްނ هللا ޢަބްދު ިރއްޔާއަށް ހުރެ ހޫވެސް، އޭރުގެ ރައީުސލްޖުމްރަނގަޅު ކޯޓަކަށް ވާން ވާެނ ކަމަށް. އެހެންނަމަ

ދު، ޢީސަهللا ހެދީ. ެއކަން ުކރީ ޢަބްދު ކަންމަީތ ސްޓޯރަކަށް އޭނަ ، ވަނީ ކޯޓަކީ އޭނަ ގެންގުޅޭ ިފހާރަޔަށްޢަމަލުކޮށްފައި

ިބ ފަނޑިޔާރުން ޮބލުގަިއ ޢަލީ ޙަމީދު. ެއ މައްސަލަަތއް ަބލަން ވަނީ. ެއ ބޭފުޅުންގެ އެ ުކރި ކަންަތއްތަކަީކ ދެން ތި

މޯޓޯޭއ ކިޔަިއ ބަަހއްޓާފަިއ ސޫ ެގއިން ކަންތައްތަްއ ނިންމާފަނޑިޔާރު އެޅެންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. ގިނަފަހަރު 

ތިބީ ބަަލހައްޓައިގެން. އަިދ ގަިއ ތުކުމް ުކރަމުން ދިޔައީ. އަޅުގަނުޑމެން އިނގިރޭސިިވލާޙުގައި ވެސް ފަތިސްދަޅާ

ބުނު ގެްއލުން. ކޮބައިހެއްޭޔ ންނަށް ލިލާފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮބަިއހެއްޔޭ އަޅުގަނޑުމެއަޅުގަނޑުމެން ތިބީ އަރުވާ

ތިބި މީހުްނގެ ތެރެއިން ވެސް ަވކި ބަޔަކުޯތ އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ  ަޖލުގައި  ،ދެން ތިބި ގެއްލިފަިއ ތިބި ޙައްޤުތައް

ިރހާ މިނިވަްނ މުއައްސަސާަތކުެގ ގަނޑު ހިތަށްއަާރ ހުަތއް ކޮަބއިތޯ؟ ައޅުނީ. ދެން ތިބި މީހުްނގެ ޙައްޤުލިބެންޖެހެ

ކުރަންީވއޭ މި  ން ތަްމރީނުސްގެންޓް ކުންފުނިތައް ގެނެެއއާގުޅޭ ޭޕރެ ،ސްގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ެއކަހަލަބޭފުޅުން ގެނެ

މަން ަރއިޓްްސ އުއެބަޖެހޭ. ހި ކުރަންތަްމރީނު ސްކުރަން. މި މަޖިލިސް ވެޖުޑީޝަރީ ވެްސ އެބަޖެހޭ ތަމްރީނު  ގަ.ރާއްޖޭ

ުކރަން އެބަޖެހޭ. ިސވިްލ ދެންެވސް އޮތް ކޮމިޝަނެއް ެވއްޖެއްާޔ ތަމްރީނުކޮމިޝަން ވެްސ ތަމްރީންުކރަްނ އެބަޖެހޭ. 

ދުނިޔޭެގ  ންޖެހެނީ ޯކޗެއްތޯ.ނުކުރާ އަޅުގަނޑުމެން ތަމްރީނު ުކރަން އެބަެޖހޭ.ން ވެސް ތަމްރީނުސަރވިސް ކޮމިޝަ

ންކުިރ އުފަޤާނޫނުއަސާސީ ވަނަ ައހަރު  2008ޒީބުކޮށް. ހުއި އަޅުގަނޑުމެން ތިބީ ނާތަޒީބުވެގެންދިޔަ ދުވަސްަވރުގަހުތަ

  ކިޔަިއގެންއިންސާނީ ަޙއްޤޭ ، ން ވާހަކަަދއްކަންކިަޔއިގެތަމައްދުނޭ ، ޒީޭބ ކިަޔއިގެންހުތަހިސާބުން ިކރިާޔ 

މަން އުޅިފަިއ އޮތީ. ހި ރަސްއެއްޯތ ހު ކޮންކަމެ ތަކަށް ލިބުނީ. މިއަުދ އިންސާީނ ޙައްޤުމި  ވެްސ ފުރުޞަތު  އަނގަހުޅުވަން

ދު ޢީސަهللا ނޫންތޯ. ޢަބްދު ވެސް ހަްއޔަރުުކރަންވީ ާޔމީނު ؟މައްސަލަތައް ތޯ ނޫން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ަބލަންވީ
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ކީްއވެގެންތޯ އެކަން ނުކޮްށގެން މިއުޅެނީ. ކޮންކަމެއްތޯ މަނާވަނީ. ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ މިާތ  ؟މައްސަލަ ަބލަންވީނޫންތޯ

ރެްއ ގަރާ ރަކަށްަފުހ ަގރާުހރިާހ ކަމެއް. އަދިވެްސ އަޅުގަނޑުމެން އިގެްނ ޅުގަނޑުމެން މިތިީބ ހަަމ ދޫކޮްށލަމިއޮތީ. އަ

ރުަތއް ަގރާރުަތއް އަެނއްކާ ެވސް ކުިރއަށް ިމ ގެންދަނީ. ަވރަށް ރަނގަޅު ރާގަ ހުށަހަޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި 

ރަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިތާނގައި ފަނޑިާޔރުގެއަުކ ނޫްނ ގަރާ ްނ އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަ ؛ފާްސވެރުަތއް ަގރާއި ހުށަހަޅަ

ފަނޑިޔާރުެގއަށް ހަދަިއގެން ލްނުްނ ޑީތަމި، ބަޔަކުތިބި  އި އުޅެނީކީ. ފަނޑިޔާރުެގއަށް ލާފަ  މި މައްސަލަ ެޖހިގެން މި 

ރޝިްޕ ެގއަކީ އެއީ ޕާޓްނަ އިގެން ފަނޑިޔާރުޑީލްހަދަ މިތަނުންވެސް  މުސްތަޤްަބލުގައި ވެސް. އަދި މީހުން ލާފައި އޮތީ

 ދިމާާވ މައްސަަލ މިއީ. މިވާަހކަ އަޅުގަނޑުމެން ،ކުންފުންޏަކަށް ހެދީމަ ދިމާާވ މައްސަަލައކީ މިއީ އި،ފޯރަމަކަށް ހަދަ

ހަަކ ވެސް މިވާ އި ދައްކަންޖެހޭނެ. އަދި މިއަންނަ ަޤރުނުގަ ެވސް މި ާވހަކަ ޖެހޭ. އަދި މާދަންތަކުރާރުކޮްށ ދައްކަން އެބަ

އެއްކޮްށ މަސައްކަތްުކރަްނ  ކަމާ އެުކލުންތެރިއެންމެްނ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޙަްއލެްއ ހޯދުމަށް ަޓކައި ންޖެހޭނެ. މިދައްކަ

 .. ސް. ހާދަާހ އިންސާީނ ކަރާމާތް.ޖެހޭ އިއްޒަތްެތރި ރައީއެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .ޤާސިމްތެރި މެންބަުރ ޙުސެއިން ކެޔޮޫދ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތް ރު.މެންބަ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙުސެއިްނ ޤާސިމް ާވހަކަދެއްެކވުން:

ުރ ގަރާރެއްކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެން. މި ގަރާ ވެްސ މުހިއްމު  ަވރަށް ރަކީގަރާ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި 

ކުރުދަންަނވަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ރަށް ވަރަްށ ޝުމެްނބަ ހިންނަަވުރ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެރި  ،ހުށަހަޅައިދެއްވީތީވެ

ދިފާޢުަގއި ބަސްބުނަން އޮްތ މި ރާއްޖޭެގ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ، ކޮމިޝަން މަން ރައިޓްސްއުދިވެހިރާއްޭޖގެ ހި

މަން ހިއުރި. ެގ ނަންބޯޑު އެބަހުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުިހއު ކޮބައިތޯ.  މިއަދު، މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއަްއސަސާ

މިއަދުެގ ސަުރކާރަީކ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކާިއ އަިދ  ،ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުެގ އެއްެވސް ކަމެްއ ނެތް. ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް

 ށް މިހާރަ ންމިާހރުމި ސަރުާކރުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ޙައްޤުތަްއ ހޯަދއިދޭނެ ސަރުާކރެއް.  ވެސް މިނޫން

މިނިވަންކަމާއެުކ ަރއްޔިތުންެގ  ،އަޅުވާފާއިާވ ކަސްތޮޅުތައް ަނއްޓާލައި އިއްެގ އަތްފައިގަ މިނިވަން ުހރިާހ މުއައްސަސާއެ 

 ކުރަންޖެޭހ ުހރިހާ ކަމެއް ުކރުމަށް އަޅުގަނޑު ިމ ލީހުން ޙައްޤުގައި މަަސއްކަތްކުރުުމގެ ޖާގަދިނުމަށް ިމ މަޖި

މަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނަްށ ިހއު، ތްތެރި ރައީސްއިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުގެ ުހރިާހ މެންބަރުންގެ އަރިހުްނ އެދެން. އިއްޒަ

ުކރާ ކަމެްއ ލާޒިމު މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންެގ މައްޗަށް ުކރަންހިއުބޮޑު އަރަތެއް. ގާނޫނުއަާސސީން  އެޅި ފިޔަވަޅަކީ

ނާޢީ ޙުކުެމއް ޤީޤެއްވެްސ ނުހިންގާ ޖިތަޙު ،ލާޒިކުރި ގޮތަްށ ކުރުމުން ފިަޔވަޅުއަޅައި ޖިނާޢީ ޙުކުމެއްކޮށް، އަދި ކޮބައިތޯ

އަށްވުރެން ވަކިން ބޮޑު ޖޯކުކަމެްއ ކޮބައިތޯ. މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމުން މިކަމުގެ ނޭެދވޭ އަަސރު ދިވެިހރާއްޖޭެގ ކުރީ. މި
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނުތާނގަިއ  ،ީއ ދެަރވަުރ ކަންތައްތައް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްތުންނަށް ުކރި. މިަރއްޔި ހުރިހާ 

ބަންނަނީ ަވއްކަން ފޮުރވަން.  ބާނަިއގެން މުއައްސަސާތަކުގެ އަތްފައި އަތް އަށް ތަކުން ޖުޑިޝަރީޢާއްމުކޮށް ސަރުާކރު

ިމއަދުގެ ސަރުާކރަީކ ވައްކަްނކުރަްނ އަިއ ، ށް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްވުމަކުރުމުްނ ބަސްބުނާ ބުނުްނ ހުއްޓު  އަދި ަވއްކަން

 ަތއްޙައްޤު، ލުއިންޞާފު ހޯދައިދޭންޢަދު ،ށްތްކޮޚިދުމަނަށް ސަރުކާެރއް ނޫން. މި ސަުރކާރަީކ ރަްއޔިތުން

އްސަސާތަްއ ފުރިހަމައަްށ ޙައްުޤ މިންވަުރ ހޯދައިދޭްނ އަިއ ސަރުާކެރއް. އެހެންކަމުން، މިނިވަން މުއަ  ،ކަށަވަރުކޮށްދޭން

ންކަްނ ީވހާ ހިނގާނެ ޖާަގ ދޭންޖެހޭ. ފާަރވެރިވާެނ ނިޒާމެއް ދަުއލަތުެގ ތެރޭގަިއ އޮންނަންޖެހޭ. އަިދ މިދެންނެވި ކަ

ެވސް އަޅުގަނޑު ގޮވަިއލަން. ޝުކުރިްއޔާ  ްށ އެންގުމަށްގުޅުންުހރި ހުރިާހ އިދާރާަތކަ އިއަވަހަކަްށ ކުރުމަށް ކަމާ

 އީސް. އިއްޒަތްތެރި ރަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ ވަިއކަރަދޫ ، ައރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ިމ ފުރުޞަތު 

 މެންބަރު ޙުސެއިން ޒިޔާދަށް. 

 

 ގެ މެންބަުރ ޙުސެއިން ޒިޔާްދ ވާަހކަދެއްކެވުްނ:ވައިކަރަޫދ ދާއިރާ 

ެރއް ހުށަހަޅައިދެްއވި ކަމަްށ ޓަކައި ހިންނަވަުރ ދާއިާރެގ ގަރާިރ ރަީއސް. މިފަދަ މުހިއްމު ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެ

ރަކީ އަޅުގަނޑު އެންމެ ުފރިހަަމ ގަރާ ޅުގަނޑު ޝުކުރުއަދާުކރަން. އަދި މި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖީހާނަށް އަ

އަދި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ  ،ނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެ ،ކަމުގައި ދަންނަވަން. އިއްޒަތްެތރި ރަީއސް ރެއް ަގރާބަލައިގަންނަ 

ންމެބޮުޑ ރިކަންުކރާ ޤައުމު ާބރު އެމި ޒާތުގެ އިކޮނޮމިސްޓުން ވެނީ، މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންަނވާ

މަށް. ންސާީނ ޙައްޤުތަކަްށ މަސައްކަތްުކރާ ީމހުންނާއި މިނިވަްނ ނޫސްެވރިކައި ،ދާއިާރއަކީ މިއީ ބާރު ފޯުރވާ އެއް 

އިންސާނީ ޙައްޤުަތކަށް ، ވެސް ާފހަގަުކެރވުނު މިނިވަން ނޫސްެވރިކަމަށާއި ވޭތުވެދިޔަ ަސރުކާުރގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ވެްސ އެ ޙުކުުމގަިއ  ތައްތައް. އަޅުގަނޑުދަތިުކރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައި ުހރި ބައެްއ ކަންަފރާތްތަކަށް އްކަތްކުރާ މަސަ

ތައް އެހާ ގިނަ. ތަންކޮޅެއް ޒުރަބި ލަފުޢަ .ވެސް ިކޔާލިްނ. ވަރަށް ދިގު ތައްތަްއ އަޅުގަނޑުފާހަގަކުެރވިފައި ުހރި ކަން

 ުކރި ފާހަގަެއ  ؛ޤައުމުެގ ސިޔާދަތު އި ަސއްކަތްކުރިްނ. އެ ުޙކުމުގަވޭތޯ މަކޮށްލެ ސާއަޅުގަނޑު ުޚލާ ލުން ދަގުނއު

ނުަރއްކާވުމާއި، އްތަުކގަިއ ޤައުމުެގ ސިޔާދަތަްށ ރިޕޯާޓ ބެޭހގޮތުން ސްޕްރީްމ ކޯޓަްށ ފާހަގަުކރެުވނު ކަންތަރު ޔޫ.ޕީ.އާ

ބުރުެވިރ އަ ،ސްއެޅުމާއިސަތަށް ހުރަ ޚާރިޖީ ސިޔާ، ފޯރުުވމާއި ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް އަތް، ޓެރަރިޒަމަށް މަގުފަހިވުާމއި

ގަިއ އޮްތ މީ ބޮޑުވުްނ ފިޔަަވއި ުހރިާހ ކަމެއް  ެގ ލޮނުގަނޑުދެން މިހެންޮގސް ކަނޑު، ވުމާދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށް ުނރައްކާ
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ްސ ހަަމ ވެ އުފެދުނީ ދެން އެ ރިޕޯޓު ކިޔާލަން. އެ ރިޕޯޓުންުޤވެރިކަން އުއަޅުގަނޑުގެ ޝަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 ..އިއްޒަތްެތރި ަރއީސް.ްއ އެވެްސ ހަމަ އެހާދިުގ ރިޕޯޓެ. ސާޚުލާ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މަްނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަންގެ މަްއޗަށް ހިއުކޯޓުން ިއްއވެވި ޙުކުމުަގއި ތިަޔ ވިދާޅުވަނީ ސްޕްރީްމ ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންަތއްތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ، ތުހުމަތުކޮށްފައި ނުވަތަ ިއލްޒާމުގެ ގޮުތގައި ުކރައްވާފައި

 ކަންތައްތައްތޯ؟

 

 ސައިން ޒިޔާުދ ވާަހކަދެއްކެވުްނ:ޙުވައިކަރަޫދ ދާއިާރގެ މެންބަުރ 

ކޯޓަށް ާފހަގަުކރެވުުނ މް ސްޕްރީބެހޭ ގޮތުން  އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ެއ ރިޕޯޓާ

ގަިއ އޮތީ ކޯއްޗެއްޯތ ޝައުުޤވެރިކަްނ އަޅުގަނޑު ތައްތައް. އެރިޕޯޓު ިދ ޙުކުމެއް ނޫން. ާފހަގަުކރެވުނު ކަންކަންތައްތައް. އަ

ކޯޓުން ދަުށ  މްގައި މިއޮތީ ސްްޕރީރިޕޯޓު  ،މީގައި އޮންނަނީ ހަމަ ޚުލާސާ ކޮށްލީމަމީގައި މި ، ވެސް އޮވެގެން ަބލާިލއިރު

ޭއރުެގ ، ބެޭހ ގޮތުން ފެބްުރއަީރ ަގއި އިއްިވ ޙުކުމާ  1ާލސާއަކީ. ދެްނ ޚު ގެ ރިޕޯޓު އެ އީ އޭ. އެކޯޓުތަކަށް ާބރު ޯފރުވަ

މެންނަށް އޭތި ވަރަްށ ސާފު. އަދި މި ތަކުން އަޅުގަނޑުސިްއރު ރިޕޯޓު  ނެރުނު ސަރުކާރުން ކުރި ތަޙުޤީުޤގައި އެ 

ގަިއ ދެްނ އޮީތ ޙުކުމް. ޙުކުމު ،ތީގައި އޮ. ޙުކުމުޅުން އޭގަިއ ިވދާޅުވެފައެަބއޮތް އެބޭފު ރިޕޯޓަށްވުެރ ސާފުކޮށް އެވާަހކަ

ެގ އެީއ ޙުކުމަކީ. ދެން އަޅުގަނޑަށް މިދޭތެރެއިްނ ފާަހގަކުެރވުނު އޭރު .އޮތީ މަުހ މުސާަރ ދޭނަމޭ. މަޑުން ތިބޭށޭ

ވަދުަގއި ޖެިހގެން މިއުޅެނީކީ ރައީްސ  ވަދެއްގެ ވާހަކަ. ޙަޤީަޤތުގައި މިީއ ހިބަރު  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވި ހިަބރު

މިއަދު ވަރަްށ ސާފު.  މެންނަށްޖެހުނީ މިިނވަން މުއައްަސސާތައް. އެކަން އަޅުގަނޑުވަުދގައި  ނެއް ނޫން. ހިބަރުޔާމީ

ކުފާނު ވެސް މިއަދު އެުހންނެވީ އެވަދުަގއި ޖެހިވަޑަިއގެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަނި ދެން ފާޑަކަށް އުޅެނިކޮށް އެ

ވަަނ މާއްދާެގ )ށ(  141ނޫނުއަސާީސެގ މިބުނާ ޤާ ،ެގ )ށ( ތޯ މާއްދާވަނަ  141ނޭނގިގެްނ މިއުޅެނީ ، ވަދަކީ ހިބަރު 

ތޯ. އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަްނ ވަނަ މާއްދާ 20ެބހޭ ގާނޫނުގެ  ކޯޓުތަކާ 2010/22ތޯ. ނޫނިއްޔާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

. މި ސާފުކޮށްަލ ދޭނެތޯ ފަދަ ގާނޫނީ މާހިރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ހެންވޭުރ ހުޅަނގު ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

ހަމަ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަން ހުްއޓުމުަގއި ވެސް ހަމަ މި. ިއލެކްޝަން ކޮމިޝަންަގއި ވެސް  ިހއުމަން، ކަމެއްގެ ވާހަކަ 2

ބޮޑު ފޮުތގައި މިނޫނީ އިތުުރ  ދާ. އެހެންވީމަ، ީމ ހިބަުރ ވަދަީކ މިއީތޯ އަޅުގަނޑަށް އަދި ސާުފ ނުވާތީ. މިއޮތްމާއް މި

ޙުކުމް ކިޔާލީމަ. ހަަމއެކަނި އެކަްނ ފާހަަގކޮށްލަން ވެގެން.  ގަނޑަކަްށ ފާހަގަެއއް ނުޭވ މި ކަމަކަށް އަޅުމާއްދާއެއް އޮތް 

 ިރއްޔާ. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކު
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ެގ ނުގރައިދޫ ދާިއރާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ އިނގޭތޯ އި

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދަށް. 

 

 ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަުދ ވާަހކަދެއްކެުވން: އިނގުރައިދޫ 

މޫދު ހުަށހެޅުއްިވ ިމ ަގރާރަްށ ޙް ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ީޖހާްނ މަިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ހިންަނވަުރ ދާިއރާގެ ޝުކުރިއްާޔ 

ން ޤާނޫނުއަާސސީއައީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި މިގަާރރުތައް ހުށަހެެޅމުން  އެކުރަން. މައަްށ ތާއީުދ އަޅުގަނޑު ފުރިހަ

ންނަށް އެބައިނގޭ. އަޅުގަނޑުމެްނ ދިފައިހުރި މިންަވރު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެހުރި ުމއައްސަސާތައް ުނކުޅެ ބިނާކޮށްފައި

ާގނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުގެ ތެެރއިން ހަާވލުކޮށްފައި އޮތް ވެސް  ކޮންމެ މުއައްސަސާައކަށް، އަބަދުވެސް މިދަންނަވަނީ

ންނަށް ިމރާއްޖޭގަިއ އަދި ިމހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެ ،ވަރަށްބޮޑު ޒިންމާއެްއ މަްސއޫލިއްޔަެތްއ އެބައޮތޭ. އެހެންނަަމވެސް

ވެރިްނ ކަން ކުރަން ތިބޭ އިސް އެ، ކަުމގައި ފަިއސާގެ ދަހިވެތި ،ކަުމގައި މުގެ ދަހިވެތިޤާކަން ފެންނާކަށެއް ނެތް. މައެ

ގުޅާލީމާ އެކަން ކުާރ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެްނނަނީ. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ކަްނކަން ތަރުތީުބވެ 

ސަދަެއއް ޙަބުނަީނ ޒާތީ  . އަުޅގަނޑުމެން މިވާހަަކ ދެއްކީމާ ށް ނުޖެހޭނގާނަމަ އަޅުގަނޑުމެްނ މިވާހަަކ ދައްާކކަހި

ކާުރ ދީގެން، ބޭސްފަުރާވ  ،މިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނ މުސާރަދީގެންމެން؛ އަޅުގަނޑު ހަަކއެްއ ނޫންވާއެ އޮންނަނީއޭ.

ވާުލވާ މުއަްއސަސާތަކުެގ ހަ މާޔަތް ުކރުމަކީ އެ ޙިތުންެގ ޙަްއޤުތައް ރައްޔި ުކރާއިުރގަިއ އެދީގެން، ދަރިންނަށް ބޭސް

 ގަްނވީއޭ.ވެްސ މީހުްނ ނަ ދައްކަނީ އަބަުދވެސް، މާދަމާ މެން މިއަޅުގަނޑުވެރިންެގ މައްޗަްށ އޮތް ވަރަށްބޮުޑ ޒިންމާއެއް. 

ަގއި ތިބޭ ީމހުން ފައިސާަގއި ނުޖެިހ ނތްތެރި ުކުރވަން އޮންނަ ތަންތާޙަމީހުްނ ނަޒާ އެ ޙަތްތެރިވާ،ނަޒާ ނަގާ ީމހުން އެ

ދުވަހަކު ވެްސ ، ތްަޔގޮދިއިގަނވަނަ މަޖިލިސް ހި 19މަސައްކަތް ކުރީމާ ެއކަންވާނެ. މި  ވަރާިއއެކީގަިއ އެހިތް

ެވސް ނުފެންނަ ހަޑިމުޑުތާރު ކަންކަން ހިނގަމުން ިދޔައީ.  މާތްވެގެންވާ އިްސލާމްދީން މިޤައުމަށް ބިނާވެގެން ިދޔައިރު 

ވަަނ  18ނުދޭ.  އްީވއްސުރެްނ އެާހ މުޑުދާުރ މަޖިލީެހއް ފެނިގެނެ ދީން ިމ ޤައުމަްށ ވާަހކައަީކ ބާވަިއލެއްއިސްލާމް

މާރާތާއި، ހުރިާހ ޢިއަޅުގަނޑު އެބަދެެކން މަޖިލީހުެގ ގަާވއިދުގަިއ މިމަޖިލީހުެގ ؛ ރަްނ ތިބޭ މީހުންކަން ކު މަޖިލިސް. އެ

 މަޖިީލހުެގ ރައީސް. އެ  ހުންަނ މިމަޖިލީހަށް ކަނޑައަޅާފައި   ފަރާަތކީ މި އެއްޗެްއ ހަާވލުކޮށްފައިާވ މަތިުކރެވިފައިވާ 

ެގ ކަރާމަތާއި އިއްޒަތް ނަާގލި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެން ހުލީމަޖި މި ،ކޮްށގެން ކޯލުފޯނު ،ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން

 ވެްސ އޮންނަންޖެހޭ ކަަމކަށް. ކޯޓުގެ މަްއޗަށް އެާބރު މްދެކުނިން. އަޅުގަނޑު ނުދެކެން މި ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ސްޕްރީ 

، ށްވާނަމައްޖެ ކަމަރީޢަތުގައި ދެބަސްވުެމއް އުފެދިޝަމަޖިލީހުން ހަދާ ގާނޫެނއް  މަޖިލީހުން. މި ދަނީ މިގާނޫނު ހަ

އެކަން އޮންނަ ގޮތަްށ  ކަމާިއއެކީަގއި އްލުުކރުމަށް ޓަކައި އެބަސް ބުނަން އެެޖހެނީ. އެއީ ތެދުވެރިޙައެކަން 

 މިރާއްޖޭގަިއ ފެނިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަނީއަކީއެއް. މަންޒަރު  އެހެނެްއ ނޫން އެ ، ހެންނަމަވެސްބުނަންޖެހެނީ. އެ
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ހަަމ މިނިވަން މުއައްސަާސއެްއ އިެލކްޝަން ކޮމިޝަނަކީ، މިއަުދ  ؛މަތިލާިއރުގައިކަށް ުކރިތަބުޚާއަޅުގަނޑުމެން އިންތި

 މްން. ސްްޕރީނެތް އެ މުއައްަސސާ ގާނޫނުެގ ތެރެއިަކށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ވެސް ޙަޤީޤަތުަގއި އެކަްނ ކުެރވޭ

ޓުން ކުރިމަތިލާިއރު އަިދ ކެންޑިޑޭ 2000، ންނޭމިހެ، މިހެން، މިެހން، މިހެން .ކޯޓުން އެބައޮތް ަގއިޑްލައިނެްއ ނެރެފަ

ނޫން އެކަން އް އެދާންޖެހޭ. އެ މައްޗަށް ިއލެކްޝަން ރަނގަޅުތޯ ވެސް ބަލަން އެބަ ސޮއިކޮށް ނުނިމޭ. އަދި އެމީހުންގެ

އް އެއްވެްސ ގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި. މިހުރިހާ ކަމެއްެގ މައްޗަށް ބާރު ފޯުރވައިގެން ތިބުުމގެ ޙައްޤެކުރަން އޮތް ގޮަތކީ އަޅު

ޤައުމުގެ ުސލްަޙ  ވީ. ރަނގަޅަށް ކޮށްަފއި މިއަކަށެއް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަިއ ނޯންނާނެ. ރަނގަޅަށް ކުރަންމުއައްސަސާ

ވެސް ދެކެވެންެޖހޭ. އެއީ ިސއްރުކޮްށ  ކުމެްއގެ މައްޗަށް ވާހަކަޙުކުރެޭވ ކުރަްނވީ. އިމުޤާކަންތައްތަްއ  ،މަސަލަސްކަމާއި

އިން. އެީއ ދުނިޔޭެގ އާވެްސ ޖެޭހ މީޑި ީރޢަތްތައް ފެންނަންޝަ ުކރެޭވ ނޫން. އަދި ކޯޓުތަކުގައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމެްއ 

ަސސާތަކަށް އަދި ވަަނ މަޖިީލހުން މިނިވަްނ މުއައް 19ން ިމ ަގއި އެކަން ކުާރ ގޮތް. އަޅުގަނޑުމެނއެހެން ތަންތާ

 ފައި ާވހަކަދައްާކކަށްމީހާއޭ ކިޔާރަނގަޅު  އެންމެ ެވސް ހަމަ މީހަކު ީލމާ އެއީގައި އެހެން ތަންތަނަށް މީހުން ނަގާއިރު 

 މުގައި އުފަންވި ގަޑިއިރު ވަންދެން އެމީހާ ދިިރއުޅު 5އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން. ދެތިން ހަތަރުގަޑިއިރު،  ވެސް

ން. އެއީ ގަޑިއިރު ވަންދެ 12ގަޑިއިރު  10ކިޔައިދޭން އެބަޖެހޭ. އެެމރިކާ ތަންާތގައި އެތިބެނީ ރުއްުސރެން ފެށިގެން އި

އެބޭފުޅުންގެ ހުިރހާ ވަނަވަެރއް ިދވެިހރާއްޖޭެގ  .ުކރާ ޭބފުޅުންއްޔަނުޢަުތ ަހވާލުުކރަްނ އެ ޤައުމުެގ މަސްޫއލިއްޔަ

 ، މި  ކަންކަްނ ހިނގަމުްނ ވެްސ ދާންޖެހޭނީ. ެއހެންވީމާިމރާއްޖޭގެ ، ނގެންޖެހޭ. އެގޮތުގެމަތިންއެ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ

މަޖިީލހާިއ ހަާވލުކޮށްފަިއ އެަބއޮތް.  އަމާނާތެްއ މިަރއްޔިތުން ވަަރށްބޮޑު  ިއ މިާރއްޖޭގެ ކުރުމަްށ ޓަކަ ިހރު ޠާރާއްޖެ 

ުކރުމަށް ޓަކަިއ  ދިފާޢުން ަމސައްކަތް ކޮށްފައި މިއޮތީ. މަގާމު ވަނަ މަޖިލީހު 19އެކީ ުކރުމަށް މި އެކަން ތެދުވެރިކަމާ 

ަރއްޔިތުން.  . ދިވެހި ޤައުމު. ދިވެިހ ޤައުމުެގ އިސްތިުޤލާލުކުރެޭވ ކަންކަމުެގ ެތރެއިްނ ބިކަެވ ނިކަމެތިެވ ދަނީ ިދވެިހ 

  މި ޤައުމު އެބަދައްކަންޖެހޭ. މިއެނޫން ގޮތަކަށް މިރާއްޖެ ބައްޓަން ުކރުމަކަށް ދެން މިއޮތް އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް

 ކުްނ ސަލާމަތެްއ ނުވި ބޮުޑ މުސާރަދެީނ ވައްކަްނ ނުކުރަން. ރިޝްވަުތ ނުހިފަން. އެކަން ުކރީމަ ވެސް އެއަ ؛އިލުގަޙާ

ވަނަ ައހަުރގެ ރައްޔިތުްނ ީލ  2018މަންޒަރު. އެގޮތަްށ ހިނާގ މަންޒަރު.  ގަނޑުމެްނ ދެކުނިން އެ މި ޤައުމެއް. އަޅު

ންބޮޑުވެފަިއ ތިބި މިންވަުރ އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނިން. ިމއީ ރައްޔިތުްނ ގަިއ އޮެވގެން ިމރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން ކަވޯޓު ކޯޓު 

ލު އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނިން. ޙާ ގެ ރައްޔިތުްނ އުޅުނު މެއް. އެއަްށ ގޮތެްއ ނުނިމިގެްނ މިރާއްޖޭ ނިންމާ ނިންމު

ން ކުރާގޮްތ ރަނގަޅަްށ ށް ނިންމާފައި އޮތީއޭ. ކަންކަން އިންސާނުބޭފުޅުންނަށް ހީވަނީތޯ އެއީ ހަމަ އެގޮތަށް ރަނގަޅަ

ިމ  އިއެަވރުގަނޭ، ކޯފާއެއް ަލއްވަފާނެތީ ވެސް. ރުގަބި ހެޔޮ ނުވާނެ ތިބެން. އަޅުގަނޑު ؛ފެންނަ ހިސާބުގައި ތިބީމާ

 ...ރީތިކޮށް ޤައުމުގެ ކަންކަްނ ހިނގާދަނީ. ދެން ަޢރަބި ބަހުން 

 

 :ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން
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މާފަންުނ މެދު ާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ ، ޅުގަނޑު ދެްނ ފުުރޞަތު މިައރުވަނީއަ މެންބަރު.ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ާރހީމް ރަޝީދަށް. ބްއި މެންބަރު

 

 އިބްރާހީްމ ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު

ދު ހުަށހަޅުއްވާފަިއވާ މޫޙްރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޖީހާން މަޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ހިންނަަވރު ދާއި 

ިރއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަށުން އުފައްދާފަިއާވ ހޫޖޭގެ ޖުމްުކރަން. މިމައްސަަލއަކީ ދިެވހިާރއްރާރަްށ އަޅުގަނޑު ތާއީދުގަ

ކޯޓުން ނިގުޅައިގެްނ  މްްޕރީ ހަމަ އެޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ސްރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ބާރު ހިއުމަން

ޖެ ދުށް އެންެމ ފެބްުރއަރީ އެއީ ދިެވހިާރއް 7، 2012، މިފުށަށްޖެިހ ވާހަކަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ށްއެފު، ވާހަކަ

ސާީސ އެފުްށ މިފުށަށް ޖެިހގެން ލިބިގެްނ ދިޔަ ދުވަެހއް. ޤާނޫނުއަ ްއ ދުަވސް. އެތަްއ ބަޔަކަްށ އަނިޔާ އަނިޔާވެިރ އެ

ނޫނުއަސާީސ ޤާއްގެ ަގއިން ލޭ އޮހޮިރ އެ ރާްއޖޭގެ އެތައް ބަދިެވހިވިދިގެން އައި ދުަވހަކީ . ހަމަ ެއއާދިޔަ ދުވަހެއް

ދަީނ ހަަމ އެބައިގަުޑ ނިކުެމ ފެނިގެްނ ިމ  ވެސް . އަޅުގަނޑުމެން ިމހާުރ ވެްސ ައނެއްކާމުގުރިގެްނ ދިަޔ ދުވަެހއް

ރުން. އެބައޮްތ ފަރާތްަތއް ަހއްޔަުރ ކު  ްއލަކަށް އޮީތ އެ ޙަށަށް ޖަހާނަޭމ ބުނަމުންދާ ވާަހކަ. މިކަމުެގ އެފުށް މިފު

ޑޭޝަންތަކެްއ ވެްސ އެަބހުރި. އޭގަިއ މެންރެކޮެއ ވެްސ ކޯީނ ރިޕޯޓެްއ އެަބއޮތް. ިއ ން އަިދ ޭއރުގަޤާނޫނުއަސާސީ

އުމުގަިއ ޤަ  ނޫނީ މިދީގެން  ކޮށް އެފަރާތްަތކަށް އަދަބު ތައްަތއްބަޔާންކޮށްފައިހުރި ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަުހރި. އެކަން

 ށް ށް އޭރަކޯޓުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަ މް ފެްއ ނުޯހދައިދެވޭނެ. ސްޕްރީޞާށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންމިތިބަ ރަްއޔިތުންނަކަ

ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނަށް ެއއްވެްސ ކަމެއް ުނކުރެިވގެން ދިަޔ  ހިއުމަން .ފެނިގެންދިޔަ އެތަްއ ބައިަވރު މައްަސލަތަކެއް

މަސައްކަެތއް  ގޮތަކަށް އެއްވެްސ  ،ޓަރ ޖެނެރަލްްޕޮރސެކިއު ،ންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ޕޮލިސްއަޅުގަނޑުމެ ތަންތަން

ން އެކަން ނިގުޅިގެްނ ދިޔައީ. އަޅުގަނޑުމެރައްޔިތުްނެގ ވެިރކަން  ެވހިނުކުރޭ. ގާނޫނީ ާބރުެވރިކަން ގޮސް ދި

 އަެނއްކާވެސް އެފަރާތްތައް ރޭވިގެން، ަވގުވަގަށް އެތަން މިތާނގައި ރާވަމުން އެބަ ތަކުރާރުުކރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. 

ވެްސ  އަދި  ށް ީހވަނީއަޅުގަނޑަހެން ގެންދޭ ެވރިކަން ވައްޓާލަން. އަޅުގަނޑުމެން މަޑުން ިތބޭތީވެ ީހވަނީ

ަނމަވެސް، ފިތުނަ އުފައްދަިއގެން ނަމަވެސް އެބަ ރާވަމުން ގޮތެއް ހަދައިގެްނ  ކޮންމެހެންވީމާ، އެ އާދެވިދާނެހެން. އެ

އުމުގައި ތިިބ ޤަ ކަށް ޭދންޖެހޭ އަދަބެއްދީގެން ނޫނިއްޔާ މި އެބަދޭ ހަމަ އެ ބަިއގަނޑު. އެހެންވީމާ، އެފަރާތަ

 ޓްސް ކޮމިޝަނަށް.ހިއުމަން ރައި ންނުދެވޭނެ. އަޅުގަނޑު ވެސް ދިޔައި ފެއް ހޯަދއެއްޞާރައްޔިތުންނަކަށް އިން

ޑު ންނެވި ސީ.ޕީ، އަޅުގަނހުޝަނަށް ޭއރު ކޮމި ޮޕލިސްއެބޭފުޅުން ަވރަށް ބިރުން ިތއްބެވީ. ، އެހެންނަމަވެސް

 ރައްޔިތުންނަށް ލަ، އްސަމަ ވި އަނިޔާމެންނަށްއަޅުގަނޑު ނޫންތޯތަމަ މަރުޙަލާ މަށް ފުރަޢަދުލުގެ ނިޒާ ޖިނާޢީ ންދެންނެވި

ކިއުަޓރ ނެއޭ. ޕްޮރސެވޭފުޅުންނަކަށް ނުެހއްދެބޭ ތިފެްބރުއަީރ ނުވާ ުދަވހަކަށް  8 !ށްދޭށޭޙުޤީޤުކޮއަނިޔާވި މައްަސލަ ތަ

ެގ ރާއްޖޭ ގެންދާނީ.. އަޅުގަނޑު ކޮންތާކުންޯތ ންތެިޅ މީުހންގެ ެހކި ހެކިން،  ގެންނާށޭރަޝީދުއޭ ޖެނަރަލް ވިދާޅުވަނީ 
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ްލ ވެްސ ރަނެ ޖެ ރޕްރޮެސކިއުޓަ، ބަލަންޖެހޭ ަމއްސަލަތައްވި. އެފަރާތުްނ އަމިްއލައަްށ ީމހުންނަށް އަނިޔާަބއިވަުރ އް އެތަ

ވަުރ އި އެތަްއ ބަ ،އިވީަމ ވެްސ އެކަންަތްއ ނުބަލަުރއަީރ ނުާވ ުދވަހަކަްށ ހެއްދެފެބް 8ހަމަ ެއ ުނާވ ދުވަހަކަށް، 

ރީާނ ހުރި. ގަހެްއކާއި ިއ ވީޑިއޯތަކާ އާދެ!، ގެދިަޔއީ. މިކަމުިނގުޅިގެން  ޙައްޤުތައް އެތަްއ ަރއްޔިތުންގެ  ،ކަންތައްތައް

، ވެސްންނަމަުނލިބޭ. އެހެ އިންސާފެއްފަރާތްތަކަށް  އަނިޔާވި. އަދިވެސް ހަމަ އެ ރައްޔިތުންނަކަށްދިވެހި އެތައް 

މުްނ ުކރާނަމޭ ގޮވަ ލުޠި ބާށުންޖަހާނެމޭ، ްއޗެްއ ފުހުރިާހ އެ، ކާއިޓަުހރިާހ އެްގރިމަން ގެ އުލަތުދަ ދިވެހ ، ފުށުންޖަހާނަމޭ

ޔާމީނަްށ هللا ދުގޮސް ޖަލަްށލުން. ޢަބްން ޔާމީން ގެهللا ޢަްބދުްއލަކީ ޙަހަަމއެކަނި  އެ ދުވަނީ.ވެސް ކާ ގޮވަމުން އަނެއް

ެއ އީސް، އެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަ ގޮޅިޖަލުެގ ޔާީމނަށް ޙައްޤުވަނީ هللا ދުޔާމީނަށް ދިނުން. ޢަބްهللا ދުޢަބް ޙައްޤުވާ މިންވަރު 

އެއް މީނަްށ ޙައްޤުވަީނ ޖަލުން ގޮޅި. ަރއީސް ޔާބޭނުލި އްތުންނަކަށް އިންާސފެއްޔިިމ ރާއްޖޭެގ ރަ  ގެން ނޫނީއި ދެއްވަޅި ގޮ

އެަތއް  ، ކޯުޓ ފުރާޅުްނ ޓިނު ނަަގއިމް ސުޕްރީ ގެ ިދެވހިރާއްޖޭ .ވަރަްށ ބޮޑު އަނިޔާވެިރއެްއ އެއީ .ރި ރައީސްތެތްއިއްޒަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ފެނުނުނަށް ންމަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެޔަ ދަމާ ެނރިގެްނދި އިއި ހިފަތަެކއް ކަުރގަފަނޑިޔާރުން ބައިވަރު

ކުންފުންޏެއް. ސަރުާކރު . އެްއވެްސ ކުންުފންޏެއް ނެްތ ފެންމަތީގަިއ އޮތް ފަވިކި އި ހުރިާހ ކުންފުނިތަްއ އޮީތ ަދރަ

. އެތައް ބިިލއަން ބިިލއަން ނީގެންދާލިޙްގެ ަސރުކާރު ހީމް މުޙައްމަދު ޞާރާ ބްއޭ އިއްބާިކހިނެ އިރާންވޭޙައަޅުގަނޑު 

ނަށް ޙައްޤުވާ މިްނވަރު ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭީނ ރައްޔިތުން ،ައރައިގަނެ މުން. މިކަންކައޮތީ ގައުމު ދަރާ ކަށްރުފިޔާއަ

ން އެކަމަށް ގަނޑުމެއަޅައިގެން. އަޅު ވަޅުށް ފިޔަވާ ކަންކަމައިރުކޮްށގެން. ކޯނީ ރިޕޯޓުގައި ަބޔާންކޮށްފަޔާމީން ހައްޔަ

ވެްސ ރާވަނީ. ގާއްޭޓ ވެްސ އެަބ ާރވާ  ހަމަ މިާހރުއަނެްއކާ ވެސް ރަންނަމާިރ ައާރނެ.  ވަންޏާ ސްޖެހިއްޖެ ކަމަްށ ފަ

ތަްއ ކަންތައް ުކރާ ގާއްޭޓ މެްނ ުނވޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު އެއް މައިިތރިހަަމ ތަންތަނަށް އަރާ. އޭނަވެްސ  މަޑުމަޑުން

ށް އަާރ މަޝްވަާރކުާރ ގަަބލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ ރޭގަނޑު އެިކ ތަންތަނަށް ވަުގވަ އެބަ ޅަށްވެސް ަވރަށް ރަނގަ

ވަޅު ހޯދަމުން މި ުދވަނީ. ޯލވަޅު ލޯ ހަމަ އެިކ  ތޯ؛ އިންޯލވަޅެއްޭރވޭނެ ެއހެން ވެރިކަްނ ވައްާޓލަންވެގެްނ ، ތަނާއި

މައްސަލައެއް ނޫން. މުއައްސަާސގެ މައްސަަލއެއް ވެްސ  މި ގާނޫނީ؛ ޅުގަނޑުމެންނަށްއައެހެންވީމާ، ވަރަށް ސާފުކޮްށ 

، ެއހެންނަމަވެސްމަަސއްކަތް ކުރެްއވި ގައުމުގެ. ުޅން ވެސް ފުްނ އެބޭއަޅުގަނޑު ދުށިސުޕްރީމް ކޯޓުން . ކީނޫން މިއުޅެނީ

ިމއަދު ޖެހޭނީ. ިމއީ  ޔަުރކުރަން ނަ ހައްމީަމ ތައުމު. ފުރަޤަ ިކހިނެއްޯތ ހިންގާީނ ިމ  ރިމަތީކު އެްއ ނަމާރި މިވަރުެގ ރަން

އޭަނ  ތެެރއިންކަމެްއގެ ޘަޤާފީ އަނިާޔވެރި ވެރި ރާއްޖޭގައި މި ރެގެން އުޅޭ މައްސަަލއެއް ނޫން. މިއީ ޒަމާނުއްސުއުފެދި

، އަިނޔާވެރި، މަވެސްޑިމޮކްރަީސ ވެރިކަން ބަަދލުވެދާނެއޭ. އެހެންނަ ގެންެދވީ ރައީސް ވިދާޅުވަމުން ކުމެ އެ ހުރީ.ނު

. ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންވޭނެއޭ. އެހެންވީމާ، މޫގަނޑު ކޮށާލަން އެބަލެނު  މޫގަނޑު ކޮށައެއްއެ މެްއގެ ކަރިވެ ތާރުޚުދުމުޚު

 އަދާުކރަން. ޝުުކރުވަރަްށ ބޮޑަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެްއވި ފުުރޞަރަށް 

 

 ން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތު
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ޭރގައި އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން މަިޖލިސް ތެ ސްގެ ބަހުީއ މިއަުދގެ އިބްތިދާ .މެންބަރު އްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި

އެ ިބލުެގ  ބިލު.ށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ނައެ ގާނޫ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ަފރާތްތަކާއި ގުޅޭޮގތުން، ފެށުނުއިރުގައި

ަބހުސް އީ ގަިއ އެ ިބލުގެ އިބްތިދާ 10:20 ،ނީކުރަދުަގސް ޅުގަނޑުކަމަށް. އަފެށޭނެ ިމއަދު  ވެސް ސް ބަހު އީއިބްތިދާ

 ރަމުންގަނޑުމެން ބަހުސްކު ާހރު އަޅުމި ގަޑިއިރު. 4އޮތް ަލ އެބަ ޖުމު މުޅި އެ ިބލަށް ވެސް، ވެސްފަށަން. އެހެންނަމަ

 ޑުމެންސް އަޅުގަނދެން މި ގަާރރުގެ ބަހު ވަން 10:20ގަޑިިއރު. އެހެންވީމާ،  4ދާ ގަރާރަށް ވެސް މިގެން

އަޙްމަދު މެންބަުރ އިއްޒަތްތެިރ ިއރާެގ ހިތަދޫ މެދު ދާއަުރަވނީ ޞަުތ ރުފުިމ ކުރިއަށްގެންދާނަން. މިާހރު އަޅުގަނޑު 

  ށް.ރަޝީދަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: އަޙްމަދު ރަޝީދުހިތަދޫ މެދު ދާިއރާގެ މެންަބރު 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މިފަދަ ަގރާެރއް ިމ އިއްޒަތްެތރި ވަުރ ދާއިާރގެ ހިންނަޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

ކުރާ ވާހަަކ ވެސް ދަންަނވަން. ައދި މި ގަާރރަށް ތާއީދު  .ުޝކުރުދަންނަވަން ނޑުޅުގަހެޅުއްވީތީ އަށަ ހަށް ހުމަޖިލީ

ޕްރީްމ ސު  ބާރު ާގއިމުކުރުމުގެ  ފުޞާން ޢަދުުލއިންވަނަ ބާުބގެ ދަށު 6ނޫނުއަސާސީެގ ޤާރާ ގޮތުގަިއ ކު އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ފަދައިްނ ހިއުމަްނ ރަިއޓްސް ކޮމިޝަނަީކ  ދީފައިވާދަުށ ކޯުޓތަކަށް ަހއި ކޯޓަށާއި އަދި ގާނޫނުން ކަނޑައަޅާކޯޓަށާއި 

ހިއުމަން ރައިޓްްސ  އީ މުއައްަސސާއެއް. އެ ދަށުން އުފައްދާފައިާވ މުސްތަޤިއްލުވަނަ ބާބުގެ  7ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

. އެީއ ދީފަރުކޮށްކަަށވަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި ބާރުތައްއުފައްދާފައި އޮތީ ވެްސ  ސީންޤާނޫނުއަސާން މި ކޮމިޝަ

އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް  ،ކުރުމަށާއި ހިތްތަުކގައި އިޙުިތރާމު އަަށގެންނެވުމަށް މަސައްކަތްންގެ މީހު  ޙައްޤުތަކަށްއިންސާނީ

އިންސާީނ ޙައްޤުތަކަްށ ،  މަސައްކަްތ ކުރުމަށާއިިދނުމަށްއިތަްއ ހޯދަާމއި އެ ަޙއްޤުވުއެރުކުރި ، ރައްކާތެިރކުރުމާއި

ޑިމޮކްރެިޓކް މުޖުތަމަޢެއްގަިއ މިނިވަން ޒަތްތެރި ރައީސް، ރުމަށް. އިއް ވަޒަންކު އި ްށ ހިާތ މިންވަުރ ބަލަހުރުމަތްތެރިކޮ

. ެއއީ އެބަޔަކަްށ ޤާނޫނުއަސާސީްނ ންމުސްތަޤިއްލު ުމއައްސަސާތަކަްށ ަހރަކާތްެތރިވެވޭީނ ދެކަމެްއ ފުރިހަމައަްށ އޮެވގެ

ޮކށް އެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރުމުގެ ފުރުޞަުތ އެބަޔަކަްށ ށް އިޙުތިރާމުުމއައްސަސާތަކަ އެހެންލިބިދީފައިވާ ބާރުަތކަށް 

 ެޖހިނުވަިކ ފަރާަތކަށް  ކު ނޫނުއަސާސީންާނއި ގާނޫނުތަުކން ލިބިދީފަިއވާ މިނިވަްނކަމާއެއެބަޔަުކ ވެްސ ޤާއަިދ  ދިނުމާ

 ިމ ާރރުގަިއވާ ކަންބޮޑުވުންތަަކކީިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި ިމވާ ގަޒިންމާ އަދާކޮށްގެން. 

ދިރާސާކޮްށ ބެލުމަީކ  އް އެކަމެ، ނަމަތަކަްށ ހިންގާަފއިާވ ކަމެއްހަނިާވގޮ ރެއް ާވ ބާ ން ކަށަަވރިކޮށްދީފައިސީޤާނޫނުއަސާ

ހިނގާީނ ާރއްޖޭެގ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ޭއގެ ޒާތުގަިއ ބަރާަބރަށް ، އް. ސަބަބަކީމެކަކުރަންޖެހޭނެ ހެން ވެސް ކޮންމެ

. ރުކޮށްދީފައިާވ ބާރުަތއް ދެމިޮއވެގެްނ ކަމަށް ވާތީމުތަކަްށ ކަށަވަ ޤާއަސާސީން މުސްތަޤިއްުލ ކޮމިޝަންތަކަާށއި މަނޫނުޤާ

އި ހައްޓަ ޤާނޫނުއަސާީސ ނަގަ ،ޙްތިރާމްކޮށްއިށް ޙަނޫނުއަާސީސގެ ރޫޤާަފރާތްތަކަށް ވެްސ މި  ހުރިހާ އެހެންކަމުން 

 ޔާ.ޑަށް ޝުކުިރއްވި ފުރުޞަތަްށ ަވރަްށ ބޮއަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. ދެއް  ދެމެހެއްޓުމަށް
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 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ންބަރު ފުރުޞަތުައރުވަީނ ެވލިދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެިމ  ން ދެ ގަނޑުޅުރު. ދެން އަމެންބަ ތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތެ

 ޝަފީޤަށް.هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 

 :ޝަފީޤް ވާހަަކދެއްކެވުން هللاވެލިދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޢަބްދު

ބޭފުޅުން ވެސް އެކަން އެބަ  ހާވެްސ މުހިއްުމ ގަާރރެއް. ހުރި  ށްޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ިމ ަގރާރަީކ ަވރަ

މޫދަްށ ވަރު ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޖީހާން މަޙްނަިވ ކަމަށް ޓަަކއި ިހންފާހަގަކުަރއްވާ. މިފަދަ ަގރާެރއް ހުަށހެޅުއް

އަޅުގަނޑުމެން މިތާ  ވާަހކަ ފައގެ ބާރުަތއް ިނގުޅައިގަނެަރއިޓްްސ ކޮމިަޝނު ޝުުކރުއަދާުކރަން. ހިއުމަން  ްށ ބޮޑަށްވަރަ

ދިވެިހރާއްޖެއަށް އުފަންވެގެްނ  ސް ކޮމިޝަންރައިޓް ދައްކާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނަށް ގެންނަން އެބަެޖހޭ ހިުއމަން

. ގެންތޯދިަޔއީ ކޮްނ ހާދިސާައކާ ގުޅި ަރއިޓްސް ކޮމިަޝނެއް މުހިއްމުެވގެން ދިޔައީ ކޮްނ ސަބަބަކާ ހުރެތޯ. ިހއުމަން

ޝަނެްއ ރައިޓްްސ ކޮމި ދިަޔ ޙާދިސާތަކާ ގުޅިގެްނ ިހއުމަންއިމަުހ މާފުށީ ޖަުލގަިއ ހިނގަމްަބރުސެޕްޓެ 2003

ކަންބޮޑުވުމަކީ ގާނޫީނ ަގރާރަކުްނ ފުރަތަމަ އުފެދިގެން ިދޔައީ. އެއާެއކީގަިއ ރަްއޔިތުންގެ  ލްޖުމްޫހރިއްޔާ ރައީސު

ނެތޭ. އެ ކަންބޮޑުންތަކާ ގުޅިގެން އޭރު ޚާއްަޞ  ގާނޫނުގެ ާބރުެވރިކަމެއް އެ ކޮމިޝަނަކަށް ންނަމައިޞިއްޔަތެއް ނޫހަ

ރައިްޓސް ކޮމިޝަންެގ  ަވސްވަރު ާޤނޫނުއަސާސީގައި ވެސް ހިއުމަންމަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ އެުކލަވާލަމުންދިޔަ ދު

ިހ ދިވެ، ންނަށް އިންސާީނ ޙައްޤުތަކުެގ މުހިއްމުކަންމަީކ ޤާނޫނުއަސާސީން ވެސް ިދވެިހ ަރއްޔިތުވާހަކަ ލިޔުނިން. ބޭނު

ޞަދުގަިއ ކޮށްފަިއ އޮްތ ެއ ބޭނުމަށް ޓަަކއި އެ މާްތ މަޤުތަްއ ކަށަވަުރކޮށްދިނުން. ނީ ަޙއްޤުއިންސާ ންނަށްރައްޔިތު

ދިްނ އްސަސާއެއްެގ ގޮތުގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަަވރުކޮށްއެއާ ގުޅިގެން ދިެވހި ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަން މުއަ  .ކަމެއް

ދަށުން  ެއ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ދަުށން ސްޕްރީމް ކޯޓެްއ ވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، ަރއިޓްސް ކޮމިޝަން ހިއުމަން

ްސ ރައިޓް ނުއަސާސީގެ ދަށުން ިމ އައީ. އަިދ ހިއުމަން ތަސްދީޤުކުިރ ާޤނޫ  ވަަނ އަަހރު 2008ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަލަށް 

ވަަނ އަަހރުެގ  2008ށް ލިޔެިވގެން ިމ ައީއ ރަފުރަތަަމ ފަހަ  އެްއގައި ޝަނެއް ެވސް ޤާނޫުނއަސާސީމިކޮ

ީކ އަެންއ މުއައްސަސާެގ މި ކުިރ ކަމަ ން އެްއ މުއައްސަސާއި ،މުައއްސާސާ 2 އައި  އެުކއެކީަގއި ގަ.ޤާނޫނުއަސާސީ

ސްޕްރީމް ކޯުޓގެ ނޫން.  ކޯޓަށް ލިބިފަިއވާ ބާެރއް މްްސޕްރީ ގޮތުގަިއ އެއީ. އަޅުގަނޑު ގަޫބލުުކރާބާރުތައް ނިގުޅައިގަތީ

ަމހަކަށްުވރެން ގިނަ ، ާކއިުރ އަޅުގަނޑަށް އެނޭގ މަޖިލީުހެގ މި ފާއިުތެވގެންމިދާ މަހެްއާހ ދުވަސްތެޭރގައިވާހަކަދައް

 ެގ ވާހަަކ އެބަދަްއކައޭ.ޓުަވރަށް ގިަނ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެާދނެ ވަރަްށ ގިނައިްނ ސްޕްރީމް ކޯ، ހަަގވެގެންދާިއރުދުވަސް ފާ

ވާގޮތުން.  އެބޭފުޅުން ޢަމަުލކުރަްއވާފައި ެގ ވާަހކަ ިމ ދައްކަންޖެހެނީދަންނަވަންތޯ ރައީސް، ސްޕްރީްމ ކޯޓު

ށް ލިބިނުދޭ ނުފޫޒުތަކެއް ބޭނުންުކރައްވަިއގެން މިނިވަްނ އެ ބޭފުޅުންނަ، ދޭ ބާރުތަެކއްއެބޭފުޅުންނަށް ލިބިނު
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އަމުރުަތއް ެނރިގެން މިނިވަްނ ، ގެންޑުގެ ޙުކުމްތައް ނެރެ ފާނޑުވާލާފަިއވާތީ. ފާޑުމުއައްސަސާތަކުެގ ބާުރ ކަ

ރުމުެގ ން. މި ކަންކަްނ ބަދަލުކު ނޫ މުއައްސަސާތަކުެގ ތެރެއަްށ އަްތ ބާނާފައިވާތީ. މިީއ ގަޫބލުކުރެވޭެނ ކަމެއް 

ިމ މަޖިލީުހގެ ވީމާ، މިފަދަ ަގރާެރއް އަޅުގަނޑު އެކަާމ އުފާކުރަން. ެއހެން މަސައްކަތް މި މަިޖލީހުން ކުރަމުންދާތީ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފަިއވާ މިފަދަ ކަންކަން އެބަޖެޭހ ، ބަހުސްުކރެވެމުންދާއިރުތަޅުމަށް އައިސް 

 އްވަން. އެކަންކަްނ އެބަޖެހޭ ބަދަުލކުރަްއވަން. މި މަޖިލީހުން މިިނވަންސް ދޫކޮްށލައްލަފުޅަށް ވެފުޅުން އަމިއެބޭ

އެބަޖެހޭ ބަަހއްޓަން. ކިހިނެއްތޯ ސްްޕރީމް ކޯޓަްށ އަދިވެސް އެ މީހާ  ރެްއވީމަމުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަަރކު ވަކިކު 

 ބޭނުމޭ ެއ ކުަރއްވަނީ. މިތަނުގަިއ ފުޅުންނަށް ނެތް ބާެރއްގެ ކިހިނެއްތޯ ުބއްދި ގަޫބލުކުރަނީ. އެބޭ ،ބުނާނީ

ގެ ރައީްސ ވަކިުކރެވުނީ. ސްޕްރީްމ ކޯޓުން ިމ ސް ޮކމިޝަނުރވިސަ ވާހަކަދެއްެކވިގެން ހިނގައްޖެ ުކރީެގ ސިވިލް 

ާވ ގޮތުެގ ބުނެފައި  ނޫނުއަސާސީގައި ޤާ އީ ުކރެއްީވ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުން. އެ ޢައްޔަނުއެބޭފުޅާ ެއ މަގާމަްށ ، ވިދާޅުވަނީ

. ެއކަމަކު ގޮތުން ނެފައިވާ ސީގަިއ ބު ޤާނޫނުއަސާ ންން. އެބޭފުޅާ ވަކިކުީރ ދިެވހިރާއްެޖގެ ރައްޔިތުންެގ މަިޖލީހުމަތި

، އެތޯ މިކަން މިގޮތަށް ކުރާނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީއްނުވެއޭ. ިކިހނެއްވައްކެ  އޭނަ އުހުނ މި ބުނަނީ ކޯޓުން  މްސްޕްރީ

އްދަވަިއގެން ެއބޭފުޅުން އުޅުއްވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެކަން ނިމުމަކަްށ ހޯ ބޭނުންގެ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ނެތް ބާެރއް

މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މިވާ ަގރާރަށް އަޅުގަނޑު ފުިރހަމައަށް ތާއީދުުކރަމޭ. މިގޮތަށް ޓަކައި  ގެނައުމަށް

ލުކޮްށ ރަނގަޅުކުރުމުެގ މަސައްކަްތ މި ބަދަ އްޓޭ. މި ކަންކަން ގައި އެބަހުޚު އެތަްއ ކަމެްއ މި ރާއްޖޭެގ ތާރީ ހިނގާފަހުރި 

ސް އަވަަހކަށް ބަދަލުުކރުމުގެ މަސައްކަްތ ރަމޭ. މި ަކންކަން ވީހާ ވެފާކު އުދާތީ އެކަމާ އަޅުގަނޑުމަޖިލީހުން ކުރަމުން

ީސ ޤާނޫނޫއަސާ ެއއީ ދިެވހި .ބާރަށް ުކރިއަށްގެންދަން އެބަޖެހޭ. އެީއ ދިެވހި ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުގައޭ އަޅުގަނޑުމެން

  ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.ށްރަ. ެދއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަ ކޭމަސަްއކަތެ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެން ުކރާ

 
 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 هللا.ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ނޮޅިވަރަްމ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުަޙއްމަދު ނަޝީދު 

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:هللا  މެންބަުރ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ

ސްްޕރީމް ނޫން. ނޫނީ  ރައިޓްްސ ކޮމިޝަން އެކަންޏެއް  ޑުމެން ބަދަލުުކރަންވީ ހިއުމަން ނޝުކުރިއްާޔ ރަީއސް. އަޅުގަ

 ކޮމިޝަނަްށ ސްޓް ރައި ބަދަލުުކރަންވީ. ހިއުމަން ނޫން. އެ ތަންާތ ތިޭބ މީހުންެގ އިްޚލާސްތެރިކަްނ ފުރަތަމަ  ކޯޓެއް

ލާުޤ ކިަޔވައިގެްނ މި ީމހުން ެއ ކަންތައްަތއް ޚްއަ ސުލް ދެވިދާނެ. ދެންހުިރ ކޮމިޝަންތަކަްށ ވެްސ ބާރުެދވިދާނެ. ދުރޫބާރު

ރައިޓްްސ   ިހއުމަންއާއްމު ިދވެހި ަރއްޔިތަކަށްމިާހރު ވެސް މިއޮތީ ފުރަތަމަ ރަނގަޅުކުރަންވީ. އަޅުގަނޑު އަތުަގއި 

ށް ީމގައި ިމ ެއއްޗަކާ އެއްކޮ އޮްތ ސިޓީއެއް. މީަގއި ުހރިާހ ކަމެްއ ސާބިތުވޭ. ފޮޓޯތަކާއި ހުިރހާ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައި
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ޕެާޕ ސްްޕޭރ ޖެިހ އި، ަމރުތެޔޮލުްނ ތެޅި ވާހަަކއާ، ހުިރ މައްސަލަަތއް ަބލާފަ. މީަގއި އެބައޮްތ އަނިޔާުކިރ ވާަހކައާއި

 ގަިއ އިންނަީނ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުިމ މައްަސލަ ނިންިމ ގޮތުެގ ރިޕޯޓުަރއިޓްސްއިްނ  ާވހަކައެއް. ހިއުމަން  ވާހައާިއ ުހރިހާ 

ީމހަުކ ހެކިދީަފ އެބަުހރި.  3އެބަުހރި. ާއއްމުންގެ އި ޕޮިލހުން ހެިކދީފަ .ބައިން ހެކިދީފަޟީެއއް އެ. ކޯޓުެގ ޤާއޭނުވެ

ރައިްޓސް.  ގެންޯތ ހިއުމަން ނީ ްސޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެްއ ނެރެއެހެންވީމާ، މި މައްަސލަތަްއ ސާބިތުކުރަްނ ބޭނުންވަ

 . ިހއުމަންނެކަްތކުރާ ހުިރހާ ކޮމިީޓއަކުން ެވސް މަސައްަސރުކާެރއް ުރއްސަން ދިެވހިާރއްޖޭގެ އި އޮންނަ ރެްއގައިއެ

 .ޝަންތަކުން ވެސްދެންުހިރ ކޮމި، ްސޕްރީމް ކޯޓުްނ ިވޔަސް، ވިޔަސް ޝަނުން ވެްސ އެހެްނ ތަނަކުން ރައިޓްްސ ކޮމި

  ކޯޓުްނ މިެތރި ބަޔަުކ ެއ ަތންތަނަށް ލާންވީކީ. ެއހެންވީމާ، މި ސްްޕރީމްޞްލުުކރާަވރުގެ އިޚްލާބަދަ ކަންތައްތައް އެ 

ެއއް. . ެއހެން ކަމެއްކޮށްފައެއްއޮތީ މި ގޮތަށް އަމުރު ެނރިފަމިނޫން މި ކަންތައްތަްއ  ކަންތައްތައް ކޮށްގެންނެއް 

ފެށިގެްނ އަުއ ޖީލެްއ ބިނާކުރަްނވީ  ތްކުރަންވީ. މިާހރުންުކ ހޯދަން މަަސއްކަ ތެިރ ބަޔަޞްއެހެންވީމާ، ެއ ތަނަށް އިްޚލާ

ސްްޕރީމް ކޯޓަްށ ވެްސ ދެން ުހރި ތަންތަނަްށ  ،ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނަްށ ވެސް ިހއުމަންކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެން 

ެގ ދު ާޞލިޙްްމ މުޙައްމަމިާހރު އިބްރާހީހަމަ ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން މިހާުރ މި ތިިބ ޖީުލ ަލއިގެން ިމ ނުާވނެ ބަދަލެއް. 

އަނެްއކާ ެއ  .ގަ 2023ކާ ކާެރއް އައީ އަނެއްމާދަމާ އެހެން ސަރު .ންނިންމަ ތައްސަރުކާރަށް ފައިާދވާ ގޮތަށް ކަންތައް

ރައިްޓސް  ޑުވަންާޏ ހިއުމަން  ބޮށްސަރުކާރަްށ ފައިދާާވ ގޮތަށް ކަންަތއްތައް ނިންމަން މަަސއްަކތްކުރާނީ. އަމިއްަލ ޖީބަ

ހެްނ ދެންހުރި ކޮމިޝަނަކަށް ެވސް ރަނގަޅުވޭ. ެއކަމަކު އެ، ކޮމިޝަނަށް ވެސް ޝަންކޮރަޕް-ޓިއެން ،ވެސް ކޮމިޝަނަށް

ނުޭވ އެއްވެްސ ކަންތައްތަކެއް. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތއް  ވެއްޖިއްާޔ މި ރަނގަޅެއް މީހަކަށް ފައިދާާވ ކަމެއް 

. ވަރަްށ އަށްވާނެ ަބޔަކު ހޯދަންވީ ދިެވހިާރއްޖެފާރަެވރި ން ތަބަދަލުކުރާނެ ަބޔަކު މިތަންތަނަށް ވައްދައިގެްނ މި ތަން

 ށް. ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ ދެއްިވ ފުރުޞަތަ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ހެންވޭރު ެދކުނު ދާއިާރގެ ، އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެްނ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ

 .ްނ ޝަހީމަށްއިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައި

 

 ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު ޙުސައިްނ ޝަހީމް ވާހަކަެދއްކެވުން:

މޫދު ތެރި ަރއީސް ދެއްވި ުފރުޞަތަށް. ހިްނނަވަރު ދާއިާރގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖީހާން މަޙް އިއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ

ތަްއ ހަނިކޮށްފައިާވ ސްޕްރީްމ ކޯޓުެގ އެްއ މާއްދާއްޤުތަްއ އަދި ބަޙަެގ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ހިއުމަން 

 ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފަިއވާ މި ޢަަމލަކީ ިހއުމަންުކަރން. މި އަޅުގަނޑު ކުްށވެރSC-SM/42ި/2014 އްޔާ ޟިގަ

މާއްދާއާިއ ވަަނ  189ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނަށް ިބރުދެއްކުންކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ަބލައިގަންނަން. ޤާނޫނުސާސީެގ 
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ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އެ ކޮމިޝަނަށް  20ގެ  2006/6ގާނޫނު ނަންބަުރ ، ނަ ާމއްދާއާއިވަ 192ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަށް ިބރުދެއްކުްނ ކަމުގަިއ އަޅުގަނުޑ ބަލަިއގަންނަން. ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ޝައެ ކޮމި، ދީފައިވާ ާބރުތައް ަނގައި

ހަމަތަށް ކަމަށް ދެޭކ ބަޔަކު ވެރިކަމުަގިއ އޮންނަފަދަ އުސޫލުތަކާިއ ގަިއ ކަންދަާހރުއޮންނަންޖެހޭނީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަްށ މި ގެނެވުުނ ބަދަލާިއ ، ަނއި ބަދަލުަތކާއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީއަށް ގެ ތިބެ

 .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ރާ ކަމެއްށްވެިރކުުކރި ފުރަްއސާރައަކީ އަޅުަގނޑު ހަރުއަޑުން ކުއިންސާނީ ޙައްޤާއި ކަރާމާތަށް މި

 އިންޑިާއ ކަނޑުެގ ކުދިކުިދ ބަަވނަވެފައިވާ ދުނިެޔއެއްަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގައި އިންސާނުން ިދރިއުޅެން މި ެޖހެނީ

ވަކިްނ  ވެ ާރއެއްަގއި ދުނިޔެއާިއ އެަކހެރިޙަފަހަެރއްގަިއ ވެސް ކަންދަހާުރގައި އޮންނަފަަދ ހަނަފަސް ސަ .ޒީރާތަކެއްގަޖަ

ނޫްނ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ނިމިދިޔަ ސަރުާކރުގެ މުޅި  ކެްއގެ ތެރޭަގއެއްގެ އެއްޗިހި ހައްދައި ދަނޑުތަޑުފާފަޑު

ކަނޑިކިން ފުެހލާފައި ޭދ ، ބަަދލުކޮށް ށްފުޅިބައްތި އައްޔަ، ަކކޮށްބިދިވެިހރާއްޖެ ، މަކީ ދިވެިހރާއްޖެ ެއކަެހރިކޮށްވިސްނު

ރުން. ނޫްނ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ިދވެހިާރއްޖެ ކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ާވޞިލުކުހިކި ިމރުހެްއ ާކލައިގެްނ ތިޭބ ޘަޤާފަތަ

ގެ ގޭމްސްތަކުން  ހިނިތުންވުމާއި ުއފަލާއެކު ބަިއވެިރވަމުންދިޔަ ކޮމަންެވލްތުޔިތުންރައް މާ ތަހުޒީބު. ދިވެހިާރއްޖޭގެ

ރިންނަްށ ެވހިރާއްޖޭެގ ަރއްޔިތުންެގ ދަ. ދިްސ ނިގުޅައިގަތްވެ އްޤުޙަ އަޅުގަނޑުމެން މަޙްރޫމްކުރީ. ެއ އިންސާނީ 

ިމ ކަމެްއ ަބލައެއްނުގަެނވޭނެ. ، ސް ރައީ. ނޫން ރޫމްކުރިޙް ލިބެމުންއަިއ ކޮމަންވެލްްތގެ ހިޭލ ެވކްސިނުން އެ ކުދިން މަ

 . ެއ އިންސާީނ ޙައްޤުން ކުރި ތަކުްނ މަޙްރޫމް ޝިޕުރދިވެހިރާއްޭޖގެ އެތަްއ ރަްއޔިތުންނަކަށް ލިބެމުން އަިއ ސްޯކލަ

އް ފަންނީ ހުނަރު ބޭނުންވާ އެތަ ގެ ނުގަނެވޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭ  ްއ ބަލައެއް އެކަމެ، ރައީސް . ނޫންކުރި ގަނޑުމެން ވަކިއަޅު

ކަމަކުނުދޭ. މީތި ކަޑަ.  ،ަރއީސް ރި.އަިއ ފަންނީ ހުނަރުތަކުން މިބަިއމީހުން މަޙްރޫމްކު ބަޔަކަށް ހިލޭ ލިބެމުން

ޑިކްޓޭޓަރޝިްޕ ސަރުާކރު ތަަކކީ ދިެވހިރާއްޭޖގެ  ޚުުދމުޚުތާރު މިފަދަ، ސަުރކާރުތަކަކީދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފެދޭ މިފަދަ 

މީތި ކަޑަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައެްއ ، ަކންކަން. ރައީސް ނުްނ ބަންނަން ުކރާ އަތުން ކާްނ އިންސާ ބައިތުލްމާުލ ދެ

ބައިތުލްާމލު ާރއްޖޭެގ ނުގަނެވޭނެ. އިންސާީނ ޙައްޤުތަްއ ހަނިުކރުމަީކ ނިމިދިޔަ ަސރުކާރުެގ ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާ ިދވެހި

ދަގޮނޑިއެްއގަިއ ނޖެއްސުން. ކޮންމެފަަދ އަްށ ފެންކޮޅަކާއި ނުލަިއ ިދރުވާިލޔަްސ ބަސްބުނަން ނުެކޭރ ވަަރށް ފަހަތަ

ފަހަތަްއ ޖެއްސުން. އިންސާނީ  އި ނުކެރޭވަރަްށ ިބރުދައްކަ ިއލަން ކިތަންމެ ޒަމާނަކު ބޭްއވިޔަްސ ބަސްބުނެ އަނގަހުޅުވަ

 އުފެދިފައި އޮތް މިނިވަން މުައއްސަސާ ފައި ާނގެ ކާނާ. އެކަްނ ބަލަން ިދެވހިރާއްޖޭެގ އިންސާޙައްޤު އެއީ ުފރަތަމަ 

ގޮށްމަސްގަނޑަކަށް ހަދާަފއި ދެްނ ކޮންމެ ފަދަ މީހަކު ެވރިކަމުގައި އިނަސް އެއީ ނިމުނީ.  އި،ބާރުތައް ަނގަ އި،ދަށުލަ

އިސް މޮޅު ފަނޑިޔާރުްނ ތިބުމުގެ ބަަދލުގަިއ ނަށް އަ އެތަ، ދަސްކޮށްއި، ކޯޓުްނ މިކުާރ ކަމަކީ އެއްޗެްއ ކިަޔވަ ސްޕްރިމް

ނގޭަވރަށް އިންސާނީ ވާމީ ގުޅުންތައް ވެސް ކަނޑާލަނީ. އެމީހުންނަްށ އެްލއަޤްނޭގ ވަރަްށ ބައިނައެމީހުންނަށް އެ

މެްއ ށް ބޭނުޙައްޤުތައް ވެްސ ތިރިކޮްށލަނީ. ދެން އިތުުރ ެއއްޗެްއ ކިަޔވާަކށް ބޭނުމެްއ ނުވޭ. އިތުުރ އެްއޗެްއ ދަސްކުާރކަ

 ެއއްވެސް އިޙުތިރާމެއް ުކރާކަށް ބޭނުމެްއ ނުވޭ. އިންސާނަކަށް ޙައްޤެއް ދޭކަށް ބޭނުމެްއ ނުވޭ. އިންާސނީ ކަރާމާތައް
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 އުޅެވޭވަރަްށ ނުވެވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޭއގައި ތާށިގެ ސިނކުޑިއަށް ވިސްނޭ ނުވޭ. އެމީހުން ބޭނުންވާ އެމީހުން

ޒީބު ހުިމއީ ބަނަވެފަިއވާ ދުނިޔޭަގއި މި ތަ  ،ހަޑިކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ންގެ ހުރިާހ ޙައްޤުތަކެްއ އިންސާނު

ރާއްޖެ ަބލައިގަންނާނެ ކަެމއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުށްވެރިުކރަން. އަޅުގަނޑު ޖީހާނުގެ މި ހުށަހެޅުމަށް ދިވެހި

ީލހުގެ އެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް މަޖި މިފާސްުކރަން ރަްއޔިތުންގެ، ބަރާބަރަށް ާތއީދުކޮށް މިއަްށ ވޯުޓ ދީ

 ދަންނަވަން. 

 

 އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ުކރަމުން މިދާ ަގރާުރގަިއ ހިންނަވަުރ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް

ކުާރރުކޮށްލާނަްނ އެބޭފުޅާގެ ހުށަހެޅުމުގެ އަޅުގަނޑަށް ުޑ ތައަޅުގަނ، ހުަށހަޅުއްވަނީ ،މެންބަރު އެދިވަޑަިއގަންނަވަނީ

ދަށުްނ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ިމ އަމުުރގެ  SC-SM/42/2014 :ކޯޓުެގ ގަޟިްއޔާ ނަންަބރު މް ރީއަޑުއިވުނު ުޚލާސާ. ސްޕް

ގުޅަިއގަތްގަތުްނ އެާބރުތައް ނި ،ެގ ކިބައަްށ ލިބިފައިާވ ބާރުތަެކއް ނިގުޅައިގެންފަިއވާތީވެަރއިޓްސް ކޮމިޝަނު ހިއުމަން

ރާތަކަާށއި، އިާދރާތަކަށާއި، ވުާޒރާތަކަށާއި، ދާއިއެހެްނ ފާަރވެރިާވ  އިބަލަިއ ނުގަތުމަށް ިދވެިހރާއްޖޭެގ އެންމެހަ 

އަޅުގަނުޑ ދެންނެވިން ފެށުމުގެ ކުރީަގއި ިމ ަގރާުރ ބިނާވެފަިއ މިވަީނ  .މުއައްސަސާތަކަށް ިމ ަގރާުރ މިއަންގަނީ

، އަިދ ފަުހ ބަސް ބުނަީނ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ާޤނޫނުއަސާސީ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހަމަތަކުން ކަމަށާގަިއ އެންމެދިވެހިރާއްޖޭ 

އެޤާނޫނުއަސާސީގައި ދިެވހި ދައުލަުތގެ އެންމެހާ ާބރުތަްއ ފެށިގެން އަންނަނީ ވެސް އަދި ދެމިއޮންނަނީ ވެްސ 

ވަނަ ބާުބގަިއ  2ތައް ބަޔާންކޮށްދެނީ ންގެ ޙައްޤުރަްއޔިތު އެ، ދިވެހިރަްއޔިތުންގެ ކިބައިަގއި ކަމަށް ބުނެފައި

ަރއިޓްްސ  ފާަރވެިރ ފަރާތަީކ ިހއުމަން، ސާައކީއްކާެތިރ ކުރުމުެގ މުއައްސަބާބުގަިއ ބުނާ ަޙއްޤުތައް ރަ އެ  ،ކަމަށްވެފައި

ން ތެެރއިކޯުޓގެ އަުމރުން އެ ާބރުތަކުެގ  މް އަޅުގަނުޑ ދެންމެ މިދެްނނެވި ސްޕްރީ އި،އޮއްވަ  ކޮމިޝަން ކަމަށް ވެފައި 

އެބާރުަތްއ އަލުްނ  ،ނެފަިއ ވާތީވެގެ ކިަބއިން ިނގުޅައިގަރައިޓްްސ ކޮމިޝަނު  އެތައް ާބރެްއ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހިއުމަން

ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނަްށ ރައްުދ ކޮށްދިނުމަށް ބާރުއަޅާ ަގރާެރއް މިާހރު މި ހުށަހެޅި އަޅުގަނޑުމެްނ  އަނބުރާ ިހއުމަން

ސާްނ ޙި މިހާރު ިމ ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ތުޅާދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޑުމިދަނީ. އަޅުގަނ ވެމުންބަހުސް ކުރެ 

 އަށް. ންސައިޙު

 

 ސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:ޙު ސާން ޙިތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު 

ުކރުމުގެ އެންމެ އިްސ ފަރާތަީކ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ުފ ގާއިމުޞާޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާދެ! ޢަދުލުއިން

މުޅި ޮއވޭ. ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ އެބަ 141ކޯޓު ކަމަްށ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މްޕްރީސް

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެއް ނޫން. އަިދ ޝަރުީޢ  141ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހަމައެކަނި އޮތް މާއްދާއަކީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 
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ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ެއއް  141ކީ ވެްސ ހަމަެއކަނި ދާއަގުޅޭގޮތުން އޮތް ާމއް ެގ ބާރުތަކާ ދާއިރާ ާއއި، ޝަރުޢީ ނިޒާމު

ކޯޓަީކ  މްެމއްގައި ފަހުބަސް ބުނަން އޮތް ތަނެއް ނޫން. ސްޕްރީވީ ުހރިހާ ކަކޯޓަކީ ދުނިޔެ  މްނޫން. އާދެ! ސްޕްރީ

ތަނެއްެގ ކީ އެްއވެސް ސްޕްރީމް ޯކޓަނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެބލެނިވެިރޔާ އެއް ވެސް ނޫން. ޤާ

 ،ހެންއައްސަސާތައް ކީ ެވސް އެހެްނ ދަުއލަތުގެ އެހެްނ މުސްޕްރީމް ކޯޓަނޫްނ ޙަޤީޤަތުގައި.  ލެނިވެރިެއއްބެ

ތަކުެގ ެތރޭގަިއ  ްނ ލިބިދީަފއިހުިރ ބާރުަތއް ބޭނުންކޮްށ ެއ ަގއިޑުޤާނޫނުއަސާސީގެ އިމުެގ ތެރެއިްނ ޤާނޫނުއަސާސީ

ވަނަާމއްދާގަިއ  145ގެ ބާރުަތއް ޤާނޫނުއަާސސީެގ ސްްޕރީމް ޯކޓުފަންކްޝަން ކުރަްނ އޮްތ މުއައްސަާސއެއް. 

ުލ ނިންމުމަކަްށ ވެގެްނ ދާނެކަްނ ޠިރުްނ ނިންާމ ކޮްނމެ ނިންމުމަކީ ބާ ްނ ބޭއިމު އެ ، އޮންނައިރުބަޔާންކޮށްފައި

ެގ ކޮމިޝަނު ރައިޓްސް  ވަަނ މާްއދާއަށް ބަާލލުމުން އިނގޭ. ިހއުމަން 268އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ިމ ގާނޫނުއަސާީސގެ 

 ުމއައްސަސާތަކެްއެގ ބާރުތަްއ ން ވަނީ ަތކުާރރުކޮށް އެތަްއ ދައުލަުތގެސްްޕރީމް ކޯޓުގޮތަށް ލި އިބާރުތައް ކަނޑުވަ

ެތރޭގަިއ  ސްޞާތިޚްގެ އިސްްޕރީމް ކޯޓު . މަޖިލީހުްނ ފާސްކުާރ ގާނޫނުތަކަްށ އެންމެފަުހ ބަސް ބުނުމަކީ ލާފަކަނޑުވާ

ްއ އެން ފާްސކުރާ ގާނޫނުތަކުެގ މާއްދާއެއް ުނވަތަ ގާނޫނުން ބަހުމަޖިލީ ަރއްޔިތުންގެ ހިމެނިގެންވާ ކަމެއް ނޫން. 

ގާނޫނު އޮީތ އެންެމ  އެ .ށް ބެޭލ މިންަވރުސްޕްީރމް ކޯޓައެީއ ހަމައެކަިނ ، ތޯވޭއާިއ ޚިލާފުނޫނުއަސާސީ ޤާ

އާދެ! ނޫން. ބިފައި އޮްތ ކަމެއް ސް ލިޞާތިޚްށް ަބލަން އިސްޕްރީްމ ކޯޓައެއީ  ،އެންމެ މޮޅަށްތޯ ،ރަނގަޅަށްތޯ

 ންސްޕްރީްމ ޯކޓު ތެޭރގަިއ  އަަހރުތަކުގެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަްށ މި ފެނިގެންިދޔަީއ ފާއިތުވެިދޔަ

ެގ ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޝަލްވަނަ އަަހރު ޖުޑި 2008ެޖހިތަން.  ޝަލް ޑިކްޓޭޓަރޝިޕަކާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖުޑި

އެ މާއްާދއިން ލިބިފަހުރި ާބރުތައް ސްްޕރީމް ކޯޓަށް ނެިގ ހިސާބުްނ ، ބާިޠލުކޮށް)ބ( ވަނަ ާމއްދާ  21ޤާނޫނުގެ 

ރުކޮްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަީއ ސްޕްރީްމ ކޯޓުން އެކިއެިކ ކަންކަމުަގއި އަިމއްަލ ރާތަކު ފަށައިގެން 

 ެއ ހިނދަުކ ނަގަން ުކ ޓައަިދ ސްޕްރީްމ ކޯ ،ކަނޑުވާލައި ތަުކގެ ބާުތރައްއިސްނެގުމަށް ދަުއލަތުގެ އެހެްނ މުއައްސަސާ

ނިވަން މުސްތަޤިްއލު މުައއްސަސާތަކުެގ ބާރުތަްއ . މިރުބާރެްއ ސްްޕރީމް ކޯޓަްށ ނަގަމުންދިޔަ މަންޒަ  ބޭނުންވެއްޖެ

ފަންކްޝަން ުކރުން  ށްމުއައްސަސާަތްއ ފަންކްޝަންކުރަންޖެހޭ ގޮތަ ގައި ޑިމޮކްރެޓިކު މުޖްތަމަޢުވާލުމުން ނޑުކަ

 ފަދަ އެްއޗިއްސަީކ ޙުކުމެއްެގ ދަރަޖަ އަދި ޤަާރރު ރސާކިުއލަ، އްުމ ސިޓީއާމް ކޯުޓގެ ދިޔަ. ސްްޕރީ ހުއްޓިގެން

އްޔިތުންނަްށ ބުނެދީ، ލިބިގެންާވ އެްއޗެްއ ކަމަށް ސްްޕރީްމ ކޯޓުން ަބލަން ފެށި. އަިދ އެގޮތަްށ އަޅުގަނޑުމެން ރަ

އްުމ އާފެށި. ސްްޕރީމް ކޯޓުން ެނޭރ ކުރަން ވެސް މުއައްސަސާތަކަށް ބުނެދީ، އެގޮތަްށ މުައއްސަސާތަކުްނ ޢަމަލު

ަދރަޖަ ލިިބގެންާވ  ިއގެކީ ޙުކުމަން ލިޔާ ލޯީބގެ ސިީޓއައިޢުލާންާނއި ފަނޑިޔާރު ،ސަރކިއުާލއާއި، ސިޓީއާއި

ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޙުކުމެްއ ވާިސލުވެގެން އަންނަ ގޮްތ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނުތަުކގަިއ  އެއްޗިއްސެއް 

 މަކީއުޅުން ދީގެ އްެގ ދަރަޖަ ޙުކުމެ އޮތް. އެނޫން ެއއްޗަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން މި މުއައްސަސާތަކުން ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ

ގުޅޭގޮތުން ސްޕްރީްމ  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއުހި، ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަދާ ގޯހެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް
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 ާވގޮތަށް ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޟުއާއި ތަޢާރުކޯޓުން އެ ނިންމާފައިވާ ގަޟިްއޔާގައި އެއޮތީ ޤާނޫނުއަާސސީ

ގައި ކަްނކުާރ ތަކުތަމަޢުޑިމޮކްރެޓިުކ މުޖު، ތަމަޢުތަކުގައިއެހެން ުމޖު، ތަކެއް. ދުނިޔޭގައިނިންމާފައިވާ ނިންމުން ލާފަށްޚި

ބައެްއގެ ެއ  ުނވަތަ ެއ ގާނޫނުހަދާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ ވެސް ކޯޓަކުން  ން ނުވަަތ އެނޫންކޯޓު ސްޕްރީމް ، ގޮތަކީ

ޤާނޫުނ ފާސްކުރަނީ. . އަލުްނ ލެޖިސްލޭޓުުކރަނީ ނިންމައިފިނަމަ ލާފަްށ ކަންކަން ޚި  ކޮށްފަިއ އޮތް ތަަޞއްުވރާރުތަޞައްވަ

ިމ  ،ނުރަނގަޅު އިންަޓރޕްިރޓޭޝަން ރަނގަޅުކޮށް. އަޅުގަނޑު ިއލްތިމާސްކުރަންެއ އެ ނުރަނގަޅު ނިންމުން ނުވަަތ 

ތަްއ ކޮށްފަިއ ހުިރ ޢަމަލުޚިލާފަްށ  ރީްމ ކޯޓުްނ މިގޮތަްށ ނުރަނގަުޅކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހަށް ސްޕް 

އިން އަލުްނ ރަނގަޅުުކރަން. ޝުކުިރއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ޢާ ރީޒަެއ ގޯސްތަްއ ޤާނޫނުގެ ، ދިރާސާކޮށް އަޅުގަނޑުމެން

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ފެދޭ މަްއސަލަެއއް ިއއްޒަތްތެރި ބަރު. ިމ މައްސަަލއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަޒުބާތު އުޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެން

ަވރު ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި ިމ ނަހިން .އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާުތ މި ކުރަީނ މި މަޖިިލސް އިޤުާރރުވުމަށް .މެންބަރުންގެ

ެއ  ،SC-SM/42/2014ދެންނެވި ޤަޟިއްޔާ؛ އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ސްްޕރީމް ކޯުޓގެ ޙުކުުމގެ، އެީއ އަޅުަގނޑު މި

އެހެން އެންމެހަިއ  ގެމަށް ދައުލަތު ކުާތއަށް ޢަމަލުނުުކރުނު 11ެއ ޙުކުމުގަިއވާ ، ުނކުތާ 11ޤަޟިއްޔާގެ 

މުއައްސަސާތަކަށް، އިާދރާތަކަށް، ވުޒާރާަތކަށް އަންާގ އެްނގުމެއް. އަޅުގަނޑު ދެން މި ުފރުޞަތު ިމ އަުރވަނީ. 

ގަނޑު ފުރުޞަުތ ގަނޑު ިމ ފުރުޞަތު ައރުވަނީ. އެއަށްފަހުަގއި އަޅުާރގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަްށ އަޅުމެދުހެންވޭުރ ދާއި

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް އެ ބޭފުޅާގެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. މެދުހެންވޭުރ  ގެތިނއަރުވާނީ ދަ

 މް.ޘިދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ަޢލީ އާ 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ންވޭރު ދާިއރާެގ މެންބަރު ަޢލީ ާއޘިމެދުހެ

ިމ ޓަަކއި ުޝކުރުދަންނަވަން. ހިތްވަުރގަދަ،  ކަމަށް އެންމެފަހު ުފރުޞަތު ެދއްވިރައީސް. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި 

ރަށް ފަށްފަށުން މިތަނަށް ހުށަހަޅައިދެއްިވކަމަށް ޓަަކއި އަޅުގަނޑު އެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަ ރާރު ގަހިތްވަރު ހުރި 

ގަންނަ ުދވަހެއް. މިއަދަީކ އަޅުގަނޑު  ވެސް  ލަދު ިމއަދަކީ އަޅުގަނުޑ ވަރަށް، އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްޝުކުރުދަންނަވަން. 

ގަންނަނީ އަޅުގަނޑު އުޅުނު މަޖިލީހަކުްނ  ވެްސ ދުވަހެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުގަނުޑ މި ލަދު ވަރަށް އުާފވާ

ވެސް ދަުއލަތުގެ އެިކ  ޓުްނ އަދި އެނޫންއް އެތަކެްއ ކަންތައްތަކެްއ ސްޕްރީމް ކޯޚިލާފަށް އެތަކެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ

ިދޔައިުރގައި ެއކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ަބސްބުނަން ފަސްޖެހިފައި އިން މަޖިލީެހއްގައި އިދެވުނީތީވެ.  އްސަސާތަކުން ކުރަމުންމުއަ

ސީއާިއ ޚިލާފަްށ ކޮންމެ ަފރާތަކުްނ ވެސް ެއ މަޖިލީަހކުން ޤާނޫނުއަސާ މިއަދު އަޅުގަނޑު އުފާވަީނ އަނެްއކާ
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ަޔސް. އަޅުގަނޑު ެއއީ ހެޔޮ ަސރުކާުރ ވި، ސްރީްމ ކޯުޓ ވިޔައެީއ ހެޮޔ ސްޕް، ކުރިކަމުަގއި ވީނަަމވެސްކަމެއް

ދެވޭތީެވ މިއަދު ހަމަ ޔަޤީނުންވެްސ ނއަޅުގަނޑަށް އި ގައި އެ މަޖިލީެހއް ޤަބޫލުކުރާގޮުތގައި މި މަިޖލީހެްއ ނޫން.

، ންުލކުރުބާޠި އް ނަކުން ަބލިވީމާ އެ ިއލެކްޝަނެިއލެކްޝަ ،ވެސް އުފާވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް 

ނޫން ނަންތަކެއްގެ ބަޔަުކ  ސްޕްރީމް ކޯޓު ބޭނުން ،ނޫން ދުވަހެއްަގއި އިެލކްޝަން ބާއްާވތީވެ ސްޕްރީމް ކޯޓު ބޭނުން

ެގ ެއ ކޮމިޝަނު ،ގަިއ ިއލެކްޝަްނ ބާއްވާތީވެނޫްނ ތާރީޚެއް ސްޕްރީްމ ކޯުޓ ބޭނުން، ގޮސް ެއއަށް ވޯޓުލާތީވެ

ހަަމ ސްްޕރީމް ޯކޓުން. ޖުޑީޝަލް ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުން ފަނޑިާޔރުންެގ  ރީ ޙުކުމްކު ން މެންބަރުން ގެންޮގސް ަޖލަށްލާ

ޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އަ ޖުޑީޝަލް ަސރވިްސ ކޮމިޝަނުެގ ބާރު ކަނޑުވާލަން މަަސއްކަތްކުރީ  މައްސަލަތައް ބަލަންފެށީމާ

މުކުރާ ރިޕޯޓެްއ ދުނިޔޭެގ ލާޒި ކަްށ ެއ ކޮމިޝަނަށްތަމަްނ ަރއިޓް ކޮމިޝަނުްނ ެއ ފަރާއުދަންނަވާ ސްޕްރީްމ ކޯޓުން. ހިމި

ރު ދަްއކައިފި. ެގ ބާރުތަްއ ކަނޑުާވލައިފި. ބި ކޮމިޝަނު ސްމަން ރައިޓް އުއެހެން ތަނަކަްށ ފޮނުވަްނ ނިންމި ހިސާބުްނ ހި 

މޯޓޯގެ ދަށުްނ ށް، ދަޢުވާ ުނލިބި އަމިްއލައަްށ ސޫޤީޤުުކރަން، ޖިނާޢީ ަދޢުވާކޮއެ ފަރާތްތަާކ ދޭތެރޭަގއި ޖިނާޢީ ތަޙު

ސްޕްރީމް ކޯޓަށް އަޅުގަނޑުމެން ިމ ،  ކުާރހިސާބަށް ހިނގައްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލަ ބަަލއި، ކަންކަން މައްސަ

ކަްށ ތުުހރިގޮތަހިުތހުިރ ކަމެްއ ހި ނޫން. ސްޕްރީމް ކޯޓަކީ  ވެްސ އެއެއް  ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައިާވ ބާރަީކ ެއއްގޮތަކަށް 

ބައެއް ނޫން. ެއއީ މި ޤާނޫުނއަސާސީގަިއ ވަިކ ގޮތަކަްށ އޮްތ  ފައި ބަލަން އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީްނ ދޫކޮށްލާ

ެއ  ކަމެއް  ކަނޑައެޅިގެން އޮންަނ ކަންތައްތަްއ ެއ އޮްތ ގޮތަްށ ބެުލމަށް ދޫކޮށްލާފަިއވާ ަބއެއް. ަވރަްށ ފަސޭހަ 

މާ އެތަނުން ރަނގަޅު ަޔއިއެތަނަށް ދި އިދެމީހަކު މައްސަަލއެއްގައި ކަމެްއގަ .ވާނީ ނަށް ދީފައި އަޅުގަނޑުމެންބޭފުޅުން

 ނިންމާލަްނ އޮތް ިއ ކާކުޯތ ބަލައޮީތ އެްއގޮތަށް ކަންކޮށްަފއި  ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ،މީހަކީ ާކކުތޯ

 އެންމެފަހު ަބސް ނޫން ސްޕްރީްމ ކޯޓަކީ. ކަށްވެގެން ަބަލން ތިބި ތަނެއްތަނެއް އެއީ. މާ ބޮޑެތި ކަންތަްއ މާމޮޅު ބަޔަ

ެވސް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ކަމަށް މި ަމޖިލީހުގެ ުހރިހާ ަފރާތްތަކެއް ގައި ސްްޕރީމް ކޯޓު ނޫންރިހާ ކަެމއްބުނާނީކީ ހު

ޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ މިނިވަން އަ ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަށް ހެކިވާނެ.  ވެްސ އެ ގޮތުގައި ުހރިާހ މެންބަރުން

ޑުމެން އުެވެގން ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭތޯ. އަޅުގަނއްސަސާތައް ޙަޤީޤަތުަގއި މިނިވަންކަންމަތީގަިއ މުއަ

 ތަުކރާުރކޮށް އަޅުގަނޑުމެންެގ މި އޮްތ ތިންބާރަށް ާފރަވެިރވާނެ އިުތރު ކޮމިޝަންތަކެއް އޮވެގެން  މަސައްކަރަމުން މިދަނީ

ްނވެގެން. އެހެންވީމަ، މަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާތީވެ ެއކަން ކުރަތަަރއްޤީ ނެތް ކަ، އުމުގެ ކުިރއެރުންނޫނީ މި ޤަ

ވެްސ މި ޤަބޫލުުކރާގޮުތގައި މި ޤަރާުރ ނުވަަތ މި މައްަސލަ ކޮމިޓީައކަށް ދިޔަކަުމގަިއ  އަޅުގަނޑު ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ުމގަިއ ވީނަމަވެސް، ެއ އިއްޒަތްތެިރ ްށ އޮްތ ކޮމިޓީްނ މި މަްއސަަލ ބެލިކަވަކިްނ ޚާއްަސކޮށް މިކަމައަިދ  ،ވީނަމަވެސް

އޭގައިާވ ގޮތަށް ބާރުތަްއ  ،SC-SM/42/2014 ،ރކޮށްފައިފަ ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަޟިއްާޔއަކަށް ރިމެންބަރު 

ވަތަ ނަގަިއގެންފައިާވ ނަގައިގެންފައިވާ ާބރުތަކަކީ ޤާނޫނުއަސާީސއާއި ޚިލާފަށް ަނގައިގެންފައިވާ ާބރުތަކެއް ކަމަށް ނު

ގަިއ ޟިއްޔާއަީކ ނުވަަތ ެއ ނިންމުމަކީ ާބޠިުލ ނިންމުމެއްކަމުއްތަކެްއ ކަމަށް ަބލައި، ިމ މަޖިީލހުެގ ތަޅުމުން ެއ ޤަ ކަންތަ



31 

 

ވެސް އެކަމަށް ތާއީދުކޮށް އެކަން ޤަބޫުލކުރާ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ އިއްޒަތްތެިރ  ނިންމުމަށް އަޅުގަނޑު

 ސް. ރައީ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

ބާރާތުްނ ޢި ޙަ ިމހާުރ މިވަީނ ަވރަްށ ޞަރީ  ހުށަހެޅުމަށްންނަްށ ހުށަެހޅިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެ

 ސް އަޅުގަނޑުމެން ިއހަށްހުމިހާރު ހިނގަމުން މިދާ ބަ ުހސް، ބަ  އީ. އަޅުގަނޑު ދެން އިބްތިދާވެްސ ލިބިފަ ސާފު ތާއީދު

ޓުގަިއ އެ އޮތް ށް ހަމަ ލިސްބޭފުޅުންނަ ްނފަ ތިއްބެވި ްނ އެދިވަޑަިއގެވަސްަގއި ވާހަކަދަްއކަހުިމ ބަބާއްވާނަން. 

ނަވާނެ. ސަށް ެއނބުރި އަންނަިއރުގަިއ އެ ުފރުޞަތު ލިިބވަޑައިގަންހުތަރުތީބުން އަލުްނ އަނބުާރ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަ

 ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މުޙައްމަދު ނާޘިމް ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ތިނގެދަ، މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ައރުވަނީ

ނުކުޅެދުންތެރި ހުންަނ މީހުންެގ ޙައްޤުަތއް ަރއްކާތެރިުކރުމާއި ާމލީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ  2010/8 ؛ނަންބަރު

 ޓަަވއިދެއްވުމަށް.އްްސ ފަހުބަ އީއިބްތިދާ ގެ ބިލު  އުމަށް ެއ އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ހުަށހަޅުއްވާޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނަ

 

  ނާޘިްމ ވާަހކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައްމަދު ގެތިނދަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންަނ މީހުްނގެ )، 2010/8ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. `. އާދެ! ގާނޫުނ ނަންބަރު 

ށް ދެވަނަ އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު. ( އަފޯރުކޮށްދިުނމުގެ ޤާނޫނުޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިުކރުމާއި މާލީ އެހީތެިރކަން 

ލާނަން. އިހެޅުމުގައި މަިއގަނޑު މަޤްޞަދެްއ ދަންނަވަ ރައީސް. އަޅުގަނޑު މި ިބލު ހުށަ އާދެ! އިއްޒަތްެތރި

ފަދައިްނ ާއއިލާެގ އެނިގވަޑައިގަންނަވާނެ ރައީސް ޚާއްަސއެހީއަްށ ބޭނުންާވ މީހުންނަީކ އިްއޒަތްތެރި ، ޚާއްޞަގޮތެއްގައި

 ބައެއް. އަދި ީމގެއިތުރުްނ ެއ މީހުންނަީކ ވެްސ ންވާނުބޭމަޢުގެ އެހީެތރިކަން ވަރަްށ ބޮޑަށް އެހީތެރިކަމާިއ އަިދ މުޖު

ބޫލުުކރަން. ގަދޭންޖެޭހ ބައެްއ ގޮތުގަިއ އަޅުގަނޑު  ގޮުތގައި ނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ އެ ީމހު

ޓަކައި ިމހާުރ  ފުއްދުމަށްބޫުލކުރާގޮުތގައި އެ މީހުންގެ ަޟރޫރީ ކަންަތއް ގައަޅުގަނޑު ނާޔަތްތަަކކީ ދެވޭ ޢިމިހާރު މި 

ީމހުންނަށް މި ދެވޭ  އެ، ޫބލެއް ނުކުެރވޭ. ހަމައެއާެއކީގައިގަްއ ކަމުގައި އަޅުގަނޑަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޢިނާޔަތެ

ފުއްދުމަށް ޓަކައި ކުެރވޭނެ  އެ ީމހުްނގެ ޟަރޫރީ ކަންކަން ބޭނުންމިހާރު މި ދޭ މިންަވރަކީ ވެސް މާލީ އެހީތެިރކަން 

ބައްދަުލވުމެއް އަިދ ިއއްޔެަގއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީެގ ފަރާތުން ބޭްއވުނު  ދެ!ލެްއ ނުކުރަން. އާކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫ

އްޔާ މިވަނީ މިކަމާ ެބހޭގޮތުްނ ރި ހޫދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާުތގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމް ެވލި ެއވޯޑުޚާއްޞަގޮތެއްގަިއ ރި

ރިއްާޔ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުގަިއ ވިދާޅުިވ ހޫ ޖުމްޑު ރައީސުލްފަ. އަޅުގަނލުކޮްށ ވާހަކަފުުޅ ދައްކަވާޞީ ވަރަށް ތަފ

ިރއްޔާ ހޫ. އާދެ! ރައީުސލްޖުމްމެްނބަރުންނަށް އިްއވާލާނަން ވިދާޅުވުމެއް އަޅުގަނޑު މި އިއްޒަތްތެރި މަިޖލީހުގެ 

މުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މީހެްއގެ ކިަބއިގަިއ ނުކުޅުދުންތެރިކަްނ ހުރުމަީކ ެއ މީހެއްެގ ބަދުނަސީުބ ކަ" ،ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
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އިގަިއ ުހިރ ހުނަާރިއ މަސައްކަތް ުކރަންީވ ެއ މީހުންެގ ކިބަ ެގ ޤަބޫލު ނުުކާރ ކަމަށް. އޭެގ ބަަދލުގަިއ މުޖުތަމަޢު

އާދެ!  "، ެއ މީުހންނަކީ ނަސީބުެވރިން ގޮތުގަިއ ހެދުން ކަމަށް.ށްދީމަގުފަހިކޮ ގޮތްތައް ޤާބިލުކަން ބޭނުންހިފާެނ 

އިދޭ މި ސަރުާކރުގެ ިސޔާސަތަކީ ުނކުޅެދުންތެރިކަން ުހރި ީމހުން ނޫީނ މެންނަށް އެަބ ދައްކު މީގެންވެސް އަޅުގަނޑު

  މީހުންނަކީ އެ ، ހިފައިވާ ީމހުންނަކީ މި މުޖުތަމަޢުގަިއ އެ މީހުންެގ ބޭނުންތެރިކަްނ ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުން

ޅުގަނޑުގެ ހިތުގަިއ ބަހައްަޓއިގެްނ ދު އަމަޤްޞައާެދ! މި . މު ބަެއއް ގޮުތގައި ހެދުން ކަންއްމުހިމުޖުތަމަޢުގައި 

ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު  ގެ ފުރަތަމަ ކަމެއް، އެގޮތުންފަ. މިވަނީ ހުށަަހޅާކަމެއް އަޅުގަނޑު  7އަޅުގަނޑު މައިގަނޑު 

އާދެ! އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، ލުން. އިދަފުތަރެއް އެކުަލވަރިކަްނ ހުންަނ މީހުންެގ ނުކުޅެދުންތެ، ފައި ވާނީހުށަހަޅާ

ްއ ރެއަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދަފުތަ ނާ އިރުަގއި ޚާއްޞަ ެއހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުތަނަށް އަމިހާ

ތަފާތު އުނަދގޫތައް ކުރިމަތިވެފަ. މިވަީނ  ކަންކަްނ ުކރުުމގައި ަސރުކާރަށް އެކުލެވިފަެއއް ނެތް. ީމގެ ސަބަބުްނ އެކިެއކި 

ލުުމގައި ެއ އިކަންކަން ުކރުމުަގއާއި އަދި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ބަޖެޓު އެކުަލވަޚާއްޞަގޮތެއްގަިއ ރާއްޖެެތރޭގެ އެިކއެކި 

ށް ވޭ. އަިދ އެ ީމހުންނަ ހެދުުމގައި އުނދަގޫތަކެްއ ުކރިމަތިެއލޮކޭޝަންތަްއ ކިއެިކ މީހުންނަށް އެުކލަވާލަންޖެޭހ އެ 

. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ދަފުަތރެްއ ބޭނުންވާ އެހީެތރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުގަިއ ތަފާތު އުނދަގޫަތއް ކުރިމަިތވަމުންދޭ

ުމ ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި ދެކި، އަިދ އްރަށް މުހިތަކުްނ ބެެހއްޓުމަކީ ވަ އެކުލަާވލައި އެކަން ަސރުކާުރގެ ކަމާބެޭހ ވުޒާރާ

އަޅުގަނޑު ވާނީ ހިމަނާފަ.  ގައި ެގ ފުރަތަމަ ކަމެްއ ގޮތުމާއްދާގެ )ހ(ވަަނ  26މި އިްޞލާޙުގަިއ މިކަން 

އެ މީހުން ގިންތި  ،ކަނޑައަޅައިހުންނަ މީހުން  ނުކުޅެދުންތެިރކަންދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގަިއ ، ހަމައެއާއެީކގައި

މިީއ ، ނަާވލި ސަބަަބކީދެވަަނ މާއްދާގަިއ ހިމަނާފަ. އާދެ! މިގޮތަްށ އަޅުގަނޑު މިދަންއޭެގ  ވާނީކުރަންޖެހޭނެކަްނ 

ނަުކރެވޭިއރުގަިއ ގޮތެއްގައި ުނކުޅެދުންތެރިކަން މިހެން މާމައްަސލައެއްެގ ގޮތުަގއި ހިމެނޭތީ. ޚާްއޞަފުދޭވަރަކަށް ބޮޑު 

ިމ އިއްޒަތްތެިރ މަޖިީލހުެގ ސަމާލުކަމަްށ ބައެްއ ަކހަަލ އާދެ! އަޅުގަނޑު ްށ މިވަނީ ެބހިފަ. ތަފާތު ގިންތިތަކަ

ކުރެވިަފއި ްށ ރެކޯޑުންނަާވލާނަން. ފެނުމުެގ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުިރ މީހުންެގ ގޮުތގަިއ މިހާުރ މިހާތަނަތަފާސްހިސާބު ދަ

ުހިރ  ޖިސްމާީނ ނުކުޅެދުންތެރިކަން، 1278ޅެދުންތެރިކަން ނުކު މުގެ އަޑުއިވުމާިއ ވާަހކަދެއްކުީމހުން.  750ވޭ އެބަ

. 580މީހުން. އޯޓިޒަމް  1949ދުންތެރިކަން ުހރި ީމހުން ވިސްނުމާިއ ސިކުނޑީެގ ނުކުޅެ. 2476މީހުންގެ އަދަުދ 

ްށ ަލ މިހާތަނަމީހުން. ޖުމު 1007ބިލިޓީްޒ އެލް ޑިސްޕަ. މަލްޓި 66ކަން ހުިރ މީހުން އުނގެނުމުގަިއ ނުކުޅެދުންތެރި

ސްްޓރީެގ ވޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ޖެންޑަރ މިނި ކުރެވިފައި މީހުްނ ރެކޯޑު  8113ގެ ރެކޯޑްސްއިން ދަްއކާގޮތުން އެންސްޕާ

، ވަނީފަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުންީމހުން މިވަީނ ރަޖިސްޓަރ ކުެރވި 15360ހިސާބުތައް ދަްއކާގޮތުން ިމހާތަނަށް 

 މިގޮތަްށ ގިންިތ ކުެރވިފަިއ ނެތުމުގެ . އަިދ ތަފާްސހިސާބެްއ އެްއވެސް ތަަނކުން ެބލެހެއްޓިފަިއ ނެތް ކަންފުރިހަމަ 

ގިންތި ކުރުމުަގއި ތަފާތު ދޭންޖެހޭ ެއހީތެރިކަން ދިނުމުގައި އަދި ވުޒާރާތަކުން ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އެިކއެކި 

ސަރުާކުރގެ މަްއޗަށް ނޫނިްއޔާ ިމކަމާބެޭހ ވުޒާރާެގ މަްއޗަށް ިމ  ،ންވުމާެއކީގައިގޫތަްއ ކުރިމަތިވަމުންދޭ. އެހެއުނދަ
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ހަމައެއާއެީކގައި ދެްނ ހިމަނާފަ. މިބައި ޑު ވާނީ ގޮތުަގއި ހެދުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަނުކރެވޭ ކަެމއްގެގިންތި ކުރުމަކީ ލާޒިމު

ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ މާލީ ޢިނާޔަތް ބޮޑުުކރުން. ، ނޑު ހިމަނާފައި ވާނީތިންވަނަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަޅުގަ

ްސ ރުފިާޔެގ ހާ 7ރުފިޔާ ، ހާސް 5 ޑު ހުށަހަޅާއާދެ! އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހަުރގައި އަޅުގަނ

ތަކަްށ ކުޑަކޮށް  ސާބު ގަނޑު ތަފާސްހިކުެރވިދާނެ. އަޅު ސާސް ޙް ވާހަކަ ެދކެވުނީމަ އެއީ ބޮުޑ އަދަދެްއ ކަމަށް އި

ހާސް ރުފިާޔ އަކީ ިއއްޒަތްތެިރ  2މި ، ހާސް ރުފިާޔ ކަމުގަިއ ވާއިުރގައި 2ބަލައިލާނަން. މިހާުރ ދެވެނީ 

މިހާުރ ، އަުޅގަނޑުމެން ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަްށ ބަލަިއލާިއރުގައިަޑ އަދަދެކޭ. މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަްނ އޮީތ ވަރަްށ ކު

ވަރަްށ މަދު ތެރަޕިްސޓުން. ގައި މި ތިބެނީ ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗު، ތަްއ ހުންަނގޮތަށް ބަާލއިރުަގއިތަކުެގ ކަންތައްހޮސްޕިޓަލް

މީހުން. އޮިކއުޕޭޝަނަްލ  3ގައި މި ތިބެނީ އެގޮތުން ސްޕީޗް ތެރަިޕސްޓުން ގޮތު .އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ފާހަގަކޮްށލާނަން

ހަަތރު  ކުެރވިފަިއ މީހުންނަށް ަބލައިގެްނ މީ ގިންތިްނ ދަންަނވާިލ ުޑ ކުރިއަޅުގަނިމ ކަކު. ތެރަޕިސްޓެްއ ގޮތުގަިއ އެ

 އެ ދޭންޖެހޭ ްޓރީޓްމެންޓުވަންޏާ އެ ީމހުންނަށް  ނޫނީ ފަސް މީހެއްގެ މަްއޗަށް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮއްސި ަކމަށް

ންވާ ޞަ ެއހީއަްށ ބޭނުންކަމުން، މި ާޚއްމިދަނީ. އެހެމި ހިމެނިގެްނ ނުމަކީ ވަރަްށ އުނދަޫގ ކަމެއް ގޮތުގަިއ ދި

މިހެްނ ދާއިުރގައި އެ މީހުްނ މި ފަރާތްތައް މި ދާންޖެހެީނ އަމިްއލަ ުކލިނިކްތަކަްށ ނޫނިއްޔާ ައމިއްލަ ަހސްފަތާލުތަކަށް. 

ދަތި އަދަދުތަެކއް. މިގޮތުން އަޅުގަނުޑ  ވެސް ސާސްކުަރންޙްށް އިކުރަންޖެހޭ ަހރަދުތަކަީކ އަޅުގަނޑުމެންނަ

ޓްރީޓްމަންޓަކަށް ދާ ުދވަހަކަށް އެ މީހަކަްށ އެަބ އެސެސްމެންޓަކަށް ނޫނީ އެންމެ ކަނި އެންެމ މައެހަ ،ނަވާލާނަންދަން

 9ގާތްގަނޑަކަށް ާޏ ވަން ކަމަށް ދޭތެރޭގަ. ޭއގެ ާމނައަކީ ހަފްތާއަށް ަބލާ ރުފިޔާ އާ 300ރުފިޔާ އާިއ  250ދޭ 

 މީަހކުރާއްޖެތެޭރެގ ރަށަކުްނ ިމ ތަނަށް  ،ގައިއެއާއެކީ ދޭ. ހަމަރަދުވެގެްނ އެބަޚަ ސަތޭކައެއްާހ ރުިފޔާ އެ ީމހާ އަތުން 

އެ ެރ މާބޮޑު. އަޅުގަނޑު ވަސާްސ ކުެރވޭޙްއަދި އި ނަށް އަންނަ މާލެއަށް އަންނަ ކަމަށް ވަްނޏާ އަޅުގަނޑުމެން

ތި  ،އޮމަދޫ ގަިއ ހަމައެކަނި ެއއް ރަށެްއ ކަމަށްވާ، ދާިއާރގެނިސްބަތްާވ ދަނގެިތ ކަމަްށ  ދާއިރާއެްއގެ މެންަބރު

އަޅުގަނޑުމެން އެބަތިބި މީހުްނ  96ސަމާލުކަމަށް އަޅުގަނޑު ގެންނާނަން. ހަމައެކަިނ އެއް ރަެށއްގައި ބޭފުޅުންގެ 

އެީހއަށް ބޭނުންވާ. ިމއީ  ކުދިްނ ޚާއްޞަ  9ކަނި އެްއަގއި ހަމައެ  ގެ  އް ރަށެއްގަ. އެ. އެންމެ ެއހީއަށް ބޭނުްނވާ ޚާއްޞަ

ކަމެއް. މީގެން ަރށަކުން މާލެއަށް މިކަމުގެ އެހީތެިރކަމެއް ހޯދަން އަންނަްނ  ންޖެހޭޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަ

ރުފިޔާ. އެނުބރި  600ދެމީހަކަށް މިދަީނ ހަަމއަށް އަންނަްނ  ޖެހިއްޖެ ޙާލަެތއްގަިއ ފުރަތަަމ ރަށުްނ ފުރަިއގެން މާެލއާ

ިހސާބުން ފެިށގެން އަނެއްާކ އިުތރު   ބައިެވރިވާ ދޭ. މީެގ ްޓރީެމންޓެއްގައި  ސަތޭަކ ރުިފޔާ އެބަ  ާބރަ ވަންާޏ  ދާކަމަށް

ރަދުތަކެއް އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، ޚަސަތޭކަ ރުފިޔާ އެބަ ދޭ. މާލޭގައި ތިބެން ޖެިހއްޖެްއޔާ އަނެއްކާ އިުތރު  ނުވަ

 އަދި. ާވ އަދަދެްއ ނޫްނ ކަންރުފިާޔ އަީކ މިކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންހާްސ  2އެނޭގ ދެއްޯތ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ

މިފަަދ ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންާވ ކުދިންެގ ެތރޭގަިއ ތިޭބ ބަެއއް ، ިމ ފާަހގަކުރަނީހަމައެއާއެީކގަިއ މިކަމުެގ މާިހރުން 

މީހުންނަީކ  އެ، . ހަަމއެއާއެީކގައިކަަހލަ ކާާނ ޭދންޖެހޭ ބައެްއގެ ގޮތުގައެ މީހުްނ ަވކިކުދިންނަކީ ެއ މީހުންނަށް 
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މިފަދަ . ވެސް ުކރުވަންޖެޭހ ބައެއްެގ ގޮތުގަ ތައްސައިޒްްނ އެމީހުން ބަެއއް ކަަހލަ ެއްކސަސްކޫލަށް ގެންދިއުުމގެ ކުރި

ރުފިާޔއަީކ  2000މި  ،. އެހެންކަމުންާއއިލާތައް ިމވަނީ ނުކުޅެދިފަ ޓަަކއި މި ތަކެތި ގަނެ ކަންކަން ކުރުމަށް

ރުފިާޔ އަޅުގަނޑުމެން  7000ފިޔާ، ރު 5000އޮީތ  ހިތްޙަޤީޤަތުގައި ަވރަްށ ކުޑަ އަދަދެއް. އަދި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ 

ސް މިވެްސ ޙަީޤޤަތުގައި މިކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންާވ އަދަދެއް ނޫން. މިކަމަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތް ކަމުގައި ވިޔަ

ވެސް ކެރިފޯރުންެތރިކަްނ އޮންަނ މިންވަެރއް  ކޮންެމ ސަރުކާރަކަށް ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުުކރާހިްތ އޮތީ، އެހެންނަމަވެސް

ލާަގއި ޙަކޮމިޓީ ަމރު ،އޮތީ މެންަބުރންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން  ްއސަކޮށްޚާމަޖިީލހުގަިއ  ންނާނެ. އެހެންވީާމ މިއޮ

ބެޭހ ފަރާތްަތއް ބެހޭގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެކެވިދާނެ. އަިދ ކަމާވެސް އިތުރަްށ މިކަމާ އަދި މިއަށްުވރެ

، އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަްނ އޮތީ ށް ީމގެއިތުރަ ،ދާނެ. އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސްކިއްެބހޭގޮތުްނ ވާަހކަދެ ގެނެސްގެން ިމކަމާ

. އިާލއަށް އެަބ ދިމާވޭޢާެއހީއަށް ބޭނުންާވ ކުއްޖަުކ ލިޭބ ހިސާބުްނ ފެށިގެން ތަފާތު ކަްނކަން ެއ ޞަ އްޚާދަ މިފަ

ިފރިން ަވރިވެ، އަންހެންމީހާ އެބަ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ކުއްަޖކު ލިބުމާއެީކގައި ދެމަޞަ އް، ޚާއޭގެތެރެއިްނ އެއްކަަމކީ

ބޮޑު  މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާާވ އެންމެ، އިއްަޒތްތެރި ރަީއސްއެބަދޭ. ކަނިވެިރ މަޔަކަށް ބަދަުލވެގެން ނިކަމެތިވޭ. އެ

އެކަނިެވރި ަމއެއްެގ ގޮތުަގއި ކުދިން ބޮުޑކުރަންޖެހުން. މިގޮތަްށ ދިމާވާިއރު އަދި ދިމާާވ ެއހެން  ،މައްސަލައަކީ

އެަބއޮޭވ ވަރަްށ ބޮޑަްށ ވެްސ  ނާޔަތް ލިބުމުގައި އިއަޅުގަނޑު ާފހަގަކޮށްާލނަން. ، ލައެްއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމައްސަ

އެީހއަށް ބޭނުްނވާ ކުއްޖާއަްށ ލިޭބ ަޞ އްޚާތަފާތުކުރުމެއް. ޭއގެތެރޭަގއި އެކަނިެވރި މަަޔކަށްާވ ހިސާބުްނ ފެށިގެްނ 

ވެްސ އެްއ އިނާޔަެތއް ޙަޤީޤަުތގަިއ މި ލިބެނީ. އެހެްނވީމާ،  ންމެ ރުިފޔާއެްއ ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، މި ކޮ 2000

ރުފިޔާ ހިފައިގެްނ  2000ެއހީއަށް ބޭނުްނވާ ީމހާއަްށ ލިޭބ ، ޚާއްަޞ ގެންދިޔައީ. ހަމައެާއއިއެކީއެކަނިވެިރ މަޔަކަްށ ވެ 

އަޅުގަނޑު ެއ ސްޓެޓިސްޓިކްްސ  ިމވާަހކަ ދެކެވެމުންދާިއރު އަދި ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މި މަސައްކަތް ުކރަން މިޖެހެނީ.

ރާއްޖޭަގއި އުފަންާވ  ށް ބަލާިއރުގައި މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމަ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުން. ބޭފުޅުންނާ ނީ ތަފާސްހިސާބު ތިނޫ

އެީހއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަމަީކ  ާޚއްޞަ ކުއްޖަކުން ެއއް ކުއްޖަކީ 50ކޮންމެ 

ކޮބައިޯތ މިކަން މިދިމާވަނީ ީކއްވެގެންތޯ، މިކަމަީކ ސައިންޓިފިަކީލ  ރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަެމއް. އަޅުގަނޑުމެން ވަ

ޖެޭހ ކަމެްއކަމުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ެބހޭ ގޮތުން ދިާރސާކޮށް، ަމސައްކަތްތަކެްއ ކުރަންމިކަމާ އި،އަޅުގަނޑުމެން ބަލަ

އަދަދަކީ  ދެމެދު ރުިފޔާއާ 7000އާއި  ރުފިޔާ 5000ތް ހަޅާފަިއ ިމއޮއަޅުގަނޑު ހުށަ، ގަބޫލުކުރަން. އާދެ! ެއހެންކަމުން

 ޚާއްޞަ ވެްސ  މިހާރުްނ މިާހރަށް، ހިްތ އޮީތ މިކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންާވ އަދަުދ ނުވިޔަސްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާ

އަޅުގަނުޑ  ށްގެ ގޮތަވަަނ ކަމެއް  4 ،. ހަަމ މިއާއިެއކީއިލާތަކަްށ ބޭނުންާވ އަދަދެއްެގ ގޮުތގަޢާ ްށ ބޭނުންވާ އެހީއަ

އެީހއެއްގެ ގޮތުގަިއ  ޚާއްޞައެނދުމަތި ކުރެިވގެން ބަަލހައްޓަންޖެހޭ ީމހުންގެ ވާަހކަ. އެމީހުންނަށް ، ވާނީ ހުށަހަޅާފައި

ވަރަށް ގިނަ ތަފާސްހިސާާބއި ހަމަ . އާދެ! ިމހެންވެސް މިދަންނަވާީލ  ހުށަހަޅާފަރުފިާޔ ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު ވާނީ 9000

އާދެ! މީަހކު އެނދުމަިތ ކުެރވޭ ިހސާބުން ފެށިގެްނ  .މަޝްަވރާކުެރވި ބަލާފަ އެކީގައި  ިއލާތަކުެގ މީހުންނާޢާ ވަރަށް ގިނަ
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ޓަކަިއ އެބަެޖހޭ ރާއްޖޭްނ ބޭރުްނ މީހަުކ  މީަހކަށް އެހީތެރިވުމަށް އެ ގައި މާލޭގެ ކަންތައްތަްއ ހުންނަ ގޮތަށް ަބލާިއރު

މައިގަނޑު ގޮެތއްގައި އެމީހަކަްށ ަގއި ން ުކރަން. އެޮގތުން އެކަން ކުާރއިރުހޯދަން. ނޫނިއްޔާ މީހަކު ަހޔަރކޮްށގެން އެކަ

 އެމީހާގެ މީާހ ގޭަގއި ބަލަން. އަިދ ޑޮަލރު ހޭދަކޮށް، އެމީހާ ަބލަަހއްޓަން އެބަޖެހޭ، އެ އެްއހާ 300ގާތްގަނޑަކަށް 

ރޫީރ ޟަ ދުގަިއ އޮންނަ މީާހގެ އެނ ބަލި ، އެކީަގއިޫރރީ ކަންކަްނ ހިމަނަންޖެހޭ. އަިދ ަހމައެއާޟަބަލަހައްާޓ މީހާެގ 

 ުކރަންޖެހޭ ކަމަށް ރަދުޚަރުފިާޔ  1500ޓަަކއި މަހެއްގެ މަްއޗަށް  ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ހިމެނޭ ނެޕީ ފަދަ ތަކެިތ ގަތުމަށް

ެއހީއަްށ ބޭނުންާވ ޚާއްަޞ  އަކީ ރުިފޔާ 2000ިމހާުރ މިލިޭބ ، އެީކގައިމާވު އެހެްނ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާުތ ލިބޭ. 

މިކަމުގަިއ ، ގައިއެމީާހ ބެެލހެއްޓުމަީކ ކުެރވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ހަަމއެއާއިެއކީ ހާލަެތއްގައި  ށްފި މީހަކު އެނދުމަތިކޮ

އަޅުގަނޑު ، . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ތަފާތު އުނދަގޫތަްއ އެބަދިމާވޭ ވެސް ބޭސްފަރުވާ ުކރުމުގައި

އަދަދަީކ މިާހރުްނ  އެ ، ސްީކ އެންެމ އެކަށީގެްނވާ އަދަދު ކަުމގަިއ ނުވިނަމަވެރުފިާޔއަ 9000ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަްށ 

ވެްސ ކޮންމެވެްސ ަވރެއްެގ  ނަށް ހަމަގައިމު އެީހއަށް ބޭުނންވާ މީހުން ޚާއްޞަ ވަންޏާ، ިމ  ކަމަށްމިހާރަށް ލިބިއްޖެ

ވަަނ ކަމެއްގެ ގޮތުގަިއ  5ަގއި އެކީތަސައްލީއެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު ަޤބޫލުކުރަން. ހަމައެއާ 

ލަާތއި ގުޅޭގޮތުން އެކަމެއްެގ ހާ ފަުރވާއަކާ މީހުން އިނާޔަްތ ދިނުމުގައި އެ ވޭނާޔަތް ދެއިމި ، އަޅުގަނޑު ހިމަނާފައިވާނީ

 7000އާއި  ރުފިޔާ  5000އިނާޔަްތ ދެވޭ  ޞައްޚާއަޅުގަނޑު ުކރިން ދެްނނެވި ، ޔަތްކޮށްޢާގުޅޭގޮތުން އަބަދުވެސް ރި

، ިދރާސާުކރުމަށްފަހުގަިއ ެއ އިދެމެދުގެ އެ އަދަދަކީ އަބަދުވެްސ ބެލި، އެމީހުންެގ އެކަންކަން ރަނގަޅަށް ަބލަ ފިޔާއާ ރު

ގޮުތގައި ކަނޑައެޅުން. އަިދ  ބައެއް، ދޭންޖެހޭ އިޖެހޭ އިނާޔަްތ ކަނޑައަޅަމުއައްސަސާއަކުން އެީމހުންނަށް ދޭން

 ...ހަމައެއާއި އެކީަގއި

 

 ކަެދއްކެވުން: ރިޔާސަތުްނ ވާހަ 

 11:07ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މަޖިީލސް މެދުކަނޑާލަނީ. ދެން މަޖިލިްސ ފެށޭނީ 

 މިނެޓުގައި. 

 {އަށް 11:08އިްނ  10:37 :ކޮޅުގުތުސްވަހު}

 (هللاއީވާ ޢަބްދުރައީްސ، ނައިބު ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ  ؛ވީނެންއިއި ތުގަސަޔާ)ރި

 

 ވުން: ާވހަކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު ނާޡިްމ ދެންމެ ހުށަހެޅުއްިވ ބިލަށް ވާަހކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް 

  .ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޢަބްދު ފުރުސަތަށް ހުޅުާވލަން.
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 ން:ާވހަކަދެއްކެވު ޖާބިރު هللا ޢަބްދު ކާށިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ތު ފުޅާދާިއރާއެއްަގިއ ޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖގެ ނުކުޅެދުންތެރިަކން ހުންަނ މީސްމީހުންނަށް ުފރު

ްށ ގާނޫނަ އަދި އެ  ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަހެޅުމާ ަކއި ދަނގެތި ޓަ ލަތްތައް ހޯދައިދިނުމަށްޞީވަ

ތަަކކީ ހަަމ މި ާރއްޖެއަށް ަވރަށް މުިހއްމު އިްސލާހުތައް. އެ ިއއްޒަތްތެިރ ޙުލާޞް އިދާޅުވި ގިނަގުނަގެންނަން އެވި

އަދި މުޅި ރާއްޭޖގެ  ދާއިާރގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރަށް ކާިށދޫ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުންނާ ދަނގެތި ،މެންބަރަށް

ުޝކުުރ   ހުރިހާ އެންމެން ޝާމިލުކޮށްތިބި އި ކެުކޅުމުގައިއްގައި މި ވޭނާގޮތެޞަ އް، ޚާރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ހަމަ ަމގަށް ، ާއއި މުާބރަކުބާުދ އަރިްސކުރަން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް ތަހުނިޔާ  އި،ދަންނަވަ

ީޒރާ އްޭޖގެ ޖަހޭ. ދިެވހިރާަބލަން އެބަޖެަބ އެވެްސ  . ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ މި ފެށެީނ ކިާހ ހިސާަބކުންތޯއަޅުވަން އެބަޖެހޭ

ތްތެރި ރަނގަޅު ކޮލިީޓގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުިރހާ ޙަ، ނަޒާވަންތައަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކީ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއް މިިހރީ.

ދިމާވެފައިާވ  ގޮތެއްގަިއ ނުކުޅެދުންތެރިކަން، އެބޭފުޅުންނަށް ޞަ އްޚާ، ުހރިާހ ގިންތީެގ ުހރިާހ ފަންތީގެ، ވެސް ބޭފުޅުން

. ދައުލަތުގަިއ ގިނައީ ކުޅެދޭ މީހުން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނެންޖެހޭރައްލުކު ޙަ  ރިާހ ކަމެއްލަތުން ހު އްސަލަތައް ދައު މަ

ޕަސެންޓޭޖަށް ބަާލއިރު. ދެންމެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުްއވަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްިވ  ނުކުޅެދޭ މީހުންނަކީ މަދު އަދަދެއް

، އަދަދުތައް. އެހާ ކުޑަ ޕަސެންޓޭޖެއްގެ މީހުްނ ކިަޔއިދެއްވި އްތަ ނަންބަރު އްވިކުރެ ފާހަގަރަނގަޅަށް މެންބަރު ވަރަށް 

 ޑަންއެއް ދަުއލަތަށް ނެގެްނވާނޭ.ރއެ ަވރުގެ ބާ  ،ގޮތުގައި ތިޭބއިރުަގއި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކއަކީ ންނުކުޅެދުންތެރި

. ެއއްލައްަކ ރުިފޔާ ީކއެއްްއ ނޫން ދޭންވީއެޔާރުފި 5000 އް.ކީއެރުފިޔާެއއް ނޫން ދޭންވީ  7000 ހެން ދައުލަތުން ކޮންމެ

ވާނެ. ދަުއލަތުން އެކަްނ  މަހަކު ދިަޔ ނަމަވެްސ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ މީހުްނގެ ކަންަތއްތަްއ ބެލެެހއްޓެން

 ކުރަން  ވެްސ އެކަން އި ރަދުަތއް ކުޑަކޮށްފައި، ަދއުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށްފަޚަކުރަންޖެހޭނެ. ދައުލަުތގެ 

ށް، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަ ދުރަތީގޮތުންޤުގޮުތަގއި  ރާއްޖޭގެ ބޭނުންެތރިވާ ބަަލހައްޓަންޖެހޭ ަބއެއްއެބަޖެހޭ. 

، ފަޤީރުންނާއި، މުސްކުޅިންނާއި، ތަންމަތީގަިއ އޮންނަންޖެހޭ މީހުންނާއި، ނީވޭ މީހުންނާއި، ނުހިނޭގ މީހުންނާއި އަޑު

އަދިވެްސ ، އިނުކުޅެދުންތެރިކަމުގަިއ ތިޭބ މީހުންނާ ނެތި މައިންބަފައިްނ ދަރިން ، ންނާއިކީނުމިސް، ތިންނާއިނިކަމެ

މެންބަރުްނ  87ހުރިާހ ެކޓެގެީރެގ މީހުްނ ދައުަލތުން ބަަލހައްޓަންޖެހޭނެ. މިމަޖިީލހުގަިއ  އެ  ނުކުޅެދޭ، ހެން އެހެނި

ތެރިކަން ހުންނަ މީާހ ދުންވެގެންޯތ ނުކުޅެޅުގަނޑުމެން ކީއްތިބިއިރު ުހސް ކުޅެދޭ ބޭފުޅުން މިތިއްބެވީ. އަ

. ވެްސ ބޮޑުވޭ މަޖިލީހުން ގާނޫނު ފާްސކުރީމާ މުާސރަ ނުބަލަހައްޓަންވީ. އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭެނ ބަލަަހއްޓަން. މި

ތިިބ ޮކލަމާފުށީގައި ވެްސ މުސާަރ ބޮޑުކުރަްނވީ. ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޓީަޗރުންނަށް މުސާަރ ބޮޑުކުރަންވީ. މިއަުދ  ޓީޗަރުންނަށް

ނެތޭ. ޓީޗަރުްނ ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ ެއހުރިާހ ރައްޔިތުްނ  ކޮބައިޯތ މިާތ ޓީޗަރަކު  ުކރަމުން އެދަނީ އާދޭސް ރައްޔިތުން 

. . އަޅުގަނޑު އިްއެޔގައި ިއއުލާނުކޮށްފިން އެތަނުގަިއ ކޭނަީރއެއް އަޅަންނުކުޅެދުންތެރިކަން މަތިވެގެން އެދަނީ

އެަބޖެހޭ. ކޮލަމާފުީށ ފަޅުރަށަކަށް ވާކަްށ އަޅުގަނޑު ބޭނުމެްއ ން ކޭނަރީެއއް އަޅަކޮލަމާފުށީަގއި  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް
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އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ާރއްޖޭގެ ުހރިާހ  މީހެއް. ޓަށް ނިސްބަތްވާށްުހރި ކޮލަމާފު ވިހާފައި ނޫން. އަޅުގަނޑަކީ ކޮލަމާފުށީ

 ،ންސާާނ ނުކުޅެދެީނ ކީއްެވގެންތޯއިއެީއ ވާގޮތަީކ   އިުތރުަވމުން.ވެްސ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ދެން ދާނީ  ކަންކޮޅުތަކުގައި 

ެވސް ބަލަްނ  ސައިންޓިފިކަލީ ަބލަން އެބަޖެހޭ ކަމަްށ މައްސަަލ ހުަށހެޅި މެންބަރު ވިދާޅުވި. އަޅުގަނޑުމެން ެއކަން

ޑުކަްނ އްޖޭގަިއ ބަލިމަވެސް ަބލަންއެބަޖެހޭ. ރާ ތަަނކުންތޯއެބަޖެހޭ. ރާއްޖެއަްށ މިގެންނަ ކާާނ މިގެންނަނީ ކޮން

ވެސް ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަޅުގަނޑު  ހުސްުނވާ ެއކައްޗެއް ބަލަންޖެހެނީ. މިދަނީ ކީއްެވގެންތޯ ގެން އިތުރުވެ

ހުށަހެޅީމާ، އަޅަްނ އުޅުނީމާ ވިދާޅުވަނީ އެީއ ވަރަްށ ލާދީީނ ކަމެކޭ. ބަނގުރަާލއި އޫުރ  އަޅަންމި މަޖިލީހަްށ ކެސީޯނ 

ރިސްޓުްނ ބަރާބަރަށް މިތާ މިއުޅެނީ. އެއީކީ މައްަސލައެއް ނޫން. ކަިއގެން ބޮއެގެން ޓޫ އެ ގެން، ވިއްަކއި މަހާއި މިތާ

ވެްސ  ވާހަކަ  ގޮތުގެ. އާނ އެއްެޗއް ލިބޭނެރަުދ ދައުލަތުން ާދކަހަަލ ވާަހކަތައް މިދައްކަނީޚަވެްސ  އަނެއްކާ

އްވެްސ ޑޮލަުރ ލިބޭނެ އެ ނެވޭކަްށ ނެތް.ޔާ އެްއޗެއް ގަިކހިނެއްތޯ އެމެރިާކ ޑޮލަރުްނ ނޫނިއް   އެބަ.ދައްކަންޖެހޭނެ

 10000ވެސް މާދަމާ މި ހުށަހަޅަނީ އަނެއްކާ މުސްކުޅިންނަށް  ވާ. އަޅުގަނޑުގޮތެއްގެ ާވހަކަ މިތާގައި ނުެއއްދައްކަ

 ...އްޗެއްރުފިޔާއަށް ބަަދލުކުރަން. ދެން އަނެއް މެންަބރު އަނެކަ 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން: 

  ލަޠީފް.ޙުސައިްނ މުަޙއްމަދު ރި މެންަބރު ރާގެ އިއްޒަތްތެރެސްމާތޮޑާ ދާއި ފަ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ލަޠީފް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަުރ ޙުސައިން މުޙައްމަުދ 

ހަށް ޓަކަިއ މަޖިލީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ފަރާތްތަކަްށ އިނާޔަްތ އިުތރުކުރުމަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އެފަދަ ަފރާތްތަްއ  ،އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް ން.އީދުުކާރ ވާަހކަ ދަންނަވަވެްސ ތާ ްށ އަޅުގަނޑު ޙަލާޞްއިާވ އިހުށަހެޅިފަ

ަރދުތަކެއް ުކރަންޖެހިފައިވާކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިަޔ ޚަގެންގުޅުއްވާ ެބލެނިެވރި ފަރާތްަތކަށް ަވރަްށ ބޮޑެތި 

ަފރާތްތައް ގެންގުޅުމުގައްާޔއި އަިދ އެހެިނހެން އެފަދަ ، . އެގޮތުންަހގަކުެރވިފައިވޭފާވަރަްށ ބޮޑަށް ދުވަސްތަކުގަިއ 

ން ެއހެަސރުކާރުްނ ދެމުންާދ އިނާޔަްތ ެއީއ އެއްެވސް އެއްޗަކަްށ ުނވޭ.  މިހާރު ކަންކަން ބެެލހެއްޓުމުަގިއ 

ތުންނަްށ ރައްޔި ުހރިހާ ރާއްޭޖގެދިވެހި މުޅިދުމަތް ޚިއާސަންދައިެގ  ރަނގަޅު؛ މިސާަލކަށް ޖެހެނީމިދަންނަވާލަން 

ގެްނގުޅުމަކީ  އްމިދެންނެވި ފަރާތްތަ ، . އެހެންނަމަވެސްދޭއެބަ ބެމުން ލިވެސް  ލިބެމުން އެބަދޭ. ބޭރުން ޖެއިން ދިވެހިރާއް

ތަފާތުކޮށް، ަވރަށް ބޮޑެިތ އެެހނިހެން ކުޅެދޭ ފަރާތްަތކާއި އަޅުގަނޑުމެން ަވރަށް ތަފާތުކޮށް،  ،ޞައްޚާ  ވަރަށް

ތީވެ މިާވހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ލިބިގެންވާ ފަރާތްަތކަށްވާ ށް ަފރާތްތަކަ އަޅާލުމެއް އެ ބޮޑު ރަށްތްތަކާއި ވަ އިނާޔަ

އެ އަދަދުތަކެއް ކަނޑައަޅުްއވާފަިއ  ަގއިޞްލާޙުމިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ އި، . އެހެންކަމުންދަންނަވާލަން މިޖެހެނީ

 ކޮމިޓީގަިއ ކަމާ ، ލީހުްނ ބަަލއިގަތުމަށްފަހުމަޖި ގަނެ ބަލައި ލާޙުއިޞް  އަޅުގަނުޑ ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުގަިއ މި ، ވީނަމަވެސް
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ދުންތެރިަކން ހުރި މިންވަރަކުން، ަސރުކާރަށް ފުދޭ މިންަވރަކުްނ ސަރުާކރުގެ އެކަމަށް ކުޅެ ،ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ

. ބޭނުންލަްނ  ދަންނަވާއެއިނާޔަތްތަްއ އިތުުރކުރުމަީކ މިއަުދ ކޮންމެހެްނވެްސ ކުރަްނޖެހޭ ކަމެްއ ކަުމގަިއ އަޅުގަނޑު 

އެފަދަ ަފރާތްތަކަްށ ދެމުންދާ އެފަަދ  ން ދަންނަާވލަން މިޖެހެީނ މީެގ ތެރޭގަިއ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ިމހެ ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 މެންަބރުިއއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅުއްިވ  ޙު ލާޞް އިމި ގެ އެންމެފަހުްނ ދުމަތްތަކަށް ބަލާިއރުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންޚި

އެަތއް ، ަފރާތެއް. ެއހެންނަމަވެސް 3އި.ޖީ.އެމް.އެޗުަގއި މިތިއްބެީވ އެންމެ ެތރަޕީ ދޭްނ އަ ފަދައިން ސްީޕޗްފާހަގަކުެރއްވި

ދެްނ މި  މެނިފަިއ އެަބވޭ.ބައިވަުރ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންަނ ފަރާތްތަްއ ިމއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ދަފުަތރުގަިއ ހި

 ރުފިާޔ އަޅުގަނޑުމެން 2000 ެއއްކަަލ ދާންޖެހޭއިރުގައި ހީތެިރކަމަށް. ދާން މިޖެހެނީ ެއހެނިހެްނ ކުލިނިކުތަުކގެ އެ

ބެލެިނވެރިންނަްށ ލިޭބ މަދު ަފއިސާެގ އަދަދުތަކެްއ  . ނޫީނ އެ ޓަަކއި ރަުދ ކުރުމަށް ޚައަތުގަިއ މިއޮީތ އެކުދިންނަްށ 

ކީ އެީއ އި އައުމަރަުދކޮށްފަޚަށް ާމލެއައި ފަބެދަނީ. ނުވަތަ ރަށުގައި ތި އްޔަށް މާލޭގައި ިދރިއުޅެމުންކު މިއިންނަނީ.

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ އަިދ ، . އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަށް ވެގެެނއް ނުވޭކަމަ ފަސޭހަ

 އެފަަދ ކުދިންނަްށ އެ ، ކައަކީ، އެފަަދ ފަރާތްތަކަށްމީގެއިތުރުްނ އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުްނ އަނެްއ ާވހަ

ޓަަކއި އަދި އެކުދިންގެ ާވހަކަދެއްކުާމއި  ޓަކައި، އޯގާތެިރަކން ހާމަކުރުމަށް ށްމަުކރު ލޯބި ހިއްސާމައިންބަފައިންގެ 

ެއ ފަރުާވ  ،ދުމަތްޚި ފަރާތްަތކަށް އެ ޓަަކއި ރާއްޖެއިްނ ބޭރަްށ ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ  ރަކާތްތަްއ ހޯދުމަށްޙައެހެނިހެްނ 

 އިނާޔަތްތަކުން ެއވަރަށް އެ އެ، އެހެންނަމަވެސް .ފާަހަގކޮށްލަންވެސް އަޅުގަނޑު ން ކަމަސައްކަތް ކުރަމުންދާދިނުމަށް 

އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރަްނ ، ވާހަަކ ދަންނަވަމުން ްށ ތާއީދުކުރާ ޙަލާޞްއި މިވެްސ  ކުދިންނަށް ނުފުދޭތީވެ، އަޅުގަނޑު 

 . ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް ގެ ތަޅުމުން ބަަލއިގަންނާނެ ކަމަށް.މިއިސްލާހު ިމ މަޖިލީހު 

 

 ވުން: ާވހަކަދެއްކެ ރިޔާސަތުން 

 ިރޔާޟް.هللا ތިމަރަފުށީ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު 

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަދެްއކެުވން:هللا ތިމަރަފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޢަބްދު

ބާ ދަންނަވަން އަިދ ޝުކުުރ ޙަޝުކުރިްއޔާ އިއްޒަތްެތރި ަރއީސް. އާދެ! އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މަރު. `

ާނޡިމް ހުށަހެޅުްއވި ްއ އަޅުގަނޑުގެ އަްޚ އަިދ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ މެންބަރު  މުހިއްމު ބިލެންނަވަން މިފަދަދަ

ާރ ގޮތުގަިއ މި ބިލަީކ މިީއ މުހިއްުމ ބިލަކަްށ މިވަީނ އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކު ޓަަކއި މަށް ކަހުށަހެޅުއްވި 

އެީހއަށް  ޚާއްޞަ އެއީ އާބާދީގެ ެތރޭގައި އެބައުޅޭ.  އަޅުގަނުޑމެންގެންޖެހޭ ަބއެއް، މިއްޔަތު ކަމެއް ދޭއްބޮޑު ައހަށް ވަރަ

 އޮވޭ ުމ އެްއ ކަމެއްެގ ގޮުތގައި އެބައްމި ިބލުގަިއ ހުަށހަޅުއްވާފަިއ ހުިރ ސަބަުބތަކުގެ ތެޭރގަިއ މުހިބޭނުންވާ މީހުން. 

ަމ ނެޝަނަލް ޑާޓާބޭްސއެްއ ހަރިފުހޭނެ ކަމަށް. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަްށ ވެްސ ނެޝަނަލް ޑާޓާބޭސްެއއް ޮއންނަން ޖެ
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މިއަދު ރާއްޖޭގަިއ ނެތުން އެއީ ަވރަށް ބޮޑު މައްސަަލެއއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދެކެން. އެހެްނވީމަ، އެ 

ކަންކަްނ  ްސ ަސރުކާުރގެ އިދާާރއަކުން ނުވަަތ ސަުރކާރުެގ ކުންފުންަޏކުން އެ ކޮްށގެން ކޮންމެވެގާނޫނީގޮތުން ލާޒިމު

އެީހއަށް ބޭނުންާވ އެިކ  ޞަ ކޮށް ޚާއްޞަ މު ކަެމއްކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ައދި ވަކިން ޚާއްއްހެއްޓުމަީކ މުހިބެލެ

ެއ ވަގުތަކަްށ  އެ ގިންތިތަްއ ވަކިުކރެިވގެންކުެރވިގެން،  ގިންތީގެ ތަފާުތ މީހުްނ އެަބ ތިބި. ެއހެންވީމަ، ެއ ކެަޓގަރައިޒް 

އް ކަނޑައެޅިފައި ގާނޫނެްއ އޮތުން އެއީ އަޅުގަނޑު ގަިއ އުޫސލުތަކެތެރިކަން ދިނުމުމު ެއހީއްސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ުމހި

ލެނިވެރިންނަްށ ދެކޭގޮތުގައި މި ކަުމގެ ތަކުލީުފ ތަހައްމަުލކުރަމުންދާ މީހުްނނަށާއި އަދި ކުދިންނަށާއި ެއ ކުދިންގެ ބެ 

 މިއަުދގެ ެއކިއެިކ ދެޭވ އިނާޔަަތކީ ުރ މިގޮތަްށ މިއަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަން. އާދެ! މިހާލިބޭނެ ހިްތހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް 

ކަންކަމުގައި ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާިއ އަދި ަޤއުމުގެ ަޚރަދުތަކާިއ އިންފުލޭޝަން ދަމުންދާ މިންަވރަށް ަބލައިާލއިރުަގއި ހަމަ 

ަގިއ ހަޅުއްވާފަިއ މީއިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ހުށަްށ ކުަޑ ރަމްީޒ އެހީެއްއ ކަމުގަިއ އަޅުގަނޑު ވެްސ ދެެކން. އަިދ ވަރަ

ކަންކަން ކަނޑައަޅަން ވާނީ ަސރުކާރަްށ އަޅުގަނުޑ ގަޫބލުކުރާގޮުތގައި އެ، ކަމުގަިއ ވިނަމަވެސްއޮތް ްއވާފައި ރޭންޖެއް ދެ

. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހަަމ ލިބޭ އާމްދަނީެއއް އެީއ ބަލާފަ ދަުއލަތަށް، ކެރިފޯރުވޭ މިްނވަރަކުން

ިމ ކަންކަާމ ގުޅުން ުހިރ  ކޮިމޓީ ސްޓޭޖުގަިއ ަސރުކާުރގެ އި،ވަށް ތާއީުދކުރައް މެންބަރުން ިމއަ ވީހާވެްސ ގިނަ 

 ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަްށ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަާރކުރަްއވައިގެން ެދވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު އިނާޔަތެއް މިފަދަ

ަސރުކާުރގައި ެވސް އެަބ  ްނ މީގެ ުކރީލްތިމާސްކުރައި ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަށް. އާދެ! ހަމަ އެާއއެކުގަިއ އަޅުގަނޑު ަހމަ

ކޮށް ސޯޝަލް ހައުސިްނގ ސްކީމުގެ ެތރެއިން އެ މީހުންނަްށ ޞައެީހއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޚާއް ޞައޮތް ޚާއް

ވެސް  އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް. އެ ުއްއމީދުގައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު ވެސް އެބަ ތިބި އަދި ފުލެޓު ލިބޭނެ

އަޅުގަނޑުގެ ދާިއރާގަިއ ވެސް އެބަ ތިބި. އެ އުއްމީދުގައި ތިބި ީމހުން ތިބީ މި ަސރުކާރުން، ރައީްސ . ވެސް މިއަދު

ސޯޝަްލ އަހައްމިއްޔަުތކަމެއް ދެއްަވއިގެން ސޯަޝލް  ޞަަސރުކާރުން ވެސް ޚާއް ގެ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ާޞލިޙު

 ާޚއްޞަލެޓުތަްއ ދޫުކރުމުގަިއ ވެްސ ގޮތުްނ ދޫުކާރ ފުބޭެނ ކަމަށް. އެފުރުޞަުތ ލިެއ ހައުސިންގ ސްކީމުެގ ެތރެއިްނ 

މު ކަމެްއ ކަމުަގއި އްން ެއއީ މުހި ކަމެްއ ދެއްވަިއގެން އިްސކޮށް މިފަދަ ަފރާތްަތކަށް އެހީެތރިކަން ލިބު އަހައްމިއްޔަތު 

ންޖެޭހ ވެްސ އެަބ ވިސްނައެާއއެކުަގއި އަޅުގަނޑުމެން އަބަުދ ވެްސ ދަންނަވަން. ހަމަ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ާވހަކަ 

ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލުތަކަކީ.  ޙީއްސިޓަކައި  ުކުރމަށް ކިހިނެތްތޯ މިފަދަ ކަންކަން ްޕރިވެންޓު ،ޝަނަށްޕްރިވެން

 އީްސކުރާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މަޝްަވރާކުރަންެޖހޭނެ އެ ހު ގޮތުން ބަބެހޭ  ދެކޭގޮތުަގއި މިފަަދ ބިލަކާ އަޅުގަނޑު 

ގަނޑު ދެކެން. މާބަނޑު ދުވަސްވަރުަގއި މިކަން ދެވޭނެ އެހީެތރިކަމެްއ  ކަމުގަިއ އަޅު ހިމަނަންޖެހޭނެކޮމްޕޯނަންޓެއް

ނިންގ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ކުެރވޭނެ ގޮތްތަކެްއ އެބަ އޮތްތޯ. އަިދ ސްްކރީ ،ޚިދުމަތްތަކުެގ ތެެރއިން ސިއްޙީ އޮތްތޯ އެބަ

ކުދިން ފޯމުވުމުގެ އެްއ ރިކަން ހުންނަ ީއ ނުކުޅަދުންތެކޮށް ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުާމލުކުރުން އެޞަވަކިން ޚާއް

ޖެޭހ ދަުއލަތުން ބަުކރުމަށް ޓަކަިއ ވެްސ އެ . ެއހެންވީމަ، އެ ކަންކަްނ ޕްިރވެންޓުކޭޮއވޭ. އެަބ ދެކޯސްކަމުގަިއ އެބަ
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އްެގ ނަްނ ކޮށް ިމ ބިުލ ހުށަހެޅުްއވިއިުރގަިއ ެއ ދާިއރާެގ ވަިކ ރަށެޞަ ދިރާސާތަކެްއ ވެްސ ުކރަން. ވަކިްނ ޚާއް

އޮތް ަވކި އާދަޔާ ިޚލާފަށް އެހެން ރަށްރަްށ ުވރެ މީހުްނ ގިނަކަން. އެހެްނ ވާކަމަްށ ވަންާޏ ެއ ކަންކަްނ ޅުވެފައި އެބަ ވިދާ

މި ކަންކަން މަދުުކރުމަށް ޓަަކއި ދަުއލަތުެގ  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ހެލްުތ ސެކްޓަރގެ ތެރެއިން ެބލިވެސް އެަބ ޖެހޭ 

ކަންތަްއތަކެއްތޯ ދެނެގަތުމަށް. އެހެންވީމަ، ްޕރިވެންޝަނަށް ެވސް  ެރވޭނީ ކޮންކޮންގެ ފަރާތުްނ ކުސަރުކާރު  ،ފަރާތުން

ކަމުގަިއ އަޅުގަނުޑ ަގބޫލުކުާރ ާވހަަކ ދަންނަވަމުން ެދއްިވ ފުރުޞަތަްށ  ނެދައުލަތުން ަޚރަދުކުރަންެޖހޭ

 ޝުކުރުއަދާުކރަން. ޝުކުރިްއޔާ.    

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 

 .ޢަބްދުލްމުޙުސިން ަޙމީދުމެންބަުރ  ިއއްޒަތްތެރި ގެނިލަންދޫ ދާއިރާ 

 

  ހަކަެދއްކެވުން:ވާ ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދުނިލަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ 

ލާެގ ފަރާތުންނާިއ ޢާއިަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގައި މިއޮންނަީނ  35ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

ެއހީތެރިކަމާިއ ަރއްކާތެރިކަްނ ލިބުމަީކ އުުމރުން ުދވަސްީވ  ޞަ ެގ ފަރާތުްނ ޚާއްލަތުަދއު، ތުންނާއިޖަމާޢަތުގެ ފަރާ

 ކަމަށް. އާދެ! އެގޮތުްނ ގާނޫުނ ެއހީއަްށ އެީހއަށް ބޭނުންާވ މީހުންނަްށ ލިބިގެްނވާ ަޙއްޤެއް  ޞަ މީހުންނާއި ޚާއް

ާމލީ ެއހީތެރިކަްނ  އިރިުކރުމާޤުތަްއ ރަްއކާތެދުންތެރިކަން ހުންަނ މީހުްނގެ ޙައްނުކުޅެ 2010/8ނަންބަރު؛ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަށް ހުަށހެޅިފައިވާ އިްސލާޙަށް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އަދި 

ޙައްމަުދ ލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި ގަނދެތި ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޞްއެހެންމެ މި އިހަމަ

ކަމެްއ މައިގަނުޑ ގޮތެްއގަިއ ފާހަަގކުރެވޭ. އެްއ  3ބިުލގަިއ ވަނީ ޅި މު ުޝކުރުދަންނަވަން. ށް ަވރަްށ ބޮޑަށްނާޡިމަ

ޑާޓާބޭސްއެއްގެ ވާހަކަ. ެދވަނަ ކަމެއްެގ ގޮުތގަިއ ާއދެ! ންނަނީ ދަފުތަެރއްގެ ވާހަކަ. ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ިމ އޮ

ނުވަަތ ގިންތިުކރުމުެގ ވާަހކަ. ތިންވަަނ ކަމެްއގެ ގޮތުގަިއ  ން މިންވަުރކުރުަނ މީހުްނ ދުންތެރިކަން ހުންނުކުޅެ

 2000މާލީ އިނާޔަުތގެ ވާހަަކ ނުވަަތ ލިޭބ އުޖޫރަިއެގ ވާހަކަ. މިހާުރ މި އޮންނަ ގޮތުްނ މިއޮންނަނީ  ،މިއޮންނަނީ

މި  .ކަިއ ހުަށހަޅާފަތުރުުކރުމަްށ ޓަ ިމ އަދަުދ އިރުފިޔާެގ އަދަދެއް. އެހެންކަމުން، އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ިމ އޮންނަނީ

ގަބޫލުުކރެޭވ މި ޚިދުމަތް ހޯދަން ާދ ވެސް އަދަދު އިތުުރކުރުމަށް ަޓކައި ހުށަހެޅި ސަބަބުަތއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑަށް 

 އަދަުދ އެއީ މި ، ފަރާތްތަކަށް އާދެ! ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗަގައި ުހރި ދަތިކަާމ ހެިދ އެހެްނ ކުލިިނކުތަކަށް ދާްނ ޖެހުން

، ން މި ޚިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންކަމަށް ވާނަމަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަން. އައި.ޖީ.އެމް.އެޗުބަބެއް ކަމަށް އަބޮޑުވާންޖެހޭ ސަ

އެބަ އެބޭފުޅުން ނަގާ. ވެސް ހަފުތާ ނުވަތަ ވިއްސަކަށް ުދވަސް އެންމެ މަދުވެގެން  2އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް 

ގޮތުން މި ޚިދުމަތުެގ އަުގ ބޮޑުވެގެްނ އެބަ ދޭ. ދާންޖެހެނީ. އެ ުކލިނިކުތަކަށް  ަކއި އެހެންއެހެންވެގެްނ އަވަސްުކރުމަށް ޓަ
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އެހީއަށް ބޭނުންވާ ަފރާތްތައް ާމލެ އަންނަން ޖެހުމުން ެއ  ާޚއްޞަދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ތެރޭަގއި ދިރިއުޅޭ 

 ާޚއްޞަގައި  ކަމެއްގެ ގޮތުުކރަން. ތިންވަނަން ފާހަގައެގޮތުން ވެސް މި ޚަރަުދ ބޮޑުވެގެންާދކަ، އަގު ބޮޑުވެގެންދާތީ

، ވެސް އިތުުރ އެީހތެރިން ބޭނުންވާކަްނ އަޅުގަނޑު ފާަހގަކުރަން. އެހެންވީމާ ކޮށްއްއެހީއަށް ބޭނުްނވާ ކޮންެމ ފަރާތަކާއެ 

ށް އެދެްނ ށް ބޮޑަމިއިން ކޮންމެ ކަމަކުްނ ވެްސ މި ދައްަކއިދެނީ މި އިާނޔަތް އެބަ ބޮޑުވަން ޖެޭހކަން. އަޅުގަނޑު ަވރަ

ެގ ތެޭރގައި ިމ 19އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެޖެންޑާ ، ޑީ.ޕީގެ ސުޕަރ މެޖޯރިީޓ އޮތް މަިޖލީހެްއ ކަމަށް ވާިއރުޖިލީހަީކ އެމް.މި މަ

ިމ ކަންތައްތައް ޭއގެތެރޭަގއި ހިމެނިފައި ުނވާކަމަށް ވާނަަމ ، އެހީއަްށ ބޭނުންވާ މީހުން ާމލީ އިނާޔަުތގެ އެހީ ޚާއްޞަ

އެހީއަްށ ބޭނުންާވ ކުދިންނަްށ ިމ އިނާޔަތްތަްއ ބޮޑުކޮށްދިނުމަީކ  ާޚއްޞަ ، ިއގެްނ ނަމަވެސްމަނަމީގެތެރޭގަިއ ިމ ހި

ހަަމ ަވރަށް ބޮޑަށް މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މި ސުަޕރ މެޖޯރިީޓއަށް ހަަމ ، އަޅުގަނޑުގެ ވަރަްށ ބޮޑު އެދުމެއްކަުމގައި ާފހަގަކޮށް

ގަެނ މީގެތެރޭަގިއ ހިމަނައިގެްނ އިސްލާުޙ ބަލައި ހުަށހެޅިފައިވާ  އަޅުގަނޑު ހަަމ ވަރަްށ ބޮޑަްށ އެދެން ިމކަން، ިމ ބިލަށް 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ންެއހީ އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކޮށްދިނު ާޚއްޞަމި ކުދިންނަށް ިމ ލިބޭ ނަމަވެސް 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 އާދަމް ަޝރީފް.  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  މަޑުއްވަރި

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން: ދަްމ ޝަރީފް ރާެގ މެންބަރު އާމަޑުއްވަރި ދާއި 

މި ބިުލ ހުށަހެޅުްއިވ ކަމަށް ޓަަކއި ދަނގެިތ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރަށް  ދެ!އާ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

ރިކަްނ ހުިރ  ނުކުޅަދުންތެއަޅުގަނޑު ވެސް މަރުޙަާބ ދަންނަވަން. ވަރަްށ ފަހަާކ ޖެެހންދެން ވެސް ދިެވހިރާއްޖޭަގއި

ކޮްށ ޑަެއހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުުރން ދެވިފައި އޮތް ސަމާލުކަން ވެސް އެއީ ަވރަށް ކުއި ތާތްތަކަށް އިނާޔަފަރާ

ުކރެވިފަިއ ުހިރ  އޮތް ކަމެްއކަން އަޅުގަނޑުމެން އެަބ ގަޫބލުކުރަންެޖހޭ. ހަމަެއކަނި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިީލހުެގ މި އިމާރާތް 

އެކްސެސިިބލިޓީ ުނވަތަ ފަސޭަހއިން މި ތަންތަނަްށ  ،ތްތަކާިއ ދޭތެޭރގައިނުންވާ ަފރާއެހީއަްށ ބޭ އްޞަޚާތުން ވެްސ ގޮ

ދުންތެރިކަްނ ުހިރ ފަރާތްތަާކ އެހީއަްށ ބޭނުންާވ އަިދ ނުކުޅެ ޚާއްޞަ ވަދެވޭނެ ގޮތަކަްށ ނެތްކަްނ އެީއ އަޅުގަނުޑ ހިތުްނ 

ށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަުކރެިވގެންދާ ނޑުމެންނަށް ވަރަޑަވާކަން އަޅުގައަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިސްނޭ މިންވަރު ކުދޭތެރޭގައި 

ކަންކޮޅުތަކުގައި ނުކުޅަދުންތެރިކަން ުހރި އެަތއް ބަޔަުކ  އަޅުގަނޑުމެން ާރއްޖޭގެ ތަފާތު އެއާއެީކގައިކަމެއް. ހަމަ

ބޭނުންާވ  އް މެެގ ެއހީތެރިކަދުންތެރިކަމު ބޭނުްނވާ ނުވަަތ ނުކުޅެއެީހއަށް ޚާއްޞަ މިއަުދ ވެްސ ، ދިރިއުޅެމުން ދާއިރު

ކޮންމެ ކުއްޖަކަްށ ނުވަތަ ކޮންމެ މީހަކަްށ ފަރުާވއެްއ ިދނުމަށް ޓަކައި ާމލެ އަންނަން ޖެހުމަީކ ވެްސ މިއީ 

ކޮންެމ ކަމެްއގަިއ  މިއަދު ގަބޫލުުކރަންޖެޭހ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގަބޫލުުކރަންޖެޭހ މިފަދައަޅުގަނޑުމެން 

ކަމަށް  ަޙއްމަލުުކރަމުންދާ އުނދަޫގތައް އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި އެތައި މުންދާ ވޭނާރައްޔިތުން އުުފލަ
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ޖަވާބުދާރީވާން ޖެޭހ ކަންތައްތަެކއް. ވަރަްށ ގިނަ ނުކުޅަދުންެތރިކަން ުހރި ަފރާތްތައް ރާއްޖޭެގ ތަފާތު ކަންކޮޅުތަކުގަިއ 

ުކ އިންތިޒާރުކޮށްގެްނ ބޭސްފަރުާވއެްއ ކު އެތަްއ ދުވަހަ ކޮންމެ ފަަހރަކޮންމެ ފަހަރަުކ މާލެ ައއިސް، ދާއިރުއުޅެމުން

ފުދޭ. އެއްރުފިޔާއިން އެއްގޮތަކަްށ ވެްސ ނު 2000ލިބޭއިުރ އެބޭފުޅުންނަށް މިހާުރ އެ ކަނޑައެޅިފައި އޮންަނ 

ށްދެއްވާެނ ރުްނ ރިޢާޔަްތކޮމަޖިލީުހގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަކަމަްށ  އެހެންވުމާއެީކގަިއ އަޅުގަނޑު ވެްސ ވަރަްށ ބޮޑަްށ މި

އެއާެއކީގަިއ ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެން ިމ ށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. ހަމަކަމަ

 ވަގުީތ މަްޝވަރާުކަރމުން ދާއިުރ އަޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ހަމައެކަނި  އިތްތައް، ިމ ބިލުތަކަްށ ާވހަކަދައްކަ މަސައްކަ

ިމ  ،ްތކުރަްނ ިމ ޖެހެނީދިނުމަށްވުެރ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަ އިނާޔަެތްއ އެކަިނ ފައިސާގެ އްލެްއ ނުވަަތ ހަމަ ޙަ

ދާއިމީ ަހއްލެއް ުނވަތަ އެންމެ ބޮޑަށް ލުއި ފަސޭހަކަން ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންެގ މައްސަލަތަކަށް 

ންކޮޅުތަކުގައި ހުންަނ އްޭޖގެ ތަފާތު ކަވުމާއެކީަގއި ރާއި އަޅުގަނޑު ދެކެން. ެއހެންމަސައްކަތްތައް ބައްޓަންުކރުން ކަމުގަ

އެހީއަށް ުނވަތަ  ޚާއްޞަ މިހާރު ވެސް ހުރި ސިއްޙީ ަމރުކަޒުތައް ނުވަތަ ހޮްސޕިޓަލުތަކުން ތެރަޕީ ނުވަތަ 

 އަޅުގަނުޑ މުތަްއ ހަމަޖެހިގެްނ ދިއުމަކީ ނުކުޅަދުންތެރިކަން ހުންަނ ފަރާތްތަކަްށ ބޭނުންވާެނ ެއހީތެރިަކން ލިބޭެނ އިންތިޒާ

ލާތަކަްށ ލިބިގެންާދނެ ވަރަށް ބޮޑު ތަސަްއލީއެއް. މިާހރު ހަމައެކަނި އެންެމ ޢާއިގޮތެްއގައި އެފަދަ  ާޚއްޞަގޮތުގައި ދެކޭ

 ގުޅެކުއްޖަކު ގެނައުމަށްޓަކަިއ ވެްސ ވަރަްށ ބޮޑެިތ ތަކުލީފުަތްއ އެަބ އުުފލަންޖެހޭ. ާމެލ ގެނެްސ އަނެއްާކ ގެން

ކަމަށް އެންެމ  ، އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގަިއ މިމާރިމަިތވޭ. އެހެންވީފުތަކެއް އެަބ ކު ބޮޑެތި ތަުކލީބެލެހެއްޓުމުަގއި ަވރަށް

އްލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިެދވޭނީ ރާއްޭޖގައި ުހރި ތަފާތު ކަންކޮޅުތަކުގަިއ މި ފަރުާވ އާއި އަދި އެިކއެިކ ޙަބޮޑު 

ށް ކަވާ ކަންތައްތަަކކީ އަޅުގަނޑުމެންނަނަދަން ިވެގން. މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާއިމުުކރެލަތްތަްއ ޞީތެރަޕީގެ ވަ

 މިކުއްލިއަކަްށ މިއަދަކު ުކރެވޭެނ ކަންތައްތަކެްއ ނޫން. އެހެްނނަމަވެސް، ކުރިއަްށ އޮތްތަނުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ނގަޅު ރަ ށްކަގަނޑުމެންނައަޅު ކާ ިވގެން ނޫިނއްޔަމިކަހަަލ މަަސއްކަތްަތކެއް ކުރެ އި،ކަންކަމާ ދޭތެޭރގަިއ ދުާރލާ ވިސްނަ

ދުންތެރިކަން ހުންނަ ނުކުޅެ، މުސްތަޤުބަލެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދިންނަކަށް ހޯދަެއއް ނުެދވޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

. ެއ އިންތިހާއަްށ ބޭނުންވާ ަބއެއް ތިރާމު ޙުއިިއ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ކުދިންނަީކ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯތްބާ ޚާއްޞަނުވަތަ 

ރާމް އިންތިހާއަށް ބޭނުްނވޭ. ތިޙުމުޅި މުޖުތަމަޢުގެ އި، އިޙުތިރާމުއި ޑުމެން ލޯތްބާށް ވެސް އަޅުގަނލާތަކަޢާއި

އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭެގ ތަފާުތ  އަޅުގަނޑުމެން މަޖިީލހަށް މިފަަދ ބިލެްއ ހުށަހެޅިގެްނ ދާިއރު، އެހެންކަމަށްވާިއރު

ނަށް ޓަަކއި އަޅުގަނުޑ ން ހުިރ ކުދިންނުކުޅަދުންތެރިކަނުންާވ އަދި ެއހީއަށް ބޭ ާޚއްޞަކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި 

ސަާމލުކަމެއްދީގެން ަމސައްކަތްތަކެއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ކޮންމެ ކުއްަޖކީ ވެްސ  ޚާއްޞަދެކޭގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން 

ތު ދިން ވެްސ ތަފާ. ތަފާތު ކުދުންތެރިކަން އެބަ ހުރޭގައި ވެސް ތަފާތު ނުކުޅެއިތަފާތު ކުއްޖެއް. ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ކިބަ 

ކިޔަވަމުންދާިއރު އެ ކުދިންނަްށ ކިޔަަވއިދެއްުވމަށް މަސައްކަތްުކރައްާވ މުދައްރިސުންނަީކ ެވސް ަވރަްށ  ންލުތަކުސްކޫ

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް  ޚާއްޞަގިނަ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަކެއް ުކރައްވާ ބޭފުޅުން. އޭެގތެރެއިން ވެސް 
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ވަރަްށ ބޮޑު ، ަވރަށް ބޮުޑ ޚިދުމަތެއް، ރުބާނީއެއްޤުވަރަްށ ބޮޑު  ެދކޭގޮތުަގއި ންނަީކ އަޅުގަނޑުވާ ީޓޗަރުކިޔަވައިދެއް 

ގޮެތއްގަިއ ޚާއްޞަ، އިންސާނީ އެހީެތރިކަމެއް ޯފރުކޮށްދޭ ބަެއއް. އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން މުދައްރިސުން

ރިކަން ޯފރުކޮށްދެއްާވ ބޭނުންާވ އެހީތެ ދައްރިސުންނަށް ްއވާ މު އެީހއަށް ބޭނުންާވ ކުދިންނަށް ކިަޔވައިދެ ޚާއްޞަ

 ،އިނާޔަެތއް ފޯުރކޮށްދިނުމަކީ ޚާއްޞަ މުދައްރިސުންނާއި ތަްމރީނުކުރަްއވާ ަފރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުަގއި 

ުމ  ތަޢުލީމިހާރަށްވުެރ ބޮޑު އިނާޔަތެއް ޯފރުކޮށްދިނުމަކީ ވެްސ ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ެއ ކުދިންނަށް ދެވޭ

ހަރުދަނާުކރުމަށް ަޓކަިއ ނިޒާމީ ގޮެތއްގަިއ ކުެރވޭނެ މަސަްއކަތެްއ ކަމުގަިއ އަޅުގަނުޑ ދެކެން. ، މަްށ ޓަކައިރަނގަޅުކުރު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫުލކުރެވެީނ ައޅުގަނޑުމެން މި ކުާރ މަސައްކަތްތަުކގައި ވަރަްށ ގިަނ  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މެން މިތަނުގަިއ ހިްއސާކޮށްގެްނ ނޫނީ ކެްއ އަޅުގަނޑުްށ ގިަނ ފިކުރުތަ ވަރަ، މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްގެން

އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ރަނގަޅު  އް އްލުުކރާކަށެޙަ މި ހުިރ ބޮޑެތި އިޖުތިމާޢީ ަމްއސަލަތައް  އްއަޅުގަނޑުމެންނަކަށެ

ްނ ވޭ ކޮންމެ ކަމަކުސް ުކރެހުމަންޒިލަކަށް ވާސިލެއްުނވެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި ބަ

ންނަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެްއ ނެރެިވއްޖެ ކަމަްށ ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަ އަޅުގަނޑުމެ

ދުންތެރިަކން ުހރި ަފރާތްތަކަްށ ލިޭބ ެއހީތެރިކަްނ އިންިތހާއަްށ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނުކުޅެ، ދަރިންެގ މުސްތަޤުބަލު

އެީހއަށް  ޚާއްޞަ ، ނިންާމަލމުން ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ،ރި ރައީސްިއއްޒަތްތެ ،ވީމާބޮޑުވެގެންދާނެ. އެހެން

އެީހއަށް ބޭނުްނވާ ަފރާތްތަކަްށ ދެޭވ  ޚާއްޞަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަްށ ެދވޭ އިނާޔަތްތަްއ އެަބ އިުތރުކުަރންޖެހޭ. 

  ތްތެިރ ަރއީސް.ރިއްާޔ އިއްޒަކުޚިދުމަތްތައް މުޅި ރާއްޖެއަްށ އެބަ ފަުތރާލަން ެޖހޭ. ވަރަްށ ޮބޑަށް ޝު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މެންބަރު. މި ގަޑީގައި ކޮމިޓީއަށް ަވޑައިގެންނަންޖެހޭ އިއްޒަތްތެިރ ދެ މެންބަަރކަށް އަޅުގަނުޑ ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ 

ުހ ަލޠީފު. އެއަށްފަންބަރު ޙަސަްނ ކުރީބައިަގއި ފުރުޞަުތ ައރުވާނަން. އެީއ ހެންޭވރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެ

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ން ޝަމީމް. ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ުޙސައި

 ޙަސަން ލަޠީފު.

 

  ްއކެވުން:ާވހަކަދެހެންވޭުރ ހުޅަނގު ދާިއރާެގ މެންބަރު ޙަސަްނ ަލޠީފު 

މާީލ  އި ދުންތެރިަކން ހުންނަ ީމހުންެގ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިުކރުމާޅެއާދެ! ނުކު އީސް.ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި ރަ

އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ގާނޫނަްށ ދަނގެިތ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ހުަށހަޅުއްވާފަިއ އޮްތ ބިާލ ގުޅޭގޮތުްނ 

ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ  ކާތެރިކަން ެއއީއިޖުތިމާޢީ ރައްއެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުްނ، 

ތަކެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އަޅުގަނޑުމެން އެ ެދއްކި ވާހަަކއަކީ ކޮބައިކަން. ސޯަޝްލ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓގެ ލަފުޒު
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ވަނަ އަހަުރ  2010ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑުމެން ެއ ދެއްކި ވިސްނުމަީކ ކޮބައިކަން ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެނގޭ. 

ލަ އި. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޖުމުގެން އައީވެްސ އެ މަޤްޞަދު ހާސިލުުކުރމަށް ޓަކައެ ގާނޫނު އުފެދި

ދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ީމހުންނަށް ޯއާގތެރިކަމާއެކީަގއި އަާޅލެވޭނެ ރަނގަޅު އިންތިޒާމުތަކެއް ވިސްނުމަކީ ނުކުޅެ

 ވުުނ ގާނޫުނގައި ކަންކަން ުފރިހަމަކުރަްނ ުހރިއްާޔ އަބަުދ ވެްސ އެ ލެއި ްނ އެުކލަވަހަމަޖައްސައިދިނުން. އަިދ އެގޮތު

މު ކަމަީކ އްކަންކަން ފުރިހަމަުކރުމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީން ތާއީދުކުރާނެ ކަެމއް. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުާރ ކަމެއް. އެންމެ މުހި 

ރައްޔިތުންނަްށ  ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭކަމެއް ނެތި ދައުލަތުން އެއްވެްސ ދަތި، މިދެންނެވި ގޮތަށް ބަލާިއރު

ާމލީ ކީ ދުންތެރިކަްނ ހުންަނ ީމހުންނަށް ެއ ޚިދުމަތްތައް ޯފރުކޮށްދިނުން. އެއީ ކޮްށ ނުކުޅެޚާއްޞަފޯރުކޮށްދެވުން. 

ބަ ުހރި. މު ކަންކަން ދައުލަތުން ކޮށްދެވޭނެ އެއްމަންފާއެއް ލިބޭ ގޮތަކަށް ފައިސާ ދިނުމެއް ނޫން. އެއަްށވުެރ މާ މުހި

ކަން ުކރެވިދާނެ. އެީއ މި ކަންކަން އެ ރަންޖެޭހ ކަންކަން، އަޅުގަނޑުމެންަނށް ފާހަގަުކރެވޭ ެވސް ރަނގަޅުކު މިހާރު

ގަިއ އަިދ ޚަރަުދގެ ގޮތުގަިއ ނގާނޫނަށް ގެންަނ އިްސލާޙެއްެގ ސަބަބުން ަދއުލަތުެގ އާމްދަީނއަށް ެއއްޗެްއ އިތުރުުނވާތާ

ންީވ ވެސް ކުރަ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި މަޖިީލހުން މިާހރު ކަމެްއ ނޫން. ަލ ގޮތަކަްށ ކުރާ ބޮޑު ޚަރަދެއްުކރަންޖެހޭ ަކހަ

ދެނެގަެނ ެއ  އިަސރުކާުރގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ހުިރ ދަތިތައް ހޯދަ ، ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ އެްއ ކަމަކީ

ދިނުން. އިއްޒަތްތެިރ އެ ކަންކަން ކޮށް މެދުވެިރކޮށް ްއލު ހޯދާއިދޭެނ ގޮތެްއ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިިލސްޙަކަންކަމަށް 

ދަނގެތި ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މުޙައްމަދު  ،ށް ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުމިއަދު ެއ ކަންކަން ުކރުމަ ،ރައީސް

ސް، މި ގާނޫުނ ނާޡިމް ގާނޫނަށް ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ނަމަ ހަަމގައިމުވެްސ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާނަން. އެހެންނަމަވެ

 ،ކަްށ ނޫން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެ ަމޤްޞަދު ހާސިުލކުރާކީ އޮތީ، މި ިބލު ހުށަހެޅިފައި ިމއޮތީހުށަހެޅިފައި މި

ޕީގެ ސަރުކާރެްއ އައިްސ އަިދ އެމް.ޑީ.ޕީން ބަޖެޓެއް އެކުަލވާާލ ގޮތަީކ ަވރަށް ތަފާތު ގޮތެްއ ދިވެިހރާއްޖޭެގ .އެމް.ޑީ

އަްށ ރާ ގޮތާ. އެންމެ ުފރަތަމަ ަރއްޔިތުންގެ ަކއިރިކާރުން އެކަން ކުއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުއެހެން ސަުރކާރުތަކާިއ 

ކަންކަން ދެނެގަެނ  ޑުމެން ގޮސް ައހަނީ ކޮްނ ކަންތައްތަެކއްތޯ ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވަނީ ުކރަން ަސރުާކރުން. އެއަޅުގަނ

މްޕޭނަކަށް. އެ ން ނުކުންނަނީ ކެން އަޅުގަނޑުމެލަނީ މެނިފެސްޓޯއެއް. އެ މެނިފެސްޯޓ ހިފައިގެއި އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވަ

ވޯޓު ލިބުީނމަ ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލަނީ ސަުރކާރު. ެއ ކެމްޕޭނުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއީދު ލިބި 

ްނ ސަރުކާރުން އެ މެނިފެސްޓޯގަިއ ުހރި ކަންކަން ތަންފީުޛކުރުަމށް ޓަކައި ެއކުލަާވލަނީ ެއކްޝަން ޕްލޭނެއް. އެ އެކްޝަ

 އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓު ލަން. އެ ޕްރޮުގރާމުތަކަށްއި ްގރާމްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ެއކުލަވަނެ ގޮތުެގ ޕްރޮޕްލޭން ހިންގާ

ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓު އެުކލަާވލާ އެ ބަޖެޓު ހިނގަމުން މި ދަނީ.  2019ހަދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު މިއޮތީ 

ުކާރ ޢުއަިދ ޝާއި ވިއްާޔ މި ިބުލ ފާސްެވ ތަސްދީޤުވެ ންގަިއ ވާގޮތު ފަިއ އޮްތ ބިލު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ހުށަހަޅުްއވާ

މެނިފެސްޓޯަގއިާވ ކަންކަްނ  ،. އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ވާހަަކއަކީމަުލކުރަްނ ޖެހޭޢަދުވަހުން ފެިށގެން މިބިލަްށ 

މިވަގުތުން  .އް އެހެީރ ޖެހިފައެއަށް ުކރާނެ ޚަރަދުތަ، ރުިލއި ގައި ހުރި ްޕރޮގްރާމްަތއް އެުކލަވާ އެކްޝަން ްޕލޭނުކުރާނެ
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ކަންަކން ކުރުމަކީ ޚަރަދުގެ ގޮތުން ބަލާިއރު ދައުލަތަށް ުބރަވާެނ ގިނަ ހުިރ  މިވަގުތައް ބިލެްއ ހުށަހަޅައިގެން އެބިލުަގއި

 ޑުބޮ، ށް އޮތްކަމެއް މިފަދަކޮނު ކުއްިލއަކަށް ދަުއަލތުގެ ބަޖެޓަށް އަންދާޒާ، ކަމެއް. ކިހިނެއްތޯ އިއްޒަތްެތރި ަރއީސް

އެީއ  ،ރީ ޕާޓީެގ ނައިބު ލީޑަރަކުހޫ ކޮށް ޖުމްޞަަސރުާކރަށް ޖަްއސާނީ. ޚާއްން ޚަރަދެއް ުކރުމަށް މާީލ ބުަރއެއް އުފުލަ

އެްއވެސް ަވރަކަށް މަްޝވަރާނުކޮްށ  ން ސަރުކާރާ ޕާީޓއެއް. ެއޕާޓީސަރުކާުރގެ ޯކލިޝަންގެ ހިމެިނވަޑައިގަންނަވާ 

ަސރުކާުރެގ  ވެސް މީ  ީރ ޕާޓީ ހޫަނވަން. ޖުމްރަްނ ވަރަްށ ދަތިާވހަކަ ދަންްތ މިކަްނ އަޅުގަނުޑ ތާއީދުކު ށްފައި އޮކޮ

ްނ ރީ ޕާޓީހޫޖުމްގައި ހިމެނޭ ާވހަކަ ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއަާހ ާވހަކައެއް. އަޅުގަނޑުމެން ދެކިގެން މިތިީބ ކޯލިޝަނު

، ިބލުތައް ހުަށހަޅުއްވާިއރުމެންބަރުން  ޑައިގަންނަވާވަނިސްަބތްވެށް އަރީ ޕާޓީހޫ އަދި ޖުމް، ވެސް ބިލުތައް ހުަށހަޅާއިރު

ާއ އެކުާރ މަޝްަވރާ ބިލުަތއް ހުށަހަޅާއިރު  ން ހުށަހަޅާ އެމް.ޑީ.ޕީ  ެޖހޭނެންއެީކ ކުރަންޖެޭހ މަޝްަވާރ ކުރަސަރުކާރާ 

 ޓީގެ ީރ ޕާހޫ ޖުމްގެ ެތރޭގައި ޝަނު ރީ ޕާީޓ އެއޮްތ ކޯލިހޫސަރުާކރުެގ ތެރޭަގއި ުޖމް ވާނަމަ އެއްވަރަށް. އެހެންނޫން ކަމަށް 

 ދޭތެރޭގަިއ ަރއްޔިތުން ސުާވލުުކރާނެ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރާ  ނިޔަތާ

ުނލައި މިފަަދ  ކަން. އެއްވެްސ މަޝްވަާރއެއް ކުރެްއވުމަކާމިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެްސ މަޝްވަާރއެްއ ކުރަްއވާފައި ނެތް 

މި އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ސަރުާކރަށް ނޭދެވޭ ުބރަ އުުފލުމަށް ، ކަށް ވެގެންދާނީށަހެޅުމުގެ ނަތީޖާއަ ތައް ހުބިލު

ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުން އެއަްށ ބަހެްއ ބުނަްނ ޖެއްސުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންަނ ފަރާތްތަކަްށ 

ޭއގެ ތެޭރގަިއ  ،ރަން. އެހެންނަމަވެސްައޅުގަނޑު ތާއީދު ކު ރުމަށް ފުިރހަމައަށްކު ރުދަނާސަރުކާރުން ދޭ ޚިދުމަތްތަްއ ހަ

ސަބަބަީކ  އެންމެބޮޑު އެއްމިދެންނެވި ކަންކަން ހުރުމުން މިބިލަށް ތާއީދު ކުރެވެން ނެްތ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. 

އެްއކަމަކީ  ބޭނުންވެފަިއވާ ޤީޤަތުގައި ކުރަންމިބިލުން ޙަ ،މީގައި އުސޫލީ ަމއްސަލަތަކެްއ ހުިރކަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ަފއިސާތަކެްއ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުިރ މީހުންނަށް ދިނުން. އަޅުގަނޑު ފުިރހަމައަށް ާތއީދު  ދުތަުކގެވަރަށްބޮޑެތި އަދަ

ޔިތުންެގ ރައް މި ރުމަށްކުރަން ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ުހރި މީހުންނަްށ ދައުލަތުްނ ކޮްށދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކު 

ޕީ އޮންނާނީ ތައްޔާރަށް. .ޑީ.ހޭ ހުރިާހ މަސައްކަެތއް ުކރުމަށް ަހމަ ކަށަވަރުްނ ވެްސ އެމްލީހުން ުކރަންޖެމަޖި

ތާއީދު ނުކުރާނެކަން ވެސް އަޅުގަނޑަްށ  ންމިފަދަ ގޮތަކަށް މިތަނަށް ހުށަހަޅާ ބިލަކަްށ އެމް.ޑީ.ޕީ، އެހެންނަމަވެސް

 ޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ށް ވަރަށްބޮ ިވ ފުރުޞަތަދެއްއަޅުގަނޑަށް  ފުރިހަމައަށް ޔަޤީން.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު. ހެންޭވރު ދެކުނު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙުސައިން ަޝހީމަށް ފަުހ 

  އިއްޒަތްތެރި އާމިރުއަށް. އެބަުރ އަޙްމަދު މެންއިއްަޒތްތެރި އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާިއރާެގ 

މެންބަރު ވެސް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވޭ އެބަ. ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާއިާރގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ 

 ޙުސައިން ޝަހީމް.
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 ހެންވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު ޙުސައިްނ ޝަހީމް ވާހަކަެދއްކެވުން:

މް މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ޘިދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ ސް. ދަނގެތިއްޒަތްތެރި ަރއީޝުކުރިއްޔާ އި 

 ..ގާނޫނަށް އިްޞލާޙު ގެންނަްނ ބަަދލު ގެންނަން ިމ ހުށަހަޅާފައިާވ ހުަށހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު 2010/8ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ރު އިްބރާހީމް ފަުޟލް ރަޝީދު.ތްތެިރ މެންބަ އިރާެގ އިއްޒަފެލިދޫ ދާ  ،އެއްނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
 

 ފެލިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިްބރާހީމް ފަުޟލް ަރޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

މީގަިއ އިންނަނީ. މި  ށް ދާން ގަޑިކަނޑައަޅާފައި މި ފިތައް އޮއްބައިގެން ކަަޖހާއިުރ ކޮމިޓީއަ 11އަޅުގަނޑު ވެސް 

، އެާވހަަކ އް މިައކު ނެތް. އެހެންވީމާއަވަްސ ކުރުމުެގ އެއްވެސް ބަޓަނެުފރުޞަތު ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަން  އެހެން

 ނިޒާމާބެހޭ މައްަސލައެްއ އަޅުގަނޑު ެނގީ.  ލުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާ
 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

މޭޒަްށ  ރި މެންަބރު އިދާރީގަންނަވަން އޮތީ. އިއްޒަތްތެަޖހާއިރު ވަޑައި 11އަކަށްތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮން ކޮމިޓީ 

  ؟ެގ ިރޔާސަތަށް އެްނގެވިންތޯ ކޮމިީޓއަށް ވަޑަިއަގންނަވަންޖެހޭ ވާަހކަހުނުވަތަ މަޖިލީ

 

 (ގެންދެވުން ރިއަށްކު  )ނިޒާމީ މައްސަލަ
 

 ހަކަެދއްކެވުން:ލް ރަޝީުދ ވާ ފެލިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިބްާރހީމް ފަޟު 

 ގޮތެއްަގއި ިއޢުލާން ވެސް އެބަުކރޭ މިވެނި ކޮމިޓީތަކެއް ިމވެނި ތާވަލު ތުގައި ރިޔާސަތަށް ާއއްމުބޫލުކުރާ ގޮއަޅުގަނޑު ގަ

 ކުރެވިފައިާވ ކަމަށް. ެއހެންވީމަ، އެކަްނ އެނިގވަޑައިގަންނަވަްނވާނެ. 
 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 55ތަކުަގއި ހިމެނިވަޑައިގަންނަާވ  ކޮމިޓީ  ދޭ. އެހިނަގމުން އެބަ ކޮމިީޓއެއް 5ލަ ޑީގަިއ ޖުމުމިގަ ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ގައި ާވހަކަފުޅު ދައްކަާވކަމަކަށް ވެްސ ނުވަތަ ކޮމިޓީއަްށ ނއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނެްއ އިާޝރާތެއް ނުުކރައްާވ މިތާ
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އެމް.ޑީ.ޕީ އަސް އަދި އެހެްނ  ،އްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުކަމަްށ ވެސް. އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާްތ ކުރެ  ނަންވަޑައިގަންނަވާ

އަޅުގަނޑަށް އިާޝރާތް ުކރެއްިވ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ކުރީބަިއގަިއ  ،ޕާޓީތަކެއް ވިަޔސް

، ނަން އޮންނަިއރުތަކުގައި އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ސްޓުުކރީގައި ލި ، އަރުވަމުން މިދަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ދީފަިއ ހުންަނ ފަހަރުތަުކގަިއ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ިތކަހަަލ ޝަުކވާއެްއ ނުކުަރއްވާ. ިއއްޒަތްތެިރ އިއްސަްށ ޖައަކުރި

 ރިޔަށް މި ގަިއ އަޅުގަނޑު ފުުރޞަތު ދެމުން މިގެްނދަނީ އަޅުގަނޑަށް އިޝާރާްތ ކޮށްލެްއވީމަ ކު ލިސްޓު، މެންބަރު

އަޅުގަނޑަށް ވެްސ އިނގޭނެ ކަމަކަްށ  ރާްތ ނުކުަރއްވާ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ އިޝާ  ދެނީ. އެކަމަކު އިޖައްސަ

 ފުޅުވާހަކަހީފުޅުކުރެއްވުން ތީ ކުށްީހއެއް. އިޝާރާތް ުކރެއްވިނަމަ ުފުރޞަތު ލިބިވަޑައިގަތީސް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ށް ގެންދެވުން އެދެން. އަކުރި

 

 ވުން:ސައިްނ ޝަހީމް ވާހަކަެދއްކެވޭުރ ދެކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު ޙުހެން

މް ހުަށހަޅުއްވާފަިއވާ ޘިދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާ ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަނގެތި

ސިފަވާގޮތް ތަފާތު. ނުކުޅެދުންތެރިކަން އަޅުގަނޑަށް މިކަން ކުޑަކޮށް  ،ގާނޫނަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު 2010/8

، ތަެރއް ބެލެެހއްޓޭ. އެހެންނަމަވެސްގޮތުން ިމހާރު ވެސް ދަފު ދިނުމުގެފަރާތްތައް މާލީ އިނާޔަތްަތއްހުންނަ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ހުިރހާ ފަރާތްަތއް ވަކިވަިކ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މިންވަާރއި، ކަންކަްނ 

މިހެްނ މިދެންނެވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ރަން. ޖެހޭކަްނ އަޅުަގނޑު ފާހަގަކު ތަރެްއ ެއކުލަާވާލ ބަލަަހއްޓަންފަދަ ދަފުނގޭނޭއެ

، މިހެން ދޭން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެއްކިދާނެ. ދެްނ 12000، 9000، 8000، 7000ހުރި ހަަމ ކޮންމެ މީހަކަށް 

ޑުެގ ބުއްދިއަްށ ވިސްޭނ ޅުންނަށް އެނގިަވޑައިގަންނަވާނެ ކަމަްށ އަޅުގަނގަިއ ތިއްަބވާ ބޭފުސަރުކާުރގެ ޯކލިޝަނު

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ބޭފުޅަކަްށ  ޞަސާގެ ާވހަކަކަން. އެއްގޮތަކަްށ ވެސް އަޅުގަނޑު ޚާއްކެވެނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ަފއިމިދެ

ތެްއ ލިބިދާނެތީ ކަންބޮޑުެވ އެކަމާ ދަްއކާ އެއްޗެއް ލިބިދާނެތީ އަިދ އެބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ކުރަްއވާ ެއްއވެސް ކަަހލަ ާއލާ

، ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންަނ ފަރާތްތަކަްށ ބޭނުންާވ ުރކާރުްނ ފައިސާެގ އިާނޔަތާއިކައެްއ ނޫން. ިމހާުރ ވެްސ ސަވާހަ

ތުެގ ވަރަށްކުަޑ އަ ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމެކޭ، ދަންނަވަްނ މިުއޅޭ ވާހަކަައކތަފާތު އާލާތްތަްއ ފޯރުކޮށްެދވެމުން އެބަދޭ. 

ރަްށ އެނދުމަތީގަިއ ބާއްވަިއގެން ވެފައި ދުނިޔެ އުމުތޯ. އެނދުމަތި 7000ދެން އޭނައަށް ވެސް ، އިނގިއްޔެްއ ނެތަސް

، މިަކހަަލ ތަފާތުތަކެްއ މަންމައަކު ބަލަަހއްޓަންޖެހޭ ުކއްޖަކަށް ވެސް ހަަމ އެިވދާޅުވާ އެއްޗެއްތޯ. އެހެންވީމާ

ތަމަޢުެގ  ބޭފުޅުންނަށް މުޖު ކަމަީކ އަޅުގަނޑުމެން ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުރި އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަންނަންޖެހޭ. އަނެއް 

ތެރެއިްނ ތަޢުލީމީ ފަިހ ބިލިޓީ އިތުރުުކރަން ޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު ވަަރށްބޮޑަށް ގަބޫލުކުރަން. ނިޒާމުގެސިއެކްސެ

ލުކުރަން. އަޅުގަނޑު އެްއގޮތަކަްށ ފުރުޞަތުތަކެއް، ފަސޭަހ ފުރުޞަތުތަެކއް ލިބިގެންދާންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫ 

ަސރުާކރުން ޭދ ، ދެނވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ުހންނަމީހަކީ އެމީާހ ބިއްޖެހިފަިއ އި ނުުކރަން ކުޑަކުޑައްވެސް ގަޫބލެ
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އެއްޗަކުން ހަަމއެކަނި ބަނޑުފުރާަލއިގެން އިންނަންޖެހޭ ބޭުފޅުންނަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އެއަށްވުެރ މާ ގާތްކޮްށ 

ްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނުޑ އެއެކީގަިއ އުޅޭ ބައި، ަޝރަފްވެރިކަމާ މާ ބަލައިގަެނގެން މާ ފަޚުުރވެރިކަމާ އިތަމަޢުގަމުޖު

ކުިރ ުކރުްނ މިްޕރޮޕޯސްމިގޮތަްށ މި ، ައޅުގަނޑަށް މިބިުލ މިބޭފުޅުން ބަލައިގަންނަްނ ދެކެްނ ބޭނުން. އެހެްނވީމާ

އެީއ  ސާސް ޙުން. ެއވާ އިބޭފުޅުން ލޮލަށް ފެނު ލަތެްއގަިއ ތިއްބެވިޙާހަަލ އަޅުގަނޑަށް ސިފަވަނީ ފުރަތަމަ ަފހަރަށް މިކަ 

. ދެން އަެނއް އިޙުސާްސއެއް ކަމަްށ ކަށް ވާނެއަބަދު އަބަދު ފެންނަ ބަޔަކަްށވާ އިޙުސާްސއަށްވުެރ ތަފާތު އިޙުސާސަ

ކަށް އަޅުގަނޑުެގ ކަމަށް އިޙުސާސް ުނކުރެވޭ. މިާސލަެމއް ކައަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ބަޖެޓުގައި އެްއވެސް ކަމަކީ ުބރަ 

ސްކޫލް ދަުއރުއްުސރެ އަޅުގަނޑުގެ ރައްޓެިހ ގާްތ  ީކ މަޘިމުޙައްމަދު ނާ  ދަނގެިތ ދާއިާރގެއިއްޒަތްތެރި އަޚް

ޑިފެންސް ބަޖެޓަީކ ، ފްރެންޑެއް. އެކަމަުކ އެމަނިކުފާނު ރާއްޖޭެގ ޑިފެންސް ިމނިސްޓަރުކަން ކުރަްއވާފައި ހުރީމާ

 ެލއްގަިއ ވެސް ބަޖެެޓއްގެ ތާށި އްޔާ ކޮންމެފަދަ ހާަމއަށް ދޭ އެއްޗެއް. އެެހންވެއްޖިތިއްބަްސ ފުރިހަ ރައްޔިތުން ނުަކއި

ެއއްގޮތަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑު އެހެްނ އިޙުސާްސވެވަޑައިގެންފަިއ ފަަހރުގަިއ ނެތުން ހަމަ ގާތް.  ކަމާ ކަމާއި، ދަތި

ިއ  އަދި ިމކަމުގެ ަޚއްސާސް ކަމަްށ ޓަކަދެންނެވި ވާަހކައެްއ ނޫން. ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ދެމީހުންެގ ގާތްކަމާއި 

ްނ މިދެންނެވީ. އެހެްނވީމަ، އަޅުގަނޑުމެްނ ވެސް ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނުްނ އެމް.ޑީ.ޕީއިން ަރއީސް އަޅުގަނޑު މިހެ

 ނަޝީދުގެ ސަރުާކރުަގ ތަޢާރުފު ުކރި ކަެމއް، ބަލަިއގަތް ކަެމއް ޚާއްސަ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަކީ ަސރުާކރެއްގެ 

ގޮތެްއގައި ެބލުންތެރިކަމާއި، ބެލެެހއްޓުންތެރިކަމެްއ ދެވެންޖެޭހ ާމއި، އެީއ ޚާއްސަ ލިބެންެޖހޭ ބަެޔއް ކަ މެއް އެހީތެރިކަ

އެކަމަުކ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ބޭނުން ،އްގެ ގޮތުގައި. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަްށ ލޯބިވޭއެބަ

ކުދިކުދި ންަވރަކުން. . ސަރުާކރަށް ވީ މިެކރިފޯރުންެތރިކަން ުހރި މިންވަރަކުންމިކަން ކުރެވޭނީ ަސރުކާރަށް 

ށް ގެްނގޮސްދޭންޖެހޭ އަުހރި ފަރާތްތަކަީކ އަޅުގަނޑުމެން ހަަމ މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަމަށް ނެރި ުކރިމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަ

 އަދަދު ގަނޑު ވެސް ދެކެން. އެކަމަކު މިފަރާތްތައް. ދެން މިާހރު ވެްސ މިކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރަްނޖެހޭ ކަމަށް އަޅު

ސާއަކީ އެބޭފުޅުންގެ ހުރިހާ އެއްެޗއް ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑު ނުދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ެއހެންވީމަ، ތަކަށް ފައި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ޓަަކއި ަވރަށްބޮޑަށް  އަޅުގަނޑަށް މިއަށް ތާއީދު ނުުކރެޭވ ވާަހކަ ދަންނަވަން

 ކުރިއްޔާ.ޝު

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއް

 މެންބަރު. ކުޑަުހވަދޫ ދާިއރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާިމރު. އިއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަުދ އާމިުރ ވާހަކަެދއްކެވުން:
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ޙައްޤުަތއް  ، ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުންަނ މީހުންގެ 2010/8ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫުނ ނަންބަުރ 

ތެިރކުރުމާިއ މާީލ އެހީެތރިކަން ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫަނށް މި ހުަށހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަީކ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ އްކާރަ

ރުކޮްށލަންޖެހޭެނ އިޞްލާެޙކޭ. ެއހެްނ މި ކުފި އި އަޅުގަނޑުމެްނ ހަަމ ވިސްނަ، ތެިރ ހިަތކުން ވިސްނާނަމަޞްއިޚްލާ

ރައްޔިތުންެގ ަމޖިލީހަށް އެންމެ ުފރަތަމަ ހުށަހެޅިގެްނ އެ ިބލުގެ ިދރާސާ  ންދިމާކުިރ ގޮތުންދެންނެވި ކަމަކީ މި ިބލު ކަ

ލާގަިއ މަސައްކަތްުކރުމުގެ ުފރުޞަތު ލިިބގެންދިޔަ މީެހއް އަޅުގަނޑަކީ. މި ބިލު ިދރާސާުކރަމުންދިޔައިުރގައި ިމ ޙަމަރު

ުކރެވުނު.  ތަކެއް ބަހުސް ދިގު  ވެސް ވަރަްށ މަޖިީލހަށް ހުަށހެޅުނުއިރުަގއި ިބލުގަިއ އޮްތ ަނމާމެދު ބިލު

ބޭނުްނވާ ަބއެއްެގ ގޮތުގައި. އެހީެއއް ޤާނޫނުއަސާސީގަިއ ވެްސ ބަޔާންުކރަީނ މިފަދަ ަފރާތްަތކަށް ޚާއްަޞ 

ވެގެންދިޔަިއރުގައި ނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުންނަ ަފރާތުގެ ާވހަަކ ބިލު އަޅުގަނޑުމެނަށް ފާސް، އެހެންނަމަވެސް

 އެއާއެއްކޮށް ިމ ބިލުެގ މަރުޙަާލގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށްބަހުަސކަށްފަހު. އަދި ަހމަ ގުްނ މި ދިޔައީ ދި ބަޔާންކުރެވިގެ

ުކުރމުގައި ބައެްއ ބެލެނިެވރިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ހުންަނ ފަރާތްތައް ލިސްޓު ރުގަިއ ނުކުޅެދުންތެރިކަންއޭ

ލާތަަކކާ ވެްސ އަޅުގަނޑުމެނަށް ދިމާވި. ޢާއިންުނވާ އެތަްއ ގަިއ ތިމާގެ ދަިރ ހިމެނެން ބޭނުމީހުންނަށް އެ ިލސްޓު

އެކަމާބެޭހ  ގަިއ ހިމެނުމަށްރޭއޭގެތެރޭަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން ޚާއްަޞކޮށް ހަަމ ތެލެސީމިއާ ކުދިން މީގެތެ 

ޭއގަިއ  އްކެއަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާތަެކއްކުެރވުނު. ހަމަ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަންތައްތަ  އާ އެއްކޮށް ޖަމުޢިއްޔާ

އޭެގ ފަހުން އަެނއްާކ ތެލެސީމިއާ ކުދިްނ ވެސް ިމ ކަންކަމުގެ ެތރޭގަިއ ، ތިވެގެންދިޔަ. ެއހެންނަމަވެސްމަކުރި

މިހުިރހާ ވާހަކަެތއްެގ އަީލގަިއ  !ބަދަލުެވގެންދިޔަކަްނ އަޅުގަނޑު ފާހަގަުކރަން. އާދެ އް ހިމެނިގެން އިްޞލާޙުތަކެ

ުޤތަކުގެ ވާހަކަތަްއ ދަްއކާއިުރގަިއ އެްއ ހަަމއަކުން އެްއ އްއަޅުގަނޑުމެން ޙަ ،އަޅުގަނޑު ހަަމ ދަންނަވާލަްނ އޮތީ

 ޯފރުކޮށްދިނުމަށް ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭެނ ކަމަްށ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ. ށްއަކުން ޙައްޤުތަްއ ަފރާތްތަކަބީދަ

ތުންނާިއ އި ޖަމާޢަތުގެ ަފރާވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި މި ބަާޔންކުރަނީ ޢާިއލާގެ ަފރާތުންނާ 35ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވީ މީހުންނާިއ ޚާއްަޞ އެީހއަށް ލަތުގެ ަފރާތުން ޚާއްަޞ ެއހީތެރިކަމާިއ ަރއްކާތެރިކަްނ ލިބުމަކީ އުުމރުން ދުވަސް އުދަ

ބައެއްެގ ވާހަަކ  2ބޭނުންވާ މީހުންނަްށ ލިބެންޖެޭހ ޙައްެޤއް ކަމަށް. އެްއ މާނަެއއްގަިއ އެްއ ައކުރެްއގަިއ އެްއގޮތަކަށް 

، ާއިއ ޚާއްޞަ ެއހީއަށް ބޭނުންާވ މީހުންގެ ވާހަކަ. ެއހެންވީމާކަ އުމުރުން ުދވަސްވީ ީމހުންގެ ވާހަބަޔާންކުރަނީ. އެއީ  މި

ސް ވެ ނާަފރާތަކަށް ެދގޮތަކަްށ ކުރެވިދާނެޯތ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން 2އެ ޙައްޤު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ 

 ހަމަ ގައިުމ ވެްސ އުމުރުްނ ދުވަސްީވ މީހުންނަށް ުނވަތަ ްއ ގަބޫެލއްނުކުރަން ކޮްށލަން. އަޅުގަނޑެ ބޭނުންވާ ސުވާެލއް

އެްއގޮތަކަށް ވެސް  އި ެއލަވަންސެްއ ލިބިފަރުފިޔާެގ  5000ހުންނަށް ންޖެޭހ މީލަތުން އަޅާލުްނ ފޯރުކޮށްދޭއުދަ

ހެްނވީމާ، ރުފިާޔ ކަމަކަށް. އެ 2000މަސައްކަތްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ނެްތ އެނދުމަތީގަިއ އޮންނަ ީމހާއަށް ލިބެންެޖހޭނީ 

ވާަހކަދައްކާ ޒިންމާދާުރ ފައިސާގެ ވާަހކަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޤައުމުގެ ާޙލަތާއި މި ކަންކަމަށް ބަލާަފއި 

 ނިޔަތެއްަގއި ާވހަކަދައްކަީނ ކަމަށް  މިފަދަ ބިަލކާ ބެޭހޮގތުން އިޚްލާސްތެރި، ެރވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްކު އި ގަގޮތެއް
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 2ޤާނޫނުއަސާސީގައި މިދެންެނވި އަކުުރގައި ެއއް ބައެްއގެ އެއް ކަެމއްގެ ާވހަކަ ، ނީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ވަންޏާ

ކޮމިޓީެގ މަރުަޙލާގަިއ ުކރިއިުރގަިއ ިދރާސާބޭނުން ހިނާގށޭ ިމ މާއްދާ  ޙަޤީޤީ  މި ލިޔުނު ިއ ށްފަ ަބޔާންކޮށްފަރާތަކަ

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަީކ މިއަދު ، ނަމަވާމާ. އެހެްނަކމަށްދެކެވިފަހުރި ވާހަކަތަުކގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށްލަ

 2000އެަބ ގަޫބުލކުރޭ ނުކުޅެދުންތެިރކަން ހުންަނ ފަރާތްތަކަްށ ލިބޭ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ ހުިރހާ މެންބަރުްނ ވެްސ 

 މުވަންޏާ ެއހެންވެެޖ ކަމަށް ރުފިޔާއަީކ އެއަްށ މިއަުދ ޙާލަތަްށ ބަލާފަިއ އެކަީށގެްނވާ އަދަދެްއ ނޫންކަން.

ެރއިން ެނރެވެންޖެހޭެނ ކަމަްށ މި މަިޖލީހުެގ ތެ މިކަްނ ބޮޑުކުެރވޭނެ ޯފމިއުލާއެއް  ށްއަޅުގަނޑުމެންނަ ކުޒިންމާދާރުކަމާއެ

މި އިނާތްތަކުެގ ވާހަކަަދއްކާިއރުގަިއ  މެންނަށްއަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ. ެއހެންވީމާ، ިމ ދެންނެވި އުސޫލުްނ އަޅުގަނޑު

ނުކުތާއެްއގެ ަމއްޗަްށ  3އަޅުގަނޑު ހަމަ ާފހަގަކޮްށލަންޖެހޭ ިބލުގަިއ މައިގަނުޑ ގޮތެްއގަިއ ދި ޭއގެ އިތުރަްށ އަ

ާމލީ  ެއބައާދޭ. އަނެއް ކަމަީކ ގިންތިުކރުމުގެ ާވހަކަ އެބައާދޭ ފާހަގަކޮށްލަން. އެއް ކަމަީކ ދަފުތަރެްއގެ ާވހަކަ އަޅުގަނޑު

ގެ ދަފުތަެރއް މުއްގަިއ މިކަލެ ަގނޑުމެންނަށް ޤައުމީ ލެވެއަޅުވެސް ތުގައި ޤަ، ޙަޤީތުގައި ެވސްޙަޤީޤައިނާޔަތް. 

ނުވަަތ  ުތގެ ޚިދުމަތްތައްމި ބާވަ .އެަބކުރަންޖެހޭ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ުފރިހަމައަށްއެއް ނެތް. ކަ ލެވިފައިއެކުލަވަ 

 ުކރެވެމުންދާއިުރގަިއ އިްޞލާޙުތައް މިހެންލަތުން މިކަހަލަ އެހީތައް ޯފރުކޮށްދޭން އަޅުގަނޑުމެން އެކިއެކި އުދަ

ަހރުދަނާކުެރވެންޖެހޭނެ  މެކޭނިޒަމް ިއ މޮނިޓަރިންގަހރުދަނާ މެކޭނިޒަމެއްެގ ތެެރއިން މި ކަންކަްނ ބަލަ ޙަޤީޤަތުގައި

ކަްނ އެ ކަން ،ލުާމއި ދަފުތަުރގައި ހިމެނުމާއިެއހެންވީމާ، ެއ ދަފުތަރެްއ އެކުަލވަ .ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން

އަޅުގަނޑުމެނަށް  ،ދުންތެރިކަމުެގ ގިންތިކުރުުމެގ ވާހަކަޅެ ނުކު އެއާއެކު، ގަބޫލުުކރަން. އަިދ ހަމަ ށް މަވާންޖެހޭނެ ކަ

މިސާލަކަށް އެްއ ، ޭވވަރުެގ މީހުން. ކުޑަކުޑަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްޅެއެބަފެނޭ ހަމަ ަވރަށް ރަނގަޅަށް މަަސއްކަތްކޮށް އު

ހޯަދއިގެްނ ނުކުޅެދުންތެރިކަމުެގ ތެރެއިްނ ފައިާސ  ިފކެޓުޓްްސ ސެްއ ހުންަނ މީާހ ވެދިރިކަމެނލޮލަްށ ފެނުމުގެ އަ

ގެ ފެމިލީގެ ފަރާތުން އެކަމާ އިންާކރުުކރާ ހާުލގައި ވެސް. އެހެންވީމާ، މިިހރީ އަޅުގަނޑުމެން މި އޭނަ ،ނަގަމުންދާތަން

 ކު ެއއާއެނެ. އަިދ ހަމަހޭލަިއ ދެނެގަންނަންޖެގަިއ ކުރަީނ ކަމަްށ ވަްނޏާ ހޯދާ ބަ އް ލެބާވަތުގެ ކަމެއް ގައުީމ ެލވެ

ލަތުގެ ފަރާތުން އެއްވެްސ އު މަ ފަާރތްތަކުން އޭނަގެ ދަރިއަށް ދަތެރިންގެ އަތުގައި ޯފރުންތެރިކަން ހުންނަ ހަޞްއިޚްލާ

ފަރާތެްއގެ ާވހަަކ  3އިންނަނީ މާއްދާގަިއ މި ޤާނޫނުއަސާީސގައި މި ދެްނނެވި ، އެއްޗެއް ހޯދަން ބޭނުންނުވާ

ލަތަށް އެއްވެްސ އު ލަތުގެ ފަރާތުން. ވާއިުރގައި ދައުދަ، ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ، ގެ ފަރާތުންނާއިލާޢާއިޔާންކޮށްފަ. ބަ

ކަްނކޮށްލަން ބޭނުންާވ ރަްއޔިތުން ވެްސ އެްސތެރި ނިޔަތުަގއި ތިާމ އެކަނި ހަމަ އިްޚލާ ބުރައެއް ނުޖަްއސާ ތިމާގެ ާޢއިލާ

މި ދެންނެވިހެން  ހޭ. އެހެްނވީމާ، މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަންޖެގަނޑުޅުމި ޤައުމުގައި ތިބިކަން އަ

 އްެޖއްޔާ ހަމަ ަގއިމުވެސް. އެހެންވެހުީރ މިިއ ފަރާތަކަްށ ލާޒިމުކޮށްފަިއ ިމ ވާހަަކ ބަޔާންކޮށްފަ 3، ފަރާތަކަށް 3 މިގޮތަށް

ނަށް ސިޔާީސ ޕާޓީތަކަށް ބޮޑެިތ އަޅުގަނޑުމެން، އިރުދަްއކާލާ އިގާށޭ ޖަމާޢަތްތަކުެގ ާވހަކަ މީގަ ނއަޅުގަނޑުމެން ހި

އްކަތްުކާރ ސަދިނުމަށް ނުވަަތ ފޯުރކޮށްދިނުމަށް މައިދަދޭއިރުަގއި ިމ ކަމަށް ެއހީތެރިަކން ހޯލަތުެގ ބަޖެޓުންއު އިސާތައް ދަފަ
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ެރއްެގ ިކހާވަ ށްދެވެނީުރކޮފޯ ،ގެ ކަމެއްތޯމެނަށް ކޮށްދެވެނީ ކިހާަވރެއް ލަތުގެ ލެވަްލގައި އަޅުގަނޑުއުދަ ޖަމާޢަތްތަކަށް

 ފިުކރުކުރަންެޖހޭިއ ރީ އަޅުގަނޑުމެން ހަަމ ވިސްނަމިހި  ،ަހރުދަނާކުރަްނ ުކރެވިދާެނ ކަމަީކ ކޮބައިތޯ ،އެހީތެރިކަމެއްތޯ

އިާލއާިއ ޢަވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ިމ  35އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫުނއަސާސީެގ ކަންތައްތައް. ޙަޤީޤަތުގަިއވެްސ 

ލިބޭެނ ގޮތްތަެކއް  ޖަމާޢަަތކަށް ދަުއލަތުެގ ފަރާތުްނ އާމްދަނީ  އޮތް . މިކަމަްށ އމިއޮންނަނީވާަހަކ  ޖަމާޢަތުގެ

ބަލާފައި އެ ފަރާތަކަށް ެއހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެނީ  މެންތަނަވަސްކޮށްދީފައި އެ ފަރާުތގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތައް އަޅުގަނޑު

ކުެރވިދާނެކަމެއް. އެހެންވީމާ،  ،ޅަދާނަކަމެއްއިން ކުލަތުގެ ތެރެމުވެސް މި ަދއުކިހާވަަރކަށްތޯ ބެލުން މިއީ ހަމަގައި

މި ފަރާތްތަާކއި ދޭތެރޭަގއި ޙަޤީޤީ މިއީ ޤައުމީ މައްސަލަތައް ، މިކަހަލަ ކަންކަން ުކރުމުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ނު އޮންނާެނ ކުލު ަމގައިމުވެސްކުލުނު އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުްނގެ ނެތީކަމަށް ވަންޏާމު ދެން ހަ

ބަަޔކު ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ެއއްޗެހިތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ނަޒަރަކުން އެހެންގޮަތކަށް ނުބަލަިއ  އެއްވެސް

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މި ަފރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަުދ އެބަ ޮބޑުކުރަންޖެހޭ ދަުއލަތުގެ އިސްރާުފ ކުޑަކޮށްފައި ނަމަވެސް. 

  ަރއީސް.ތެރި ރިއްާޔ އިއްޒަތްޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ިއހަވަންދޫ ދާިއރާެގ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުަޙއްމަދު ޝިފާޢު.

 

  ާވހަކަދެއްެކުވން:އިހަވަންދޫ ދާިއރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ޝިފާޢު 

ވަނަ ައހަުރ  2008އްަޒތްތެރި ރައީސް، ރައީްސ ނަޝީދުގެ ! މި މަޖިލީުހގެ އިއާދެޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  26ގެ  2010/8ގާނޫނު ނަންބަރު ިލ އި އި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އޯގާތެރި ަސރުާކރުން އެުކލަވައުފެދިގެންއަ

 މަކީ ކިަތއްމެހާ އާދެ! ކަހަޅައިފަ. އަށް އިޞްލާެޙއް ގެނައުމަށް މިވަީނ ދަނގެތި ދާިއރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަ

ކަެމއް. މުޅި ޤައުމު އެއްބަސްާވ އެއްކަެމއް ިމއީ ޚާއްޞަ ެއހީއަށް ބޭނުންާވ ކުދިންނަށް މިއަދު މި ދެޭވ  މުއްވެސް މުހި

ޔަތެްއ ނޫން. ރައްކާެތރިކަމަީކ އެންެމ އިނާހަމައެކަިނ  ކަން. ޔަތެްއ ނޫން އިނާމެ އެކަށީގެންާވ ޔަތަކީ އެންއިނާ

އެންމެ އެކަށީގެންާވ ވެްސ އަޅާލުމަކީ  ،ވެސް ނޫން ހަމައެކަނި ރައްކާެތރިަކމެއް ނޫން. ކަމެއް ގެންވާ ރައްކާެތރިއެކަށީ

ޚާއްޞަެއހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު އް މު ބޮޑެތި ކަންތައްަތކެއްއަޅާލުމެއް ނޫން. ވަރަށް ބަިއވަރު މުހި 

 15360ވެްސ  ިމހާރު މި ކުޑަކުޑަ ދިެވހިާރއްޖޭގައި ، ކީގަކޮށްލަންެޖހޭ ކަމަާފހަ އެަބހުރި. އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން

 771ްނ އޭގެެތރެއިނޫންނަމަ ާޚއްޞައެީހައށް ބޭނުންާވ ފަރާތްތަްއ އެަބ ތިބި. ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ފަރާތް

، ކަމަކީ ކޮށްލަންޖެޭހ ެއއްހަމައެާއއެއްކޮްށ ފާަހގައެަބ ދެވޭ. ެއލަވަންްސ ބިލިީޓ އެޑިސް މިއަުދ ވެސް ފަރާތަކަށް 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން އަޅާލަންޖެޭހ ައހަރުން ދަށުެގ ުކދިން.  18ކުދިންނަކީ މިއީ  2400މީގެތެރެއިން 
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ްށ ދެޭވ ެއ ކުދިންނަބޮުޑ އާބާދީެއއް ިމ ޤައުުމގަިއ އޮތްކަްނ އަޅުގަނޑުމެން ޤަޫބލުކުރަންެޖހޭ. އޯގާތެރިވާންެޖހޭ 

ޔަތްތަކަކަްށ ހަދަންއެބަެޖހޭ. މި ކުދިންނަްށ މި އިނާއޯގާެތރިަކމަކަށް ންމެ އެކަީށގެންާވ އެއޯގާތެިރކަމަކީ  ޔަތްތަކާއިއިނާ

 ،ނާޔަތްތަކަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ހަދަންއެބަޖެހޭ. ހަމަ ކޮންެމ ކުއްޖަކީއިޔަތްތަކަީކ ގިންިތ ކުެރވިފައި ހުިރ އިނާދެވޭ 

ހާހުްނ  5ހާހުން  7ފަދައިން ޅާއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހައި ،އް ކަމަށް ބުނެރިކަން ހުންނަ ބޭފުޅެނުކުޅެދުންތެބޭފުޅަކީ 

، ފާަހގަކޮށްލަންޖެޭހ ކަމަކީޔަްތ ދީގެްނ މިކަްނ ނިންމާލެވޭަކށް ނެތް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް. އިނާއަިދ ާހހުން  9އަދި 

ގަނޑުމެން މިއަދު ކަންެޏއް ނޫނޭ އަޅުޔަތްތައް ދިނުން އެއިނާ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންާވ ކުދިންނަށް ބޮޑެތި ފައިސާގެ 

ދިނުމުގެ އިތުރުން މި ކުދިން ތިބި ޙާލަތުން ުކދިންނަށް  މިޔަތްތައް އިނާފައިސާގެ ޖެޭހކަމަކީ. ދައުލަތުން ކުރަން

 ިމ ގާނޫނުގެ ުމ ކަންތައްތަކެްއ ެވސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަްނ އެބަޖެހޭ. އްމުހި މިއަށްުވރެ މާ އަރައިގަތުމަްށ ޓަކަިއ 

ސްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުއްދާލެވޭކަށް ނެޭތ ގެނެ  އަކުރަށް އިޞްާލޙު)ހ( ހަމަެއކަނި މި ވަނަ މާއްދާގެ 26

އެބަޖެހޭ  ުނާވކަން އަޅުގަނޑުމެން ިމ މަޖިީލހުން ޤަޫބލުކުރަން  ފުިރހަމައިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އިޖްތިމާީޢ ރައްކާެތރިކަްނ 

ައކުރެްއ ބަދަލުކޮްށލުމުގެ ބޭނުމުަގއި ހުަށހެޅޭ މައެކަނި ހަހެޭޅ އިޞްލާޙަީކ މި ގާނޫނަށް ހުށައިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކޮށްދިނުމުގެ  ޔަްތތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަން ކަަށވަރުއިނާއިޞްލާޙަކަށްުވރެ ބޮޑަށް މި ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ 

ނޑުމެން ުކރަންވީކަމަީކ އަޅުގަރި ރައީސް. ަބޖެހޭ އިއްޒަތްތެވާންއެމަޖިލީހަްށ ހުށަހެޅޭ އިްޞލާޙެއްކަްނ މި މަޤްޞަދުގައި 

އިންކުލޫިސވް  ވީ.ދޭން އިމުކޮށް ގާލެއް މި ޤައުމުަގއި އު ނިވި މާހާ ވަކުރު ާބރުވެިރ ، ރައްކާތެރިމިފަދަ ކުދިންނަށް 

މް ަރއީސް އިބްާރހީއިމުކޮށްދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މި ަސރުކާުރގެ ގާސޮސައިޓީއެއް މި މުޖުތަމަޢުގައި 

ބޭފުޅުންނަށް ، ކުދިންނަށްމުޖުތަމަޢަކީ މިއީ ޚާއްޞައެހީއަްށ ބޭނުންވާ  މި އަޅުގަނޑުމެންގެ، ވަޢުދުޞާލިޙްގެ އެްއ 

 އިއިމާރާތްތަކަްށ އަރަ  ކަމަށް. ްއގޮތަށް ޑިޒައިންުކރެވިފަިއހުިރ މުޖުތަމަޢަކަށް ހަދައިދޭނެތަކާއި އެބޭނުންވާ ޑިމާންޑު

މި މުޖުތަމަުޢ ވިސްނުމަކުްނ ިވސްނައިގެްނ އިންކުލޫސިްވ  ކަުމގެންމިކަ ،ބޭނުންުކރުމާލަތްތައް ޞީ އަސާީސ ވަ ،ފޭބުމާއި

ޔަތް ހަމައެކަިނ އިނާއަޅުގަނޑުމެން ޒަތްތެރި ރައީސް، އިއް ބިނާކޮށްދޭނެކަމުގެ ވަޢުދަކީ ިމ ސަރުާކރުެގ ވަޢުދެއް. 

މު ފަުރވާތަކަށް ުވރެ ާމ ތެރަޕީތަކަކީ އާއް ބޮޑުކޮށްލާފައި ނިންމާލަން މިއަދު ވިސްނާއިުރގައި މި ކުދިްނނަށް ބޭނުންވާ

 ައގުބޮޑު ބޭސްތަކެއް.އާއްުމ ބޭސްތަކަށް ވުެރ މާ ފަރުވާަތކެއް. މިފަދަ ކުދިންނަްށ ދޭންޖެހޭ ބޭަހކީ ތި އަގުބޮޑެ

 މަުގ މި ފަރާތްތަކަްށ ބޭނުންާވ ތެރަޕީތަްއ ލިބޭނެ  ،ިމ ކުދިންނަށް ޭބނުންވާއަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުން ކޮށްދޭްނވީކަމަކީ 

ހަމައެކަިނ ފައިސާައކުން މިކަމެްއ  ލިބޭެނ މަގު ފަިހކޮށްދޭންވީ. ހިލޭ ބޭސް މި ކުދިންނަށް ބޭނުންާވ ވީ. ފަހިކޮށްދޭން

ހާްސ  5ހާސް ދީފައި  5ވެގެންނެއް ނުވާނެ. ފައިާސ  ޙައްލެއް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ދީފައިއަުތލާ ފީފާބުރިންނަށް 

ކަންތައްތަްއ ހަމަޖައްސާީނ ތެރި ރަީއސް. ދެން ެއ ކުދިންެގ ެއހެން ކުނުދާނެ ިއއްޒަތްރުފިޔާ ެތރަޕީ ަނގާށޭ ބުެނގެން ކަމަ 

ޑޮކްޓަރަްށ ކުދިންނަށް މިފަދަ ކަމެްއ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.  މިީއ އަޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ  ؟ކޮންގޮތަކަށްތޯ

އިްޞލާޙުގަިއ މިއޮތް  ހުށަހެޅިފައި އޮތް މިއަުދ މި މަޖިލީހަށްމިއީކީ ، ބޭސްެނގުމާއިދެއްކުމާއި ފަރުާވ ހޯދުމާއި 
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އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޑަބަލް ބޮޑެތި ކަންތައްތައް. ،  ވެސް ފުދޭނެކަެމއް ނޫން. އެއަށްވުރެ ާމބޮޑެތިފައިސާގެ އަދަދަކުން

އުމުގަިއ އާބާދީއެްއ މި ޤަޚާއްޞަެއހީއަށް ބޭނުންާވ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ފަދަ ބޮޑު އާބާީދއެއް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ 

އޮތީ ހަމައެކަނި ެވރިރަްށ މި  ކުރެވެން މަށް ުކރަންޖެހޭ މަސަްއކަްތތައް މި ާރއްޖޭގައި ތުދެނެގައެފަދަ ކުދިން  ،އޮތްއިރު

ދެެނގަތުމަށް ޓަކައި ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމެންޓްތައް އަތޮޅުެތރޭގައި ހަމަ  ކުދިންއިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ މާލޭގަ. 

ންނަމަވެސް، ާފހަގަކޮށްލަންޖެހެީނ އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި އާބާދީގެ ބޮުޑ ހެދޭކަްށ ނެތް. އެހެވެސް މިްނވަރަކަްށ އެއް

އެބަ ތިބި. ެއހެންނަމަވެސް، މި  . އަޮތޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަުށގެބިބައެއް މި ާރއްޖޭގެ އަތޮޅުތެެރއަށް ފެތުރިފައި އެބަ ތި

. ޭއގެއިތުރުްނ މި ކުދިންނަްށ ބޭނުންވާ ތޮޅުތެރޭގައި ނެތްވޭނޭ މިންަވރު ވެސް އަ ލެ އިކުދިންނަށް އެސެސްމެންޓެއް ހަދަ

ވެސް މި ރާއްޖޭގެ ާމލެ ފިޔަވައި އިތުރު ތަނަކުން ލިބޭކަށް ނެތް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ފަރުވާ ހަމައެްއގޮތަކަށް

ށް ތެެރއަ ކަށް އަތޮޅުރާއްޖެ ޖަޒީރާ ގޮތަމި ގާނޫނުަގއި ލިޔަންވީކަމަކީ މި ، ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުން ކޮށްދޭންވީ

ިހސާބަކުން ވެސް މި ކުދިންނަށް ބޭނުންާވ ފަރުާވ ދައުލަތުްނ  ރާއްޖޭެގ ހުިރހާ،  ބެހިފައި އޮތްިއރު

، ނޫންނަމަ އޭ.ޖެހޭނެ  އިމުކޮށްދޭންގާ ތަްއ ހެޭދނެ ނިޒާމުތައް ބޭނުންާވ އެސެސްމެންޓު އޭ.ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވާ، މިފަދަ  ބޭކާރު އިްޞލާޙެއް  އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންނަންއުޅޭ

ޚާއްޞަެއހީއަށް ބޭނުންާވ ކުިދން ކަން ދެނެގަތުމަށް ޓަަކއި ހަދަންޖެޭހ އެސެސްމެންޓެްއ  ގެ ންދިމި ކު، އެސެސްމެންޓެއް

ސް. ހަމައެކަިނ އިއްޒަތްތެރި ރައީ ުކރަންޖެހޭހެދުމަށްވެސް އެންމެ މަދުވެގެން ފަަނރަވަަރކަށް ދުވަސް މި މާލޭގައި ހޭދަ

ވިޔަސް މިއީ ހަތްހާހަްށުވރެ ބޮޑު އަދަދެއް. އޭގެއިތުރުން މިފަދަ އެސެސްމެންޓެްއގެ ަގއި ކަމުކޮޓަރި ކުއްޔަށް ވިސްނާލި

ފައިާސ  ކަންމިކަން ހާސް ރުފިޔާގެ އަދަދެއް. 5އާިއ  2500ސަތޭކަ ރުފިޔާއެްއ ނޫން އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.  9އަގަކީ 

ޔަްތ ދީގެްނ މިވަރުްނ ފުއްާދލެވޭކަށް. އިނާނެްތ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ިމ ާކ ެވއްޖެއްޔަ ން މިކުދިްނ ކުރަން ދީގެ

ިއމުކުރަންޖެހޭ. މިފަދަ ކުދިންނަށް އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ ގާއަޅުގަނޑުމެން ދާއިމީ ފަުރވާގެ ނިޒާމެްއ މުޅި ާރއްޖޭގަިއ 

ފަދަ މިހާރު މި މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ ފެީރގެ ނިޒާމުތައްމެްނ އި އަޅުގަނޑުނުކުތާައކީ އަތޮޅު ތެޭރގަބޭނުންވާ އަނެއް 

ވެްސ  ތައްނިޒާމުތައް އުފެދިގެން އަންނަިއރު ާޚއްޞައެީހއަށް ބޭނުްނވާ ކުދިންނަށް ހިލޭ މިފަަދ ފެރީެގ ނިޒާމު

ރައީސް. ޖެޭހ އިއްޒަތްެތރި ގެން މިކަންކަްނ ކުރަންސްެގނެ ބޭނުންކުރެވެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނަށް އިްޞލާޙު

ފޯރުކޮށްދެވެން  މިފަދަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމު ،އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް .ޔާތްޙަދެން އޮތީ މިފަދަ ކުދިންގެ ތަޢުލީމީ 

ލުތަކުން މިފަަދ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުން ލިޔެގެންނަމަވެްސ ކުރަްނވީކަމަކީ ސްކޫ  ؟އޮތީ ރާއްޖޭެގ ކިތަްއ ސްކޫލުންތޯ

 ...މިފަދަ ކުދިންނަށް ޯފރުކޮށްދޭނެ މަުގ ފަހިކޮށްދޭންީވ. މުށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީކުދިންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ލް ަރޝީދު.ޟު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިްބރާހީމް ފަ ލިދޫފެ
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  ާވހަކަެދއްކެވުން: ލް ރަޝީދު ޟު ފެލިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިބްާރހީމް ފަ

ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙަްށ އަޅުގަނޑު  ،ެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ހުށަހެޅުއްވިޔާ. ދަނގެތި ދާިއރާއާދެ! ޝުކުިރއް

އެބަޖެޭހ  ވެސް ާތއީދުކުާރ ާވހަަކ އަޅުގަނުޑ މި ުފރުޞަތުގަިއ ދަްނނަވާލަން. މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެން ލަދުގަންނަން 

 ނުންވާ ކުދިންގެ ނެތީމަ. އަދި އެންސްޕާާޚއްޞައެހީެއއް ބޭ ބޭސްއެއް އުލަުތގައި ނެޝަަނލް ޑާޓާޙަޤީޤަތުގައި ދިވެިހ ދަ

ލުމަށް ަޓަކއި ޙަޤީޤަތުގައި ުބރަ މަސައްކަތްތަެކއް ުކރަންޖެހޭނެކަމަށް އިބޭސްއެއް އެކުަލވަފަދަ ތަންތަނުން މިފަދަ ޑާޓާ

 ެއހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން، ޚާއްޞަ 8113ިއ މިވަގުތުގައި ގެ ރަޖިސްޓަީރގަވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަުކރަން. އެންސްޕާ

 އި އަޅަ އާބާދީއާ ލަ ިދވެިހރާއްޖޭެގ ކުދިން އެކިެއކި ފަންތީެގ ކުދިްނ އެބަ އަދަދު އޮްތއިރުަގއި މިީއ މުޅި ޖުމު

ވެްސ ިމ ބިުލގަިއ ފާހަަގކޮށްފަިއ  އަޅުގަނޑު މިއަށްުވެރ އިުތރުވާނެކަްނ އަޅުގަނޑު ހަމަ ަޤބޫލުކުރަން.ބަލާލާިއރުގަިއ 

އަިދ  ،ދޭެތރޭގައި އ7000ާ އާއި  5000ދިނުން، ެއީއ  އެހީ  ާމލީއަިދ  ،ންެތރެއިްނ ގިންތިުކރުހުިރ ކަންތައްތަުކގެ 

ނާޔަތެްއ ދޭްނ އަޅުގަނޑުވެްސ އިެގ 9000މީގެއިތުރުްނ އެނދުމަތިކޮށްފަިއ ނޫީނ ކުާރކަމުގަިއ ވަނީނަަމ ގާތްގަނޑަކަށް 

ަހއުސިން ްށ ާވ ފަރާތްތަކައެހީއަްށ ބޭނުން ޞަދަންނަާވަލން. ޚާއްއަޅުގަނޑު ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ިމ ފުރުޞަުތގަިއ 

އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި އަދި ެއހެނިހެން އިނާޔާތްތައް ދަުއލަތުެގ  ޚާއްޞަ، ސްކީމާއި

ުކރަން ފަރާތުން ލާޒިމު އަދި ދައުލަުތގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެކަމަްށ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްނު

ސްޓޯއެއްަގއި ލިޔެވިފަިއ ނެތީމާ ނޫީނ އެ ބޭފުޅުންގެ ރިސަރްޗގައި ލިޔެވިަފއި ނެތީމާ މިާހރަށް އި ވަިކ މެނިފެޙަޤީޤަތުގަ

 އަންނަ ކަންތައްަތއް ަސރުާކރަށް އިމްޕްލިމެންުޓ ނުކުރެވޭެނެއކޭ. މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ، ވަިކ ރިަސރޗެްއ ހެިދގެންނެއް

މެނިފެސްޓޯެގ ގެ 19ޙަޤީޤަތުގަިއ އެޖެންޑާ  .މިއޮތީކީއެއް ލިޔެވިަފއިއި ންކަްނ މެނިފެސްޓޯގަމިކަނޫން ޙަޤީޤަތުގައި 

ވެސް އަިލއަޅުވާލެވިަފއި  ވަނީނަމަ ޙަީޤޤަތުގައި މިއަދު މި މައްސަލައަށް ކަމަށް ކަންކަން ފާަހގަކުެރވިފައި ތެރޭގައި މި

 އިއަދި ތިނަދޫގަ ، ވެސް އިފުލިދޫގަ ، ވެސް އިފެލިދޫގަ އި ާރގަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަޅުގަނޑުގެ ދާއި އޮންނާނެ ކަމަށް އަ

ކޮަޓރި ކުއްޔަްށ  ތިބި. ެއ ބޭފުޅުން މާލެައއިސްއެީހއަށް ބޭނުންާވ ަވރަށް ގިަނ ފަރާތްތަެކއް އެބަ ވެސް ޚާއްޞަ 

ތުން ިމ ރުފިޔާ. ލިފްޓުނޫން ތަނެްއގައި އޭގެ ކުއްޖަކަށް މަޑުކުެރވޭކަށެއް ނެތް. ދައުލަ 500، 350ހޭދަކުރަނީ 

ހެދި. ޚިދުމަތެްއ  ކަމަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ މިފަަދ ކަންތައްތަކާ  ނާޔަތެްއ ދޭންޖެހޭނެ އިުޅ ށް ރަނގަފަރާތްތަކަ

ީޕ ނެގުމަށް ޓަަކއި އެހެްނ ެތރަ ހޯދަން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗަށް ދިޔަކަުމގަިއ ވިޔަްސ އަިދ ޚިދުމަތެއް ހޯދަްނ އަިދ ސްޕީޗް

ކުެރވިގެންދާކަްނ މި ގިަނ އަދަދުްނ ޗާޖުިއ ވިޔަސް ހަމަ މުގަކަކުރި ރަޖިސްްޓރީ އްގައި ތަނެއްގައި އަމިއްަލ ފަރާތެ 

ކުދިންެގ ެބލެނިވެރިންނަްށ ޫނނިއްޔާ ިމ ކުދިންނަްށ ޙަޤީޤަތުގަިއ ެއކަށީގެންާވ ފަުރވާއެްއ  މި ފުރުޞަތުގަިއ ފާހަަގކުރަން. 

ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  ،ންނަާވލަން ބޭނުންއަޅުގަނޑު ހަމަ ދަ، އިނުވާތީއިމުކުރެވިފަ ގާ ެވސް  ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިއަާދހަމައަށް

އެންސްާޕ ، މިސާލަކަށް އެ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ނެތްކަމުގައި ވަނީނަމަ ،މިފަދަ ތަންތަން ނެތްކަމުގައި ވަނީނަމަ
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ތުަގއި އެޭދ ޞަުތތައް ފަހިކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ިމ ފުރުޞަމެދުވެރިކޮށްގެން ނަމަވެްސ ާރއްޖެއިން ބޭރުްނ މި ފުރު

ެވސް އަިދ ޚާއްަޞގޮތެއްަގއި  ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރުންއް. އަޅުގަނޑު އެދެީނ ހަަމ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ުހިރހާ ދުމެއެ

ހިފައި އޮތް ބޭނުން ިދވެިހ މި ބޭނުންޖެ ،އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަށް ވިސްނަވައި

ކުޑަކުދިންެގ އެދުންތަްއ ބެލެިނވެރިންެގ އެދުންަތއް ިތ ، އެދުންތައް  ގެ ދިނުން. ރައްޔިތުން އްދައިރައްޔިތުންނަްށ ޓަކަިއ ފު

ނޫން.  ޙާިސލުކޮށްދިނުމަށް. މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑު ެއކަނި ދައްާކ ވާހަަކއެއް އިއެީކގަ ބޭފުޅުންގ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއާ 

ވެްސ  ތިބޭފުޅުންގެ ަދރިން ، ރައްޔިތުންފުޅުންގެ ދާއިާރގެ ނޫން. ތިބޭ  ގެ ދާިއރާެގ ަރއްޔިތުްނ ދައްާކ ާވހަކައެއް އަޅުގަނޑު

ވެްސ ދައްާކ ވާަހކަ. މި ފުރުޞަުތގައި ހަމަ  ބައްޕައިން ތިބޭފުޅުންގެ ދާއިާރގެ މަންމައިންނާއި ، އަދި ހަމަެއހެންމެ

އަޅުގަނޑު  ން ާހސިލުވާެނ ކަމަްށ އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން.ކަންކަ ދައުލަތުެގ އެހެްނ އެޖެންޑާެގ ެތރެއިްނ މި

ލަތްތަކެްއ ޞީ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ވަ ކުރަނީ ިމ ބޭފުޅުންނަށް، މި ކުދިންނަށް އަދި ޚާއްސަ އުއްމީދު

ގޮތެއްަގިއ ޞައްހަމަ ޚާ ، ކަމަށް. ވަޒީފާގެ ފުރުަޞތާއި އަދި ރާއްޖެއިން ޭބރުން އިމުކޮށްދޭނެ ގާމި ސަރުކާރުްނ 

ރުްނ ިމ ފުރުޞަތުތަްއ ފަހިވާްނ އެަބ ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރާއްޖެއިްނ ބޭ، ވޭއަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން

މަތްތަކަްށ ރާއްޖެއިން ޭބރަށްދާން ފުރުޞަުތ އެބަ ލިބޭ އެންސްާޕގެ ެތރެއިން. ނަމަވެސް، ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ނެތް ޚިދު

، މިއަުދ . އެހެްނވީމާވެްސ ނެތީ ޤަތުގައި ކުދިންނަަކށް ނެތް. ޙަޤީެގ ފުރުޞަތެްއ މިފަރުާވ ލިބުމުބޭރުްނ ރާއްޖެއިްނ 

މިކަންކަން ޙަްއލުުކރަން. އަޅުގަނޑު މިިހރީ ިތ  ނަމަވެސްޖެހޭ ަވރަށް ފުޅާދާއިާރއެއްަގއި މި ހެޔޮެވރިކަމުެގ ތެރެއިން އެބަ

 ތި ބޭފުޅުން ، މިހެްނ ުހިރ މައްސަލަތަްއ ޙަްއލުކުރުމަްށ މަސައްކަތްުކރަން. ހަމައެފަދައިންސަރުކާރަްށ އެއްާބރުލުންީދގެން 

އަށް އަިދ އިުތރަށް ދިާރސާކޮށް، ކޮމިީޓ ސްޓޭޖުގަިއ މި، މި މަަސއްކަތްތަކުގަިއ ޝާމިުލވެ ިމ ބިލު ަބލައިގަނެ ވެސް

ިމ ގާނޫނަށް ިމ ގެންަނ  ،ލީަގއި ިމ ިބލަށްއަ ފަހުަގއި ރިސަރޗެްއ ހަދަްނ އޮތިއްޔާުމ ެއ ރިސަރުޗގެ ދިރާސާކުރުމަށް 

އެދޭނީ އަދިވެްސ އެއްފަަހރު ިމ ހަަމ ަގއި ދަންަނވާލަމުން އަޅުގަނުޑ ގޮތު ގެ އެދޭކަެމއް އިޞްލާޙު ގެނައުމަީކ އަޅުގނޑު

ބޭނުްނވާ ޚާއްޞައެހީއަށް ، ދިރާސާުކރުމަށްފަހު ިއތުރަށް ބިލު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ީމގައި ުހރި މައްސަލަތައް

ދިމާވެދާނެ ގޮންެޖހުންތައް  ދަ ކަންތައްތަކުންެވރިންނަށާއި އަދި ކުދިންނަށް ޚާއްަސޮގތެއްގައި މިފަބެލެނި، ފަރާތްތަކަށާއި

 ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ ޙައްލުކޮށްދޭން މަސައްކަތްކޮށްެދއްވާށޭ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރު

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި

 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. 
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ދިރާސާކޮށްފިން. ވެސް މި ބިުލ  ސް އަޅުގަނޑުމެންޔަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ކޮމިީޓއަކަށް ނުިދޔަ

މި ބިލަީކ ވަރަްށ ، ފެނުނު ނަތީޖާަތއް ދަންނަވާލާނަން. ފުރަތަމަ ކަަމކީ އިންއަޅުގަނޑަށް އަޅުގަނޑު މިކުރި ިދރާސާ

، ެއހީއަްށ ބޭނުންާވ މީހުންނަްށ އިޙްތިރާމުުކރުމެްއ ނެތި ބޭުރ ިރހިްނ ގިިރޓީކޮށް، އަދި ާޚްއޞަ ލަތްތެިރ ނިޔަތެއްަގއި ޙީ

ވަރަށް ހިތާމަުކރަން އަޅުގަނޑު އެކަމަށް ަޓކައި.  .މުގެ މަޤްޞަދުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ިބެލއްކަންޔާސީުކރުސިއެމީހުން 

ވަނަ ައހަރު މި އިއްޒަތްތެިރ  2014 ،މަފުޅު ހުންނާނެ އިއްަޒތްތެރި ރައީސްވާ ސަބަބަކީ، ހަނދުއެހެން މިދަންނަ

 ރުފިޔާ. 5000 ބިލެްއގެ މަތިން. ރުމަށް ހުށަހެޅުނުއެަލވަންސް ބޮޑުކުެއހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުްނގެ  މަޖިލީހަށް ޚާއްޞަ

ޑުކުރަން. މިތަުނގަިއ ތިއްބެިވ ނާޔަްތ ބޮއިއަްށ  ޔާ ރުފި 5000އަދި މިާހުރ މާބޮޑުކޮށް ިމ ކިޔަނީ. ޭއރު ހުށަހެީޅ 

 މެންބަރުންނޭ އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ. އެ ބިލަށް  81ެއހުރިހާ ބޭފުޅުން، ، ބޭފުޅުން ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތަކީ

ްއވަވަިއ ވޯޓުދެއްވައި، ބަަލއިގަތުމަށް އެއްބަްސވެވަޑައިގަންަނވާ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުއްވައި، ދެއަަހރު ކޮމިޓީަގއި ބިލު ބާ

ން އޭތި ޭބރުކޮށްެލއްވީ. ކޮަބއިތޯ ތިވިދާޅުިވ އޯގާެތރިކަން. ކޮބައިޯތ ތިވިދާޅުވި އިްޚލާޞްތެިރކަން. ކޮބައިޯތ އެންމެފަހު

ލޯބި. މި ކުރަީނ މަލާމާތް.  ންޖެހޭ ހުންނަްށ އެުދވަުހ އަޅުގަނުޑމެން ހިތުަގިއ އޮންނައެހީއަްށ ބޭނުންިވ މީ ޚާއްޞަ

 ،ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ އޯގާެތރިކަމާއި އަޅުގަނޑު މިން. އްވު ބޭރުކޮްށލެމިހާރުން މިާހރަށް މި ބިލު އަޅުގަނޑު އެދެނީ 

މިާހރު  ،ކަމަށް ވީނަމަވެސްހަމަހަމަކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެްނ ވަރަށް ަފރިތަ ބަސްތައް ،އިންޞާފާއި، އިތާލައަދާ

އެހެންެވގެން  ދޫތަކުން. ޓެރި ބަެއއްގެއްރަ ވަރަށް ބީއް އިވެމުން މިދަނީ އެ ބަްސތަކަށް ތައަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ލަފްޒު

ވެގެްނ މިއުޅެނީ. އިއްެޔ ރާްއޖޭގެ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ވަރަްށ ސާފުކޮްށ ކަންފަތަށް އަޑުއަހަން އުނދަގޫ

ރަްށ ވައަށް ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަްށ މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާނެ ިސޔާސަތުތައް. ޚާއްޞަ ެއހީވިދާޅުވެދެއްވައިފި، 

އިފި. ަރއީްސ ވިދާޅުީވ ޚާއްަޞ އެީހއަށް ބޭނުްނވާ ީމހުންެގ ގޮްތ ވިދާޅުވެދެްއވަތަކާިއ ކަްނ އޮތްއަދަދު ޞީލުކޮށްތަފް

ހާރު އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް ލިބެމުންދާ ކަށް އިނާޔަތް މިހަ މީ  7771ކަމަށް. އޭގެެތރެއިން  15360ޖުމްލަ އަދަދަކީ 

ުކރުމުެގ މަސައްކަްތ ސަުރކާރުްނ ގެންދަާވ  ޑޭޓުތަރު އަޕް ދަފު ވެްސ ވިދާޅުވި. އަދި ަތރު އޮތް ކަމަށް އަދި ދަފުކަމަށް. 

ކަމަށް ވެްސ ވިދާޅުވެއްޖެ. މާފުޅާ ދާިއރާއެްއގަިއ ރައީްސ މިކަމަށް ާވހަކަފުޅު ދައްަކވައިފި. ރައީްސ ވިދާޅުީވ 

ބޭނުްނވާ ކުދިްނ ހިމެޭނ  ޚާއްަޞ ެއހީއަށް ތަކަްށ އެކަީށގެންވާ ޯބހިޔާަވހިކަން ޯފރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެްއ، މިދެންނެވީލާއިއާ

ސަުރކާރުން ގެންދަވާ ވާހަކަ.  ރެްއވުމަށްލަތްތައް ާގއިމުކުޞީ އާއިލާތަކަށް އެކަށީގެންާވ ބޯހިާޔވަހިކަން ޯފރުކޮށްދޭނެ ވަ

 ޚާއްަޞ ވެރި ިދރިއުޅުމުގެ ވާަހކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައްވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް، އަބުރު 

މުންދާ ާވހަކަ ވިދާޅުވި. ކުިދ އަދި ްއވަރަކުބޭނުްނވާ ކުދިންނަްށ ހަމަޖައްސައިެދއްވުމަށް ަސރުާކުރން މަސައްކަތް އެހީއަށް 

ކަންކަން ކުރެވޭެނ ކުދިންނަށް، އެ ެއހީއަްށ ބޭނުންާވ ކުދިންެގ ތެެރއިން  އްޞަ މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިަތކުގަިއ ޚާ

އަމިއްލަ ރަށުގަިއ އަދި ކުރިއަށް ގެންަދވާ ާވހަކަ ވިދާޅުވި. ްތ ސަރުާކރުން މުގެ މަސައްކަދެްއވުފަރާތްތަކަށް އެހީ ޯފރުކޮށް

 ގެންދަާވ ވާހަކަ ނަވަްސކޮށްދެއްވަމުްނ ަސރުކާރުްނ ތަތިބެގެން ެއ ބޭނުންާވ ަފރުާވ އެކުދިންނަްށ ލިބޭެނ މަގުަތއް 
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 ރިކަށް ަބހުސްކުރަމުްނ އިއްޒަތްތެ  މަޖިީލހުގަިއ ބިލަ އިްއެޔ މި، ރައީްސ ވިދާޅުވި. އަޅުގަނުޑ މިދަންނަވާ ާވހަކައަކީ

ންނަާވ ނިސްބަތްވެ ވަޑަިއގަމެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ދެްއވިރުަގއި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު 

ޞްލާުޙ ޅުވި، ބިލަކަްށ އިކެންޫދ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ވިދާ ،ދަުރކުާރ ބޭފުޅެއްޤައަޅުގަނުޑ ވަރަްށ ، ޕާޓީގެ

. ވަކިަވކި ކީަގއޭކުއެލަގޮެތއްގަިއ ގެންނަންޖެޭހ ހުރިާހ ކަމަކަށް ިދރާސާކުރުމަށްަފހު އެ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ އެ ިބލަށް ޖުމު

ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑަިއގަންނަވާނެ  އެ ،ްނ އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހަޅައިގެްނ ކުިރއަްށ ގެންދިއުމަކީމާއްދާތަކަށް މިހެ

އެހެްނވެ އަޅުގަނޑު  ،ިހރެްއގެ ވާހަަކ އަޅުގަނޑު މިދަންނަަވނީ. އެކަހަަލ ގޮތަކަްށ ނޫްނ މި ބިލުގާނޫނީ މާ ،ނގަޅަށްމާރަ

 ތޯ ކޮންގޮތަކަށް، ިބލެްއ ނޫނޭ. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ާވހަކައަކީހެޅުފަިއ އޮތް ށަނީ މި ރަނގަުޅ ނިޔަތުގަިއ ހުމިދަންނަވަ

އި ަޖހަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސަކީ ވެސް މި ރޮނގުން ވަރަްށ މުާސރަ މާއްދާތަކުގަެއލަވަންސާއި  ދޭގާނޫނު ހަދާއިރު 

އެ އޮންނަންޖެހޭނީ  ނުވި. އުސް ބޭފުޅެއް. އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ ެއއްގޮތަކަށް ެވސް އޭގެ މަޤުޞަދެްއ ދޭހައެއް  ފުންނާބު

ޅުގަނޑުމެންނަށް. ނގަޅު އަދަދުކަން އަރުފިޔާ އެއީ ރަ 7000ގެންވާ ގޮތަށް. ކިހިނެއްތޯ އިނގެނީ އެ އޭރަކަށް ެއކަށީ

ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ގައި ހުަށހަޅާވެއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ ރަނގަޅު ނިޔަތެއް ންރަނގަޅު ނުވަްނވީ. އެހެ 10000 ކީއްވެތޯ

ެގ ަފރާތްތަކަށް ދޭްނ ސަުރކާރު ކުދިންނަށް ުނވަތަ އެ  ރަންޖެހޭީނ އެކަށީގެްނވާ ރަނގަޅު އަދަދެްއ އެ ކު  ޙުމާއްދާ އިްޞލާ

ގަޅު ބިެލއް ކަމުގަިއ ބެެލވޭނީ. އެކަަހަލ ގޮތަކަްށ އަިއ ނަމަެވސް އަޅުގަނޑަށް ިމ ރަނ ކަމަށް.ުކރާ  މައްޗަށް ލާޒިމު

ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތައް ަޖލުެގ ކަން ހުރި ތުން ބަލިމަޑުސާނީ ގޮއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެނގިވަޑައގަންަނވާތޯ ނަފް

ގަދަ މަގާމުތަކުަގއި ިތއްބެވިިއރު އެކަންކަން ކުރަްއވަން ާބރު ވާ ބޭބޭފުޅުން ގޮޅިތަކުގައި ތިބިކަން. ކޮބައިޯތ މިދަންނަ

އަޅުގަނޑުމެންެގ ހިތުގަިއ ލޯތްބާިއ ޚާއްަޞ ެއހީއަށް ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަްށ ިތއްބެިވ ސަބަބަކީ. ށްލައްވަިއގެން ދޫކޮ

އިުތރު އަނިާޔ  ،ންތަްއ ބަންދުކޮށްގެކީއްެވގެންޯތ ޖަލުތަކުެގ ގޮޅިތަކުގަިއ އެފަަދ ފަރާތް، އޯގާތެރިކަްނ އޮްތ ނަމަ

 އެަބ ތަޙުޤީޤުތަކަްށ ހާޒިުރ ުކޭރ ޚާއްަޞ އެީހއަށް މިާހރު ެވސްއެމީހުންނަށް ދެމުްނ ގެންދިަޔއީ. އަޅުގަނޑުމެން 

ހާރުން މިހާރަށް ހުއްާޓލާ، ދިވެިހ ދަނީ. މިކަންކަން މިުކަރމުންއެ ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް. އެ ކޮންގޮތަކުންތޯ އެކަންކަން 

އެހީއަްށ ްށ ގެންދާ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީޛުުކރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތުދީ، ޚާއްޞަ ރުކާރުން ިމ ކުރިއަސަ

މި ، ކަތަްށ ވެްސ ތަންދީއްބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަްށ ބޭނުންާވ އެަލވަންސް ަސރުކާރުްނ ބޮުޑކުރައްވަްނ ެއ ކުަރއްާވ މަސަ

 އްޔާ.ރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިވަ ވަްނ އަޅުގަނޑު ހުަށހަޅަން.އްބިލު ބޭރުކޮްށލަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .މެންބަުރ އިމްތިޔާޒު ަފހުމީ އިއްޒަތްތެރި ންނު އުުތރު ދާިއރާގެ މާފަޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

  ވާހަކަެދއްކެވުން:ފަހުމީ  އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާިއރާގެ  އުތުރު މާފަންނު
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އަޅާލުމަީކ ރަަބލް ނޫނިއްޔާ އެންމެ ނާޒުކު ފަރާތްތަކަށް ނަލްމުޖުތަމަޢުގެ ވަ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ތުގައި ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެީއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަބީކަީމ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޠަހޭއެފަރާތްތަކަށް އަޅާލަންޖެ

ެމއް. އެހެންވީމާ، ޅިލާމެހިަފއިވާ ކަގުެއ ޯއގާތެރިކަާމއި އިންާސނިއްޔަތުކަމާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިހުސާންތެރިކަމާއި 

ޑަށް ހީވަީނ ނޅުގައަޅުގަނޑުމެން ޚާއްަޞ ނަޒަަރކުން އެންެމ ބޮޑަށް އަާޅލަންޖެހޭނީ. އަ ،އެފަރާތްތަކަްށ އެންމެ ބޮޑަށް

ްއ ތަމި ގާނޫނުއަސާސީަގއި ަބޔާންކުާރ ޙައްޤުއަިދ ުކރާހެން.  ބޫލު ގައަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް އެގޮްތ 

މި ގާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުރާ ަޙއްޤުތަްއ  ވެސް ދެވިގެން އެންމެ އިްސކަމެއް ވެސް  ށްދިނުމުގައިރުކޮކަށަވަ

ގަނޑު އަޅު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގަިއ ެވސް އެންމެ އިްސކަމެއް ެދވިގެްނ އެކަން ުކރެވެންޖެހޭީނ ވެްސ ެއގޮތަށް ކަމަށް 

ްނ ކުރަންޖެހޭެނ އެންމެ އިސްކަމެްއ ދެވިގެ ލުމަކީ ަތކަށް އަޅާަނރަބަްލ ފަރާތްލްނަރަަބލް ީމހުންނަށް، ވަލްއެއީ ވަ. ދެކެނީ

ސަުރކާރުެގ އަިދ  އަޅުގަނޑުމެން ދަންަނ ހަމައަކީ. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫުލ ކުރަނީ  ގޮތުގައި ކަެމއް އެއް 

ވަރަްށ ގެންދާެނ ެތެރއިން މިކަން ިއރާދަކުެރއްވިއްާޔ ކަށަަވރުވެިސޔާސަތުގެ ަސރުކާުރގެ މި  ތައެއް އެބަ އޮތް.ސިޔާސަ

ތަކަށް ރާތްފަ  ްށ އެކަވަށާޖެހޭނެ ގޮތަ ،ގޮތްތަކެއްރަނގަޅު ށް ބޭނުްނވާ ފަރާތްތަކަްށ ޑު ބަދަލަކާއެކުަގއި ޚާއްޞަ އެހީއަބޮ

ލަތުގެ ބޮޑު ަދއުރެްއ އޮންނަ ގޮތަްށ އެކަްނ އު ތިޒާމުތަކެއް އަދި ދަކުން އަޅާލެވޭނެ އިންކަމުޖުތަމަޢުގެ ހުރިާހ ފަރާތްތަ

ައޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން އެކަމަށް ޓަކައި ވެސް.  ،އޮތްސަރުާކރުގެ އެބަ ޔާސަތު ދާނެ. އެ ސިކުރެވިގެން

ނަމަވެސް ހިތާމަާއއެކުގަިއ ދަންނަވަންޖެހެީނ އޮްތ ކަމެްއ މިާހރު މަޑުމަޑުން ެއހެންއަޅުގަނޑުމެންގެ ޘަޤާފަތުެގ ެތރޭގަިއ 

ރުން އެީއ ވަރަްށ މަލާމަތްުކރުމާއި ފުަރއްސާރަކު ތަކަށް ންވާ ަފރާތްޚާއްަޞ އެހީއަްށ ބޭނު ކަމުގައި. ފަނޑުވަމުން ދިޔައެއް

މިާހުރ އެކަން މަޑުމަޑުން މަޑުޖެހެމުންދާތީ ވެސް އަޅުގަނޑު ، ކުރީއްުސރެ ހިނގަމުންދާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް

ދި ާކއި އަލާ ފަރާތްތަންވާ ފަރާތްތައް ބަ ނުއުފާކުރަން. އެކަަހލަ ކަންތައްތައް ުހއްޓެންޖެހޭނެ. ޚާއްަޞ އެހީއަށް ބޭ

ފަރާތުްނ ެވސް ެއ ޑިއުީޓ އަދާކުރަންެޖހޭ ަފރާތްތަކުެގ މައްޗަްށ ވެްސ ފަދަ ބޭބޭފުޅުންެގ އެފަރާތްތަކުެގ ބެލެނިެވރިްނ 

އަޅުގަނޑު އެއީ  .ރައްކާެތރިކަންއެމީހުންގެ ެއ ުކދިންނާއި  ލާޒިމުކުރަންޖެހޭނެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ެތރެއިން

 މެދުދިންނާންޖެހޭނެ ެބލޭނެ ގޮތްތަެކއް. އެކުހެކަށް ެއކަހަލަ ނިޒާުމތަކެއް ހަމަޖެސްޓިކޭޓެޑް ގޮތަސޮފި ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް

ކަންތައްތަކަީކ ވެސް ކުރަންޖެހޭެނ ކަމެއް. އެކުދިންގެ ެތރެއިން ވަޒީާފ  މިހުރަ ، އިހުމާލުވާ ަފރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ

މީހުންނާއި ޚާއްޞަ ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ގޮތްވުމަކީ ވެްސ  ންވަުރގެމިކުެރވޭ އަދާީމހުންގެ ތެެރއިން ވަޒީފާ ، އެ އަދާކުރެވޭ

ގާ އުޅުމުެގ ކުދިްނގެ ހިނގާބި އެއީ ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ. އަދި އެ

ޖެހޭނެ. ުކރެވެން ރެވިގެން ެއއީވެްސ ަވރަްށ ޚާއްޞަ ގޮަތކަށް ޑިޒައިްނ ކު ، ހުންަނ ގޮތްަތއް ނޫނިއްޔާ މޫވްމަންޓު 

ކަންކަން ކުާރއިރުަގއި  މެންއެންމެ ކުޑަކޮށް ފެންނަނީ އެަކންތައް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ

، ވެސް އި އެނޫްނ ގޮތްތަކަްށ ވީްލ ޗެައރަގއި ދަުތރުކުރުުމގަާއކުގަިއ އެ ސްޕޮޓޭޝަން ވެްސ އަިދ ހަމަ ޓްރާން

 ހޯދުމަީކ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިދެންނެވި ފްރޭމްޯވކްގެ ެތރެއިން ހިންގަންޖެހޭެނ ހަވާެނހާ ގޮތްތަެކއްއެމީހުންނަށް ފަސޭ
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ން ކިދިުނމުގައި އިންތިޒާމުތައް ވެްސ ހަމަ ެއކުދިންނަށް ވަ ކިަޔވައި ށް ްސކޫލަ ،. ސްޫކލަށް ފޮނުވުުމގައިތައްކަންތައް

ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެްނ ގަބޫުލ އެބަ ޖެހޭނެ ކަމަްށ  ން ނގަޅު އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހެރަެއ ޚާއްޞަާވ ގޮތަކަްށ 

އެވެްސ ރެވޭ ަފއިސާގެ އިާނޔަތް. ކުބަ ފާހަގަ އެމި ބިލުގައި ވެސް ، ނގޭކުރަން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ

މެ ބޮޑަށް ފައިސާެގ އެހީެތރިކަްނ ވެސް. އެކަމަުކ އެއަްށވުރެ ވަކި ބޮޑަށް އެން ،އަޅުގަނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ އެއްޗެއް

ދުމަތްތަްއ ދިނުން ެއީއ އެކުދިންނަށް ޚި، ދިންނަށް ަފރުވާ ދިނުމުގައާއިއެކުމެން ގަބޫލު ކުރަންޖެހޭީނ އަޅުގަނޑު

ދިނުމަކުން އަދި ށް، ޖީބަށް ފައިސާ ކަމެއް އަތަވާންޖެހޭނީ. މާީލ އެހީތެރި ޓަކަށްމު ޓާގެއްއަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ މުހި

ތަްއ ދިނުމާއި ފަުރވާދިނުމުގެ ތްޚިދުމަ ކަށްވީމާ، އެކުދިްނނަށް ޚާއްޞަގޮތައްލެއްުނވޭ. އެހެންހަ  އެކުދިންގެ ުހރިހާ ކަމެއް

މީެގކުރީަގއި  ގޮތް.ދާ ކުރަމުން ަމލުޢަޒީީބ ގައުމުތަކުގަިއ މިާހރު މި އިންތިޒާމުތައް ުފރިހަމަވާންޖެހޭނެ. އެީއ ދުނިޔޭެގ ތަހު

ަތއ ވެަފއިާވ ގައުމުތަުކގަިއ ފައިސާެގ އިނާޔަތްތަރައްޤީ، ވެފަިއވާ  ގައުމުތަްއ ތަހުޒީބުދިމިސާލަކަށް ދުނިޭޔގެ ުމއްސަނ

 ކަމުގަިއ ިވޔަސްވިޒަރލޭންޑަށް ަބލާާލ ދިޔަ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އެފަދަ ަގުއމު، މިސާލަކަށް ސް  ދެމުން

 ފަުރވާދިނުމާިއ ގައި ޚިދުމަތްތަާކއިބަދަލު  ގެ ްށ އޭފަލާއެާއއި ޚިކުރަމުންދާތަން ފެނޭ. ދެމުންދިޔަ ފައިާސ މިާހރު ކުޑަ އެ

ތަްނ އެކަންތައް ުކރެވެމުންދާ ކޭޓެޑް ގޮތްގޮތަށްމިކަން މާބޮޑަށް ފުޅާކޮށް، ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަަދއިން ސޮފިސްޓި

ޚިދުމަތްތަްއ ފުޅާކުރަމުްނ  ވެސް ެދވޭއިުރގައި އަިދ މިދެންނެވި ަކހަލަ ޔަތެއް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ފައިސާގެ އިނާ

 އެންމެ އަޅުގަނުޑ ދެކެނީ. ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމާިއ އަިދ ފަުރވާދިނުން ެއއީ  ޅު ގޮތްކަމުގައި ގަނޔުމަކީ އެންެމ ރަދި

، ބެލެިނވެިރ ފަރާތްތަާކއި، ފަރާތްތަކާއިބަލަަހއްާޓ ކުިދން އަދި އެ ،ލަންއަޅުގަނޑުމެްނ ބަ އްޞަ ގޮެތއްގައި ޚާ

މިފަދަ ނާޒުުކ މީހުންނަށް ެގއްލުްނ  ރާތުންންގެ ފަ ދުމަތްތަާކއި އެމީހުށްދޭންޖެހޭ ޚިއި މިތަންތަނަށް ޯފރުކޮކާމަރުކަޒުތަ

މިކުދިންނާިއ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަީކ ެއ  ،ވޯްކތައް ހަދާނުވާނެހާ ގޮތްތަަކކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާަރވެރިވާެނ ފްރޭމް

މި  ،ޅުގަނޑު ދެކޭތީވެ ގޮތް ކަމުގައި އައެންމެ އެ ކުދިންގެ މުސްތަޤުބަލަށް އެންމެ ރަނގަޅު، މި ބޭބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ

 ސް.ޔާ އިއްޒަތްެތރި ަރއީއްްނ ބޭނުންވީ. ޝުކުރި ލަވާހަކަ ހަމަ ިހއްސާކޮށް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 .މެންބަުރ ޢަލީ ޙުަސއިންއިއްޒަތްެތރި ކެންދޫ ާދއިރާެގ މެންބަރު.  އްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި

 

  އްެކވުން:ާވހަކަދެޙުަސއިން  ޢަލީ މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ

ނުަގއި ެވސް ދިިރއުޅޭ ތައަދި އެނޫން ތަން ރާއްޭޖގައިޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް ިދވެހި

ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ  އަދި  ިއޙުތިރާމު ޮއވޭ.ހަަމ  ކުދިންނަށް ނާއިނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ މީހުން

ުތރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެްސ އި ޔަތާިއ ރައްކާތެިރކަން ހަމަންޖެހޭ އިނާަފރާތްތަކަށް ދޭލުކުރަމުންގެންދާ ތަޙައްމަ
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ށް އަޅުގަނޑުެގ ދާިއރާެގ އެްއ ރައަޅުގަނޑުގެ ެހޔޮހިތުްނ ގަބޫުލ ުކރަން. މިދިަޔ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ އިންތިޚާބުގަިއ 

ޑު ދާއިުރގަިއ ނގައި، އޭެގ ުކރިން އަޅުގައްރާތުގަިއ ެއއް ެގއެކުޑަރިިކލަށް އަޅުގަނޑު ުކރި ޒިޔާ  ،ކަމަށްވާ

ކުަޑރިކިލަްށ ައރައިިފ ކަމުގަިއ ވަްނޏާ  ހަމަދެކުދިން އޮވޭ. އާދައިެގ މަތީްނ އަޅުގަނޑު ހުންަނ ރިކަން ތެނުކުޅެދުން

ން ޅިމޫނުމަީތ ފެނުނީ މުގެ ެއ ދެކުދިންެގ ބައްޕަ ، ން. ެއހެންަނމަވެސްއަޅުގަނޑު ެއ ގެއަްށ ހަމަ ޒިާޔރާތް ކުރަްނ ދަ

ބޭެބ އެ ގަިއ ތިބި ދެކުދިން. ނުވީ؟ ކޮބަިއހޭ މިތައްޔޭުކލަަވރެއް. އަޅުގަނޑު ައހާލިން ބޭޭބ ކިހިެނއްހެ ކަަހލައެހެން 

އޮވެފަޭއ ްނ ދުނިޔޭަގިއ ދިކުއެއްާހ ައހަުރ ެއ ދެ 27، އަޅުގަނޑު ހަނދާންާވ ގޮުތން 27އަޅުގަނޑު ގާތުަގިއ ބުނީ 

،  މިއުޅޭ ވާހަކަައކީންދަންވަގައޭ. ބެލުމު މި ހޭދަކުީރ އެ ދެކުދިންޔާތް ޙަ އީ. ތިމަންނަގެ މުޅިޔާވެގެން އެ ދިޔަނި

ދުިނޔޭގަިއ ބުަރ ކަމެއް. ވަރަްށ ބޮޑު ޒިންމާއެއް. ޙަޤީޤަުތގައި  ެއއީ ވަރަށް  ކަން ހުންަނ ކުއްޖަުކ ބެލުމަކީ ރިތެޅެދުންނުކު

ދުމަތްތަްއ ހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިމީ ށް އެ ހުންަނ ފަރާތްތަކަތަުކގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން އުމު ކުރިއަރާަފއިވާ ގަ

ވެސް ހަމަ އެހެންވެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަީނ  ނީިނހާޔަތެއް ނޯންނަ ވަކި ވަކި މިންަވރެއް،ބުމުގައި ަވކިވަެރއް، ލި

 ޑުމެން ގަބޫުލ ކުރާ ގައުމު ތަުކގައި ިމ ކިޔަނީ، އަޅުގަނނޭވިާއ ސްކެންޑިްށ ބެލެޭވ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ުމއްސަނދި ކަމަ

ޖެޭހ އަޅުގަނޑުމެން ިމ އުަފއްދަން އެބަ ސުވާލު ަތކުގަިއ އަަމލުކުެރވޭ ގޮތުެގ ާވހަކަ. އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެލްފެއަރ ސްޓޭޓު

ގަނޑުމެން ޅުއަ އްޔާނޫނި ،ދިމާއަށްތޯ ކާއިއަރ ސްޓޭޓަ ދަތުރު ކުރަނީ ކޮްނ ދިމާއަކަށްތޯ. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ެވލްފެ

 ަށހެޅި ުކރިއަށްާދ މައްސަލަ ޖެޭހ މިއަުދ ިމ ހު ކުރިްނ އަޅުގަނޑުމެން ިވސްނަން އެބަގެއޭ  ޅެނީ ކޮންކަެމއްތޯ.ކުރަން ިމއު

މަޖިލީހަްށ  އަޅުގަނޑު މި ؛ ގަބޫުލ ުކރާ ންތޯ. އިއްޒަތްެތރި ރަީއސް، އަޅުގަނޑުކީްއވެގެކުރިއަށްދަީނ ހުށަހެޅިގެްނ  މި

ަތއް ހުށަހަޅާނީ ބިލުލުތަކާިއ ޓެްކސްާއ ބެޭހ ބެޭހ ބިއާިއ އޮންނަީނ ފަިއސާގަވާއިދުގަ  ފުރަތަމަ ވަްތއިރުަގިއ މަޖިލީހުގެ 

ފަހުން ، ކާއި ގުޅިގެންމް ހުށަހެޅުއްވީ ިބލަޢީނާރާ ނައައޭުރގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަަރކު،  އި ން އޮއްވަސަރުކާރުންނޭ. އެހެ

 އް ންަވރެއްެގ ފައިސާއެމި ، އެްއވެސްވަެރއްވާއިދަށް ބަދަުލ ގެނެވުީނ ފައިސާއާ ެބހޭ ެއއްވެސް މިންަވެރއް، އެއްވެްސ ގަ

. އޭހުށަެހއްނޭޅޭނެ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ މެންބަރަކަށް  މަޖުބޫރުާވ ކަމަށް ވަްނޏާ، އޭެގ ބިެލއް ށް ޚަރަދުކުރަން ަދއުލަތަ

ަށހެޅޭ ގޮތް ހަމަ އެއްެވސް ބިލެއް ހު، ނުވާ ެއްއވެސް މެންބަރަކަށްރުާކރަށް ނިސްބަތްސަ، ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ

ލިބުނީ ފައިާސއާ ެބހޭ ިބލެްއ ސީާދ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ިމ ދެން އަޅުގަނޑަށް ޚަބަުރ ، . އެހެންނަމަވެސްވުންނު

އަޅުގަނޑު މީެހއްެގ ގާތުަގިއ އަާހލިން ވުުނ ވާަހކަ. ދެްނ ހުަށހެޅުމުގެ ުފރުޞަުތ ދެ ށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރަކަ

 މިާހރަށް ގެނެވުނު ހަމައެކަނި ، މިވާގޮތަކީަގއި ލިއިރުބެ ކަން ؟އްޔޭލުީވހެއަެނއްކާ ގަާވއިދު ބަދަ ،ކިހިނެއްހޭ މިވީ

ނޭޅޭނީ. ދެން ށަންނަށް ހުރަށް ނިސްބަތްާވ މެންބަރުޏޭ ސަރުކާބެހޭ ިބލު އެކަން  ޓެކްސްއާއިޞްލާޙުގައި މި އިންނަނީ 

އިުރ ންނަ ގެ، ގާނޫނަކަށް ބަަދލުއަޅުގަނޑުމެން ގަވާއިދަކަށް ިއޞްލާޙު ގެންނައިުރގައި ހުރި ބިލުަތއް ހުށަހެޅޭނެއޭ.

ނޫނުއަސާީސ ބަދަުލކުރެވޭީނ ޚާްއޞަ ޤާްއޖޭގައި އޮންނަނީ ރާ ރީަގއ ިދވެހިކު ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހެީނ ެއހެން ވެގެން. 

އަޅުގަނޑުމެްނ މާމޮޅު ކަމަކަްށ ، ެއހެންނަމަވެސްގަިއ ެއހެްނ ލިޔަންޖެހުީނ ސަބަބެްއ ޮއވެގެން. މަޖިލީހަކުންނޭ. ޙަޤީޤަތު
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 . ެއހެންވީމާ، ދުނިޭޔެގ ޑިމޮކްރެޓިްކ ަގއުމުނގިފައެ ިމއޮތީކޮށްލީަމ ވީގޮްތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާފަިއ އެބަިއ އުނިހަދާ

ެގ އެ ޕާޓީއަްށ ނިސްބަތްވާ ަފރާތްތަކަށް އެކަިނ ނުވަަތ ކާރު، ސަރު ށްތަކަތަކުގައި ަސރުކާރަްށ ނިސްބަތްވާ ަފރާ

އެނޫްނ ެއހެން ގޮތަކަްށ  ެޓކްސް ިބލްސް. އިއާ  ސް ބިލް ނީމަ އިންނަނީ   ބިލުަތކުެގ ގޮތުަގއި މި ްނ ހުަށހަޅާރުސަރުކާ

ނޫން ފަރާަތކަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުަތކެްއ  ަސރުކާރުން ވާ ނަމަ ޓެުކހާ ެބހޭ ިބލުތަކާިއ ފައިސާއާިއ ބެޭހ ބިުލތަކަކީ ދަންނަ

ރު ަގވާއިުދ މިހާނޫން.  ހަކަެއއްވާނަވަން މިއުޅެނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ތާއީދު ނުކުރާ ންނޫން. ދަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަްނ މިއުޅޭ ، އެހެންނަމަވެސް ތާއީުދުކރަން. މި ިބލަށް ހަމަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ،ތަންދޭ

ވާއިާދ ދޭތެރޭގައި ހަމަ ައލުން ވިސްނަން އެަބ ޖެހެއޭ. އެީއ ވާހަކައަީކ އުސޫެލއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެ ގަ 

 ެއހެން. ކުރަނީ  އެކަން ުކރަނީްސ ތަކުަގއި ވެ  ކަމެއް. ދުނިޔޭެގ އެެހން ގައުމުއް. އެީއ ކުރަންޖެހޭ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެ

އަޅުގަނޑު އެއްގޮަތކަށް  އިދިކޮޅުަގއި ހުންނަ ފަރާތަކަށް ނޫިނއްޔާ،ނަމަ މިވާގޮތަކީ ސަބަބެއް އޮވެގެން. ެއހެން ނޫން

 ން މިއީ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ނޑެއް ނުދަންނަވަންއެްއވެސް ގޮަތކަށް އަުޅގަ، ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އޮންނާނެޭއ ސަުރކާރަްށ ތު ފުރުޞަ، އެހެންނަމަވެސްޅާފައި އޮތް ިބލެކޭ. ޖެއްސުންކުރުމުެގ ގޮތުން ހުށަހަ

ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން މި ާބވަތުގެ ިބލުތައް ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއޭ. ެއހެންވީމާ، އެ ފުރުޞަުތ 

ުޅ ގަބޫލުފުާކ ވެްސ ހަަމ އޭ. މީގެ މާނަައކީ އަނެއްއެއްވެްސ މީހަކަްށ ދެިވގެންނުވާނެ ތު. އެ ުފރުޞައޭނުވާނެއޮވެގެން

 ބިެލއް ހުަށހަޅާއިުރ ވީމިދެންނެ އަޅުގަނޑުމެން،، ލީއިންސިެޑންޓަ ަގއިމާނައަީކ އެްއވެސް ިބލެއް ގެ، މީ ތީކުރައްވާ

ަފއިސާ ސީާދ ގޮތެްއގައި ، ސްވެރަންޖެހޭ. ެއހެންނަމަެގ ޚަރަދުަތެކއް ކު ކޮންމެވެްސ ަވރެއް ދައުލަތުން ބިލުގަިއ އޮވެދާެނ 

ޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންަބރަކަށް ނޫނީ ޕާ ގެނިސްބަްތވާ، ސީދާ ސަރުކާރު  ރުކާރަށްސަ ށަހަޅާ ބިލެްއ އެއީ އިތުރުކުރަން ހު

ން ވެްސ ތުއްޒަތްރެތރި ިރޔާސަ އަޅުގަނޑެއް ގަޫބލެއް ުނކުރަން. އެހެންވީމާ، އިކަުމގައިޖެހޭނެ ބިލެއް ޅެންހުށަހެ

 .ޔާޑަށް ުޝކުރިއް ުފރުޞަތަށް ޓަަކއި ަވރަށް ބޮ އްވި ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލ ުކރަނީ. ދެނެތް ުކރަްއވާޔަޢާކަމަށް ރިމި

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ަސއްކަްތ މަ އެކުަލވާލުމުގެ ދުއިގަވާ މަިޖލީހުގެވަނަ  19ވާެނ މި ނަގަންރި މެންބަރު. އެނގިވަޑައިތެޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތް

ވަނަ މަޖިީލހުގަިއ  18ގެ ރީތި ވިދާޅުވި ބައްދަލު، ކު، އެުކލަާވލާ ކޮމިޓީން އެބަ ުކރިއަށްދޭ. އެހެންނަމަެވސްއެ މިހާރު 

ހަކަށް ހުށަނޭޅޭނެކަމަށް މީގެ މެންބަރަކަށް ނޫން ސަރުކާރު މާލީ އެއްވެސް އަސަެރއް ކުރާނެ ިބލެއް ، އެ ގެނައި ބަދަލު

ބަުރ ވެްސ ން. އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ އިއްޒަތްތެރި މެިޖލީހުގަ  ކުރީވެްސ ހަމަ އެ މަލުދައެ ބަ ،ނައި ބަދަލުއެ ގެ

ގައިހެން އަޅުގަނޑުމެން އަލުން އަނުބރާ  2019ޗް ރިންވަީނ މާހަނދާމިއަަހރު ުކރީކޮޅު، އަޅުގަނޑު  ،އިންނަވައިގެން

މީދުކުރަނީ ިތ އްއަޅުގަނޑު އުކޮމިޓީން  ލާވާއިދު އެކުލަ ަގވާ ށް މި މަޖިލީހަ ،ގަވާއިދު ބަދަލު ކުރީ. ެއހެންނަމަވެސް
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އޭދަފުށި ރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް. ކޮމިޓީގެ މަސައްކަްތ ކު މަޖިީލހުެގ ކޮށް، ޔަތްޢާވެސް ހަމަ ރި ކަންކަމަށް ޅުވިވިދާ

 .މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމްއިއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ 

 

  ން:ވާހަކަެދއްކެވުލީމްއޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަުރ އަޙްމަދު ސަ 

މީހުންނާ ބެޭހ ން ހުންނަ ބިލަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަ އުޅޭޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ިމ ހުށަހެޅިެގން 

ފާަހގަކުެރއްިވ ހަަމ އެހެްނ މެންބަރުން އެ ، ވެސް. ެއހެންނަމަމު ިބލެއްއްބިލު. ބިލަީކ ކޮންމެ ގޮތެއްގަިއ ިވޔަސް މުހި 

ހަަމ ވިސްނަންެޖހޭ.  ްއ ުހށަހެޅުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ތަށް ިބލުތަްށ ބުރަާވ ގޮތަްށ މާބޮޑަދައުލަ ފަދައިން

ކޮމިޓީ ަމރުޙަާލގަިއ ، ރަނގަޅު ގޮްތކަމުގައި ުނވިޔަސްައދި  އީޅާާހ ގޮތް އެ އަޅުގަޑުމެން އަދި ހުށަހަ، އެހެންނަމަވެސް

 ހުށަހަޅާފަިއ އޮެވއްޖިއްާޔ އެއަށްުވރެން ރުފިާޔ  7000ވޭ. މިސާަލކަށް ބަދަލުަތކެއް ގެނެ އަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ވެސް 

އިތުުރވާނެ ގޮތަކަށް އެބޭފުޅުންނަށް ެއ އެްއޗެްއ ލިބޭެނ ގޮްތ ހެދުމަީކ އެީއ މުިހއްމު ކަމެއް.  ޑަކޮށްލައިގެްނ ތަންކޮޅެއް ކު

ރިއެރުެމއް ްސ ަވރެއްެގ ކު ނޫން. ކޮންމެވެ އްއޮްތ އަދަދަށް ކޮންމެހެން ެއ އަަދދު ފާސްކުރުމެ އި ހުށަހަޅާފަ، އޭގެ މާނަައކީ

ހަަމ ، އެއީ އެ ކުދިންނަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ އިުތރު އުްއމީދެއް. މި ބިލަކީ މުހިއްމު ބިެލއް. އެހެންނަމަވެސް މަކީލިބު

ތަްށ ަފއިާސ އެންެމ ރަނގަުޅ ގޮލަުތގެ އުިމ ދަ، ފަދައިންވިޅުދާދެންމެ ކެންޫދ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ވި

ލާޒިމު ކަމެއް. އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ދިމަދިމާއަށް ، ވެރިންެގ މައްޗަށް އޮތް ވާިޖބެއް ލަތުގެއު ކީ ވެސް ދަބޭނުންކުރުމަ

ދެން އަންނަ ަސރުކާރުަތކުގައި ވެސް ހަމަ އެ  ނޫން މި ސަުރާކރެއްހަަމއެކަނި ؛ ޚަރަދު ލަތަށްއު ޚަރަދުކުރުން. އަދި ދަ

ނީ. ބިލުަތއް ަބއްޓަންކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ގެްނ ެއ ނުދާއުުފލިެއ ބުަރ މާ، ބުރަ އުުފލަންޖެހޭނެ. ެއހެންވީ

ކުދިން ވެްސ އެބައުޅޭ. ަވރަށް ހަމަ ލުގަިއ އުޭޅ ޙާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނުކުޅެދޭ ކުދިްނ ޙަޤީޤަތުގަިއ ެވސް ަވރަށް 

ނޑުމެންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނަ ފަހަރަށް އަޅުގަގި، ނޫން ހުރިހާ މީހުންނަީކ ތަނަވަސް މީހުންނަކަށް؛ ނިކަމެތި

މާ، ެއހެންވުމުެގ . ެއހެންވީދަރިންނަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިަނ ފަހަރަްށ ިމ ހުންނަނީގިނަީއ ނިކަމެތި ީމހުންެގ ، މީހުން

ެގ އަަހރު ހަަވރަކަށް ދިތީއާއެކީަގއި ވޭތުވެދިަޔ އުޅޭއި ސަބަބުން ވަރަްށ ދަިތ ޙާލުަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި މެންބަުރކަމުގަ

ކުރާ ކަހަަލ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަސަރު  ؛އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ވަރަށް ިމކަހަަލ ނިކަެމތި މީހުންނާ ތެރޭގައި 

ަރ ކަންތައްތަކަީކ އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާނުން އެއްގޮތަކަްށ ނައްާތލައިގެްނ ވާެނ ހެްނވީމާ، މިހި  ދިމާވޭ. އެކަންތައްތަކާ

ވެސް ކުރިެއރުމެްއ  ކިިރޔާ ،ރަނގަޅު ގޮތެއް ،އެ ެހޔޮ ގޮތެއްމަ ހަގަނޑުމެން ޅުގައި އަކަންކަމު ނޫން. މި ކަންކަމެއް

އޮތިއްޔާ ކޮށްލަދިނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު  ކުރެވެން އެކަން ބަޖެޓު ތަންދޭ މިންަވރަކުންސަރުާކރުގެ ދެވެން އޮވެއްޖިއްާޔ 

ކަށް އަޅުގަނޑު ޅަކުޑަ ތަންކޮ ގެޚު ރީއިސްލާީމ ތާުޅގަނޑު އަ ،އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސްގޮތް ކަމަްށ އަޅުގަނޑު އެދެން. 

ިއގެން ުފރާތު ޯކރުެގ ޑަވަވަސްަވރުގަިއ ެއކަލޭގެފާނު އެއްދުަވހު ހިްނގަވާމަުރގެފާނުެގ ދުޢުޖެހިލާނަން.  މިއަދު ވެސް 

ގެްނ އެަކލޭގެފާނު ްތ ކުއްތާައކާ. ދިމާވެތަނުން އެަކލޭގެފާނާ ދިާމީވ މަރުވެފަިއ އޮތްވަޑަިއގަ  ހަމައަށް އައްސޭރިއާ 
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ޔާމަްތ ދުަވހުގަިއ ޤި ތިމަްނ ކަޭލގެފާނާވެްސ ގޮތާ ދޭެތޭރގަިއ ގަތީ ިމ ުކއްާތ މަރުވި ވަޑައި ހިއްޕުޅަށް ައރާ

މަރުވީ. އެހެންވީމާ، މި ކުއްތާއެްއ ބަނޑަށްޖެހިގެން ނޫނީ ކާންނުލިބިގެްނ  ،ން ވިސްނާލަބަުކރެވޭނެއޭ. ނިކަލުސުވާ

. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އަދި އިންސާަނކު އެްއޗެްއ އޭނެުކރެވޭލުނާ ުސވާފާގެއާދޭތެރޭަގއި ވެްސ ތިމަންކަލޭއެ

އްޖިްއޔާ އަިދ އަންނަ ުސވާލުތަްއ މާގިނަވާނެކަްނ ނިކަމެތިވެގެްނ ގޮސް އެ ާހލަތަށް ގެންގޮސްގެްނ މަރުވެ، ނުލިބިގެން

މަުރގެފާނު ހަމަ ޢު ަހކުއެްއ ދުވަ، އި ވެސްއަޅުގަނޑުެމން ޖެހިލާިއރުގަ  ސާައކަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އެހެްނ ހާދި

ގެފާނު ެއ އެަކލޭ ވަރަށް ނިކަމެތި އަންހެނެއް.، ވަޑައިގަންނަވަިނކޮށް ދިމާވީ ަޔހޫދީ ައންހެނަކާިއ މިހެން ހިންގަވާފަ

ންތޯ ިތ ެއއްސެވީ ިކހިނެއްވެގެ އިގެނެސް ބަހައްޓާފަ .ވީމާ، އޭނާ ގެންނެ އެހެންވީ އައި. ލޮލުން ަކރުނަފުޅު ގައިވަގުތު

ލަތުްނ އުޒާނާއިން އާނަެގ އުމުރަްށ ދަޚަލަތުެގ އުމަރުގެފާނު ިނންމެވީ ދަޢުކިަޔއިދިނީމާ ތު ނަގެ ނިކަމެތި ާހލައުޅެނީ. އެ

 ށްއޮީތ ަވރަށް ބޮޑަކަމެިތ މީހުންނަްށ އެހީެތރިވުމުގަިއ އިްސލާމްދީނުގައި މިކުޅެދޭ ނިނުއެހެންވީމާ،  .އިނގޭތޯ އެހީދޭން

ގައި ވެްސ މި ބާުރއެޅުން އަޅުގަނޑުމެން އޮންނަންޖެހޭނެ. ތުގަިއ ހުިރހާ ތަނެއް އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮދި އަބާރުއަޅާފަ. މިއީ 

ަސރުކާރުްނ  ންނަށް އެހީތެިރވުމުގައިހުްށ އަޅުގަނޑުމެން މީޚާއްޞަކޮ ،ވާިއރު އަދި އަޅުގަނޑުމެނަކީ މުސްލިމުންނަށް

ޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ މުހިއްމު ކަމެއް. އަވެސް އަދި އަމިްއލަ ފަރުދުން ވެސް ެއހީތެރިވުމަީކ ވަރަށް 

ތަުކރާރުކޮްށ ެއ ވާަހކަތައް އާދޭ. ަވރަށް ެއތައް އާޔަެތއްގަިއ ިއ ުރއާނުގަޤުމިސްކީނުންނާއި ޔަތީމުންނަށް ެއހީތެިރވުމަށް 

ޮއވެއްޖިއްާޔ  ކުޑަ އެތިކޮޅެްއ ނަމަވެސް ދެވެން ޓުެގ ތެރެއިންޖެބަމި ިކރިޔާ ވެްސ  އެކަންއެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން.  ކަންކަމެތި ކުދިންނަށް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑު ަވރަށް ބޮަޑށް އެދޭ ކަމެއްެގ ވާަހކަމި ނި

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ބަރު މުަޙއްމަދު ނިހާދު.މެންއިއްޒަތްތެިރ ފޭދޫ ދާއިރާެގ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ެގ މެންބަރު މުޙައްމަުދ ނިހާދުފޭދޫ ދާއިރާ

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ކުދިން ނުވަތަ ޚާއްޞަ ެއހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަްށ 

ގަނޑު ގަބޫލުުކރާގޮުތގައި ެއވަރުން ވެްސ އަޅު އަދިރުފިޔާ.  15000ނުވަތަ  10000ނޫން  ރުފިާޔއެއް 5000ދޭންވީކީ 

 ،ރުކާވާހަަކ ދައްކަްނ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގުނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަސރު ން ހުންނަ ކުދިްނގެނުކުޅެދުންތެރިކަނުވާނެ. 

ނަޝީދުގެ ަސރުކާރުން. އެ ސަުރކާރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި މަސައްކަތް ފެށީ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެއް  ރައީސް

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ލާްނ ފެށިން. މިއަދުއަޅުގަނޑުމެން ާޚއްޞަ ެއހީއަށް ބޭނުްނާވ ކުދިންނަށް އަޅާ،  ގެނައީށްވުޖޫދަ

މަސައްކަތް ރަސްމީގޮތުން ފަށާފަ. އިއްޒަތްތެިރ  އެއަެނއްކާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނީ  ކާެރއް އައިސްރުސަ
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އެތަނުްނ ޚާއްަޞ ، ރައީސް، ިމ ސަުރކާުރ އައިަފހުން އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި މެްނޓަލް ހެލްްތ ސެންޓަރެްއ ގާއިމުކުެރވި

އްަޞ އޮީފހުގަިއ ޚާދަ ށް އެހީތެިރކަން ފޯުރކޮށްދެވެން ފެށިއްޖެ. އެންސްޕާ އަދި އާސަންބޭނުންާވ ކުދިންނަ އެހީއަށް

ކައުންޓަރުތަކެްއ ގާއިމުުކރެިވ އެ ަކއުންޓަރުތަކުން ާޚއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ކުދިންނަށް ެއހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެވެްނ 

ރަްއޔިތުންގެ ވާހަކަ.  15360ށް ބަލާިއރުގަިއ ފެންަނ ފެނުމަ ށްތަފެށިއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ މިަވގު

ކުދިންގެ ވާހަކަ. މިއަދު މި ހުަށހެޅިފައިވާ ހުަށހެޅުމަށް ބަލާއިުރގަިއ  7771ލާިއރު ރަޖިސްޓްރީުކރެވިފަ އޮްތ އަދަދަށް ބަ

. ރަުދކުރަންޖެހޭކަންިމލިއަން ރުފިޔާ ޚަ 138ޓަރު ަޖހާލީމާ ވެސް އެބަފެޭނ މަހަކަށް ލޭހަމައެކަނި ަކލްކިއު 

 ސިޔާސަތަީކ ޞަރުގެ ާޚއްއިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުން، މި ސަރުކާ ، އެހެންނަމަވެސް

ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންާވ މީހުންނަށް ޚާްއޞަ ަރއްކާތެިރކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. ެއ ސިޔާސަތުެގ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެްނ 

ތައްަތއް ގެްނދާނެ ޕްލޭނެްއ ާރވަިއ މި މަިޖލީހަްށ މި ގާނޫނަށް ފުިރހަމަ ހިންގަިއ ެއ ކަންއި މި ދަނީ ސިާޔސަތުތަްއ ރާވަ 

ބިުލ ޤާދައިީދ ޚާއްަޞ އެހީއަްށ ބޭނުންާވ ުކދިންނަށް ތަމްރީނު ލިބޭނޭ ުފރުޞަތުތަްއ ހޯ ،ކެްއ ހުަށހަޅައިގެންއިޞްލާޙުތަ

ނީ ޚާއްޞަ އެހީއަްށ ބޭނުންވާ ކުދިންނަްށ ޅުގަނޑުމެން މި ދަމަސައްކަތްުކރަމުން. އަ ހެދުމަށް ޓަކައި އެ ކުދިން ބަޔަކަށް 

ލަތްތަކެއް ާގއިމުކުރަމުން. ވިޔަފަރީަގއި އެ ކުދިންނަށް ބައިެވރިެވވޭނޭ ޞީވަ  ފަސޭހަކަމާއެކީގައި ޯބހިޔާަވހިކަން ލިބޭނޭ

ޅުގަނޑުމެން ތައްާޔރުވަމުން. އަ ޔުމުގައި ލިޔެ މި މަޖިލީހަްށ ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަށްލިތަކެއް ގާއިމުކުރުމަށް އިންތިޒާމު

ެއ ކުދިންނަކީ ވެސް އާމްދަނީ ، ުތ އިތުުރކޮށްބޭނުންާވ ވަީޒފާގެ ފުރުޞަ ށްއްަޞ އެީހއަށް ބޭނުންާވ ކުދިންނަމި ދަނީ ޚާ

ހޯދައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނެކޭ އެއްފަދައިން ިދރިއުޅެޭވ ރަނގަޅު ދިވެހި ރައްޔިެތއްގެ ގޮުތގައި ހެދުމަްށ 

އްދުތަކުަގއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ކޮމިއުނިީޓ ޙަމި ދަނީ ރާއްޖޭެގ އެކި ސަރަ ން. އަޅުގަނޑުމެންމަސައްކަތްކުރަމު

ކުރަމުން. އެ ތައް ގާއިމުއިންތިޒާމު އްދުތަކުްނ ެއ ކުދިްނނަށް ފަރުާވ ލިބޭނޭ ޙަރުތައް ގާއިމުކޮްށ އެ ސަރަޓަސެން

ިމ ، 2019ްޑ ރނު ރިެވލި އެވޯ އިްއޔެގަިއ ބޭްއވުތަންފީޒުކުރަމުން. މިފަދަ ވިސްނުމުެގ ވާަހކަ ސިޔާސަތުތައް

ގެ ވާހަަކ ތުލުކޮށް މި ސިޔާސަޞީ ވަރަށް ތަފުްޙ ވަނީ ލިރަސްމިއްޔާތުގަިއ ރައީސް އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާ

ބޭނުންާވ ކުދިންނަށް ވަރަްށ އެހީއަްށ ވާަލއްވާފަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިމ ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޚާއްަޞ އަލިއަޅު

ަދއި ބޭސްފަުރވާ ލިބި ދީގެން އަޅުގަނޑުމެނެކޭ އެއްފަަދއިން މަސައްކަތްކޮށްގެްނ އާމްދަނީ ހޯ ކަމެއް ތުމިއްޔައްއްޞަ އަހަ ޚާ

 ،އުފެއްދުމަށް ތައްާޔރުުކރަމުން. ރަނގަޅު ންގޮުތގައި ެއ ރައްޔިތު ރަނގަޅު ގޮތުގައި ިދރިއުޅެވޭ ަރއްޔިތެއް

ވާ އެަލވަންސް ލިބޭޭނ އިންތިޒާމު ގާއިމުުކރަންޖެހޭ. ެއ ޤުއް ޙަވާ މިންަވރު ޤުއްޙަ ގިންތިކުރަންޖެހޭ. ގިންތިކޮްށގެން އެ 

މި ކަންތަްއ އި މިދަނީ ކުރަމުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާގަ ޑުމެން އަޅުގަނމަސައްކަތް 

ސްަތއް ބޮޑުކޮްށ ގޮތަްށ މި އެލަވަންެއއް ތަކާ ސިޔާސަތުސަރުާކރުެގ ކުރިއަށްދާިއރުގަިއ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ އަުދގެ 

ނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެިހގެންދާ ރިހާ އިާނޔަތްތައް ލިބޭނޭޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ެއހެނިހެްނ ހު

 ެއހީއަްށ ޞަ  ދޭތެރޭަގިއ އަޅުގަނޑު އެއްވެްސ ވަރަކަްށ ޝައްކެއްނުކުރަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ޚާއްކަމާ ކަމަށް. އެ
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. އެއީ މުިޅ ވެްސ ހިމަނާލަން ސިޓީގެ ަރއްޔިތުން ގައި އަޅުގަނޑު މިއަދު އެދެން ައއްޑޫސްޓުނުންވާ މީހުންގެ ލި ބޭ

މިތިީބ ައއްޑޫ ސިޓީެގ އި އައްޑޫ ސިޓީެގ ރައްޔިތުން. އެީއ އައްޫޑ ސިޓީެގ ަރއްޔިތުްނ ޚާއްަޞ އެީހއަށް ބޭނުްނވެފަ

ްއ ޓެގައި ްފލައިރޕޯޓު އެއަތީ ުހއްޓިފަ. އޮއެ  ޕޯޓުރެއއް ނެްތ. އެއަޤީއްރަފަ. ތަވިޔަފާރީެގ ހުިރހާ ކަމެްއ މިއޮތީ ުހއްޓި

ޑޮލަުރ އަޅުގަނޑުމެން ަސރުކާރުްނ  އަން މިލި 21ލަުތގައި. ޙާއިންތިޒާމެއް ނެތް. ޮހސްޕިޓަުލ ހުީރ ެއ ޖެއްސޭނެ 

ންވީމާ، އެފަދަ ލަުތ އޮީތ އެހެން. އެހެޙާަކރަންޓުެގ ްއ ނޭނގޭ. ހަމަޖެއްސީމާ ެއ ަފއިސާއަްށ ވެްސ ހެދި ގޮތެ

ަގއި ހިމަނާލަްނ  އެ ަރއްޔިތުން ވެސް މި ލިސްޓުމިައދު ހަމަ މެންތެއްގައި އައްޑޫ ަރއްޔިތުން ތިބިހިނދު އަޅުގަނޑުޙާލަ

ކޮމިީޓ މަރުަޙލާއަްށ އެދެނީ  ްއވި ފަރާތުްނ އަޅުގަނޑުމެންވިސްނަްނ އެބަޖެޭހކަމުގަިއ ދެކެން. ިމ ބިުލ ހުށަހެޅުހަމަ 

 ަސުރކާރުެގ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުުކރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިދެއްވަ  ފުރުޞަތު އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 އެއްބާރުލުްނ ދެއްވުން. ދެްއވި ުފރުޞަތަށް ޝުުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިބްާރހީމް ަރޝީދު. 

 

 ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން: ންބަރު އިބްރާހީމް މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ މެ

ެއހީއަށް ބޭނުންާވ ޞަޚާއް ،ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހުަށހަޅާފައިވާ ިބލަކީ ާމލީ އިނާޔަތްތަްއ ބޮޑުކުރުން

ނޑުމެން މި ހުށަހަޅާފައިާވ ހުަށހެޅުން އަޅުގަ ،ފަރާތްތަކަށް އިާނޔަތްތައް ބޮުޑ ކުރުުމގެ ިބލެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

ިމ  ދެއްަގއިތޯ މިީއ ހަަމ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެްސ ހިުތެގ އަޑިން ބޭނުންވަނީތޯ ޤުޞަކޮްނ މަ، ސްނާލަްނ އެބަެޖހޭފުންކޮށް ވި

ިވ އަޅުގަނޑަށް ަގބޫލެއް ނުުކރެވޭ ިމ ހުށަހެޅި ބޭފުޅާ އެދުވަުހ ވިދާޅު، އެީހ ބޮޑުކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް ޞަޚާއް

ގެ މޫނަށް ވެ ނެތި، ގޭދޮށު އަވަށްެޓރިެއއްޚަމުއެަތްއ ބަޔަކު ޒަޤައުމުގެ ދޭން.  ފާޢުްއ ނެތި އިސްތިޠެއެއްވެސް ަޝރު

އަޅުގަނޑުމެން ގޭދޮށު  ؟ނިޔާެވގެން ދިޔަިއރު ކޮބައިޯތ އެމަިނކުފާނު. އެގެއަށް ވަޑައިގެންެނވިތޯއި ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހަ 

ވެނީ އަނެއްާކ ވެްސ މިރޭ މިާހރު  ،ވަންދަންނަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އަވަށްޓެރިެއކޭ

މަސައްކަްތ ކުރަނީ. ކަނޑައެޅިގެްނ ބަޣާވާތެއް. ފިތުނައެއް އުފައްަދއިގެން މީެގއިން ވެްސ ކޮންމެެވސް އެއްެޗއް ނެެރވޭތޯ 

ްނ މަނިކުފާނަީކ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަ ވަޑަިއގަންނަވާނެ އެލީޑަރަށް އެނގި ރީ ޕާޓީހޫ ޖުމް، އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 ދީ ކޮމިޓީެގ މުޤައްިރރުކަްނ ކުރެއްިވ ބޭފުޅެއް. ިދވެިހރާއްޖޭެގ އަޅުގަނޑުމެން މި ޞާތިޤްކުރެއްިވ އަިދ އި

ދައުލަުތގެ ަޚރަދަްއ ) 2013/7ވަަނ މާއްދާެގ )ހ(ގެ ދަށުްނ އޮންނާނެ  94ޤާނޫނުއަސާީސެގ  މުންދާމަލުކުރަޢަ

މިީއ  ،ތަެކއް. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް ރަދުއެިރހާ ޚަ  ށް ހިތަސަުރކާރަކަްށ ވެްސ ނުކުރެވޭެނ ހަމަ ،(ންމާވުމުގެ ގާނޫނުޒި

ައކީ  60% ދައުލަތަްށ ލިބޭ އާމްދަނީގެ  އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެޭހ ކޮންާތކުންތޯ ފަިއސާ އަްނނަނީ. ދިވެހި 
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ިއ ތަކާރިސޯޓު .ރައްޔިތުްނގެ އަތުން ދިވެހި ،ދާ ފައިސާރައްޔިތުންގެ އަތުން ހޯ ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ.، ޖީ.އެސް.ޓީ

ވެސް މަުދ  ުވރެށްޕަސެންޓަ 30ޕަސެންޓް ލިބެނީ.  30އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުންއެހެނިހެން ަޚރަދުތަ ކުންފުނިތަކާއި

 ދެން ބޭރުެގ ލޯނު ެއހީ. މިހާުރ އަޅުގަނޑުމެން އެކި ކޮމިޓީަތކުންއަދަދެއް މި ލިބެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. 

ދަރަނި އެތައްހާސް ިބލިއަނަކަށް ަދރާފައި އޮތް. ންދަނީ ަދއުލަތުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނި ހާމަވެގެ، ބަލަމުންދާއިރު

 2013/7ފަރާތަކުން މިއޮީތ ހުށަހަާޅ ގާނޫުނ ނަންބަުރ ީރ ޕާޓީެގ ލީޑަުރ ނިސްބަތްާވ ހޫއެކަން އެހެްނ އޮްއާވ ޖުމް

، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10ދައުލަތުެގ ޚަރަދަްށ ޒިންމާާވ ގާނޫނުެގ 

ކޮށްފަިއ ބާއްވާފަިއ ދަުއލަތުގެ ަޚރަދަށް ޒިންމާާވ ޕާކު. މިމާއްާދތައް 34، 33، 32، 29، 28، 27 ،26، 25، 24

އިތުިވ ރައްޔިތުންެގ ފާއިތުިވ އަަހރުތަުކގައި މިދިަޔ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް، ފާ، ގާނޫނަކީ ެއގާނޫނު ނޫން ކަމަށް ހަދާފައި

ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ،ްތ ބަނުގޫރޓްކޮށްފައި މިއޮތީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްއްކޮްށ މުޅި ަދއުލަމަޖިލިސް ެތރޭގަިއ ުހރިާހ ަޚރަދެ

ވެްސ ބޮޑު ުކރަން.  އަނެްއކާލަެތއްގަިއ އޮްއވާ ޙާނެތް އެއްވެްސ ކުންފުންޏެްއ ފެންމަތީގައި އޮތް ކުންފުންެޏއް. އެފަދަ 

ބޮޑު ްށ އަ 14000 ،އަށް 7000 ރުފިޔާ 5000މިއޮތް އަޅުގަނޑު ބޭނުން މިާހރު މިމާއްާދގަިއ  ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނިމިދިަޔ ވެިރކަމުގަިއ  ،މެންނަށް ފެނިެގންދިޔައީ ފާއިތުީވ ދައުުރގައިއަޅުގަނޑު ،ކުރަން. އަޅުގަނޑު ބޭނުން

ްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަީއ ރުޅިއަރަިއގަނެގެން އާަސންދަ ވެްސ ކަނޑާލާނަމޭ ބުނި. ރުޅިއަަރއިގަނެގެްނ އެތަ

. އެަތްއ ބައިވަުރ ރަްއޔިތުންގެ ދޭންޖެހޭ އެކަނިެވރި މައިންނަށް ގެ ޙައްޤުތަްއ އެބަުހރި ނިގުޅައިގެންފައެކަނިވެރިމައިން 

އެކިެއކި އެ އަނުބރާ ދެވޭތޯ ވެސް އެބަ.  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަްތ ކުރަނީއެބައޮތް. ނުދީހުރި އިނާޔަތްތައް 

 ޯކލިޝަން، ނައިރު އެބަޖެހޭ ޯކލިޝަން ހަދައިގެންމިފަދަ ބިލެއް ައން ،ތައް މެދުެވރިކޮށް. އެހެންވީމާޠުޝަރު

 .ެގ ބޭނުމެއް ނެތްތެިރކޮށް މަސައްަކތް ކުރަން. ެއހެންނޫނިއްޔާ ކޯލިޝަނުޞްޕާޓްނަރުންގެ ގޮުތގަިއ ތިބެގެން އިުޚލާ

 އިްބރާހީމް ؟ ނެއްތޯކޯލިޝަން މަޤާުމ ހޯދަންވީމަ، ޯކލިޝަްނ ލާިރ އަނުބރާ ހޯދަންވީމަ މިީއ ކޮންކަަހަލ ކޯލިޝަ

ހަަމ އެްއޗެއް ބޭނުންވީަމ  މިީއ ޮކންވައްތަރެްއގެ ޯކލިޝަނެއްތޯ. ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ވިސްަނވާ، ލިޙުޞާމުޙައްމަދު 

ގައި ފިތުނަަލއިގެން މިކަެމއް ނުކުެރވޭނެ ނމުޅިތާ ހަަދއިގެންކޯލިޝަން. ދެން ހަމަ ވެރިކަްނ ބަދަލުވީމަ އޭތި މީތި 

ިތ ވަނީ ކަިށ ޖަހަން. އޭ ފައި ގަޅެްއ ނުވާނެ. ނަގުަލންދާށި އުފައްދާފަިއ އުފައްދާ. މިމީހުންނެްއ ރަނއިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

، އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެޭހ ދިވެިހރާއްޖޭެގ މާއް. އެހެންވީރާވަމުންދަނީ އެކަންތަ މިާހުރ އެިކ ތަންތާ. ޖަހާނެ ކަށި

 ފާެހއްމިއެއް ރިްއޔާއަށް ުކރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ށުން ަރީއސުލްޖުމްހޫޚަރަދަށް، ދައުލަތުގެ ަޚރަދަށް ޒިންމާވާ ގާނޫނުގެ ދަ

ަދއުލަތުެގ ޚަރަދަްށ ޒިންމާވާ ގާނޫުނ ބައެްއ މާއްދާއަްށ  2013/7ުކރެވޭނެ. ގާނޫުނ ނަންބަުރ  ވެސް ވެސް ނު

 ލަތުެގ ބަޖެޓުމަލުކުރަން ފަސް ުކރުން ކަނޑައެޅި ސަބަބު ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ. މި ގާނޫނު ދައުޢަ

އޯަވރޯރލް ބެލެންްސ ކޮންމެ  ހުަށެހއްނާޅާ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު. އިމަރީ ެބލެންސް ކޮންމެ ައހަރަުކ ހުށަހަޅަންޖެހޭޕްރަ

ވަނަ ައހަރުން ފެށިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ. ުހށަހެއް ނާޅާ. ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެްއވީ. މިދިޔަ ރައްޔިތުންެގ  2014އަހަރަކު 
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 ުނހިންގޭަވރަށް ވެހި ަދއުލަތްރާއްެޖ ދިދިެވހި، ކޮށްލާފައި ުގރޫޓު ނދަުއލަތް ބަ  ވެްސ ނުކުރޭ. މުޅިމަޖިލިސްގަ އެްއކަމެއް

 ތެިރ ކަމާއިއެކު ޞްލާއަޅުގަނޑުެގ އެދުމަީކ އިޚް މާ،ބޮކިބޮކިޖަހާ އަޑިއަްށ ގޮްސ ުހރިާހ ކުންފުނިތަކެްއ އޮތީ. ެއހެންވީ

ބަޣާވާްތ ުކރަްނ  އެއްެޗްއ ނެރެގެން ްނ ތުނަ އުފައްދަިއގެަނރުްނ ތިއްބަާވ ފިތުަނ އުފައްދަން، ފިކޯލިޝަން ޕާޓު

 . ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުވިސްނަވާށޭ

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގައި އަޅުގަނޑުމެން  1:00ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ަބއިގަޑިއިރަށް މެދުކަނޑާލާނަން. 

ގައި ހިނގާނެ ވާަހކަ  2ދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޞާތި ޤްގައި އި 12:30ން. މިބިލުގެ ބަހުސްއި ހަމަފަށާނަން 

 ދަންނަވާލަން، ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 {ށްއަ 13:07އިްނ  12:30 :ކޮޅުގުތުސްވަހު}

 އީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީދު( ރައީސް، ރަރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ؛ވީނެންތުގައި އިސަޔާރި)

 

 ކަތްތައް ހުރި މަސައް  ނިމި ނު  .6

 

 ން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާސަތު

، އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންދުުރފަހުގެ ދަންފަޅީގައި ުފރަތަމަ ހިްނގާނެ މަސައްކަތަކީ .އިކުމް`. އައްަސލާމްއަލަ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ( ެގ ދަށުން މާިލއްޔަތު ކޮމިޓީއަްށ  98ނުނިމިހުރި މަސަްއކަތްތަކުެގ ތެރެއިްނ މަޖިީލހުެގ ގަވާއިުދގެ 

ށް އަގެ ބަހުސް ކުރި  ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ން ތައް މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީރިޕޯޓު އޮޑިޓު ހެޅިފައިވާ ބައެއްހުށަ

ގެ ބަހުްސ ނިންމާލެވުނު ހިސާބުގައި ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެން ިތއްބެވީ ކަނޑިތީމު ދާިއރާެގ މި ރިޕޯޓުން. އުގެންދި

ރީފު. ުދވާފަުރ ރަޫދ ދާިއރާެގ މެންބަުރ އިްބރާހީްމ ޝަކީްމ އާިއ މަޙަދުލްޝަހީްމ ޢަބްهللا އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ޢަބްދު

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު، މިލަްނދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޢލީ ރިޒާ، ހޯރަފުީށ 

 3ޕީއަށް ބާކީ އޮތީ .ޑީ.ތުގައި މިާހރު އެމްމިމަސައްކަ، ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމް. އެހެންނަމަެވސް

ގަޑިއިުރގެ ެތރެއިްނ ބާީކ  1ަލ މި ރިޕޯޓުެގ ޖުމުކުންތް. އެހެްނ ޕާޓީތަކަށް ާބކީ ވަގުތު އެބައޮތް. ސި 36މިނެޓް އާިއ 

ތަުކގެ މިނެޓު. ެއހެންވީމަ، ެއހެން ޕާޓީ 3ބާީކ  އަށް ިމއޮތީ ދެންމިނެުޓގެ ެތރެއިން އެމް.ޑީ.ޕީ 27 އެ މިނެޓު. 27 އޮތީ

ހުރި ރިޕޯޓުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  އްސަައއިމި މިހާރު ނަށް މިހާރު ީމގެ ފުރުޞަުތ ޙަޤީޤަތުގައި އޮތީ. ައޅުގަނޑު މެންބަރުން

ުކރެއްިވ ނުކުތާތަްއ ައލުްނ އަނބުާރ ާފހަގަ ވެސް  އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުްނ ފާހަގަުކރައްވަމުްނ ގެންދެވި، އަިދ ުމޤައްރިރު 
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މަޖިލީހުެގ ގަވާއިުދގެ ، ކަމެއް ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. މި ރިޕޯޓުތަކަކީށްލުމަކީ ބޭނުންެތރިއަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮ

ޑިޓަރ ތަކުެގ ތެރޭަގއި ެއކިއެކި ރިޕޯޓުތައް، ެއއީ އޮލިއްޔަތުއޫ ވަނަ ާމއްދާގައި އެބަ ބުނޭ، މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީެގ މަސް 98

ދައުލަުތގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަްށ  ،ފާހަަގކޮށް ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްއަޅަން ،ޖެނެރަލްެގ އެކިެއކި ރިޕޯޓުތައް ިދރާސާުކރުމާ

ލިއްޔަުތގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް އޮޑިޓުކުަރއްާވ އޫލިއްޔަތެއް. އެ ަމސްއޫ އެންގުން. އެއީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މަސް

ރިޕޯޓެްއގެ  10ފޮނުވާފަިއ އޮްތ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ދަނީ ްސ ހިނގަމުްނ މިހުަވއި، މިާހރު ބަ ނުއްރިޕޯޓުތައް މިތަނަްށ ފޮ

މީޑިއާ  ރިޕޯޓެއް. އޭގެތޭޭރގައި  10ުދަވހު މަޖިލީުހގަިއ އޮތް  ވަރަްށ ގިނަ ރިޕޯޓަކީ ޙަޤީޤަުތގައި 10މައްޗަށް. މި 

ވަަނ އަަހރުގެ އޮޑިޓު  2016 ،އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ަވނަ އަހަުރގެ 2015، ރިޕޯޓު ވަަނ އަަހރުގެ އޮޑިޓު 2014ެގ ކައުންސިލު

އަހަުރގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުވެސް. ވަނަ  2014އަދި ޯމލްޑިވްސް މީޑިއާ ަކއުންސިލްގެ އޮތް މިތަނުގައި.  ރިޕޯޓު އެބަ

މިއިްނ ކޮންމެ  ،2018، 2017، 2016، 2015އަިދ  2013، 2012އޮތޯިރޓީެގ  އިންލެންުޑ ރެވެިނއުގެ  ،މީގެއިތުރުން

ނުުކރެިވ ުހރީ. އެއްގޮތަކަްށ ކަތް ެއ މަސައް ށް އޮީތ ކޮމިީޓގަިއ ޮއތްގޮތަމާލިްއޔަތުގަިއ ވެްސ  ރިޕޯޓު އަހަރެްއެގ އޮޑިޓު 

ދިރާާސކޮށް، ެއއްފަހަާރ ގެންނަވާފަިއ  ތައް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓުިމ ިމ މަސަްއކަތްތަްއ ކޮށް،  ންމާލިްއޔަުތ ކޮމިޓީެގ މިހާރު

ީނ ދުތަްއ ކޮށްފައިވަާމލީ ައހަރުެގ ޚަރަ، ެއ ރިޕޯޓުތަްއ ެއ ޙަވާލާދޭ އަހަރު، މިވަނީ. މީގެތެރޭގައި ަބއްލަާވ ކަންކަމަކީ

ށްފައިވަީނ ބަެޖޓުގެ މަޤްޞަދުތަްއ ހާޞިލުާވގޮތަށްތޯ. މިގޮތަްށ ބެލުްނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިީލހުްނ ފާސްކޮްށ އެއަހަރަ

ހުަށހަޅުއްވާފަިއ މިވަީނ  މިތަނަށް ިލއްޔަތަކީ. ދެްނ މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީން ބަާލ ނިންމަވާފަ އޫމާލިއްޔަތު ކޮމިޓީެގ މަސް

ކުގައި ނެތްކަމަށް. މަޤްޞަދުތަްއ ގެންނަންޖެހޭ ަވރުގެ ަމއްސަލައެްއ އެ ރިޕޯޓުތަ މަށް ހުގެ ސަާމލުކަމަޖިލީ ންޓީކޮމި

ކުރާ ަމއްސަލަތަްއ ޙާޞިުލވޭތޯ. އެހެންވީމަ، ޒުމިީއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ފާސްުކރި ބަޖެުޓ އެ އަމާ، ޙާޞިލުވޭތޯ

 މައްސަަލއެއް  ލުކަމަށް ގެންނަންޖެޭހވަރުގެ ން މަޖިލީހުގެ ސަމާ ފާހަގަުކރަްއވާފައި މިވަނީ ކޮމިޓީކޮމިޓީން ބައްލަވާފަިއ 

ސްެގ ވަގުުތ ފުރުޞަުތ ހުޅުާވލާފަިއ މިވަނީ. ެއހެންނަމަވެސް، ހުއަޅުގަނޑު މިާހރު ބަ ން ރިޕޯޓެއްަގއި ނެތްކަމަށް. އޭގެ

މިނެޓުެގ  ޕީއަށް މިއޮތީ ތިންއެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް އޮތް ަވގުތު މިވަީނ ަވރަށް ކުަޑވެފައި. މިހާުރ ބާކީ އެމް.ޑީ.

 އަރުވަީނ ކޮމަްނޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުެސއިން ވަޙީދަށް. ުފރުޞަތު މި ރު ވަގުތުކޮޅެއް. އަޅުގަނޑު މިހާ 

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުެސއިން ވަޙީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން: ކޮމަންޑޫ

ހަމަ  ،ުކރާ މީަހކަށްވާތީވެމިީޓގަިއ މަސައްކަތްއަޅުގަނޑަކީވެްސ މާލިއްޔަތު ކޮއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

ފުރުޞަުތ  އަޅުގަނޑުއުސޫލު ހުިރހާ މެންބަރުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަާވލުމަށް  ކުރާ އަޅުގަނޑުމެން މިކަން

ވެްސ  ތިވިދާޅުވިހެން ގާްތގަނޑަކަށް ައށެއްކަ ސަތޭކަ ރިޕޯުޓ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގަ މިާހރު ވެސް ހޯދާލީ. ދެންމެ ރައީސް

 ގައި ދެން މީގެެތރޭ ވެސް އެބަ އުޅޭ. މިހާުރގެ ކަންތައްއަިދ  18 ،17، 16، 15، 2014ގެެތރޭގަިއ އޮތް. އޭއެބަ

 ށްފުރަތަަމ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ ރިޕޯޓަ ،އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ ފާަހގަކޮށްފައި ިމހިީރ އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްެގ ރިޕޯާޓއި
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ވަރަކަްށ ރިޕޯުޓ  100ވެސް މައްަސލައެްއ ފާހަގަނުުކރެޭވ  ބަާލއިރުަގއި އެއް ހުިރ ޝަކުވާތަކަށް  އްސައަިދ އައި  ،ބަލައި

އޮތް. އޭގެެތރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ސަްބ ކޮމިޓީތަަކށް ބަހާލަިއގެން މި ގެންދިޔައީ ވަރަްށ ބުރަކޮްށ އެބަ

 ދިޔައީ. ެއ ރިއަްށ ހަަމ ދެންމެއާިއ ހަމައަށް ކު އިން 9:30މަސައްކަތްކުރަމުން. މިއަދުވެްސ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓ 

ވުނު މަސައްކަތުން އަޅުގަނޑު ބަލަމުންދިޔައީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެއްވެްސވަރެްއެގ ކުރެ މެންއެގޮތުން އަޅުގަނޑު

ތްކަމަްށ ޝަކުވާއެއް ުނވަތަ މައްސަަލއެއް ޭއގައި ހިމަނާފަިއ އޮތްތޯ. އެހެންވީމަ، އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ ަމއްސަލަެއއް ނެ

ރަްއވާފައި ުހރި ިރޕޯޓުތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ބެލީ މާލިްއޔަތު ޤާނޫނާިއ ަގކުޅުކަމަށް ފާހަނގަފާހަގަކުަރއްވައި ރަ

ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ަޚރަދުުކރެވިފައި ހުރީ. ދެން މިާހރު ހުށަހެޅިފައި މިހިަރ ރިޕޯޓުތަަކކީ އަޅުގަނޑުމެން އެުހރިާހ 

އް. އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ކުރިއަްށ ިވފައިނުވާ ރިޕޯޓުތައެްއވެސް މައްަސލައެއް ާފހަގަުކރެ ޭއގެ، ލައިގޮތަކަށް ބަ

މިހާރު ކޮންމެެވސްވަަރކަށް މައްސަަލ ފެންނަން ހުިރ ރިޕޯޓުތައް އަޅުގަނޑުމެން ބަާލ ދިރާސާުކރަމުން މިދަނީ.  ގެންދަނީ

ތް ހުށަހެޅިފައި މިއޮ ޖިލީހަށް ހުަށހެޅިފައި، ތަޅުމަށްދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ މިާހުރ މަހަމަ އެކަމަކު، އަޅުގަނޑު 

ެވސް އެްއވެސް ކަމެއް ފާހަގަނުކުރެިވ އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެއްވެްސ ކަމެްއ  ރިޕޯޓަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް

ކޮށްދެއްވުމަށް އެޭދ ފާސްރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުަރއްވާފައި ނުވާ ރިޕޯޓުތަކެއް. ެއހެންވީމަ، މި ރިޕޯޓުަތއް މިއޮތް ގޮތަށް 

 ޔާ ވަރަްށ ބޮޑަށް. ނަާވލަން. ޝުކުިރއްވާހަކަ ދަން

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގަިއ ސްހު އެހެން ޕާޓީެއއްެގ މެންބަރަކު މި ރިޕޯާޓ ގުޅޭގޮތުން ބަޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު. 

. ްސ ނިމިއްޖެހުެގ ބަކަމަކަށް ފާަހގައެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، ިމ ރިޕޯޓު ބޭނުންެވވަޑައިގަންނަވާބައިވެރިވަޑަިއގަންނަވަން 

ސަށް ވޯޓަްށ އަހާނެ. އަޅުގަނޑު ދެން ިމ ހުޅުވާލަީނ މީގެ ދެވަަނ ހުައހާ ގަޑީގައި ިމ ރިޕޯޓުެގ ބަ މިއަދު ވޯޓަށް

 ރިޕޯޓަށް. 

 

 )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

އްާދގެ )ޅ(ގެ ދަށުން ވަނަ މާ 98އިދުގެ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ހުށަހަޅަނީ -{6.2}

ލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަްށ ހުށަހެޅިފައިާވ ބައެްއ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތްއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް، ނިންމިގޮުތގެ ރިޕޯުޓގެ މާ

ސް ކުރިއަްށ ހުނޑުމެން މި ބަސް ކުރިއަްށގެންދިއުމުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް މި ެގންދަނީ. މިހާރު އަޅުގަހުބަ

ސްެގ ހުސް. މިާހރު މިވަީނ ބަހުމިދެންނެވި ރިޕޯޓުެގ ބަ M19/ML/2019/03 ،އަށް ިމ ގެންދަނީންދަންވެގެން ުކރިގެ
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މިދެންނެވި ރިޕޯުޓގައި ހިމެނެނީ މިނެޓު.  49ިމ ބަުހސަށް އޮތީ ގަޑިއިުރގެ ތެެރއިން ބާކީ  1. ވަގުތު ހުޅުާވލެވިފަ

ވަނަ  2018ރިއްޔާ އޮފީހުގެ ހޫ ދި ރައީސުލްޖުމް އޮޑިޓު ރިޕޯޓު. އަވަނަ ައހަުރގެ 2017ރައީސުލްޖުމްޙޫިރއްޔާ އޮފީުހގެ 

މީދޫ ދާއިާރގެ އަހަރުެގ މާީލ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު. މި ދެ ރިޕޯޓު މީަގއި ހިމެނެނީ. ބަހުސްެގ ވަގުުތ މިހާުރ މިއޮތީ ހުޅުވިފަ. 

 ޒަތްތެރި މެންބަރު.އިއް

 

  ްއކެވުން:ވާަހކަދެ ޔާމް މުަޙއްމަދުސިމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ާރއްޖޭެގ އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުގަިއ ށްބޮޑަށް ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް ޓަަކއި. `. ަވރަ

އެނގިަލއްވާނެ ފަދައިްނ އޮޑިުޓ ރިޕޯޓުތަްއ މިހާުރ މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހިފަ. އޮޑިޓުކުރާ 

އަިދ  ހުންނެވި. ވެރިކަުމގައި ވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 4މިދިޔަ ދު. ްތއިރެއް ވަރަށް މައޮޑިޓަރ ޖެެނރަލެއް ނެރާއްޖޭގެ 

ބޭފުޅުން ދިރާާސޮކށް އޮޑިޓު ުކރައްވާ. އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަތއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަްއ ަވރަށް ފުިރހަމައަށް އެ 

އި އެއްވެސް ބަަދލެއް ނެތް. އަދި އަަހރުަގއި އަ 25ޔަ ިމދި ށްރިޕޯޓަ ކިޔަން ލިބޭ. އެކަމަކު އެއްވެސް އޮޑިޓު، އަޑުއިވޭ

ވަގަްށ ކަނޑައެޅިގެން އަދި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުަގއި  އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ކަނޑައެޅިގެން ޚިޔާނާތްކޮށްފަިއ ހުންނަ ފަިއސާ އޮތަސް

ކަްށ ވޭ ފެްނވަުރ އެްއޗައަިދ އޮޑިުޓ ރިޕޯަޓކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަޫބލުނުކުރެ ފެންނަްނ އޮތަްސ ނަގާފައިހުިރ ފައިސާަތއް 

. ސަުރކާރުެގ އޮޑިޓު ރިޕޯެޓއް އެބަ ހަދާ. އަދި އޮޑިޓު ރިޕޯޓު އަުޅގަނޑުމެންގެ ދައުލަތުެގ ތެރޭ އެބަ ގެންގުޅޭ، ވިޔަސް

ސާބަްށ ކުީރ ކޮންކަމެއްޯތ ހިެއ ޚިޔާނާތްވެފަިއވާ ފައިާސ ހޯދުމަްށ ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެން މިހާ ވޭ.ތެރޭގަިއ އެބަ އޮ

ޑޮލަުރ ުރފިޔާގެ ާވހަަކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެިކ ސަުރކާރުތަުކގަިއ ، ބިލިޔަން، ންއަމިލި  ންކިތަރައީސް. އިއްޒަތްތެރި 

ލުކޮްށ ޖައްސަވާފަިއހުރިކަްނ އަިދ ޚުުދ ޞީ ޑިޓު ރިޕޯޓުގަިއ ެއ މަްއސަލަތަްއ ަވރަށް ތަފުފެނިފައި ވޭތޯ. އަދި އެ އޮ

އަޅުގަނޑުމެން ިމ އޮޑިުޓ މުއައްސަާސއަކުންޯތ  ކޮން ން. އެަކމަކު މަނިކުފާނަށް ވެްސ ފެނިފައިުހރިކަްނ އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީ

ޚިޔާނާތްތެރިވެަފިއ ހުިރ ަފރާތަކަްށ އެްއވެސްކަަހލަ އޮޑިުޓ ރިޯޕޓުގަިއ ، އޮޑިުޓ ރިޕޯުޓ ބަްއލަަވއި، ރިޕޯޓު ނަްނގަވައި

ޅުގަނޑުމެްނ ެއހެންވީމާ، އަތް. ވެްސ ނެ ވެްސ ނެތް. ދުވަހަކު  ފިޔަވަޅެއް އެޅިފަިއ ހުީރ ކޮްނ ތާރީޚެްއގައިތޯ؟ ދުވަހަކު 

ދު ބޫލުުކރަންޖެޭހ އެއްޗަކީ ކޮަބއިތޯ ރަީއސް. އަޅުގަނޑަށް މިއަގައަޅުގަނޑުމެން ، ވިސްނާލަންޖެހޭ ެއއްޗަކީ

އަޅުގަނޑުމެން ކަަހަލ ، ބޫލުކުެރވެނީ ަރއްޔިތުންނަށް ެވރިކަމަށް އަންނަ ަބޔަކު ދަުއލަތުގައި ހުރި ހުިރހާ ޚަޒާނާތަކެއްގަ

ކޮންމެވެސް ބަަޔކު ދައްާކ ފައިސާކޮޅު  ޕޭޔަރުން ދަުއލަތަށް ފައިސާ ދައްާކ ޓެކްސް ނުންއަނުން މިލިއަލި ލައްކަ މި

ަސ އެ ފައިާސކޮޅު ާކލައިގެން ރައްާކވަނީ. ނޫނިއްޔާ ވަޑައިގަންަނވަނީ. މިއީތޯ އަަހރު ެތރޭގައި އައިއް 5ވެރިކަމަށް 

 ދައުލަތަކީ. މިއެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންގެ ގަނޑުމެން ބޭނުންވާމިއެއް ނޫން އަޅުދައުލަތަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ 

، މީޫދ އިއްޒަތްެތރި ރައްޔިތުންނާިއ ދާއިާރގައިރައްޔިތުްނ މިތަނަށް ޮހވާފަިއ މިތިބި ސަބަބަކީ. އަޅުަގނޑުގެ 

ދި މުޅި ދ.އަތޮޅު ހުޅުދެއްޔާއި އަ، ރިނބިދޫއާއި، ބަނޑިދޫއާއިމި ހުިރހާ ، ރިނބިދޫގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއްޔިތުންނާއިރަން
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ށޭ. ބުނެފައި އޮީތ ަވއްކަން ނުުކރާށޭ. އަމާނާތްެތރި ތެދުެވރި ީމހެއްެގ ގޮުތގައި ިތ ބޭފުޅާ ހުންނަވާއަޅުގަނޑަށް 

ސިޔާސީ ގޮތުން އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަްށ މި ޤައުމުގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ މެންބަރުންނަށާިއ އަދި  އިއެންމެހަ

ވިދާޅުވަނީ ހަަމ ވެްސ ރައްޔިުތން އެދެީނ އެގޮތް. ޚުދު މަނިކުފާުނ ވެްސ  މަނިކުފާނަށް ޚުދު  ރައްޔިތުްނ އެދެީނ އެގޮތް.

ީވ ވާަހކައެއް. ރަޕްޝަންކޮ ދުަވހަކުވެްސ ނުބުނަން މަނިކުފާނު މޭ. އަޅުގަނޑު ރަޕްޝަނެްއ ނުވާނަކޮ ނަތިމަން

އަޅުގަނޑުމެން އޮޑިޓު  ،ކީދަންނަވާ އެްއޗަ މިއަޅުގަނޑުއެކަަމކު ނެތް. އަޑުއަހާފައެްއ  އަޅުގަނޑު .ނޭނގެ ކަށްއަޅުގަނޑަ

އޮފީހުގަިއ އެތަްއ  އޮޑިޓުއެބަ ހުންނެިވއޭ. އަދި  އާދޭ. އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލެއްރިޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އެބަ 

 ރަދުތަްއ އެބަޚައަިދ ަވރަްށ ބޮޑެތި ިއ މަހުްނ މަހަްށ މުާސރަ ދޭެނ ބަޔަކާ ދީފަިއ ން ރުފިޔާެއއްއަން ިމލިއަމިލި

ންނަކަށް ޭށ ަރއީސް. އަޅުގަނޑުމެވާގައަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަީނ ފައިދާޯތ ގެްއލުންޯތ އެަބ ބައްަލވަމާހިންހިނގައޭ. މީގެްނ 

ރައްޔިތުންނެްއ ވެްސ ބޭނުމެއް ުނވޭ. އަޅުގަނޑުގެ  ޚުދު ބޭނުމެްއ ނުވޭ. ރިޕޯޓެއް ބޭނުމެްއ ނުވޭ. އަޅުގަނޑުއޮޑިޓު ތިޔަ 

އަދަބު ދީ ެއ ފައިސާ ިމ  މީހުންނަށް ުހރިޕޯޓުަގއި ަވއްކަން ކޮށްފައިވަނީ ތިޔަ އޮޑިޓު ރިރައްޔިތުން ބޭނުން  އަޅުގަނޑު

 މިއަށް... ޤައުމަށް ހޯދައިދޭން.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 

  ވާަހކަދެްއކެވުން: ޔާމް މުަޙއްމަދުސިމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ުހރިއްޔާ ުހރި އޮޑިޓު ރިޕޯޓުެގ ރައީސް. އަޅުގަނޑުެގ އެދުމަކީ ރާއްޖޭަގއި މި އިއްޒަތްެތރި  ޝުކުރިްއޔާބޮޑަށް ވަރަށް

ހުިރ މީހުންނަށް އަދަބުދިުނން. އަދި އެފައިާސ ދައުލަތަްށ ހޯދައިދިނުން. އަޅުގަނޑު  ވައްކަްނކޮށްފައި އޮޑިޓު ، ވާހަކަ

ރުފިާޔ ދީފަިއ  80000އެ ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސގައި ބޮޑު ން ރަނގަޅަށް ކަިއބޮކޮންމެ ުދވަހަކު މިތަނުއްސަ މިތަނަށް އައި

. އިއްަޒތްތެރި ަރއީސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުުކރިއްާޔ ދެއްިވ މުސާރަ ނަގާކަްށ ނޫން އަޅުގަނޑުމެން އައީކީ

 ފުރުސަތަށްޓަކައި. ތެންކިޔޫ. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ  ތު ައރުވަީނ ހޯރަފުށި ޞަ މި ުފރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު

 އަޙްމަދު ސަލީމް. 

 

 ިއރާެގ މެންބަރު އަޙްމަުދ ސަލީްމ ވާހަކަެދއްކެވުން: ދާ ހޯރަފުށި



72 

 

ރަްއވަމުންދާ ކު  ތައް ިދރާސާކުެރއްވުމަށް މިރިޕޯޓު ން ޮއޑިޓުޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

މުަޤއްިރރަށާިއ އެކު ަބލައިގަންނަން. އަޅުގަނޑު އެ ކޮމިޓީގެ ވެސް ވަރަށް އުފަލާ ކަތްތައް އަޅުގަނޑުމަސައް

ށް ވުެރ  800މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އެބޭފުޅުން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން އެގެންދަވަނީ 

ން ކުޑައަޑި ކުރެވޭޯތއޭ މަސައްކަްތކުރަްއވަމުން އެގެންަދވަނީ. އެކަ ސަބަބުން މުގެިވ ުހރުގިނަ ރިޕޯުޓ ދިރާސާ ުނކުރެ

ލާތް ކެނޑި މުޅަވެފައިުހިރ ޢާމު އަންނަމުން މިދަނީތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަްށ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާގޮ

ށްުވރެ މާ ބޮޑަށް ެކއް ދެއްކޭނެ ވަރަެމދު މާގިނަ ވާހަކަތަތަކެއް. މިއީ މާ ދުވަްސވެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއާރިޕޯޓު

އި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަޖިީލހުގެ ޒިންމާއަކަްށ ަތކެއް. އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުާރގޮތުގަފަހަތަށް ގޮސްފައިުހރި ރިޕޯޓު

ތާޒާކަމާއެުކ އެކަްނކަން ެބލި ިދރާސާުކރެިވ އެަކންކަމުގެ ާވހަކަތަްއ އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނުން ފޮެހވިގެްނ ، ވާންޖެހޭނީ

ނޫްނ  ނެއް އެހެ، ަމލުކުެރވޭ މަޖިީލހެއްެގ މަސަްއކަތަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްޢަމެދު ނުދަނީސް އެކަންކަމާ

. އަޅުގަނޑު ދެކޭޮގތުގައި މިހާ ބޮޑު ބެކްޮލގެއް ުކލިއަރ ކުރުމަށްޓަކައި، އަިދ އަީކއެއްއިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވެގެން މިދަނީ

ގައި އެކަން ުކރިއަކަްށ ގެންދެވޭނެ ކަމަކަށް އްެއކަީށގެންވާ ގޮތެ ުކރެއްިވ ނަމަވެސް ކަތް ކިތަންމެ ހިތްވަާރއެކު މަސައް 

އަޅުގަނޑުގެ އެްއ ހުށަހެޅުމަީކ އިއްޒަތްތެިރ ، ބޫެލއް ނުުކރެވޭ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްއަޅުގަނޑަކަށް ގަ

ޮލގް ސާފުކުރުުމގެ  ބެކް، މިއިހަމަޖައްސަވަ އިންތިޒާމެއް ޚާއްޞަރައީސަށް ލިިބވަޑައިގަންނަވާ އިމްތިޔާޒުެގ ދަށުން 

ތަްއ އަޅުގަނޑުމެންނާިއ ހަމައަްށ ގުޭޅ ރިޕޯޓު ށްމިަވގުތަ މިހާުރގެއި، މަސައްކަތް ެއހެން ްޓރެކެްއގަިއ ނަމަވެސް ގެންދަވަ

ރެވުުނ ކު  ނޫންނަމަ އެންމެ ފަހުްނ މި އޮޑިޓުއިވެލުއޭުޓ ކުެރވިގެން ގެނެވޭނެ ގޮެތއް ަހއްދަވައިދެްއވުން. އެހެން

 ނޭނގެ ދަންނަވާކަށް. ހަމައަްށ އަންނާނީ ދެން ކޮން ހިސާބެއްގަިއ ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނާތައް ރިޕޯޓު

ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންެޖހޭ ކަމަްށ  ކަންއެީކގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކުރެވޭ މަަސއްކަތަކީ ކޮބައިހަމައެއާ

ށް ާސފުކޮށް ވިދާޅުވެދެްއވައިިފ މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް، ދެންެމ ަވރަ ،ަރއީސްއަޅުގަނޑު ދެކެން. ިއއްޒަތްތެިރ 

ވަނީ ރައްޔިތުްނ މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހާސިލު ެއ މެންޑޭޓުން، . އެހެންނަމަވެސްންޑޭޓުއެމީހުންގެ މެ

 ދެންެމ . މިސާލަކަްށ ަރއީސްއަޅުގަނޑުގެ ހިތުގަިއ އުފެދޭ ުސވާލެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަވާލުުކިރ ޒިންމާތޯ، އެ

ދު އެަބ ޞަދެއް ހާސިލުުކރުމަށްޓަކައި. އެ މަޤްޞަފަދައިން ރައްޔިތުންެގ ފައިސާ އޮފީަހކަށް މިކަނޑައެޅެނީ މަޤްވިދާޅުވި

ހުްސ  އެްއގޮތަށް. މާލިްއޔަތުެގ ަގވާއިދާ ، ރަދުތަްއ ކުރެވިދާޭނ އިނގޭޯތ އިއްަޒތްތެރި ރައީސްޚަވޭތޯ. ބަޖެޓުގެ ހާސިލު

ްށ ންތަނުން ކޯޓޭޝަްނ ހޯދަިއގެން ގަނެވިދާނެ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލަތިވެްސ  ޕީ މެޝިން ފޮޓޯ ކޮ

މަޤްސަދަީކ ކޮބައިތޯ. ކޮންެމވެސް ، . އެހެންނަމަވެސްއް ަބރާބަރަްށ ުހރިކަަމށްފެނިވަޑައިގަންނަވާނީ މާީލ ހިސާބުތަ 

؟ އެކަްނ ކޮށްދެވޭތޯ ،ކޮށްދިނުން ސޭހަތަކެއްރަްއޔިތުންނަށް ފަ ،ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތެއް ދިނުން، ކުރިެއރުން، ކަމެއް

ސަސާަތއް އެަބހުރި. އެތަންތަނުން ވަރަށް ގިނަ މުއައް. ވަރަްށ ގިނަ އޮފީސްަތއް އެބަުހރި ތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެން  ކުެރވޭނީ ކޮންކަެމއްތޯ ން ދު ހާސިުލކުރަޞަރަުދ ކަނޑާފައި ދެްނ މަޤް ޚަމުސާރައާިއ އޮފީސް ހިންގުމުެގ 
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މީޑިއާތަްއ ުކރިއަުރވަން ކޮމިޝަން އެބަހުރި.  އެަބހުރި. ްބރޯޑްކާސްޓު މޯލްޑިްވްސ މީޑިއާ ަކއުންސިލު  ން އެބަޖެހޭ.ބަލަ

މަިޖލީހުްނ  . އަދި މިމުއައްސަސާތަކުން ކުރީ ކޮްނކަމެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު އުފައްދަން އެބަޖެހޭ އެ

 .ންޖެހޭީނ ެއ ބަހަްއޓަންޖެހޭ ުމއައްސަސާެއއްތޯ ުނވަތަ ނޫންތޯބޫުލކުރަީނ ނިންމަދިރާސާކުރުމަށްފަުހ އަޅުގަނުޑ ގަ

އަޅުގަނޑަށް ީހވަނީ އެ ، ގަޅު ކަމެއްޯތ ނުވަަތ ނޫންތޯރަެދއް އެތަންތަނަށް ުކރުްނ އެީއ ރަނޚަދައުލަތުން އިތުުރ 

ރަްލ ުކރައްާވ ރ ޖެނެ އްގަިއ އޮޑިޓަ ލެޙާ މަސައްކަތްހެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަްނ މިޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެްސ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. ކަަކމެއް ކަމަ ކުރަންޖެހޭނެމަސައްކަތްތައް މިތާ ތަކުާރރުކުރުން ެއއީ 

ެއކުރެްއވި  ހަމަ  . ެއހެންވީމާ، އަނެއްކާ ޔާނާތެްއ އުޅޭނަމަ އޭ.ސީ.ީސއަށް އެަބ ފޮނުްއވާޚި ހިސާބުތަްއ ބައްަލވާފަިއ އޭގަިއ 

ވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދު ހާިސލުޞަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާކަމަށް ވަންޏާ، ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މަޤްސައްކަތް މިތާނގައިމަ

ރަދު ޚަ ވެްސ ދެްނނެވޭނީ ަރއްޔިތުންެގ ފައިސާ ރައްޔިތުންނަްށ މި ނަމަކޮންެމ ގޮތެްއގައި .ނޫނޭމަސައްކަތްކުރަނީެއއް 

އުފެއްދި ސަބަުބ ވާގޮތަށް ެއ އޮފީހެްއ ދު ހާސިލު ޞަ މަޤްަރއްޔިތުންނަށް ޭއގެހޭދަުކރަނީ  ކުރެވެނީ ނުވަތަ އެތަނަކުން މި

 ުޅގަނޑުދެކެނީ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސަށް އެބަ އެނގޭ ގޮތަށް ކަމަްށ އައަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅަށް 

ޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން އަ، ާޔރު. އެގޮތުންތިޚްބަދަލުުކރެްއުވމުގެ ބާރާއި އި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ާމލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓު

ގައި ުކރެއްވޭނެ ގޮަތކަށް ުހރި ފައިދާުހރި ގޮތެއް  ން މިކުރާ މަސަްއކަތް މިއަށްުވރެ އޮށްޓަރުމިހާރު މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ

ޓަރ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ެވގެން މިދަނީ އޮޑިއެހެން ނޫން. އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން

. އެހެންވީމާ، އެ ނުކުތާ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮްށާލ ވާ މަސައްކަތްަތއް ރަަބރ ސްޓޭމްޕް ކުރާ ބަޔަކަށްޖެނެރަލް ކުަރއް

 ޒަތްތެިރ ަރއީސް، ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްާޔ ދެްއވި ފުރުސަތަށް. ހިތްވީ. އިއް

 

 ޓަށް އެހުން ށް ވޯ ރި ކަންކަމަ  ހު އެހުމަށް  ށް ވޯޓަ  .8

 

 އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެ

ރިޕޯޓުގެ ބާީކ އޮތް ަވގުތުގެ ަބހުސް، ވޯޓަށްފަުހ  މެން މިއޮޑިޓުޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަޅުގަނޑުޝުކުރިއް

ެވސް ވޯޓަށްފަހު ކުރިއަްށ ގެންދާނީ. މިއަދު ދެ ވޯޓަކަށް  ކުރިއަށްގެންދާނީ. އަދި ނޫންނަމަ އެހެން މަސަްއކަތްތައް

ުރ ޢަީލ ޢާޡިްމ ފަރާތުން މެދުހެންޭވރު ާދއިރާެގ މެންބަވޯޓަީކ ސަުރކާރުެގ  އަޅުގަނޑަށް އެހެްނ އެބައޮތް. އެއް 

ގެނައުމުެގ ބިުލ  ( އަްށ އިޞްލާޙު ދިެވހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަކުެގ ގާނޫނު) 2002/22ހުށަހެޅުއްވާފައިާވ ގާނޫނު ނަންބަުރ 

އަޅުގަނުޑ ވޯުޓ  1 ގެ ދަށުން 6.2ންބަުރ އެީކގައި އެޖެންޑާ ނަގުޅޭގޮތުން ވޯޓަށް އެހުން. ހަމައެއާ މަޖިލީހުން ބަަލއިގަތުމާ 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ާމލިއްޔަުތ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންަބރު  98އަހަން. އެީއ ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުެގ ގަާވއިދުގެ އެބަ
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M19/ML/2019/2 ިންނެވި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން. ާއދެ! އަދި ރަނގަބީލަށްަފހު މިނެޓެއް އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ، ދެމ

  !ވާނަން. އިއްޒަތްެތިރ މެންބަރުން ވަޑަިއގެން ގޮނޑިކޮޅުތަކުަގއި އިށީންނަވާބޭފުޅުންނަށް ައރު ތި އަޅުގަނޑު އެމިނެޓު

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޢަީލ ަސރުކާުރގެ ަފރާތުން މެދުހެްނވޭުރ ދާިއރާެގ އިއްޒަތްެތރި މެންަބުރ އާދެ! އަޅުގަނުޑ މިއަހަީނ ުފރަތަމަ ވޯޓަށް. 

 އިްޞލާޙުއެ ގާނޫނަށް  (،ދިެވިހރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަާކއި ގުޅޭ ގާނޫނު) 2002/22 ގާނޫނު ނަންބަރު ިއވާޡިމް ހުށަހަޅުއްވާފަޢާ

މެުދ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަކަްށ ވޯުޓ ެދއްވުްނ ގެނައުމުެގ ބިުލ މަޖިީލހަށް ަބލައިގަތުމާ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

  .މެދުހެްނވޭުރ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ހުށަހަޅުްއވާފައިާވ ޢަލީ ާޢޡިމް    ވި މެންަބރު:ހުށަހެޅުއް

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 76    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 72    މެންބަރުްނގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00    އަދަދު:ދިން މެންބަރުްނގެ ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 00 ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72         ޖުމްލަ:

 ފާސް               ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން:ން ާވހަކަދެއްެކވުރިޔާސަތު

. ފެންނަ 76. ހާޒިުރވެ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 87ދެންމެ ނެގުުނ ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިީލހުެގ ޖުމްަލ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި އެއްވެސް މެންަބރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ 72ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 
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. 37. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވަނީ؛ 72ަގއި ބަިއވެރިިވ ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވޯޓުވެްސ ނެތް ންބަަރކުވޯޓުނުދެއްވާ މެ

 އެހެްނވީމާ، މި ބިުލ މަޖިލީހަްށ ބަލަިއގަތުމަށް ާފސްވެއްޖެ.  .72ޖުމްލަ؛ 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވު

،  ުކރީގައި ިމ ބިލުޓަްށ އެހުުމގެރިޕޯުޓގެ ވޯ އޮޑިޓު؛ އެއީ ،ރިޕޯޓު އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ވޯޓުެގ ގޮތުަގއި މިއަހަީނ އޮޑިޓު

. މިފަންގެނައުމުެގ ބިުލ ދިާރސާކުުރމަށް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިީޓއަށް ފޮނުްއވުމަށް މިއޮީތ ނިޙުލާޞް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަްށ އި

ކާިއ ގުޭޅ ގާނޫނު. ކޯޓުތަ އީ އެ .ނގިވަޑައިގަންނަވާވެސް އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނެްއ ނޫންކަްނ ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް

ޅިފައިާވ ބައެްއ ވަަނ ާމއްދާގެ ދަށުްނ މާިލއްޔަުތ ކޮމިޓީއަްށ ހުަށހެ 98 ދެން މިއޮީތ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީުހެގ ގަވާއިުދގެ 

ން ިދރާސާކޮށް ނިންމިޮގތުގެ ރިޕޯޓު، ާމލިއްޔަުތ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯުޓ ނަންބަުރ ާމލިއްޔަުތ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ޑިޓުއޮ

M19/ML/2019/2 ަމެުދ އިއްޒަތްތެިރ ސާކޮްށ ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމާުތ ކޮމިޓީއިން ިދރާާމލިއްޔ

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުްނ އެެދން. 

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްަލ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 76    ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންބަރުންެގ އަދަދު:

 74     ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 00 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަުރންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ 

   74     ވޯޓުގައި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު:

 38      ދަދު:ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަ

 74         ލަ:ޖުމް

 ފާސް               ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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. ފެންނަ 76. ހާޒިުރވެ ިތއްބެިވ މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 87ދެންމެ ނެގުުނ ވޯޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިީލހުެގ ޖުމްަލ އަދަދު؛ 

ވި އެއްވެސް މެންަބރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއް. ނުފެނ74ްކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓ  38. ފާސްވުމަށް 74ވޯޓުގަިއ ބައިެވރިވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛  ވެސް ނެތް. މެންބަަރކުއިން  ވޯޓުނުދެއްވާ

 ާފސްވެއްޖެ. ދެންމެ ނެިގ ވޯޓު  ެއހެންވީމާ، މި  .74ޖުމްލަ؛  ؛ބޭނުންވޭ

 

 ތް ކަ ނުނިމި ހުރި މަސައް  .6

 

 ން:ހަކަދެއްެކވުރިޔާސަތުން ވާ 

އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އެނބުރެނީ ަމރަދޫ ދާއިާރގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޤައުީމ 

ގަޑިއިުރ  2ގަޑިއިުރގެ ަބހުސްެގ ބާކީ  4 އީޗެމްބަރ އޮފް ކޮާމރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްީރސްެގ ބިލުެގ ބަހުސް. މި

. އަޅުގަނޑު ވާފަރެއިން ވަރަށް ގިނަ ަވގުތު ިމވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ވާހަކަދަްއކަގަޑިިއރުގެ ތެ  2މި އެބައޮތް. 

ިއއްޒަތްތެރި  ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު()ޔާމަށް. ސިމީޫދ ދާއިާރގެ އިއްޒަތްތެިރ މެްނބަރު އަޙްމަުދ  ުތ މިއަރުވަނީ ޞަމިހާރު ުފރު

ލުމަްށ މަރަޫދ އިފް ކޮމާރސް ގާނޫެނއްގެ ގޮތުގައި އެކުަލވަ މިދަނީ ޗެމްބަރ އޮ އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން، މެންބަރު

 4ހެޅުއްުވމެއް. އެހުށަހެޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުްއވާފައިވާ ހުށަ 

 7ގެ ޕާޓީއަށް މިާހރު އިތުރު ތެރެއިން މަނިކުފާނުގަޑިއިރުގެ ބަހުްސގެ ތެރެއިން އެއްގަޑިިއރު މިހާރު ބާކީ ަވނީ. އޭގެ

 . ގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށްސިކުންތު އެަބވޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ފުުރސަތު މިއަރުވަީނ މީދޫ ދާިއރާ 57މިނެޓާއި 

 

 ވާަހކަދެްއކެވުން: މުަޙއްމަދު ޔާމް ސިމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ތުދެްއވި ކަމަށްޓަަކއި ޞަފުރުރައީސް ިތ  ާނހަނީސްވެސް ތަށް ޞަޅުގަނޑު ފުރުއިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، އައާދެ! 

  ޝުުކރުދަންނަވަން.އަޅުގަނޑު ރައީސަްށ ވަރަްށ ބޮޑަށް 

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި

ޒަތްތެިރ ަފރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއް. އަޅުގަނޑު އެބަ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް އެބަ އަރުވަންޖެހޭ، އާދެ! މަޑުކޮށްލައްވައްޗޭ

  .މެންބަރު

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ()
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 ވާހަކަދެއްެކވުން:  މުޙައްމަުދ ލަޠީފް ެގ މެންބަުރ ޙުސައިން ދާއިރާފަރެސްމާތޮޑާ 

. މޭޒުންއިދާރީ ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްެޗއް އޮޅުން ފިލުވާލުމަށްޓަކައި އިނގޭތޯޝުކުރިއްޔާ 

ބޭފުޅަކު ހިެފހެއްޓުމުެގ އެްއވެސް ެއ އި ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް ޑައިގަންނަާވ ގަޑީގަ ލުމަްށ ވައެއްވެސް މެންަބރަކު ވޯޓު

 ބާރެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާަފއި ވޭތޯ. އެކަން އަޅުގަނޑު ސާުފޮކށްލަންވެގެން. 

 

 ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި

ފަސް ވުމަށްފަހުގަިއ މި  މިނެޓު 5 އިލު ޖަހަ ގޮތުަގއި ބަަލއިގަނެވޭކަްށ ނެތް. ޯވޓުގެ ރަނގަބީ އާދެ! ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްެގ 

ުމ އްެއއީ އާ، ތަޅުމަށް ވަނުމަކީ މުޅިން މަނާކަމެއް. ވޯޓަށް އުނދަގޫވާޮގތަށް ވޯޓުގެ ރަނގަބީލު ޖެހުމަށްަފހުގައި

 5ޭއގެ  އި. ވޯުޓގެ ރަނގަބީުލ ޖަހަ ހިނާގގޮތް އުސޫލެއްެގ ެތރެއިން ވޯޓުެގ ކަންތައްތަްއ ހިނގަމުންދާއިރުަގއި ކަން 

މެންބަަރކަށް ވަޑަެއއްނުގެންނެވޭނެ. ިއ ދެން އެވޯޓަށް ހުރަްސއެޅޭ ގޮތަކަްށ މިމަޖިލީހަކަށް ެއވެސް މަށްފަހުގަލުމިނެޓު 

 ާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އަޅުގަނޑު ިމ ުފރުސަތު ައރުވަނީ މީޫދ ދާއި ޓަކައި. ވޯޓުގެ ރަނގަބީުލ ޖަހަނީ އެބޭނުމަށް

 

 ވާަހކަދެްއކެވުން: ދު މުަޙއްމަޔާމް ސިދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަ

ަވރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުިރއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ާއދެ! ޗެމްބަރ ކޮމާރްސ ިމ ގާނޫނަކަށް ހެދުމަކީ ވަރަްށ  އާދެ!

ތަނަްށ  ިމއޮންނަނީ ހަމަ ބޭނުންާވ މީހަުކ އެމުހިއްމު ކަމެއް. ސަބަބަކަށްވަީނ އެނގިލަްއވާނެ ފަދައިްނ މިހާރު 

ބޭުރ ޤައުމުތަކުްނ  އަދި ، . އެހެންވީމާއަށް ދާންޮކމަރސްމްބަރ ޗެ ،ޢިއްާޔއަށް ދާންއެ ޖަމު ،ކުން ދާންމެޓިޓޮއޮ

އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.  އަޅުގަނޑުމެން މި ހަދާ ީޑލުތައް ވެސް ިމ ވާގޮތަީކ ެއއީ އަސްލު ަސއްޙަ ެއއްޗަކަްށ ނުވޭ 

ކަްށ ވެސް. ެއ މީހަީކ ތަޖުރިބާެއއް  މިތާ ކޮންމެ ީމހަެގ ރައީސަކަްށ އިންަނ މީަހކަށް ވެާދނެކޮމަރސްޗެމްބަރ އޮފް 

ނުލިބޭ މީަހކަށް ވެްސ ވެދާނެ. އެހެންވީމަ، ިމ ާއ ދާނެ. އެ މީާހގެ ފަރާތުން ަފއިދާ ާއއި ލާބަނެތް މީހަކަށް ވެްސ ވެ

ސް ުހިރ މު ކަމެއް. އަދި ާރއްޖޭގެ މި ނޫނަސް ވެއްގާނޫނެއްގެ ދަށަށް ގެަނއުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މުހި 

ުމ ކަމެއް. އްތެރެއިްނ ގެންދިއުމަީކ ވަރަްށ މުހި އްޖަތެއްގެ ޙު މީހުްނ ގަޫބލުުކރާ  ،އް ގާނޫނުެގ ދަށަށް ގެނެސްކަންތައްތަ

ވުމަށް ޓަަކިއ އެކަުކ އަނެަކކަށް ިމ ުކރާ  ްޓރާްނސްޕޭރެންޓު، އަޅުގަނޑު އަބަުދ ވެްސ މި ގަބޫލުުކާރ އެއްަޗކީ

ޮހވައިގެްނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހގައި މިތިީބ ަރއްޔިތުން. ރަްއޔިތުން   އެނގެންޖެހޭ. މިކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް އެބަ

އަޅުގަނޑުމެން ަކލޭމެންނަށް  ބުނާނެ  އްސަމީހުްނ ކައިރިއަްށ ގޮ އެމިތަނަށް ފޮނުވާފައި ތިިބ މީހުން. އަޅުގަނޑުމެން 

ނަމޭ. ކަލޭމެންނަށް ަޓކަިއ ންމެ ކަމެްއ ކޮށްދޭޓަކައި ގާނޫނު ހަދައިދޭނަމޭ. ކަލޭމެންނަްށ ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެން ކޮ

ޅަކުްނ ާވގޮތަކީ ތިާމ ރަްއޔިތުން މަތީްނ ހަނދާންނެތޭ ހިސާބަށް ިމ ނަމޭ. އެކަމަުކ ދުވަސްކޮޖިހާުދވާއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ 

ވަނީ. ކަށް މިއެ ހިސާބުން މި ވަނީ ތިމާގެ އަމިްއލަ އެްއަޗކަށް. ތިމާ އަމިއްލައަށް ހޮަވއިގެން އައި ީމހަ އްސަދަނީ. ގޮ
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ައއީ. އެހެންެވ މި ތިމަންނަ ތުން ވޯޓު ގަނެގެންނޭފައިސާ ޚަރަދުކުިރއްޔާ ަޚރަދުކޮށްގެން ރައްޔިތުން އަ ތިމާ

ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާީރއަކަށް ނުވޭ. ތިމަންނަ އަމިްއލަ ެއދުމައިގެން މަތީގައި ތިމަންނަ އުޅެން ޖެހޭ. ެއއީ މީެގ 

ްނ ، މި ގާނޫނު މިާހރު ވެސް ނެިތގެނެްއ ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަށް. އެހެްނވީމަޙަޤީޤަތަކަށް މި ވަނީ ގިނަ ީމހު

އްލުުނވެ މިއޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރޭަގއި ތިބި ބައެްއ މަދު މީހުންގެ ޑިސިޕްލިްނގެ ޙަކަންތައްތައް 

ޖެހޭ ކުޑަިއރުއްުސެރ އަޅުގަނޑުމެން އެބަމައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލު އެބަ ކުެރވޭ. އެއީ މި ވާގޮަތކީ 

ނޑު ކުޑަިއރުގަިއ ކީއްވެގެްނތޯ އަޅުގަނޑަށް ކޮންމެ ވަގުތަުކ ކޮންެމ އިަރުކ ރަނގަުޅ މީހުން ޓްރޭްނ ުކރުވަން. އަޅުގަ

ެއ ީމހުން ބަފައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިކޔައިދިނީމަ. ކަންތައްތަްއ ކުރަްނ ދަސްވެަފއި ިމހިރީ. އަޅުގަނޑުެގ މަިއން

ެޖހޭ ކަންތައްތައް ުކރަން ެޖހޭނެ ގޮތްަތްއ ކިޔައިދިނީމަ. ެއހެންވީމަ، އަޅުގަނޑުމެން އެބައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޖެހޭ. ާރއްޖޭެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުން ޭހލުންތެރިުކރުވަން. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަްއ ފުރިހަމަުކރަން އެބަ

ޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގަިއ އާސަންަދ ން ވެސް އެބަތައްަތއް ދަސްކޮށްދޭ އުޫސލީ ކަން ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ އެންމެ

ކީްއވެގެންތޯ ިމއަދު އާަސންދައަށް ބޭނުންވާ ގިނަ މީހުންނަްށ ފައިސާ ުނލިބެނީ. ެއ ހަދަންވީނޫންތޯ ގާނޫނަކަްށ މިއަދު. 

ންގެ ދަުއލަތުގަިއ ތިޭބ ނިއްާޔ އަޅުގަނޑުމެވަޒީފާއަށް ނޫކީއްެވގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ މީހުންނަށް ޚަރަދުނުުކރެވެނީ. 

މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ލާރިކޮޅުކޮޅު އެްއޗިހި ކާލެވޭެނ ޮގތަށް މި ވަނީ. ކީއްެވގެންތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެކްްސ 

ުވރެ ބޮޑު. މިއަދު އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ޤައުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ޓެކްސް ނިޒާމު އޮތް ޤައުމު. ޔޫރަޕަށް  ،ޕޭޔަރުން

ެގ 65ޓެކްްސ ަނގަނީ. ދިެވހިރާްއޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ިވޔަފާރިތަކުްނ މިއަުދ % 40ަގިއ %ރަޕުެގ ޤައުމުތަކުޔޫ

. ގިނަ ިވޔަފާރިެވރިން އެ ތިީބ ގިނަ ވިޔަާފރިެވރިން ެއ ތިބީ މިއަދު ނޯށަށް އަރާފަ. މުޓެކްސް މި ދައުލަތަށް އެަބ ދައްކަ

ފައިސާ ނަގަން ވެއްޖެއްާޔ ކިހިނެތްތޯ ވާނީ، އިއްޒަތްތެިރ  ކަށް ީމހާގެ އަތުންނުކުެރވޭނެ ަވރަ . އެއީ ސަރުކާރަްށ ދަރާފަ

ޭއގެ ގެްއލުމެއް އަުތވެދާނެ. ހަމަ މި ޤައުމަކީ އޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި. މި ވެސް ރައީސް. ކޮންމެ ވިޔަފާިރވެރިަޔކަށް 

ރަން ނުޖެހޭ ގޮުތގަިއ ނޫނިއްޔާ ަޚރަދުކު ޖާއިޒު ގޮތުގައިޤައުމަށް ލިބޭ ފައިސާ ނުޙައްޤު ގޮތުަގއި ނޫނިއްޔާ އެ ނާ 

މަްސ ދުވަްސ  6ޚަރަދުކުރަްނ ވެއްޖެްއޔާ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް ކިހިނެތްޯތ ާވނީ. ހަމަ ޑެފިސިުޓ ވާނެ. ައހަުރގެ 

ްނ ޑޮލަުރ އަބިލި  1ނިމޭއިރުގަިއ ދަުއލަތުގަިއ ނޯންނާެނ ފައިސާެއއް. ދެްނ އަެނއްކާވެްސ ކޮންމެވެްސ ދަުއލަތަކުްނ 

 ބަހަްނވީނޫންތޯ. އެއީ ނޫންޯތ އަޅުގަނޑުމެން މި ....އި ަރއްޔިތުންނަށް ނަގާފަ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

 މެންބަރު ނިޒާމީ ުނކުތާއެްއ. އިއްޒަތްތެިރ  ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ 

 

 )ނިޒަމީ ނުކުތާ(
 



79 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ

މަޖިލީހުަގއި ާވހަކަދެއްކޭީނ ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ ިބލަށް. މި ވަގުތު ާވހަކަދައްކަމުްނ  ވާއިދު ބުނާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ގަ 

އިއްޒަތްތެިރ  ،ގެންދަވާ މީދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ެއ ާވހަކަދައްަކވަނީ ހުށަހެޅިފަިއވާ ިބލަކަށް ނޫްނ އިނގޭތޯ

 . ރައީސް

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއގަނެވޭކަށް ނެތް. އެކި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބިާލ އެބޭފުޅުން ދައްކަވާ ާވހަަކ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް

މަޢުޟޫުއ ާއއި އެ ގުޅުވެނީ އެިކއެިކ ރޮނުގރޮނގުން. އަދި އަޅުގަނޑަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ސާފުކޮްށ އެަބ އެނޭގ 

 ާރގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިވާތަން. މީދޫ ާދއިތެރި މެންބަުރގެ ާވހަކަފުޅު ގުޅިފައިއްޒަތް

 

  ވާަހކަދެްއކެވުން: މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުަޙއްމަދު

ހަަމ ގާނޫނަކަްށ ހަަމ ގެންނަްނ ޖެޭހ އިނގޭޯތ ކިތަންެމ  ކޮމަރސް ! އަޅުގަނުޑ ގަބޫުލކުާރ ގޮތުަގއި ޗެމްބަރ އޮްފ އާނ

. ގާނޫނަަކށް މީތި ގެންނަްނ ޖެހޭތީ ތިބޭފުޅާ ިބރުގަންނަނީތޯ. އާދެ! ންޯތ ތި އުޅުއްވަނީކިހިނެްތ ވެގެވަރެްއ ކުިރޔަސް. 

ން ޖެހޭނީ ަވރަށް ރީިތކޮށް. ރައްޔިތުންނަްށ ދަގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމު ،އެހެނެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

ބޫލުކުާރގޮތުގައި ރާއްޖޭެގ ގަ ވެސް އަޅުގަނޑު ޓަކައި މަނިކުފާނު ވެސް ތި ގޮނޑީގައި ތި އިންނަވަނީ. އަިދ މަނިކުފާނު

ންވީމަ، މި ޤައުުމ ރަނގަޅުކުރަން. އެހެ ،ވެސް ކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވޭ. ެއއީ ީކއްވެގެންތޯ ކަންރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ 

ށް ައކީ ގާނޫނަކަށް ހަދަން ހަމަ ޮކންމެހެން ޖެހޭ އެްއޗެއް އިނގޭތޯ. އާދެ! ަވރަށް ބޮޑަ ކޮަމރސްޗެމްބަރ އޮފް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރި

ެގ އަޅުގަނޑު މާމިިގލި ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަްށ ފުރުޞަުތ ެއރުވުމުމެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި 

ރި ފަރެސްމާތޮޑާ ާދއިރާެގ އިއްޒަތްތެ  ،ކުރީގަިއ މަޑަވެިލ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަްށ ދަްނނަވާލަން ބޭނުން

ވަަނ މާއްދާއަށް.  161ާވލާިދނީ ިމ މަޖިލީހުެގ ހިންާގ ގަާވއިދުެގ ޙައަޅުގަނޑު ދެންެމ  ،ނަާވލަން ބޭނުންމެންބަރަށް ދަން

 ވަނީ މާމިގިިލ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޤާސިމް އިްބރާހީމަށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ިމ ފުރުޞަުތ އަރު 

 

  ވުްނ:ވާަހކަދެއްކެ ރާހީމް މާމިގިލި ދާިއރާގެ މެންަބރު ޤާސިމް އިބް
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ެގ ބިުލ ހުށަހެޅިގެންދާިއުރ ކޮމަރސްވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އާދެ! ޗެމްަބރ އޮްފ  `. އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

 ކޮމަރސް ވަކި ގާނޫނެްއ ހެދިގެން އެ ގާނޫުނގެ ދަށުން ޗެމްަބރ އޮްފ ބެހޭގޮތުން ާއ ކޮަމރސްނުވަތަ ޗެމްބަރ އޮފް 

މޭއިުރ ކޮންމެެވސް އެއްެޗއް ދަންނަވާުނާލ އިނުމަީކ މެން މިތާގަިއ އިނދެ ނިޭވހިނދު އަޅުގަނޑުއުފެދިގެންދާ ާވހަަކ ދެކެ

މާ ކުރުކޮްށ ނަމަވެސް އެއްޗެއް ދަންނަާވލަން. މާ ގިނަ ވާަހކަތަކެއް އަޅުގަނޑުެގ ެނހެން ހީވާީތ މާ ލާއިޤު ކަމަކަށް ނުވާ

މި ދަނީ  އުފެދިގެން ހިނގަމުން ސްކޮމަރޗެމްބަރ އޮފް މިހާރު ވެސް ، ނެތް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ހިްނގުުމގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ާބރުގެ ދަށުންނޭ. އެްއވެސް  ތަންތަންފަދަ ޕާޓީ ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާ

ނޫނުެގ ދަށުްނ ެއ ގާނޫނުެގ ދަށުން ކަމަށް ވިޔަްސ ވަިކ ގާނޫނެްއ އުފެދިގެްނ ެއ ގާ ނުފެނޭ އް ތަފާތެއް އަޅުގަނޑަކަށެ

ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ެގ ނެތްކޮމަރސްްއޔަތު ެޗމްބަރ އޮފް ސިގާނޫެނއްގެ ހައިށް ވިޔަސް. ެއހެންވީމަ، ކަމަ

ގަބޫލުކުެރވޭ ކުރެވުމާމެުދ އަޅުގަނޑަށް ފެންަނ އެއްެޗއް ަދންނަވާލަން އަޅުގަނުޑ މި ތެދުވީ. ދެން އަޅުގަނޑު މިީއ 

ކޮންމެ ކުލަބު ޖަމުޢިއްާޔއެއް ވެސް އަދި  ނޑު ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގައިންނަމަވެސް، އަޅުގަގޯހެއް ކަމެއް ވެސް ވެދާނެ. އެހެ

އޭެގ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ، ޮއވެގެން ޕާޓީއެއް ވިޔަްސ ހިންގުމުެގ ގަާވއިދު ގާނޫނެއް ިދވެހިާރއްޖޭަގއި އުފެދިފައި

ންވީ. ނަާވލަްނ އަޅުގަނޑު ބޭނުމަ، އެ ވާހަަކ ދަންެގ ދަށުގަިއ ރަޖިސްްޓީރ ކުެރވިގެްނ ެއ ދަނީ. އެހެންވީޒްހޯމް އެެފއާ

ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުެވގެން އެބަ އުޅުްއވާ މިީއ ވަކި ާގނޫނެއް އޮެވގެން ނޫންގޮަތކަށް އެކަން ކުރެިވގެން ދިއުަމކީ 

ންނަމަވެސް، ްއޔަތު ލިބިގެންާވ ތަނެއް ނޫން ކަމަށް. ެއހެސި އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަާށއި އަދި ގާނޫނީ ހައި

ންީވ ެއ ާވހަކަ އިނޭގތޯ، އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އެހެްނ ެއއްވެްސ އިތުުރ ނޑު ދަންނަވާލަްނ މި ބޭނުއަޅުގަ

ސް އެޯސސިއޭޝަން އުފެދިގެްނ ރވާހަކައެްއގައި މީަގއި ބައިެވރިވާކަށް ބޭނުމެއް ނެތް. މިހާަތނަށް ފުރަތަމަ ޓްރޭޑަ

 ެވރިންެގ ޤައުީމ ޖަމުޢިއްޔާ ވިޔަފާރި، ލުވެގެްނ އަީއވެސްައކަށް ަބދަކޮމަރސްއައީވެްސ އަިދ އޭެގ ފަހުްނ ޗެމްަބރ އޮފް 

ކިޔަނީ އެީއ  ކޮަމރސްއަށް. ިމ ޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމަރސްވެސް އަޅުގަނޑުމެްނ ކިޔަީނ ދިވެިހ ގޮތަްށ ޗެމްަބރ އޮފް 

ން އޭަގއި ނަގެ އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް އާދެ! .އަޅުގަނޑުމެން ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ ކަންތައްތަްއ ބެލެެހއްޓުމަްށ ޓަކައި

ރަޖިސްޓްރީ ުކރެވިފައި ވާނީ. އެހެންވީމަ، ވަިކ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ުކރެވިގެން ިދއުމެކޭ އަދި މިާހރު ިމ 

ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ގާނޫނީ  ކޭނެތެ ގޮތަށް ދިއުމެޭކ އަޅުގަނޑަށް މިދެންނެވީ ގާނޫނީ ހަިއޞިއްޔަތު އޭގެ  އޮތް

. އާދެ! ވަރަްށ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ ނޑު ގަބޫލުުކރާތީ ެއ ވާހަކަ ދަންނަާވލަންއަޅުގަ އޭގައި އޮތް ކަމަށްއްޔަތު ސިހައި

 . ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ރާެގ އިއްޒަތްތެިރ ހިތަޫދ މެދު ާދއި، މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިާހރު ިމ ފުރުޞަތު އަރުވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް.  މެންބަރު
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  ވާހަކަދެްއކެުވން: ހިތަދޫ މެދު ދާިއރާގެ މެންަބރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

މަރަޫދ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިބްރާހީްމ ަޝރީްފ ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

މު ިބލެްއ ކަމަްށ އްޑަސްޓްރީެގ ބިލަީކ ަވރަށް ުމހިއެންޑް އިން މަރސް ކޮދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޤއުމީ ޗެމްަބރ އޮފް 

، ކޮށްރާ ވިޔަފާިރވެރިްނ ބޭރުމަުހ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ ވޯ  ގަްސޓުވަަނ އަަހުރ އޮ 1962. ނީއަޅުގަނޑަށް މި ފާަހގަކުެރވެ

ވަަނ  57ވިާތ މި ހިނގަނީ ވިޔަފާރި އާއި އިޤްތިޞާދު ޯވރާއިްނ އަތުން މިނިވަްނވެ ިދވެހިންގެ އަތްމައްޗަށް ބަަދލު

އެންމެ ބޮުޑ  ގެތިޞާދުައހަރު މި ޤައުމު ތަުޖރިބާކުިރ މިނިވަން ވިޔަފާރި ާއއި އިޤް 57ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު. 

ނަމަވެސް، ިދވެހި ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ގާނޫނަކުން ވިޔަާފރިެވރިން ނުވަަތ ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރ.  ހިއްސާދާރުންނަީކ ދިވެހި 

ާވ ޗެމްަބރަުކ މިނިވަންަކމާއެކު މަސަްއކަތްކުރާެނ މިަވރުެގ ފުރުޞަތެްއ މިހާތަނަްށ  ދައުެރއް ލިބިފައިތިޔާުރގެ ބާރާިއ އިޚް

ގެންދާނެ. ދޭ ބިލަކަްށ ވެއްޔަތު ލިބިސިމްަބަރކަށް ގާނޫނީ ހައި . މި ބިލަކީ ިމގޮތުން މިފަދަ ޤައުމީ ޗެފައޮތީ ނުލިބި

ވާފަތްގަނޑަކަށް ލަިއގެން ބޭރު މީހުްނ ށުުމން ދިވެހިން ނިއަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ގާނޫނު ތަންފީޛުވާން ފެ

 ފަދަ ތަންތަން ރާއްޖޭގައި ކުރާ ވިޔަފާރިަތއް ނިމުމަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށް. ބޯކޮށާ ތަންތަނާއި، ހޮޓާ ރެސްޓޯރެންޓު 

ސީން. ދޭހިންގުމާއި، ާރއްޖެއަށް ބިދޭސީން އެތެރެުކރުން ފަދަ ކިތަންމެ ވިޔަފާިރއެއްެގ މުގުލުަގއި ތިީބ ބި

މީެގ ކްޝަން މަަސއްކަތްތަކުގަިއ ވެްސ ކިތަންމެ ބިދޭީސންނެއް ދިވެިހ ކުންފުނިތަކާއި ވާދަކުރަމުން އެބަ ދޭ. ކޮންސްޓްރަ

ރިސޯޓުތަކަްށ ސަޕްލައިުކރުން ފަދަ އަމިއްަލއަށް ކުދިކުދި ުގރޫޕުތަްއ އި، ކާންދިނުމާ އިތުރުން ބިދޭސީންނަށް ކައްކާ

ްކ ވިސާގަިއ ތިބެގެްނ ވިޔަާފރިކުާރ ކިތަންެމ ބިދޭސީންނެއް ރ، ވޯ އިމަސަްއކަތްކުރުމާ ހަދައިގެްނ ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

އަދި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓުތަކާިއ މިނޫން ވެްސ އުޅޭ. މީގެތެރޭގައި ވެހިަކލް ަގރާޖުތައް ހިންގުމާ މިއަދު މި ޤައުމުގައި އެބަ 

މަަސއްކަތް ނަގަިއގެން  ޓުދައިގެން ކޮންޓްރެކްޚިލާފަށް ބިދޭސީން ކުދިކުދި ުގރޫުޕތައް ހަ އިގަާވއިދާތަންތާގައި 

އެެތރެކޮށްގެްނ ކުރަމުންގެންދާކަމީ ވެްސ އެންމެން ދަންަނ ޙަޤީޤަތެއް. ޯލކަލް ާމރުކޭުޓ ގޮޅިތަކުަގއި ޭބރުްނ މުދާ 

ތަކަށް. މުވެފަިއވާ ކަެމއް. އެ ީމހުންގެ ިވޔަފާރީެގ ނަފާ ފޮނުވެީނ ސީދާ އެ ޤައުމުއާއްވިއްކުން ފަަދ ކަންކަމަކީ ވެސް 

އެނބުރެން ެޖޭހ ފައިސާ. އަދި މި ފައިސާ ޑޮލަރަށް ބަދަލުކޮށްގެން ޭބރަށް ލޭޝަންގެ އު ގެ ކޭަޓރިންގ ަސރކިރާއްޖޭ އީމި

ވެްސ ިމ ރާއްޭޖގެ ވިޔަފާރިއަްށ   ފެނުމުްނ އިހުސާްސވަނީ ވޯާރއިންެގ އަަސރު އަނެއްކާ ފޮނުވެމުންދާ މަންޒަރު

ޗެމްބަރަްށ ފިަޔވަޅު ިރވެ އެ ކަންކަން ުހއްޓުވަން  ކަންކަމަށް ާފރަވެންނެވިމިދެ ންފޯރަނީބާއޭ. ވީމާ މި ޤާނޫނު

ފާރިެވރިންެގ ބުަރ މަަސއްކަތުން ދިވެިހ ވިޔަ ،ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް

ާރ އެތައް ބަަޔކަށް ދަން މަސައްކަތްކު. އާމްދަނީ ހޯވިޔަފާރި ާއއި އިޤުތިޞާދުެގ ތަފާތު ސިނާޢަތްތައް ވަނީ ތަާޢަރފުކޮށްފަ

ެގ އް ބަޔަކަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ވަޒީފާމި ސިނާޢަތުގެ ސަބަބުން ވަނީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ދޮރުތަްއ ުހޅުވިފަ. އެތަ

ން ުރފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ވަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފަިއ އަބިލި  23ފުރުޞަތު ފަހިވެފަ. ސަރުާކރަށް މިައހަރު 
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ނަމަވެްސ އަަހރުެގ ނިޔަލަްށ  ހަމަެއކަނި ުގރީން ޓެކުހަްށ އެކަނި ެބލިއޭގެ ވަރަށް މަީތ އަދަދެއް. ، ޓެުކހަކީ ތްއިރުއޮ

ންނާެނ ކަމަްށ އަންދާޒާކުރެވޭ. ިމ ތަފާްސ ހިސާބަކުްނ ދައްާކ ސާުފ މަންޒަރަީކ ގާތަްށ ވަ އާ ނެްއާހ ރުފިޔާއަމިލި 900

ިބލުން ަފހިާވ މަގުތަކަީކ  ،ސްކަން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްތިޞާިދ ދިުރވާ ާނރެ ދިވެހި ވިޔަފާިރއަީކ މި ރާއްޖޭެގ އިޤް

 ،އިން ދިއުން. ޓެކުހާ ގުޅޭ ގާނޫނުތަކާއް ގާނޫނަކުން އުފެދިގެޞެމިނިވަން ޝަޚް ނެދިވެހި ވިޔަފާިރވެރިން ތަމްސީުލކުރާ

، ެއހެންމެފެށުން. ހަމައާިއ ލަފާ ހޯދަން  ގަވާއިދުތައް، އުޫސލުތައް ަސރުކާރުން އެކުަލވާލާިއރު މި ޗެްމބަރުގެ މަޝްަވރާ

 ކަންކަމަށް އިްސލާޙު  ަގވާއިދުތަކުން ުކރިމަތިވާ ދަތިތައް ިދރާސާކޮށް އެ  އިދިވެހި ވިޔަާފރިއަށް ތަފާތު ގާނޫނުތަކާ

ިއ އާ އިތުރަށް ދިވެހި ިވޔަފާރިއަށް ރާއްޖެންނަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދަުއރު މި ޗެމްބަރަށް ލިބިގެްނ ދިއުން. މީގެގެ

ީމ ދާއިާރގަިއ ުހރި ުފރުޞަތުތަްއ ދިރާާސކޮށް ވިޔަފާިރ ތަރައްީޤކުރަްނ މަސައްކަތްުކރަން ޗެމްބަރަްށ އެަބ ވާބައިނަލްއަޤް

ތިޞާީދ ދާއިާރއިން މީހުން ބިނާުކރުމުެގ ދައުުރ ެވސް ޗެމްބަރަްށ އެަބ ލިބޭ. އިޤް ހަވާލުުކރެވޭ. އަިދ ވިޔަފާިރ އާއި 

ޑު ާތީއދުކުރަން. އަޅުގަނޑު ިމ ބިލަްށ އަކުެރއް އިތުރުުކރަން ެގ ރޫޙަްށ އަޅުގަނމުިޅ ބިލު، އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މަތިވެފައިާވ  ެއ ބޯޑާ ، ްއ އޮތްިއރުަތކެޠުޑުެގ ެމންބަރުންގެ ަޝރުރނިންގ ބޯރދަންނަވާލަން ވެސް އެަބ ޖެހޭ. ެއީއ ގަވަ 

ހަމަވާެނ  ޠުމަށް ޝަރު އޭނާ އެ މަޤާ، ރަލްއެންމެހައި ކަންކަން ވިަލރެސްކޮށް ހިްނގަން ޢައްޔަންުކރާ ެސކްރެޓަރީ ޖެނެ 

ތަކަީކ ޠުސެކްރެަޓީރ ޖެނެރަުލެގ ޝަރު  އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަނީ  ހުަށހެޅުންތަކެްއ ނެތުމުްނ އުފެޭދ ސުާވލު. ޠުޝަރު

އެ މާއްދާއަްށ ، ހަމަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އްޑަށް އަންނަ މެންބަރުންނަށް މިއޮތް ޝަރުުތތަރގ ބޯ ނިންރގަވަ

ން ޒުގޮތަށް ިމ ބިލުެގ ރޫޙުގަިއ ެއވާ ސިޔާީސ ނުފޫޑުން ެއ ެފންނަރ. އޭރުްނ ގަވަރނިންގ ބޯ ކުރެްއ އިުތރުކުރަންއަ

ކުރެވުނު ކަމަށް ވާނީ. ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ަވރަްށ ށް މި ގާނޫނުން ލާޒިމުއެއްކިބާވެފަިއވާ ސެްކރެޓަރީ ޖެެނރަލެއް ހުރުމަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. 

 

  ދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ

ާރއްޖޭގަިއ ޯވރާ ިވޔަފާރިެވރިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލާަނންޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި 

ީމ ހަމައަށް ިވޔަފާރިެގ އަޅައިގެން ވިޔަފާރިުކރަމުން ގެންދެވި. ވޯާރ ވިޔަފާިރވެރިން ރާއްޖެއަްށ ފުރަތަމަ ދާއި އާ 1962

އަޅުގަނޑު ގައި މުސްކުޅި ބަންޑާރައިންގެ ރަސްކަމުގައި.  1842ގެ އަޅައިގެން ވިޔަާފރިުކރަން ފެށުނީ ފާރިގޮތެއްގައި ވިޔަ

  އަރުވަީނ މަނަދޫ ދާިއރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ާހރޫނަށް. މިހާރު މި ުފރުޞަތު

 

  ވުން:ާވހަކަދެއްކެ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ާހރޫންމަނަ

އަޅުގަނޑު މި ބިލަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. މިއީ މިއަދު މި ޤައުމަށް ަވރަށް  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ 

މު ވެފައިާވ ބިލެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގަިއ ވިޔަާފިރވެރިންގެ ޖަމުޢިއްާޔއެއް އުފެިދގެން ހިނގަމުން އެބަ އާދޭ. އްމުހި
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މާ ބޮުޑ ފައިދާތަކެްއ ނުުކރާކަްނ އަޅުގަނޑު  ާޔގެ މެންަބުރންނަށްޢިއްޔާއިްނ ޖަމުޢިއްއެހެންނަމަވެސް، ިމ ޖަމު

ާފހަގަކޮްށލަން އަޅުގަނޑު މި ިބލުގަިއ ހުރި ަބއެއް ކަންތައްތަކަށް ަބލައިާލއިުރގައި  ،ފާހަގަކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ންގެ ަޝރުތުެގ ތެރެއަްށ އަޅުގަނޑު ންބަރުޑުެގ މެރގ ބޯިނންރގަވަ ، ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި. ެއގޮތުން

ނުދައްކާ ީމހަކަށް ބަިއވެރިުނވެވޭގޮތަށް. ެއއީ  ހެއް ދަުއލަތަށް ދައްކަންެޖޭހ ޓެކު ،ޖެޭހ ލާންގަބޫލުކުާރގޮތުގަިއ އެބަ

ގޮތަްށ ގާނޫނުތަާކއި އެއް ރި އަޅުގަނޑުމެން މި ތަމްީސލުކުރަީނ ިވޔަފާރިތަކެއް. ވިޔަާފރިތަަކކީ ދިެވހިރާއްޭޖގަިއ ހެދިފަިއ ހު

މި ގާނޫނުެގ އެއްެވސް ހިސާބެްއގަިއ  ،ކަމަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން ންޖެހޭކުރެވެ

މި ޗެމްބަުރގެ މެންބަރުންނަށް ާވ ކުދިކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ނޫނީ މެންބަރުންނަށް ލިބޭެނ  ފާހަގަކުެރވިފައެއް ނެތް

ވަަނ އަަހރު ހިސާބުގަިއ  2000 ،ެއއް. މިސާލަކަްށ އަޅުގަނޑުެމން ހަނދާނަށް އަންނަނީއިދާތަކެްއގެ ވާހަކަފަ އެއްވެސް 

ރާއްޖޭގަިއ ރަްއޔިތުން ަވރަށް ުކރާހިތުން ުކރި މަސަްއކަތެްއ މިއީ ރިސޯުޓ ތަަރއްޤީކުރުމުެގ މަސައްކަތު ގުރޫޕުތަްއ 

. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފަިއވާ ހުއްޓިފަުދ މިަކން މި ވަނީ އަހަދައިގެން މަސައްކަްތކުރުން. އެހެންނަމަވެސް، މި

ގޮތުން ެވއްޖެއްާޔ ެއ ކުާރ މަސައްކަުތގެ އަުގ ލިބުމުަގއި ދިާމވާ ދަތިތަކެްއގެ ސަބަބުން ިމ މަސައްކަްތ މި ވަނީ ވަރަްށ 

ށް ގޮސް ޔަފާިރވެރިންގެ ދަށަ ވިބޮޑަށް ދިވެހިންގެ މެދުގައި ުހއްޓިފަ. އެކަން ކުރާނެ ބަަޔކު ނުވޭ. މި ވާގޮތަކީ ބޮޑެތި

މި ބިލުެގ ތެރެއަްށ  އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުން، ެއއާއެކުކުދި ވިޔަފާރިތަްއ ހުއްޭޓ ހިސާބަށް މި ދަނީ. ހަމަ

ިއ ގަކުދި ިވޔަފާރިތަުކގެ ޙައްޤު އްޔާއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ލާންޖެހޭ ކުދި ވިޔަާފރިތަކަށް ލޯނު ޯހދައިދިނުމުގައި ނޫނި

ނޫނީ އެ ކުރާ ެއކިއެިކ މަސައްކަތްތަކަްށ ޓެކްނިަކލް ސަޕޯުޓ ލިބޭެނ . ަހލަ ކަންަތއްތަކެއް ވަކާލާތުުކރެޭވ ކަޓިްވލީކަލެކް

ދަންނަވާހެްނ މެންބަރަކަްށ ވެގެްނ  ގޮތްތަކެްއ މި ގާނޫުނގެ ެތރެއަްށ އަންނަްނ އެަބ ޖެހޭ. މިާހުރ ގާނޫުނ އޮތްގޮތުްނ މި 

ިމ  ،ކުރެވޭ. އަެނއް ކަމަކަްށ އަޅުގަނޑު ފާަހގަކޮށްލާނަންމަކަށް ފާަހގައެއްނު  ކަލިބޭ އިުތރު ެއއްވެްސ ފައިދާއެްއ އޮތް

މެޓިކުްނ ވާަކހަަލ ގޮތަކަށް. ޭއގެ ބަަދލުގަިއ ވޭ ުހރިާހ ވިޔަާފރިތަކަީކ މީގެ މެްނބަރުކަމަށް އޮޓޮބިލުގަިއ ފާހަގަކޮށްފަިއ އެބަ 

ގަިއ ވިޔަފާިރކުާރ ބަޔަކަށް. އްުދގަިއ ނޫނީ މާލޭ ސަރަޙަވަނީ ާމޭލ މިފަދަ ކޮންމެ ޖަމުޢިއްޔާއަކުްނ ވެްސ ފައިާދ މި

އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުަގއި ވިޔަފާިރކުރާ ިވޔަފާރިެވރިންަނކަށް މާ ބޮޑު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންނުދޭ. އެހެންވީމަ، 

ކަށް ވުުމގެ ފަރާތަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާަހގަކޮށްލަްނ ބޭނުން، މިގޮތުން ިމ ޖަުމޢިއްޔާގެ މެންބަުރކަމަށް ވާްނ ބޭނުން 

ަމހު ޖަނަވަރީ ތު އޮންނަން ޖެހޭެނ ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ނިންމާލަުމން ވެސް ފާަހގަކޮށްލާނަން. މި ައހަުރގެފުރުޞަ

. ނޭޝަނަލް ވުމެންސް ޗެމްބަރ އޮްފ ެރއް އާއްުމ ކުރައްވާފައްވުޞަ ން އެބައޮތް ތައިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ލިއަޅުާވލާފައި ނެތްކަްނ އަޅުގަނޑު ހަމަ ާފހަގަކޮްށލަން އްވެްސ ަވރަކަްށ އަކޮމާރސްއެްއގެ ާވހަކަ. މިބިލުަގއި އެކަމަްށ އެ

 ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:
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މެންަބރުން ވާހަކަދަްއކަވަްނ އެދިވަޑަިއގެންފައި  2އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިބިލަްށ އަދި އިއްޒަްތތެރި ޝުކުރިއްާޔ އި 

، އެބޭފުޅުން މިތަނުގަިއ ވީ. އެހެންވީމާމިަވގުތު އެ ބޭފުޅުްނ ކޮމިޓީަގއި ވަޑަިއގެން، ވޭ. ެއހެންނަމަވެސްއެބަ

މާފަންުނ މެދު ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ ، އަރުވަނީ ޒިރުވެވަޑަިއގެން ނެތް. އަޅުގަނޑު މިާހުރ މި ުފރުޞަތުހާ

 އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

  ރަޝީުދ ވާހަކަެދއްކެވުން:މެންބަރު އިބްރާހީމް މާފަންނު މެދު ދާއިރާެގ 

އާދެ!  ،ްސ ބިލުޓްރީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިވެިހރާއްޖޭެގ ަގއުމީ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮާމރްސ އެންޑް އިންޑަސް

އިއްޒަތްތެިރ . ސަދު އަޅުގަނޑަށް ސާފު ނުވާތީވެޤްވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ވެސް މިއެދުނީ މިބިލުެގ މަ 2އަޅުގަނޑު 

ރުވެގެން ދިަޔއީ ހޫ ރައްޔިތުންނަށް އެނގިފާޅުވެގެން މަޝް ދިެވހި  ޖަމުޢިއްޔާވެރިންެގ ން ވިޔަފާރި އަޅުގަނޑުމެ ،ރައީސް

ގުޅިގެން ދެން  ކުއްޖަުކ މަރާލުމާގައި ޖަމުޢިއްޔާ ޖިންސުއްލަތީފެްއ މަރާލީ. ވިޔަާފިރވެރިންގެ  ވަރަށް ިއހާނެތިކޮށް ޒުވާން

ރައްޔިތުންނަށް އޭުރ ކޮށްދީފައި އިން އިން ޖަމުޢިއްޔާިވޔަފާރިެވިރންގެ ދެން މުން ިދޔައީ. އެހިސާބުން ެއވާހަކަތަްއ ދެކެވެ

ތެިރ ޞްލާަވރަށް އިޚް މަ ފެށުުނއިރު ފައުންަޑރ މެންބަރުންެގ ތެރޭ ުފރަތަގައި އޭރު ، ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ަބލާިއރުގައި

، ގައި ބަެއއް ދިވެހިބޭސް ހަދާ މީހުންނާއިތެރޭ ްށދެއްވި. އޭގެމެންބަރުން ތިއްބެވި. ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަްއ ވެސް ކޮ

އި އެކަަހލަ ކަންކަން ކޮށްދީފަިއ ްފ އޮރިޖިން ހަދައިދިނުމާއޮ ސެޓްފިކެޓު ގެ އެކިއެކި ފަރާތްަތކުން އުފައްދާ ތަކެތީ

އެއީ ރަނގަޅު މުާދ ، އެބަހުރި. ދޭދޭ ވިޔަާފރި ަގއުމުތަކުން ފޮނުވާ މުދާ ެއއީ ަރނގަޅު މުދާ ނޫން ކަމަށް ބުނުމުން

އޮްތ  މިހާރު މި ހުށަހަޅާފައި، ކަމަށް ދެނެގަތުމަށް މިކޮޅުގެ ޗެމްބަރުން މަސަްއކަތް ކޮށްދީފަިއ އެބަހުރި. ެއހެންނަމަވެސް

ގަިއ  7ފެބްުރއަީރ  2012އެއްގޮަތކަށް ވެްސ ސާފެްއ ނުވޭ. އެީއ ފާއިތުިވ މާޒީގައި ހަމަ އަޅުގަނޑަށް  މަޤްޞަދުގެ ބިލު

 ،އިއޭގެ ކުރީަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަީއ މީރާެގ ބިްއލޫރިގަުޑ ތަޅާލަ، ގެންގުޅި ދިަޔ ބަޣާވާތާ އިގަނއޭރު ހި

މަގުމަތީަގއި އޭރުެގ  ގޮވަމުން  ރާން ެއއްޗެްއ ކަމަށް ޙަ ެޓކްސް ެދއްކުން އެީއ ނަގަމުންދާ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ 

މި ދިޔަތަން. ދެން މިާހރު އަޅުގަނޑަށް  މުން ރަކާތްތެރިވަޙަ ން އިސްކޮްށ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުގެ ޖަމުޢިއްޔާވިޔަފާރިެވރިންެގ 

ެތރޭގަިއ  އްުވރުގެޞަތަވަންާޏ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަޒީރާ ާރއްޖޭގެ  އިޙުސާސް ކުރެވެނީ މި ގާނޫނު ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް

ްސ ، އެގޮަތކަށް ވެވީމާރު ކުރާެނކަން. އެހެންޞާ މެދު ފަންތީެގ ވިޔަފާރިަތއް މީގެ ެތރެއަށް ވައްދާ ހި ހިމެނޭ އެކި ކުދި

ިވޔަފާރިތަްއ ލަސްވާެނ ކަމެއް. ވިޔަފާިރއަށް ދަިތވާނެ ވިޔަފާރިތަކަްށ ދަިތ ކުރުަމކީ ެއއީ ްއ ހަދައިގެްނ ކެ ގިނަ ގާނޫނުތަ

ދިެވހި ިވޔަފާރިތަކަށް އަންނަނީ ، ސަބަބުން ފައި އޮތުމުގެދާ ހަަގވާއިދުތައް ، ކަމެއް. މިހާރު ވެސް މާގިނަ ގާނޫނުތަކާއި

ފަސޭަހ ، އިގޮްތގޮތަށް ހަދަ ވީހާވެްސ ބޮޑަށް ގާނޫނުތަްއ ފަސޭހަ  .ވަމުން ިތ ގެްއލުންތައް ބަބުން ވަރަށްބޮޑެއޭެގ ސަ

ައހަުރ  2ކުރަން ވެގެން އަހަުރ  ންވެްސޓަރަކަށް އިންވެްސޓުރާއްޖެ އަންަނ އި ؛ފުރުޞަތެއްގައި ވިޔަފާިރ ކުެރވޭ

ންވީމަ، މިފަދަ ގާނޫނުތައް ހެދީމަ ލިޭބ ން ާދންޖެހެނީ. އެހެން ރާއްޖެއިްނ ފުރަިއގެވެގެނަގާއިުރ އެންމެފަހުން ނު 
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އޮތުމަީކ އެްއ ޖަމުޢިއްޔާ އެްއ އިުޚލާސްތެިރ ކަމާއިެއކު ޗެމްބަރ އޮްފ ކޮާމރސް ،ގެއްލުންތަްއ ަވރަށްބޮޑު. އެހެންނަމަވެސް

ތްތަކަށް ޖަމާޢަ ޖަމުޢިއްޔާ  އެީއ ގާނޫަނކުން އަންނަންާވ ކަމެްއ ނޫން.ުމ ކަމެްއ އަޅުގަނޑު ދެކެން. އްއެއީ ވަރަްށ މުހި

ަރކާތްތެރިވާެނ ޙަގެ ފުޭދވަރަކަްށ ާބރުގަދަކޮްށ 19މިހާުރ މިއޮްތ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މިވެިރކަމުގަިއ އަިދ އެޖެްނޑާ 

އެހެްނގޮްސ އެިކ ނަންނަމުގަިއ  އާ،އަދި އެހެްނ މިދަންނަވަީނ މަޓާޯޓ އާިއ ެއހެން ގޮްސ މަސީ. އްކޮށްއެމިނިވަންކަމާ

ާކލާނެ. މިީއ  ޖަމުޢިއްޔާ މި  ޖަމުޢިްއޔާހެދީަމ ުހރިހާ  ޖަމުޢިއްޔާ މި ތައް، ޖަމުޢިއްޔާ . އެ ހެދިފަތަްއ ޔާޖަމުޢިއްއެބަހުިރ 

 އިއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އެ ތަކެްއ ޖަމުޢިއްޔާަލނީ އެުހރިާހ . ެއހެންވީމަ، މީތިން ކާމަސްކާ ވަރަށްބޮޑު މަެހއް ކުދި 

، . ެއހެންވީމާގެން ހަދާަފއި އޮތް ެއއްޗެްއ މީަމސް ކާންވެ   ކުދި މަހެއް  އެީއ ބޮޑު، ާކލީމަ މިާވގޮތަކީތައް ޖަމުޢިއްޔާ

އްޖޭގެ ިވޔަފާރިތައް ހަރުދަނާ ވާނެ. އޭރަށް ރާ ުކރަންޖެހޭ.  މިބިލު ދިރާސާ އެބަކޮމިޓީގައި ަވރަށްބޮޑަށް އަޅުގަނޑު 

. ރާއްޖޭަގއި ކުތަމިހާރު ރާއްޖޭަގއި ކުރަމުންާދ ވިޔަާފރިތަްއ ެއ ވިޔަާފިރވެރިންނަށް ުފރުޞަތެްއ ނެތް ިމވަގު

ޔާރޑްތަކާިއ ެއއްޗެިހ ހަަދއިގެްނ  ބަްނނަ މީހުންނާއި، ޝިޕް ފެނިގެްނ މިދަނީ ކުރީަގިއ ބޯޓުމި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވަމުން ދިަޔ ޖޭެގ ބޮޑެތި ސިންާގ ބޯުޓ ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުްނ މުޅި ދުނިޔޭެގ އެތަްނ މިތަނަށް މުާދ ފޮނުކުރީގަިއ ާރއް

ެގ ުހރިާހ ަޤއުމުތަކަށް ލްފުޤަ. ާރއްޖޭެގ ަރއްޔިތުްނ އެކަެމއް ނެްތ ާރއްޖޭގަ ިމހާރު  ،ންނަމަވެސްދުވަސްވަރެްއ ދިޔަ. ެއހެ

. ިމހާުރ ޒަމާނެއް. ޭއރުެގ ދަގަނުޑ މާވަޑިން އިންތިހާއަްށ އޮްތ ާރއްޖޭގަސަޕްލަިއ ކުރި. މުދާ ގެންދިޔަ. ެއީއ އެްއ 

ބިޑު ުކރިޔަްސ ، ވެސް ށް ފުރުޞަެތއްބޯުޓ ބަންނާކަ ްށ އެދެވޭ ކަމަކަށް ވެްސ ނުވޭ. އަިދ އޭެގއިން މީހަކަނބޯޓެއް ބަ

ބޯުޓ ބަންނަ ތަނެްއ ވެްސ ނޫން.  ރަކީޞްގޮްސ ދިންތަން. މިޞްރަްށ ނުދޭ. މިފަހުން ވެސް އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ މި

ރޑެްއ ޔާ . އަޅުގަނޑު އެދެން އެވެސް ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޝިޕްތަނަކަށް ގޮްސ އެައއީ ދެއްވާފަ ދިރި ނދެން އެއީ އަ

އެއީ ދިެވހިާރއްޖެއަކީ ެއއްއިރެްއގައި މެރިަޓއިމް އިކޮނޮމީެއއް ަވރަށް ވަުރގަދައަްށ ، ކަން ުކރެވޭނެ ގޮތަކަށްހަދާފައި އެ

ދިވެިހރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންާހ  .، އެހިސާބުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެންދެވޭނެވަމުންދިޔަ ސަރަޙައްދެއް. އެހެންވީމާބޮޑު

 ތާރީޚުން ނިޭޔގައި ވެްސ ނޯންނާނެ. އެއީ ދުނިޭޔގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުއް އެބަ ކުޅަދާނަ  އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް

ދެލާަފއި ދޫކޮށްލާިއރު ދުނިޔޭެގ އެކަްނ ނހިތުލަފައަށް ބަ، ދެފައިހުރި އެއްެޗހިނއެމީސްމީހުްނ ބަ ،އެބަފެނޭ ވައިކިންގ

ުރގެ އެްއޗެހި އެބަ ހަދާ ހިތުން. ވަމަ ސިއްސައިގެންދާެފނުނީ ންނަށްއާކިޓެކްަޗރު ވަލްނޭކިޓެކްަޗރުން، ރކުރާ މީހުން އާ 

ޔާރޑްތަާކއި ބޯޓް ބިލްޑިންގ  ޝިޕް، އެކުރިައރުވަންޖެހޭނެ، އެފަދަ ބަޔަކު ތިބި ޤައުމެއްަގއި އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ

މަސައްކަްތ  އެ ރައްޔިތުންނަށް ދީ އެ ފުރުޞަތުަތއް ފުޅާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށްބޮޑަށް ،ހަދާނެ ތަންތަނާ

މަްސ ދި ަމހެއް ކު ބޮޑު ޖެހޭ. އެވިސްނުމުަގއި ނޫން މީތި މިއޮތީ. މިއީ ބޮޑު ަމހެއް އިއްޒަތްެތރި ަރއީސް. ވަރަށްކުރަން

 . ޝުކުިރއްޔާ. މިީއ ވަރަށްބޮޑަްށ އަޅުަގނޑު އެދެން ދިރާސާުކރަން ކޮމިީޓގަމަެހއް މިއޮތީ. ެއހެންވީމަ،  ކާލާ ބޮޑު

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްކެ 
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 އްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ަވއިކަރަޫދ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުސައިްނ ޒިޔާދު. އިޝުކުރިއްާޔ 

 

 ވައިކަރަޫދ ދާއިާރގެ މެންބަުރ ހުސައިްނ ޒިޔާދު ާވހަކަދެއްެކުވން:

ޅާފަިއ އޮްތ ޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމާރސް ގާނޫނަކަްށ ބަދަުލވަމުންދާއިރުަގއި ހުށަހަާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއް

ޅުމަށް އަޅުގަނުޑ ވެްސ ތާއީދުުކރަން. ކޮންމެކަމެްއ ވެސް ގާނޫނެއްެގ ދަށުްނ އެުކރަންާވ އެންެމ ރަނގަޅަްށ ހުށަހެ

ޒަމާނުންސުެރ ެގ ޖަމުޢިއްޔާޅުގަނޑު ވެްސ އެޭދގޮތް ކަމުަގއި ވާތީ. ައޅުގަނޑަކީ ވިޔަފާިރވެރިންެގ ކުރަން އެއީ އަ

އަށް ވެސް އަވަށްެޓރިއެއްެގ ގޮތުގައި އެތާ މަސައްކަތް ުކިރ ހަމަ ޑު ބަދަލުވުމާނަންބޯއަށް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް 

ނގުނު. ދެން އެވިދާޅުިވހެން އެބުނާ ހާދިސާއެްއ މީހެއް. އެތަނުން ބަދަލުެވގެން ައއި ގޮތް އަޅުގަނޑަށް ެވސް އެ

 ތަެކއް ޢިއްޔާޖަމުއޮތުން، ކްލަބް ޢިއްޔާެއއް ވެސް އަޅުގަނޑު ވެސް އެތާ އުޅުނިން. ވިޔަފާިރވެރިންގެ ޖަމު ހިނގިއިރު

އޮްތއިރުަގިއ ކޮންމެވެްސ ޒަމާނެްއ ދިަޔ އަޅުގަނޑުމެން ެބލެނިވެިރކަމުެގ ދަށަށް ވެްސ މި ރަޖިސްަޓރީވެގެްނ ގޮތުގަިއ 

 އި . ޭއރުގައޯސްގަިއ އަޅުގަނުޑ ުހރިއިުރގަ.ޖީ.އަިއ ުދވަސްވަެރއް. ެއއީ ޔޫތު މިނިސްްޓރީެގ ޭނޝަނަލް އެން ޖަމުޢިއްޔާ

ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި އެހީތަކެްއ އްޔާތަކަށާއި، ވިަޔފާރިކުރާ ކުދިކުދި މުޢިގަިއ ހުިރ ޖަޖެތެރޭެގ ރަްށރަށުރާއް

ފަހުްނ ޗެމްަބރ އޮފް އޭގެ .ްއާޔގެ ނަމުަގިއ އޮްތ ދުވަސްަވރުޢިޖަމު އޭރުވެދެްއވަމުން ގެންދިޔަ. ެއީއ ވިޔަާފރިވެރިްނގެ

ންނަށް ފެނުނީ މުޅިން އެހެްނ ތަފާތު މަންޒަެރއް. މިާހރު  ދެްނ އަޅުގަނުޑމެކޮމާރސް އަށް ނަންބޯޑު ބަަދލުވުމަށްފަހުަގއި

ބިމެްއ މާލެއިްނ  2ރު އޮްތ އަޅުގަނުޑ ގަބޫުލކުާރ ގޮތުގަިއ ހަމަަގއިމުވެްސ އޭ  ،ވެސް އަޅުގަނޑަށް ީހާވ ގޮތުގައި

ކުްއޔަށް ބޮޑުބައި ޔަށްުވރެ ަބއިކޮށްފައި ެއއްބަ 2ރީ މިހާރު ެއހެ ބިން އެއް. އޮންނާނެ އެބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާފަ

ދެއްވައިގެން ޭއގެއިން ެވސް ަވރަށްބޮޑު ނަފާއެއް ލިބޭނެ. އަނެއް ބިމުގައި އިމާރާތެއް ކުރަންެވގެން އަޅުގަނޑު 

އަޅަންީކ އެތާ. އެތަން ވެސް ިމހާުރ އެއޮީތ ބުރީެގ އިާމރާތެްއ ފުރަތަަމ ރާއްޖޭގަިއ  25ތެރެައކުން ހަނދާންހުިރ ދޭ

ީވގޮތް ެވސް އަޅުަގނޑު ހަނދާން އެބަހުިރ މިާހރު ވެސް. ުފރަތަމަ ބަޔަކަްށ ހާދިސާ ހިނގާފައި  . އެކުއްޔަށް ދީފަ

ދީަފއި އެމީހުންނަްށ އަނެްއކާ ޢަދުުލވެިރ ބަދަެލއްެގ ގޮތުގަިއ . ކުދިކުިދ ގޮޅިތަކެްއ ހަދާފަ ކުއްޔަށް ދެީނ ސަުރކާރުން 

. ނަ ަފހަރަށް މިާހރު އެއޮތީ ކުއްޔަށް ދީފަވަ 2ފަިއ އަނެއްކާ އަުތލާދީފައި އެބިން އަތުލީ.  އެއްބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ

މިހާުރ ރާއްޭޖގެ ވިޔަފާިރ ބޭުރ އެތަްއ ކަމެއް ިމ ޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމާރްސގެ ދަށުން ހިނގަމުން އެބަދޭ.  މިކަހަލަ އެތައް

ތެރި ަރއީްސ މިއޮތީ ިއއްޒަތް 90ގާތްަގނޑަކަށް މިހާރު %ވެސް  ފުރޮޅިގެން ދިަޔއިރުމީހުންގެ އަތްމައްަޗއް 

މި ޗެމްަބރ އޮްފ ކޮާމރސް  .. ކުިދ އަިދ މެދުފަންތީގެ ިވޔަފާިރ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީނޑުމެން އަތުގައަޅުގަ

ވެރިްނކޮޅެއް. ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ  ކޮށްގެން އުޅޭ މަދު ވިޔަފާރިތިބީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި މޮނޮޮޕލީުކރަން މިކޮންޓްރޯލު

ަފހުން އަޅުގަނުޑ ވެްސ ރައްެޓއްސަކު ރާއްޖެއިްނ  ޗަށް ޮގއްސަ. ވަރަށް މީހުންެގ އަތްމައް ވިޔަފާރި ިމހާުރ އެއޮީތ ބޭރު 

ަރއްޓެއްސަުކ މާެލ އަިއ ދަތުރެްއގައި އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ ރައްޓެހިްނ ތިބޭތީވެ  ބޭުރގަިއ ވެސް ، ރާއްެޖއިން ބޭރު
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ހަމަ ސްޓޯެބރީ  ުކރަނީ. މިތާ ކަަހލަ ސުވާުލ އޭނަ ވެސް ދިޔައިްނ ލޯކަްލ މާރުކޭްޓ ދައްާކލަން. ހަަމ ސިއްަސިއގެންދާ 

އެިހސާބަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަން  .މާުރކޭޓު ވެސް ހެދެީނހެއްޭޔ މިހާރު. ރަންބުސްތާނާއި، މަބުސްތާނާއި، މި ލޯަކލް

ޔާީތ ކި، އެއްވެްސ ކަމެްއ މިއަދާިއ ހަމައަށް، ދިޔައިުރ ވެްސ މި ޗެމްަބރ އޮފް ކޮާމރސް އިން ެއއްވެްސ ފިޔަވަޅެއް

، މިކަހަަލ ގޮތަްށ މަގުމަތީ ބާޒާުރ ހިްނގުމާވެްސ އެބޭފުޅުންނަށް ފައިދާ ލިބޭ ޑު ާނހަން. ހައްތަހާ ވެސް އަޅުގަނ

ބޭުރ މީހުންެގ އަތްދަށުްނ  ،ާމޔަތް ުކރަންޙިވިޔަފާރި ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންދާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ިމ ފެންނަނީ. 

ކަެމއް ކޮށްދެވިފަިއ އޮތްތަނެއް ިމހާތަނަކަށް އަޅުގަނޑަކަްށ ން ެއއްވެސް މަތްވާއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވިޔަފާރިން ަސލާ

ުކރުން ކަަހލަ ގޮތަކަށް މަަސއްކަތް ުކރެވެމުންދަނީ. ދެން ބޭ އާމްދަނީ އިތުރު ވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ލި ހައްތަހާ ؛ނެތް

ވާނީ.  ޔާ ކިހިެނއްތޯބާރެއް ެދއްވައިފިއް އަޅުގަނޑު މިހާރު ކަންބޮޑުވާ ކަންބޮޑުވުމަކީ އަދި މިބޭފުުޅންނަށް ގާނޫނީ 

ރުޞަތެއްަގއި ވެސް ހެދޭ ގާނޫނުތަކުގަިއ މިއަދާއި ހަމައަށް ހުަށހެޅޭ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް މިގޮތަްށ ލިބޭ ކޮންމެ ފު

. ކަންބޮޑުވުން އަޅުގަނޑުެގ އެބައޮތް އެ، ވެސް ނާޖާއިުޒ ފައިދާ ނެގުްނ އަޅުގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގއި އާއްމުވެފައިވާތީ

އަޅުގަނޑުމެން ކުިރ ުއއްމީދު ، ޢިއްާޔ ޗެމްބަރ އޮްފ ޮކމާރސް އަްށ ބަދަލުވީމަާފރިވެރިްނގެ ޖަމުއެހެންނޫން، ވިޔަ

ގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު މަންޒަުރ ވަރަްށ ތަފާތު. ދެްނ ިމއަދު އަޅުގަނުޑ މިދައްކަީނ ގާނޫނެއްެގ ދަށުްނ ޗެމްބަރ އަޅު

އަޅުގަނޑު މަށް. އެއީ އަޅުގަނޑު ވެސް ދެޭކގޮތް. ނގަޅުެވގެންދާނެ ކައޮފް ކޮމާރސް ހިްނގާއިުރގައި ކަންކަްނ ރަ

ތަމަ ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި ގާނޫނީ ގޮތުން މިރަޖިސްްޓީރ އުއްމީދު ކުާރ ގޮތް. މި ޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމާރްސއިން އެންމެ ފުރަ

އަިދ މަކީ ކުދި ތަންާވ މި ބޭފުޅުންނަށް ގާނޫީނ ބާުރ ލިިބގެން އަންނަިއުރ އަޅުގަނޑު ދެކެްނ އެންމެ ބޭނު، ވެގެން

ެދއްވުން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ އިއަލުން އަނުބރާ ހޯދަ މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ިދވެހިންެގ މައްޗަށް

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ެއއްގެ މަަސއްކަތް ކޮމިޓީ 4ވަޑަިއަގންނަވާނެ މިވަގުތު އެބަ ގިއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެނ

އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ މަސައްކަތް. ޖުޑިޝަރީ މަސައްކަތް. ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓްޕަރައިޒަްސގެ ކޮމިީޓގެ ، އެއީ. ހިނގަމުންދޭ

ޓީތަކުގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުްނ ވަޑައިގެްނީވ ކޮމިޓީ މިކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް އަދި އާއްުމ ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް. ެއ ކޮ

ތިއްެބވީ. މިހާުރ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ިމ އަުރވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާިއރާެގ އި އެބޭފުޅުން ގަިއ މަސައްކަތުގަ ކޮޅުތަކުކޮޓަރި

 ްނ ވަޙީދު.ސައިއިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙު
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ކްލަްބ ޖަމުޢިއްާޔ  ދަނީ ތަނަްށ ހިނގަމުްނ އެ ސް މިހާރބަރ އޮްފ ކޮމަމްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޗެ

ްސ ގާނޫނެއްެގ ދަށުން ރިދވެހިރާއްޭޖގެ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަ، ގަޫބލުކުރަނީ ގެ ދަށުން. އަޅުގަނޑުހިންގުމުގެ ަގވާއިދު

 ެވރިންނަށާއި ިވޔަފާރި ސަބަބުން އްާޔ ޭއގެ އްޖެނގަ ހިްށ ނޫނެްއގެ ދަށަގާ، ގުމުންނހިނގަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ހި

މި ކަމަށް. ދެްނ އެކަމަްށ ޓަކަިއ އަޅުގަނުޑ  ތަެކއް އެތަްއ ފަސޭހަތަެކްއ ލިބިގެންދާނެޤުއްޙަްއ އެތަ އުމަރުންނަށްކޮންސި

އަޅުގަނޑު ، އެއާެއކުހަމަށް ޝުކުރުދަންަނވަން. ފައިއްޒަތްެތރި މެންބަުރ ޝަރީ ،ބިލު ހުށަހަޅުްއވާފައިާވ މެންބަރަށް

ރުޙަލާަގއި ގެންނަންޖެޭހ ބަެއއް އިޞްލާޙުތަްއ އެބަުހރި. މަ  މިޓީ ފަހު ކޮމަށްިބުލ ބަލަިއގަތުވޭ ލަްނ ބޭނުންފާހަގަކޮށް

އްޔަތަކަްށ މާސްެގ މަސްއޫލި މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ ވިޔަފާިރވެރިންެގ ޙައްޤުތަްއ ަރއްކާޮކށްދޭ ފަދައިން ޗެމްަބރ އޮްފ ކޮ

ދަށުން ހެދުން. ނުެގ ތްތަކެްއ ގާނޫގޮ ޙައްޤުތަްއ ެވސް ރަްއކާތެރިކުެރވޭނެ ކޮންިސއުމަރުންގެ  ންޖެހޭ އެބަ ވާ

 ބޭރުގެ  ބޭފުޅުން ދެންއަދި ކޮންސިއުމަރުންނާއި ިވޔަފާރިެވރިންނާ ނުގުޅި ވިޔަާފރިތަްއ ކުރިެއރުވިގެނެއްދާނެ. 

 ޭބރު ށްއަޅުގަނުޑ ވެްސ ގަބޫލުކުރަްނ ަގވާއިދާ ިޚލާފަށް އެއްވެްސ ފަރާަތކަ، ިއރުވާފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާީރގެ ވާހަކަދަްއކަ

ުހއްދަ ލިބިގެްނ  ނެ. އެހެންނަމަވެސް ގަވާއިދުންނުދާ ނެއް ިވޔަސް ވިޔަާފރިކުެރވިގެ ށްވެއްސަކަދި ދި އަ ކަށް ވިޔަސްމީހަ

ބަރުގަިއ ބައިެވރިވެ އެބޭފުޅުންގެ ިޚޔާލު ފާޅުކުރުމަީކ މްރަޖިސްޓްރީުކރެވިގެން ހިންގާ ޭބރުގެ ިވޔަފާރިތަކަށް ވެސް ިމ ޗެ

 ށް ބިލަށް ބަލަިއލާއިުރގައި ބިުލގައި އަޅުގަނޑަމި  އަޅުގަނޑު ދެން ށް ވާންޖެހޭ.ކަުކރެވެންޖެހޭ ކަމަ ވެސް ކޮންމެހެން

ސް ބޯޑުެގ ންނަރރެޓަރީ ޖެެނރަލްައކު ގަވަ ފާހަގަކުެރވޭ ދެތިން ކަމެއް އެބައުޅޭ ރަނގަޅުކޮްށލަންޖެހޭ. މިސާލަކަށް ސެކެ 

ގިަނ ރަންޖެހޭ އިާދރީ ަވރަށްވަހުން ުދވަހަށް ކު ރެޓަރީ ޖެަނރަލްއަީކ ދުމެންބަރަކަށްވުން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ ސެކެ 

ެރޓަރީ ޖެެނރަްލ ނަގަންޖެހޭީނ ޕްރޮފެޝަަނލް ބޭފުޅެއް. ސެކެ  ،މަސައްކަތްތަކެްއ ކުރަންޖެޭހ ބޭފުޅަކަށްވާިއރުގައި

އެދޭ ، ްލ ޮހވުމަށް އަޅުގަނޑު ހުަށަހޅަނީ ހަމަ އިޢުލާނުކޮށްގެްނ ްޕރޮފެޝަނަްލ މީހުންރެަޓރީ ޖެެނރައެހެންވީމާ، ެސކެ

ކުރުން އެއީ ަމއްސަލަެއއް ނެތް ޢައްޔަނުސް ބޯޑުން ންނަ ރގަވަ ރަނގަޅު މީހެްއ އިން އިންޓަވިއުކޮށް މީހުންގެ ތެރެ

 ގޮތަށް  ްބ ޖަމުޢިއްޔާ ކްލަންނެވިހެްނ ކުރިްނ ދެައޅުގަނޑު ، އަނެްއ ކަމަކީ ނުކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާަހގަކުެރވު

، ެއއް ބާްއވަމުންދޭ. އެހެންނަމަވެސްރެފއާްޓރޭޑް ރިެވރިންގެ ެމ އަަހރަުކ ވިޔަފާ ހިންގިއިުރގަިއ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކޮން

އެްއ މެނުީވ ްނ ހިންގަްނ ބޭނުންވާ ެފއާސްއިރމި ބިލު ިމހާުރ ބުނާގޮތުން ގާނޫނަކަށް ވެއްޖިއްާޔ ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ

 އިުއކުޅުތަކާ ގންަވރަްށ ގިަނ މާކެޓި ހިްނގޭކަށެްއ ނެތް. ިމ ޒަމާުނގަިއ ވިޔަފާީރގައި  ެފއާތަކެއް އެހެން އެއްވެްސ 

ހުނަރުތަްއ ބޭނުންކުރޭ. އެހެންވީމާ، ހަަމ ފަހަެރއްގަިއ ވުްނ އެކަށީގެންާވ ކަމެްއ އެްއ ަވއްތަރެްއެގ ވިޔަފާިރކުާރ ބައެްއ 

ފެއާެއއް ބޭްއވުން. އެ ފެާއ އެީއ ޓްރޭޑް ެފއާއަކަށް ބަަދލުވެގެންދަީނ  ގލަ މާކެޓިންވަކިން ކޮންމެވެްސ ކަހަ 

ގަނޑުމެނަކަށް ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އެކަހަަލ ކޮންމެ ފެއާެއއް އެީއ ހާހިސާބަކުންތޯ އަޅުކި

ަބރ މްއިންވެޓަީކ ޗެ ގން މާކެޓި ހެން ކޮންމެ ކަށް.ުހއްަދ ނަގަންޖެޭހ ކަމަކަށްވާއިްނ ސްރޗެމްަބރ އޮފް ކޮމާ ކޮންމެހެން

އެ ބާްއާވ ހަމަ ން ސްއިރޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ ، މަވެސްވާކަށެއް. އެެހންނަ ން ހުއްދަ ނަގަންެޖހޭ ކަމަކަށްސްއިރއޮފް ކޮމާ
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 ވިޔަާފރިކުާރ ބަޔަކު ހަމަ ިވޔަފާރި ޭއގެ އިުތރުން ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ  ކުނެ. ެއކަމައްވިދާފެާއ ބޭއަހަީރ ޓްރޭޑް 

ދަބެއް ެއއްވެްސ މަށް. އެކަމަކުން އަމާކެޓިންގ އުޫސލުން ުކރެވެންޖެހޭނެ ުހރިހާ ކަެމއް ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަ ވަންކުރިއަރު 

ވަރަކަްށ ލިބިގެންުނވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިކަހަަލ އަިދ ެވސް ކުދިކުިދ ކަންތައްތަްއ އެަބހުިރ އަޅުގަނޑު އެދެނީ ިމ 

ދިއުން. ާލގައި ިމ ބިލަްށ ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކެްއ ގެނެސް ގާނޫނަކަށްވެގެްނ ޙަރުބިލު މަޖިލީހަްށ ބަލަިއގަނެ ކޮމިީޓ މަ

ާކއި ކުރެވޭެނ ސްއަްށ ލިބިގެންާދ ބާރުތަރ ހަަމ ޔަގީްނ ިމ ގާނޫނަކަްށ ވެގެންދިއުމުްނ ޗެްމބަރ އޮފް ކޮމާއަޅުގަނޑަށް

ޝުުކރުއަދާކޮްށލަމުން   ހުށަހެޅި މެންބަރަށްއަދި ވެސް މި ބިލު އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ކަންތައްތައް އިުތރުވެގެންދާނެ.

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ށް ޝުުކރިއްޔާ. ވަރަށް ދެއްވި ުފރުޞަތަޑައަޅުގަނ

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ނޮޅިަވރަމް ދާިއރާެގ އިއްޒަތްތެިރ ، ައރުވަނީ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިާހރު ިމ ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްެތރި 

 އަށް.هللا މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

 

 ާވހަކަދެއްކެވުން:هللا މަދު ނަޝީދު ޢަބްދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރގެ މެންބަުރ މުޙައް

 މި ވިޔަފާރިުކރަން ގަިއ ދައިދޭން މަަސއްކަތްުކރާއިރު ޝުކުރިއްާޔ ަރއީސް. މިާހުރ ވިޔަާފރިވެރިންނަްށ ފުރުޞަތުަތކެއް ހޯ

ންދޭ.  އެބަ އެްއޗިހިތައް ައގުބޮޑުވެގެށްތިބި މީހުންގެ ޙައްޤުތަކެއް ވެސް އެބަޖެހޭ ޙިމާޔަތްކުރަން. ކޮންމެ ރޯދަމަހަކަ

 ހުންެގ ޙައްޤުތަކެއް އްެލއް ނެތް. ެއހެންވީމާ، މި ިބލުގަިއ އެބަޖެހޭ ހިމަނަްނ ވިޔަފާިރކުރަންތިިބ މީޙަެއއްވެްސ އެކަމަކަށް 

ދަމަހަކަށް ބަންގާޅީްނ ހިމަނައިގެން މިކަްނ ކުރެވޭކަށެއް ނެތް. ދެން ކޮންމެ ރޯއެކަނި ވެސް. ވިޔަފާރިެވރިންގެ ޙައްޤުތައް 

 ލަންކާ މީހުން ވެސް އެްއޗިހި ގެންނަނީ. މާރުކޭޓު މީހުން ވެސް އެއްިޗހި ެގންނަނީ. ންނަނީ. އިންޑިއާ ވެސް އެއްިޗހި ގެ

އްދައެްއ އެްއޗެއް ނޯވޭ. ގޮޅި ހަދަނީ މަތީގަިއ ވެސް ވިއްކަން ިމ ތިބެނީ. ެއއްވެސް ަކހަލަ ހުކައިރީ ގާގަނޑު 

ވެްސ ގޮޅިއެއް. ގާޑިޔަލެްއ ިއ ބަހައްޓާފަ ޮގޅިއެއް. ބަރޯއެއް އެވެްސ  އިށްޓެއް ަބހައްޓާފައަމިއްލައަށް. އެާތ ފުޅިމެދު ފޮ

ާދ  ގަންނަން ދެން އަޅުގަނޑުމެން، ިއރުލެްއ ހޯދާއްޙަކަންތައްތަކަްށ ވެްސ ގޮޅިއެއް. ެއހެންވީމާ، މި އި ބަހައްޓާފަ

 އް ނޭނޭގ މިހާަރކު.ިކހިނެއް ހުިރ އެއްެޗއްތޯ. އެކަަހލަ ެއއްވެސް ކަމެގެނެސް ކޮންތާކުން މިީއ މީހުންނަކަށް ނޭނގޭ 

ފިާހރައަްށ . ކަމެއްަގއެއްކުރަމުންދަނީ. ހަަމއެއް ލަމައެއް ޯނވޭ ެއއްވެްސ  ހިތަްށއެރިާހ ގޮތަކަްށ ކަންތައް ހަމަ މި 

ފާނެްއ ޠޫވަދެފައި އެްއޗެއްެގ އަުގ އަހާަފއި ދެވަަނ ފިހާަރއަށް ދާިއުރ އޭެގ އަުގ މިއިންނަނީ ބަދަުލވެފަ. ރާއްޖެއަްށ 

އެއްދުަވހުން ިދޔައީކީ ނޫން. ެއކަމަކު މުދަުލގެ އަގުބޮޑުވޭ  ނޫން. ބޯެޓއް އަޑިއަށް އެއް ދިާމވީކީ ޘާ އައީކީ ނޫން. ާކރި

ކުރަންވީ. އާއްމު ރައްޔިތުންެގ  އަނެއް ދުވަހަށް. އެހެންވީމާ، އެ ކަންަތއްތަކުގެ ޙައްޤު ހޯދަިއދޭން ފުރަތަމަ މަސައްކަތް

ކުރަްނވީ މި ކަންތައްތަކުގަ. ެއހެންވީމަ، ިމ  ކަތްކަންނޭނެގ ވިޔަާފރިވެރިްނގެ ޙައްުޤ ހޯދަން މަސައްފައިޙައްޤު ހޯދާ
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މަ ހިމަނަންީވކަމަކީ ާއއްމު ަރއްޔިތުންނަށް ީމގެ އެްއ އަެގއްގަިއ ދާއިމީކޮށް ލިބޭނެ ގޮެތއް. ދުވާލަުކ ބިލުގައި ުފރަތަ

 ދެއްިވ ދެއިރުދެދަޅައަށް ައގުބޮޑުވާ ކަންތަްއ ޙައްލުުކރާެނ ގޮތެްއ ކަންނޭނެގ މީގަިއ ހިމަނަންވީ. ޝުކުިރއްޔާ 

 ފުރުޞަތަށް.

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ފެލިޫދ  ،ްލ ރަޝީދުޟުއަޅުގަނޑު ިމހާުރ ިމ ފުރުޞަތު އަރުވަީނ އިްބރާހީްމ ފަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. 

  ށް.ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަ

 

  ން:ާވހަކަެދއްކެވު ލް ރަޝީދު ޟު ފެލިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަުރ އިބްާރހީމް ފަ

ަލގޮތެއްަގއި މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުުކރާ ާވހަަކ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ޖުމު

ޒަމާނުއްުސރެ ިމ ޢިއްޔާއެްއ ދިެވހިރާއްޭޖގައި ިވޔަފާިރވެރިންެގ ޖަމުއަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަުތގަިއ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވޭ. 

ހިނގަމުްނ އަންނަ ައއުން ޢިއްޔާއެްއގެ ގޮުތގަިއ ޖަމުޝަނެްއ މެދުވެިރވެގެން. އެސޯސިއޭހިނގަމުން މިއަންނަނީ 

އަޅުގަނޑު ދެކެމުންައއި ބަދަލުެވގެން ދިއުމަކީ ޢިްއޔާއަކަށް ވިޔަާފރިވެރިްނގެ ޖަމުނެޝަަނލް ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން 

ފުރުޞަުތ ފަހިކޮށްދިނުމުެގ ބޭނުމުަގއި ތަކަށް އީއެސް.އެމް.ެވސް ިމ ފުރުޞަުތގަިއ ދަންނަވާލަން. ހުވަފެނެްއ ކަމުގަިއ 

މު. ނެޝަނަްލ އްމި ގާނޫނު ވަރަށް ުމހިަރކާތްތެރި ވުމަްށ ޙަދާއިރާގަިއ ޙަޤީޤަތުގައި އަދި އެނޫނަސް ިވޔަފާރިތަްއ ފުޅާ

ރަުނގެ ދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަްއ ަހރުދަނާކުރުމަްށ އެޅޭ ކަމަކީ ކުިދ އަިދ މެ މު އްްސއެއްެގ މުހިރޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމާ

ވާމީ ފެންވަުރެގ އަޤްބައިނަލްއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މި ފުރުޞަތުަގއި ބިންގަލެއް ކަމުަގއި ވެސް 

ކަމުގަިއ  ވުން ތަުޢލީމާއި ތަްމރީނުެގ ފުރުޞަުތ ކަުމގައި ވިޔަްސ އަިދ ފެއަރތަުކގަިއ ބައިެވރިެއއީ ، ފުރުޞަތުތައް

ސްއިން އަދުގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ނޫީނ ރއޮފް ކޮމާ ފުރުޞަތުަތކަކީ ނެޝަނަްލ ޗެމްބަރވިޔަސް މިކަަހލަ 

ދަންނަާވލަން ބޭނުްނވޭ. މީގެުކރިން  ސްތަކަށް ހުޅުާވލަންޖެހޭ ުފރުޞަތެްއ ކަމުަގއި ެވސް މި ުފރުޞަތުގައި އީ.އެމް.އެސް

ގެންދާ ޢިއްާޔއިން ުކރަމުންއެއް ނެތް. ހަަމއެަކނި ވިޔަފާރިެވރިންގެ ޖަމުކަހުޅުވިފަފުުރޞަތުތަކެއް މިކަހަލަ 

ށް ކުޑަކޮަވރަށް ނޫނިއްޔާމު މާކެޓެއް ބޭއްވުން.  ނައިޓުމަސައްކަތްތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވާ ކަމުގައި ވަްނޏާމު 

ނޫނިއްޔާުމ ިމ ބިްނ ، ދިވެިހރާއްޖޭަގއިެދ ބިމެްއ ދެިވފައި އެަބއޮތް. މިީއ ޙަޤީޤަތުގައި ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ ތަމްސީުލކުރުން. 

ޮލކޭޝަނެއްގަިއ ޢިއްޔާއަްށ ދެވިފައިާވ ެދ ބިމަީކ ވަރަްށ ފައިްނ ޅުގަނޑުމެންނަށް ެއ ޖަމުމާލޭގަިއ ސެންޓްަރލީ އަ

 ޢިއްޔާއަށް މި ދެ ބިމުގެ ސަބަބުން އެދެވޭ މަންފާތަކެއް ދެވިފައިވާ ދެ ބިން. އެހެންނަމަވެސް، ވިޔަފާރވެރިންގެ ޖަމު 

އެްއ ނެތް. ކަ ތުގައި ީމގެކުރިްނ ފައިދާތަެކއް ކުރެވިފަލަގޮތެއްަގިއ ވިޔަފާިރވެރިންނަްށ ަޙޤީޤަޖުމު ، ކަމުގަިއ ވިޔަސްކުރި

ވިޔަާފރިެވރިންެގ ވެްސ ފައިދާތަކެްއ ވެފަިއ ނެތްކަން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަުތގައި ދަންަނވާލަން. އަދި މިއަދާހަމައަްށ 
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ވެރިންެގ ބޭސްެއއް ވިޔަފާރި ވިޔަްސ ރަނގަޅު ޑާޓާމިނިސްްޓީރ އޮްފ އެކޮނޮމިކުަގިއ އޮްތ ަކމުގައިބޭސްއެއް ޑާޓާ

ގަނޑު ޤަޫބލެއް ުނކުރަން. ައދި ވިޔަފާިރވެރިން ގިންތި ުކރުމުގެ މަަސއްކަތްތަްއ ވެްސ ޢިއްޔާގައި އޮްތކަމަކަށް އަޅުޖަމު

ސްގެ ެތރެއިން ުކރުމަކީ އެދެވޭ ކަމެއް ކަުމގައި މި ފުރުޞަުތގައި އަޅުގަނުޑ ރޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ ނެޝަނަލް  މީ

ރައީސް، ުކރެޭވ މެންބަރުްނ އަްށ ޢައްޔަނުޢިއްޔާރުްނ ދަންނަާވލަްނ ބޭނުންޭވ ިމ ޖަމުމީގެއިތުފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ. 

އަދި  މި ަރއީސާިއ ނައިބު ރައީސް ، މެންަބރުން 5ްލ އަދި އޭގެއިުތރުްނ ރަރެަޓރީ ޖެނެ ސެކެ، ނައިބު ރައީސް

ސޯސިއޭޝަނާިއ އަިދ ހައުްސ އެ ކުރުމުގަިއ ެގސްޓުމެންބަރުްނ ޢަްއޔަނު 5ރެޓަީރ ޖެނެަރލްެގ އިުތރުްނ ސެކެ

 ކޮންސްްޓރަކްޝަން ެއސޯސިއޭޝަނާިއ އަދި އޭގެއިުތރުން ކޯޕަރޭޓު  ،މް އިންޑަސްޓްރީާއއިޫޓރިޒަ  އޮފްއެސޯސިއޭޝަން

އަޅުގަނޑު ހަަމ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންޭވ މި ކަނޑައަާޅ ފަރާތެްއ ހިމެނިގެންދޭ.  ކުއަދި މިނިސްޓްީރގެ ެއއް ުމވައްޒަފަ

ސްގަިއ ރމި ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާޢިއްޔާތަކަށް ެވސް ޖަމުރަކާތްެތރިވާ ކުލަުބ ހަފަރާތުން  ފުރުޞަތުގައި އަންހެނުންގެ 

 ރައްކާެތރިކުރުމަްށ ވެްސ ުކާރ ވިޔަފާރިަތއް އިނުމުގެ ފުުރޞަތު ފަިހކޮށްދޭންޖެހޭ. އަންހެނުްނގެ ަޙއްޤުތަާކއި އަްނހެނުން

، ދިވެހިާރއްޖެދެ ބިން އިނގޭތޯ. މީގެކުރިން މިދެންނެވި  އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަުތ ޤަބޫލުުކރަން.ން ކަބާރުއަޅަންޖެހޭހަމަ 

. ބިްނ ދުވަހުްނ ނުާވ އެންމެ ކަމެްއ އޮންނާނީ. އެީއ ބިން ރީެވލިއު މުޅިދުނިޔޭގައި ވެްސ ޙަޤީޤަތުގަިއ ހަމައެކަނި 

ސް ހަމަ އަގުބޮޑުަވމުން. އެހެންވީމާ، މި ދެ ބިމުގެ ވެިލއު ވެ، ައގުބޮޑުވަމުން، ދުވަހަށް ދާނީ އަގުބޮޑުވަމުން

ުމ ކަމެްއ ކަމުގަިއ އްބޭނުންކުރުމަީކ މުހިގޮތަކަްށ ނަ ދެ ބިްނ ެއކަށޭ އެބަޖެހޭ. އަދި މި ަފއްތަން އަށް ވެސް މީގެތެރެ

ހަަމ ޢިްއޔާއެްއ ވެްސ ީމގެ ޒުވާނުްނގެ ޖަމުމީގެުކރިން ގަނޑު ާފހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ. ވެސް ިމ ފުރުޞަުތގަިއ އަޅު

ޢިއްޔާ ވެސް މިފަދަ ގޮތަކަްށ ގާނޫނީ ބާުރ އަދި ޒުވާުނންގެ ޖަމު ޤަބޫލުުކރެވޭ. ކަން އަޅުގަނޑަށްއޮތްމިގޮތަށް 

، ލު ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީޙާ ޤަބޫލުކުރާލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ 

 ސް ރއްަގއި ނެޝަަނލް ޗެމްބަރ ކޮމާވިޔަްސ، އަދި ޚާްއޞަގޮތެޢިއްޔާެއއް އުފެދުުނ ކަމުގައި ނެޝަނަލް ޒުވާނުންެގ ޖަމު

 ހަރުދަނާުކރުމަށް ޓަކަިއ ސްތައް.އީއެމް.އެކިއެކި ާދއިރާތަުކގައި ހަރަކާތްެތރިވާން އެބަޖެހޭ. ޚާއްަޞގޮތެއްގަިއ އެސް

ހައުސްެގ ވިޔަފާރިތަާކިއ އަިދ އެހެންނޫނަްސ ްނ އެބަެޖހޭ. ގެސްޓު މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރަވަރަްށ ުބަރ ކުރެވެންުހިރ 

ދިމާާވ މައްސަލަަތއް ކަްށ އޭެގިއތުރުން ކާބޯަތކެތީެގ ވިޔަާފރިތަިއ ގުޭޅ އެކިެއކި ވިޔަފާރިތަާކިއ އަިދ ވެރިކަުމގަފަތުރު

ިމ ނެޝަނަްލ ޗެމްބަރ އޮފް ގާނޫނުްނ ިމ އަޅަންޖެހޭ. ނޫނިއްޔާުމ  އްލުކުރުމަްށ ެވސް ިމ އެސޯސިއޭޝަނުްނ ބާރު ޙަ

ިއ ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ. މީގެއިުތރުން ހަަމ އަޅަންޖެހޭކަން މި ުފރުޞަތުގަ ސްއިން ާބރުރކޮމާ

ވާމީ މުއާޙަދާތަކުގަިއ ޤް އަބައިނަލްމި ބިލުން ހަމަ ދަންނަާވލަން ބޭނުން، އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ުކރުކޮްށލަމުން އަޅުގަނޑުގެ 

ކާިއ އަދި ޙައްޤުަތއް މަަސއްކަތްތަބައިވެރިވުުމގެ ފުރުޞަާތއި އަދި ހޭލުންެތިރކަން އިތުރުުކރުމުގެ  މެންއަޅުގަނޑު

 ން ސްގެ ިބލުން ރަމްޒުކޮށްދޭކަރމި ނެޝަަނލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ މާޔަތްކުރުމުެގ މަސައްކަތްތައްޙިހޯދައިދިނުމާއި 

ސްތަކަށާއި އަދި ުކރިއަށްއޮްތ މުސްތަޤުބަލުަގއި .އެމް.އީފާހަގަކޮށްލަން. ެއހެންކަމަށްވުމާ ެއކީގަިއ އަޅުގަނޑު އެދެނީ ެއސް
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 އައިމަ ލިބިގެން ދިއުން. ބަެލއް މި ބިލުން އަިދ ގާނޫނަކަށްވެ ވުޖޫދުެވގެންންނަށް ފާގަތި މުސްތަޤުވިޔަފާރިެވރި

ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދި ެމދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ާޚއްޞަގޮތެްއގައި އަންހެްނ އަޅުގަނޑު އެދެނީ 

ޙަޤީޤަތުގައި އިުތރު ފިޔަވަޅުތަކަްށ ކުރާ މަސައްކަތުަގއި  އެ ފަރާތްަތކަށް މިހިމަނައިގެން ބޭކަނބަލުން ވެސް މީގައި 

 ަވރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.މަގުފަހިކޮށްދިނުން. ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ޓަަކއި 

 

  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ދާިއރާެގ  ުފވައްމުލަުކ ދެކުނު، އަޅުގަނޑު މިާހރު ިމ ފުރުޞަތު ައރުވަނީމެންބަރު.  ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި 

 މުޙައްމަދު މުމްތާޒަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން: ފުވައްމުލަކު ެދކުނު ދާިއރާގެ މެންަބރު މުޙައްމަދު މުމްތާޒު

ުމ އްރަްށ މުހިދިއުމަީކ ވަހެދިގެްނ ސްއިްނ ރޗެމްަބރ އޮފް ކޮމާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ގާނޫނެްއގެ ދަށުްނ ޝުކުރިއްާޔ 

ުމ ކަމެްއ ކަމުަގިއ ވެްސ އަޅުގަނޑު ެދކެން. އްރާއްޖެއަްށ ވަރަްށ މުހި  އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެީއ މިަވގުތު ކަމެއް ކަުމގައި 

ތަުކގަިއ ަވރަށްގިނަފަަހރު ޗެމްބަރ އޮްފ ބޭުރ ޤައުމުތަާކއެުކ ކުެރވޭ މުޢާމަލާތު، މިހެން ދަންނަވާލަްނ މިޖެހުނީ

ރ އޮފް ކޮމާސްއިްނ އެންޑޯޒްކޮށްފައިާވ އެޕްރޫްވކޮށްފައިާވ ތަކަީކ ޗެމްބަހުށަހަޅަންޖެޭހ ޑޮކިއުމެންޓު ؛ސްގެރކޮމާ

ސްއެއް އުފެދިގެން ރއެއްޗެހިތަްއ ކަމުގަިއ ވެސް އެަބ ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ، ގާޫނނެއްގެ ދަށުން ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމާ 

ކަމަށް ޓަކަިއ ިބލު  ނޑު ެދކެން. އަދި ިމ ބިުލ ހުށަހަޅައިދެްއވިމު ކަމެްއ ކަމުަގއި އަޅުގައްދިއުމަކީ ހަަމ ަވރަށް މުހި 

ވެްސ ދަންނަވަން. ހަމަެއއާއެކު،  އިއްޒަތްތެިރ މެންބަުރ އިްބާރހީމް ޝަރީފަްށ ޝުުކރު ދާއިާރގެ އިދެއްިވ މަރަދޫ ހުށަހަޅަ

ކަންަތއްތަކެއް އެަބހުރިކަމަްށ  ބައެްއ ކަހަލަ އިްޞލާޙުކޮށްލަންބިލުަގއި މި ، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީއަޅުގަނޑު 

ޗަންދާެއއް ނެގުމެްއ ނެތި އެްއވެސް ޕޮއިންޓުތަެކއް ހުަށަހޅާލަމޭ. އެގޮތުން ގަކުރަމޭ. އަދި އިުތރު އަޅުގަނޑު ފާހަ

 މު ކަެމއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑުއްުމހި ދިއުމަކީްސގެ މެންބަރުންަނށް ވެގެްނ ރޗެމްބަރ އޮްފ ކޮމާމި މެންބަރުންނަށް 

ާދ ތަން ތަނެްއ ކަމުަގއި ވުމަީކ ބައިެވރިވުްނ ހިމެނިގެން ސްއަީކ ަކއުންސިލުތަކުގެ ރޗެމްަބރ އޮފް ކޮމާ ދެކެން. އަދި 

ަގއި ހިމެނޭ  19އެޖެންޑާ ، މުކަމެއް. މިހެްނ ދަންނަވާލަްނ މިޖެހުނީއްވެސް އަޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އެީއ މުހި

ުމ އްމުހިދައިދިނުމަށް މާކެޓު ހޯ ،ވިަޔފާރިތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ފުރިހަމަެވގެންދާއިރު ރަށްރަުށގައި ތަޢާރުފުވާ ތައްތައްކަން

ކަންކަާމ ދޭތެރޭަގއި މިރޯލެްއ އަދާުކރެވިދާނެ ތަންތަން ކަމުގަިއ ވެސް އަޅުގަނޑު ެދކެން. އެހެންވީމާ، ކޮމިީޓ މަރުޙަާލގެ 

ލަކޮށް މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ އް ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ެދކެން. ޖުމުވިސްނުމަކީ މުހިންމުކަމެއިތުރަށް 

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.. ލަން. ދެއްވި ުފރުޞަތަށް ޓަަކއި ޝުުކރު ދަންނަވަންދަންނަވާ
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  ރިޔާސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުުނ ދާއިާރގެ ، އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާުރ ިމ ފުރުޞަތު އަުރވަނީޝުކުރިއްާޔ 

 ށް.އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދަ

 

  ާވހަކަދެއްކެވުން: ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަުރ ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު

ރައީސް. ހުށަހެިޅ ބަހުސްުކރެވެމުްނދާ ބިލަްށ އަޅުގަނޑު ވެްސ ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ދަންނަވަން.  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

ދިެވހި ިވޔަފާރިތަްއ ޢިއްޔާއިން ވެރިންެގ ޖަމުވިޔަފާރި ، ަފރާތުންއެ  ން ހުީރ މީގެކުރި ކަންބޮޑުވުންތައްއެކަމަކު 

ިމ ގެެނވޭ މީދުުކރަނި އްއުއް ުކރަމުންދާތަން ނުފެނުން. ރިއިުރ ވެްސ ެއަކންތަކު ކުރިއަުރވަން ކުރަންުހިރ މަސައްކަތްތަްއ 

 ކަމަށް. ކުރާނެ ދިެވިހ ަރއްޔިތުންނަށް އޭެގ ލާބަާޔއި މަންާފ ، ޢިއްޔާެގ ުދވެިލ ބާުރވެއިޞްލާާޙ އެއްކޮްށ ެއ ޖަމު

މި މަޖިީލހުގެ ޒިންމާއެްއ އެކަަމކަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނު ހެދުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ގާނޫނެްއ ހަދަން ޖެިހއްޖެ ޙާލަެތއްގައި 

ފާަހގަކޮށްލަންޖެޭހ މާޒީގަިއ އެކަމަކު  ފަރާތްަތކަށް ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެކަން އެ، ވާއިރުކަމަށް

ެދވުނު. އަޅުގަނުޑ ުކރިއަްށ ގެން އްކޮށް ވެްސ ަވރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެ ގާނޫނުތަްއ ނެތްިއރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަާފރިތައް 

ގެތައް. ިދވެހިކާުޑ ގެތަކަީކ ިދވެިހ ރަްއޔިތުން  ފާހަގަކޮށްލާނަްނ ދިވެިހ ވިޔަފާީރގެ ރަންޒަމާން ދެކެފަިއާވ ދިވެހިކާޑު

 ،ފާޑުފާޑުގެ ެވރިން. އެތާގައި ިމހާުރގެ ނަމުން ނަމަ ފުރިހަަމއަށް ޙިއްާޞވެގެން ހިންގި ކާޑުގެތަެކއް 100% އޭގައި

، އޭރުެގ ކާޑުެގ ެވރިާޔ ަވރަށް ސްމާޓުއެމް.ޑީ.އާއި މެނޭޖަރުންނާއި ނުވަަތ ެޗއަރމަނުންނާިއ ކިޔާފަިއ ނަން ނެތެްއކަމަކު 

 ވަރަށް ުފރިހަމަ. ދިވެިހކާޑުގެތައް ހިނގަމުންއަީއ ދިވެިހ ރަްއިޔތުން....

 

ީމހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ  އަިދ އޭެގއިން އެިއ ިމ ތަކެިތ ގަނެގެން. އެމީހުންނަށް ެއ ވިްއކައިދީގެްނ އެމީހުން ހިއްާކ މަހާ

ވީއިުރގަިއ  ތުންނަްށ ބަހައިީދގެން. ެއހެންކަމަށްއާމްދަނީ ހޯދައިީދގެން އަިދ އިންޞާފާިއ ހަމަހަަމއެއާއެުކ އެ ރައްޔި

ކަންކަން ފުިރހަމައަށް  ޢިއްޔާތަކުން މިެގ މިފަދަ ޖަމުއަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދުކުރަނީ މިއަދުވެްސ އަޅުގަނޑުމެން

ލަކޮށް މި ބިލަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އެކަމަކު، ދިވެިހ އެހެންވީމަ، ޖުމުދޭނެ ކަމަށް. ކޮށްދެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް. 

އްޓަންވެގެްނ ދާންޖެހޭ. ރިތަކަްށ ލާަބޔާއި މަންާފ ހުިރ ގޮތަކަށް މި ިބލު އަދި އިުތރަށް ބަ ރައްޔިތުންނަށް ިދވެހި ވިޔަފާ

އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީ ަމރުޙަލާަގއި މި ުފރުޞަތު ލިބި އަދި މިކަމަށް ރަނގަޅު ޙައްުލ ހޯދައިެދއްވާނެ ކަމަްށ 

 އުއްމީދުކުރަން. ޝުުކރިއްާޔ އިއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

 

 ދެއްެކވުން:ރިޔާސަތުން ާވހަކަ
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ުދގެ މަސައްކަތް ނިންމާލުމުގެ ުކރީގަިއ އަޅުގަނޑު އެންމެ ފަުހ ޝުކުރިޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަ

 ފުރުޞަތު މި ައރުވަީނ ވިލުފުީށ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޙަސަން އަފީފަށް. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން:ވިލުފުށީ ދާިއރާެގ މެންބަރު ޙަސަްނ އަފީފް 

ސް އިންޑަސްޓްރީ އުފެއްދުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުްނ ރފް ކޮމަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ނެޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮ

ވެސް ާތއީދުކުރަން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ބަާލލަން  އެއަށް ަހއިސިއްޔަތެްއ ދިނުމަށް މި ހުށަހެޅިފައިާވ ބިލަްށ އަުޅގަނޑު

ޒަިރއްޔާއިްނ މި  ންޯތ އަޅުގަނޑުމެން މިފަަދ މުއައްސަާސެއއް އުފެއްިދ ގާނޫެނއް މި، ގާނޫނެއްގެ ޖެހޭ ީކއްވެގެއެބަ

މަސައްކަްތ މި ޖެހޭ ދުނިޭޔ އެހެން ަޤއުމުތަކުގަިއ މުއައްއަސަސާ އުފައްދަން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ަބލާަލން އެބަ

ޢިއްޔާތަކަީކ ަވރަށް ުފންނާބުއުސް ޤައުމުތަކުގަިއ މިފަދަ ޖަމު ދުނިޔޭެގ ބޮޑެތި އަދި ވިޔަފާީރގެ ގޮތުން  .ކުރަމުންދާ ގޮތް

އިން ިމ މުއައްސަާސ ޢާމި ގާނޫނެއްގެ ަޒރި މެންޢިއްޔާތަކެއް. އާދެ! އަޅުަގނޑުއް އަދާކުާރ ޖަމުމުހިއްމު ދަުއރެ

ފާިރވެރިންެގ ވިޔަާފރިތަްއ ިދވެހި ވިޔަ  އެަބހުރި.އުފައްދާއިުރ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންެޖހޭ ަވރަށް ގިނަ ކަްނތައްތަކެއް

މަޤްޞަދު ެތރޭގަިއ ހިމެޭނ  ގެ ޢިއްޔާ އްކަތްޮކށްދިނުމަކީ މި ޖަމުކުރިއެރުާމއި އެ ވިޔަފާރިަތއް ފުޅާކޮށްދިނުމަްށ މަސަ

ކަމަކަށް އެބަ ވާންޖެހޭ. ހަމަ ެއއާއެކު، ދިެވހިރާއްެޖއިން ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަށް އެްކސްޕޯޓުކުެރވޭ މުދަލަކީ އެއީ ރަނގަޅު 

ގެ ެތރެއިން ބެިލގެންދާނެ ރު ކޮލިޓީ ހުރި މުދާތަކެއް ގޮތުގައި ެއކްސްޕޯޓުކުެރޭވ ގޮތްތަކެއް މި މުއައްސަސާފެންވަ

ޖެޭހ ދިވެިހރާއްޖޭަގިއ ކުރަމުންާދ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ،އެއާއެްއކޮށް ޖެޭހ ަބލަން. ހަމަ ގޮތްތަކެއްވެްސ އެބަ

ިދވެހިންގެ އަތްަމއްޗަށް ގެނައުމަށް ިމ ންޓު ބޭނުންނުާވ ކުދި ވިޔަފާރިތައް ވިޔަފާރިތަކުގެ ެތރެއިން ބޮޑެތި އިންވެސްޓުމެ

ކަމަށް. އާދެ! ިމއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެން މިދަނީ ަވރަށް ކުިދ  އްޔާގެ ފުރިހަަމ ޯރލް އަދާުކރަންޖެހޭޢިމުޖަ

 ގޝިޕިން ،އެޖެންސީ ސްއަރަލއިންކުދި ވިޔަފާރި ެތރޭގަިއވެސް ބޭުރގެ ފަރާތްތަްއ މަސްޢޫލުެވގެން އުޅޭތަން. އެ

ނޑުމެންެގ ވިޔަފާރިެވރިންގެ އަތްމަތިން ދޫވެ ގޮސް ިމހާރު ިމވަނީ އެޖެންސީ. މިފަދަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް އަޅުގަ

ެއހެން ކުދިކުިދ ވިޔަާދރި ެތރެއަށްވެްސ ބޭުރގެ  އްކޮށް،ދަށަށް ޮގއްސަ. އަދި ހަމަ ެއާއއެ ބޭރު މީހުންެގ ކޮންްޓރޯލު 

ސަސާެގ ވަރަްށ މުހިއްުމ އްއަމި މު ްއާޔ ޢިއްޔާގެ ނޫނިދަނީ. އެހެްނވީމަ، ިމ ޖަމު އެ ވިޔަފާިރ ުކރަމުްނ މި ވަދެ މީހުން 

ދައުރަކަށް ވާންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދި އަދި މެުދ ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަްއ ކުިރއެރުމަށް މަސައްކަްތކުރުން. 

ލަިއގަނެ ކޮމިޓީއަކަްށ ދާއިުރގައި ކޮމިީޓގައި ވަރަްށ ފުޅާ އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރަން ިމ ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ބަ

ންތައްަތކާ ބެޭހގޮތުން މަްޝވަރާުކރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. އަިދ ހަަމ އެާއއެއްކޮށް، އަޅުގަނޑު ދާއިރާއެްއގަިއ މި ކަ

ކި ަބއެއްގެ، ވަިކ މި ބިލުަގއި މި ޗެމްަބރ އޮފް ކޮމާސްގެ އެގްޒެކެިޓވް ކޮމިޓީ ހޮވާިއރުގަިއ ވަ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ކަށް ާދއިުރ ޚާއްޞަކޮށް މި ކޮމިޓީ އަ ،މެންބަރުންއަޅުގަނޑު ހުިރހާ އާދެ! ހިމެނިފައި އެބަ އޮތް. ތަކެއް ފަރާތް

ޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި އެކި ގިންީތގެ އެަބ މަޝްވަާރކުރާިއރުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ަބލާލަން  މިކަމުގައި  ކޮމިޓީގައި
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 މަޓާޯޓ ދެން  ،. މަޓީވިޔަފާރިތަްއ ުކރިއެރުމަްށ ޓަކަިއ ެއކިއެިކ އެސޯސިޭއޝަންތައް އެަބހުިރ އުފެދިފަ

 ޢިއްޔާތައް އުފެދިދާނެ. އެހެްނވީމަ، މިުހރި. އަދި އިުތރަށްެވސް އެފަދަ ޖަމުކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްްޓރީ އެބަ

، ސް އުފެދިގެން އަންނައިރުރޝަނަލް ޗެމްބަރ އޮފް ކޮމަވެސް ތަމްީސލުާވ ގޮތަށް ިމ ނެ ޢިއްޔާތަކެއް ހުރިާހ ޖަމު

އަޅުގަނުޑ ދެކެން. އާދެ!  ވެސް  ްނ ެއއީ ުމހިއްމު ކަެމއްކަމުގައި އެތަނުގެ ެއގްޒެކެޓިުވ ކޮމިީޓ އެުކލެވިގެންދިއު

ްއ މި ދަންނަވަނީ މިފަދަ ުހރިހާ އިންްޓެރސްޓު ހުންނަ ްގރޫޕްތަކުން އެ ބޭނުންާވ ކަންތައްތަ އަޅުގަނޑު މިހެން މި

ގެންދާނީ މައިގަނުޑ ވީމަ އެތަުނގައި ތަމްސީުލކުރެވިގެން ދާނެ. އަދި މި ޗެމްބަރ ވެ ސްރކޮމަ ޗެމްބަރ އޮފް ނެޝަނަލް 

ހުރިާހ  ޢިއްޔާކަމުަގއި. އެހެްނވީމަ، މިއަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ވިޔަާފރިތައް ކުރިެއރުމަށް މަސަްއކަތްުކރާ އެންެމ ބޮޑު ޖަމު

ދިއުަމކީ ވަރަށް މުިހއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެން.  އްޔާތަކެއް ތަމްީސލުވެގެންޢިތަކެއް ނޫނިްއޔާ ޖަމުގްރޫޕު

އަޅުގަނޑު މި ިބލު ަބލައިގަެނ މި ބިުލ ފާސްކުރުމަީކ މުހިއްުމ ކަމެއްކަުމގައި އަޅުގަނޑު  ،އްޒަތްެތރި ރައީސްއާދެ! އި

 ވިޔަފާރިަތކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ ގެނައުމާިއ ދެކެން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިޔަފާރިަތއް ކުިރއެރުމާިއ އަދި އެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަާފރިއާިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ްޕރޮޑަކްޓުތަްއ އިސްތިާހުރ  ވެސް  އަދި އަޅުގަނޑުމެން ޭބރު ދުނިޭޔގައި

ކުެރވޭނެ ކަމަްށ ޢިއްޔާގެ ަފރާތުން ނޫނިއްާޔ މި މުއަްއސަސާގެ ފަރާތުން ުމހިއްމު ދަުއރެއް އަދާކުރުމުގައި ިމ ޖަމު

 އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތީ. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ސަތުން ާވހަކަދެއްެކވުން:ރިޔާ

ވާ ބުދަުދވަހު ހެނދުުނ  2019ޖުަލއި  10ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން މަޖިލީުހގެ ޖަލްސާެއއް އޮންނާނީ 

 ގައި.  9:00
 

 

 .މުނީނި ލިސްޖި މަ .نيمالالع ب  ر هلل حمدوال

__________________ 

 




