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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ކޯޑިންަގއި . )ރެއާދެ! ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅަގނޑު ސާފުކޮށްަލން ބޭނުންވީ މި ބޭފުޅުންނަށް..

ނޑު ފުރުޞަނުޭވ(  ވިދާޅުވި އެްއެޗއް ސާފެއް  .އަރުވަނީ ޝާހަށް އެއަށްަފހު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ތު މިމިހާރު އަޅުގަ

 

 ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ތަކަށް ިމ އެދުނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ކޮންެމވެސް ވަަރކަށް ފުރުޞައިތުރު ޑު ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އަުޅަގނ

ހުރި. ޚާއްޞަކޮށް ޕްރައިެވްޓ  ނޑުމެން އެންމެންގެ ވެްސ ކަންބޮޑުންތަކެއް އެބަކުރުމަށްފަހު އަޅުގަ މަޝްވަރާ

 ކުރުމަށް ޓަކައި މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެންދާއިރު ކިހިނެއްތޯ ގާނޫނަކުން މިކަން ތަންފީޒުމި  މި ދިމާލުން ސެކްޓަރގެ

ނ އޭތި ނޑަށް މިވަގުތަށް ފެމާ، ޑުމެން ޑްރާފްޓް ކުރާނީ. އެހެންވީއަުޅގަ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިހާރު  ންނަ އެންމެއަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ ކޮންމެ މުސްލިމް މުވައްޒަފަކަށް މިާވ  51ޘްމާނު ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި ޖަމީލް ޢު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަްސ ގޮތުަގއި ފަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ިޢނާޔަތުގެ ދިވެހި ުމވަްއޒަކޮންމެ ތަންކޮޅު 

ދޫކުރަން މި  ެއ އިޚްތިޔާރަށްއެއަށްފަހު ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް އަދި ހާސް ރުފިޔާ ދިނުން.  ގެ ކުރިން ތިންފެށުމު

ނޑުމެން މިދަންނަވަީނ ގެންކުރެވި ވުޖޫދުވުމަށްފަހު ވެސް އިމްޕްލިމެންޓުގާނޫނު މުޅި ގާނޫނު  ދިއުން. ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މުޅި ރާއްޖޭގެ އެއީ ރެއްގެ އިތުރަށް މުގެ މަްއސަރަމަޟާން މަހަކީ އަޅުަގނޑުމެން އަުޅކަ ހަމައެކަނި ައުޅގަ

އްޞަކޮށް ވަމުންދާ ޚާ ،ޤާފީ ގޮތުން ވެސް ވަުމންއި ވަރަށް ބޮޑު ަތއްޔާރީަތކެއް ޘަފިލުވަ ތުރަހުރިހާ ގޭބިސީތަކެއް އާބާ

ޭގގެ ހިފައި ގެްނގުޅޭ  . އެހެންވީމާ، ެއ ދުވަސްކޮުޅ އެ ލިބޭ އެްއަޗކަށް ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެދުވަސްކޮެޅއް

ޤާފަތް ވެސް ދިވެހީްނގެ ޘަ ކުރުމަށް ޓަަކއިތުރަ ފިލުވައި ޒީނަތްތެރިމިދަންނަވާހެން އާބާ އަދި ގޭޭގަގއި އިސާމާނުތަކާ

އަހަުރ ދުވަހުެގ ޭގގެ ޒީނަތްތެރިކަމާ ުގޅިަފިއ  ކަމެއް ދޭ ދުަވސްވަެރއް. އެީއ މުޅިމިއޮންނަ ގޮތުން ާޚއްޞަ ަސމާލު

ެވގެން ދިއުމަކީ ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ކަމެްއ މާ، މިދަންނަވާ ގޮތަށް ބައްޓަންެއހެންވީ ޮކޅު.ވަސްވަނީ ވެސް މި ދު

ނޑު މިދަންނަވާހެން   އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.ހަމަ ކަމުގަިއވާީތވެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢުޘްމާން ޖަމީލް

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ބޭުރ އެ ހުށަހެޅުއްވިހެން  މި ޝާހްޝުކުިރއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ  !އާދެ

 ތައް ދޭއިރުަގއި އިޚްތިޔާެރްއގެ މުވަްއޒަފުންނަށް އިނގޭތޯ ބޭރުގެ އެިކއެކި މުަވއްޒަފުންނަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢިނާޔަތް



  

ގާނޫނީ ގޮތުްނ ކުންފުނިތަކުން އެގޮތަށް ބަލައިގަނެ. ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ވެސް  އެއީ މިހާރު ދޫކޮށްލުން.ގޮތުަގއި 

ހަަމ  ގެްނގުޅޭ މީހާ އަށް ެވސް އިއޮތް ކަަމށް ވަންޏާ ހަމަ ޭގގަ  އަޅުަގނޑުމެން ފަންެޑއް ކުާރ ކަހަލަ އުސޫެލއް

ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެެވސް ހަމަ ޔަތްތައް ޢިނާ ުމސާރަދީގެން ުއޅޭއިުރވެސް އެ އަޅުަގނޑުމެން އެވަރަށް 

ނޑު ޝާހްއުނދަގޫތަެކއް ވެދާ  ،ެގ ހުށަހެޅުމެއް ނޫން ކަމަށްވަންޏާ ހުށަހެޅުމެއް ގޮތަށްނެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑމެންތާއީދުކުރަންެއއަށް  ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވަންޏާ ނަްށ މި ޢިނާޔަތްތައް ދޭއިރުަގއި ބޭރުެގ މުަވއްޒަފުން . އަުޅގަ

އިތުރަްށ ހަމަ އަުޅަގނޑު ކުރިްނ ހުށަހެޅި...  ޭއގެ .ގޮުތަގއި ދޫކޮށްލަން ކުންފުނިތަކަށް ގެ ދިނުމަކީ އިޚްތިޔާެރއް

 ނުވޭ( ކޯޑިންަގއި މެންބަރު ވިދާުޅިވ އެްއޗެއް ސާެފއް)ރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ލް ނަސީމްފައިޞަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނަސީމް  ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާށިދޫ

 ތަެކއް އެބަހުރި.ވެލިްޑ ޕޮއިންޓުވެްސ ހަމަ ވާހަކަފުުޅގައިޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ 

ނޑުމެްނގެ ބޭނުންވާ މަޝްވަރާ ދައްަކން ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން  ،އެހެންނަމަވެސް އަސްުލ ވާހަކަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ބަބަީކ ނުދެއްކިގެްނ މިއުޅޭ ސަ ކޯޑިްނގަިއ މެންބަރު ވިދާޅުިވ ެއއްެޗއް )ރެ އަސްލު އަުޅގަ

 ނުވޭ( ކޯޑިންަގއި މެންބަރު ވިދާުޅިވ އެްއޗެއް ސާެފއް.. )ރެ.ނިންމާ ފާސްކުރަން މިއަދުން މިައދަށް ނުވޭ( ސާފެއް

ނޑަށް ޤަބޫލެއް ވާހަކަ ެދއްކިާދނެ އިނގޭތޯ.  ބްރޯޑްކޮށްއެކަމަކު މީަގއި ހަމަ ވަރަްށ  ައޅުަގނޑަށް ހަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއއްެޗއް ދީފައި، އެ މީހުން ނުކުރެވޭ  މިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ައވަސް އަރުަވއިގެން ދިޔުމަށް. އަސްލު އަުޅގަ

ްއޒަތްެތރި މުޤައްރިރު. އެ ތަން ކުން އެއީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން އިއަނބުރާ އަތުލުމަދީފައި އެ އެ އެްއެޗއް 

އަްސލު ވަރަށް ރަނަގޅު ހަމަ  ވެސް ްހގެ ވާހަކަފުޅުަގއިނޑުމެންނަށް މިހާރު ފެނިގެން މިއުޅެނީ. ދެން ޝާއަޅުގަ 

ނޑުމެން ިމއަދާ ހަމައަށް ައއިރު ބަނގްލަދޭްޝ އަުޅގަ ިމވާގޮަތކީ  އިމީގަ އޮޅުންތަެކއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، 

އަިއސްފައި ކުއްލިައކަށް އޭތި ެއގޮތަށް  .އައީ މުންޔާ ދެހާސް ރުފި  މީހަކަށް ވެސް ހަމަ ދިވެއްެސކޭ އެްއގޮތަށް ދެ

ނޑުމެންަނށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މިސާ ވާނީ ކޮންކަހަލަ މަްއސަލައެއްތޯ؟ބަދަލުކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ދިމާ ލަކަްށ އަުޅގަ

ވެސް ދޭ  ންކައްކާފައި ކާމި ކުރާ މަސައްކަުތގެ ބާވަތުން  ަކހަލަ ކުންފުނިތަކުގައި ބައެއް ތަންތަނަކީ ބައެއް

މުވަްއަޒފުންނަށް. އަދި އެނޫނަސް  މިސާލަކަށް ރިސޯޓްތަކުަގއި ތިބޭމުވަްއޒަފުންނަށް. ކައްކާަފއި ކާން ވެސް ދޭ 

އޮންނަނީ  ތަކުގައި މިރު އެހެނިހެން ވަރަށް ގިނަ ކުންފުނިސަރުކާއޮފީސް ނޫނީ އެބަހުރި. ދެން މިސާލަކަށް މާލޭ 

. ވަރަށް ބޮޑު ދަތި އެބަހުރި ހަމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ހަމަ ނީ. އެހެންވީމާ، މީގަިއވެސްމަސައްކަތް ކޮށްފައި ގެޔަށް ާކން މިދަ



  

މި ގެންުގޅެީނ  އިސާރައިގަ ޑޮލަރު ަސތޭކަ ފަންސާސް ޑޮލަރު މު ދެން އޮތް ތަންކޮަޅކީ ައޅުަގނޑުމެން ސަތޭކަ 

ނޑު ގޮތަކަށް މުސްލިުމން ކަމަށް ވަންޏާ ެއއީ ބަނގުލަދޭޝް މީހުން. އެ މީހުންގެ ެއ މުސާރަިއގެ ޑަބަްލ  މައިގަ

ނޑުމެން ހަމަ އަބަދު ވެސް މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ ައޅުަގނޑުމެން ދޭ މުސާރަ އެބަ  މިދެނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އެްއވަރު ވާންޖެހޭ އަޅުަގނުޑމެންގެ ލީން ކޯސްޓް ައޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް. އެހެން ކަމަށްވަންޏާ ެއއަްށ 

ކުރާނެ ސަތޭކަ ޑޮލަރު މުސާަރއިެގ ނުޚަރަެދއް މީހުންނަކީ އެ މީހުން ރަށުަގއި ެއވަރު  ބަލައިފި ކަމަށްވަންޏާ ވެސް އެ 

ނޑަށް މީތި މިގޮތަށް ހަމަ އިހުމާލެއް ޑޮލަރު ރަމްޟާން މަހެއްގައި ވެސް ނުކުރާނެ 200މީހަކު  . އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ފަ މި  .ބާއޭ ގެންނާނީކަހަލަ ބަދަލެއްހުން ދެން ކޮންވީމަ ދެން ހަމަ އުނދަގޫ ެއބަވޭ އަެނއްކާ އަުޅގަ

ހަމަ  ،ނަމަ ބާއޭ. ޙަޤީޤަުތަގއި ަވގުތު އޮތް ވަންޏާ ދެން ކޮން މައްސަލަެއއް އިޚްތިޔާރީ ގޮތަކަށް ދޫކޮށްަލިއފި ކަމަށް

ޝްވަރާ ވަަރކަށް މިކަމުގެ ބައިވެރިންނާއި އަޅުަގނޑުމެން މަ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަމުގައި ަރނގަޅު ވީސް ކޮންމެެވސް

މިތަނުން ޤާނޫނެއް ހަދާފައި  އަޅުަގނޑުމެންއަންނާނެ. މީގެ ަޝކުވާަތއް  އީނަމަ ވަރަށް ރަނގަުޅީވސް. އެލެވޭކޮށް

އެތައް ކުންފުނިަތކެއް ޝަުކވާތަްއކޮށް އެީއ އަނެއްކާ ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ނިންމާލާފައި މާދަމާ ފޮނުވައިފިއްާޔ އި

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ރޑްން އަނެއްކާ އަުޅގަ  ައކަށްވާނެ. ބާ

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ދަންނަވައިފިންތާ ތި ބޭފުޅުންގެ އެ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމަކީ .ރަނގަޅޭ އާދެ! އެ ޕޮއިންޓު

ދޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ ެއ އެއަހަރުން ފެށިގެން  1އަހަރު މިދެނީ. އެ  1 މައްސަލަެއއް ނޫނޭ. އެކަމަކު

 ނިންމަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަށް މިހާހިސާބުންމި މި އިޚްތިޔާރަށް ދޫކުރާ ނުޭވ(  ކޯޑިންަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވި އެްއޗެއް ސާެފއް... )ރެހާރު އަޅުގަ

ނޑަކަހަލަ ގޮތަކަށް މިއަހަރު  ށް އަސްުލަގއި އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

އެހެންަކމުން، އަޅުަގނޑަށް ވޯޓަްށ ނުވޭ(  ޯކޑިންަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް ސާފެއް)ރެ ...ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ

ޓަކައި އްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް އި  ނުވޭ( ޯކޑިންަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް ސާެފއް)ރެ ...އަހާލެވޭނީ

ނޑުމެންނަށް  .ދަންނަވާލަން ިވއްާޔ ވޭނެ އިނގޭތޯ. މުސްލިމެއް ެވއްޖެހުސްއެކަނި ިދވެހި މުަވއްަޒފުންނެކޭ ނުލިޔެއަުޅގަ

ކުދީންނަށް  ނޫނެއްަގއި ދިވެހިފަރުމާކުރި ގާެއއީ ކުީރަގއި ައޅުަގނުޑމެން މިތަނުން މައްސަލަެއއް ނެތް. ެއއީ ާވޮގތަކީ 

އިްނވޯލްެވގެން އަންނާީތ ތެޭރަގއި  ހަދާތަކުގެ ދަށުން ބޭރު މީހުން ވެސް އޭގެހެދީމާ މުޢާކޮްށގެން ފޯކަސް ހަމައެކަނި

އެހެންވީމާ،  އެ އިނީ. އިއަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުކޮށްފަފަހުން ފޮނުވާފައި އެހެންވީމާ، ޑިލީޓް ކޮށްަފިއ މިކޮޅަށް 



  

އްޔާ މައްސަަލއެއް ނޫްނ ންނަށް. އެހެންވެްއޖެމުވައްޒަފު މުސްލިމް ިމއިނީ ކުރެވިފައިމިތަނުގައި މިހާރު މި ޑްރާފްޓް 

 އަށް އެ ޢިނާޔަތް ސަރުކާރުން އަދި މިހާރުވިޔަސް މުސްލިމެއް ވެްއޖެއްޔާ އޭނާ ބަނގުލަދޭޝް މީހެއްކީ. ެއއީ އެއީ 

 ުނވޭ( ޯކޑިންަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް ސާފެއް)ރެވެސް ދެމުން ގެންދަނީ. 

 

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދުކު

ޯކޑިންަގއި މެންބަރު ވިދާުޅިވ )ރެ ...ެބހޭ ގާނޫނުގެ ތެރެއިންއާ ްއޔާ ަވޒީފާށް އެނގިަފއި އޮތް ގޮތުން ެވއްޖެއަޅުަގނޑަ

ނޑުމެންތަފާތު ނުވޭ(  އެްއޗެއް ސާެފއް އަޅުަގނޑުމެން އަދި ދެން  މުސާރައެއް ަކނަޑއަޅަިއ، ކުރުމެއް ނެތް. އަުޅގަ

ލިބޭ މިނިމަމް ވޭޖެއް  ދިވެއްަސަކށްވީތީ ެވސް ލިބޭ މިނިމަމް ވޭޖެއް ވެސް ނެތް. ކާފަރަކަްށވީތީ މިނިމަމް ވޭޖަސް.

ނޑުމެން މުސްލިކަމަށްވަޒީފާގެ ގާނޫުނގެ ތެރެވެސް ނެތް. އެހެން ހުއްޓާ  ހާސް ރުފިޔާ ދޭން.  ވީީތެވ ތިންއިން އަުޅގަ

ށަހެޅުއްވި ދިވެހި އެ މަނިުކފާނު ހު އިކުންނާނެ. ެއހެންވީމާ، ކުރީގަ ށް ވަންޏާ އެ މައްސަލަ ނުޖެ ކަމައެހެންވެއް

ވިޔަްސ އުޅޭީނ  ގޮތެއް ދިވެިހ ރައްޔިތު މީހާ އުޅޭނީ ކޮްނމެ .ނީވީތީ ދެތަކަށް ެއއީ ިދވެހި ރައްޔިވީމަ ރައްޔިތަކަށް 

ކަމަްށ ެވއްޖެރާއްޖޭގެ ެއއްެޗހި އަގުހެޮޔ ދި ިދވެހިއަ .ެވސް ގަންނާނެއޭނަެގ ެގއަށް ތެލިތަށި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި.  

 އެްއޗަކީ. އެއްޗެއް  ދޭންޖެހޭ އިންފްލޭޝަން ައިއމަ ވެސް އިންފްލޭޝަނަށް އޭަނ އަތުން އްޔާވެއްޖެ 

 

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް ިމ އަޅު ރޮފެޝަނަލްކޮށް ޓީޗަރުން، ޕްރޮެފޝަނަލް މަސައްކަތް؛ އެއީ މިސާލަކަްށ ޕް ގަ

ނޑުމެން ބޭފުޅުންގެ ވާަހކަ މި ދެކެވެނީ. ޕްރޮފެޝަނަލްން އަދެެކވެނީ ހަމައެކަނި ވާހަކަ މި  އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުގަ

އެއީ ސް މަޝްވަރާކުރިން. އަޅުަގނޑުެމންގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރާ ވެވީމަ އޮފް ދަ ރެކޯޑް ،ވާހަކަ ދެކެވިފައި 

ނޑުމެން ެއންމެންނަށް ވެސް ވިސްޭނ ޔެއްތޯ؟ ލުަގނޑުމެންނަށް ދެވެން ޮއތީ ކޮންއަޅު މި ދަންނަާވހެން މިހާރު އަޅުގަ

ެއކަމަްށ މިދެނީ އެއް އަހަރު ދުވަްސ އަޅުަގނޑުމެން ރެޑީެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ޕްރައިވެްޓ ސެކްޓަރ އަދި 

ނެއް ކަމަކީ ބިދޭސީ މުވަްއޒަފުން އަޅުަގނޑުމެން ެއއްޮކށް އުނިކޮށްލަނީކީ ނޫން. ވުމަށް ޓަަކއި. ދެން އަ ރެޑީ

ނޑުމެންގެ ިވސްނުމަކީ މަވެސް، ބިދޭސީ މުަވއްނައެހެން ދެންނެވިހެން ބިދޭސީ މިވެސް އަުޅަގނޑު  ކުރިންޒަފުން އަުޅގަ

ިމ ރީ އެްއެޗއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެން މަޖުބޫ އެއީ އިޚްތިޔާރީ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގއިމުވައްޒަފަކަްށ  މުސްލިމްކޮންމެ 



  

ެއކި ެކޓަގަރީަތަކށް އެ ވަޒީފާ ޭދ ފަރާތުން މިސާލަކަށް  ހެންނުކުރުމަށް. އޭރުން ދެން ތި ވިދާުޅވާބަްއޓަން ގާނޫނުަގއި

ނޑުމެން ގާނޫނުަގއި ަވކި އަދަ ނަޑއެޅިދާެނ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ދެްއ މި އެ ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭ އެަލވަންސެއް ދޭން ކަ

ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކިއ ކޮންމެ އެ ބިދޭސީ  ނޑުމެން ކަ މުަވއްޒަފަަކށް ދިނުމަކީ އެ އިޚްތިޔާރީ ެއއްެޗއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ިއްޞލާޙުގައި މި ހުށަހަޅާލީ.އޭރު  އެ ކަްއޗަކީ ދެންމެ ބާރީ ވީމާ، މިތަނަށް މިއަންނަ އަނެއެހެން  އަުޅގަ

ތަކުގައި އެގޮތަްށ އިންޓަރނޭޝަނަްލ މުޢާހަދާ ގޮތުަގއި ިތ ވިދާުޅވާ ލުކުެރވޭބޫޅުަގނަޑށް ގަވިދާޅުިވ ފަދައިން އަ 

އޮތީ  ނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެން މި. އެހެންދެއްތޯ ވެސް ނުުކރެވޭނެ އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ ވަކި ބަޔަކު ތަފާތެއް

ނަޑއަޅާފަ މީގައި ނޑުމެްނގެ ކަ ޤައުުމގެ ދިވެހި ަރއްޔިތުންާނއި . އެހެން ކަމަށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އަުޅގަ

ވަެރއްެގ އިޚްިތޔާރީ ަތފާތުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންެގ ގާނޫނުަގއި ދެވޭނެ. ިވއިރު  ބިދޭސީންނާ ވެސް ކޮންމެެވސް

މީހެއްގެ މުސާރަ ބޭސިްކ ސެލަރީއެްއގެ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ ޭދ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ 

ނޑުމެންނަށް އޭތި ލެވިދާނެއެލަވަންެސއްގެ ވާހަކަ. އެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުޅެވޭނެ  .ހެްނ ކަމަށްވަންޏާމު އަޅުގަ

ީއ ބޭިސކު ސެލަރީ އެ ހެއްގެ ބޫލުކުރާގޮތުން ވެސް އެ މީއަނެކަތި ނުކުރެވޭނެ ައޅުަގނޑު ގަ  ނުވަތަ ގާނޫނަކުން އޭތި

ހަމަ ތަފާތެއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެކަން  ވީތީ ުނވަތަ ބިޭދސީއަކަްށވީތީ ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށްވާތީދިވެއްަސކަށް

 ދެން ގާނޫނީ ގޮތުން މުޤައްރިރު އެކަން ސާފުކޮށްދެްއވުން އެެދން.ބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނ ހުސްކޮމިހާރު ސަޢު ތަން އެ  މި ށްލީދުން ފެށިގެން ބޭފުޅުން މިކޮޅަށް ވަޑަިއގަންނަާވ. ފިނޭންސަށް އަޅުގަ

 ވެްސ، ނިޒާރު ވެސް.  ސަޢުދު ވެސް އަދި ޝާހް މިތާ ބައިތިއްބަން. ބޭފުޅުން

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ތިޔާީރ . އިޚދެވޭތޯ ހާސް ރުފިޔާ ތިން ރު އިޚްތިޔާީރ ގޮތަށް ދޫކޮށްލަނީ. މިހާއެބައޮތޭ މިހާރު އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލެއް 

. ބޭރު މީހަކަށް ނާޔަެތއް ދިނުންތޯއޭއިނޫނީ އިޚްތިޔާރީ  ؟ސް ދިނުންތޯއޭހާ ތިން އޮތީމި އެްއޗަކަށް 

ދެން  .ހާސް ުނން އިޚްތިޔާރަކަްށ ދޫކޮށްލައިިފއްޔާމު ތިންއެހެންނޫނިއްޔާމުން ތިން ހާްސ ރުފިޔތާެގ ޢިނާޔަތެއް ދި

 ްސ ރުފިޔާ ދެން ފަހަރެއްގައި ލިިބދާނެ.ދިނުމުގެ ގޮތުން ެއއް ހާޢިނާޔަތެއް ގޮތުން  ގެއިޚްތިޔާރެއް 

 

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ފުރުޞަތު އެރުވީ ިރޒާ މިހާރު  .. .އޭގެފަުހގައި .އަށްއަޅުގަ

 

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދިނުމަކީ ެއއީ ވަްއޒަފުންނަށް ރަމްޟާން މަހުގެ އިނާޔަތްމު  ިދވެހި ހުރިހާކަމަކު ގާނޫަނކުން މިހާ ތަނަށް އައިއިރު އެ

ނިޒާރު ައޅުަގނޑުމެން ދެްނ މި އަލިެއޅުވި ުނކުތާއަށް ހެންވީމާ، އެކުރަމުން އަިއ ކަމެްއ ގާނޫުނަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި. 

ކޮމިޓީން އިޚްތިޔާރީ އެްއޗެްއގެ ގޮތުަގިއ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަްށ އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި ތިބެގެން މި 

ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ  ނޑުމެންނަށް ދެއްތޯ މުހިންމީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  ހަދާކަމަށްވަނީނަމަ އެއީ ައުޅގަ

އިޚްތިޔާރީ އެްއޗެްއެގ ޢިނާޔަތެއް  ލިބެމުންދިޔައަޅުަގނޑުމެން އެްއވެސް މީހަކު މިގޮތަކަށް ދިވެހި މުވައްަޒފުންނަށް 

ނޑުމެން އެންެމން ވެސް ަވނީނަމަގޮތުަގއި ދޫކޮށްަލއިފި ކަމަށް  ޯކޑިންަގއި މެންބަރު ވިދާުޅވި )ރެ  .އެބަ އެނގޭ.. އަޅުގަ

ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ުނވޭ( އެްއޗެއް ސާފެއް ނޑު ހިތުން މިސާލަކަށް އަުޅގަ ދެން  އެހެްނވީމާ، އެއީ އަުޅގަ

 ނުވޭ( ދިވެހި މުަވއްޒަފުްނނަށް އިޚްތިޔާރީ ގޮތުން. ޯކޑިންަގއި މެންބަރު ވިދާޅުވި ެއއްެޗއް ާސފެއް)ރެ އަޅުަގނޑުމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިާދޅުވީމަ ދެން ހަމަ ޑްރާފްޓު ދު ެއްއޗެއް ކުރުމުަގއި، މި ވިދާޅުީވ ސަޢު ރާފްޓުށް ފަހުން އަޅުަގނޑުެމން ޑްސަޢުދަ

ނޑުނިންމާލަން   މެްނގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ ދެްއކިދާނެ. އަޅުގަ

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

އަނެއްހެން ސިޔާސަތު މާ ދުރުނުކޮށްލުން ކަމުގަިއ  ކޮށްލަން  ެވސް އެބައޮތް ބާީރއާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ުސވާލެއް

މިސާލަކަްށ  .ހީވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ އެލަވަންސްެއއީ ތި ބުނާ މުޢާހަދާގައި އޮންނާނީ ައޅުަގނަޑށް ވިޔަސް. 

ން މަހަށް ދޭ އެއްޗެއް އިނގޭތޯ. އެއީ ކޮންމެހެން ހަދާ، ރަމަޟާ އަމާޒުކޮްށގެން ށް އަޅުަގނޑުމެން ަވކި ކަމަކަ

ނޑަށް ހިޔެއްނުވޭ އެ   އާއްމުކޮށް އެންމެންނަށް ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދޭ އެއްޗެއް ޫނން. ދެން އެހެންވީމާ، އޭތި އަޅުގަ

 މަރުޙަލާއަށް ފެތޭނެހެން. ދެން އަޅުަގނޑު ވެސް...

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު



  

 ( މި އެބަ ގެންނަން ނުވޭ ކޯޑިްނގައި މެންބަރު ވިދާޅުވި އެްއޗެއް ސާެފއްމިހާރު މީގައި ވާގޮަތކީ އަުޅަގނޑުމެން )ރެ

 ޖެހޭ. އެއީ ކޮންމެ އެްއޗަކަށް ވިޔަސް... ން އެބަުކރަމުސްލިމެއް ވެއްެޖއްޔާ ތަފާތު

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

 އެކަމަކު ރޯދަ މަސް އަންނާނީ މުސްލިމުންނަށް ނޫންތޯ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ވިދާޅުވީ ކުރިން ބޭސިކް ސެލެރީއެްއގެ ވާހަކަ. ސެލެރީ ދޫކޮްށލާފައި މުސްލިމަކަށްވީތީވެ  މިހާރު މިސާލަކަށް ތިބޭފުޅާ

ހުކުރު ދުވަސް ބަންދު. ދެްނ ބަންދު އިންނަނީ އެންމެންނަށް ވެސް ލިބިފަިއވާ ގާނޫނު މަސައްކަތްކުރާ ުދވަހެްއެގ 

ނޑު މިދަން އެގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  ނަވަނީ އަނެއްކާ ހަމަވެގެން މިވެނި ދުވަެހއްަގއޭ ބަންދު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނގާނޫނު ތަކެއް ގެންގުޅެން ފަށައިފި ކަމަށްވަންޏާ ދެން އޭރުން އެއް ޑުމެން ދީނީ ގޮތުން ތަފާތުކުރުންތަކުަގއި އަުޅގަ

ނެ އަންނާހަމަ ިލބެންޖެހޭނެ،  މިހާވަރުމުސްލިމުން އިންނާނީ. ދެން އިންނާނީ ަވއްޙާބީ ތުބުޅިލާފަިއ އިންނަ މީހަކަށް 

 ނޫންތޯ. 

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ނުޑގެ ވާހަަކއަީކ  އްޔާމު ރަމަޟާން މަހަކީ ެވއްޖެ ނުކުރާ ކަމަށް މިސާލަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ތަފާތުބާރީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިސާލަކަްށ ެވއްޖެފާހަގަކުރާ މަހެއް. އެހެންކަމަށް  ރާއްޖޭަގއި ުކލަގަދަކޮށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އްޔާ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަމަުކ  10ޖަހާއިއިރު އިނގޭތޯ. ވެރިމީހާ ވެސް ދަނީ  10އޮފީހުގައި ތިބެނީ  ޖަހާއިރު. އަޅުގަ

އްާޔ ވެރިމީހާއަށް ވެސް މަޖުބޫރުވާނެ ނޫންތޯ ރޯދަ ހިފަން. ގެ ރޯދަ ހިފަން. އެހެންވެއްޖެމަޖުބޫރުވޭ އަޅުަގނޑުމެން

މަޖުބޫރެއް ނުވޭ ރޯދަ ހިފާކަށް. އަޅުަގނޑުމެން އެކަމަކު ރޯދަ ހިފުމުެގ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  މިހާރު މީނައަކަށް

ނޑުމެން  އްޔާ ެއއީ މައްސަަލއެްއ ނޫންތޯ އެއީ. ދެން އެއްވެއްޖެ ކަމެއް އޭނައަށް ކުރާ ކަމަށް  ަކމަކީ ދެން އަޅުގަ

ކަެމްއ  ވާގާނޫނު މުޢާހަދާއާ ތަޢާރަޞުއެ ، . އެހެންވީމާމުސްލިމެއްގެ ވާހަކަ އޮތީ މިހާރު ކުރީގެ ގާނޫނުަގއި ވެްސ އެ

އްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ވެއްޖެ އަންގާަފއެއް އިނގޭޯތ. ދެން ނައަންގާފަިއވާ ކަމަްށ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނެތް މިހާތަނަކަށް 

ނޑުމެން މިސާލަކަށް ދެފަރާ ތުން ކޮންމެހެން ބަދަލުކުރާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ އުސޫލެއްގެ ޮގތުން. ދެން އަޅުގަ

ވާހަކަދަްއކާލަން ފުރުޞަތު އެބައޮތޭ. ރަމަޟާން މަސް އަންނަނީ މުސްލިމުންނަށޭ. ރަމަޟަން މަހާއި ގުޅިގެން ދޭ 

ުރ އެ އުސޫލުން ބަލާއި، އި ދޭ އެްއޗެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާއެްއޗެކޭ މި އެްއޗަކީ. ކޮންެމހެން އާއްމު ގޮތެްއގަ

 ސާލަކަށް ބޭރު، ބޭރު ތަންތާނގައި އެ އިްނނަނީ އެމީހުންގެ ޕޯޔަރ ޑޭ ޮގތަށް ވާނެހެން. މިއަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ހަމަ އެ



  

އުޅޭ ހަމަ ޕޯޔަރ ޑޭ ނާންނަ މީހުން ވެސް.  އަންނައިރު އެތާނގައި އެބަ .ދުވަހެއް ދުވަހެއް އަނެއް  އާއި އަެނއް

ދެްނ  .ތަކަށޭއެަކހަލަ ކަންތައްތައް ހުންނާނީ އެކަހަލަ ގޮ، ހެންވީމާގަިއ އެބައުޅޭ. އެނލަންކާގެ ެވސް ތަންތާ

ދު ދުވަސް ނޫނިްއޔާމު ހައްުޖ ވެއްެޖއްޔާ ޢީއަޅުަގނޑު މި ދަންަނވާނީ ިއނގޭތޯ. މިސާލަކަށް ހަމަ ދަންނަވާ ކަމަށް 

، އެހެްނވީމާގައި ުމސްލިމުން ފާހަގަކުރާއިރު އެަތންތާނގައި ނާދޭ ެއކަހަލަ ދުވަހެއް ވެސް. ނދުވަސް ބޭރު ތަންތާ

ނޑު އެަބއިަތއް އަންނާނީ. އެހެންވީމާ،  މެންނަށް ހީވަނީ އަންނާނެހެން. އެ ދިމާވާ ގޮތުންއެކަހަލަ ކަންތައްަތއް އަުޅގަ

ވެއްޖެއްޔާމު މުސްލިމު ގެ ގާނޫުނގަިއވާ ޮގތުން  2008އަރަނީ މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑު ހިތަށް

ރުފިޔާ މިއަހަރު  2000އްޔާ އެ ވެއްޖެރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ. އެހެންކަމަށް  2000ފަކަށް ރަމަާޟން މަހަކު ކޮންމެ މުވައްޒަ

ނޑުމެން ނުދޭ ގޮތަށް ހަދައިފި ކަމަށް  ކުމެދާނެ. ދެން ބޮޑެތި މައްސަަލތަކެއް ނު އްޔާ ވަރަށްވެއްޖެކުއްލިައކަށް އަުޅގަ

ރުފިާޔ  1000ފިޔާގެ. އެ ރު 1000 އަންނަ ތަފާތު  އިުރ އެރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރާ 3000ރުފިޔާ،  2000އޮތް ގޮތަކީ 

ެވއްޖެްއޔާ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރަްށ ޘްމާން ފާހަގަކުރެއްިވހެން އެ އިޚްިތޔާރީ ކަމަކަްށ ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށް ޖަމީލް ޢު

ސް އެނގޭނެ ފުންނަށް ވެލަކަށް ުމވަްއޒަ އެމީހުން ވެސް މިސާ، ން ނުދާނޭ އެ ދޭކަށް. އެހެންވީމާެވގެވެސް މަޖުބޫރު

ތިމަންނަމެން ކުންފުނީގެ ކަންތައްތައް އޮތްގޮތުން ތިމަްނނަމެންނަށް ދެވެން ނެތީކަން. ނޫނިއްޔާމު ދީފި ކަމަށް 

ހުރި ކުންފުނިތަކުްނ  ނެ. އެކަަމކު ެދވެންަތއް ދިމާވާނެކަން. އެހެްނވެއްޖެްއޔާ ނުދީވެސްފާއްޔާ ަބިއވަރު މައްސަލަވެއްޖެ 

 އްޔާ ކަންތައްަތއް ރަނަގޅުާވނެ. ެވްއޖެލަ ގޮތަކަށް ހަދާލައިފި ކަމަށް މިކަހަ، އެހެންވީމާ ދޭންވީ.

 

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ތަކާ ކުޑަކޮށް ައޑުއަހާލަްއޗޭ. ގާނޫނުއަސާސީ އަސާސީ ަޙއްޤުތަކާ ބެހޭ ަބއި، އަސާސީ ަޙއްޤު ސަޢުދު މިހާރު،

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙައްޤުތަާކިއ  އްދާގެ )ހ( ގަިއ އޮންނަނީވަނަ މާ 17މިނިވަންކަމުގެ ބަިއގައި 

މިނިވަންކަން މި ބާބުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ެއއްވެސް ގޮތަކަށް ތަފާތު ކުރުެމއް ނެތި ކޮންމެ މީހަކަށް 

އުމަށް ނުވަތަ ކުލައަށް ޤަން ލިބުމުަގއި އެމީހެްއގެ ނަސްލަށް ުނވަތަ އުފަްނީވ ލިބިގެންވޭ. މި ަޙއްޤުތަާކއި ިމނިވަންކަ

މީހެްއގެ  ނުވަތަ ޖިންސަށް ނުވަތަ އުުމރަށް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ނުވަތަ އެ

އިލާއަކަްށ ވަތަ ނިސްބަތްވާ ޢާކަށް ނުވަތަ މާލީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ނުސިޔާސީ ނުވަތަ އެނޫން ވެްސ ވިސްނުމަ

މީގަިއ ، ކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ. އެހެްނވީމާވެސް ކަމަކަށް ބަލައިގެން ތަފާތު ނުވަތަ އުފަންވާ ރަށަކަށް ނުވަތަ މިނޫން 

  ...އެގޮތަށް، އެހެންވީމާ ދިވެހިން ޖަހާލީމަ އެބަ އަންނަ މައްސަލަތައް ހުންނާނެ ކަންނޭނގެ.

 



  

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

މިހާރު މި ބޭނުންވަނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ މިއަހަރު އިޚްތިާޔރީ ގޮތެްއގައި އެ ބޭފުޅުންގެ އެލަވަންސް ދޫކޮށްލަންށޭ. 

ދިވެހިންނަށް.  ؛ރީގައި ލިބުނުމިނިމަމް އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކު ،މާަނއަކީ އެކަމަކު ކުިރން ލިބުނު އޭގެ

 އެ  .ދިވެހި ޕްރައިެވޓް ސެކްޓަރަގއި ވެްސ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ިދވެހިންނަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކުރީގައި ލިބުނު މިނިމަމް

 . ދުވެގެން. ެއއީ ފުރަތަމަ ިއޞްލާޙަކީއާދެ! ދެ ހާސް އެންމެ މަ އަދަދު.

 

 ވުްނ:ވާހަކަދެއްކެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް 

މިހާރު އޭގައި ާވގޮތަކީ ޕްަރއިެވޓް ސެކްޓަރއިން ވެސް އަންާނނެ ހަތަރު ހާހުން ފަސް ހާހުން ދިހަ ހާސް ލިބޭ މީހުން 

ވެސް އުޅޭނެތާ. އެހެންނޫނީ އެމީހުން ޕްލޭން ކުރާނެއެއްނު އެގޮތަށް އޮތް ކަމަށްވަންޏާ މިސާލަކަށް ތިމަންނައަށް ޓެން 

 ލިބެއޭ...

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 މިނިމަމް އެ އަދަދަށް އިޚްތިޔާރު ދޭންވީ. ދަށްވެގެން ުނވާނޭ. އޭރުންވާ ގޮތަކީ... 

 

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު 

ޔާރު ވެސް އެބައޮތޭ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް. އޭތި މިހާރު އެއް ވިސްނުމަކީ މިސާލަކަށް މި އިޚްތިޔާރު، މި ގެނެވޭ އިޚްތި

 އަދި ކުރީގެ އިޚްތިޔާރު ވެސް. އެ ދެ އިޚްތިޔާރުތާ އޮންނާނީ. ދެން މިސާލަކަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ.

 

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުން  އިދާރީ

މިާއއި ެއްއގޮތަްށ ސީދާ ގެންދާކަމަށްވަންޏާ ، މި ދެންނެވީ މިއާއި އެްއގޮަތށް ސީދާ ގެންދާކަމަށްވަންޏާ އިނގޭތޯ

 17ވަނަ ާމއްދާ.  17ދެންމެގައި ޝިފާ އެ ވިދާުޅިވހެން. ޝިފާ ވެސް ވިދާޅުިވ ނޫންތޯ މީގައި ކޮން ާމއްދާެއްއތަ؟ 



  

ގޮުތގެ  ކަން މި ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާށްަފއިވާ ަޙއްުޤތަކާއި މިނިވަންވަނަ މާއްދާަގއި މިއިނދީ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮ

ކަން ނަޞްލަށް، މިނިވަން މަތީން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވެއޭ. މި ޙައްޤުަތކާއި 

ޖިސްމާނީ، ނުވަތަ ނަފުސާީނ  ،އުފަންވި ަޤއުމަށް، ުނވަަތ ކުލަޔަށް، ނުވަަތ ޖިންސަށް، ނުވަަތ އުމުރަށް

ސީ؛ ީކްއވެގެންތޯ ިމ ބޭފުޅުން މި މާއްދާ ޑްރާފްޓްކުރެްއވިއިރު މީގެ ތެެރއަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް އެ މީހެއްގެ ިސޔާ

 މި ތިއްބެވި ާޤނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުެރްއވި ބޭފުޅުން. ކޮންމެވެސް ސަަބބެއް އޮންނާނެ ނޫންތޯ.  ން ނުލެއްވީދީ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ބާބަކު ނޫނޭ އަންނަނީ މުސާރައާއި  .އިމި ބާބުގައި، މި ބާބުގަ .ބާބު އެއީ ތިީއ ދެވަނަ ބާބެއްނުމި ބާބުގައި ތި 

 ނާޔަތުގެ ވާހަކަ. އޭގަތަ އަްނނަނީ؟ އި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް 

 ން.މަސައްކަތްކުރަގިނައިން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ޖެހޭނެ މީގެ އޮންނާނެ ގޮތަކީ ިގނަދެން 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް 

 ކަހަލަ ގޮތަކަށް.  ެވސް ހަމަ އޮންނާނެ ތި އިއޭގަހަމަ މި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް 

ނަށް ލިބޭ އެްއެޗއް ހުގައި އަުޅަގނޑުމެންމިހާރު އެބަެޖހޭ ރަމްޟާން މަ ވެސް ިއޞްލާޙުކުރަންވީ.ކަމުނުދަންޏާ އަނެއްކާ 

 މަދުކުރަން.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީ މޭޒުން 

 ބެހޭ މާއްދާއެއް.  ންނާނެ ތަފާތުކުރުމާއޭަގއި އޮ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް 

ނުޑގެ ިމސާލަކަށް ުކއްޖަކު ވަރަށް އު އެބަ  ަތއްމިހާރު މި ތަފާތުކުރުމުގެ ަވރަށް ގިނަ މައްސަލަ ޅޭ. އެީއ އަުޅގަ

އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ބަލާ ނިމުނީމައޭ. މި މީހުންގެ ކިުއއެއް ނޯންނާނެ.  65ބަލިވެގެން ދިޔައިމަ ވެސް ބުނީ 

ނުޑގެ އިނީ. ކުއްޖާ ހަމަ ބަލިވެގެން އެނބުރެނީ.  2އެކަމަކު   ވަނަ ނަންބަރު އަުޅގަ



  

 

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން މޭޒުން އިދާރީ

ނާޔަތެްއެގ ގޮުތގައި ދޭްނވާނެކަމުަގއި  ރުިފޔާ ރަަމޟާން މަހުގެ ޢި 3000ިއ ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގަ 51

ޟާން ނާޔަތް ދޭންޖެހޭ ފުރަތަމަ ރަމަލުކުރުމަށްފަހު ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަ ވެސް ިމ ގާނޫނަށް އަމަ

ނޫން ައދަދެއް ރަމަޟާން މަހުގެ  ވުރެން މަދުުރފިޔާއަށް 2000ެގ މުވަްއޒަފުންނަށް ސެކްޓާރ މަހުގަ ޕްރައިވެޓް

 ނާޔަތެއްގެ ގޮތުަގއި ދިނުމުެގ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެްނވެެއވެ. ޢި

 

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

އި ދޫކޮށްލަން. ޭއގެ ކުރިްނ ނޑުމެން ބޭުނންވަނީ ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރ މި އަހަރު އިޚުިތޔާރީެގ ގޮުތގަ މިހާރު މި އަޅުގަ 

މާނައަކީ އެ މީހުންނަށް މިހާރު  ޖެހޭ އެއްޗެއް ދޭން ޖެހޭނެކަމަށް. ކުރިން ގާނޫނުން ބަޔާންކުރާ އެއްެޗއް. ޭއގެދޭން

ކަމަކު ނުދާނެ ރުން ނަށް. އޭދިވެހި މުވައްޒަފުން ނޫނޭ މަށް ދޫކޮށްލަނީކީނާޔަތް އެއްގޮަތކަށް ވެސް ނުދީ ތިބުޢި

މަދުވަނީ. އެކަމަުކ  ރުފިޔާ ެއއްެޗއް 2000ރުފިޔާ ލިުބނު މީހާއަށް  3000 އިރުން ވާނެ އެްއޗަީކ ކުރީގަ ނޫންތޯ. އޭ

 ކަމެއް ނެތްތާ. ޒަފުންގެ ތެރޭަގއި ެވސް ހަމަހަމަމުވައް 

 

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ފުވައްމުލަކު އު

ބޭފުޅުްނގެ ހަަމ  އެ ޑީބޭފުޅުން އޭތި އޯްލރެއެ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ހަމަ ތި އޮތް ގާނޫނު އަނެކަތިކުަރން. 

ގެްނ އިކުރައްވާނީ މީތި ހަމަ ހިމަނަންވަންޕްލޭ ޕޮލިސީގެ ބަޔަކަށްތާ. އެ ބޭފުޅުންގެ މާލީ އަހަރު ވެސް އެ ބޭފުޅުން 

 ބޭފުޅުންނަށް މަލުކުރުމަކީ އެ ޢަނޫނަށް ގާ ތްނޫނު ުކރީގައި އޮގާމަށްވަންޏާ ެއ ބޭފުޅުންނަށް މި ނޫންތޯ. އެހެންކަ

ނޑުމެން  .އެ ބޭފުޅުން މީތި ހިޖުރީ އެއް އަހަރު ފަހުންނޭ ،. އެހެންވީމާ މައްސަލަެއއް ނޫނޭ އެ ބޭފުޅުން ކުރީ، އަުޅގަ

 އެއީ. ފަށާނީމަލުުކރަން ޢަޙަށް މި ގެނައި އިޞްލާ

 



  

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 އެހެންވީމާ، ތިން ހާހަށްވުރެ މަތިން ދޭ މީހުންނަށް ހަމަ ތިން ހާސް ދޭ ގޮތަށް.

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ހެއްޔޭ.ްއޒަފުންނާ ތަފާތެއް ނެތެއް ނޫންުމވަ ގޮަތކީ ދައުލަތުގެ އާދެ! ެއއީ، ައޅުަގނުޑގެ އޮްތ ހުށަހެޅުމަކީ. އޭރުން ވާ

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 އެހެންވީމާ، ތިން ހާހަށްވުރެ ެއއްވެސް ަބޔަކު މަްއޗެއް ުނވާެނ.

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

 ...މައްޗެއް ުނވާނެ. ެއއީ

 

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު 

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ. ެއއީ .ގޮތަށް ބާްއވާ ތްތީތި އޮ

 

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ދުން ލިބޭނީ. އަށް މަރުން ެއއްކަލަ މަދުން ލިބޭ މީހާެއއް އެބަ ދިމާވޭ. މިހާރު ާވގޮތަކީ އޭނިޒާރު، އޭަގއި ަމއްސަލަ

ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރަގއި. ޕްރަިއވެޓް  ،ދައުލަތުން ވާގޮތަކީ މީހާއަށްގިނައިން ލިބޭމި ބުނީ އަށް ގިނައިން ލިބޭ މިހާ

އެކަމަކު ހަމަހަމައެއް ނުވޭ.  ިމ ބުނީ، ރެްއ ނުެވއޭއަށް ވެްސ އެްއވަވާގޮަތީކ މަދުން ލިބޭ މީހާ ސެކްޓަރަގއި އޭރުން

... އެހެްނވީމާ، އޭިތ، މިހާރު ކުރިން އޮތް ގޮތަްށ އޮތްކަން ވެރި މީހާއަށް އިމަދުވެފަމަތިން ލިބޭ މީހާއަށް ވެސް 

 3000 ރުފިޔާ. މަީތގަިއ ތިބޭ މީހުންނަށް 2000ބޭއްވުމަށް. އެހެންކަމަށްވަންާޏ ާވގޮތަކީ ދަުށގެ ތިބޭ މީހުންނަށް 

 ރުފިޔާ. 

 



  

 (ބިލަށް މަޝްވަރާކުރެްއވުން)

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގިނަ މަަސއްކަތުްނ  ދާއިރުަގއި ވަރަށް މެންބަރުންގެ ވަރަށްކުިރއަށް `. ކޮމިޓީގެ ެދވަނަ ަދންފަޅި ފަށައިގެން 

ފުރިހަމައަށް ވަރަށް ވަނީ ަވރަށް ެރޓޭރިއޭޓުގެ އެހީަގއި މިމި ކޮމިޓީގެ ސެކްގިނަ ަވގުތު ހޭދަކުރަްއވަިއގެން  ވަރަށް

 ރަނގަޅަށް މިހާރު މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިފައި މިވަނީ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު ބަލާލަން ބޭނުންވޭ އިތުރު އެްއވެސް 

ނޑު ވޯޓަާކއި ހަމައަށް ދާން. މިހާރު ތި  ބޭފުޅުންނަށް  ކަހަލަ އެޑިޝަނެއް ނުކޮްށ އިނިއްޔާ، ދެން އަުޅގަ

ޑްރާފްޓުކުެރވިފަިއވާ ބިލުގެ ކޮޕީެއއް އެުރވިފަ.  ބިލުގެ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިވަނީ މިހެން ކިޔުްއވާެލއްވުމުން އެ

ނޫނަށް ެރވެނީ ަވކި ިއތުރު އެްއޗެްއ މި ގާބޭފުޅުން ަސއިލެންޓުކޮށް ތިއްެބވީމަ އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކު އެހެންކަމުން ތި

ޓުން މި ބިލަށް ގެނެވިަފއިވާ އިޞްލާޙުތަާކއި ބިލު ރެޓޭިރއޭެސކް ނެތްކަން. އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުަގނޑަށް

ނޑު ދާނީ ވޯޓަށް. އޮތް ފަރުމާކުރެވިފަިއވާ   ގޮތް ދަންނަވާލާނަން. އޭގެފަހުަގއި ައުޅގަ

 

 ވުން:ވާހަކަެދއްކެ މޭޒުން  އިދާރީ

 51ނާޔަތް. މަހުގެ ޢި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ރަމަޟާން ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި 51ނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ ގާ

މަހުގެ ިޢނާޔަތުގެ ގޮތުަގއި ކޮންމެ  ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(. ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ިދވެހި މުަވްއޒަފަކަށް ރަމަޟާން

ރުިފޔާ ދޭންވާނެއެެވ. މި މާއްދާގެ )ށ(. ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭީސ  3000ފެށުމުގެ ކުރިން  ސްރަމަޟާން މައަހަރެްއގެ 

މަހުގެ ޢިނާޔަތް ިދނުމަކީ ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް  ގޮުތގެ މަތިން ރަމަޟާން އްދާަގއިވާ މުސްލިމު މުވައްޒަފުންނަށް ިމ މާ

ގެ މަތިން ޢިނާޔަތް އިޚްތިޔާރު ލިިބގެންވާ ކަމެެކވެ. މި މާއްދާގެ )ނ(. މި ާމްއދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާގޮތު 

ޢިނާޔަތްަތްއ  އާއި ޖިލީހުން މުސާރަވާގޮުތގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަާއއި ގާނޫނުަގއި  ނޫނުައސާސީދިނުމުގައި ގާ

ނަޑއަޅާ އެންމެހައި ފަރާްތތައް ެވސް ހިމަނަންވާނެެއވެ. މި މާއްދާގެ )ރ(. ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރަގއި ވަޒީފާ  ކަ

އަހަރު  1ނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާތާ ހިޖުރީގޮތުން މި ގާއަދާކުރާ ިދވެހި މުަވއްޒަފުންަނށް މި މާއްދާގެ )ހ( ހިނގާީނ 

ނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް މި ގާ. މި މާއްދާގެ )ބ(. މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެ ފަހުންނެވެ

މަހުގައި ޕްރަިއވެްޓ ސެކްޓަރގައި ަވޒީފާ އަދާކުާރ ދިވެހި މުަވއްޒަފުންނަްށ  ފެށުމަށްފަހު އަންނަ ފުރަތަމަ ރަމަޟާން

ކަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ތިންބައިކުަޅ އެއްބަެއވެ. މުސާރަިއެގ މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުަގއި ދޭނީ އެމީހަ ރަމަޟާން

ރުފިާޔއެެވ. މުސާރައިގެ ތިންބަިއކުޅަ ެއއްބަިއ  2000ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނަމަ ދޭނީ  2000ތިންބައިކުޅަ ެއއްބައި 

ނޫނު ފާސްވެ މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ގާ -2ރުފިޔާެއވެ.  10000ދޭނީ ރުފިާޔއަށްވުރެ ގިނަނަމަ  10000

 ތަޞްދީޤުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާުރގެ ެގޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ދުަވހުން ފެށިގެންނެވެ. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގޮތް. ޙަޤީޤަތުަގއި ބިލު މިގޮތަށް ފަރުމާކުރެވި އަިދ  އާދެ! ތި އިިވވަަޑިއގެންނެވީ ބިލު މިހާރު ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތް

ބޭފުޅުންނަށް މި ބިލަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަތު  ވީނަމަވެސް ތި ގައި ކަމު މި ކޮމިޓީން ފާސްވި

ކަހަަލ  އެއްވެސް ބޭނުންނަމަކަަހލަ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅަން  އެރެވޭނެ. އެރުވެމުންދާނެ. އެެހންކަމުން އިތުރު އެްއވެސް

ނޑުމެްނ ފައިނަލްކުރުމަށް ޓަކަިއ ގޮތަށް މި  ހުރަހެއް ނެތް. އެހެންކަމުން ދެންމެ ތި އިވިަވޑަިއގެންނެވި ބިލު އަުޅގަ

ވޯޓު ެދއްވުމަށް ފެިނވަަޑއިަގންނަވާ ގޮތަްށ ވޯުޓ ދެްއވުަމށް ދަންނަވަން. މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީން ގެނަިއ 

 ފެނިަވޑަިއަގންނަވާނަމަ ވޯޓު ދެްއވުން އެެދން. ބަދަލާއި އެްއކޮށް މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި 

 

 ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ރުފިޔާ އަދިެވސް އެ ތަފާތުކޮށް އެަބ ލިބޭ. ެއހެންވީމާ، މިހާރު މީގަިއ  3000އަޅުަގނޑު މި ދަންަނވަނީ މި 

ރުފިޔާއަްށވުރެ މައްޗަްށ  2000އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޑިސްކަޝަން ތެރޭގައި މި ގެނައީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް މިހާރު 

ނޑުމެްނ  ދޭކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހުންނެއް ރެޑީއެއް ނޫން. އެ މީހުންނަށް އެ ނުދެވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ހަމަ އަޅުގަ

 2000ރުފިޔާ ލިބިފަިއ އިނގޭޯތ، މިނިމަމް  2000ސިވިލް ސަރވަންޓުންނަށް ެވސް ބަދަލުކުރާއިުރގައި ހަމަ މިނިމަމް 

ރުިފޔާ ކޮންމެވެސް އެހެން ބަަޔކަށް އެބަ ލިބޭ. އެއަްށ  10000އެކަމަކު ައނެއްކާ ވެސް  ރުފިޔާ ލިބިފައި

 އަޅުަގނަޑކަށް އެ ޖަސްޓިފިޭކޝަނެއް ނުލިބޭ.  

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ

ނޑުމެންަނށް މި ފެންނަ އިޞްލާޙަކީ  ޝުކުރިއްާޔ، އިްއޒަތްތެރި ުމޤައްރިރު. މި ގާނޫނު ޙަޤީޤަުތގައި މިހާރު އަުޅގަ

ރުފިާޔއާ އަދަދަށް މިއޮތީ މި ގާނޫނުަގިއ  10000ރުފިާޔ އާިއ  2000ހަމަ ކުރީގެ ގާނޫނުަގއި ެވސް އޮތްގޮތަށް ހަމަ 

ރުފިޔާ ދޭކަށް.  3000ވެސް ޒިންމާެއއް. ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރގެ ކޮމްޕްލެއިނަކީ އެ މީހުން ތައްޔާރެއްނޫނޭ ވާހަަކައކީ 

އެހެންވެއްެޖއްޔާ ކުީރގައި ެއ މީހުން ބަޖެޓުކޮށްފައި ހުރި ގޮތަށް އެމީހުންގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެމީހުންނަށް 

ދެވެންޖެހޭނެތާ ދެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އެއީ ެއއް ކަންަތއް. މިހެން މި ހަދަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ އަހަރަކު. ހަމައެކަނި މި 

ރުފިޔާއަްށ  3000މި ދެވެނީ. މިއަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަނެއްކާ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކުރެވިފައި އޮތްގޮތަށް 

ރުފިާޔ  3000ބަދަލުކުރުން. އެހެންވީމާ، ފުުރޞަތު އެބަ ލިބޭ އަނެއްާކ މި އަުއ ގާނޫުނގައި ިމއަންނަ ބަދަލުތަކަށް 



  

ޖެޓުކޮށްފައި އޮތް އަދަދަށް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބޭ ބަދަލުކޮށްލީމަ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ބަ

 ހަމަ ދޭންވާނެތާއޭ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފައިޞަލް އެއަށްފަހު ނިޒާރަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް

، ޓޯޓަލް ފިގަރމިހާރު އަސްލު އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ މީގައި ޕްރަިއވެޓް ސެކްޓަރގެ ވެސް ކޮންސަރނަކަށްވާނީ 

ނޑުެމން އެގޮތަށް ލާޒިމްކޮށްފި  3000މިސާލަކަށް  އެމީހުން އަތުން ޓޯޓަލް ފިގަރގެ ގޮުތގައި ރުފިޔާ ދޭން އަުޅގަ

ުމވަްއޒަފުްނ  500ނޫނީ  މުަވއްޒަފުންނަކީ  550މުަވއްޒަފުން އުޅޭއިުރ  800ކަމަށް ވަންޏާ އިީމޑިއެޓްލީ ިމސާލަކަށް 

ބަލައިފިއްޔާ ޓޯޓަްލ ފިގަރ. އެކަމަކު މިހާރު  3000އެހެންކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ  ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ. 2000އުޅެނީ މި 

ނޑާަލއިފި  10000ކުރީގެ ގާނޫނުަގއި އިްނގޮތަށް  ވަރަށް މަުދ  ވާނީ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ރުފިާޔ ެއގޮތަށް ކަ

ބަލާނީ އެޓް ދަ އެންޑް އޮފް  ަކމަށް ވަންޏާމުން އެ މީހުން. އެހެންނޑަށް ދެން މި ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތްއަދަދަކަށް. ައޅުގަ 

 3000އަނެއްކާ މީގައި ޕޮއިންޓަކީ ބިދޭސީން. ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު  އެ ދަނީ ކިހާ ވަރެއްތޯ.ދަ ޑޭ އެ މީހުން އަތުން 

އެ މީހުން. ވެސް ދެވޭނެ އިނގޭޯތ. ލާޒިމްކުރިޔަސް ދެވޭނެ. ެއއީ ބިދޭސީން އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލީމަ ދެނެއް ނުދޭނެ 

 އަންނަނީ.  ަހންޑްރެޑްސް އޮފް މުަވއްޒަފުން މި، އެްއޗެއް އެއީ. އެހެންވީމާ މަ ވަރަށް ބޮޑުހަ، އެހެންވީމާ

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިންވިލިނގިލީ 

އުލަތުެގ މިހާރު ދެން ބާރީ އެ ފާހަގަކުރެއްވި ކަންަތއްތަުކގެ ތެރެއިްނ އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ ފާހަގަުކރެއްވި އެްއކަލަ ދަ

މައްސަލަައކަށް މައްސަލަ އެއީ  ލިބޭރުފިޔާ  10000ރުފިޔާ ލިިބފައި ޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރ އަްށ  3000މީހުންނަށް 

 ވެދާނެއޭ.

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު 

ނޑަށް އިޫޝއަީކ، މީގައި ދެން ވަރަށް ގިނަ  އަޅުަގނޑަށް ވެސް ހަމަ އެ ޮޕއިންޓް ވެސް ފާހަަގކުރެވުނު. ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަްށ، ދެން ، އް ކުެރވިގެން ިދޔައީ. އެހެްނވީމާމަޝްވަރާތައް ކުރެވުނު. ދެން އަޅުަގނޑު ނެތީްސ މަޝްވަާރތަ

މި ވާހަކަދެެކވިގެން އައީމަ ޮކންމެވެސް ެއއްެޗއް މީގެން ިވސްނިއްޖެ. ދެން އެކަަމކު މީަގއި ދިމާވާނެ މައްސަަލއެްއ 

ގަންަނވާ. އެކަަމކު ރުފިޔާވަރު މުސާރަ ިލބިވަަޑއި 10000ަގނޑު ފާހަގަ. ިސވިލް ަސރވިްސގައި ވެސް އެބަ ުއޅޭ އަޅު



  

ޕްރައިެވްޓ  ދެން ފީލްވާނެބޭފުޅުންނަށް  ރުިފޔާެގ އެލަވަންސް ލިިބވަަޑިއގެންނެވި ބޭފުޅުން. އެ  10000 މީގެ ކުރިން

، ނުލިބެއޭ. ދެން މީގައި ވިސްނުމެްއ އައިސްދާނެ. އެހެންވީމާ ތިމަންނަމެންނަކަށް. 10000ލިބެނީ އެ ސެކްޓަރަގއި 

ދެން މާ ބޮޑު އެަކމަކު އެއީ ރުފިޔާއަށް ހަދާލެވިއްޖެްއޔާމުން އެއީ ެވސް އޮތް އޮޕްޝަނެއް.  3000ދެން 

 ނެތޭ.  މައްސަލައަކަށް ުނވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން އެއްބަްސަވންޏާ މައްސަލައެއް

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ވާހަކަެދކެވި ދެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުތަކުަގއި ވެްސ ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި އަދި ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުތަކުަގއި ވެސް 

 ނުވޭ(  ވިދާޅުވާ ެއއްެޗއް ާސފެއްމެންބަރު ގައި )ރެކޯޑިން  ...ހުށަހަޅަންވީ އިސްލާޙު ވާހަކަދަްއކާ މިއަށް

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ލީ ނިޒާރު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

މަަޝވަރާކުެރއްީވއޭ. މީގައި ބޭފުޅުން މާ ބޮޑަށް  ގޮތަްށ ތިޑު އޮބްޖެކްަޝނެއް ނެތޭ. މި އޮތް މީގައި މާ ބޮ

 ދެން...، އެހެންވީމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދަންނަވައި ބާރީއަށް ންނަނީ، ޒަމާނުއްސުެރ ލާނަން. މި ގާނޫނަށް މިހާރު މި ޢަމަލުކުރަމުން އައަުޅގަ

ްނ ރަމަޟާން މަހަށް ދޭނެ އެލަވަންސެްއ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުމިދެންނެވީ ، ޢަމަލުކުރަމުން މިއަންނަނީ. އެހެންވީމާ

 ނުވޭ އަސްލު.  އުޅެނީ. ބޮެޑއް ެވގެން މި ލޭްޓކޮްށފަ. ބޮޑުވާތީ މައްސަަލއަކަށްސް ހުންނާނީ ކަލްކިއުވެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاދުލްބާރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

ނޑުމެން ދެން މި  .އެއަްށވުރެ ރަނަގޅުކޮށްލެވޭތޯ އުޅެނީ ރަނގަޅު. ެއވެސް ޖަސްޓިފިޭކޝަނެއް. އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަިދ މި  ށާއި މިހާހިސާބުން އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ތި ކުރެްއވި މަަސއްކަތަށާިއ އަިދ ތި ހޭދަކުެރއްިވ ަވގުތަ

ބައްދަލުވުން ނިންމާލީ. މި ތި ދެއްވި ިޚޔާލުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން މިއަދުގެ  ބައްދަލުވުމުަގއި

އަކުްނ ތި ބޭފުޅުންނަށް އެސް.އެމް.އެސް  ދެން ބައްދަލުވުން އޮންނަ ދުވަހެއް، ށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ެއހެންވީމާވަރަ

 އަންގާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

__________________ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


