
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާ ވަނަ 27ދައުރުގެ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2016

 

12 G 1437 
 2016 އެޕްރީލް 19

 (ދުވަސް )އަންގާރަ

 

 

 

 

6201/18/72ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:03 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:47: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/27އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުންިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ އިޤްިތޞާދީ ކޮމިޓީ، ަގއި  9:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

 .1ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ޔަތުމާލިއްަގއި  11:15. 1

ދާއިާރެގ  ވިލިނގިލީސަލާަމތުގެ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ކޮމިޓީތަކަުށް ައއި ަބެއއް ބަދަލުތައް. ޤައުމީ  -4.2

ޙުސައިން ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަނިމާދޫ ގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށް ސަޢުދު ޙުސައިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ެގ އެދިވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމް  ހަމަޖައްސަވައިދެްއުވންޝަހުދީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، 2016އެޕްރީލް  18އެކަން ވާނީ ެއސް.ެއސް.އެމްއަކުން  ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް

ަޤއުީމ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ބަދަލުަގއި ެއ  ފައިަޞލް ނަސީމްގެްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދޫ ދާއިާރގެ އިސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކާުށި

ްއުވން އެދިަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ ހަމަޖައްސަަވއިދެ އިބްރާހީމް ޙަސަންާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޮތއްޑޫކޮމިޓީއަުށް 

ވަނަ ާމއްދާެގ  107 މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ،ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިޭވ. ެއ ލިުޔން ލިބުމުންގެ ޕާޓީ

)ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ 

ވަނަ  107ަގއި އަންގާފަ. އެެހންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުެގ 2016އެްޕރީލް  18އެސް.ެއސް.އެްމއަކުން 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގެމަނަފުުށީ  އިޖްތިމާޢީ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންުކރަން. މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީއަުށް އިހަވަންދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ެއ ން އެިދވަަޑއިގެްނ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުهللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަްނގާފަ. 2016އެޕްރީލް  18ައކުން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެްސ.އެމް

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތުަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 އިޢުލާންކުރަން.

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ހުުށަހަޅާ ކަންކަން ކުންކޮމިޓީތަ ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު އިޖުތިމާޢީ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞް  )ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު؛  -5.1

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  2016އެޕްރީލް  18ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ީޢ ލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ އިޖުތިމާްސ އިޞްލުަށް އެއްވެފޮނުވުނު. މި ބި

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުަށް މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި ހޮޅުދޫރު، ކޮމިޓީގެ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރި 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުލީ މުޙައްމަޢަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހޮޅު

ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެޕންޝަނާ) 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު އާދެ، ަރީއސް. ޝުކުިރއްޔާ `. 

ެގ ބިލު ލާޙުގެަނއުމަުށް ޓަކަިއ، އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާއިޞް

އިްއޒަތްތެިރ މި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު  ނިންމާފައިވާ ގޮުތގެ؛ މަސައްކަތްކޮުްށ ނިންމާފައިވާތިމާޢީ ކޮމިޓީން އިޖު މަސައްކަތް

މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. ޙަޤީޤަތުގައި ކޮމިޓީަގއި ބަހުސްކުރުމަުްށފަހުގައި ކޮމިީޓގެ އިއްތިފާޤުްނ ފާސްވެފައި ވަނީ، މި ބިލު 

އެހެންަކމުން، މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިްނމުމަުށް ޓަކައި މި ރިޕޯާޓއެުކ  ނުވަން.މިހާރު މި އޮތް ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް ފޮ

ކޮމިޓީން ފާސްކުރެްއވި، ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން އިނގުަރިއދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް 

އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިުލ  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( 2009/8ގާނޫނު ަނންބަރު ، ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ވަނަ ާމއްދާގެ  80އެދި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ނިންމަަވިއދެއްވުމަުށްމަޖިލީހަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނާވ ގޮތެްއގެ މަތީން 

މި މަސައްކަތް ކުރުމުަގއި ވެސް އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީެގ އަުޅގަނުޑ ހުުށަހަޅަން.  )ރ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ރިޕޯޓް

ރި މެންބަރުންގެ އިުތރަުށް ކޮމިޓީގެ ސެކްެރޓޭރިއެުޓގެ ފަރާތުން ވަރަުށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރްއވާފަިއވޭ. އިްއޒަތްތެ

އެހެންކަމުން، އެ ފަރާތްތަކަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން މި ރިޕޯޓް ހުުށަހެޅިއްޖެކަމުަގއި ހީކުރަމުން އަުޅގަނޑު އިުށީނދެލާނަން. 

 . ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ޝުކުރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ފުރުޞަތުގައި އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަުށާއި، ިއްއޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ުްށ ުޝކުރު ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކުނައިބު މުޤައްރިރަުށާިއ، އިްއޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް 

ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.ޕީއަުށް  31މިނެޓު  31ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  1 ޖުމުލަ ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ

ސިކުންތު. އަދާލަުތ  21މިނެޓު  3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  22މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  45މިނެޓު  14

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން.  3ުށް ނިސްބަތްުނވާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މިނެޓު. ވަކި ާޕޓީއަކަ 2ޕާޓީއަުށް 

 ުށް.ރިޔާޟް ރަޝީދަ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލުފުުށީއަރުވަނީ  އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ކަމަުށް، މި ބިލަުށް ހަމަ ކުޑަުކޑަ ެއއްެޗއް ދަންނަާވލުމުގެ ބޭނުމުގައި. ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރި

މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާނެ ކަންނޭނގެ ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެސް މި ބިލަުށް ހަމަ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ވިދާުޅވާން. އެހެންވީމާ، 

ިދ ރަްއޔިތުންނާ ވަރަުްށ ގުޅުންހުރި ބިލެއް. އަދި ީމެގ ސަބަބުން ގިަނ ބަޔަުކ މި މި ބިލަކީ މީ ވަރަުށް މުހިއްުމ، އަ

ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ެވސް ގެންނަން ބޭނުންވާ، ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް މީ 
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ންނަުށް، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އޮތް ދައުލަތުން ފޯރުކޮުށްދޭ. އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކަން ދޭން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތު

ގޮތަުށް މި އިޞްލާޙު ފާސްކުިރކަމުގައި ވީނަމަެވސް ރަްއޔިުތންގެ މި ކަންބޮުޑވުމަުށް، މި ސްކީމުަގއި ބަިއވެރިެވގެން އުޅޭ 

ހުރި. އަދި ެއކަމާ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮުޑވުމަުށް ޙަްއލެއް ގެނެސްދިނުމަުށް ޓަަކއި ީޕ.ޕީ.އެމްގެ ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުަގއި ިވސްނުން އެބަ

އިްއޔެ އަުޅގަނޑުމެން ވަނީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގައި ޑިްސކަސްކުެރިވފަ. އެހެންވީމާ، މިއަުށް އިތުރު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ވަރުަށް 

އަވަހަުށް ގެނެސްދޭނެކަމުެގ، ެގންނަން މަސައްކަތް ައޅުގަނުޑމެން ޕީ.ޖީ ގްރޫޕުން ކުރާނެކަުމގެ ޔަޤީްނކަން ރަްއޔިތުންނުަށް 

މަކީ އަުޅގަނޑަުށް ލިބޭ އުފަލެއް. އެހެންކަމުން، އެކަން މިއަދު މި މަޖިލީހުަގިއ ހާމަކޮުށްލުމުގެ ބޭނުމުގަިއ މިއަދު ދިނު

އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ހޯދީ. މި މަސައްކަތް، މި ބިލުގެ ަމސައްކަތް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން ކުރެްއވި ބާރު ސްޕީުޑ، އަދި 

ކަުށް ޓަަކއި އެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރަުާށއި، އަދި ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި އެކަމުަގއި އެ ބޭފުޅުން ހޭަދކުރެްއވި ވަގުތުތަ 

 މެންބަރުންނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިއް 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ދެރަވޭ މި ބިލަުށް ވާހަކަދަްއކަާވއިރު، އަދި މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމުން 

ވާ އެ އިޞްލާޙު މި ބިލަުށް އަތުވެދާނެތީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލަުށް ގެންނަވާނެ ކަމަުށް އެ ވިދާޅު 

ރައްޔިތުންނަުށް އެބަޖެހޭ ޕެންޝަން ގާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިކަމާިއ، ޕެންޝަން ފަންޑެއް އޮތުމަކީ ކީްއކުރަން ކުރާ 

ތްތެރި ރައީސް. މިކަން އެބަޖެހޭ މި ކަމެއްކަން ބުނެދޭން. ޕެންޝަން ގާނޫނަކީ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑެއް ނޫން، އިްއޒަ

އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ވެސް، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަުްށ ވެސް ސާފުވާން. ޕެންޝަން 

ގެ ބާކީ ފަންޑަކީ ވަރަުށް މަތިވެރި މަޤްޞަދެއްަގއި ފަހަުށް ރައްކާކުރުމަުށް ޓަކައި، އަދި އުމުރުން ދުަވސްވުމަުށް ފަހު، އުމުރު

އޮތް ތަނުަގއި ާދއިމީ ގޮެތއްަގިއ އާމްދަނީއެްއ ލިބޭނެ ގޮެތއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި ެއކުލެވިަފއި ޮއންނަ ފަންޑެއް. މި ފަންޑަީކ 

ޓެކްސް ނެގޭ ގޮތަުށް ރައްޔިތުން އަތުންނާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނާއި، ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ނެގޭ ޓެކްސެއް އެ ފަންޑަުށް 

. އެހެންވީމާ، މިއީ އެ މީހަކު ބޭނުންވާއިރަކު ނެގޭ ގޮތަުށް އޮންނަ އެއްޗެއް ކަމުގައި މީހުންނަުށް ބުނެދީ، ޖަމާ މި ކުރެވެނީ

އެގޮތަުށް އެ ޚިޔާލު ފާުޅކުރާ ަކމަުށް ވަންޏާ މިއީ ވަރަުށް ޮބުޑ ސީރިއަސް ަމއްސަލަެއއް. ެއހެންވެއްޖެްއޔާ، މި ފަންެޑއް 

ނަގާނެ ކަމެއް ވެސް ނެތް. ރަްއޔިތުން ހަމަ ވަޒީފާ އަދާކޮުްށގެން ލިބޭ  ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ވެސް ނެތް. މި ފަންޑަުށް ލާރި

ލާރި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުަގއި ހުންނާނެ. އޭރުން އެ ބޭނުންއިރަކު ބޭނުންކުރެވޭނެ ހަމަ ކޮންމެ މަހަކު މުސާރައިން 
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ފުންކޮުށް އެބަ  ކެނޑުމުެގ މާނައެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއާ ދޭެތރޭ ވަރަުށް 7ކޮންމެހެން %

ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ. ދެން ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެނެވޭއިރު ައޅުގަނޑު އިއްޔެ ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ 

ރުފިޔާއޭ މިހާރު މި އޮންނަނީ ކަނޑައެޅިފަ. އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ގިނަ ދުވަހު ވަޒީާފ  2300ބާރުލައި ވާހަކަދެްއކިން 

ރާތްތަކަުށް ލިބެންޖެހޭ ބައެއް އިާނޔަތްތައް ުއނިވަމުން އެބަ ެދއޭ ފަސް ާހސް ރުފިޔާއަުށް މިހާރު ބަދަލުުވމާ އަދާކުރަްއވާ ފަ

ގުިޅގެން. އެހެްނވީމާ، ފަސް ާހސް ރުފިޔާ މިހާރު ދައުލަތުން އޯލްޑް އޭޖު ޕެންޝަންގެ ގޮުތަގއި ދެްއވާއިުރަގއި ގާނޫނުަށް 

ނޫނުަގއި އޮތް ގޮތުން ަރއްޔިތުންނަުްށ މިހާރު އުނިވަމުންދާ ބައި އެ އިޞްލާޙު ގެންނަން ެއބަޖެހޭ. އޭރުން ގާ

ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތަުްށ  2300ފުރިހަމަވެގެންދާނީ. އެހެންކަމަުށްވާއިުރގައި ިމކަން ވެސް އެަބޖެހޭ ކުރަން. އެއީ ގާނޫނުަގިއ 

ލިގެން؛ މިސާލަކަުށް ނުވަ ައުށް ބެރުފިޔާ 2300އޮވެަފއި ދައުލަތުން ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ދެއްވީމާ ދެން މި ވާ ގޮތަީކ، 

ސަތޭކަ ރުފިޔާ، އެއް ހާސް ުރފިޔާ، ެއއް ހާސް ފަސް ސަޭތކަ ރުފިޔާވަރު އިތުރަުށް މި ލިބޭ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިގެންދަނީ. 

ލިބޭއިރު، އެ ބޭފުޅުންގެ ޝަުކވާ ވަރަުށް ބޮޑުވެަފއި އޮތް މަްއސަލައެއް މި މައްސަލަައކީ. މިއާ ދޭތެރޭގައި ޙައްެލއް ކޮމިޓީން 

ންނަވައި ހަމަ މިހާރުވެސް އޮތް ގޮތަުށް މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އަެނއްކާ މި މައްސަލަ މަޖިލީހުަށް ގެނައުމަކީ ނުގެ

އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނުޑ ުއއްމީދުކުރަން، ވަރަުށް ައވަސް 

އި މި އޮންނަ މުސްކުޅިންގެ އޭޖަުށް ދެ ހާސް ރުފިޔާ، ޕްލަސް ިރވިުއކުރަްނ މުސްތަޤުބަލެއްގެ ތެޭރގައި ޕެންޝަން ފަންޑުގަ 

އޮތުމުގެ ބަދަލުަގއި ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ޕްލަސްޕްލަސް ދާ ގޮތަުށް ބަދަލުވެގެންިދއުން. އޭުރން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު 

ފަރާތްތަކުން ކުރާ ޝަކުާވއަުށް ޙައްުލ  ރައްޔިތުން މި ކުރާ؛ ޕެންޝަނުން އިނގޭތޯ. ރައްޔިތުންެނއް ނޫން. ޕެންޝަން ލިބޭ 

އަންނާނީ. އެހެންނަމަވެސް، ަތޢުލީމަުށާއި ޙައްޖަުށް ދާންުށާއި އަދި މި ނޫން ކަންކަމަުށް ޕެްނޝަން ފަންޑުން ލާރި ނެގޭ 

ގޮތަުށް އޮެވގެންނުވާނެ. އަދި އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އޮތް އިޞްލާޙަުށް ވެސް ތާއީދުކުީރ، މިއީ ހަމައެކަނި ބޭންކުން 

ޓްރޯލްގެ ގޮުތގައި ނުވަތަ ސެކިއުރިީޓއެްއގެ ގޮތަުށް ބެހެްއޓޭ ގޮތަުށް ހަރުމުދަލެއް ގަންނަން އެކަނި ދޫކުރެވޭ ކުރުމުަށް ކޮލެ

ެއއީ ޕެންޝަން ފަންޑަކީ އެީއ  އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދު މި ކުރީ ވެސް. ެއވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގަިއ.

ބުއްދިވެރި ެއއްެޗއް. ައޅުަގނޑުމެން ދުނިޔޭގެ ބައެއް ަޤުއމުތަކުގައި ޕެންޝަން ފަންޑަުްށ  އޭަގއި އަތްލުމަުށް ވުރެ އަތްނުލުން

ބަރާބަރަުށް ފަންޑުނުކުރުމުގެ ހިތި ނަތީޖާ މިހާރުވެސް ފެންނަމުންދޭ. ވަކި ހިސާބަކަުށް ދިަޔއިމަ އަދި މީހުން އުމުރުްނ 

ފެުށީމަ، ޞިއްޙަތު ރަނަގޅުވާން ފެުށީމަ، ދެން ދިމާވާ  ދުވަސްވާން ފެުށީމަ، އެ ޤައުެމއްގެ ަރއްޔިތުްނގެ އުމުރު ިދުގވާން

އަހަރުން މަތީގެ އެަތއް ބަޔަުކ، އެ އޮންނަ ޕޮޕިުއލޭޝަން ޕަސަންޓޭޖު މައްޗަުށް  70އަހަރު ނުަވތަ  65މައްސަލައަކީ 

ކުރީ. އެއީ ދާނެ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ ދައުލަތުން އެ މީހުންނުަށް ޕެންޝަން ލިބޭ ގޮތަުށް؛ މިހާރު ޕެންޝަން ގާނޫނު ފަރުމާ

އަޅުގަނޑަުށް ވަރަުށް ރަނަގޅަުށް މިކަން އެނގޭ. ެއއީ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން އަޅުގަނޑު މުޤައްރިރުކަން 

ކުރި ކޮމިޓީައކުން ައޅުގަނޑުމެން ތިބެގެން މި ބިލު ފަރުމާކޮުށްފައި، ތަްއޔާރުކޮުށްަފއި މަޖިލީހަުށް ފާސްކޮުށްފައި އޮތް ގާނޫެނއް. 

ަރއީސް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނުޑގެ ހިތާމަައކީ  އިްއޒަތްތެރިމާ، މި ގާނޫނުގެ ައކުުރން އަކުރަުށް އަުޅގަނޑަުށް އެނގޭ އެހެންވީ
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އެިކ ، ލީމަ ކަމަކުނުދާނެ. އެހެންވީމާލައިމީތި ހި ސައްކަތެްއ،ވަރަުށް ބުރަ މަސައްކަތުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮުށްފައި އޮތް މަ

 ގައި ަރއްޔިތުންނަުްށ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްަނއިޭދންވީ ޕެންޝަން ފަންޑެްއގެލުމުެގ ބަދަލުގޮތްގޮތަުށް މީތި ހިލައި

އެ ފަންޑުުކގައި  ުށް އޭގެން ފައިދާކުރާނީއެއީ ރަްއޔިތުންނަ ންޑެްއގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިކަމާިއ،ޕެންޝަން ފަ ،ކަމާއިމުހިއްމު

ރުފިޔާ ނުވަތަ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން  5000 ކޮޅުަގއި ފައިސާ ހުރެގެން ލާރި ލިބޭ ޮގތަުށް އޮެވގެން ކަމަުށް. އަދި ުފރަތަމަ

ރުފިޔާ ފަންޑުކުރަން ަވކި ހިސާބަކުން  2300ރުފިޔާ ނުވަތަ  2000ގޮތުން ގާނޫުނގައި  މި ޕެންޝަން ފަންޑު މިހާރު އޮތް

 . ޕެންޝަން ފަންޑަުްށ ލިބޭ ލާރިން ޕެންޝަން ދޭ ގެ ާދއިރާެގ ތެެރއިން ލާފަމި އޮންނަނީ ވެްސ މުޅި ޕެްނޝަން ފަންޑު

 ގައި ގޮތަުކންނެއް ޕެންޝަން ފަންޑު ލަތުގެ ބަޖެޓް ދާދައު، ލަތަކަުށް ވެސްއެއީ ަދއު، ގޮތަުށް މި އޮންނަނީ. އެހެްނީވމާ

އްލުކުރުމަުށް ަޓކައި ިމ އެ ކަންަކން ޙަފައިސާ ނެތިްއޔާ ޕެންޝަން ިދނުމަުށް ވަރަުށް ބުރަައކަުށް ވެެގންދާނެ. އެހެންވީމާ، 

މީހުން ވިސްަނއި މި  އާއްމު ރައްޔިތުްނ ބައެއް ،ންނަނީ. ދެން ބައެއް މީހުންނަުށްން މި އޮޕެންޝަން ފަންޑަުށް ލާރި ލާ

އެަކއުންޓެްއަގއި ހުންނަ  ހަމަ ޭބންކު އިރަކު. އެހެންވީމާ، އެ ފައިސާ ކޮންމެހުރީ އިމިއީ ކަލޭމެންގެ ފަިއާސއޭ އެާތގަ ދެނީ،

 .ަރއީސް. އެހެްނވީމާ.. ިއއްޒަތްތެރިޚިޔާެލއް  . މިއީ ގޯސްތަުށް ނަަގއިގެން ބޭނުންކުެރޭވނޭ. މިއީ ކުުށް ޚިޔާލެއްގޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކާުށިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް.

 

 :ެކވުން ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއް

ޙުން ވެސް ހަމަ ވަރަުްށ ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ިއޞްލާ ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ 

ވިދާުޅެވއްޖެ  ރައީސް؛ އިްއަޒތްތެރިައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބެނުންވޭ ، ޞަދެއް ހާސިލު އެބަޭއ. އެހެންނަމަވެސްބޮޑު މަޤް

އަުޅގަނޑުމެަނުށް މި އިޞްލާޙު ުނވަތަ މި  ،ބޭ ކަމަުށް. މީގަިއ ފާހަގަކޮުށްލަންެޖހޭ ތަންކޮޅަކީއެްއވެސް އިޞްލާޙެްއ ނުލި

ތުަގިއ މި ކަމަުށް އިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅުމަުށް ވަގުެތއް ވެސް ނުލިބޭ. މެނަުށް ޙަޤީޤަބިލު ހުުށަހެޅިގެން އައީ އިްއޔެ. އަޅުގަނޑު

ހަމައެކަނި އިމާރާތްކޮުށް ނިމިފައި  ؛ގެދޮރުފާހަގަކުރިން ގޯތި ނޑު އިއްޔެ ެވސް ހަމަ އަޅުގަ ،އެހެން މި ދެންނެވި ސަބަބަކީ

ކޮުށްގެން ވެސް އެަބއުޅޭ. ރާއްޖެއަުށް ބަލައިާލއިރު ހަމަ އުޅެން މި ދަނީ. އިާމރާތް ހުންނަ ތަންތަނެއް ނޫނޭ ރައްޔިތުން

ކޮުްށގެން އިމާރާތް އަުށް އީ އަމިއްލަވަގުަތުށް ބަލާ ކަމަުށް ވަންޏާ ގިނަ ރާއްޖޭގެ ވަރަުށް ގިނަ ރަުށްތަުކަގއި ވެސް އަދި ެވސް މި

 ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތުަށް  ނުވަތަ މީގެ ފައިދާފިޓް ބެނެފަދަ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް މީގެ ކަމަުށްވަްނޏާ އެަތއް. އެހެންއަޅާ ގެ

ން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮުށްލަވީްސ. އަުޅގަނޑު ހަމަ  ގިނަ ރަްއޔިތުންނަުށް ކަންތަްއތައް އަދި މާ ،ނަމަ ދިޔަފަރުމާވެގެން

ބަޔަކު ގެދޮރު  ހިތާމަެވރި ހާދިސާ، ދިޔަލޭގައި ހިނގައިވީމަ އިއްޔެ މާ ބޭނުންވޭ މިއީ ގޯތިގެދޮރާ ގުުޅންހުރި ކަމަކަުށް
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ވެސް ކަންަތއްތަްއ ދައުަލތުން މިހާރުއަުޅގަނޑަުްށ އެނގޭ ަހމަ،  ގެއްިލގެންޮގސްފައި އެ ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން

އަުޅގަނޑުމެްނ ހަމަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ  ،ނޑު އެ ފަރާތްތަކަުށް ދަްނނަވާލަން އޮތީކޮުށްދެއްވަމުން އެ ދަނީ. ައުޅގަ

 ،މެންބަރުން މި ތިބީ އެ ފަރާތްތަކާ ެއއްކޮުށޭ. އަދި ައޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ މި ފަރާތްތަކަުށް ވަަރުށް ދީލަތި އެހީތަކެއް ލިބި

. ހިގެންދާނެ ކަމަުށްެވސް ހަމަޖެ ކަުށް ރުޖޫޢަވެވޭނެ މަގުތައެ ފަރާތްތަކުގެ ގެ  އަވަސް ފުރުޞަެތއްަގއި އެ ފަރާތްތަކަުށް

 ޝުކުރިއްޔާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މިރަުށް.އަޙްމަދު ޢާ

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:އިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާދޫ ދާކުޑަހުވަ

ގެނައުުމގެ ބިލު މި ރަީއސް. އާދެ، ޕެންޝަންގެ ގާޫނނަުށް، ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުަށް އިޞްލާޙު އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ާވކަން ައޅުގަނުޑ ވިފައިފޮނު މަޖިލީހަުށް ރިޕޯޓް ނިންމަވައި ވަރަުށް އަަވސް ގޮަތކަުށް ޮކމިޓީ ،މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަުށް ފަހު

އެއާެއއްކޮުށް ބިލު ދިރާސާކުރެވިގެްނ އައިއިުރގައި ބިލުަގއި މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ވެސް ނެތްކަން ހަގަކޮުށްލަން. އަދި ހަމަފާ

ފާހަގަކޮުށްލަން. އާދެ މި ބިލާ ގުޭޅގޮތުން އެކި ބޭފުޅުން ވެސް ދެއްކި ވާހަކަތަކަުށް އަުޅަގނޑު އިޙްތިރާމުކުރާ ހާލުގަިއ 

 ،ހަމަގައިމު ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ،ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީއަޅުގަ

އަދި ތަޖުރިބާކުރެވިފަިއވާނެ ަކމެކޭ މި ޕެންޝަންގެ ގާނޫނު، ޕެންޝަންގެ ފައިާސއަކީ ޮކންމެ ވެސް ެއއް އުސޫަލކުްނ 

އްޞަކޮުށް ހަމަ ޕެންޝަން ފަންޑުގަިއ އެްނމެހައި ރައްޔިތުން، ޚާ  ުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެއޭަގއި އަތްެލވޭނެ ގޮެތއް ވާންޖެހޭނެ ކަމަ

ފައިސާ ޖަމާކުރެވިަފއިާވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ހަަމގައިުމ ވެސް ެދކެމުން އަންނަ ުއއްީމދެކޭ. އަުޅގަނުޑ ަކއިރީަގއި 

ކޮުށް ރަްއޔިތުންެގ ތެރެއިން ހަމަ އެތައް ބަޔަުކ ވެސް އަދި މިތާ ުއޅޭ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ަކއިރީަގއި ެވސް ތަކުރާރު

ކަން އަދި މި ،މިއަދު މި ކަން އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތަުށް ކުރުމަުށް ޓަކައި ،ވާތީވާހަކަެއއް. އެެހންކަމަުށް ދައްކަމުންދާ

 ތަޖުރިބާކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި ެވސް ސަރުކާރުން މިފަދަ ބިލެއް ހުުށަހެޅި ކަމަުށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް

ކުރެވޭެނ ޙު ތެރިކަމާެއކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ކަންކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހާލަތާއި ވަގުަތއް ބަލައި އިޞްލާއިޚްލާޞް

ކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ، މަލުކުރަން ފެުށުމަުށް ފަހުގަނޑުމެން ޢައެްއޗެއް. އަދި މި ގާނޫނުގެ ދަުުށން ވެސް އަޅު 

ޭވ ހަމަ ކުޅަދުންތެރިކަން ލިބިގެން މި މަޖިލީހަުށް ،ތަކެއް ފެންނަމުންދާ ކަމުަށް ވާނަމަނަތީޖާނުވަތަ  ނޭދެވޭ އަސަރުތަެކއް

. އެހެްނވީމާ، ކަންަކމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މުގެމި ދެންނެވި ކަންކަން އިޞްާލޙުކުރު

ން. ހަމަގައިމު ވެސް ގިނަ ސްތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީސާ ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ ހަމަގައިމު ވެސް ރައްޔިތުްނގެ އިހު



8 

 

ނުން ހަމަ ޔަޤީކަމަުްށވާތީވެ އަދުގެ ސަރުކާރުން މި ކަން މި ކުރީ. އެދޭ ކަެމއް. އެހެން ރައްޔިތުންތަެކއް ހަމަ ވަރަުށް ޮބޑަުށް

ލިބިގެންދާނެ.  އް ީމގެންވެސް މިހާރު ދެން ރައްޔިތުްނގެ ހިތްތަކުަގއި އެ ުސވާލުތަކަުށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ަޖވާބެ

ވެރިކަުމގެ ތެރެއިން ަރއްޔިތުންނަުށް މި  މި، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ވެސް ައވަހަަކުށް މި ބިލު ތަސްދީުގވެއެހެންވީމާ، ވީހާ

ވެ ކަމަުށް ވާތީ  ދިއުމަކީ ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިުތން އެދޭ ކަމެއްމި ފަސޭހަކަން ލިބިގެން ދިއުމަކީ ނުަވތަޚިދުމަތް ލިބިގެން

އިތުރު އިޞްލާޙު  ،ދަނީ ކިހިނެްއތޯ ބަލައިހިނގައި ކަންއެކު މި މަލުކުރަން ފެުށުމާވެސް މި ގާނޫނަުށް ޢަ މި މަޖިލީހުން

 ޝުކުިރްއޔާ.  ރުކުރަްއވާުށި!މިންވަهللا ގެނައުުމގެ ވިސްނުން މާތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލިމާލޭއަުރވަނީ  ުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފު

 އަހްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާލޭ

 ިއއްޒަތްތެރި އިރާގެުށް އިނގުރައިދޫ ދާ)ޕެންަޝނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 2009/8ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ 

މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް އަޅުގަނޑުމެނަުށް ހުުށަހެޅުއްިވ ހުުށަހެޅުއްވުން ހަމަ ވަރަުށް ބާރު ސްޕީޑެްއގައި އަުޅގަނޑުމެްނެގ 

 ރައީސް.ިއއްޒަތްތެރި ވަނީ އައިއްސަ.  ނާ ހަމައަުށް މި ންއިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ނިމުމުަށް ފަހު ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑުމެ

ވާ  ޚާއްަޞކޮުށް މި ކަމުގައި ެއކުލެިވގެން މި ،އީ ވަރަުށް މުހިއްމު މަފްހޫމެއްގެ މަްއޗަުށް ކުރިއަުށްދާ ކަަމކަުށް ވާތީމި

ގެ ފަހަތަުށް )ވ( އިތުރުކޮުށް، މި ވިދާޅުާވ ވަނަ މާއްާދގެ )މ( 6ގެ 2009/8 ގާނޫނުގެ  މި ދެންނެވީ،؛ ނުކުތާ 2މައިގަނޑު 

މުަގއި ބަިއެވރިންނަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން ޕެންޝަން ފަންޑުގަިއ ފައިާސ ނުކުތާއަކީ ރިަޓޔަރމަންޓް ެޕންޝަން ސްކީ

ގެދޮރުވެިރކުރުވުުމގެ ޕްރޮގުރާުމތަކަުށް ކޮލަޓަރަިއޒުކުރުން ުނަވތަ ރަހުނުކުރެވޭނެ ގޮްތ ހަމަޖެހިގެންދިއުން. މި މުހިއްމު 

ދެން އަޅުގަނުޑމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އަުޅގަނޑު ހަމަ ޔަޤީންކަންهللا މަފްހޫމު ހުޅުވިގެންދިަޔއިމާ، 

މެންބަރުން ވެސް، އަދި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ބުރަ މަސައްކަތްތަެކއް އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ ސަރުކާރާ ގުިޅގެން ކޮުްށ 

ްސ ނިންމައިދޭނަން އިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން އެިދވަަޑިއގަންނަާވ ލުއި ެއ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއް ވޭތޯ ައވަ

މުސްތަޤުބަލެއްގަިއ. މިއީ ފުރަތަމަ ކުޑަދޮރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ހުޅުވުނީ. އަޅުގަނޑުމެްނ އުއްމީދުކުރަން، އަުޅގަނުޑ 

ހަމަ ދަންނަވާލަން ވެސް ބޭނުންވަނީ، އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ޮބޑަުށް ތާއީދު ވެސް ކޮުށްލާނަން ބޭނުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ 

ރީފަކީ މި ގާނޫނު ވުޫޖދުކުރެވުނު ދުވަްސވަރު ވަރަުްށ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަ

ކުރެްއވި، އަދި އޭރު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މުހިއްމު މެންބަރެއް. އެ މަނިކުފާނުަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ވަރަުށް 

ޝަން ފަންޑު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ބެހެއްޓުމަުށް ސާފުކޮުށް ޕެންޝަން ފަންޑެްއ އެކުަލވައިެލވިގެންިދޔުމާއި، ެއ ޕެން
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ޓަކައި އެ ފަންޑުަގއި ފައިސާ ބެހެއްޓޭ ނިޒާމުތަކެއް ވެސް ހުންނަންޖެހޭ. ފައިސާ ނެގޭނެ ގޮތަުށް، އެއީ ހުޅުވިފަިއވާ ބޭންުކ 

ސާ ަޖމާވާ ގޮތަުށް ެނގެމުންދިއުމަކީ އެަކއުންޓެްއގެ ގޮުތަގއި ދޫކޮުށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ ބޭނުމަކަުށް ފައި

ޕެންޝަން ފަންޑެއް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮުތގައި ހިްނގޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ ެއއްެވސް ޤައުެމއްަގއި ެއގޮތަުށް އޯޕަންކޮުށްނެްއ 

އްޔިތުްނެގ ނުވެއް ޭބއްވޭނެ. މުޅި އެތި ްޑރައިކުެރވޭނެ ގޮެތއް ނޯންނާނެ. ނަމަވެސް، މިކަހަލަ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަުށް ރަ 

މަޖިލީހާއި ސަރުކާރުގެ ޕޮލިީސއާ ދެމެދު ގުިޅގެން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ ލިބިގެންދާނެ. 

މިހާރު މި ވާ އިޞްލާުޙގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަީކ، ގެދޮރުެވރިކުރުވުމަުށް ބޭނުންވާ ޑައުްނ ޕޭމަންޓުގެ ފައިސާ އެީއ 

އްވަރަުށް އެ ފަންުޑގައި ހުރި ފައިސާ ކަމުަގއި ހަމަޖެހިގެންދިޔުން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ރަހުނުކުރެވިފަިއވާ ފައިސާއާ އެ 

އުސޫލުގެ އިތުރުން އަުޅގަނުޑ ލަފާކުރަން، ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޙައްޖަުށް ދިޔުން ފަދަ، އަިދ ދަރިއަކު ނުވަތަ ގޭ މީހަުކ 

ަގއި ެއއްލު ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މީގެތެެރއިން ފަހުގެ މަރުޙަލާމުހިއްމު ކިޔެވުަމކަުށް ދާން، ުމހިއްމު އެފަދަ ކަމެްއގެ ަޙއް

 އުފެދޭ ގަވާއިުދަގއި އަދިެވސް އިތުރު ކަންތައްތަކެއް އެ  ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން. އެއީ މިގޮތުން މި

 24އެއީ  ؛ެރިވގެްނދާ ބާބާ އެކުގައި އިތުރުކު ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، 26ންދާނެ. ބޭފުޅުންނަުށް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ެފއްިޓގެން ކުިރއަުށް އިތުރުކުެރވިފަިއ މިހިރަ ނުކުތާތަކުގެ އަީލގަިއ  25ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަުށް 

 ރުއުސޫލުަތްއ ކަނޑައަުޅއްވާަފއި ހުރިއި އިކުރުމުގެ މަިއގަނޑު ޝަރުތުތަކާގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ކޮލަޓަރައިޒް އަޅު

ވެގެންދާެނ  ވާހަަކއަކީ ޫދކުރާ ލޯނަކަުށް މި ؛ެއ ޮއންނަ ހިސާބުގެ ،ނަމަ ބޭްނކު މެދުވެރިކޮުށް  ހަމައެކަނި ގެދޮރު ގަންނަ

ަހމައެކަނި ލޯނުގެ ޑައުންޕޭމަންަޓުށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ކަމުގައި ވާންވާނޭ. އެހެްނވީމާ، ކުަޑ  ،އަދި )ުށ( ަގއި ،ކަމަުށާއި

ން. ނަމަވެްސ، ނޫ ގޮތަކަުެށއް ކީ ހަމަ ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ފަސޭހައިން ނެގޭ ސް މިހިރީހާރުވެމި .ރެސްޓްރިކްޝަނެއް އެބަހުރި

ންވީމާ، ދަނީ މި ގާނޫނަުށް. އެހެ ލެިވގެން މިއްކަތް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުޅުވައިމަކަުށް މި މަސަމިއީ ވަރަުށް މުހިއްމު މަފްހޫ

ތަކެއް މު ބޭނުންތެރި ހުުށަހެޅުންަގއި ވަރަުށް މުހިއްގޮތު ރާ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކު މި ތަޅުމަުށް ހުޅުވިގެންދިޔުމާ

ން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ހުޅުވިގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި ހުުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މީގެ

ރޫޕުގެ މް ޕާލިމެންޓްރީ ގް.ީޕ.އެހަމަ އަދިވެސް އިޚްލާޞްތެރިަކމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފާވޭ ޕީ

. އަދި އިްއޔެަގއި މާލޭަގއި ހިނގައިިދަޔ ރު ލިބިގެންދިޔައީީތވެ. ައދި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފަޚުމެންބަރަކު މި ހުުށަހެޅުއްވީތީ

ހިތާމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެްނ އެބައޮތް. އަުޅގަނޑު ަހމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު  އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ

ސިފައިންނަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ  އިލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުާށއި ފުުލހުންނާރައީސު

ކަމަނާ ކޮުށްދެްއވި މަަސއްކަތް ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ  ރަޝީދު އެ މަަސއްކަތްޕުުޅގައި ރައްޔިތުންނަުށް އެހީތެރިވެެދޭވތޯ އެ

އެ ކަމަނާއަުްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި  ،ރުވެރިކަމާ ެއުކ ބަލައިގަނެޚުޔަތުން ފަގުރޫޕުގެ މެންބަރެްއގެ ހައިިސއް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ުއއްމީދަކީ ެއ ސަރަހައްދުގެ ެގއްލުން ލިބުނު ރައްޔިތުންނަުށް ހަމަ ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ލިބިގެންދާެނ 

އްކަތްތަކަުްށ ޓަަކއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮުށްދެވުުނ މަގެއް ސަުރކާރުން އަމާޒުކޮުްށގެން ކުިރއަުށްގެންދިޔުން. އަިދ އެ މަސަ 
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ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ާވހަކަ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި 

ނުވަތަ ތައް، ހުންނަ ފްލެޓުްޓރަލް ޕޭމަންޓު ހަމައެކަނި ނިމިފައި .ކޮލެލާނަންހިޔަލުގައި ދަންނަަވއި، މުގެ ހަމަ އަލީގައި މަފްހޫ

ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ވެސް  ހިސާބުން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނިމޭ  ސަރުކާރުގެ ސްކީުމގެ ފްލެޓުތައް ގަތުމުން އެކަންޏަކު މި

ޭބފުޅުންގެ ގޯިތގެދޮރު މާލޭ ނޫން އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކުެގ  ނުކުރަން. ާއއްމު ރައްޔިތުން އެބަ ތިއްަބވާ އެ ގަބޫލެއް

މުއްދަތެްއގައި ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ އަތޮޅުތަކުގެ ރަްއޔިތުްނ  އްދުތަކުަގއި ވެސް ތިބި. މިސާލަކަުށް ހަމަ ސަރުކާރުގެ ދިގުސަރަހަ

 . އެ ހެދޭނެ އި ަވަޔުށް ދޫކޮުށްލައްވާފަބޭފުޅުންގެ ޯގތިގެދޮރު ރަުށުގައި ޮއޔާ އެ ކި ބޭނުންތަކުގައި ެއބަ ތިއްބަވާމާލޭގެ އެ

ވެްސ  ބޭބޭފުުޅންގެ އަިމއްލަ ގޯތިތައް ގޮެތއް ވެސް ެނތިގެން. ނަމަވެްސ، އެ ލޯނެއް ދޭނެ ބޭންކަކުން ،ގޮތެްއ ނެތިގެން

މީހުންގެ  އަދި ފަންުޑަގއި މިިހރަ ފައިސާައކީ އެ ތެރެއިން ބޭންކަުްށ ހުުށަހެޅުއްވީމާ ހަމަ މިކަހަލަ ރަހުނު އުސޫެލއްެގ 

ވަެރއްެގ  ކޮންމެެވސް ،ޮގތެއް ފައިސާ ލިބޭނެ ކޮުށް އެގެ ޔަޤީންކަން ުނވަަތ ރަހުނުގެ ފައިސާކަމުަގއި ަގބޫލުކޮލެޓްރޯލް

 އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ،ާވނަމަ ގޮސްފި ކަމަުށްމި އުސޫލުގެ ދަުށުްނ ހަމަޖެހިގެންގޮތެއް  ލޯނެއް އެފަދަ ފަރާތްތަކަުށް ލިޭބނެ

 ންނަުށް މިއަުށްވުެރ މާލިބެނީ އަުޅގަނޑުމެ ދަިތކަމުެގ ތެރެއަުށް ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިެވގެން އެ ގޮތުަގއި ގޯތިގެދޮރު

ދިރިއުޅެމުންދާއިުރަގިއ  ވެްސ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާބާދީ މާލޭގައިކަމުގައި ޔަޤީންކުެރވޭ. މިހާރު ބޮޑު އެހީއެއް މާ، ފުޅާ

މާލެ ފަދަ ހިސާބުތަކުަގއި ތަރައްޤީކުެރިވގެންދާ ފްލެޓުތަކާ އަދި ރޯހައުސްަތކާއި ގޯތިގެދޮުރގެ ދަތިތަކުން  ،ހުޅުމާލެ

މު ދޮރެއް ކަމުގައި ެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، ޕެންަޝން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުެގ ުށް މިއީ ހުޅުވިގެްނދާ މުހިއްމަތްވުމަސަލާ

 25 ،ފަރާތްތަކުން މި މަސައްކަތްޕުުޅ ކުރެްއވުމުަގއި އަދި މި ހެޭދ ަގވާއިުދގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަން އެބައޮތް

 އިގާނޫނާމި ފައިސާ  ؛ޚާއްޞަކޮުށް މި ހަދާ ގަާވއިދުަތކެްއގެ ،ކުގެ ދަުށުންވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ތިރީަގިއ މިހިރަ ނުކުތާތަ

ހުރި އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި  ްޒކުެރވިދާނޭ. މިހެން މަތީން ކޮލަޓްރައި މި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ހަދާ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ

ޅުން ތަަނވަސްކޮުްށދެއްވާނެ ކަމަުށް ުއއްމީދުކުރަން. ބޭފު މި ގަާވއިދުަގއި ވީާހވެސް ފުޅާޮކުށް މި ފުރުޞަތު ލިބޭނެ މަގުތަކެއް އެ

އްޔާ ައވަސް މުސްތަޤުބަލެއްަގއި މި ގާނޫނަުށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ގެެނވިގެްނ ތަޤުބަލެއްަގއި އިރާދަކުރެވި އަދި ދުރުނޫން މުސް

ކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ނޫން އެހެން ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދު އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ހިތަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ނިޒާރަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 ދެއްެކުވން:ވާހަކަ ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ
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ގެންނެވި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭ އެއްެޗއް އަުޅގަނޑު ދެންނެވުމުެގ  ރަީއސް. މި ޕެންޝަން ގާނޫނުަށް މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ހުިރހާ ފަރާތްތަކުގެ ހިތާމައިަގއި  ެގއްލުންވެދިޔަ މާލޭގައި އިްއޔެ ހަީވރު ހިނގައިދިޔަ ހިތާމަވެރި ާހދިސާގައި ކުރިން

 ޔިުތންގެ ރަްއކާތެރިކަން، ޕަބްލިކުރައް  ؛ވެރިވާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އަދި މީެގއިުތރަުށް ފާހަގަކޮުށްލަންއަޅުގަނޑުމެން ބައި 

ުްށ އި، ޕެޕަރސްޕްރޭ ނޫންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަޝީލްޑާ  އި،ގިޔަރާ  ޓްއި އަދި ރަޔަރސޭފްޓީއަކީ ހަމައެކަނި މޮނިކަން ގާނޫނާ

ގިަނ ކަންތައްަތްއ ހުރިކަން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ.  ކަިއ  ކުރަްނޖެހޭ ވަރަުށްކަމަުށް ޓަ ންދަނީ. ރައްޔިތުްނގެ ަރއްކާތެރިފެނިގެ

ތަނެއްަގއި ަރއްޔިތުންެގ ރަްއކާތެރިކަމަުށް ޓަަކއި ެއްއވެްސ  ަރއްޔިތުން ގިނަ  ،އަދި މާލެ ފަދަ ތޮއްޖެހިފައިާވ ތަނެއްަގއި

 ،އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން ،ރުކާރުން ެވސްރައީސް މައުމޫނުގެ ސަ ނޫން. ވަކި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާަރކުން ؛ސަރުކާރަކުން

 ،ނުވާކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެވޭ. މި ގާނޫނަުށްފަދަ ކަންކަމަުށް ތައްޔާރުވެަފއިއަދި މި ސަރުކާރުން ވެސް މި

ޝަން ޕެން ީމގެން ޙަޤީޤަތުަގއި، ގެެނވޭ އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭ އެްއޗެއް ުބނެލާއިރު ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ޕެންޝަން ގާނޫނަުށް މި

ގެތަުކގެ އެޕާޓުމަންޓުތަުކެގ  ؛ޕޭމަންޓު ވެސް ނުދެްއކޭނެ. މިހާރު މާލޭގެ ައގުތަުކގެ ފައިސާއިން ގެެއއް ުނގަނެވޭނެ. ޑައުން

ިސވިލް ސަރވިްސަގއި  ޮގތުގައި ގެސަުރކާރު އާދަިއގެ މުަވއްޒަފެއް  ،މިހާރު ހުރި އާދައިގެ ިއންފައިސާ  އަގުަތކަުށް ބަލާއިރު އެ

 ހުރޭ. ޕޭމަންޓު ނުދެއްކޭނެ. އެއީ ަވރަުށް ސާފުކޮުށް އެނގެން އި ހުރި އާދައިގެ މީހެއްގެ ފައިާސއިން ޑައުން ކޮުށްފަ މަސައްކަތް

ނުކުރެވޭނެ.  ކުެރވެން ެއބަހުރި. މިކަންޝަން ފަންުޑގަިއ ހުރި ފައިސާ ޗެކުބޭފުޅެއްގެ ޕެން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް ވެސް އެ

އިޞްލާުޙތަކެއް ގެންނަންޖެހިފައި އޮތީ. އެއީ އެތާ މަސައްކަްތކުރަްއވާ  ގިނަ އެހެންނަމަވެސް، ޕެންޝަން ާގނޫނަުށް ވަރަުށް

ޞްލާުޙ ވެސް އެ ގާނޫނަުށް އި ބޭފުޅުން ވެސް އަދި ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުން

ލަތުގެ . ެއކަން ކުރަންޖެހޭނީ ދައުވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް ކަމީ ައޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެންނަން ބޭނުންވެފައިވާ 

ކުެރވޭެނ ފައިސާ ޔުޓިލަިއޒް މިގިނަ ފައިސާ މިހާރުވެސް ހުރީ ޕެންޝަން ފަންޑުގައި.  ގައި އެންމެމުއައްސަާސއެްއގެ ރިޒަރވް 

އުސޫލުތަެކއް ގާނޫނަުށް ބަދަލުގެނެސްގެން ކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެފައިސާ އެހެްނ ހުރީތީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ދެކެވެނީ.  ގެެނިވގެން ވާހަކަތަެކއް މިއިޞްލާޙު މިގޮތަުށް ބޭުނންކުރަންޖެހޭތީވެ މި ގާނޫނަުށް ންމެވެސް ގޮަތކަުށް އެކޮ

 ިއ،މަންޓުތަކާމިދެންނެވިހެން މާލޭގަިއ މިހާރު ހުރި އެޕާޓް، ނުދާނެބޮޑު އަސަރުތަެކއް ކުެރިވގެން ން މާޙަޤީޤަތުގައި ީމގެ

ޅީްސ ސާ ،ނަމަވެސް، ތިރީސް ެވގެންދާނެ. އެހެން  ޕޭމަންޓު ދެްއކުމަކީ ދަތިކަމަކަުށް ޑައުން އަދި ގެަތކުގެ ައގުތަކަުށް ބަލާިއރު

ންޝަން ކަމުގެ ފެންވަުރގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ޕެއަހަރު ވަންދެން މިނިސްޓަރުކަމުގައި ނޫނީ ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރު

ޅުންގެ ޕެންޝަން ފަންޑުގަިއ ހުރި ެއއްަޗކުން ބޭފު މިދެންެނވީ އެ  ،ަގއި ހުރި ެއއްަޗކުންފައިސާއިން، މިހާރު ރިޒަރވް 

އަސްލު މާލޭަގއި ހާލުގައި އުޅޭ ނިކަމެތި  ނޫނިއްޔާ، ބޭބޭފުޅުންނަުށް ގަނެވިދާނެ. އާދަިއގެ ވޮޗަެރއް ފަހަރެއްގައި އެ

ންގ މާލޭގެ ހައުސި، ނުކުރެވޭނެ. ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ރައްޔިތެްއގެ ޕެންޝަން ފަންޑުަގއި ހުރި ފައިސާއިން މިކަމެއް

ނޫނީ ގެދޮރުވެރިކުުރވުމުގެ ަމއްސަަލއަުށް ޙައްލެއް ހޯދަން އޮތީކީ  ގެ ގެދޮުރވެރިކަމުގެ ަމއްސަލައަުްށ،ގެދޮރު މައްސަލައަުށް،

ފަހު ހުޅުމާލޭ ރަންވަޅަކަުށް  ހިއްކުމަުށް  ސަތުތަކެއް ގެންުގޅެން. ހުޅުމާލެނޫން ސިޔާ ނޫން. ސަރުކާރުން ެއބަޖެހޭ މި މިގޮތަކަުށް
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 ފަހު ރަނަުށް ބަދަލުވާ ބިން ހިއްކުމަުށް ރުކާރަކަުށް މި ފެންނަނީ ހުޅުމާލޭގެަދނީ. ކޮންމެ ސަ ނިގެން މިރައްޔިތުންނަުށް ފެ

މިއެއް  އަުގަގއި ބިން ގަންނަން. މިހެންވީމާ ޖެހެނީ ރަނުގެ ރަްއޔިތުން މި ،ތަން. ހުޅުމާލޭގެ ބިން ެއއީ ަރނަުށް ބަދަލުވެ

އެބަޖެހޭ ގެްނގުޅެން.  ނަން އެބަޖެހޭ. ސަރުކާުރތަކުންުރކާރުން ގެންނޫްނ ސިޔާސަތުތަެކއް ސަ ނުކުެރވޭނެ. މި ޙައްލެއް

 140 ،ާލއިރުންސް މިނިސްޓްރީގެ ބިލްޑިންގ ައޅައިމިިލއަން ޑޮލަަރުށް ފިނޭ 140 އަުށް ބަދަލުެގނެވޭނެ.މާލޭގެ ހައުސިންގ

ވާއިުރ އެކަްނ  އަުށްގއުސިންބޮޑު ދަތިކަމަީކ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮުްށެގން މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ޮއތް އެންމެ

 އިމިލިއަްނ ޑޮލަރުގެ ބްރިެޖއް ހުޅުމާލެއާ  200މު. ެވސް މުހިއް ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަަކއި މަަސއްަކތްކުރަންވީ ނޫންތޯ. ބްރިޖު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދޭހަވަނީ މި ސަރުކާރަކީ، ނޫނީ މި ޤައުމަކީ މިއީ ތަނަވަސް ޤައުމެއް މިއީ.  މާލެއާ ދޭތެރޭ އެޅުމުން

ންވީމާ، މާލޭގައި ބޮޑު ކުއްެޔއް ދީގެން، ވިހިތިރީސް ހާސް ރުފިޔާ ދީގެން ނިކަމެތި މީހުން އެ މީހުންގެ އެހެ

ކަުށް ނުވިސްނޭ. މި ދެންނެވި ޚަރަދު؛ ދުއިސައްތަ، ތިން އަޅުގަނޑަުކއްޔަުށް ޭހދަކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް  90މުސާރައިގެ %

ުރކާަރުށް ހިންގޭއިރު ރަްއޔިތުންނަުށް ޓަކައި އެވަުރގެ ޕްރޮޖެކްެޓްއ ސަތޭކަ މިލިޔަން ޑޮލަރުެގ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ސަ

އެންމެ ބޮޑު އިޝޫެއއްގެ ގޮުތގައި މި އޮންނަ ހައުސިންގ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކަިއ ކަމެއް ކޮުށްނުދެވޭކަމީ، މި 

މަުށް ފަހު އެންމެ ފައިސާ ޙަޤީޤަތް ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ، އެ މީހާ ރިޓަޔަރކުރު 

ބޭނުންވާ އުމުރު، މަސައްކަެތްއ ނުކުރެވި އެ މީހާ ބިކަވާ އުމުރުގައި ލިބެން އޮތް ފައިސާކޮުޅ އަނެއްާކވެސް މިތާ އުޅެން 

އެ މީހާ ކަސްތޮުޅއެޅިފަިއ އޮުތމަކީ އެީއކީ ބަލަިއގަެނވޭނެ ަކމެއް ނޫން. ފެނިގެން މި ދަނީ އެކަން. ޙަޤީޤަުތގަިއ މިހާރު 

މެން މިކަން ކުރި ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ ނިކަމެިތ އަޅުގަނޑުސަުރކާރަުށް ސަނާކިަޔިއގެން މި ބިލު ފާސްކޮުށްގެން  ވެސް

މެން އެންމެން މި ބަލައިީލމަ، ވިސްަނއިލީމަ އެނގޭނެ. އަުޅގަނޑުމީހާއަުށް މިއަކުން މާ ޮބޑު އަސަރެްއ ނުކުރާނެ. 

ގެ ސަރުކާރުތަކުަގއި މިނިސްޓަރުން ފެންވަރުަގއި މަސައްކަތްކުެރްއިވ ކުިރން ފާހަގަކުރިހެން ކުރީ އަޅުގަނޑުއެހެންނޫނަސް 

ބޭބޭފުޅުންނަުށް ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވުނު ފައިާސކޮޅުން ފަހަރެއްގައި ޑައުން ޕޭމަންޓް ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ަގއި މަަސްއކަތްކުރި މީހެްއގެ ޕެންޝަން ވޮޗަެރއްެގ ގޮުތަގއި ނޫނިްއާޔ އާދަިއގެ ސެކްރެޓަީރއެްއގެ ގޮތުަގއި ސަުރކާރު

ފައިސާއިން ޖަމާކުރެވިފައި ުހރި އެއްަޗކުން ޑައުން ޕޭމަންޓް ނުދެއްކޭނެކަމީ ޝައްކެއް ޮއތް ކަމެއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޞަތު މި އަރުވަނީ ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ފުރު  އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 
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ވެްސ  އަުޅގަނޑު މެންނަުށް މިާހރު ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުރަީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި 

މެންނަުށް ވަރަުށް އަުޅގަނޑުދަންނަވާނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެޕންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙުަތކަކީ މި ވަގުަތުށް 

މެންނަުށް މި އިޞްލާޙުތައް މުހިއްމުވާ ސަބަބަީކ އަޅުގަނޑުެވސް ދަންނަވަން.  އަޅުގަނޑުމުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަުށް 

އެހެން ޤައުމުތަކާ އެއްފަިއ ހަމަކުރުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުަގއި، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ތަހުީޒބީ 

މެން މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހެޔޮކުރަން އަުޅަގނޑުތަމައްދުނުގެ ރޮނުގގައި 

ރައްޔިތުންނަުށް މިފަދަ ފަސޭހަތައް ލިބެވޭނެ ގޮތަކަުށް އަިދ މެންގެ ތެރޭަގއި ަކނޑައެޅިފަިއވާ ނިޒާމުތަަކކުން އަޅުގަނޑު

ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް. އެހެންީވމާ، ރައްޔިތުްނގެ މަަސއްކަުތން މިގޮތަުށް ފަހަުށް ރަްއކާކުެރވޭ ފަިއސާއިން އެ މީހުންެގ 

ތާއީދުކުރާ  އަުޅގަނޑުކީ، ެއއީ ދިރިއުޅުމުަގއި ބޭނުންވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަުށް ބޭނުންކުރެޭވނެ މަގު ތަނަވަސްވެފައި އޮތުމަ 

މެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭނެ، ދުނިޔޭގެ ތަހުީޒބުވެފަިއވާ އެހެން ަޤއުމުތަކުަގއި މިފަދަ ނިޒާމުތައް ވަރަުްށ އަޅުގަނޑުކަމެއް. 

ކުރިއްސުރެ ތަޢާރަފްކުެރވި، ައދި މިނޫންވެސް އެހެން ކަހަލަ ނިޒާމު ތަޢާރަފްކުރެވިފައި، އެ މީހުންނަުށް، އެ މީހުންގެ 

ހަޔާތުގައި ބޭނުްނވާ ބޮޑެތި ަކންތައްތައް ފަސޭހަ އުސޫެލއްެގ ތެރެއިން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހުރީ ކަނޑައެޅިފަ. ފަސޭހައިްނ 

ގެދޮރުވެިރކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހުރީ ކަނޑައެޅިފަ. ފަސޭހަިއން ތަޢުލީމު ދެވޭނެ ނިޒާމުތައް ހުރީ ހަމަޖެހިފަ. އަދި 

މެން މި ދަނީ އެ މަގު އަުޅގަނޑުއުރިީޓގެ މައްސަަލތައް ހުރީ ޙައްލުކުރެވިފަ. ބޭސްފަރުވާާއއި އެހެނިހެން ސޯޝަލް ސެކި

މެން ިދުއމަުށް ތައްޔާުރވަމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުބަލައިގެން އެކަމަުށް ަތއްޔާުރވަމުން. އެހެްނވީމާ، އެ ިހސާބަުށް 

 އަޅުގަނޑުެވސް ދަންނަވާނީ،  އަޅުގަނޑުހޭ. މެން މިފަދަ ފަންޑުތައް ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުެރވޭތޯ އެބަ ބަލަންޖެއަޅުގަނޑު

މެން ބޭނުންާވ އަޅުގަނޑުމެން ނަަގއިެގން އަުޅގަނޑުވެސް ތާއީެދއް ނުކުރަން ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ހުންނަ ފައިސާ 

މެއް މުހުތާދުތައް؛ އެ ކަންކަމަުށް ޭހދަކޮުށް، އޭތި ހުސްކޮުށްލާކަުށް. އެއީ ޕެންޝަން ސްކީމެްއގެ ާމނައިގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ކަ

މެންނަުށް އެކަން އެނގޭ. އެ ަފއިާސއަކީ ފަހަުށް ރަްއކާކުެރވޭ ަފިއސާއެއް. މީހާ މަސައްކަްތކޮުށް އަުޅގަނޑުވެސް ނޫން. 

މުސްކުޅިވާ ދުވަުހގައި އޭަނގެ ހަޔާތް ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ހޭދަކުރުމަުށް ޓަކައި ބޭނުންހިފަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އެ ފައިާސއަީކ. 

މެން ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު މެންނަުށް ހުރީމާ، އަޅުގަނޑުވި ކަހަލަ މުހުތާދުތައް އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެ

މެން ވިސްނާފައި މި ދެންނެވި ކަހަލަ؛ ރަހުނުގެ ގޮުތގައި ބަހައްަޓިއގެން އެ ފައިާސގައި އަތްނުަލއި، އަޅުގަނޑު

އިންސްޓިިޓއުަޝންތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުެރވޭ  އެހެންނަމަވެސް އެ ފަިއސާ މި ޒަމާނުގެ ބޭންުކގެ ތެރެއިން، ަފއިނޭންޝަލް

އުސޫލުތަެކއްގެ މައްޗަުށް ރިޢާަޔތްކޮުށްގެން އެ ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަެކއް ހުރީމާ ެއގޮުތގެ މަީތން މި ފައިސާ ބޭނުންކުރުމަީކ 

ކީ ޕެންޝަން ސްކީމު އެއީ ނެތް ކަމެއް ނޫން ކަމަުްށ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. ެއްއގޮތަކަުށް ވެސް މިގޮތަުށް ބޭނުންކުރުމަ

ހަލާކުކުރުމެއް ނޫން. ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ހުންނަ ފައިސާތައް ރައްޔިތުންނަުށް ބަހައިލުމެއް ނޫން. އަދި އެ މީހުންނުަށް 

އެ މީހުންގެ ޙައްުޤަގއި ނޫނީ އެ މީހުންގެ މިލްކިްއޔާތުަގއި ހުންނަ ފައިސާއެއް ކަމަުށް ދައްކާފަިއ، ެއ ނޫން ގޮތަކަުްށ 

ރުމެއް ވެސް ޫނން. ޙަޤީޤަތުގައި އެ ފައިސާ ައކީ އެ މީހާގެ ފައިސާ. އެ ފަިއސާއަކީ ސަރުކާުރގެ ފައިާސއެްއ އެކަން ބަދަލުކު
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ނޫން. އެއީ ޙަޤީޤަެތއް އެއީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ފަިއސާައކީ އޭަނގެ މަސަްއކަތް ނިންމާފައި މުސްކުިޅވާ ުދވަހު ޭގގަިއ 

މެން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުގަނޑުނަ ފައިސާ. އެއީ ހުންނަ ދުވަހުގައި އޭަނއަުށް ބޭުނންކުރަން ހުން

އެކަން ވިސްަނއިދޭން ވެސް ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މުސްކުޅިވާ އުމުރަުށް ދިއުމުގެ ކުރީަގއި ވެސް ހަޔާތުަގއި އެބައާޭދ 

ގައި ވަރަުށް ބޮެޑތި ހުރަސްތަކެއް، ދަތިތަކެްއ މެންނަުށް ކުރުމުއަޅުގަނޑުވަރަުށް އަސާސީ ކަންަތއްތަެކއް. އެ ކަންތައްތައް 

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ބިލު ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން ެއންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ. އަޅުގަނޑުހުރިކަން 

ފުޅުން ނިމިގެންދިޔައިުރގައި މިކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަުކގެ ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި އޮންނާނީ. އަދި މި ކަމަުށް އެ ބޭ

ފެހި ސިގުނަލް ދެއްވާފައި އޮްނނާނީ. މިގޮތަުށް މި ފައިސާ ބޭނުންކޮުށްގެން ޕެންޝަން ސްކީމަުށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެކަމުެގ 

ޔަޤީންކަން ވެސް ލިބިފައި އޮްނނާނީ. އެހެންކަމަުށްވަންޏާ މި މަސައްކަތް މި ހިސާބަުށް ކުެރއްުވމަކީ ރަނގަޅު ކަެމއް ކަމަުށް 

 އަޅުގަނޑު ޅުއްވި ބޭފުޅާއަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރު ދަންނަވަން. ސަރުކާރަުށް ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދަންނަވަން. ބިލު ހުުށަހެ

މެންނަުށް ހެޔޮ ގޮތް ފަހިވެގެންދާނެ. ޝުކުިރއްާޔ އަުޅގަނޑުޝުކުރު ދަންނަވަން. އިރާަދކުރެއްިވއްޔާ މިކަހަލަ މަަސއްކަތުން 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ާދއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިބްރާހީމް ފަލާޙަުށް. 

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެ އިބްރާހީމް ފަލާޙް ދާއިރާގެ މެންބަރު  އިނގުަރއިދޫ

ރަތަމަ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންނާ ުގޅުން ހުންނަ މިފަދަ މުހިއްމު އެންމެ ފު އަުޅގަނޑުަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ބިލުތައް މި މަޖިލީހަުށް އައުމުން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިފަދަ ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާ ހުންނަ ބިލުތައް ވީ އެންމެ ައވަހަކަުށް 

ުށް ިއޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުުރ ފާސްކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި ކުަރއްވާ މަަސއްކަތްޕުޅަުށް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސަުށް ވަރަ

މެން އަުޅގަނޑުދަންނަވަން. އަދި އިްއޔެަގއި ުހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު އިއްޔެ 

 މި ތަޅުމުން ނިންމައި ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވުމުން، އެ ކޮމިީޓެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ކުރެްއވި ބުރަ މަސައްކަތަުށް 

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާިއ، ނައިބު މުޤައްރިރާއި އަދި އެ ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިްއޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނުަށް 

މެންނަުށް ައޅުގަނޑުވަރަުށް އިޚުލާޞްތެިރކަމާ ެއއްޮކުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް 

ޞްާލޙަުށް މިތާ އިްއޒަތްތެރި ވަރަުށް ގިނަ މެންބަރުން އެބަ ވާހަކަުފޅުދައްަކވާ. އެހެންނަމަވެސް، މި ހުުށަހެޅިގެން މި ދާ އި

މެންނަުށް ފާސްކުރެިވ، ޕެންޝަނާ ބެހޭ އަޅުގަނޑުދަންނަވާލަން އޮތްހާ ވެސް ެއއްޗަީކ، އަދި މި ިއޞްލާޙު  އަޅުގަނޑު

މެން މިތާގައި މަޢުލޫމާތު އަުޅަގނޑުަވސް ފަހުން. އެހެންވީމާ، އޮފީހުން މިއާ ބެހޭ ަގވާއިދުަތއް ތައްޔާރުކުރާނީ ތިން މަސްދު 
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ރައްޔިތުންނަުށް ހާމަކުރަމުންދާއިރުަގއި ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޮއފީހުގެ ކަމާިއ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ުގޅުްއވަިއގެން މަޢުލޫމާތު 

ެވސް ގަބޫލުކުރަން،  ައޅުގަނޑު. ދަންނަވަން ައޅުގަނޑުހޯއްދަވަިއގެން ވާހަކަފުޅުެދއްކުަމކީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި 

ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ޤައުމެްއަގއި ޕެންޝަނާ ބެހޭ؛ ޕެންޝަން ފަންޑަކީ އެ ޤައުމުތަކުގެ ރަްއިޔތުން ގެދޮރު އެޅުމާއި، ގޭަގއި 

އި ޓިނު ޖެހުމާއި، ގޭސް ފުޅި ގަތުމާއި، ހަނޑޫ ގަތުމާއި، ހަކުރު ގަތުމާ، މި ކަންކަމަުށް ބޭނުންކުރާ ފަންޑެއް ނޫން. މީގަ

މުހިއްމު މަޢުލޫމާތަކީ ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް، މިއަދު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެްނޝާނާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި 

ހުުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙަކީ އެްއގޮތަކަުްށވެސް މި ފައިސާ ގެއްިލގެންނެއް ނުދާނޭ މި ޕެންޝަނުަށް ޕޭކޮުށްފައި ހުރި އެއްވެސް 

ނުވަތަ އެ ގެދޮރު ިވއްކާ ުކންފުންޏަކަުށް މި ޕެންޝަން ފަންޑުން ދޭ ގެރެންޓީެއއް. މި  ރައްޔިތަކަުެށއް. މިއީ ބޭްނކަކަުށް 

ފައިސާ އެ ލޯނު އަދާކުރުމަުްށ ފަހު އެ ޕެންޝަނުގެ ވެރިފަރާތުގެ ެއކައުންޓަުށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ 

ވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރަން.  ައޅުގަނޑުެރވޭނެ. ފައިސާެއއް އެ ވިދާުޅވާ ކަްނަކމަކަުށެއް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ. ނުވެސް ކު

ައކީ އެނބުރި އެ  30ނޫިންއޔާ %، 15ނޫނިްއޔާ %، 20އެހެންވީމާ، މިއަދު ގެދޮރު ެއޅުމަުށް ޓަކައި މި ދައްކާ %

ޕެންޝަނަުށް، ފައިސާ ޕެންޝަން ސޭވިންގ ެއކައުންުޓަގއި ހުރި ވެރިފަރާތުގައި ހުރި އެަކއުންޓަުށް އެނބުރި ޖަމާވާެނ 

އް. ހަމަެއކަނި ޕެންޝަން ފަންޑުން މި ދެނީ ބޭންކަުށް ނުވަތަ ގެދޮރު ވިްއކާ ފަރާތަުށް ގެރެންޓީެއއް. އެހެްނވީމާ، އެްއޗެ

ރުކޮުށްދިނުމަީކ ކަުށް ފޯރަްއޔިތުންނަުށް ވީހާވެސް ރަނގަޅަ ތައްމިއީ ރައްޔިތުންނަުށް އޮތް ުއފާވެރި ޚަބަރެއް. މި ޚަބަރު

މިފަދަ ކަންކަމަުށް  ،މު ކަމެއް. އެްމ.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅުންނަުށް ދަންނަވާލަން އޮތީހިއްއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ ވަރަުށް މު

. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ހަމައެކަނި ޮގތްކިޔާުށޭ އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް އެނގޭީނ. އަތުންފައިން ކަމެއް ކުރާކަުށް ނޭނގޭނޭފާޑުވިދާޅުނުވާުޭށ. 

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު  ހިތަދޫ އަރުވަނީ  ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކު

 އަުށް.މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

އަުްށ ވާހަކަަދއްކަން ޮއތް ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނުޑ  2009/8ނޫނު ނަންބަރު ަރީއސް. އާދެ! ގާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ހިތަުށް މި އަރަނީ އިއްޔެ މާލޭގައި މި ހިނގައިދިޔަ ވަރަުށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ނުދަންނަަވއި މި 

މާލޭަގއި ދިރިުއޅޭ ރައްޔިތުން ެއއްުދވަހުން ، ބިލަުށް ވާހަކަދެއްކުން އެހާ މުހިއްމެއް ނޫން ކަމަުށް. އާދެ! މާޭލގެ ރަްއޔިތުން

އަނެއް ުދވަހަުށް މި ދަނީ ގިނަވަމުން. މާލެ މިހާރު ތޮއްޖެހެމުންދާވަރުން ސަލާމަތީ ގޮތުން އަލިފާނުން ރައްކާތެިރވުމަުްށ 

އިްއޒަތްތެިރ  ،ހުރި. އަޅުގަނޑު ވަކި ސަރުކާރަކަުށް ދަންނަވާ އެްއޗެއް ނޫންވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަކުރަންޖެހޭ 
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އާދެ! އެކަުމގެ ތެރޭަގިއ  ؛ކުރާ ގޮުތަގއިމިހާތަނަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލު  ރައީސް. މީގެ ވިްއސަކަުށް އަހަރުއްސުރެ ފެުށިގެން

މާލެ ތޮއްޖެހުމުންދާ ވަރަުށް  ،ކޮންމެވެސް ވަަރކަުށް އުޅެފައި ހުރި މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ 

ާޚއްޞަ ގޮެތްއގައި އަލިފާނުން ރައްކާތެިރވުމަުށް ބޭނުންވާ އާާލތާއި އެކަމަުށް ބޭނުންވާ ގިނަ  ،ގޮތުންބަލާފައި ސަލާމަތީ 

. ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި މެންކަންތައްތައް މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވެސް އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ކޮުށްނުދެވޭކަން އަުޅަގނޑު

ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ކުރިއަުްށ  ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދާގެންޑި ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު ވަރަުށް ިގނަ އެއްޗެހިތަެކއް ކެނ

މާލޭގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށާއި އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ  ،އޮތް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ެވސް އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން މި

އު ސާމާނު، ފަޔަރ އެންޑް ރެްސކިުއއަުށް ުށް ބޭނުންވާ ަފޔަރ އެންޑް ރެްސކިއެމް.އެން.ޑީ.އެފަ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް

ޖެހުނީ. އާދެ! ފެން ފޯމު ގެންނަން، ދެްއވާުށޭ. ިއއްޔެ ހުޅުލެއިން ގެންނަންޖެހުނީނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ހޯއްދަަވއިބޭ

 މާލޭަގއި ފޯމް ބޭނުންކުރެވޭ ރަނަގޅު ވެިހކަލެއް  ،ޖަހައިގެން ނުނިްއވޭނެ ެއއްެޗހި ވެސް ހުންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ކުރަން އެދޭތާ މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ިސސްޓަމެއް މިތާ ހޯދަން ރަނގަޅު ހަިއޑްރޮން ނެތްކަން އެއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.

އުލުގައި ރަނގަޅު ދާ މާޙަވަުށަިއގެން މި ތޮއްޖެެހމުން، ނިމުނިއިރު ހަރު. މާލޭގެ މަގުތައް ހަަދއިވަަރކަުށް އަ 15ވެއްޖެ 

އަުޅގަނޑުމެްނ  ން އެީއ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިަކމާ ދޭތެރޭގައިސިސްޓަެމއް ނެތްކަ  ހައިޑްރޮން

ޕެންޝަްނ ބަޔަކަުށް ދެވޭނީ ރައްޔިތުންާނއި ރައްޔިތުްނގެ މުދާ ސަލާމަތުން ހުރެގެން އިއްޒަތްތެރި ، ފުންކޮުށް ވިސްނައި

ޮއތް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި  ކުރިއަުށް މި .ގޮވާލަންރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން، އަދިވެްސ ެއއްަފހަރު 

 އަލިފާނުން މަުށް،ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަ .ދިވެހި ސިފައިންނަުށް

 ލަތްތައް ހޯދަިއދިނުމަުށް ޚާއްޞަ ބަޖެެޓއް ބޭނުންވާ އާލާތް ހޯދައިދިނުމަުށް، ޭބނުންވާ ަވސީ ކުރުމަުށްސަލާމަތްތެރި

 ހުުށަހަޅުއްވަިއގެން ެއކަމަުށް ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ކޮުށްދެްއުވމަުށް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުނގޫފާރުއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް.ދަދާއޫ ޖަޢުފަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ރައީސް. ައޅުގަނޑު ެވސް މި ބިލަުށް އެއްެޗއް ދަންނަވާުލމުގެ ކުރިން ިއއްޔެ މާޭލގައި ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ އާދެ! 

ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ! މިއަދު ޅުހާ ފަރާތްތަކަުށް ހަމްދަރުދީ ފާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ހުރިހިތާމަވެރި ހާ ހިނގި

 .ގޮތުންޙަކާ ުގޅޭޕެންޝަން ގާނޫނަުށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުުށަހެޅުއްވި އިޞްލާ ،ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަމުން މި

މަޖިލީހުެގ  މި ިއޞްލާޙަކީ ިއއްޔެ ،އޭގެ ރިޕޯާޓ ުގޅޭގޮތުން. ހުރިާހ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން



17 

 

ބަބުން ކުރާނެ ަފއިދާެގ ރަްއޔިތުންނަުށް މި އިޞްލާުޙގެ ސަ ،ުމކަމުންތަޅުމަުށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙުގެ މުހިއް

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްފައި ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް  ވަހަކަުށް ރަްއޔިތުންނާ ހަމައަުށްމި އިޞްލާޙު ީވހާ އަ ،ކަމުންމުހިއްމު

މަުށް ތި މި ރިޕޯޓު ފާސްކުރްއވުވެ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަރަުށް އަަވސް ގޮަތކަުށް މި ރިޕޯޓަުށް ވާހަކަދެކެިވ، ބޭނުންވާތީ

ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބައެއް އިްއޒަތްތެިރ  ކުރަްއވާ މަސައްކަތްުޕޅަުށް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު 

އަދި މި އިޞްލާުޙގެ އިތުރަުށް އެހެން ބޭނުންާވ  ،މި އިޞްލާުޙގެ ސަބަބުން ،މެންބަރުން ކަންބޮޑުެވވަަޑއިގެްނނެވި ފަދައިން

ޕެންޝަން ، ބައެއް ކަންަތއްތައް ެވސް ކުުރމަުށް ވަރަުށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި. އެހެންނަމަވެސް

މީހާ  ،ޑެްއގަިއ ހުންނަ ފައިސާއަކީނުވަތަ ޕެންޝަްނ ފަންޑެއްގެ ޙަޤީޤަތަުށް ބަާލއިރު ޕެންޝަން ފަން ގާނޫނެްއގެ

ދާިއރު އޭނާއަުށް ޖެހިދާނެ އެއްެވސް ގިލަންވެރިކަަމކުން އޭަނ  ދާއިރު، މުސްކުޅި އުމުރަުށް ރިޓަޔަރމަންޓް އުމުރަުށް

ވެސް ޕެންޝަްނ ލާަފއިާވ ފަންޑެއް. އެހެންވީމާ، ެއގޮުތގެ މަތީން ރާއްޖޭަގއި ދިނުމަުށް ޤައުމުތަކުން އެކުަލވައިސަލާމަތްކޮުށް

ގެްނދިއުމަުށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ ބާރުއަޅުްއވާކަން އަުޅގަނޑު ކުރިއަުށް ނުދީ ދެމެހެްއޓެނިވި ގޮެތްއގައި ފަންޑު ހަލާކުވިޔަ

ގިނަ ާވހަކަދެއްކުމުެގ ބޭނުމެއް ނެްތ  ިމހާރު މި ރިޕޯޓަުށް މާ ،ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

ޙަޤީޤަުތގައި ަރއީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިސްނަންަގަވއިގެން ޕެންޝަން ފަންުޑގަިއ  ،ދެންނެވީ ކަންނޭނގެ. މިހެން މި

ގެްނ މު އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅުްއަވއިވަރަުށް މުހިއް ބައިވެިރވަަޑއިގެންަފއިވާ ބޭފުުޅންނަުށް ދިމާވާ ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ފިލުއްވުމަުށް

. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުން ތައް ގާްތގަނަޑކަުށް ނިންމަވާފަކަން ވަނީ މި މަުށް މިހާރު މިމީގެ ފަސޭހަކަން ފޯރުކޮުށްދެްއވު 

ރައްޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދެވޭ ިޚދުމަތްތައް ވީހާ ައވަހަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެއްވެސް ކަހަަލ 

ންގެ ހިތުގައި ތަޞަްއވުެރއްކަްނ ދިޔުމަކީ އިްއޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުނާޅައި، ކަންަތއްތަްއ ކޮުށްދެއްވަމުން ހުރަހެއް

 ،ގިނަ ވާހަަކއެއް ނުދައްކާނަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑު އުންމީދުކުރަން ދޭހަވާ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ައުޅގަނޑު ވެސް މާ

ަދއިން މީދުކުރާ ފަފާހަގަކުރާ، އުއްއެހެން ބައެއް އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުން ވެސް އަދި ަރއްޔިުތންގެ ގިނަ ބަަޔކު ވެސް މި 

ތެރޭަގއި ގެޮދރު އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންވާ ނޫން މުސްތަޤުބަލުގައި އަޮތޅު ދިގު ނޫން މަރުޙަލާއެްއގަިއ، މާ ދިގު މާ ؛ފަހުގެ

ގާޫނނަުށް އެކަހަލަ އިޞްލާޙު ގެނެސްގެން ގެދޮރުވެިރކުރުވުމަުށް  ،ފައިދާ ލިބިގެން ތަކަުށް ވެސް ޕެންޝަން ފަންޑުގެފަރާތް

އް ވަރަުށް އަވަހަުްށ ހިފިގެންދާނެ ގޮތް. ެއކަހަލަ އިޞްލާޙެތަކަުށް ެއއްހަމައެްއގައި މި ފަންޑުގެ ބޭުނންނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތްބޭ

 ާލނަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.ން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައިމީދުކުރަމުއައުމަުށް ުއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުުދއްފުުށިއަރުވަނީ  ގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅު 

 އަުށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ދިސާގައި އެކަމުަގއި ެގއްލުން ލިބުނު ހާ ރަީއސް. އިްއޔެ މާލޭގައި ހިނަގިއދިޔަ އަލިފާނުގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ާވކަން  ބޭފުޅުންނާއެކު  ފަރާތްތަކަުށް އަުޅގަނޑާިއ ައުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުންގެ ހަމްދަރުދީ ވެސް ަހމަ އެ

އިރު މި ހަމަ އަރިސްކުރަން. ހަމައެއާެއކު ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނުަށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާ

އިޞްލާޙަކީ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ކުރަން ހެޮޔވާވަރު ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެހެން ގޮތެއް ނެތުނީމާ މިއަދު ދެން 

. ތި ބޭފުޅުން ޖެހެނީ. އެީއ މިއަދު އަުޅގަނޑު ހަަމ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނަން އޮތް ެއއްަޗކީ ވެސް ކުރަން މި މިކަން

ތި ބޭފުޅުން މުސްކުޅިވާ ުދވަހު ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޕެންޝަން ފައިސާ  ،ހި ަރްއޔިތުން އަރިހުންބައްަލވާ ދިވެއައްަސަވއި

އެހެން ބޭނުންތަކަުށް ބޭނުންކުރުން އެއީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތްޯތ؟ އެހެންނަމަވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެން ެއްއވެސް 

އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތީމާ އެކަން އެހެން ކުރަންޖެހެނީ މިއަދު.  ގެދޮރެއް ވެސް ހެދޭނެދެން ގޮތެއް ނެތް އެކަން ކުެރވޭނެ. 

ންމަތީގައި ހުރި ފިހާރައެއް ފެނިގެން އެ ދިޔައީ އޭގެ ަނމޫނާއެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބިހަމަ އެހެންވީމާ، ިއއްޔެ ެވސް 

ފަރާތްތަކުަށް  ބިލުކަން އެއި ޤާުށް ބޭނުންވާނެ އިކުއިޕްމަންޓާގަިޑއިރު ވަންެދން އެނދިއިރުގައި ވެސް ެއަކމަ 4 އަނދައި،

އަލިފާން ނިއްވުމަުށް  ގެ ތެރޭގައިއަހަރު  10ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެވަުރކަމެއް ެވސް ހިނގަން ދިމާވީ. ވޭުތވެދިޔަ ހޯދަދެވިފައި

ސް. ޓަކައި ބޭނުންވާ އެްއވެސް އިުކއިޕްމަންޓެއް އަެނއްހެން އަގުޮބޑު ެއއްެޗއް ނެތް ހޯދާފައެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ

މުޒާހަރާތަުކގަިއ  ،ފުލުހުން ބޭނުންކުރަން މި ެއއްެޗްއސާއި މުގުާރއި، ،އާއި ޓިއަރގޭހާއިހެންނަމަވެސް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ އެ

މާ، އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ހަމަ ހުރޭ އެބަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީ ބޭނުންކުރާނެ އެއްޗެހި ގަންނާނެ ލާރި

އަުޅގަނުޑމެން ވަންނަން. އެހެންނޫނީ  ނިޒާމެއްގެ ތެރެއަުށްބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް ކުެރވޭނެ ކަންކަން ކުާރއިރުަގއި އެކަމަުށް 

ހަމަ މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވަމުންދާނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާލޭގައި ފްލެޓެއް އެީޅމާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއ 

ޖެހޭ. މިލިއަން ދަްއކަން އެބަ 4މޭއިރު ނި ރުފިޔާ. ދައްަކއި މިލިައން 1ަޓކަުށް ޖެހެނީ ތިން ކޮޓަރީގެ ފްލެ ފްލެޓެއްގެ އަގު މި

ޖެހޭނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނީ. އެހެން އެއްޗެހި ެވސް ނަގަންއެހެންވީމާ، ޕެންޝަން ފަންޑު ވެސް ހަމަ ނަގަންޖެހޭ

އަދި މާލޭެގ ބޮޑެިތ  ،ން ގެރެްނޓީ ދީގެން މި މަޖިލީހުަގއި ަސރުކާރަުށް ތާއީދު އޮންނަ ބޭފުުޅންނާއިރުން ޮސވެރިސަރުކާ

ްނ ގެރެންޓީ ދޭއިރުަގއި ދިވެހި މިލިއަނުން ސޮވެރި 100ލިއަނުްނ، މި 60މިލިއަނުން،  50ކުންފުނިތަކުގެ ބޭފުޅުންނަުށް 

ެދވޭނެ ގޮެތއް ނެތްތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ އިބޭފުޅުންނަުށް ފްލެޓެއް ގަެނވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަ ރައްޔިތަކަުްށ ގެރެންޓީ ީދގެން އެ

ޒަތްތެރި ރައީސް. އިއް  އޭމިލިއަން ރުފިޔާ 1.5މިލިއަން ޑޮލަރަކީ  100ންވޭ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ސުވާލުކުރަން ބޭނު

ން ގެރެންީޓެއއް އަމިއްލަ ފަރުދަކަުްށ، އަިމްއލަ ކުންފުންޏަކަުށް ސަރުކާރަުށް ދެވޭއިުރގައި ހުރިހާ ދިވެހި އެވަުރގެ ޮސވެރި

ކުރަން ވެސް ބޭންކުން ލޯނުނެގުމުަށް ޭބފުޅުން ގެދޮރު އިމާރާތް އެ ރައްޔިތުންނަުށް އެ އަދަދު ފުދޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް،

ނިކަމެތި ރައްޔިތަކަުށް މީގެން ފައިދާއެއް ނުވާީތވެ އަުޅގަނޑުމެްނ  ،ން ގެރެންޓީެއއް ލިބޭނެ. އެހެންނަމަވެސްޓަކައި ޮސވެރި

ންޑަކީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުަގިއ މިއަދު ހިތާމަކުރަނީ. އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ދެއްކޭނީ ވާހަކައެއް ނޫން. މި ޕެންޝަން ފަ
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އަޅުގަނޑުމެން ބުރަ މަސައްަކތް ކޮުށްގެން ހަދާފައި އޮތް ފަންޑެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. މިއަދު ރައްޔިތުންނަުްށ 

ދައްާކ ވާހަަކއަީކ  ކިަޔިއގެން މި ބޭފުުޅންނަުށް ބޭނުންކުރެވޭނޭ އޮޅުވާަލިއގެން މި ފަންޑުަގއި ހުރި ފައިސާ ވެްސ އެ

ކަންކަން އޮތް ގޮތް. މިީއކީ  ތެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުންަނުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެނގޭނެ މިޙަޤީޤަ

މިއަދު މިކަން ކުރަން ވެސް ަރއްޔިތުން  އެހެން ގޮތެއް ނެތީމާ، އެންމެ މޮޅު ގޮތެއް ނޫން މިަކން ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް

ްއކާއިުރަގއި ގޮތަުށް ވާހަކަދަ އީސް. އެއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަުށް ޮއޅޭއެ ތިބީ ތައްޔާރަުށް ިއއްޒަތްެތރި ރަ

. ޔިުތންނަުށް އެކަން ކޮުށްދޭންޖެހޭނީގޮތަުށް ަރއް ޖެހޭ ިވސްނާލަން. ކަމެއް ކުރަން އޮްނނަ އެންމެ މޮޅުއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެބަ

ކީ އެީއކީ އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އަދި އެންެމ ކަމެއް ކުރަން އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން އެކަން ކޮުށްދިނުމަ

ަރއްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި  ،ދަންނަވަނީ އިޚްލާޞްތެރި ގޮެތއް ވެސް ޫނން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި

ން ކުރެވޭނެ ިނޒާމެއް ެއގޮަތުށް އެކަ، މެ ރަނގަޅު ގޮތުގައޭ. އެގޮތް ހޯދައި ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ ބޭނުންުކރަންޖެހޭނީ އެން

 ކަނޑައެޅިމާ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެއަުށް ވާހަކަދެްއކޭނެ. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިާރގެއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަުށް.ޙިލްމީهللا ޢުދުމެންބަރު ސަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ

ގެެނވޭ  ުށް މިހިާރއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަދިވެ) 2009/8ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ އިޞްލާޙުަގއި ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތް އަުޅގަނޑު ަވރަުށް ބޮޑަ

ހުރި ަވރަުށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. (ގައި އެބަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2009/8ޙަޤީޤަތަކީ  ރައީސް.

، ހުރި. އެހެންވީމާމިކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް އެބަ ،އޭގެތެޭރގައި ގަދަކަމުން މީހުން އަތުން ޕެންޝަން އަތުލުމާއި

 ތަެކއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލުކރަން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްއްަތއް ވެސް އެއީ ިއޞްލާޙުއެކަންތަ

ގެންނަާވ  ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ޮބޑަުށް ޭބނުންވާ ެއއްކަމަކީ ބޯހިާޔވަހިަކން. ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމުގެ ޮގތުން ސަރުކާރުން މި

 ން ެކރޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަުީށގެްނވާ އެންމެ ރަނަގޅު ބަދަލު ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ދަންނަވަބަދަލަކީ އޭަގއި ހަމަ އެ

ކުެރވޭ ިމ ގާނޫނަުށް މި ގެެނވޭ ިއްޞލާޙަކީ މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ހަކަފުޅުދަްއކަާވއިރު ތަޞަްއވުރުބައެއް ބޭފުޅުން ވާ

ކުެރވެނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް އިޞްލާޙު ން. މި ގާނޫނުޚާއްޞަކޮުްށގެން ގެނެވޭ އިޞްާލޙެއް ކަމަުށް. އެހެނެއް ނޫ

ތައް އެބަހުރި ެއކަންޏެއް ނޫނޭ. ވިްއކާ ފްލެޓު ތައް ހުރީކީ މާލެ، ހުޅުމާލޭގައިުށް. ޭއގެ މާނައަކީ ވިްއކާ ފްލެޓުނިސްބަތްކޮ

ގަތުމުެގ  ންނަުށް ވެސް ފްލެޓުފުޅު ބޭ އެ ،ވަންޏާދޫގައި ެވސް އަދި އެހެން ތަންތާގައި ވެސް އެބަހުރި. އެހެންކަމަުށްތިނަ
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ގޮތަުށް ަބެއްއ  ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ މި އިޞްލާޙާ އެުކގައި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބައެއް ަފހަރަުށް އޮޅޭ

 ޙަޤީަޤތަކީ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުްނގެ  ތާމަކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާީތ އަުޅގަނޑުމެން ެއކަމާ ހި

މީހާއަުށް ޖެހޭ  ްއޔާ އަޅުގަނޑު ބުނާނީ ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ޕެންޝަން ފަންޑުން އެނަަގއިފި ކަމަުށް ވެއްޖެ ވޯޓެއް

މީހާ މި ޕެންޝަން ފަންޑުަގއި ފައިސާ ބަަހއްޓާފަިއ  އެ ،ވުމޭ. ެއއީ މު ކަންތައްތަކަުށް ޚަރަދުކުރެވޭނެ ގޮތެއްމިކަހަލަ މުހިއް

ބޮޑު ފައިދާއެއް ނެތް  މީހާއަުށް އެ ފަންޑުން ލިބޭ މާ މަ އެމީހާ މަރުވެ ދިޔައި ޖެހިގެން އެ ހުއްޓާ ބޮޑު ބައްޔެްއަގއި

މީހާ  ބޮޑަުށް ފަރުޟުކުރަްއވާފައި ހުރި ކަންތައްތައް އެ މު ފައިދާ، މާމުހިއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެއަުްށުވރެ މާ

އަުށް ފަރުުޟ މީހާ އެ ުށް ެވއްޖެއްޔާ ން ޮގއްސި ކަމަމީހާ ދުނިޔެއި ނުކުރެވި ުހއްޓާ އެ ކުރަންޖެހިފައި އެބަހުރި. ފަރުޟު

. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ކަމެއް އެކަން ނުވުމަކީ އެއީ ދެރަ ،. ެއހެންވީމާ، ފައިސާ ހުރެމެއަދާކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް

 ގަނޑުމެން ބަލާއުމުތަކުަގއި ކަންތައް ުކރާ ގޮތް އަޅު އަުޅގަނޑުމެން ދުނިޭޔގެ އެެހން ޤަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ވެއްެޖއްޔާ 

އެގޮަތކަުށް  ،ްއޔާ ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތައް ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެބަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްކަމަުށް ވެއްޖެ

އެީކގަިއ  ވުމާ އުމަކަުށްްއ. އަދި އާމްދަނީ މަދުން ލިބޭ ޤަތީކީ. އަުޅގަނޑުެމންނަކީ ވަރަުށް ކުދި އާބާީދއެއޮ ނޫން މި

 ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަން އެަބޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ުށް ލިބޭ އެްއޗެހިތައް ައޅުގަނޑުމެން ހެޔޮއަޅުގަނޑުމެންނަ

ބޯހިޔާވަހިކަން ނުލިބިގެން  ކަމަކަުށް ވާިއރު ދޭންޖެހޭ އެއް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެންމެ މުހިއްމުކަން ބޯހިޔާވަހިކަން ެއއީ

ޑުމެން ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ. ވިއްކާ؛ ސަރުކާރުން އި އުޅޭަކން އަޅުގަނއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ގިަނ ބަޔަކު ދަތި ހާލުގަ

ގަންނަން  އްލަ ފަރާތްތަކުން ވިއްކާ ފްލެޓުތައް ކަމުަގއި ވިޔަްސ، ފްލެޓުއަދި އަމި ،ތައް ކަމުގައި ިވޔަސްވިްއކާ ފްލެޓު

ބަޔަކު އެބަދޭ އެކަމުްނ  ކިަތންމެ ދި ބިން ވެސް ުނގަނެިވގެންޕޭމަންޓް ނުދެއްިކގެން ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބަދޭ. އަ ޑައުން

ރާ ކަެމއް. ގެނެވޭ ިއޞްލާޙާ އެީކގައި ެއކަން ބަދަލުވެގެންދާކަން ެއއީ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކު ރޫމްވެގެން. އެހެންވީމާ، މި މަޙް

 ރާތްތަކުން އަިމއްލަ ފަ ،ގެނެވުުނއިރު ހިތައްއަރާ ރަނަގޅުވީހޭއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަމިއާެއކީަގއި އަުޅގަނޑު މި އިޞްލާޙު 

ވަިކ  އޮްނނަނީ ވަކި އުސޫލަކަުްށ، މީަގއި މި ،ތަކަުށް ވެްސ މިފަދަ ގޮތަކަުށް ދިާމވާ ނަމަ. އެހެންނަމަވެސްވިްއކާ ފްލެޓު

ނީ. ުޝކުރިްއޔާ ނޫން ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަ ގޯސް ަބދަލެއް ވެސް މާހަމަތަކެއްގެ މަތީން ކަމަުށް ާވތީވެ މިއީ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

އަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި. ަވނީ ހަމަވެފަ އަުށް ަވގުތުއެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަުށް.ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ
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ރައީސް. އާދެ! މި ިރޕޯޓަުށް އަުޅގަނޑު ވެސް ވަަރުށް ބޮޑަުށް ތާއީުދކުރަން. ެއީއ ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި `. 

މުަގއި އަުޅގަނޑަުށް ވެސް ގަބޫލުކުެރވޭތީވެ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑު ަފއިދާތަކެްއ ލިބިގެންދާނެ ކަެމްއ ކަ

ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ހެޔޮއެދޭ މީހުން ކަމަުށް. އަޅުގަނޑަީކ  ތިމާމެން މިއީ ރަނީވެސް މި ގަބޫލުކު ކޮންމެ ބަޔަކު ރައީސް.

މަ ރައްޔިތުންނަުށް ރަނަގޅު ކުރި މީެހއް. މި ޕެންޝަން ގާނޫނަުށް ހަގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް މަސަްއކަތްވަނަ ަރއްޔިތުން  17

ފަހަރެއްގެ މަތީން އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅާލިން.  ނޑު ދެކާއި މަންފާއެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަުށް ބައްޓަންކުރުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަލާބަޔަ

ނުވަަތ ގެދޮރު  ،މިސާަލކަުށް ޙައްަޖުށް ދިޔުމަުށް ؛ގެ ތެެރއިން ބޮޑެތި ކަްނތައްތަކަުށ7ްއަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ކަނާޑ %

ގެ 7ނޑާ %އެ ކަނުވަަތ އެޫނންވެސް ބޮޑު ަބއްަޔކަުށް ބޭްސކުރުމަުށް ޓަކަިއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ އަތުން ، އިމާރާތްކުރުމަުށް

ދިނުމުަށް ތީން ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިޕެންަޝން އޮފީހުން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެވެސް އުސޫެލއްގެ މަ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް؛

ފަހަރެއްގެ މަތީން އިޞްލާޙު.  ވަަނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑު ހުުށަހެޅިން ދެ 17 އަުޅގަނޑު ޓަކައި

ނުވި އެކަމެްއ ކުރާކަުށެއް. މަޖިލީހުގައި ތިބި  ްތ ސަރުކާރު، އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރާކރުން ބޭނުމެއްއެހެންނަމަވެސް އޭުރަގއި އޮ

ގުިޅގެން،  ުށް ާތއީދުކުރާ ބައެއް މެންބަރުންނާއެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނާއި ައދި އެާއއެުކގައި އޭރު ތިބި ބަެއއް އެމް.ީޑ.ޕީ އަ

ޔަީއ، ދިުޅގަނޑު އޭރު މިތާގައި ތަމްސީލުކުރަމުންޙު ބޭރުކޮުށްލީ. އަދެބައި މީހުން ގުޅިގެން އަުޅަގނޑު ހުުށަހެޅި އިޞްލާ

ދިޔައީ މިނިވަން މެންބަެރއްެގ ހައިިސއްޔަތުން. އެހެންވީމާ، އެްއވެސް ޕާީޓއަކަުްށ ގުރައިދޫ ާދއިރާ ތަމްސީލުކުަރމުން

ސް އަުޅގަނޑު ގާތުަގިއ ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެެއއް ނޫން ައޅުގަނޑު މަސަްއކަތްކުރަމުންނިސްބަތްވާ މީހެްއގެ ގޮތުގަ 

އަޅުގަނޑުމެްނ  ،ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވަރަުށް ގިނަ ބަޔަކު ެއވާހަކަ ެއގޮތަުށް ދެއްކީމާ އަޅުގަނޑު ހަމަ މިދަންނަވާހެން

ގެ ތެެރއިން ކޮންމެވެްސ މިންވަރެއް މިދަންނަވާ ފަދަ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކަުށް ކެނޑޭނެ ގޮަތކަުށް، 7އަތުން އެ ކަނޑާ %

އޭުރގެ ސަރުކާރުން،  ފަހަރެއްގެ މަތީން ހުުށަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް ުށް އަުޅގަނޑު ަފރުމާކޮުށްފައި ބިލު ދެލިބޭނެ ގޮތަކަ

ބޭފުޅުްނނާ  ނުވަަތ އެ ،އެުކގައި  ބޭފުޅުން މެޖޯރިޓީ އޮތުމާ ން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހުގައި އެމިދެންނެވިހެ

ތަނުން.  ެވސް ބިުލ ބޭރުކޮުށްލެްއވީ މި ފަހަރު ބޭުފޅުން އެ ދެ އެުކގަިއ އެ ހިފާނެ ބަޔަކު މިތާ ތެރޭގައި ތިބުމާބައިޢަތު

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރައްޔިތުންނަުްށ هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޢަބްދު ގެއެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަދު

ޔިުތންނަުށް ޓަކައި އެ ކޮުށްދެްއވާ ގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ، ރައީސް ރައް މި ކުރައްވަމުން ހެޔޮއެދިަވޑަިއގެން ކަންތައްަތެކއް 

 ރަނގަޅު ކަންތައްަތކަުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު މަްއޗަންޮގޅީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮުްށލަދެއްވުން އެދެން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއްަގއި 

 ން.އަުށް ފުރުޞަތުއަރުވައަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

ރިޓީ މިތާ އޮތީ. ހައްަދަވމުން އެ ގެންދަވަނީ. ޑީ.އާުރ.ޕީގެ މެޖޯއިތުރުފުޅުަރއީސް. ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ޝުކުރިއްޔާ 

 އެމް.ޑީ.ޕީެގ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ  ގުަރއިދޫވެސް. މައްސަލައެއް ނޫން އެއްގޮަތކަުށް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. ނިޒާމީއި

 އަުށް ފުރުޞަތުއަރުަވން.ރިޟާ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ގުރައިދޫ

ބޭފުޅުންނާ  ތިބި އެ ީއސް. އަުޅގަނޑު ދެންނެވީ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނާއި އަިދ މިތާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރަ 

ދުކުރާ ަބަޔކާ ގުިޅގެންނޭ ެއކަން ކުރީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގައި ަރއީސް ޔާމީން އެ ކޮުށްދެްއާވ ބައިޢަތުހިފައި ތާއީ

ުށްދިނުމަުށް ޓަކައި، ރަްއޔިުތންނަުށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކަކީ ަރއްޔިތުންނަުށް ހަމަ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮ

ކަންތައްތައް ކޮުށްދެްއަވނީ. އެހެންވީމާ، ަރއީސް ޔާމީން  ކަންތައްތަެކއްތޯ ބައްަލވާފައި ިދރާސާތަކެއް ކުރަްއވާފައި ަރީއސް އެ

ލިބެމުންދާތީވެ  އްޔިތުންނަުށް އުފާތަކެއްރަ، ލިބި އި މަންފާތަކެއްގެ ަސބަބުން ރައްޔިތުންނަުށް ލާބަޔާއެ ކޮުށްދެްއވާ ކަންތައްތަކު 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް  ކުރާ ގޮުތގައި މި ރިޕޯޓަކީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުއުޅެނީ ނުކުރެިވގެން ބަޔަކު މިކެތް

އިޞްލާޙުތަެކްއ މު ރިޕޯޓެއް. އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ބޮެޑތި ބޭނުންތަކެއް ޖެހިފަިއވާ ަވުގތެއްަގއި މި މުހިއް

މު ރިޕޯޓެއް ކަމުަގިއ ދަންނަވަން. ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ިމއީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުްށ މުހިއް، އަންނަނީ. އެހެންވީމާ  މި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ެދކުނު މައްޗަންގޮޅީިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  ހު(އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން؛ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ... )ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަ

 ރުޞަތު މި ނޭރުވީ. އިްއޒަްތތެރި... )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ގޮނޑިޮކޅުަގއި އިްނނެވީމާ އަުޅގަނޑު ދެންމެ ފު ދާއިރާގެ

ވަޑަިއގަތުމަުށް ދީދީ އިުށީނދެއަޙްމަދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އުތުރު ދާއިާރގެ މައްޗަންގޮޅީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

ތަނުގައި  ވެސް އެނގޭނެ. މި ގަނޑުމެންނަުށްއަޅު ވަންޏާ ކަމަުށް ދަންނަވަން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް މިތާ ހިނގާ އަޅުގަނޑު

ަޖވާބުދާރީވުުމގެ ޖަވާބުެދއްވުުމގެ ގޮތުން، ވާހަަކއަުށް  އެވާހަކަފުާޅ ގުިޅގެްނ  ވާމިހާރު އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަުކ ދައްކަ 



23 

 

 އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ފުރުޞަތުމި ގަނޑު މިހާރު ވުުމގެ ފުރުޞަތެއް ޯނވޭ. ައޅުނެްނގެ މައްސަލަން ނިޒާމީ ގޮތު

 މާނަުށް. ޢުޘްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މާންޢުޘްމެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި

 ޖޭގެ ޕެންޝަނާ ދިވެހިާރއް) 2009/8މެންނަުށް ހުުށަހެޅިގެން މިއަންނަނީ ގަނޑުޅު ސް، މިއަދު އަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

 ނޑުިއ އަުޅގަީރގަކު އިޞްލާޙަުށް ވާހަކަެދއްކުމުގެ ؛ ވާހަކަެދއްކުމުގެ  ުށްބިލަ . މިއްޙެިއޞްލާގެެނވޭ  ުށް ( އަބެހޭ ގާނޫނު

ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށްޓަުށާިއ  ނަފުުށީވެސް ރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ގެމަ އެންމެ ފުރަތަމަ

ބާ ިކޔަްނ. އަދި މި ދަތުރާ ގުިޅގެން ޙަމަރު ބޮޑަުށް ވަރަުށް ޓަަކއި  ެދއްވަޫދައުށް ކުރެްއވި ދަތުރުފުޅަުށް ކަނޑުހުޅުދޫާއއި އަދި

 ޑު ެވސް އަުޅގަނ ކުރެްއވި ަމސައްކަތަުށްވެސް ން ތަކުއަދި ކައުްނސިލު ،ވެސް  ޔިތުންހުރިހާ ރައްގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ 

ލައިން ހަރްޑވެާއެގ ރޭަގއި މި ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި އަުޅގަނުޑ ކޯސްޓް .އީސްރަ ޝުކުރުވެިރވަން. ިއއްޒަތްތެރި

 ... ވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް މެނޭޖްމަންޓަުށް އެންމެހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މީ މައްސަލަެއއްަގއި ދެއްވުން އެެދން. ނިޒާލަރު މަޑުކޮުށްިއްއޒަތްތެރި މެންބަ ގެގެމަަނފުުށީ ދާއިރާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛ 

 އަރުަވން.  ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ ައޙްމަދުދީދީއަުށް ފުރުޞަތުއުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަ ުށްޮގޅީމައްޗަ

 

 (މައްސަލަ ނިޒާމީ)

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ުށްޮގޅީމައްޗަ

ފާ މެންބަރެކޭ. ތުހިޢައެމް.ޑީ.ީޕައުށް ބައި ،ކުީރަގއި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ވިދާުޅވީ، ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި

 . ަރއީސް ޔާމީން އޮންނާެނ އެއާ އިނދިކޮޅަުށް ވޯޓުެދްއވާފަ ،އިފިއްޔާމިހާރުވެސް ރެކޯޑް ބައްަލވަ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އަުށްދީދީއަޙްމަދު މާރިޔާތްތެރި މެންބަރު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަ ޅީުށްގޮ މައްޗަ ުށް،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ

ގެވުުމގައި ިއއްޒަތްތެިރ ނޫންކަން. ނިޒާމީ ނުކުާތ ނެން އްނެންގެނީ ިނޒާމީ ނުކުާތއެ އެނިގވަަޑއިގެންަނވާނެ ދެންމެ އެ

ނޑު މިހާރު ގަމައްސަަލއެއް ނޫން. ައޅު ނިޒާމީ ދެްއވުމުގެ ގޮުތންނެއް ނޯވޭ.ވާހަކަފުޅާ ގުިޅގެން ޖަވާބު ދައްކަވާ ކުމެންބަރަ

 ގެންދެވުމަުށް. ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުށް މާނަުށް. ޢުޘްިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  އަރުވޗަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ފުރުޞަތު މި
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: މާންޢުޘްމެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި

ވާީތ،  ފައިމެންގެ ެތރެއިން ވަރަުށް ގިނަ ބަޔަކަުށް ގެއްލުންތަެކއް ވެހާދިސާގައި އަޅުގަނޑުވެރި ހިތާމަދިމާވި  ގައި މިމާލޭ

ުށް ބަދަލުެވގެންދާނެ ކަދިިރއުޅުމަ އާދަިއގެ ުއއްމީދުކުރަނީ އެ ބޭފުޅުންނަުށް ވީހާ އަވަަހކަުށް ގަނޑުއަޅު އެ ެގއްލުންތައް 

ކަމަކީ  މި ،ޖެހޭ ސަބަބަކީ ގިނަގިނައިންނަގަން ތާތައް މިޤީޤަތުގައި ނިޒާމީ ނުކު. ޙަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަމަުށް

އެަތއް ހާސް ބަެއއް  ވަރަުށް ގިނަ ބައެއް، ކަމެއް. ދެއް ލިިބެގންދާނެއީތާ ވަރަުށް ބޮޑު ުށް އަނެއްާކވެސް ަރއީސް ޔާމީނަ

ތަެކއް ން ޕޭމަންޓުޑައު ،ކިތަކެއް ުނދެއްދަްއކަންޖެހޭ އެްޑވާންސް ޕޭމަންޓުތަކަުށް ފްލެޓު ކަންތައްތަެކއް ިމއީ އެދެމުންދިޔަ

ުށް މި ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތަ ،ނަމަވެސްވެފައި އެބަތިބި. އެހެންރޫމުހުމަމިކަމުން ނުދެއްކިގެން ވަރަުށް ގިނަ ބަޔަކު 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސުލްކަންތައްތައް ސަރުކާރުން މިއަދު  ގައި އެބަހުރި. އެހެްނވީމާ، މިއެބޭފުޅުންގެ ޕެންޝަން ސްީކމު

ވަރަުްށ ވެސް  ރާގެއިގެ ދާމެންގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަޅު  ގަނޑުައޅުމިއީ ގުފަހިކޮުށްދެއްވަނީ. އެހެންވީމާ، މަ އަދު މިމި

ޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ޙަހެންވީމާ، މިއީ ައއި ޝާުކވާެއއް. އެ ުށްވަރަުށް ގިނަ ފަހަރަ އަުޅގަނޑާ ހަަމއަުށް ގިނަ ރަްއޔިތުން

ޚާއްަޞކޮުށް  ،ދިރިއުޅޭ ރަްއޔިތުންމި މާލޭަގއި  ،ައޅުގަނޑުމެން .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސަބަބަކީ. ޖެހޭދުކުރަންއީމަުށް ތާމިކަ

ުދވަހު ތައް ިލބިގެން ވަރަުށް ގިނަ ޕޮއިންޓު. އުޅެނީ ވަރަުށް ދަތި ހާލުގަިއ މި ؛އުޅޭ އެކި ކުދިކުދި ތަންތަނުަގއި މި 

ިތއްާބ  ގައިގެން އެ ހިތާމައިގެ ތެރޭ ލިބިޕޭމަންޓް ނު ދަްއކަންޖެހޭ ޑައުން ލެޓަުށްއެ ފް ،ލިބޭއިރު އިންތިޒާރުކޮުްށގެން ފްލެޓު

 ދެއްވަނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިރުންނަުށްވެސް މި ކޮުށްއި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ހަޤީޤަތުގަ ބީވެގެން މި ންއަތު ފްލެޓު

ހުުށަހެޅިގެން މިއަދު  ުށްޖިލީހަމެން މަގަނޑުއި އަޅު ތުގަޤީޤަޙަކަމެއް  މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް. ވަރަުށް މުހިއްވަރަުށް މު ޓަކައި

ވަހަކަުްށ ތެރޭަގއި ވީހާ އަ  ގެަޙލާމަރު ކޮމިޓީ ގެގަނޑުމެންއެދެނީ އަޅު ގަނޑުނީ. އެހެންވީމާ، އަޅު ދަ ކުރެވެމުން މިސްހުބަ

 އޮތީ  ކުރަން ހަމަ ކައިރިވެފައި އެއަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިޢުލާން ،އޮތީ  މިކަން ކޮުށްދެއްވުމަުށް. އެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮުތގަިއ ގަނޑަވެސް އަޅު  ރޭ  އަެނއްކާ މި ލެޓުތައް އިޢުލާންކުރުމުެގ މަގުމަތީގައި.ފް

ކައި ވަރަުށް ބޮޑު ޓަުށް ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ފޯރުކޮުށްިދނުމަ ،ތައްމެންގެ ސަރުކާރުްނ މި ފްލެޓުއަޅުގަނޑު

އަިދ އި ގަންގެ ސަރުކާރު ގަނޑުމެައޅުރުޞަތުތައް ހޯއްދަަވއިދެްއވާުށޭ. އެހެންވީމާ، މި ފުނީ. ވަޓައްފަ މަޝްރޫޢުތަކެއް މި

ތަކުަގއި އެތަްއ މިލިއަން ުރފިޔާތަކެއް ިމއަދު އެބަހުރި. ކަތްކުާރ ބޭފުޅުންެގ ެއކައުްނޓުަގއި މަަސއްތަކުއެިކއެކި ަވޒީފާ

އަުޅގަނުޑ ރައީސް. ކޮުށްދޭންވީ. ިއްއޒަތްތެރި ކަންތައްތައް ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސް  އެހެންވީމާ، އެ ަފއިާސއިން ހަމަ މި

 ޙައްޖުގެ މަތިވެރި ައޅުކަން އަދާކުެރވޭނެ ގޮތްތަކެއް  ުޅގަނުޑމެންނަުށްއައެގޮތަުށް މި ސްކީމުގެ ތެެރއިން  އެދފެނީ ހަމަ

ތަުކގެ ގޮުތގަިއ އެފަދަ ކަންަތއް ގަބޫލުކުރާ އަުޅގަނޑުއެހެްނވީމާ، . ހަމަޖައްސައިދިނުމަުށް ނަުށްގަނޑުމެންވެސް އަޅު 

މެން ގަނޑުތަނަވަްސކަން ނުލިބި އަޅު ގޯިތގެދޮުރގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި ައޅުކަމާއި ހުރެފައި ަގއި ލާރި އަދި އަތު ސަބަބުން،

 ަތއްިއގެން ތިބުމުގެ މާނައެއް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން އަތުގައި ފައިސާގައި ބަހައްޓަ ލާރި އެކައުންޓު 

ތަންތަން ދިހަ ހާހުން، ފަނަރަ ހާހުން، ފަންސަވީސް ހާހުން ތަންތަން ކުއްޔަުށް ހިފައިގެން  ތަކެއް ތުންނިކަމެތި ރައްޔި ،ހުރެ
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ވީމާ، ސަރުކާރުން ދުއްވާަލނީ. އެހެން ކަމަުށް މި މްދަނީ މިައުށް ލިބޭ ހުރިހާ އެންމެންގެ އާ ލާ ޢާއިތިބެނީ.  ހިފައިގެން މި

 .މެން އެބަޖެހޭ ގާނޫނުތަކުެގ ތެރެއިން ފަހިކޮުށްދިނުމަުށްގަނޑުއަޅު މިކަމުގެ މަގު  ޚިދުމަތްތަކާ އެްއޮގތަުށްކޮުށްދޭ  މި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(75ގަާވއިުދގެ  ،ންއެހެންކަމުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ހުޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަކުރިއްޝު

ާދއިރާެގ އިނގުރައިދޫ  ،ފަާރތުން ން ސަރުކާުރގެޮގތުގެ މަތީ ވާ މާއްާދގެ )ުށ( ަގއި އެ ،ންވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުތިން

ހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެޭހ ދިވެ) 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު ، ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ލާޙްފަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

ެގ 1:30ވަން. މި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ވަނަ ކިޔުން ިއއް ތިން ގެަނއުމުގެ ބިލުގެޙުުށް އިޞްލާ( އަގާނޫނު

 ވެސް ދަންނަވަން.  ވާަހކަ ވޯޓު ަވގުުތގައި އޮންނާނެ

އުމީ ޤަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ( އަސިފައިންގެ ގާނޫނު) 2008/1ގާނޫނޫ ނަންބަރު ، 5.2ޓަމް އެޖެންޑާ އައި -{5.2}

ަގއި ިއއްޒަތްތެިރ 2016ލް ްޕރީއެ 18ޓް ވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯނިންމެ އިކުރަްއވަކޮމިޓީން ދިރާސާ ގެސަލާމަތު

ދެްއވާނީ އިހުުށަހަޅުއްވަ މި ރިޕޯޓް ަމޖިލީހަުށްވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުޭވ. ންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެއް މެންބަރު

ރިޟާ. އިއްޒަތްތެރި  މްމެންބަރު އިބްރާހީ ރިއުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ އިްއަޒތްތެރި މުޤައްރިރު، ގުރައިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެޤަ

 ރުވަން. އަންބަރަުށް ފުރުޞަތުމެ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރިޟާ މްމެންބަރު ިއބްރާހީ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ

ުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ( އަސިފައިްނގެ ގާނޫނު ) 2008/1ގާނޫނޫ ނަންބަރު `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. 

 ،ގެން ކޮމިޓީން ދިރާާސކޮުށްލިބުމާ ުގޅިގެ ިއއްޒަްތތެރި ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިެލއް. މި ބިލު ކޮމިޓީއަުށް ދިއްދޫ ާދއިރާ ކީބިލަ

 މި ،. އެހެންކަމުންވަނީ ފާސްކޮުށްފަ ލަބިއްޔަތުން މި ބިލުޣް ވާ އިޞްލާޙުތަކާެއކު ކޮމިޓީގެ އަފެނިވަާޑއިގަންނަ  ކޮމިޓީއަުށް

 ނޑު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ. ޓަކައި އަޅުގަ ބިލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަުށް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ސްގެ ަވގުތު. އެއީ ހުގަޑިއިުރގެ ބަ 1ލަ ވަނީ ޖުމު ޓުަށް ކަނޑައެިޅފައިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯ ޝުކުރިއްޔާ

 22 ޓުމިނެ 5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  45 ޓުމިނެ 14އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  31 ޓުމިނެ 31ުށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

. ވަިކ ޕާޓީއަކަުްށ ނިސްބަތްނުާވ ނެޓުމި 2ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަުށް  21 ޓުމިނެ 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 
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ވަނީ އަރު އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުޞަތު މި)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( . ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ޓުމިނެ 3އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 އަުށް. ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީޒައުތުރު ދާއިާރގެ އިއް  ޅީމައްޗަންގޮ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީމެ އުތުރު ދާއިާރގެ ޅީމައްޗަންގޮ 

ކަުމގެ ސަބަބުން ދިޔަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއި ަރީއސް. މާލޭގައި ިއއްޔެ ހިނގަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 ގެ ދާއިާރގެއުތުރު  ޅީންގޮޗަފަރާތްތަކަުށް އަޅުގަނޑު މައް  ފޯރި ހުރިހާ  އޭގެ ައސަރު ،ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަުށާއި

އެީކގައި އޮތް ވާހަކަ ހަމަ  ފަރާތްތަކާ ހަމްދީރުދީ އެ ގެގަނުޑމެންެގ އަމިއްލަ ނަމުގައި އަޅު ގަނޑު ފަރާތުންނާއި އަދި އަޅު

ނުދީ ހިސާބުގަނޑުަގއި ފެތުރިޔަ އެ ައލިފާނުގެ ހާދިސާ އިތުރަުށް އިތުރަުށް އެވެސް ދަންނަާވލަން. އަދި އޭގެ  ފެުށުމުގެ ގޮތުން

ކަތްޕުޅު ކުެރއްވި ސިފައިްނގެ ބޭކަލުންނަުްށ މަސައް  ެއކީަގއި އެ ކިތަންމެ މަދު ވަސީލަތްތަަކކާ އެީކގައި ނަމަވެސް ހިްތވަރާ

އޮތީ ގާނޫނު  ދިމާވެފައި މިސްކުރަްނ ހުގަނޑުމެން ބަނަވަން. މިއަދު އަޅުސާބަސް ދަން އި އަޅުގަނޑު ހަމަ އައްސަރިބަހާ

އިޞްލާޙުގެ ތެރޭގައި މި ގެނެޭވއިރު. އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު  އްުށް އިޞްލާޙެ( އަސިފައިްނގެ ގާނޫނު) 2008/1 ނަންބަރު 

ވޯޓަކަުށް  ގެން ރަްއޔިތުންނާ ހިސާބަުށްވަޑައި ކުެރްއވި ކަހަލަ ބޭފުޅުން ނުކުމުއްކަތްޕުޅުދައްކަނީ ިއއްޔެ އެ މަސަވާހަކަ މި

ންގެ ބޭފުޅު ފުޅުން އިންތިޚާބުެވގެން ަވޑަިއގެން މިތާ އެބޭ ވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ރަްއޔިތުްނގެ އަތުން ވޯޓު ހޯއްަދވަިއގެން އެ

ފަދަ ޚިދުމަތްތަކުން  ކުރެްއވި ިއއްޔެ އެ  ،ކުރެްއވި  ންނަުށް އެޅުބޭފު ވަންޏާ އެ  ކަމަުށް ަޓވައިފިއްބަސްފުޅުތައް ވިާދޅުވާން ފަ 

 ވާހަކަ ަދއްާކއިރު އިްއޔެ އެ  މެންނަުށް މިއަދު މި ލާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުއިެއްއޗެހި ކަނޑަ  އިިވ އިނާޔަތާ ިއގެންނެއެ ލިބިަވޑަ

އަރާ ައޅުގަނޑުމެންގެ ހިތަުްށ ވާހަަކ ެއގޮތަުށް ގެންދަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތަުށް އެ ،ދިޔަ ކަންތައްަތއް ެފނިއިހިނގަ

ން ނުކުމެ ަރއްޔިތުންނަުށް ހިފައިގެ މާސްާކއި މުގުރުަތކާ އިސްޕްޭރއާރޕެޕަ ،އުޅޭ ވާަހކަައކީ . ދަންނަވަން މިކުޅަދާނަބާއޭ

ނުވަތަ ޝުޢޫރު ފާުޅކުރަން  ފާުޅކޮުށް  ޚިޔާލު ،އަސާސީން ލިބިފަިއވާ ަޙއްޤެްއގެ ދަުށުން ވާހަކަދަްއކަން ފަުށައިފި ނަމަނޫނުޤާ

 ކަްނކަން ވާތަން އެބަ ފެނޭ. ވަރަުށް ފަސޭހައިްނ އެއިން ވަސީލަތެއް ހުްސވާ  މި ،އިފިއްޔާ ަރއްޔިތުންނަުށް ައނިޔާކޮުށްފަުށަ

ފެނޭ. އެކަމަކު އިްއޔެ ފެނިގެންދިޔައީ މާލޭަގއި މިފަދަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެްއ ނު ވެސް ރާއްޖޭގައި ދުވަހަކު  ތަނެއް މި

ވެްސ  ޓްގައި ހުރި ެއްއޗެހިޕޯ ރނަލް އެއަޝައެފަދަ ވަސީލަތްތައް ނެތިގެން ާމލޭ އިންޓަރނޭ އިމާ މާލޭގައިދިޔަ އިހިނގަ

 ؛ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙު މިއަދު މި ،ލާނީއިނޑު ހަމަ ދަންނަވަގަ ޅުއަތަން. ވީމާ،  އުޅުނުކަންަތއްތައް ުކރަން އެ ގެންގެނެސް

ވެސް  ރަމުސާ ،ގޮތަުށް މަކަުށް ރަްއޔިތުންގެ ފައިާސއިން އިާނޔަްތ ލިބޭޤާތިޚާބުކޮުްށގެން ރައްޔިތުން ދޭ މަރައްޔިތުން އިން

ުޅގަނޑުމެންނުަށް ބުނާ އިޞްލާޙަކީ އަ ދެއް ނުކުރާނަމޭ މިއީވަންޏާ ތިމަންނާމެން ތާ  ަކމަުށް ގޮތަުށް އެކަން ކޮުށްފި ލިބޭ

ސީން އެ އަސާނޫނުޤާ މެން އެދެނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށްގަނޑު ނޫން. ައޅު ކުރެވޭެނ އިޞްލާޙެއްބޫލުގައެްއގޮތަކަުްށވެސް 

ަވންޏާ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުން  ކަމަުށް އެްއވެްސ ބަޔަކަުށް ނުލިބޭނެ އްން ދެވަނަ ޕެންޝަނެފޯރުކޮުށްދޭ ހަމަހަމަކަންމަތީ

ހުރިހާ  ،ނުލާ އިހުންގެ ފަރާތުން އެކަން ހުއްޓުވަބުނާ މީރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން ބަސް ؛އިންތިޚާބުކުރާ މީހުން މިތާ ބަސް
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ރައީސް  ،ިއގަންނަވާނެ ަވޑަނގިވެސް އެ ބޭފުޅުންނުަށް  ތި .އެކީގައި ެއކަން އެގޮތަުށް ކުރަން ނަުށް ހަމަހަމަކަމާންއެންމެ

އިނާޔަތް، ިއގަނޭ. ންޝަން ހަމަ ގަވާއިދުން ލިބިވަޑަޕެކު ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް. ެއކަމަ މެއްަގއިޤާއިންތިޚާބީ މަވެސް ޔާމީނަކީ 

ސް ރައްޔިތުްނ ތަނަުށް ވެ މި ިއ،ވީމާ، އެގޮތަުްށ އެކަން ނުކުރަްއވައިަގންނަވާ. އެހެންހުރިހާ އެއްޗެއް ލިިބވަޑަ 

ބޭފުޅުންނުަށް  ން އެމަތީ އަސާސީގެ ބުނެފައި އޮންނަ ހަމަހަމަކަންނުނޫޤާްނނަވާ ބޭފުޅުންނަުށް ިއގަަވޑަ ބުކޮުށްއގެންޚާއިންތި

ނެ ގޮތަުށް ލިބޭ ގޮތަުށްއްަބވާ ބޭފުޅުންެނކޭ ެއއްމުގައި ތިޤާއިނާޔަތްތައް އެހެން ސިާޔސީ މަ ވެސް ހަމަ ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ

ނުބުނެ  ޞްލާޙަކީ ގެްނނަންވާނެ އިޞްލާޙޭހުުަށހަޅަން. މި އި ތަުށްެވސް ެއގޮިއ ނޑު ކޮމިޓީގަގައަޅު  .ންމިކަން އޮންނަ

 މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި ތި ރައީސް ،ދެއް ނުލިބުނު. ދަންނަވާލަން އޮތީއީތާެއއަުށް ވެސް ހުުށަހެޅިން. އެކަމަކު  ކުރަންބޭރު

އެބަ  . ރައީސަުށްހޭއެބަ ހުއްޓާަލއްވަންޖެ ކުރުއްވުުމގެ ކަންތައްތައް ކަންތައް ގޮތަުށް އެކި މީހުންނުަށް  ގެންގުުޅްއވާ ދެ

ކުތާެއޭކ ަރއީސް ޖަާވބުދެއްާވއިރު ނިޒާމީ ނު ،އަޅުގަނޑުެމން ނިޒާމީ ނުކުތާއެކޭ ބުނީމަ އެ ނުދެއްވާަފއި ދަންނަވާލަންޖެހޭ،

ދަންނަވަން އޮީތ، ޅުގަނޑު އަ  ،ވަން އޮތީ ގަނޑު ދަންނަހަމަެއއް ނުޖެހޭ. އަޅު އެ ދެްއެކވީމާ،އިގެން ވާހަކަފުޅުްއވަ ކިޔު

ނުބަލަްއވާ ރަނގަޅަުށް ގޮތަުށް އެމާ، އޮޅުްއވާަލއްަވއިގެން ވީންނާނަމޭ. އެހެންޑިއެްއަގއި ނީުށީނމީހެއްގެ ގޮ  އެހެންއަޅުގަނޑު 

ރިން ޕެންޝަާނ ދި ކުއަ ުށޭ.ަކވާދައްނުވާހަކަފުޅު ގޮތަުށް ތަނުަގއި ހިނގާ ކަންތައްަތއް ރަްއޔިތުންނަުށް އޮޅޭ މި، ހުންނަވައި

 ތުހިފާ ބަޔަކު އެޢައެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ބައި ވި،ދެްއެކވި ބޭފުޅުން ވިދާޅު ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިރު މިތާ ވާހަކަފުޅު ގައިބެހޭ ގާނޫނު

ސް ޔާމީން ވެސް ެއ ރައީ ،ގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ޮއތީހުުށަހެޅީމާ ބޭރުކުރި ވާހަކަ. ައޅުއް ޙެއިޞްލާ ން އެގޮތަުށްބޭފުޅު

ފުޅުން ޕީ.އޭ، ބޭ އެ ،އޮވެގެން  މެންގެ މެޖޯރިޓީ މިތާ ތޭ. އަދި ރައީސް ޔާމީންިއގަބޭރުކުރުމުގައި ބަިއެވރިވެަވޑަ އިޞްލާޙު

ޝުކުރިއްޔާ  އީ.މުންދިޔަކުރަ ހުރިހާ ކަމެއް، ބޭރުކޮުށް ،ުށްކޮކަންތައްތައް ފާސްމިތާ .އާރު.ޕީ ކޯލިޝަނުގެ ދަުށުްނކަން ޑީ

 . ުށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ިނޒާމީ މައްސަލަ ނެގުުމގައި އެ  ،ިގވަަޑއިގަންަނވާނެނޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އެ

 ރާތޭމި އިބާ ،ނަންގަާވއިރު ކަނޑަެއޅިގެން ަވކި ގޮތަކަުށް އިބާރާތެއް ބޭނުްނކުރަްއވަން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި އޮންނަނީ

ނޫނީ  ،އެހެން މެންބަރަކަުށް ވެސްމުަގއި ެއއްެވސް ޭޅގޮތުން ވާހަކަެދއްކުގު ޖެހޭނީ. އޭގެފަހުގައި އެއާބޭނުންކުރަން

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއެއް ޭބނުމެއް ނުކުރޭ. އެހެންވީމާ،  ބޭނުންކުރާކަުށް  ެވސް ަވކި މިެވނި އިބާރާތެއް ރިޔާސަތަކަުށް

އެއީ ިނޒާމީ މައްސަަލއެްއ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ހީކުރަން.  ނެވާނދުމަފުޅުބަހައްޓައެަކން ހަމެންބަރުން އިްއޒަތްތެރި 

ގަނުޑ އެއީ އަޅު ންގެވޭ ގޮތަުށް މި އޮންނަނީ.ން ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނެއިބާރާތަކު ގޮތަކަުށް، ވަކި ަވކިނެންގެވުމުަގއި 

ތްތެރި މެންބަރު ރުވަނީ ފޭދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒައަ ުފރުޞަތު މި ންދާ ނުކުތާއަކީ. ދެން އަުޅގަނޑުކުރަމު އަބަދުެވސްފާހަގަ 
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މްދީދީފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީ

ގޮތުން ވާހަކަަދއްާކއިރު  ބިލާ ބެހޭ  މުގެތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުމެން ޕެންޝަން ސްކީކުރިއްާޔ ިއއްޒަޝު

 ން މިއަދު މީ ަމއްސަލަެއއް ޮއެވގެން ނޫންކަަގއި އެްއެވސް ކަހަލަ ނިޒާތެރޭ  ގެގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ އަުޅގނޑުމެންއަޅު

އެހެން  ކަެމއް ދިމާވެގެން. މަޖިލީހުގެ އުޅެނީ އެހެން ދަނީ. އަުޅގަނޑުެމން މި ނިޒާމީ ަމއސަލަތައް ެނގިގެން މިވެސް 

 ޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށްގަނކަންތައްގަނޑެއް ދިމާެވގެން އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭހެން އަުޅަގނޑަުށް ހީވަނީ. އަޅު 

ސެލިއުޓް ަނގަން.  ދިވެހި ފުލުހުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެން ނާއިަފއިންސި ދިވެހި ގުނަ ޚިދުމަތްތަްއ ކޮުށްެދއްވާ ގިނަ

ގަނޑުމެން ކަމެއް. އަޅު  ން ތަފާތުއުޅެނީ މުޅި މިހާރު މި ދިމާވެގެން މި ،ފަޚުރުވެިރވަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން

ފުލުހުންގެ  ނާއިއެ ސިފައިން ،ކުރާ ކަމަކީ ން މިއް ގެނެސްގެޙެއި ފުލުހުންގެ ގާނޫނަުށް އިޞްލާނާރާއްޖޭގެ ސިފައިން މި

ހަރު ބައެއް ބޭފުޅުން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ބަެއއް ފަ ،ތެރެއިން ކަންތައްތައް ކުރަމުން 

އްެޖއިން ަތކުެގ ސަބަުބން ރާއްޖެއަުށާިއ ރާންތައްބޭފުޅުން ކުރާ ކަ ފަހަރު އެ  ބަެއއް ،ބޭުފޅުން މުތަކަުށް ވަަޑއިގެން އެޤާމަ

ރައްޔިތުންނަުށް ތަފާތު އުމަުށާއި ދިވެހި ޤަންނަ ގޮތުން ދިވެހި ބޭފުޅުންގެ ހަރަކާތްތައް ހު އެ  އިތަންތަުނގަބައެއް ބޭރުގެ 

ބޭފުޅުންެގ  އެކަންކަން އެ ،ޔަތްކޮުށްޢާެއކަންކަމަުށް ރި، ކުރަްއވާީތވެ ކަތްތައްގޮތަުށް މަސައް ެގއްލުން ލިބޭގޮތްގޮތުން 

އިތުރަުްށ ކުރަނީ. ދެން އޭގެ  ގަނޑުމެން މިކަން މިއަޅު  ަގއިނޑުމެން ައޅާ ފިަޔވަެޅއްގެ ގޮތުައޅުގަހުއްޓުވުމަުށް ޓަަކއި ފަރާތުން 

 އިމާލޭގަފުރަޭޖގެ ދިވެހިރާއް ،ދާުޅވޭ ވި ވާހަކަފުުޅގައިބަ ބަެއއް ބޭފުުޅން އެ ،ބޭނުންވޭއެބަ ލަން ލައިއަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ބަ

 އެ އަލިފާނުގެ ،ނޑުމެން ވަަރުށް ހިތާމަކޮުށްގަތަުށް. އަޅު ގޮ ގެ ހާދިސާގައި ކަންަތއްތައް ިދޔަދިޔަ އަލިފާނުއިހިނގަ އިްއޔެ މި

ެގ މެންއަުޅގަނޑު ހަމަ ހަމްދަރުދީ އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހާ ފަރާތްތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެގެއްލުން ލިބުނު ުހރި ހާދިސާގައި

ނޫން  ރަން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މާލެހަމްދަރުދީ ފާޅުކުހަމަ އެ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް ިއ ނަމުގަ ަރއްޔިތުްނގެ ދާއިރާގެ

ްނ އުމުތަކެްއގެ ވެރިރަުށުޤަހިނގާ ކާރިސާއަކާ ގުިޅގެން އެ އެ ހިނަގއިފިްއޔާ  އްެވސް ކާރިސާއެއި ތަނެއްގަ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ

ން ޚިދުމަތް ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ސާމާނު ގެނެސްވަސީލަތްަތއް ހު ،އުމުތަުކގެ ެއހެން ސިޓީތަކުންޤަ ނޫނިއްޔާ އެ 

ެވސް ެއކަން ކުރޭ. އި އުމެއްގަ ޤަކަމެއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ  އުމުަގއި އެކަނި ކުރާޤަ ފޯރުކޮުށްދިނުމަކީ މިއަދު މި

އަލިފާނުެގ  އަދި އެހެން ކަެމއް ދިމާިވޔަސް،، ސްޔަ އެރި ނާމީއެއް ސު ،ސްޔައެމެިރކާއަުށް ބެލި  ޔަސް،އިންޑިާއއަުށް ބެލި 

ގެނެސްގެން ިޚދުމަތް ފޯރުކޮުށްދިނުމަކީ އެއީ  ހުރި ތަނަކުން އުމެްއގައި ހުރި ވަސީލަތްަތއްޤަ ސް އެ ޔަ ހާދިސާއެއް ދިމާވި

ކަމަުށް އަުޅގަނޑު  ރިތަުށް ކުގޮކަންތައްތައް އެ  ވެްސ އެއި ހާދިާސގަ  ކަމެއް. ިއއްެޔގެ ވެސް ުކރާއި އުމެއްގަ ޤަހުރިހާ 

ޓަަކއި  މަްއސަލައަކީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަުށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މިަގއި ގޮތު  ރާކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުހަގަފާ

 އެޅުމަުށްަކންތައްތަކަުށް ހުރަސް އެ ،މަޝްރޫޢުތައް ފެނިމި ހިްނގާ މްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގައި ޖުރަީއސުލްމިއަދުގެ 

 މެންގެ ައޅުގަނޑު ،ޑު ފާހަގަކޮުށްގަނއަޅު  ކަންކަތްތައް ން ކުރާ މަސައްއެމް.ޑީ.ޕީ ޚާއްޞަކޮުށް، އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޓަކައި
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 އިގާ އެކިެއކި ތަފާތު މަޝްރޫޢުތަކާމި ހިން ޓަކައި ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްާޔ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނުށް ގެމިއަދު

ކުރު ދަންނަަވން. ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ަބޔަުކ ކަމާއެކު ޝު ރިތެމަނިކުފާނަުށް އިޚްލާޞް  އެަޓކައި  ކަމަުށް ހިންގާ އްތަޕްރޮޖެކްޓު

ެގ ދުުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މިއަނީ ރަނގަޅަުށް ކަމަދަންގެ މިކަންތައްަތއް އުމުގެ ޤަ  އުޅުނަސް،ން ވެގެނުހަޖަމު

ސް ގެ ރައީސަކު މަޖިލިލީހުމަޖިހަޔާތުަގއި ނޑުމެްނގެ އަޅުގަ ؛މިހާތަނަުށް މި މަޖިލިސް ކީޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ ރައީސައިއް 

އި މަޖިލީހުގަ މި ރައީސެްއކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. ގެންަދވާންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުިރއަުށްގެންދެވި އެކުރިއަުށް 

  ..އިގަންަނވާނެ.ިގވަޑަ ނވެްސ އެ ތްތެރި ރައީސަުށްއިްއޒަ ،އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެސް ،ނަމަ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ދިމާވާ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

މަޖިލީހުގެ  ،ބުނަނީ ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( ަގއި މި 50ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޝު

ބަރަކުަށް ކަމަުށް މެން ބަރަކު ކޮުށްފިންމަޖިލީހުގެ ރައީސް ުނވަތަ މެ ޖަލްސާއެްއގައި މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް

ވާނޭ. މަޖިލީހުގެ ންމާލުކަމަުށް އެ މެންބަރަކު ގެންނަގޮުތގައި އެކަން މަޖިލީހުގެ ސަ ގެނިޒާމީ މައްސަލައެއް  ،ނަމަ ފެނިއްޖެ

، "އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް" ،ފަހު އަތް އުފުލާުލމަުށް ،ގޮތަކީ ސަމާލުކަމަުށް އެކަން ގެނައުމަުްށ ހަދާނެ

ތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަ ޅީޗަންގޮއްސަލައެްއގައި މައް ބުނުމޭ. ނިޒާމީ މަ ން ހަރުއަޑުންމިހެ

 އަުރވަން. އަޙްމަދުދީދީއަުށް ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ޅީޗަންގޮ މައް

 .ނުދެއްވާ އިންެނވީގެން ފުރުޞަތުިޅގެން ކުީރގައި ހަމަ ނީވޭ ކަމަުށް ހައްދަވައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަުށް ކަނޑައެ

ނެ، އަުޅގަނޑު ބަހުސްަގއި ެދއްކި ވާހަކައަުށް އިްއޒަތްތެރި އިނަްނގަވާ ގިަވޑަނއިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެ

މަޖިލީހުގެ  މެއްެއކަ .ސްގައި ބަިއވެރިވުންހުބަ ލީހުގެކަން. އެއީ މަޖިއެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރައްަވއިގެން ޖަވާބުެދއްވީ ރައީސް 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގަވާއިދަުށް ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ެއއްގޮތަުށް ވީމާ، ކުރަްއވާކަުށް ހުއްދައެއް ނޯންނާނެ.  ވެސް ރައީސަުށް

 . ދާންކޮުށްދެންނއަޅުގަނޑު ހަމަ އަނެއްާކވެސް ހަ އި ެއަކން ކުރެއްވުމަުށްއްވަ ރު މައްޗަުށް ނާ ވުރެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނޫން. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަޚް މަދުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް

ެއއްެޗއް  ލިޔެފަ. އޭަގިއ ލިޔެފައި އެހެރަ ބަހުންމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހުީރ ދިވެހިއާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. މި ަރއްިޔތުން 

ެވގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ ަރއީސް ޔާމީން ވިދާުޅވާ ގޮތަުށް އެނގޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް ވަަރުށް ސާފުކޮުށް ކިޔަން އެބަ

ކޮޅު ތަނުގައި ތިބި އިނދި ެގންދަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި މި މަޖިލިސް ކުރިއަުށް ލީހުގެ ރައީސް ތި ބޭނުންފުޅުވަނީމަޖި

މީގެ ކުރީަގއި ެވްސ  .ތަކީނުވޭ. މިއީ ޙަޤީޤަ ކަުށް ފުރުޞަތެއް ދޭކަުށް ބޭނުމެއްެއއް ދައްކާ ހަކަމީހަކު ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާ

  ..ހަމަ ނަގަނީ. ނިޒާމީ މައްސަލަމި ތަނުގައި ހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު މި ދެަވޑަިއގެންދެްއވުން އެދެން. ައުޅގަނޑު މިހާރު ނމެންބަރު އިުށީިއއްޒަތްތެރި ނޫން.  ެއއްލަނިޒާމީ މައްސަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަުށް. ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކެންދޫއަރުވަނީ 

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސަ

ގަނޑު ވެސް އިްއޔެ ީއސް. އާދެ، މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލަުށް ވާހަކަދެއްކުުމގެ ކުިރން އަޅުރަ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

ދިޔަ ހިތާމަެވރި އަލިފާނުގެ ހާދިާސއާ ގުިޅެގން ގެލުން ލިބުނު އެންމެހަިއ ފަރާތްތަކަުށް އަުޅގަނާޑއި އަދި މާލޭގައި ހިނަގއި

 ،އިތުުރން ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީންގެ ހަމްދަރުދީވާަކމުގައި ފާހަަގކުރަން. ޭއގެގަނޑުގެ ާދއިާރގެ އެންމެހައި ރަްއޔިތުއަޅު

ދިޔައީ ިމއަދު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙާ ުގޅޭ މުއައްސަާސއަކާ ގުޅުންހުރި ެވސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންއިްއޔެ 

އަދި ޚާއްަޞކޮުށް އެމް.އެން.ީޑ.އެފް މިފަދަ  ،ދިޔަ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންުށް ފެނިގެންެކއް އަުޅގަނޑުމެންނަ ކަންތައްތަ

 ކޮންމެހެން އެ ވާހަކަތައް ދައްަކއި  ޔަ.ނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ފެނިގެންދިހާލަތަކަުށް ތައްޔާރުވެފަިއވާ މިންވަރު އަުޅގަނޑުމެން

ސަރުކާރުގެ ުނވަތަ ހިންގުމުެގ ހުރި ނިޒާމުގައި ހުރި ދޯހަިޅ  ގެންއިތުރަުށް އެ ކަންަތއްތަުކގެ ާވހަކަ އިތުރަުށް ދައްަކއި 

މިއަދު އަުޅގަނޑަުށް ެދއްވާަފއިވާ ފުރުޞަުތގެ ބޭނުްނހިފަންޖެހެނީކީ. އަޅުގަނޑު  ނޫން ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ެދއްކުެމއް

އަުޅގަނޑު އަދި ނާތަހުޒީބު؛  ވަަރުށް ނާތަހުޒީބު ކަމެއް މިއީ، ގޮުތަގއި މި މަޖިލީހުން ކުރަންފަުށާފައި އޮތް ގަބޫލުކުރާ

 ުށް ފާސްކުރެވެމުންދާ ގާޫނނުތަކުން ނުވަތަ ބިލުތަކުގެ އިންސާފު ގޮްތގޮތައޮތީ ބޭއިންސާފު ގޮތަކަުށް، ބޭ  ދަންނަވާހިތް

މިއީ ވަކި  ،ބޮޅުތަކުން ބޮޅެކޭ މިއަދު ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ފެނިގެން މި ދިޔައީ. އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނުންވަނީ

މާންތަކެްއ ވާ އިޞްލާެޙްއ. އާދެ، އެތަކެއް ޒަޓާގެޓްޮކުށްގެން ގެނެވިަފއި ،ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަުށް ހަމަ އަމާޒުކޮުށްގެން މީހަކަުށް

، ތަެކއް ޚިދުމަތްކުރައްވާަފއިވާ ބޭފުޅުން އަުށްއެީކގައި ސިަފއިންގެ  ން ވަރަުށް ވަފާތެރިކަމާންދެން ގާނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީވަ

ތަަކކަުށް ޚިދުމަތްުކރައްވާަފއިވާ ބޭފުޅުންއެކު  ވްްސ ޕޮލިސް ސަރވިްސގައި ހަަމ ވަފާތެރިކަމާއިތުރުން މޯލްޑި އަދި ޭއގެ
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މާޒީއަުްށ  ނޫނެއް މިއަދު ހަދާފައި ފަހުންގާ ރެއިން ލިބެމުން އައި އިނާޔަެތއް،އެ ގާނޫުނގެ ތެ ،ލިބެމުން އައި އިާނޔަތްތަެކއް

ގާނޫނަކުން  މިއަދު ހަދާ  މި ކިޔާ ރެޓްރޮސްޕެކްޓިވް ުއސޫލަުށް އަުޅަގނޑުމެން އިނގިރޭސި ބަހުން ؛ގާނޫނު ހިންގާ ގޮތަުށް

އެއާއެކު ަވކި ނު ވެސް ހެދިގެން މި ދަނީ. ހަމަ ން މި ގާނޫކުރިން ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް ިނގުޅަިއގަންނަ އުސޫުލގެ މަތީ

ތަން  ދާސްކުރެވެމުންގޮތަުށް މި ާގނޫނު ފާޔަތްތައް ެނގޭ އަތުްނ މި އިނާޔަތްތަާކއި މި ރިޢާ ެއއްގެ ވަިކ ބަ، މީހަކު

ޑަބަލް ޕެންޝަނޭ ކިޔާފައި ނުވަަތ އެ ޕެންޝަން ލިބެންޖެހެނީ  ،ން މި ދެންނެވީފެންނަނީ. މިހެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ލަތުަށް މި އުސޫލުގެ މަތީން ދިވެހި ދައު، އަހަރު ވުމަުށްފަހުގައޭ ބުނާ ކަމުގައި ވާނަމަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ 65ހަމައެކަނި 

 ،މަތްތަކާ މެދު ވެސް ޢަމަލުކުރެވެންޖެހޭނޭ. އެހެންނޫންނަމުންދާ ހުރިހާ ފަރާފައިވާ އަދި މިހާރު ޕެންޝަން ލިބެޚިދުމަތްކޮުށް

ޓްރަރީ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް އާބި ،އިނގިރޭސި ބަހުން މި ކިޔާ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔާ

ޕްރީމް ކުރާ ގޮުތަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުއަުޅގަނޑު ގަބޫލު މިއީ . އެހެްނވީމާ، ންދާނޭނާ އަނިޔާވެރި ގާނޫަނކަުށް ވެގެމި ބު ކޯޓު

ނެއް އިނގޭޯތ. މީގެ ަސބަބުން އަނިޔާ ލިބޭނެ އެަތއް ގޮތަުށް މިީއ ހަމަ އަނިާޔވެިރ ގާނޫކޯޓުން ވެްސ އެ ސިފަކުރަްއާވ 

 ޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރައްވާ ބަެއއް ބޭފުޅުންނަކަުށްފަރާތްތަކެއް އެބަތިބި. މީގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބޭނީކީ ހަމައެކަނި މި މަ

މިހާރު ، ސްަގއި މީގެ ކުރިން ަމސައްކަތްކުަރްއވާފަިއވާމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެްނސް ފޯ، ދެންނެވީ މި ނޫން. އަުޅގަނޑު 

ތަކަުށް ަކއުންސިލު އިތުުރން ވެސްނޫނޭ. ޭއގެ  އްބޭފުޅުންނަުށް ހަމަ އެކަންޏެ ތިބި ލީހަުށް ހޮވިވަަޑއިގަންަނވާފައިމަޖިމި 

 ،އިުތރުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީޅުންނަުށް ވެސް އޭގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ. އަދި ޭއގެ ބޭފު ހޮވިވަަޑިއގަންނަވާފައި ތިބި

މިއީ މިހާރު މޯލްޑިވްސް ނެަޝނަލް ޑިފެންސް ފޯސަސްގައި މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުންނަުްށ ދެވޭ ވަުރގަދަ އިްނޒާރެކޭ. 

އެްއވެސް މީހަކު ޚިޔާލު ވެސް ނުކުރާުށޭ ސިޔާސީ މަޤާމަކަުށް ކުރިމަތިލާން.  މީގެ ފަހުން ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން ،އެ އިންޒާރަކީ 

ނެ ވަރަުށް ބޮޑު ގޯހެކޭ. އެހެންވީމާ، ރިމަތިލާ ޚިޔާލު ވެސް ކޮުށްފިކަމުަގއި ވާނަމަ އެއީ މިއަދު ހެދޭމަކަުށް ކުސިޔާސީ މަޤާ

އް މި ދެވެނީ. އިންޒާެރއް މި ދެނީ. އަދި ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑު އަނިާޔއެ ރާ ގޮތުަގއި ުޅގަނޑު ގަބޫުލކުއިންޒާރެއް މި ދެވެނީ. އަ

ންމެ މީހަކަުށް ވެސް އެ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ސިޔާީސ އް އެއީ ކޮއެއީ ކޮންމެ މީހަކަުށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤެ

އެހެން ، މުަގއި ވާނަމަުށްގެން މަޤާމަުށް ހޮވިއްޖެކައެ ޙައްުޤ ބޭނުންކޮ، . އެހެންނަމަވެސްމަޤާމުތަކަުށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު

ދާ ކަމަކީ ައޅުގަނޑު ދާ ގޮތަުށް މި ގާނޫނު ާފސްެވގެންތަެކްއ އެ މީހެއްގެ ކިބައިން އުނިެވގެންގާނޫނަކުން ލިބިދޭ ޙައްޤު

ކަންތައް ކުެރވެމުން.  ދަނީ މި ތަކުރާުރކޮުށް މި ދަނީ ހަމަ މި ކަންތައް ކުރަމުން. ހަމަ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ތަކުާރރުކޮުށް މި

ރައީސަުށް ެވސް އެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެ ވާ  އިއްޒަތްތެރި އެނގޭ ދެއްތޯ ވާ ޮގތް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ

ގެ މެންބަރުން އެ މަސައްކަްތކުރަްއވާ ޕީ.ޕީ.އެމް  މި ތަނުގައި ،ގޮތް. މި ތަނުގައި މެންބަރުން އިޢުތިރާފުވެަވޑަިއގަންނަަވއިފި

ޅުންގެ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުން އެކަން ސާބިތުކޮުށްދެްއވަިއފި. އެ ބޭފުޅުން ކުރަްއވާހާ ވެސް ކަމަކީ ަރއީސް ޔާމީްނ ބޭފު

ތަނުަގއި ހަމަ ކެނޑިނޭޅި މަސަްއކަތްކުަރއްވަނީ. އެހެންވީމާ، އިތުރަުްށ  ވިދާޅުވާ ގޮތަުށް ވިދާުޅވާ ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމަުށް މި

 ޢަލައިކުމް.  ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމްވާހަަކެއއް ވެސް ނެްތ.  ދައްކާނެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ހިތަދޫ ެދކުނުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޢަލީ ނިޒާރަުށް. މެންބަރު

 

 ން:ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކވު 

، ަވއްކަްނކުރުމާއި ،ލުމާއި ގެ ަމއްޗަުށް ީމހުން މެރުމާއި، މީހުން ގެއްލުވައިރަީއސް. ސަރުކާރު ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ 

އުމެއްގެ ހާލަތާ ދޭތެރެ އިތުރަުށް ދައްކާނެ އެ ޤަ، މަތުތަކެއް ސާރުކާރެއްގެ މަްއޗަުށް ކުރެިވއްޖެ ނަމައަނިާޔވެރިވުުމގެ ތުހު

ސަރުކާެރއްެގ މައްޗަުށް  ،ނިާޔެވރިނުވާނެ ެއްއވެސް ގޮތެްއ ޯނންނާނެ. އަޅުގަނޑު މި ދެންެނވީވާހަކަެއއް ނޯންނާނެ. އަ

ވެސް އެތައް ަޖރީމާއެއް ހިނގަހިނާގ އޮންނަ މީހުން ގެއްުލަވއިލުމާިއ އަދި މިނޫން، ވަްއކަންކުުރމާއި ،މީހުން މެރުމާއި

ނާނެ. ސް މުައއްސަާސއަކުން ކުާރނެ އިތުރު ކަމެއް ނޯންސަރުކާރެްއގެ މަްއޗަުށް ކުެރުވނީމާ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ެއްއވެ

ހަދާ މަޖިލީހުގައި ސާފު މެޖޯރިޓީ އެ ސަރުކާރަުްށ ގާނޫނު، މަތުކުެރވޭިއރުއަދި ހިތާމައަކީ، މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަުށް ތުހު

ކާެރއް ދިފާޢުކޮުށް އޮެވގެން ެއ ސަރުކާރަުށް ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުން ޣާފިލުކަންމަތީ ތިބެގެން އެ ސަރު

ތުހުމަތުތަކުގެ މައްޗަުށް  މި ދެންނެވި ،ދިއުމުގެ އަސްލު ފެުށިގެން އެ ދަނީ. ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭނެތިވާހަކަދެްއކުމަކީ ޤައުމެއް 

ގޮުތގަިއ  އަިނޔާވެރި ،އި ޖިލީހުގެ މެންބަރެްއ އަވަހާަރވެ، ިނކަމެތި ޮގތުގަަރއްޔިުތންގެ މަ ބަރުވާ ހެކިތަަކކީ،

ޖެްއގެ ބޮލުގައި އެ ތުހުމަތު އެޅުވި، މިހާރު މަރަުށް ދިޔަ މޮޔަ ކުއްއި ން ހިނގާފަެލވިފަިއވާއިރު މަުގމަތީއަވަހާރަކޮުށް

ޔިތުން ރައް  ،ންވާ ކަމަކީ ފަހަތުަގއި ތިބި އެހެން މީހުން؟ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ޔަޤީ ނީ. ކޮަބިއތޯ އޭގެޙުކުމްކުރެވިަފއި އެ ވަ

 ަގއި ނުހިމެނޭނެކަމީލާކަުށެއް ހަމައެކަނި އެންމެ މީހަކު އޭރި ގޮތެްއގައި މަރައި ތަުށް އަނިޔާވެގޮމަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް އެ

މި ސަުރކާރު ، އަހަރުގެ ސަރުކާރަާކއި 2ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާުރެގ ބާރުގަިއ އޮތް  ޝައްެކއް އޮްތ ކަމެއް 

މި ދެންނެވި މޮޔަ  ސް އެްއެޗއް ނުބުނޭ.މުގައި ެއއްވެ ދަނީ އެކަ ދާއިރު އަުޅގނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މިއައިސް ނިމިގެން

ވެާދއިރު  އަހަރު 2ވެރިަޔކު ގެއްިލގެން ން. ދެން ިއތުރަުށް ހެކިދެނީ ނޫސްތަ ދާމަުށް ޓަަކއި މަަސއްކަތްކުރަމުންކުއްޖާ މަރާލު

 ސް ެއއަުށް ފޮރެންސިކް އެިވޑެން، އެކަން ކުރި މީހުންގެ މައްަޗުށް ބަރާބަރަުށް ހެކި ލިބި ،ސަރުކާރު އޮތީ ހަނު. ހެކި ލިބި 

ދަނީ. އެކަމަުށް ހެިކ ލިބޭ. ރު ީވިއރު އެްއވެސް ކަމެއް ުނކުރެިވ އަހަ 2 އިރު ވެްސ ެއ މީހުން ބަންދުނުކުރެވިލިބޭ

ލާފައި ވަނީ ސަުރކާރުން ސިޓީގެ އެމް.ޑީ.ޕީ އޮސްފީސް ރޯކޮުށް ައއްޑޫ؛ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހެއްކަުށް ާބރުލިބޭ ކަންތައްތައް 

ޑުބުރި ހިފައިގެން ނގަބަޔަކު ވަދެ ދަ މެން ތިބި ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއަުށްކި އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުުށްގެން ކަމަުށް ހެސްޕޮންސަރކޮ

ފުލުހުންނާ  ގެން ސިފައިްނނާ؛ މި ދެންނެވީއުލުން ެއ މީހުން ނަގައިއެ މާޙަ، އުލުން އެ މީހުން ނަގަިއގެންއެ މާޙަ، ވަދެ

މީހުންނަުށް ދިނީ ވަޒީފާ. ފުލުހުންގެ ވެިރޔަކަުށް ހުރި މީހާ މާލެ  ހަވާލުކުރެވުނީމާ އެ މީހުންނަުށް ދިނީ ވަޒީފާ. މި ދެންނެވި
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ގެނެސް އެ މީހާއަުށް ދިނީ ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަން. މިއީ ފެންނަން ހުރި ހެކި. މި ވަރުގެ ސަރުކާރަކުން ނުކުރާނެ ކަމެްއ 

މި ގެނެވޭ ބަދަލަކީ މިއީ ސިފައިންގެ ގާނޫަނުށް  . މި ވަރުގެ ސަރުކާަރކުން ނުކުރާނެ ނުބައި ކަމެއް ނޯންނާނެ.ނޯންނާނެ

ވިދާޅުާވ ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތަުށް ބަސް، ކަނޑައެިޅގެން މި މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ

ސީދާ ުނބައި ޕްލޭނެްއގެ ތެރެއިްނ ކުެރވޭ ކަެމއްކަމީ ަޝއްެކއް އޮތް  ރުމަުށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބޭފުޅުންނަުށް އަނިޔާކު

 ،މި ކަން މި ނޫން ގޮތަކަުށް ކުެރވޭނެ. މި ކަން ުކރެވޭނެ ކިތަންމެ ގޮތްތަެކއް އެަބހުރި. އިނދިކޮޅު އެންމެންނޫން.  ކަމެއް

، ނޫުނއަސާސީ. އެކަިނވެރިކަން ކުރަންވީ. މި ޤާއިނދިކޮޅު އެންމެން ޖަލަުށްލާންވީ. އެްއވެސް މީހަކު ބަހައްޓާނެ ކަމެއް ނެތް

ުޅގަނޑުމެްނ އަކުރަންވާ!  މި ދެންނެވި އުސޫލުން ކަން ،ނަމަ ިރކަންކުރަން އުޅޭނޫނުއަސާސީގައި ުނވާ ގޮތަުށް ވެމި ފެހި ޤާ 

ކަެއއްތޯ މިތާ ތިެބގެްނ ނޫން ަރއީސް ޔާމީނަކީ. ޮކން ވާހަ ރަްއޔިތުންނަުށް ވެރިކަންކުރަން އުޅޭ ބޭުފޅެއް އެންމެން މަރައިލާ!

ތް. ދެންނެވި ވާހަކަތަކީ މިއީ ޙަޤީޤަ ޅުގަނޑު މިކުރިން އަ ،މި ދެންނެވި ން އުސޫލަކުންތޯ ދިފާޢުކުރެވެނީ؟ކޮ ދައްކަނީ؟

ކޮުށް ދެއްކޭނެ ރުވާ ހެކިތަާކއެކު އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ މި ދެއްކީ. އެހެްނވާއިުރ، ދަފާޢުމި ދެންނެވި ތުހުމަތުތަކަުށް ބަ

ބޭފުޅުން ތި ތީ ތިބެގެން ތި މަތައް ދިފާޢުކުޮށް ވާހަކަދައްކަނީ ޣާފިލުކަންއެްއވެސް އުސޫެލއް ނޯންނާނެ. މި ކަންތައް

ންކުަރްއވައިފި. މި ދެންނެވި ތުހުމަތުތައް ގެ ދިފާޢުގައި ދެއްކޭނެ ވާހަކަތަެކއް ނެތް. ަވއްކައުޅުްއވަނީ. ަރއީސް ޔަމީން

 ާސސީގެ ދަުށުން ވެރިކަންކުެރވޭނޫުނއައަޅުގަނޑުމެން ރައީްސ ޔާމީްނގެ ބޮލަުށް ކަނޑައިެލވޭއިުރ މި ރާއްޖޭގެ މި ޤާ

މެން އެބަޖެހޭ ކަން އަޅުގަނޑުމި  ނުވާނެ.ތުން މަޖިލިސް ނިދާފައި އޮވެގެންރަްއޔި ކުރެވޭއިރު ެއއްގެ މަްއޗަުށް މިކަންވެރި

ކޮްނ  އެބަޖެހޭ. ކާަކުށްތޯ ވެރިކަންކުރަނީ؟ ކުރަން އެންމެން ވެގެްނ މިކަން އިޞްލާޙުކުރަން. ޢަޒުލުކުރަންެޖހިއްޖެ ނަމަ،

އުމު ގަނޑުމެނަުށް ލިބޭ ފުރުޞަތަކީ މި ޤައަޅު، ނަުށް މި ލިބޭއަުޅަގނޑުމެންނަުށް، އަުޅގަނޑުމެން މީ؟ ތޯޤައުެމއްބައެްއގެ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ އަޅުގައެހެން .އިޞްލާޙުކުރަން ލިބޭ ފުރުޞަތެއް

 ޓަކައި މަސައްކަްތކުރާކުރުމަުށް ަރއީސް ޔާމީން ދިފާޢު، މަލުގައި ބަިއވެިރވެރައީސް ޔާމީނާ ެއއްފަދައިން މި ނުބައި ޢަ

ތަން. މި ގާނޫނަުށް މި ގެނވޭ އިޞްލާޙަކީ، މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އަނިާޔވެރި ސިޔާސަެތއް ތެރެއިން 

ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. މި އިޞްލާޙަުށް، މިދެންނެިވ  ބަޔަކަުށް އަނިާޔކުރުމަުށް ޓަކަިއ މިކަން ކުރަނީ. އަޅުގަނޑުެމން

ުށް ޓަކައި، މި ދިރާސާކުރުމަުށް ޓަކައި ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ދިރާސާކުެރވުނީ. މިއީ އިޞްލާޙަުށް ރިޢާޔަތްކުރުމަ

ކިހާބޮޑު ޖޯކެއްތޯ. ޤައުމީ ސަާލމަތަކީ މީހުންނަުށް، ރައްޔިތުްނނަުށް އަނިޔާކުރުންތޯ؟ އެހެންނަމަވެސް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ މެޖޯރިޓީ 

ޅުން ދިފާޢުކޮުށް ތާކުންތާކުނުޖެހޭ، ދެުއިޅއެއްުނވާ ވާހަކަ ދަްއކަިއގެން އޮެވ، އެ ކޮމިީޓގައި އަުޅގަނޑު ވެސް އިނިން. މި ބޭފު

މި އަނިޔާ ކުރުމަުށް ފާސްކޮުްށގެން މި ތަނަުށް ގެނެްސގެން ފާސްކުރުމަުށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރަނީ. 

 ްސ. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ޣާފިލުކަންމަތީގައި ތި ތިބެނީ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް. 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢު ނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލްގެމަ

ރަީއސް. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކިަތންމެ ބާރަުށް ހަޅޭއްލެވިޔަސް، ިކތަންމެ ބާރަުށް ހަޅޭއްލެވިޔަްސ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

މި ސަރުކާރުން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަްއ ހުއްަޓއެްއ ނުލާނެ. ސަބަބަކީ، މި ސަރުކާރުްނ މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަްތ 

މި ކުރެވުނު މަަސއްކަަތކީ، މި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ފްލެުޓ  ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ސާފުޮކުށް އެބަ އެނގޭ. ފުރަތަމަ

ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް މި ހަދައިދިނީ. މިކަމާ އިދިކޮޅުހަދާނެ ރައްޔިތެއް މި ރާއްޖޭގައި ނުހުންނާނެ. ކިތަންމެ ބާރަުށް، ކިތަންމެ 

ަގއި ިވޔަސް މިކަމެއް ނުއެއް ހުއްުޓވޭނެ. ގިނައިން ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަަގިއ، ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ތަކުރާުރޮކުށް ވާހަކަދެއްިކކަމު

މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ެއބަ އެނގޭ މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައް ވަރަުށް ސާުފކޮުށް. ޭރގެ ހާދިސާަގއި ސިަފއިންނަކީ 

ން އަލިފާންގަނުޑގެ ތެެރއަުށް ިނކުތް މީހުން. އެ މީހުންެގ ފުރާނަ ދުއްަވއިލާފައި އަުޅަގނޑުމެން އާއްމު ަރއްޔިތު

ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރީ. މިއަދު އެ ދައްކަީނ ސިފައިންގެ ވާހަކަ. މިއަދު ެއ ދައްކަނީ ފުލުހުންގެ ވާހަކަ. 

މިއަދު އެ ދަްއކަނީ ފުލުހުންެގ ޙައްޤުތައް ެގއްލުަވއިލާ ވާަހކަ. މިއަދު ެއ ދައްކަނީ އެިސފައިން ނިކަމެތިކޮުށްލާ ވާހަކަ. 

މަޖިލިސް ތެރޭގަިއ ތިބެގެން އަުޅގަނޑުމެން ހަދާ ގާނޫނަކުން ހަމަ އެއްެވސް ހާލެްއގަިއ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މި 

ސިފައިންނަުށް އޮތް ފުރުޞަެތްއ ހަމަ ކުޑަކޮުްށ ެވސް ހަނިކޮުްށނުލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ފުލުހުންގެ ތެރޭަގއި، ސިފައިްނގެ 

ތިބޭ ބޭފުޅުން މަގުމައްޗަުށް ނިކުމެ ސިފައިންގެ މޫނަުށް  ތެރޭގައި މޭޖަރ ޖެނެރަލް، ޖެނެރަލްކަން، ބްރިގޭިޑއާކަން ޮކުށްފައި

ކުޅުޖަހާކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ުފރުޞަތެއް ނުދޭނަން އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި ދެންނެވީ. ސިފައިންނަކީ 

ުޅގަނޑުމެންެގ މި ޤައުމުގެ އަޅުގަނޑުމެން އަމަންއަމާންކަމާއި، ސަލާމަްތކަމާއި، ައޅުގަނޑުމެން މިނިވަންކަމާިއ، އަ

މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީން ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި އެންމެ ބުަރކޮުށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން. ައޅުގަނޑުމެން ޭގަގއި ނިންދަވާ 

ފަހަރުގެ މީހުން. އޮޑިދޯނިރާ ބާފައި މުޅި ަޤއުމު ޑިުޔޓީ ބަލައި، މުޅި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކު ބައިތިއް

 ކަން ބަލަހައްޓާ މީހުން. ޖައްވުަގއި ތާއި ރައްކާތެރިކަން ަބލަހައްޓާ މީހުން. ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިސަލާމަ

 ޑު އަޑީގައި ިތބެގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާމީހުން. ކަނ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަލާމަތްކުރުމަުށްތިބެ

ތަނުން  ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މީހުން. އެދޫކޮުށް މަސައްކަތް ހުން. ރެޔާއި ދުވާލު އަނބިދަރީންމީ

ސްޓޭމްޕެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ޖަހާނީ ދަނގަޑު ސްޓޭމްޕް.  ހަދާ ގާނޫނު ހެދުމުަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ޖަހާނީ ރަބަރު

ކަުމގައި ިވޔަްސ މިކަން އޮންނަނީ މިގޮތަުށް. ވިޕް. ކިތަންމެ ބާރަުށް ހަޅޭއްލެއަޅުގަނޑުމެން ޖަހާނީ ދަނގަޑު ސްޓޭމް

ސިފައިންނަުށް ވެްސ  ،އިލާައކަުށްސިފައިންގެ ޢާ، އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް ހާލެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ފުލުހަކަުށް

ންނުަށް ގެއްލުްނވާނެ ގޮަތކަުށް ގާނޫެނއް ބައްޓަން އަުޅގަނޑުމެން ނުުކރާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ސިފައިންާނއި ފުލުހު
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ރާއްޖޭަގއި  ހޯދައިދޭން. އަޅުގަނުޑމެން ބޭނުންވޭ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަުށް ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ތެެރއިން މި ފްލެޓު

 ބޭފުޅުން ރޭގައި ަބއްލަވާ ީޓވީތަކުން ދަނީ. ތި ުށް އަުޅަގނޑުމެން މިދިމާއަ ކުެރވޭނެ ގޮތްަތކެއް ހޯދައިދޭން. އެމަސައްކަތް

ގެން އާއްމު ރަްއިޔތުން ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތް. އަލިފާންގަނުޑގެ ތެެރއަުށް ނިކުމެސިފައިން ކުރަމުންދިޔަ 

ނެތިގެން. އުޅެނީ ހަނދާން ދައްކަނީ. މިއަދު މި  ވި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ މި ން ެއއީ. އިްއޔެ ރޭަގއިމަސައްކަތްކުރި ބޭފުޅު

ކުޅުޖަހަން. އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. ވީ ސިފައިންގެ މޫނަުށް ނެތިގެން. މާދަމާ ނުކުންނަންއުޅެނީ ހަނދާން މިއަދު މި

ކަމުަގއި ވިޔަްސ ދި ފުުލހުންގެ ކިތަންމެ މަތީ މަޤާމެއްަގއި ހުރިއަ ،ރިޔަސް ސިފައިންގެ ބްިރގޭިޑއާ ޖެނެރަލަކު ކު

އޮންނަ ތަެންއެގ  އަދި ޚާްއސަކޮުށް ައޅުގަނޑުމެްނގެ އަުޣލަބިއްޔަތު ،މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ތިެބގެން އަޅުގަނޑުމެން މި

ދައިދިނުމަުށް ގާނޫނެއް ައޅުގަނޑުމެން ފާސްކޮުށްނުލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ފުލުހުންނަުށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯ ތެރޭގައި އެ

 ކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓަކައި މަސަްއކަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއް އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 ލޫފަުށް. މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ގަލޮޅު ދެކުނު

 ޅުވި ުހރިހާ ކަމެއްގެ ހަދިޔާައކީ އެ ވިދާ ދެއްެކވި މެންބަރު އެފުޅުވާަހކަ އެ އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެގަ

ބޭފުޅުްނ  މިއަދު ތި ،ބޭފުޅުން މިތާ ވަާކލާތުކޮުށް ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިވަޑަިއގަންނަާވ ޕެންޝަން ކަނޑާލުން ކަމަުށް މިއަދު އެ

އިދޭން، ންެގ ރަްއކާތެރިކަން ބަލަހައްޓަ ކިޔަނީ؟ އަނބިދަރީ . ކޯްއޗެކޭތޯ މިތަނުގައި ވޯޓުދީގެން ާފސްކުރަންވީ މި

ރައްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓަީދފައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް  ގެދޭން، ގޯތިގެދޮރު އިފަހަރުގެ ރައްކާތެރިކަްނ ބަލަހައްޓައޮޑިދޯނި

ކަލެއަކަުށް އިނާޔަެތއް ުނލިބޭނޭ. ވަރަުށް ރަނގަެޅއް ޫނންތޯ. އެއީތޯ މީހުން ކުރާ އުޫހނ! އައިސް ވަެދވޭ ހިސާބުން 

ދެން ދައްކަނީ.  ދިއުޅިެއއްނުވާ ވާހަކަ މި ،ނުޖެހޭކީ؟ އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ތާކުންތާކުރިޝިޭއޓުކުރާ ގޮތަމަސައްކަތް އެޕް

ވާނަމަ ހަމަ ޖެހޭނީ ރުބެލް އެ ުއޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަުްށ  އަބަދު ރަީއސް ާޔމީން އަރިހުގަިއ އެހެން އުޅޭ ކަމަުށް ،އެހެންވާނެ

ވުރެ މާ ރަނގަޅު ހަމަ  އި މިއަދު މިވާހަކަ ދެއްުކމަުށްތަނުގަ އުޅޭ ގޮތަކީ. މިމި ވެގެން ނބުރެން. ެއއީ ކައިީރގައި އެ

ދައްކަީނކީ  ދިޔަ ކަންަތއްތަުކގެ ވާަހކަދެއްިކއްޔާ. އެްއވެސް ހާލެްއަގއި އަުޅގަނޑު މިއި ހިނގައިޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ިއއްެޔގަ

ޔަ ކަމެކޭ ނޫން. އެކަމަުކ ދި ހިނގައި އޮތީމަ އޮތީމަ ކަންތައްތަކެއް ނުރޭވިސަރުކާރުގެ އެކަނި ސިާޔސަތު ފެއިލްވެފައި  މި

 އި ފުލުހުން އަުތގައި ެއއްެވސް އެްއޗެއް ނެތިްއޔާ ީކއްތޯ ކުރާނީ. ިއއްެޔގަ  ލިފާން ިނވަން ފޮނުވާ ސިަފއިންނާއިއެތަނަުށް އަ

ތޯ ކިތައް މީހުންނަުށްތޯ، ވަރު. ކިތައް ިއމާރާތްނޭނގެ އެކަުމގެ ގެއްލުން ލިބޭނެ އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ،ނަމަ ބޮޑު މަގަކަުށް ުނވި
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 ބަޖެޓް ރަނގަޅުކޮުށްގެން އެ ދޫކޮުށްލާފައި ައޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން އެ  ކަންކަން މި، ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ އަނިާޔވެ

ވެސް ހަމަ  އްޔާ ކަންތައް ހިނގާނީ ކިހިނެއްތޯ. އަޅުގަނޑުރުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ދިމާވެްއޖެވާހަކަ ނޫންތޯ ދައްކަންވީ. ެއވަ 

ތަނަުްށ ދިޔައިުރަގއި  ސިފައިންނަުށް. ެއަކމަކު އެ ަގއި ަބިއވެރިިވ ފުލުހުންނާއިއެކަމު އިްއޔެގަ އަދާކުރަްނ ބޭނުމޭ އި ޝުކުރު

ތައް އެބަހުިރ އެިކއެކި ަޒމާނީ ވަސީލަތް. މިއަދު ދުނިޔޭގެ ކަންޮކޅުތަުކގައި ސާމާނެއް ނެތް މީހުން އަތުަގއި ބޭނުންވާ އެ

ވެސް ބްރިޖެއް އަޅާުށޭ ތަނެއް ނުފެނޭ. އަބަދުވެސް ފެންނަނީ ކޮންމެ ލާމިކަންކަން ޙައްލުކުރެވޭނެ. މިިއން ކަމަކަުށް އަޅައި

  ..ތަުނގައި ަތބެއް ޖަހައިފި. ގޮސް އެކިޔަިއގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކެނދިކޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ލީ މަޢުރޫފަުށް. ޢަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ކެނދިކޮޅުދޫ

ން ޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ވެސް އަޅުގަނ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިއަދު މި

ލާއިރު އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގަިއ ންނަުށް މާޒީ ބަލައިނީ. ައޅުގަނޑުމެވަރަުށް ބޭނުންތެރި އިޞްލާޙެްއ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެ

ބޭފުޅުންެގ  ބޭުފޅުން ކުރި ކަންަތއްތައް ވަރަުްށ ރަނގަޅަުށް އެ ކުަޑކުޑަ މެޖޯރިޓީއެއް އޮްތއިރު އެ ،މިތާގައި މެޖޯރިޓީ

 އުޅެނީ މި  މި ހުރި ކަންތައްތައް މިއަދު ޚިލާފަުށް ކޮުށްފައި ބޭފުޅުން ގާނޫނާ ދަނީ ފާހަގަކުރަމުން. އެ މެންބަރުން އެ

އުނަދގޫ އެބަހުރި އަދިވެސް. ެއއްެވސް ކަެމއް  ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ތަކުލީފާއިނުެވގެން. މިންޖު ސަރުކާރަުށް ެވސް

މަޖިލީހުން ވެސް ހުރީ މުޅިން ގާނޫނާ  ނެތް. އަދި މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ކޮުްށފައެއްގާނޫނީ އޮނިގަނެޑއްގެ ތެރެއިން 

ދެަބއި އޮްތއިރު ވެްސ  ބައިކުޅަ ދަނީ ތިން . ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުން މިކޮުށްފަ ޚިލާފަުށް ކަންތައްތައް

ވެްސ އެއް އި، ރަްއިޔތުންނަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގއި މި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރަމުން. މިކަމާަޙއްޤުގަ  ރައްޔިތުންގެ

ރމެންޓް ރިޓަޔަ، ދެނީ ޕެންޝަން މި ނުވަތަ ދެ ގަނޑުމެން ޕެންޝަންނުކުރޭ. އާދެ! އަޅު  ރައްޔިތަކު މިއަަދކު ޝަްއކެއް

ބޭފުޅުންނުަށް  އެ ދުވަހު ޚިދުމަތްތަެކއް ކޮުށްދިނީމާގިނަ  ދެނީ ވަކި ކަެމއް ކޮުށްގެން. އެއީ ސަރުކާރަުށް ަވރަުށް ޕެންޝަން މި

ޝަރަފުވެރި  ީކގަިއ މުޖުތަމަޢުގައިބޭުފޅުން ޝަރަފުވެރިކަމާ އެ ދޭ އެއްެޗއް. އަދި އެ ދޭ ޝަރަފުވެރިކަމެއްގެ ގޮތުަގއި

އަުޅަގނޑުމެން ނުޖެހޭ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަުށް އައިސް ސިޔާީސެވ، ، ޓަަކއި ދޭ އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ ހާލަތުގައި ދިރިުއޅުމަުށް

އްޖޭެގ ޚާއްޞަކޮުށް ޕޮލިހުންނާއި ސިަފއިންގެ މަތީ ބޭފުޅުންނަުށް އެ ލިބޭ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ނެތިގެންދާ ގޮތަކަުށް، ނުވަތަ ރާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުްށފައި ތިބޭ ބޭފުޅުން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރުަކން ކޮުށްފައި ތިބޭ ބޭފުޅުން ެއ 

ބޭފުޅުން އަނެއްާކ ސިޔާީސެވެގން މަގުމައްޗަުށް ުނވެ އެ ބޭުފޅުންގެ އަބުރާއި ޤަރަދު ވެްއިޓ، އެ ބޭފުޅުްނގެ ޤަދަރާއި 
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މެން އަުޅގަނޑުންގެ ކުރިމަތީ ެވއްޓޭ ގޮަތަކުށް ޢަމަލުކުރާކަުށްނުޖެހޭ. މިއަދު އެހެންވީމަ އިްއޒަތާިއ، ކަރާމާތް ރައްޔިތު 

ވިސްނައިލަން އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ގަބޫލުކުާރ އެއް ޙަޤީޤަަތކީ، މިއަުދގެ ިމ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މި 

ތަކާ އެްއގޮތަުށްކަން. ައދި ރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާހުރި ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ބިނާވެފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ އިުހސާސް

ެމން މި ސަރުކާރު ގެނަީއ، ުނަވތަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުކަންތައްތަްއ އެބަ ކުރަމުންދާަކން މި މަޖިލީހުން. 

މެން އެްއވެސް އަުޅގަނޑުސަރުކާރަުށް ެއއްބާރުލުން މި ެދނީ ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުންނަުށް ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއް ކޮުށްޭދތީ. 

 މެންނަކީ މުސްތަޤިއްލު ބަެއއް.ައޅުގަނޑުމެން ތާީއދެއް ނުކުރާނަން. ައޅުގަނޑުހާލަތެއްގަިއ ސަރުކާރުން ކުރާހާ ކަމަކަުށް 

މެން އަބަުދވެސް ަމސައްކަތްކުރާނީ ަރއްޔިތުްނެގ ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ރަްއޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި ަބއެއް. އަޅުގަނޑު

މެންނަކީ ެއްއގޮތަކަުށް ެވސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންގެ ފިކުރު ހުރި ގޮތަުށް، ނުަވަތ އަުޅގަނޑުއެްއގޮތަުށް. އިހުސާސްތަކާ 

އެމް.ޑީ.ޕީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގައި ތިބި މެންބަރުންގެ ފިުކރު ހުރި ގޮތަުށް މަސައްކަްތކުާރ ބައެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންގެ 

ރަނގަޅު ކަމެއް، ރައްޔިތުންނަުށް ކިތަންމެ ހެޔޮކަމެއް ކޮުށްދޭން ުއޅުނަްސ  މެން ކިތަންމެއަޅުގަނޑު ވިސްނުން މި ހުރީ 

މެންނަުށް އެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި ދަނީ އަުޅގަނޑުއެކަމަުށް އިިދކޮޅުހަދަން. އެެހންނަމަވެސް، މިއަދު 

ކަމާއި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ލިިބގެންދާ ރައްޔިތުންގެ އިޤްޞާދީ ޙާލަތު ރަނގަޅުެވގެންދާ މިންގަނުޑ، ރައްޔިތުންނަުށް ފުދުންތެރި

މެންނަުށް އެބަ ފެނިެގންދޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ މި މަޖިލީހުން ކޮުށްދޭ ކަންތައްތަކުގެ އަޅުގަނޑުމިންވަރު، ގެދޮރުވެިރވާ މިންވަރު 

މައަުށް ގަބޫުލކުރޭ. ސަބަބުން އޭގެ ފައިދާތައް ރަްއޔިތުންނަުށް އެ ލިބެނީ. އެހެންީވމާ، މިއަދު ރަްއޔިތުން ެއކަން ވަރަުށް ފުރިހަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި  ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް. މެންބަރު

 

 ވުން:ވާހަކަދެއްކެ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  ާރގެ ެމންބަރުދާއި އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ހަމަ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތި ބޭފުޅުން ތި ގޮތުަށް  އަޅުގަނޑުރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ލާއަުށާއި ތި ބޭފުޅުންނަުށް ހޮޅުއަުށީަގއި ިތއްބަާވއިރުަގއި ިވސްނަވާލަބައްަލވާުށޭ މި ފަސް ައހަރުގެ ތެރެއިން ތި ބޭފުޅުންގެ ޢާއި

އެްއވެސް ކަހަލަ ކުިރއެރުމެއް އަތުެވއްޖެތޯ؟ އަތުެވއްޖެްއޔާ ހަމަ މި ސަރުކާރަުށް ސަޕޯޓްކުރަންވީ. ނާންނަންޏާ ހަމަ މި 

ސަރުކާރަުށް ބުނަންޖެހޭނީ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން މިއަދު ސޮރީއޭ. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމް ބޭފުޅަކަުށް ިވޔަސް، އެމް.ޑީ.ޕީ ބޭފުޅަކަުށް 

. ަދއްކާ ވާހަކަައކުންެނއް ރައްޔިތުންނަކަުށް ކަންތައްަތކެއް ޮއޅުަވެއއް ނުލެވޭނެ. ަސރުކާރެއް ައއިސް ސަުރކާރުަގއި ވިޔަސް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ ރައްިޔތުންގެ ފައިދާާއއި ލާބަޔަުށް ޓަަކއި. ަވއްކަމާއި ފޭރުމާ، މި ކަްނކަމުގެ ފަސާދަިއގެ މާޙައުލެްއ 
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ުށް ނޫން މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީކީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަސްލު މި ޤައުމުގައި ޤާއިމުކުރާކަ

ސިފަ ފެނިގެންދާ ހަމަ ރަނގަޅު ދުވަހެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލެއް ފާސްވީމާ މީގެން ަހމައެކަނި އިނާޔަތް ކެނޑެީނ 

ާރހީމް މުޙައްމަދުދީދީގެ އިނގޭތޯ. އެހެން ެއއްެވސް ބޭފުޅެްއެގ އި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްއަޅުގަނޑާ

އިނާޔަތެއް ނުކެނޑޭ. މި މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިއްަބވާ ޕެންޝަން ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރައީސަކީ ެވސް ހަމަ ތިއީ އޭގެ ބޭފުޅެއް އިނގޭތޯ. އަދި އޭެގއިތުރަުށް ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަ

މުޙައްމަދަކީ ވެސް ޭއގެ ބޭފުޅެއް. މަތިވެރި ދާއިރާގެ ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަކީ ވެސް އޭގެ ބޭފުޅެްއ. 

ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަކީ ވެސް ހަމަ އޭގެ ބޭފުޅެްއ. އެހެންީވމާ، މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް 

މަ ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި އެ ފައިސާ ލިބިވަަޑއިގަންަނވައޭ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، މިއީ މައްސަލަެއއްތޯ ވެސް ހަ

މެންނަކަުށް ތިޔަ ގޮތަކަުށް ދައްކާ ބިރަކަުްށ އަުޅގަނޑުހަމަ ސުވާލުކޮުށްލަން އެބަ ބޭނުންވޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އަޅުގަނޑު

ދެްއވާ ެއއްެޗއް ރިޒުޤަީކ. هللا ރި ރަީއސް. ރިޒުޤަކީ ޔާމީން ދޭ އެއްެޗއް ނޫން. މެން ނުހެއްލޭނެ އިއްޒަތްތެއަޅުގަނޑު

މެންނެއް މި ސަރުކާރަުށް ފާުޑކިޔުމެއް ުހއްޓަެއއް ނުލާނަން ައޅުގަނޑުމީހެއްގެ ރިޒުެޤއް ނުކެނޑޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ެގ އަުޅގަނޑު އުާފކުރަން މިއަދު  ުޅގަނޑުއައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްިޔތުންގެ ޙައްުޤގައި ަބސް ބުނާތީވެ މިއަދު؛ 

މެންނަކީ ފިހާރަފިހާރައިގަިއ އަުޅގަނޑު އެލަވަންސް ކަނޑާލަން މި ތަނަުށް ބިލެއް ހުުށަހަޅާނެ އެލަަވންސެއް އޮތީތީ ވެސް.

އަުދ މެން މިއަުޅގަނޑުބޯޅަ ވިްއކަިއގެން ައއިސް މި ތަނަުށް ވަދެ ތިބި ބައެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެްނވީމާ، 

އުފާކުރަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތިޔަ ގޮތަުށް ފާސްކުރެވޭ ޒާތީ ތަޢައްޞުބުްނ ފުރިގެންވާ ގާނޫނަކުންނެއް 

މެންނެއް ފަހަތަކަުށް ނުޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ ެއްއކޮުށް މި ތިބީ. މި ސަރުކާރު އަޅުގަނޑު

މެންނެއް ވަްއކަމަކަުށް އާެއކޭ ނުބުނެވޭނެ. މީހުން މަރައި، އަުޅގަނޑު ސް. މެން ބަލިކުރާނަުށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީއަޅުގަނޑު

 ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް މި ޤައުމުަގއި ހިންގައި، ަރއްިޔތުންނަުށް އޮޅުވާލަމުންދާއިރުަގއި އެއަުށް ދެޮކޅުނަހަދައެއް 

ނަވަނީ، ީކްއވެހެއްޔޭ ހޯރަފުުީށ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި ދަން ައޅުގަނޑު މެން ނުތިބޭނަން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު

ރުފިޔާ ކަަރންޓު ޔުނިޓަކަުށް ދައްކަންޖެހެީނ؟ ދުނިޔޭގެ ބާޒާުރގައި ިމއަދު ތެލުގެ ައގު ހުރީ މިނަރަލް  7މީހުން މިއަދު 

ވޯޓަރއަުށް ވުރެ ެވސް ައުގ ހެޔޮކޮުށްނޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަރަންޓު ޔުނިެޓއް ެތޔޮ ލީޓަރަކުން ތިން ޔުނިޓު 

މެން މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުަގއި ހަތް ރުފިޔާ ބައި ކުޅުދުއްފުުީށގެ ފިހާރަޔަުކން ދައްކަންޖެހުނީމާ އެ ވާހަކަ އުފެއްދޭއިރު 

މެން މިތިބީ މިކަން އަޅުގަނޑުއި އިބްރާހީމްދީދީގެ އެލަވަންސް ކަނޑާލަިއގެން ެވސް މިކަން އަގު ހެޔޮެވއްޖެްއާޔ އަޅުގަނޑާ

ވެސް، އެހެނެއްނުާވނެ ނޫންތޯ. މި މަޖިލީހަުށް ނިސްބަތްވާ އެަތއް މެންބަރުންނެއް ކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންނަމަ

މެދުވެރިެވގެން ތެޮޔ މި ނަގަީނ. މާލެއިން ައއްޫޑއަުށް އެބަ ައޅައިދޭ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން ފަސް ރުފިޔާ ަބޔަުށް ތެޔޮ. 

އަުށް ލީޓަެރއް އިނގޭތޯ. ބާކީވާ ަބއި މި މަޖިލީހަުށް ރުފިޔާ 14ރުފިާޔއަުށް،  12އަޅައިޭދއިރުަގއި ހޯރަފުއްޓަުށް މި ގެންދަނީ 

މެން މި ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ސަުރކާރުން އަުޅގަނޑުނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނަުށޭ ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެެހންވީމާ، 
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ދުވަހެއް؟ އޮތްތޯ؟ ހެޔޮ ކަމެއް ކޮުށްދެންޏާ ކޮބަިއތޯ މި ޤައުމުގެ ހަޔާތުގައި ިމއަުށްވުރެ ކަރަންޓު އަގު ބޮުޑޮކުށް އޮތް 

ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ޫނން. ރައްޔިތުން އެ ދަްއކަނީ އެ ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިކހިނެއްތޯ އާދަިއގެ ރަުެށއްަގިއ  އަޅުގަނޑު

ހުންނަ ކުޑަ ފިހާރައެްއަގއި ީމހަކު ހަތް ރުފިޔާ ބަޔަުށް ޔުނިަޓކަުށް ކަރަންޓު ބިލު ަދއްަކއިެގން މި ޤައުމުަގއި ދިރިުއޅޭނީ؟ 

ދަިއގެ ގެަޔކަުށް ފަސް ރުފިޔާ ބައި، ފަސް ރުފިޔާ ކަރަންޓު ބިލު ދައްކަންޖެހުނީމާ މިއީ ރައްޔިތުންނަުށް ދަތިވާ އާ

ކަންތައްތަކަީކ. މިކަން ނުކޮުށް ދެން މި ތަނުގައި ަރއްޔިތުންޭނ، ފައިދާޭއ، ތަރައްީޤއޭ، ދިރިއުޅުމޭ، ކޮން ވާހަކަަތކެއްޯތ 

ވަިއ ހައްތަހާ ެވސް. ދެން މި ބިލު ވެްސ މިތަނަުށް ލައިގެން ފާްސކޮުށްފައި ދެްނ މި ދައްކަނީ؟ ަރއްޔިތުންނަުށް ލަނީ އޮޅު 

ރައީސް އޮފީހަުށް ތަސްދީގުކުަރން ދިޔައިމާ އަނބުރައި މި ތަނަުށް ފޮނުވައިލާނެ. އެއީ ޔާީމންގެ ހެޔޮފުޅުކަމުން މިކަން 

ަރއީސް. މިއީ ނަުށާ މަލަުށް ހެއްލޭ ސަރުކާެރްއ ނުކުރީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ ދެއުިޅއެއްުނވާ ސަުރކާރެއް އިްއޒަތްތެރި 

މެން އާެއކޭ ނުބުނާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނުެވސް ބުނެވޭނެ އިްއޒަތްތެިރ އަޅުގަނޑުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިައކަުްށ 

ޔިތުންނަުްށ ރައީސް. މިއީ ކަނުޑކޮސް، ބޯދާ ވިސްނުމުަގއި ކުރާ ކަންތައްަތއް. ދުނިެޔއަުށް ެވސް ޮއޅުވާލަން މި އުޅެނީ، ަރއް

މެން މި ތިބީ ވަރަުށް ސާބިތުކަމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް އޮޅުވާލަްނ މި އުޅެނީ. އަުޅަގނޑުއޮޅުވާލަން މި އުޅެނީ، 

ދޭނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭރުން ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ރައީްސ ޖަހާފައި ވޯޓުމި ބިލަުށް ފެހި  އަުޅގަނޑުއެްއކޮުށް. 

މެންގެ ޢަޒުމު ހުރި މިންގަނޑު ައޅުގަނޑުމެންެގ ވިސްނުމާއި ައޅުގަނޑުއްވުާރއި މެންގެ ަތޞައަޅުގަނޑުޔާމީނަުށް 

މެންނެއް ފަހަތަކަުށް ނުޖެހޭނަން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިީއ ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ ޤައުމު. ައޅުގަނޑުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

، ތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ނެޤައުމުގައި ަވއްކަމާިއ، ފަާސދައާއި ކޮރަޕްޝަން މިހާ ބޮުޑވި ދުވަހެ މި

މިލިޔަނަުށް ފްލެޓް  5 ،މިިލޔަން 4އަޅައިދޭުށޭ ިކޔާފައި  ބޮޑުވަނީ. ރަްއޔިތުންނަުށް ފްލެޓު ރައްޔިތުންނަުށް އެްއޗެހި ައގު

ހުރި ލާރި ނެގުުމެގ  މެން ގަބޫލުކުރާނެ ކަެމއް ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޕެންޝަން ފަންޑުަގއިއަުޅގަނޑުެއއީކީ  ކީމަވިއް 

 ަނގަިއ،ގެރެންޓީ ރަްއޔިތުންނަުށް ދީގެން އެ ލާރި ނު ވާ ޮސެވރިންޤައުުމގަިއ މުްއސަނދިންނަުށް ދީފައި ބަދަލުގައި މި

މެން މި ސަރުކާރަުށް ފާޑު މި ކިޔަނީ. އަުޅގަނޑު، . އެހެންވީމާމެން މި ދައްކަނީއަޅުަގނޑުއެކަން ކޮުށްދޭ ވާހަކަ 

ލަތާއި، ަވއްކަާމއި، ފަސާދައާއި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ފޯވެފަިއވާ ސަރުކާެރއް ލުމާިއ، މަކަރާއި، ހީުށް އޮޅުަވއިރައްޔިތުންނަ

 ،ޤައުުމގައި ާބްއވަިއގެނެއް ިދވެހި ރަްއޔިތަކަުށް ވާނެ ެއއްެވސް ފަސޭހައެއް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިމއީ. މި ސަރުކާރެއް މި

އެބަޖެހޭ މިހާރުން މިހާރަުށް ވެސް ބަދަލުކުރަން. ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސއަުްށ މަންފާެއއް ނޯންނާނެ. މި ސަރުކާރު  ،ލާބައެއް

ބޮޑުކޮުށް ޚިޔާނާތްތެރިވަމުންދަނީ. ވަްއކަންކުރަމުން އެ ދަނީ. މިއީ ވަގު ސަުރކާރެއް. ިމއީ ފޭރޭ ސަރުކާރެއް. މިީއ 

. ިމކަން ވެސް ހަމަ ކުރަންވީ. ކުރީާމ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ގަނުޑކޮުށް ނިގުަޅއިގަންނަ ސަުރކާރެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރައްޔިތުން މިކަމުަގއި ވިސްާނ ގޮތް ސާފުެވގެންދާނީ. ެއްއވެސް ރަްއޔިތަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެ އިނގޭތޯ ހަމަެއކަނި 

ހުރި ފައިދާލާކަުށް. ަރއްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިުތންނަުށް އެންމެހައި ދީގެ އެލަވަންސް ކަނަޑއިއިބްރާހީމްދީ އިއަޅުގަނޑާ

ލަްއވަންޏާ ހިންގަވާ ސަރުކާުރގެ ޒަްތތެރި ރައީސް. ކަނޑުްއަވއިވަނީ އިއް  ކަންތައްތައް ކުރަން. ެއކަމަކު، އެކަމެއް ނޫން މި
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ވުރެ މަތިން ުމސާރަ ލިބޭ އެންމެންގެ ޕެންަޝން ކަނޑާލަމާ. އޭރުން ވަރަުށް ރީތިވާނެ ެއކަން ކުރާ ގޮތް.  ސާޅީސް ހާހަުށް

 ލީމާ ދެން މި ކަޑަވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގެ ޕެްނޝަން ކަނޑައިއަުޅގަނޑު ަފއި ރައީސް ޔާމީން ޕެންޝަން ނަންގަވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް.

 

 ދެއްކެވުން:ވާހަކައިބްރާހީމްދީދީ  ރުދާއިރާގެ މެންބަ ފޭދޫ

ގޮތުން ވާހަކަދައްަކވަމުން ބައެއް  ބެހޭ ވުނު އިޞްލާޙާރަީއސް. ސިފައިންގެ މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ޔާެގ ނޫނިްއޔާ މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅު އެބަވޭ މިއީ ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވާ ކަމެކޭ

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަނީއޭ.  ނޫނިއްޔާ، އުޅެނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރެގެންނޭ މި

މެްނގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިފާޢުގަިއ އަޅުގަނޑުނުޖެހޭނެ ރާަކުށްމެން މަސައްކަތްކުއަޅުގަނޑު

ވުެރ މާ ކުރީަގއިކަން ދިވެހި  މެން ދިފާޢުަގިއ މަސައްކަތްކުރާ ވަރަުށްއަުޅގަނޑުއޮތީ  މަނިކުފާނު އެ މިއަދަކު. އެ

މަނިކުފާނަުށް ވަރަުށް ހޫނު މަރުޙަބާެއްއ  ރައްޔިތުންނަުށް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަުށަކުން އެ

ްނ މި މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ަބއެްއ ބޭފުޅުންނަުށް އުޅުނަްސ އެކަން ހަޖަމުނުެވގެ، ތަން. އެހެންވީމާ ދަންނަވަމުންދާ

އަިދ  ،ައއްޫޑ ސިޓީއަުށް ިދޔަޔަސް  ،މެން ރާއްޭޖގެ ހއ.އަުށް ދިަޔޔަސްއަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެކަން އެަބ ފެނޭ. އަޅުގަނޑު

މެންނަުށް އަުޅގަނޑުއަުށް ދިަޔޔަސް އެ މަންޒަރު  ގއ. މެން ގދ،އަުޅގަނޑު،މެން ފުވައްމުލަކަުށް ދިޔަޔަސްއަޅުގަނޑު

މުރުގެ މީހުންނަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަްއވާ ހުރިހާ ދަނީ. ކުޑަކުދިންނުން ފެުށިގެންގޮސް ދޮުށީ އު ފެނިގެން މި

މި މަޖިލީހުގެ  ،މި މަޖިލީހުން ކުރައްވާ ަމސައްކަތްަތއް، ދިވެހި ދައުލަުތން ކުރައްވާ މަަސއްކަތްަތއް ،މަސައްކަތެއް 

ނޭ ދިވެހި ަރއްޔިތުން. ޖިލީހުގެ އިދާރީ މުވަްއޒަފުން ކުރަްއވާ މަސައްކަތްަތއް އެބަ ބަލައިގައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި މަ

މެން ބަލައިގަންނަ ކަެމްއ ައޅުަގނޑުޖެހުމަކީ މިއީ ހަޖޫ މިީއ ނުވާ ކަންތައްތަކަުށް ހަދައި މިކަމަުށް ާފޑުިކޔައި، އެހެންވީމާ

ލުހުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވެްސ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލައިގަނޭ. ފު ފައިންާނއިމެްނގެ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސިއަޅުގަނޑުނޫން. 

ހަޖޫޖަހައި މިކަމަުށް ފާޑުކިޔަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ  ކަމަުށް މަދު މީހަކު މި ،ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިން ބަޔަކު

ައގުަވއްާޓލަން ވެސް މަސައްކަްތކުރަނީ  ހަލާކުކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ ވެސް އެ މީހުން. ދިވެހި ސިަފއިންނާއި ފުލުހުންގެ

އެ މީހުން. މިއަދު ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނޭ، ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ކަރާމާތާއި އިްއޒަތާއި ޝަރަޭފ، އެ 

އެ  ބޭފުޅުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސްކީމޭ، އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބިގެންވާ ޝަރަފުވެރިކަުމގެ މެޑެލޭ ިކޔަިއގެން ވާހަކަދަްއކާއިރު

ބޭފުޅުން ފަހަތުން އަލިފާންބޯޅަ ހިފައިގެން އެ ބޭފުޅުންނާ ދިމާލުަށް ފާޑުފާޑު ނަންގޮވަމުން ދުވީ ކޮންބައެއްތޯ މި ޤައުމުގައި؟ 
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އެ ބޭފުޅުންގެ ައުގވައްޓާލި މީުހންގެ ތެރޭަގއި ނޫންތޯ މިއަދު ދިވެހި ސިފައިންގެ ތެެރއިން މި ތަނަުށް ވަދެފައި މި ތިއްބެވި 

ތިބީ. ކޮބަިއތޯ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކަރާމަާތއި ިއއްޒަތް؟ ތިބޭފުޅުން ފަހަތުން އަލިފާންބޯޅަ ހިފައިގެން، ބޭފުޅުން ވެސް މި

ތިބޭފުޅުން ފަހަތުން ލަޓިބުރި ހިފައިގެން، ތި ބޭފުޅުްނގެ މޫަނުށް ކުޅުޖަހަމުން މި ޤައުމުގަިއ ދުވީ ކޮންަބއެއްތޯ؟ ަރއީްސ 

މި އިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ މިއިންނެވި ރައީސްތޯ ދުވީ؟ ނޫނީ މަޖިލީހުގެ  މައުމޫނުތޯ؟ ރައީސް ޔާމީންތޯ ދުވީ؟ ނޫނިއްޔާ

މެންބަރުންތޯ؟ ކޮން ޕާޓީއަކުންތޯ އެކަން ކުރީ؟ އެ މީހުންެގ ފަހަތުގައި މިއަދު ތި ތިބީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ ވަހުދަުތ 

މަސައްކަތްކުރި. ސިފައިންނާއި ފުލުހުންެގ  ނަގާލަން މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ ފަހަތުގައި ތި ތިބީ. ރައްޔިތުން ފުނޑާލަން

އެކަމަޑޭޝަުނގައި ހުޅުޖަހައި އަންދާލި މީހުންގެ ފަހަތުގައި؛ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ިތްއބަވާ ތަންތަނުގައި ހުޅުޖަހާލި 

ޒަތްތެިރ މީހުންގެ ފަހަތުގައި ތި ިތްއބެވީ. ައޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާއަުށް ތިހެނެއް ނުދެންނެވޭނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ކަންކަން ޙައްލުކުރަްއވަިއ، މި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ގެނެސް، މި ރާއްޖޭގެ 

މަގުމަތި އަމާންކޮުށް، ރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަުށް އުާފވެރިކަާމއި އަމާންކަން ގެނެސްދިނުމަުށް ަޓކައި ކުރަްއވާ މަަސއްކަުތގަިއ 

ފުޅުން ނިކުތީމާ ތި ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުވެރި މެޑެލާ ދޭތެރޭގައި، ތި ބޭފުޅުންގެ މަޤާމާ ދޭތެރޭގައި، ހުރަހަކަުށް ވާން ތި ބޭ

ތި ބޭފުޅުންގެ ޤައުމަުށް ކޮުށްދެއްވި ޚިދުމަތާ ދޭތެރޭގައި ދިެވހި ރައްޔިތުން މިހާރު ޝައްކުރައްވަން އެބަޖެހޭ. ދިވެހި 

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ މަޤާމުން ވަިކވާ ބޭފުޅުންނަުށް ދެއްާވ  ރައްޔިތުން އެބަޖެހޭ ސިފަިއންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން

އިނާޔަތްތަާކއި ޝަރަފުވެިރކަމުގެ ކުލަތަާކއި މެޑެލްތަަކކީ ިދވެހިން ފަޚްރުވެރިވާ އެްއޗަކަުްށ ހައްދަވަން. މިގޮތަުށް އެްއ 

ދިވެހި ަރއްޔިތުްނެގ ދުވަހު ޝަރަފުވެރިކަުމގެ މެޑެލްޖަހައިގެން އަނެއް ުދވަހު ދިވެހި ޤައުމުގެ ައގުަވއްާޓލައި، 

އަުގވަްއޓާލައި، ިދވެހިރާއްޖެ ޭބރު ޤައުމުތަކުަގއި ފަސާދަކުރަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ކުލަ ޖަހައިގެން، މެޑެލް ޖަހަިއގެން 

އެކަން ކުިރޔަކަ އަުޅގަނޑުމެން ނުދޭނަން. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މި ދަންނަވަނީ މިއީ ރައީސް ޔާމީން ކުރަްއވާ ކަމެްއ ނޫން. 

ޒީރުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ދިެވހި ރައްޔިތުން އެދިގެން އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ ކަމެއް. މިކަން މިއީ ވަ

އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން މިހެން. ދެން މިކަމާ ދެކޮޅަުށް ވާހަކަދައްކާ ބޭފުޅުން ވާހަކަދެްއކެިވޔަސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނެ 

އި ފުލުހުން ެއ ކުެރއްިވ މަސައްކަތަުށް ހަޖޫޖަހާމުން، ހުޅުމާލެއިން ފަޔަރލޯރީެއއް ކަމެއް ނޯންނާނެ. ިއއްެޔ ސިަފއިންނާ

ގެނެއްިސއޭ، އަނެްއ ތަނަކުްނން ގެނެއްިސއޭ. ބަލަ! އެމެރިާކއިން، އިނގިރޭިސވިލާތުން ެވސް ކާރިސާތަްއ ދިމާވީމާ ދެން 

އެކި ޤައުމުތަކުން ވެސް މީހުން ދޭ. ގޮސްގެްނ  ސާމާނު ހުރި ތަންތަނުން މަތިންދާބޯޓުފަހަރުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ 

އެކަންކަން ކުރަނީ. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިއްޖެ ސުނާމީގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ތަންތަނަުށް މަތިންދާބޯޓުފަހަރުން އެހެން 

އެމެރިކާއަުްށ ، ޤައުމުތަކަުށް ވެސް ގޮސް ެއއްެޗހި ބާލައިގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮުށްދިން ތަން. އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ފެނިއްޖެ

ކެޓްރިނާ ހާދިސާ ދިމާވެގެންޮގސް ބޮޑުސިންގާ ކަންަތއްގަނެޑއް ދިމާވެގެްނ، ދުނިޔޭގެ ޤަުއމުތަކުން ގޮސް އެމެރިާކއަުްށ 

އެހީވި ތަން. އަޅުގަނޑަުށް ފެނޭ، ދިއްލީ؛ އިންޑިާޔގެ އެިކ ތަންތަނަުށް ބިންހެލުން އައިސްގެން ހާލުގައި ޖެހުނީމާ 

ޓާ އަދި އަލިފާންނިވާ ސާމާނު ފޮނުވަިއގެން އެހީތެރިވާ ތަން. ބަލަގަ! އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުުމގަިއ ހެލިކޮޕްޓަރާއި މަތިންދާބޯ
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މި ތަނާ ޖެހިގެން ދެ މިނެޓުން އާދެޭވ ހިސާބުަގއި އޮތް ފަަޔރލޮރީއެއް ގެނައިާމ އެ ވާހަަކ ދައްކަން ލަުދގަންނަންޖެހޭނެ 

ލިފާން ނިވާ ލޮރީއެއް ނުބޭްއވޭނެ. ކޮންމެ ދެމަފިރިންނަކަުށް މި އެއްޗެއް ތި ބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ގެެއއްަގއި އަ

ދާނެ އައްޑޫ ސިޓީއަުށް ެވސް ކަންތައްތައް ދިމާވެގެން. ައްއޫޑ  ތަނުން  މި  ؛ނުބޭއްވޭނެ. ދައުލަތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދޭން

 .ތަންތަނަުށް ބަދަލުގައި އެްއެޗހި ފޮނުވާނެ އެ ސިޓީގެ ޖަނަރޭޓަރެއް ެވސް މާލެއަުށް ގެެނވުނު. އެއީ ަދއުލަތުގެ އެްއޗެހި. ޭއގެ

ާލ މި އެްއޗެހި ދިނީމާ އެ އެްއޗެހި ނަގަން އެބަޖެހޭ. ެއީއ ގެ ކުލަާޔއި މެޑެއެވަރު ނޭނގޭ މީހުންނަުށް ޝަރަފުވެރިކަމު

އެހެންވީމާ، . ކުރަންޖެހެނީ އެނިގގެން ދިން އެއްޗެއް ނޫްނކަން މިހާރު އެބަ އެނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަުށް. އެހެންވީމާ، މިކަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިއަދު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގިއ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ަފއިސާއިން ިދވެހި ރައްޔިތުްނނަުށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެްއ  ނުހިމަނާ ވަރަުށް ފައިސާ ހިމަނުއްވާފައި އެބަހުރި. އެ

ކުޑަކުަޑ  ؛ަމނިކުފާނަުށް މަރުޙަބާ ޖަހާފައި އެދިވެހި ަރއްިޔތުން އަތްތިލަބަޑިމަނިކުާފނު ވަަޑއިގަތީމާ  ތީ އެވާކޮުށްދެވިފައި 

ކުޑަކުދިންނުަށް ބޭފުޅުންނަުށް.  ރުފިޔާ އެބަލިބޭ އެ  5000. ހިނިތުންވެފަ . އުމުރުން ދުޮށީ މީހުން ވެސް ހިނިތުންވެފަ ކުދިން

ކަމެއް ކޮުށްދެްއވާ. އަާސސީ ޚިދުމަތްތައް ބަރާބަރަުށް  ުށް ބޭނުންވާ ހުރިހާނާޔާތެއް ެއބަލިބޭ. ތައުލީމަލިބެންވާ ހުރިހާ އި

ކަުށް ހަޖަމުނުވެގެން ިމއަދު ކަންތައްތަ  ަދނީ ކޯރުދެމިގެން. މި ނަރުދަާމ ރާއްޖޭަގއި ރަުށްރަުުށގަިއ މި އިފޯރުކޮުށްދެއްވާ. ފެނާ

ސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި މާލެއަުށް ބަަލއިލިޔައުޅެނީ؟  ދައްކަނީ. ކޮންކަމެއް ުނެވގެން މިވާަހކަ ގައި ތެޭރގަިއ ތިމިތާ

އިރުޮއއްސުނުއިރު  އަރަިއގެން އަންނައިރު ަމޝްރޫޢެއް،އިރު  ރައްޤީގެ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތަްއ؛އެކި ދިމަދިމާލުން ތަ ފެންނަނީ

ގެން އަންަނއިުރ އިުރއަރައި  .ނޫންތޯ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފެނުނު ބޮޑުސިންގާ ީބޗެއް  އޮތީ  އް. އެމަޝްރޫޢެ ނިންމާފައި އޮތް

ބްރިޖުގެ ަފއިކަުށިަތްއ  އެތާގެނޫނޭ މި ނިކުންނަނީ ކަނޑުއަޑިން.  ެއއްއްބަދާ ،ބްރިޖު. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އޮތީ މި

ތަރައްޤީކުެރވޭނެ. އަްއޑޫ  ގަިއ ވެްސ ޔޫުތ ިސޓީބޭފުޅުން ތި އުޅެީނ. ހުޅުމާލޭ އެ ފެންނަނީ. މިކަމާ ހަޖަމުނުވެގެޭނ ތި

ހަޖަމުނުވެގެން  ކަންަކމަުށް ހަޖޫޖަހައި ވެސް ހިއްކޭނެ. މި ތަރައްޤީކުރެވޭނެ. ިބންޔޫތު ސިޓީ ހަމަ  ސިޓީ ފޭދޫގައި ެވސް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ،ލައިކުމް ޢަ ދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ ވައްސަލާމް ބޭފުޅުންގެ ކަްނތައް ނިމިގެން މި ތި .އުޅެނީ ތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  30ހިސާބުން  މިމެންބަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 2008/1ގާނޫނު ނަންބަރު ، 5.2އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ން ަކމަުށް. ދަންފަީޅގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަ މި .الس الم عليكم

)ސިފައިންގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލ، ޤައުީމ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތުެގ 

ނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސް ކުރިއަުށް ގެންދިޔުމަުށް ޓަކައި ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

 ުށް.ނަޢީމަ އަނާރާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން މި ބިލު ދިރާސާކޮުށް ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓަުްށ 

ން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މި ބިލު ހުުށަހެޅުނު ދުވަހު ވެސް މި އިޞްލާޙަުށް ވާހަކަެދއްިކއިުރ ތާއީދުނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަާވލަ

އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުެރވޭ ޮގތުގައި ވަރަުށް ގިނަ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި، ިމގޮތަުށް ަވކި ބަަޔކަުށް 

ލަވަންސްަތއް ތަކުރާުރވާ ނަމަ، ހުރިހާ އެންމެން ވެްސ އަމާޒުކޮުްށގެންނޭ މިހާރު މި ބިލު ބައްޓަންކުެރވިފައި މި އޮތީ. އެ

ބަލާުށޭ. ހުރިހާ އެންމެންގެ ވެސް އެކި ދާއިރާތަކުްނ، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާ މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަާވ 

ތަކަުށް. މިހާރު މި އޮީތ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެ އެލަަވންސްތައް ތަކުރާރުނުވާ ގޮތަަކުށް މި ބިލު ފަރުމާކުރެވިގެންދާނެ ގޮ

ހަމައެކަނި އިންތިޚާުބވާ ފަާރތްތަކަުށް އިނާޔަތްަތކާިއ އިމްިތޔާޒުތަްއ ކެނޭޑ ގޮތަުށް. ައުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި 

ސިފައިންޭގގައި އެތައް ދުވަހެްއގެ ޚިދުމަތްކުރަްއވާފަިއވާ، އަދި ޕޮލިހުގައި ވެސް އެަތއް ުދވަހެއްަގއި ޚިދުމަތްކުރަްއވާފަިއާވ 

ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަުށް ައގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ޤައުމަުށް ކޮުށްދެއްވާފަިއވާ ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަެވސް، މާީޒަގއި އެ ބޭފުޅުން 

ކުރަްއވާފައި ހުރި ޚިދުމަތްތައް އެްއކޮުށް އެއީ އެްއވެސް އެްއަޗކަުށް ނުހެދުން އަޅުގަނޑަުށް ާފހަގަކުރެވެނީ ިމގޮތަުށް ބިލެއް 

ެއްއޗަކަުށް ނުވި. އެ ބޭފުޅުންނަީކ އެްއވެސް ޚިދުމަތެއް ކޮުށްެދއްވި ަބއެއް ކަުމގައި ވެސް  އައުމުން. ެއއީ ެއއްެވސް

ގަބޫލުނުކުރެވުން. މި ބިލު މިގޮތަުށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، އެގޮަތުށް ކަނޑައެިޅގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. 

ތަކަކީ ވެސް ހަމަ ޝަރަުފވެރި މަޤާމުތަކެއް. ެއ މަޤާމުތަކަުށް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮުތގައި ސިޔާީސ މަޤާމު

ވެސް ހަމަ އަންނަން ބޭފުޅުން؛ އަންނަން ބޭނުންާވ ބޭފުޅުްނނަުށް ސިފައިންޭގގަިއ ުއޅުނަްސ އަދި ޕޮލިހުަގއި އުޅުނަސް 

. އަދި އެ ބޭފުޅުން އެ އާދެވެންޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑުމެްނ ވަރަުށް އިޙްތިރާމުކުރަން ސިަފއިންނަުށް ވެްސ، ޕޮލިހުންނަުށް ވެސް

ކޮުށްދެއްވާ ޚިދުމަތްތަކަުށް ވެސް. އަޅުގަނޑު މި ަވގުތު ވެސް ހަމަ ޝުކުރު އަދާކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ސިފައިންނާއި ޕޮލިހުން 

 ޤައުމަުށް ޓަކައި ކޮުށްެދްއވާ ޚިދުމަތްތަކަުށް. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މަރަދޫތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

 މިނެޓު ބާކީ.  1ުށް. ޝަރީފަ އިބްރާހީމް
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 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އޮތް ގޮތުން ފުލުހުންގެ ގާނޫނަުށް ކުއްލިައކަުށް ކަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރާއްޖޭގައި މިހާހިސާބަުށް ކަން

 މިފަދަ  އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަީކ އަޅުގަނޑަުށް އެހާ ތާއީދުނުުކރެވޭ ކަމެއް ނޫންކަުމގައި ދަްނނަވަން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ސިފަިއންގެ. 

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ސިފައިންގެ ގާނޫނަުށް މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމަީކ، ކުއްިލއަކަުްށ ގެނައުމަކީ އަުޅގަނޑަުށް އެާހ ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެްއ 

ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަން. ސަަބބަކަުށް ވަނީ، ސިފައިންާނއި ފުލުހުންނަކީ، އަދި ޚާއްޞަކޮުށް ސިފައިންނަކީ ދިވެހިރާއްެޖއަުށް 

ބޮޑެތި ޚިދުމަތްކުރަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުންތަެކއް. އެ ބޭފުޅުންނަުށް އިނާޔަތްތަކާއި ައދި އެނޫންވެސް ކަްނކަން މި  ވަރަުށް

ލިބެނީ ވަރަުށް ގިނަ ުދވަހު ަވރަުށް ބުރަ މަސައްކަތުން ގިަނުގނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމަުށް ފަހު. އެކަން އެހެން އޮންނައިުރ 

ބޭފުޅުން އައުމާ ވިިދގެން މިފަދަ ކަމެއް މިގޮތަުށް ވެދާނެަކމުގެ އެްއވެސް ފިކުެރއް ެއ  ކުއްލިައކަުށް ސިޔާސީ މަޤާމަކަުށް އެ

 ބޭފުޅުންގެ ވެސް ނޯންނާނެ. ެއއީ އެ ބޭފުޅުންނަުށް ލިބޭ ވަރަުްށ ބޮޑު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ތިންވަނަ ނަންބަރުގެ ވަ 75ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ގަވާއިުދގެ 

ދަުށުން، އެ މާއްާދގެ )ުށ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު 

)ސިފައިންގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެ ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިޔުން ިއއްވަން.  2008/1ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

 ގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( )ވަ

)ފުލުހުންގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ  2008/5ގާނޫނު ނަންބަރު ، 5.3އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -{5.3}

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި  2016އެޕްރީްލ  18ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ނު. މި ބިލަުށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ނުޭވ. މި ރިޕޯޓު ަމޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވު

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ޝަޙުދީ. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 އިން ޝަޙުދީ ވާހަކަެދއްެކުވން:އިރާގެ މެންބަރު ޙުސަހަނިމާދޫ ދާ

)ފުލުހުންގެ ގާނޫނު( އަުށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަށް  2008/5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެންގެ ކޮމިޓީެގ ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ފޮނުއްވި އިޞްލާޙަުށް އިތުރަުށް އަުޅގަ

އުަށް ީޓގެ ރިޕޯޓު މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯމި ކޮމި، ވަނީ ފާްސކުރެިވފަ. އެހެންވީމާ، އިތުރު އިޞްލާެޙއް ހުުށަހެޅި އިމަރުޙަލާގަ

 ހުުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި  ،ގެ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްެތރި މުޤައްރިރަުށާއިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތު

ދަންނަވަން. މި  އިްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު ،ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި

ިސކުންތު.  31 މިނެޓު 31ސްެގ ވަގުުތ. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ގަިޑއިުރގެ ބަހު 1ރިޕޯޓަުށް ކަނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ 

 21ނެޓު މި 3އަުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  22މިނެޓު  5އަުްށ ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 45ނެޓު މި 14އަުްށ އެމް.ޑީ.ޕީ

މިނެޓު. ފުރުޞަތު  3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަުށް ނިްސބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  2އަުށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ

ވަނަ ނަންބަރުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ގަވާއިުދގެ ބަހު ކަުށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަހުޅުވާލަން. 

ލަޠީފް މުޙައްމަދު އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު ޢަބްދުއްމަތީން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ  އެ މާއްދާގެ )ުށ(ގަިއ ވާ ގޮުތގެ ،ދަުށުން

ޔުން ގެަނުއމުގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ކިުށް އިޞްލާޙު( އަ)ފުލުހުންގެ ގާނޫނު 2008/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 އިްއވަން. 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ ގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުރިއަުށް ގެންދާމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަމުވޯޓަުށް ެއހުމަުށް ހުރި ކަންކަ، 6 އެޖެންޑާ އައިޓަމި

  .والس الم عليكمގައި. 1:30މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:06ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



46 

 

ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުްށ ،  6އަިއޓަމު  . މި ދަންފަީޅގެ ަމސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ކަަމުށް. އެޖެންޑާالس الم عليكم

ިއއްޒަތްތެިރ ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިާދރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( 

ލަދެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން. ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮުށް

މިއަދު ތިން ވޯޓަކަުްށ  ން ކަމަުށް. )ވަގުުތކޮޅަަކުށްފަހު(ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށް އަުރވަން. ވޯޓަުށް ދަްނނަވާލަ

މެންބަރުން އަދި ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކުކޮުށްލަެދއްވުމަުށް އަދިވެްސ  ދަންނަވާލަން އެބައޮތް. )ަވގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ބަެއއް ިއްއޒަތްތެރި

އެއް ފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަމުން ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިލާނަން. މިއަދު ތިން ވޯޓު މި އޮތީ. އޭގެތެެރއިން ފުރަތަމަ ވޯޓަުްށ 

 މި ދަންނަވާލަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަުރ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، އިނގުަރއި

)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޕެްނޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި  2009/8

 ވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނި 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް.  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓު

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

ުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެންނަ ކަމ61ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 62އަދަދު؛ 

ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަކު ެނތް. ވޯުޓގައި ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ެގ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން. އެ 61. ޖުމުލަ؛ 31. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 61

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެޭހ  2009/8އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާުޙ ގެަނއުމުގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަުށް ޯވޓުގަިއ ބަިއވެިރވަަޑއިގެންެނވި 

 ޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. ދިއްދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު އިވަނަ ވޯޓަުްށ ދަންނަވަ 2މިއަދުގެ 

އުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ނު( އަުށް އިޞްލާުޙ ގެނަ)ސިަފއިްނގެ ގާނޫ 2008/1ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮަތުށް ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނުަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަުށް ވޯޓުދެްއވުން 

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 11    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 43    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 28      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްބެިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަކމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ  . ނުފެންނ11ަ. ފެްނނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓަގއި 5. ވަކި ގޮތަަކުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، ދިއްދޫ  .54ލަ؛ . ޖުމ28ު. ފާްސވުަމުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 54ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ސިަފއިންގެ ) 2008/1 ނަްނބަރު ނޫނުގާ ،ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ  ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދުޒަތްތެރި މެންބަރު އް އިދާއިރާގެ 

މިގޮތަުށް  ނިންމެވި ގޮތަުށް މަިޖލީހުން ފާހެއްނުވި. އިކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ ުށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލު ( އަނޫނުގާ

ވެއްޖެ ކަމުގަިއ ލުތިދާެގ )މ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މި ބިލު ބާވަނަ މާއް 85ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ( ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލާނަން. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިއަދި އެންމެ ފަހު ވޯޓަުށް ދަންނަވަ ުށް،މިއަދުގެ ތިން ވަނަ ވޯޓަ

ެގ ގެނައުމުުށް އިޞްލާޙު ( އަފުލުހުންގެ ގާނޫނު) 2008/5ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވާަފިއވާހަޅުއްހުުށަ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ނިވަޑައިގަންނަާވ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެއްވުމާއި ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

 ދެްއވުން އެދެން. ގޮތަކަުށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 19    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 36    ޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯ

 05 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ނުވޭސްފާ       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 36އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ 19. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 5ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އްޒަތްތެިރ އި އެހެންކަމުން، ދިއްދޫ ދާއިާރގެ  .55ލަ؛ . ޖުމ28ުާވ އަދަދު؛ ވުމަުށް ބޭނުން. ާފސ55ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުްށ ( އަނޫނުގާފުލުހުންގެ ) 2008/5ނޫނު ނަންބަރު ގާ  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފްމެންބަރު 

ނިންމެވި ގޮތަުށް މަޖިލީހުން ފާހެއްނުވި. މި ބިލު ފާސްނުވުމާ ގުިޅގެން  އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަގެަނއުމުއިޞްލާޙު

 ވެއްޖެ ކަމުގައި ދަންނަވަން. ބިލު ބާތިލު ވަަނ މާއްދާގެ )މ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން މި 85މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެޕްރީލް  20 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ

 ގައި. 9:00ވާ ބުދަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2016
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