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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 22ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރު، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/9އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

ޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާ.  4އަށް  2015/18/27އިން  2015/18/24ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ ނަންބްރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާައށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް. މި  4ވަނަ ަޖލްސާއިން  1ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2015އެއީ 

މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްާލޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ،  ޔައުމިްއޔާތައް

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ޔައުމިއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަބޫލުުކރާ ޔައުމިއްޔާަތކެއް ކަމަށް 

 ނިންމައިފިން.

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި
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 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ،  11:00ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  މިއަދު -4.1

ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ،  11:00. 2ގަިއ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:00. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .  3ގަިއ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  12:15. 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުެގ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިީޓަގއި  ކޮމިޓީތަކަށް އަިއ ބައެއް ބަދަލުަތއް. -4.2

ފަރެސްާމތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފްގެ ބަދަލުގައި އެ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ކޮމިޓީއަށް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެްނ 

ވަަނ  107ޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލި

ލީޑަރުންނަށް އެކަން ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ަމތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 

 107އިދުގެ ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ  2015ޖޫން  17ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް ިއޢްލާންކުރަން. މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ 

ނޑިތީމު ކޮމިޓީގައި  ގެ ބަދަލުަގއި އެ ބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިންދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންހިމެނިަވޑަިއގަންަނވާ ކަ

ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިަވޑަިއގެން  ޢަލީ ފަޒާދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު މެދު  ފުަވއްމުލަކުކޮމިޓީއަށް 

ވަަނ  107ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ލީޑަރުންނަށް އެކަން ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕުގެ ޕާޓީތަކުގެ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ ަމތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ 

 107ގަިއ އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  2015ޖޫން  17ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ނިވަަޑިއގަންނަވާ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް ިއޢްލާންކުރަން.

ޙިލްމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓައށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ هللا ތިންދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު

ރިފާޢު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107ވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ފޮނުއްވާފައި 

 2015ޖޫން  22ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  107ހުގެ ަގާވިއދުގެ ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

އެގޮތަށް އިޢްލާންކުރަން. މިނިަވން މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތަްއތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ 

ގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާހިދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް މައްޗަން 

ސިނާން ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން ެއދިވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 2015ޖޫން  24ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން  ހިމެނޭ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  107ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

ސާަތކުގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގެމަނަފުށީ އެގޮތަށް އިޢްލާންކުރަން. މިނިވަން މުއައްސަ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި 

ޕީ.އެމްެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ހަމަޖައްސަވައިދެްއުވން އެދިވަަޑއިގެން ޕީ.

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

 2015ޖޫން  24ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  107ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

އެގޮތަށް އިޢްލާންކުރަން. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ފުވައްމުލަކު 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެ ންބަރު ޢަލީ ފަޒާދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ކަ

މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެދިވަަޑިއގެްނ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. 

އްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ވަނަ މާ 107އެ ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ަގއި  2015ޖޫން  24ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައުކން 

އެކަން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން 107އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

އެގޮތަށް އިޢްލާންކުރަން. ާއްއމު ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް 

ގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަށް މަޑަވެލީ ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު هللاޢަބްދު

ިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަ

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

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން،  2015ޖޫން  27ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން 

 ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން ެއގޮތަށް އިޢްލާންކުރަން.  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

 

 މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަޖި ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ވަަނ މާއްދާގެ )ދ(ގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ބޭރު  115ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  -5.1

ނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި މެލޭޝިއާަގއި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް، ގ.  ޤައުމުތަކަށް ބޭރުން ސަފީރުން ކަ

ިރ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާަފއިވާ މައްަސލަ ދިރާސާކުރައްވައި ގޮތެްއ ކޮއްކި
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ނިންމެވުމަށް އެ މައްސަަލާއ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަށް ޮފނުވުމުގެ މަްއސަލަ. ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއާވ 

 އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެއްވުމަށް 

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މަސީޙް މުޙައްމަދަށް ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ، هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އުމުތަކަްށ ޤަ މަތީން ބޭރު ވަނަ މާއްާދގެ )ދ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެ 115ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުައސާސީގެ 

ޮކއްކިިރ،  ގ. ،ޓަަކއި މެލޭޝިާޔަގިއ ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަފީރުކަމަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ަކނަޑއެޅުމަށް

 ނާ ސަފީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމާ ގަސްތުކުރާތީ އޭ ޢައްަޔންކުރުމަށް (010803A) އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަޙުމީ ޙަސަން

ވައިެދއްވުްނ އެދެމެވެ. ގޮތް އަންގަ  މަޝްވަރާ ހޯއްަދވައިެދއްަވއި އެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ

ިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ ފޮނުވީމެެވ. ރައްޔިެތއްކަން އަންގަ  މީ ޙަސަންގެ ވަނަވަާރއި ދިވެހިމި ސިޓީއާ ެއކު މުޙައްމަދު ފަހު

ން ޔާމީهللا ާޚދިމްކުމް. ޢަބްދު 2015ން ޖޫ 21 .1436ރަމަޟާން  4ތިރާމް ގަބޫލުކުެރްއވުން އެދެމެވެ. އިޙް

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޤަ

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރު.. 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ގަރާރު، 6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ޔާމިންهللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -6.1

 ފޮރިން ސަރވިސް ބިލުގެ ފުަރތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިްސގެ ިބލު. 

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އަސާީސ ކާބޯތަކެީތގެ ައުގ  ނާޝިދު އަޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކޮމަންޑޫ -6.2

 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބިލުގެ ފުަރތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ައސާީސ ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްުކރުމުގެ ބިލު. 

 2014/9ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ޢީމްނަ އަނާރާ  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ -6.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( އަށް އިޞްލާޙު ގެަނއުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު )

 ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނލްޢުޤޫބާތު( އަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު.  2014/9
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 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 7

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ސަތުން ރިޔާ

 އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  ރަޝީދު މުޙައްމަދު  މުޢާޒު މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ މަޑަވެލީސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -7.1

ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫުނ( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމެގ ) 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ ޖަލްސާގައި.  8ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2015ަގއި ބޭްއވުނު،  2015ޫޖން  24ކިޔުން އިްއވާފައި ވަނީ 

. ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ މަޑަވެލީމި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ 

 ރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަަކދެއްކެވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މުޢާޒު މެންބަރު ދާއިާރގެ މަޑަވެލީ

ެއްއގަމު ) 2009/5` އާދެ! ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލު،  ގާނޫނު ނަންބަރު 

ލު ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މި ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ، ބޭނުމަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއްގަމު ދަތުުރފަތުރުގެ ނިޒާމު ހިންގުން ަހރުދަނާކުރުމާއި ޓްރެފިކު ިނޝާންތަކާ ޚިލާފަށް ެއއްގަުމ 

ޅަނދުފަހަރު މަގުމަތިން އުޅަނދު ދުއްވުމާއި ޕާުކކުރަުމންގެންދިއުމާ ދެކޮޅަށް އެކަީށެގންވާ ޒަމާނީ ފިޔަވަޅު އެޅުާމިއ، އު

ނެގުމުގެ ގާނޫނީ ބާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިްސއަްށ ލިއްބައިދިނުމާ އެކު، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ގިަނ 

ދުވަސްާވ އުޅަނދުފަހަރު ިވްއކާލުމުގެ ނުވަތަ ަނއްތާލުމުގެ އުސޫލު ބަޔާންކުރުމަށް. މި ިބލުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެްއ 

ވަަނ ނަންބަރުގެ )ހ(. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުެގ ނިޒާމު ހިންގުމަށް ޓަކައި،  7 ބަޔަކީ، މި ބިލުގެ

މި  .ވަނަ ނަންބަރުގެ )ނ( 7ވަނަ ނަންބަރު ގެ )ހ(. މާފުކުރަްއވާތި!  7މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން؛ 

ކުރުުމގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ޅަނދު ޕާކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްގަމު އުމަލުކުށް ޢަގާނޫނަ

ގާނޫނަށް  މަލުކުރަން ފެށުމުގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފަިއނުވާ ފައިސާ މިތްތަކުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މި ގާނޫނަށް ޢަ ފަރާ

 އިން މިއީ މްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވި ފަދައިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖު ،ކަމަށް ބުނާ މާއްދާ ވީއަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު މާފު

މި މަޖިލީހުން މި ބިލު ފާސްވުމާ ެއކީަގިއ މި ވަޢުދު  ފާނު ެވވަަޑއިގެންެނވި ވަޢުެދއް.ޓަަކއި އެ މަނިކު ޒުވާނުންނަށް

ނުޑމެން އެންމެން ގަ ދާނެފުދިގެން މި ފައިސާ އަކީ ޙަޤީޤަުތގަިއ ުޒވާނުްނ  ،ކުރަނީ. އެހެންވީމާ މި ބޫލުކަމަށް އަުޅގަ

ވެފަިއ މިއަދު މިތިބީ. ޒުވާނުންނަށް ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށުމަށް ވެްސ މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަރަނިވެރި

ނޑުމެންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަީކ  ބޮޑު އުނދަގުލެްއ، ދަްއޗެްއ، ހުރަހެއް ކުރިމަތިވެފައި މި ޮއތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ަތކެއް ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ކުަރއްވަމުްނގެންދަވާ ބޭފުޅެއް. މިއަދު ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތް

ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް އެކި ދިމަދިމާލުން ތަނަވަސްވަމުން، ތަަނވަސްކޮށްެދއްވަމުން ގެންަދވާ ބޭފުޅެއް. 

ނުޑ ރައީސް ާޔމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް، ޒުވާުނންގެ ނަމުގަިއ ވަރަށް ޮބޑަށް  އެހެންކަމުން، މިކަމަށް ޓަަކިއ ވެސް އަުޅގަ

ޝުކުރުދަންނަވަން. މިކަމުގެ ސަބަބުން؛ އާދެ! ޒުވާނުންނަްށ ޓަކައި މިފަދަ ކަންަތއްތަކެްއ ކުރަމުންގެންދާއިުރގައި ހަަމ 

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މި މާލޭގެ ޓްރެފިކުގެ ހާލަުތ މިއަދު މި އޮތް ގޮތާ ދޭތެޭރގައި. ޓްރެފިކުގެ ކަންތައްަތއް 

ހާއަށް ބޮުޑވެ، ަގވާއިާދ ޚިލާފަށް ޕާކުކުރުމުގެ މަްއސަލަ އިންތިހާއަށް މި ވަނީ ބޮޑުވެފަ. މި ކަންތައްަތްއ އިންތި

ނުޑ ދެކެން.  ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ބިުލގެ ބަެއއް މާއްދާަތއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިސްލާޙުކުރަންެޖހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

 7މަގުމަީތގަިއ ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ުއޅަނދުފަހަރު އެންމެ ގިނަެވގެން  އޭގެތެޭރގަިއ ގިނަ ުދވަސްތަެކއް ވަންދެން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނެގިދާނެ ަކމަށް ބުނާ މާއްދާއަކީ ރައްޔިުތންގެ ތެރެއިން މިއަދު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ 

ރޭގައި އިތުރަށް ވިސްނައި ައިދ ޝަކުވާ އަންނަ މާއްދާެއއް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަންތައްތަކާ ދޭތެ

ބަހުސް މަރުޙަލާގައި ެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ުއފެއްދުންތެރި ގޮތަކަށް މި ބިލާ މެދުގައި ޚިޔާލުފާުޅކުރުމަށް 

 އަޅުަގނޑު އެދެން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުލަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި  ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. އެީއ  3ބިލަށް ކަ

 22ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  16މިނެޓު  44ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  32މިނެޓު  28ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ކި ޕާީޓއަކަށް މިނެޓު. ވަ 5ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  4މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭއަށް  8މިނެޓު 

މިނެޓު. އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުަގނޑު  6ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް 

 މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ގާނޫނު އިސްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި މި ގާނޫނަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ވާނެ އިޞްލާޙެއް 

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓގަިއ  ހުށަހަޅާފަ. އަދި އެ ިއސްލާޙު މި ަވގުތު އަުޅގަ

އުފަލާއެކު ފާހަގަުކރަން. އަދި އަވަހަށް ނިމިގެްނ ތަޅުމަށް އަންނާނެ ކަމަށް މަސައްކަތްކުެރވެމުންދާކަން ެވސް ހަމަ 

ވެސް އުއްމީދުކުރަން. ހަމައެާއއެީކގައި މި އިޞްލާޙު ވެސް ގާނޫނަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ ެއކީަގއި ހަމަ 

ވަރަށް ރަނަގޅު ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި ހަމަ  އެއް ކޮމިޓީއަކަށް ގޮްސ، އެ ކޮމިޓީން މި ބައްޓަންކުރެިވގެްނ އަތުެވއްޖެްއޔާ

ގަބޫލުކުރަން. ައޅުަގނޑު ިމީއ މި ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްާވ، މިދެންނެވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު، މީހުން ުއޅޭ 
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 އެންމެ ގިނަ ދުއްވާ ތަކެތި ުދއްވާ މި ފުރަމާލެއަށް ނިސްބަތްވާ ދާއިރާެއއް ތަމްސީލުކުާރ މެންބަރަކަށް ވާތީވެ މިކަމާ

ނޑުމެންގެ އެްއވެސް ިފކުރެއް ނެތް ިމ  ގުިޅގެން ެއއްެޗއް ދަންަނވާލަންވެގެްނ ޙަޤީޤަތުަގއި ފުރުޞަުތ މި ހޯދީ. އަުޅގަ

ވަގުތު ހިނގާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އޮތް އެްއވެްސ އުސޫލެއް. މާލޭަގއި ަބސް ދުއްވުުމގެ އުސޫލުތަެކްއ 

ނަޑއެިޅގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ެއކަން  ވީ ހިާސބެއް ެއއްެވސް މީހަކަށް ނޭނެގ. ޒުވާނުންނަށް ފަހިކުރުމުގެ ކަ

ގޮތުން، ުނވަތަ ުޒވާނުންނަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުންނަ އުަޅނދުތަކުން ނަގާފައި ހުިރ 

ނޑު ވެސް ހަމަ ގަބޫލުކުާރ ކަމެއް. ެއކަމަކު ޭއގެ މާނަައކީ ަގވާ ނޑާލުމަކީ ައުޅގަ އިދާ ޚިލާފަށް އެކަްނ ޖޫރިމަނާތައް ކަ

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ސަރުކާުރން ހުޅުވާލަދިނުން ކަމަށް މިއަދު ފެނިގެންދާން ފަށައިފި. މި ގާނޫނު މިތަނަށް ހުށަހަޅާނެ 

ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާންކުރެްއވި ހިސާބުން ފެށިގެން ފުލުހުން ސްޓިކާ ޖެހުން ހުއްޓާލައިފި. މިއަުދ 

ނެތް ޭގެގއިން ބަލިމީހަކު ނެރެވޭނެ ަފދަ ވެސް. ަމގުތަުކގެ ދެ ަފރާތުގައި ާޕކުކުރުން މުޅިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އާއްުމވެގެން މި ދަނީ. ޙަޤީޤަތަކީ ކިތަންމެ މިނިވަންކަމާ ެއކީަގއި ކަންކަން ކޮށްދިން ކަުމގައި ވިޔަްސ، އެ ކަމެްއގަިއ 

ހާ ގޯސްވާ ގޮތަށް ކަންކަން ުކރުމަކީ އެއީ ބަލައިގަެނވޭެނ އެ ވާހަކަ ނުދައްކާ ނުވަތަ ެއ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ދައްކާ މީ

ކަމެއް ނޫން. ސަރުކާރުން ވެސް ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުން އެކަމަށް އަހުލުވެިރެވ، ރައްޔިތުންގެ އެންމެންނަށް 

ޅެން ބޭނުންވާ މީހުން. ފަސޭހަވާ ގޮތަށް. ޒުވާނުންގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެބަ އުޭޅ ސައިކަލެއް ނުގަެނވޭ ހިނގާފައި އު

ޒުވާނުްނގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުްނ އެބަ އުޅޭ އެ މީހުންގެ ަމއިންބަފައިން ޮގވަިއގެން ހޮސްޕިޓަްލ ތަންތަނަށް ދާން ބޭނުންވާ 

މީހުން. ގެއަށް ދަރީން ގޮވައިެގން ސްކޫލަށް ދާންވެގެން އަިއސް ދޮރުމަތީގައި ޕާކުކޮށްލާނެ ތަންކޮޅެއް ނެތް. ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ން ވެފައި މި އޮތް ގޮަތީކ މި ސަރުކާރަކުން ވެސް ޫނން، އަދި މީގެ ކުީރގެ ސަުރކާރަކުން ވެސް ނޫން. ހުރިހާ މިކަ

ސަރުކާރުތަކުން އިހުމާލުވުުމގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ޓްރެފިކު މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުކޮށްާލފަ. ޚާއްޞަކޮށް މާލޭ ސިޓީ 

ވެރިކުރަން. އަތުޖެހުނިއްޔާ ޖެހުނު ތަނެްއގައި ާޕކިންރޮނގު ދަމާފައި ކައުންސިލު އަޅުަގނޑު މި ަމއްސަލަިއގަިއ ކުށް 

އެްއޗިހިތައް ޕާކުކުރަމުްނގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދިަޔއީ ކައުންސިލަރުންނަށް ތިބޭ މީހުންނަށް ލާރިކޮޅެއް ދިނީމަ 

ދެފައިެދގޯީޅގައި ވެސް ާޕކުކުރުުމެގ  އެ މީހުންނަށް ވަރިހަމަ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ވެސް، ހިނގަހިނގާ ހުންނަ މީހެއްގެ

ހުއްދަ ދެމުންގެންދިޔައީ. އެ އުސޫލުން އައިސް މުޅި މާލެ ހަމައިން ނެއްޓިފައި މިއަދު މި އޮތީ. އެންމެ ފުރަތަމަ 

ނޑައެޅިަފއި އޮންނާނެ، ގަރާޖެއް އޮތް މީހަކަށް ނޫނިއްޔާ ސަިއކަލެްއ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން، މާޭލގެ ަގވާއިެދއް ކަ

ތަ ކާރެއް ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްދޭ ގޮތަށް. އެއީ ގަރާެޖއްަގއި ޕާކުކުެރވެނީ އެއް ކާރު. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހިންަގާވ ނުވަ

ކާުރ އެަބ އޮތް  28މި ތަނުގަިއ ތިއްެބވި ހުރިހާ މެންބަރުން އަޅުަގނޑާ އެީކަގިއ މިކަން ބަލަން. ެއއް ގަރާެޖއްަގއި 

ތޯރިޓީ ހިންގަްނ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް މިކަން ނުފެންނަނީތޯ؟ މިކަން ޕާކުކުރެވިފަ. ެއކަމަކު ޓްާރންސްޕޯޓް އޮ

ނޭނގެނީތޯ؟ އަޅުަގނޑަކީ ިމކަމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ަވކާލާތުކޮށް، މިކަމަށް މަސައްަކތްކުރަމުންދާ މީހެއް. އެކަމާ 

ންުކރި އިޢުލާންކުރުމާ ގުިޅގެްނ ގުިޅގެން މި ބިލު ވެްސ ހުށަހެޅިގެން މި ދަނީ. ެއކަމަކު މިައދު ސަރުކާރުން މި އިޢުލާ
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ވެގެން މި ދިޔައީ ހުރިހާ ކަމެއް. މިސްކިތަކަށް ވަދެވޭކަށް ނެތް. މިސްކިތަކުން  هللا سبيلސްޓިކާޖެހުން ހުއްޓާލީމާ 

ނިކުމެވޭކަށް ނެތް. ކޮންމެ މީހަކު މި ބުނަނީ ތިމަންނަމެންގެ ސައިކަލު ރަޖިސްޓްރީކުެރވެއޭ. އެކަމަކު ޕާކުކުރާނެ ތަނެްއ 

ތޭ. ޕާކުކުރާނެ ތަންތަން ހަދައިދޭން އޮތީ ވެސް ސަރުާކރު. އެކަން ކުރަން ވެްސ ޮއތީ ސަރުކާރު. އެހެްނވީމާ، ނެ

އަޅުަގނޑު ވަރަށް ހަމަ އަަދބުވެރިކަމާ ެއކީަގއި ދަންނަާވލަން، ސްޓިކާޖެހުން މަނާކުރުމަކީ ނުވަތަ ސްޓިކާޖެހުްނ 

އްޔިތުްނނަށް މި މާލެއަށް ސަކޭގާވާ ވަރަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުން. ހުއްޓާލުމަކީ އެއީ މީގެ ަޙއްެލއް ނޫން. ޙައްލަކީ ރަ

އެހެންވީމާ، މިހާހިސާބުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން މާލޭެގ ިބމުގައި ާޖގަ ނެތިްއޔާ ރާއްޭޖގެ އެންމެްނގެ ސަިއކަލް މި 

ތަށް ހަމަޖެއްސުމަީކ ތަނުގައި ރަޖިސްޓްރީނުކުެރވޭެނ ގޮތެްއ ހައްދަަވއި، ކޮންމެެވސް އުސޫލަކުްނ މިކަން ކުާރނެ ގޮ

އަޅުަގނުޑ މި ވާަހކަ ދަްއކަްނ ތެދުވި އެްއ ބޭނުން. އަދި ހަމައެއާެއކީަގއި ދަންނަވާލަން. މާލޭގަިއ ހިނގާ މީހުންނަށް 

ނަޑއެޅެން އެަބ ޖެހޭ. ޒިބުރާ ކްރޮސްެއއް، އެހެން އެްއޗެްއ، ކަަދއްކަނީ. ކަފިހިކްރޮްސއޭ ކިަޔިއގެން ވާހަ އުސޫލުތައް ކަ

ކަށް ހުރަސްކޮްށލެވޭނެ ތަނެއް ނެތް. ހުރަސްކުރާ ތަނުގައި ެވސް ޕާކިން ހުއްދަ. މީ ޒުވާނުންނަށް ދެޭވ އެްއވެސް މީހަ

ނޑު ދަންނަވާީނ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންކަްނ  ހުއްދައެްއ ކަމަށް ވަނީ ިވއްާޔ މި ރާއްޖޭެގ ުޒވާނުން ާއްއމުކޮށް އަުޅގަ

ކުރެވިގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ކުރިން ދެންނެވި  ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިގެންާދ ތަން ފެނިގެންދާނޭ. މިއީ

ގޮތަށް ައޅުަގނޑު ވެސް މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާަފއި އޮންނާނެ. މި ދެ އިޞްާލޙު އެްއކޮށް ގެންގޮްސގެން، 

ނޑުެގ ވެސް އެދު މަކަށް ވާތީވެ މި އަވަހަށް މި ނިންމައިގެން ގެނެސް، މިކަން ހަމައަކަށް އެޅޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަކީ އަޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ރާގެދާއި ދެކުނު މާފަންނު

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ވާަހކަ ފެށުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ރޯދަމަހު ބޭއްވޭ ދެވަނަ 

ނުޑގެ ދާިއރާގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ނޑަށް ުފރަތަމަ ލިބުނު ފުރުޞަތު ކަމަށް ވާތީ އަުޅގަ  ޖަލްސާއަށް، އަުޅގަ

ރަމަޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާއާިއ މުބާރިކުބާދީ އަރިސްކުރަން. އާދެ! މި ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙު ދެންމެ ހުޅުހެންވޭރު 

ނުޑ ވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ެއ  ދާއިރާގެ މެންބަރު އެ ިއާޝރާތްކުރި ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމައެކަނި ޕާކިން ސްޓިކާޖެހުން ހުއްޓާލުމަކުން އެކަުމގެ ޙައްެލއް ދެއްކެވި ވާހަަކއަށް ތާއީދުކުަރން. އަޅުގަ 

ނޑުމެން ސަރުކާުރން އެބަ ޖެހޭ ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ޕާކިްނގެ ކަންތަކަްށ  ލިބުނީކީ ނޫން. އޭގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ
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ރާއްޖެިއން ބޭރުގެ ތަރައްޤީވެަފިއވާ ސޮލިއުޝަނެއް ހޯދަން. ނުަވތަ ޕާކިން ޒޯނުތަކެއް އެޅޭެނ ގޮތްތަެކއް ހޯދަން. 

ނޑު ގޮެތއްަގއި މި ހުންނަނީ އެ އިމާރާތެއްގެ ދަުށގަިއ، ުނވަތަ ިއމާރާތެއްގެ ވަކި ހިސާެބއްަގިއ  ޤައުމުތަކުަގއި މަިއގަ

ށް ޕާކިން ޒޯންތަކެއް އެޅިފަ. އެެހންވީމާ، މާލޭގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ަގވާއިދަށް ވެސް ިއޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަ

އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަން އެބަ. މާލޭގައި އަލަށް އެޅޭ ކޮންމެ އިމާރާތެއްގައި ބޭނުންކުެރވޭ ވެހިކަލްތައް ޕާުކކުރެވޭެނ 

ކޮންމެވެސް އިންތިޒާެމއް އެ އިމާރާތުގެ ތެރެއިން ހެދޭނެ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހެދުމަކީ މިއަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ކަމަްށ 

ާއއެީކގައި މި ގާނޫނު ފާްސވެގެންިދއުމާއެކު ކުރީަގއި ިމޮގތަށް ޕާކުކުރެިވ، ުޒވާނުންގެ އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. ހަަމއެ

ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ސްޓިކާގެ ސަބަބުން ލިބިފައިވާ ބޮޑެތި ދަރަނިތަކުން ސަލާމަތްވެގެންދިއުމަކީ ައޅުަގނުޑ 

ވަމުންދާ ވަޢުދު ދުވަހުން ދުވަހަށް  ވެސް ވަރަށް އުފާކުރާ ަކމެއް. މިއަދުގެ ސަުރކާރުްނ ޒުވާނުންނަށް

ފުއްދަވައިެދްއވަމުންދާކަމީ، މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޒުވާނުންނާ ދޭތެރޭަގއި އެ ގެްނގުުޅއްވާ ގާތްކަްނ 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް هللا ސާބިތުވަމުންދާ އަިލގަދަ ހެްއެކއް. އެކަމަށް ަޓކައި ިމއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުަގއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! ވަ ރަށް ފަށްފަށުން ޒުވާނުންގެ ނަމުގަޔާއި އަދި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ުޒވާނުން ވެްސ އެބަ ޖެހޭ ހަމަމިއާއެީކގައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޒިންމާދާރުވާން. ހުޅުިވގެން މި ދާ ފުރުޞަތުގެ 

މު ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އުނދަޫގ ފޯރަމުންދާނެ. އެހެންވީމާ، ނާޖާއިޒު ބޭނުން ހިފާ ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން އާއް

ޕާކުކުރިމުަގޔާއި އަދި ސްިޓކާުނޖެހި ކަމުގައި ވިަޔސް ޕާކުކުުރމުގައި ވީާހވެސް ބޮޑަށް މީހުންނަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތަކަށް، 

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން.  އެ ލިބެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެްއގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ެއކަން ކުރުމަށް ައޅުގަ

އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް ސަުރކާުރން މި ދޭ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮުތަގއި ދިވެހި ޒުވާނުން ހިފާނެކަމުގެ 

ނޑު ކުރަން. ހަމައެއާއެީކގައި ެއގޮތަްށ އިލްތިމާސްކުރަން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  އުއްމީދު އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   ދާއިރާގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

)ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާަޙކީ އޭެގ  2009/5އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ 

ސަބަބުން ނަތީޖާއެއް ހާސިލުކުރެވޭނެ އިޞްލާެޙއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ޖެހިފައިވާ ސްޓިކާތަކަކަށް މާފުލިބުމަކީ 

ށް ވާީތ އަޅުަގނޑު ވެސް ެއކަމަށް ތާއީދުކުރަން. ޤައުމެްއގަިއ ކޮންމެވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތުްނތަކަކަށް ލިބޭނެ ލުޔަކަ
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ހަމައެކަނި ޕާކުކުރާނެ ތަނެްއ ނެތް ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްެޖ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ނޫނިއްޔާ މަގުމަތީަގއި ޕާުކކުާރ 

ކުރިޔަސް މި ކަމެްއ  އެްއވެސް ޤައުމެއް ދުނިެޔއަުކ ނެތް. ދެން މިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އަދި އެހެން ކަމެއް

ނުވާނެ. މިކަން ކުރަންޏާ މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ސަުރކާުރން ކަންތައް ކުރަންޖެހެނީ. ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުަގއި މި އަހަުރ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ސްޓިކާޖަހައިގެން ލިބޭނެ ކަމަށް އޮތީމާ، ދެން މިކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންުގޅޭ  130ވެސް 

އަުޅަގނޑުެމންނަށް ފެންނާކަށް ނެތް. ރާްއޖޭގައި ާޕކިން އެަބ ޖެހޭ ހެދެން. މަގުމަްއޗަކީ ާޕކުކުރަން  ކަމަކަށް ކަމަކަށް 

އޮންނަ ތަނެއް ނޫން ދުނިޭޔެގ އެްއވެސް ތަެންއގައި. އެެހންވީމާ، މަގުމަީތގައި ާޕކުކުަރންޖެހުނީމާ ޕާކުކުރާނެ ތަން 

ނޑުެމން ދެއްކިޔަަކސް އެ ވާހަކަ ަޙއްލެއް ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ނެތީމާ، ސްޓިކާޖަހަން ޖެހުނީމާ ދެން އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

މަސްދުަވސް ާވއިރަށް އަރާނެ ވަރަށް ޮބުޑ  1ރައީސް. މިހާރު މިއަދު ްސޓިކާތައް މާފުކޮށްދިނީމާ އަެނއްާކވެސް 

ކު. އެހެންވީމާ، ނެތް މާލެއައަދަދުތަކެއް ސްޓިކާަތކަށް. ސައިކަލު ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތް. ކާރު ބަހައްޓާނެ ތަނެއް 

ޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ެއކަން ނުކޮށް މިހިނދުން މިހިނދަށް ވެސް ކުރަންކުރެވޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ސަރުކާރުން ޕާކު

ވެސް އަނެްއކާ ސްޓިާކ  އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މި ވާހަކަ ދެއްކިަޔސް އެކަމަށް ޙަްއލެއް ނާންނާނެ. މިއަންނަ އަހަރު

ވެސް ެވގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އޭެގްނ  ހުށަހެޅިދާނެ. ހުށަހެޅިމާ އެކަންފުކުރަން މި މަޖިލީހަށް މާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެނެއް ާވ ޖެހޭ މި މާލޭގައި ތޮއްޖެހިފައިނުދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ  ލުޔެއް ލިބޭ ތަނެއް އަުޅގަ

ހެދޭނެ  މަ ރަނގަުޅ ފެންވަރެްއގެ ޕާކިންިއ އެބަ ހުިރ ހަން. މާޭލގަރުމަށް ޓަަކއި ފިަޔވަޅުތަެކއް އަޅަވެހިކަލްތަްއ ޙައްލުކު

އެއް ހެދުމަށްފަހު، އަހަރީ ފީ ދައްކާއިުރގައި ކޮންމެ އި ރަނގަޅު ފެންވަރެްއގެ ޕާކިން ތަންތަނުގަ ތަންތަން. އެ

މެްނ ޅުަގނޑުތަަނށް ނުވެއްދީމާ އަ  ެއއްކޮށް ެނގީމާ، ދެން އެ އާ ނުވަތަ ކޮންމެ ކާރަކަށް ޕާުކކުރުމުގެ ފީ ސައިކަލަކަށް 

މާއެއް. އަދި ބިމުެގ ސައިދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ެވސް ޒިންހަމަޖައް ނިކުމެ އެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނީ. ޕާކުކުރާނެ ތަންތަން

ގެްނ، ެއ ކުރަނީ އިމާރާތްތައް ހަދައިއެހެން ތަންތަނުގައި ވެސް ޕާކު ާމއެއް. ދުނިޭޔގެހުލުވެރިންގެ ވެސް ޒިންއަ

މީހުން ގަވާއިާދ  ތިބެ، ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޕާކުކުރާނެ ތަނެއް ނެތޭ، މުގަިއ އެކަން ނުކޮށްއުއިމާރާތްތަކުަގއި. މި ޤަ

 ނުވޭ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ގެންދަނީ. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ބޭނުމެއްނީއޭ ބުނަމުންޚިލާފަށް މަގުމަތީގައި ސައިކަްލ ބަހައްޓަ

ކަންތައްތަެކއް ކުރާކަށް. އެެހންނަމަވެސް އެނޫން އެހެން  ަގވާއިާދ ޚިލާފު ސައިކަލު ބަަހއްޓަިއގެން ސްިޓކާ ޖަހައިގެން 

މަކީ. ގޮތެއް ނެތުނީމާ ދެން މާލެއެއް ކަމަކު، އެހެން ރަށެއް ކަމަކު އެކަން ކުރަންޖެހެނީ. އެއީ މި ހިނގަމުންދާ ކަ

ޙައްލުކުރެވޭނީ. ކުަރންޏާ މިކަން ޙައްލުވާނެ ގޮތް ހޯދައިގެން އަޅުަގނޑުމެންަނށް މިކަން އެހެންވީމާ، މިކަން ޙައްލު

ކަންތައްތަކެއް ނޫން. މި ދިގު ކު އިޞްލާޙެއް ގެނެްސގެެނއް މިއީ ޙައްލުވާން ހުރި ހަމައެކަނި ބިލަށް ކޮންމެ އަހަރަ

ތާރީޚުގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިރާްއޖޭގައި މިހުރި މައްސަލަތަކަީކ ޙައްލުނުވެ، ަތކުރާރުވަމުްނ އަންނަމުންދާ މައްސަލަތައް. 

ނުޑމެން ބަދަލުޒަމާނާ އެްއގޮތަށް އަޅު  ކޮށްއުޅޭ ުއސޫލާއި ހަމަތައް  ތަކުަގއި މިކަން ވަމުންދާއިރުގައި އެހެން ޤައުމުގަ

ނޑުމެން ކަންތައްަތއް ކުާރކަށް ިވސްނާފައެްއ ެނތް. އަދި ކުެރވެމުން ވެސް ، ބަލައި އެ ުއސޫލާއި ހަމަތަުކން އަުޅގަ
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މުޅި މަުގގެ  އޮތީ މިހާރު ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާލެ މި .ނުދޭ. އެހެންވީމާ، އަބަދުެވްސ ފެންނާނީ މިކަހަލަ ތޮއްޖެހުން

ކުރެވެމުންދަނީ. ގޭދޮުށގަިއ ވެސް ަސއިކަލް ބަހައްޓާެނ ބަޔަކީ ޕާކިން ޒޯނުތަކަކަށް ބަދަުލވެ، ޕާކު ކޮށްބައި ެއއް ބައި ދެ

. މުޅި ނޯވޭ ތަންކޮޅެއް ނޯވޭ. އަދި ަކއިީރގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުގެ ަކިއރީގައި ެވސް ސައިކަލު ބަހަްއޓާނެ ތަންކޮޅެއް

. އެހެންވީމާ، ިމއަދު މިކަމަްށ ޙައްލެއް ހޯދަން ބޭނުން ަވންޏާ ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހޭ ވަނީ ފުރިފަ މާލެ މިއަދު މި

ގާނޫނުން ކުރެޭވ  ނޫނިްއޔާ އަބަދުެވސް ޖެހޭނީ މި ފެންނަ ގޮތަށްއަަޅއި ޙައްލެއް ހޯދަން. އެހެން އަވަސް ިފޔަަވޅުތަކެއް

ފުކުރުމުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅެމުންދާ މަންޒަރު. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްިވ ޖޫރިމަނާތައް މާ

 ފުރުޞަތަށް.

  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި `. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކެޔޮދޫއަރުވަނީ  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.އިބްރާހީމަ ނިޒާރު މޫސާ މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބެހޭ ގޮތުން  ލާޙާ ދޭތެރޭގައި؛ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެްސ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞް 

ނޑު ބޭނުންވޭ. އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އި ގެ ތެރެއިން ޞްލާޙު ކުޑަ އެްއެޗއް ދަންނަވާލަން އަޅުގަ

ފުކުރުމަކުން އެއަށް ދައްކާ ޖޫރިމަނާ މާ، ޖެހުންތުގައި ުއޅަނދުތަކުަގއި ސްޓިކާޖަހާކުެރވޭ ގޮ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަ

ނޑުމެން އެންމެނަށް ވެްސ އެނގޭނެ ދުރު ރާސްތާއަށް ނުދާނެ. މާލެއަކީ  ހަމައެކަނި މިކަން ޙައްލުވެެގނެއް އަޅުގަ

ަތނެއް ނޫން. މިކަމުގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑުމެން ހީނުކުރާ ކަހަލަ އިޖުތިމާޢީ  ކުރެވިގެން ހެދިފަިއވާޕްލޭން

. މީހުން އެހާ ގިނަ. އުޅަނދުފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަދަދު ރިމަތިވެފަވަނީ ކު ބޮޑެތި މައްސަލަތައް މާލެއަްށ މި

ިމގޮތަށް ހަމައެކަނި ޖޫރިމަނާ ތް ޙައްަލކީ، ކަމަށް އޮ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ނުކުރެވޭހާ ގިަނކޮށް ފެންނަމުން މި

ނޑު ނުދެކެން. މިކަން ކުުރމަކީ އެފަދަ ޖޫރިމަނާތަކެއް ކުރެވިފަިއވާ ނުވަތަ ފަރާތަކަށް މާ ފުކޮށްލުމަކުން ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ އެްއވެސް ަޝކުާވއެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މި ބާވަުތގެ  ލިބޭ ލުޔެއް ކަމަކަށް ވާތީ ެއކަމާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުއްލިކަ ުކއްލިއަށް ކޮށްލުުމގެ ބަދަލުގައި ދުރު ރާސްތާއަށް ިވސްނައިގެން ައޅުަގނޑުމެްނ ންތައްތައް އަުޅގަ

ނެއބަ ހޯދަންމިކަމާ ބެހޭ ޙައްލުތަކެއް  ެދއްެކވި ބަެއއް ިއއްޒަތްތެިރ ޑުމެްނގެ ތެރެއިން ކުރިން ވާހަކަޖެހޭ. އަޅުގަ

ލަތްަތއް ހުރި މިންވަރަކުން ޕާކުކުރުުމެގ ަގނޑުމެންނަށް މާލޭގައި ވެސް ވަސީއަޅުަދއިން، ބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަމެން

ހޭ ދަތުރުފަތުރާ ބެ ޙައްލުކުެރޭވކަށް ނެތް. އާއްމު ކަންކަން އިމުކޮށްދީގެން ނޫނިްއޔާ މިވަސީލަތްތައް ސަރުކާރުން ޤާ 

ތަކުގައި ވެްސ ހޭ. ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ސިޓީޖެފުޅާކުރަން އެބަ  ޚިދުމަތް ސަރުކާރުން ވަރުގަދަކުރަން އެބަ ޖެހޭ.
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މު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ުފޅާކޮށް، އެކަންކަމަށް ސަމާުލކަންދީގެން ކޮންމެ މީހަކަށް އާއް

ދިނުމުގެ ުކރުމުގެ ނުވަތަ ހޯދައިއްތަރެއްގެ އުޅަނދުަތކެއް މިލްކުއުޅަނދެއް، ނޫނީ ކޮންމެ މީހަކަށް އޭނަ ބޭނުންވާ ވަ

ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކުރުމުެގ ަބދަލުގައި، މިދެންނެވި ކަހަލަ ަކންކަމަށް މިހާރު މި ޒަމާނުގަިއ ސަމާލުކަންދީގެން ކުިރއަށް 

ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ވެްސ މިދެންނެވި ކަހަލަ ވިސްނުން އިސްކޮށްގެން މި ބާވަތުެގ 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަެނއް ކަމަކީކަންކަން ކުރީމާ ރަނގަުޅވާނެ މިފަދަ ބިލެއްެގ  ،. އަދި މިއާއެުކަގއި އަުޅގަ

ލިބޭ ފަދަ މާނައެއް ކުށަށް އަަރއިގަންނަން ހިތްވަރު ސަބަބުން، އިޞްލާެޙއްގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނުޑ ގަބޫ ެއއީ  ަގނޑުމެންނަށް މިއިން ޭދހަކޮށްދެވޭ ކަމަށް ވަންޏާއަޅު ކުާރ ގޮތުަގއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ލުވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ުނވާނެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރުެވސް މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ 

ކޮންމެ ކަހަލަ ބާވަތެއްގެ ކުށަށް  .ަވކި ކަހަލަ ކުށެއް ނޫންކުށަށް އަރަިއގަތުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި 

އެ ކަންކަމަށް ގޮތުަގއި ފެނިފަިއ މި އޮންނަނީ. ތެރޭގައި ވަރަށް އާްއމު ކަމެއްގެ  ގަތުމަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެވެސް އަަރއި

، އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، ގާޫނނުތައް މި ހެދެނީ މި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި  ވެފައި މިޖެހިލުންވުން ކުޑަ

ނޑިތައްައޅުަގނޑުމެންގެ ުޒވާނުންގެ ސި  .ކުރުމަށް ޓަކައިމަނާ ޖެހޭ ިއޞްލާޙުކުރަން. ުޒވާނުންނަށް  ވެސް އެބަ ކު

އްޤީވެގެން ޖެހޭ. ޤައުމު ތަރަ ރަނގަޅު ވިސްނުން ވިސްނައިދޭން އެބަ .އަޅުަގނޑުމެން ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު އެބަ ދޭންޖެހޭ

ސް ވެ ރޫހާނީ ގޮތުން، މާއްީދ ގޮތަކުންނެއް ނޫން. މާނަީވ ގޮތުން ،މާރާތުގެ ގޮަތކުން ނޫންއި ހަމައެކަނި އަންނަންޖެހޭނީ

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ހުރި މި ބާވަތުގެ އިޖުތިމާއަޅުަގނޑުމެން އެބަ ތަަރއްޤީ  ޢީ ާވންޖެހޭ. މިގޮތަށް ވެގެން ނޫނިްއޔާ އަުޅގަ

ނޑު އުްއމީދުކުރަނީ ސަރުކާރުން ދުުރ މައްސަލަތައް ފަސޭހަކަާމއެކު ޙަ އްލުެވގެނެްއ ނުދާނެ. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ،އްދަށް ވިޔަސް ވެސްމި ސަރަހަ، ސްއަިދ ހުޅުމާލެއަށް ވިޔަ، ސްމާލެ އަށް ިވޔަ، ލޭނެއް ހައްދަވާަފއިރާސްތާގެ ޕް

ކުެރއްވުން. ޝުކުިރއްާޔ އި މަސަްއކަތްޕުޅުތަެކއް ައވަސްކުރުމަށް ޓަކަވިޔަސް ެވސް މި ކަންކަން ޙައްލު ރާއްޖެ އަށް

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އި ކުރިއްާޔ ޝު އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ  ކުަޑހުވަދޫއަުޅގަ

 ޢާމިރަށް. އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނުޑ އެންެމ ފުރަތައި ޝުކުރިއްާޔ  ވެސް ައވަްސެވަގންނާނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި  މައްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ާކޑު އޮތް ދިވެހި ރައްޔިތަކު ޯސޝަލް ދިވެހި އަިއޑީނދު، ހި ޤައުމަކަށް ވީމަކީ ސައްަތއިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައު
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ނޑު ހަމަގަދައްކާފަިއވާ ވާމީޑިޔާަގއި  ފަދަ މިބާރަތުން ކުށްވެރިކުރާ ވާހަަކއެއް. ެވސް ހަރުކަށި އި އިމުހަަކއަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހެްއދެވި ފަރާތާ ގުޅޭ ވާހަކަތައް އަޅު  މެދު ހަރުކަިށ  އެ ފަރާތަކާ ،ވާނަމަ ގޮތުން ދިެވްއސަކު ދަްއކައިފި ކަމަށްގަ

ނޑު މިހާރު ފިޔަވަޅު ސޯޝަލް މީޑިޔާަގއި ޖަހާފައިވާ ޕޯސްޓަކާ  އެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫުލކުރަން. އަުޅގަ

 ށް އެ ބަސް ބެހޭ ފަރާތަކަށް ހާޒިރުކޮ ކަމާ މި ވަގުތުން މި ވަގުތަށް ސަރުކާރުގެހަމަ  ،ގުިޅގެން މުޖޫ ނަޢީމް

ނުޑ ހަމަ ގޮވާލަން. އާދެ! ކޮންމެ ތަނަކު އުޅުނު ކަމުަގއި އާ މެުދގަިއ ފިޔަވަޅު ކުށްވެރިކޮށް އޭނަ  އެޅުމަށް އަުޅގަ

އަސާީސއާިއ ޤާނޫނުހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ޢަމަލު ހިންގާފަިއވާކަމީ މިއީ ދިވެމެދު  މަވެސް އޭނާ ގެނެްސގެްނ އޭނައާނަވީ

ނޑުމެން މާތްވެގެްނވާ އިސްލާން އަދި  ނޑަ އެހެން ގާނޫނުތަކާދީުނގެ އަސްލުަތކާއި ހެދިފަިއވާ އަުޅގަ  ޚިލާފު އެިޅގެން ކަ

ނޑުމެން ކުރަން. އަދި އެ ކަމަކަން އަޅުަގނޑު ހަމަ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިވާތީވެ އެ ކަމެއް ކަމަށް ށް އަޅުގަ

ްއޒަތްެތރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާއިާރގެ  ސް ވަން. އާދެ. ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަްށ މަޑަވެލީރުވެތި ވެ ބި

 ުޒވާނުންނަށާއި މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ވަަޑއިގަތުމަށްފަހުާރތުން ވަރަށް ފުންކޮށް ވިްސނާއިޞްލާޙަކީ ސަުރކާރުގެ ފަ

 ކަުމގައި ރުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ އިޞްލާޙެްއ ށް ބޮޑު ދަތިތަކުން ސަލާަމތްކުރަރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފަިއވާ ވަ 

އަދި ާޚއްަޞޮކށް އަދުގެ ސަުރކާރުން މި  ،އް ސަރުކާރުންއަޅުަގނޑު ެދކެން. އާދެ! މިފަދަ ކޮންމެ އިޞްލާޙެ

 ،ނުމަށް ޓަކައިދިމަގު ދައްަކއިރަނގަޅު ޚާއްޞަކޮށް ުޒވާނުންނަށް، ޒުވާނުންނަށް ންނަށް، ދަނީ ރައްޔިތުކުރަމުން

ނުޑ ދެކެނީ.  ެރވޭ ކަެމއްެގ ގޮތުަގއިތަްއ ދަސްކޮށްދިނުަމށް ޓަކަިއ ކުއުސޫލުރަނގަޅު ހަމަތައް، ރަނގަުޅ  އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި މާލޭގައި ޕާކު ޖެހޭ އަޅު ންގަބޫލުކުރަ ގެ ކަންތަްއ އޮީތ ހަމަ ދަތިކޮށް. ދަތިކޮށް އޮތީމާ، ުކރުމުގަ

ނުވަތަ ގަާވއިދާ ، ނުވުންރަށް ފަސޭހަވާނެ ގަާވއިދާ ޚިާލފުވަ ހަމަ ތަނުަގއި  ވެސް މި ންމެ ބޭފުޅަަކށްއަޅުަގނޑުމެން ކޮ

ަތކެތީގެ އަދަުދ ެދއްުކން. އެހެންނަމަވެސް، ާރއްޖޭގައި ުދއްވާވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވާހަކަވުމަކީ ެވގެންޚިލާފު

އްލެއް ހޯދަން މި ކަމަށް ކޮންމެވެސް އެހެން ޙަ، ނީ. އެހެންވީމާވަސަބަބުން މި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިދިއުުމގެ ގިނަެވގެން

 ނުވާނެކަން ސަރުކާރަށް ވިްސނިވަަޑއިގެން މިކަން ކޮށްފައި ޙައްލު ކުރުމަކުންނެއް މިކަން ކަނި ޖޫރިމަނާހަމައެ .ޖެހޭ އެބަ

އަދި އެހެނިހެން  ،ނައިދީވަނީ. އެހެންވީމާ، ީމގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުަގއި ހިފުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުންނަށް ިވސް މި

މި މަޖިލީހަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ހަމަ ވެސް  ިދނުމަކީފުރުޞަތު ހޯދައިގާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަުކގެ ެތރެއިން އެ 

 ވާނަމަ  ކަމަށްއަޅުަގނޑު ދެކެން. މި ބާވަުތގެ ކޮންމެ ކަމަކުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ހެޔޮ ޢިބުރަތް ލިބިގެންފި 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ހެދޭ  ލިިބގެންދާނެ. ގިނަ ތަންތަން އްލުޙަނަށް އެ ކަންކަުމން އަސްލު އެެދވޭ އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެސް، ކުރެވޭނެ ނިޒާެމއްގެ ތެރެއިންޕާކު އެްއގޮަތށްެވސް އެބަ ހެެދންޖެހޭ ވެލާނާގެއެކޭ  މާރާތްތައްއި

ވެސް  ތެރޭަގއިވެސް ގޭ ން. އަމިއްލަ ގެ ހަދާއިުރގައި އެހެނެއް ނޫ ނަށް މިއަދު ެފންނަމުންދަނީއަޅުަގނޑުމެން

އްުލ ބާވަތުގެ ކަންކަމަށް ޙަ މި ،ނަމަ ދާށް އެކަން ިޑަޒއިންކުރެިވގެންކުެރވޭނެ ގޮތްތަކަޕާކު ވަަރކަށް ކޮންމެވެސް

 ހިެއއްނުވޭ މި ިދއްކުރުމަކުންނެްއ އަޅުަގނަޑކަށް ށް އިނގިލިމާލަކަދި ހެންވީމާ، ހަމައެކަނި ސަރުކާރާ ލިބިގެންދާނެ. އެ
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 ވަރަށް ބޮޑު. އިވެސް މީގަ މާގެ އަމިއްލަ ފަރުދީ ޒިންމާތައް. ތިތުގެ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ޙައްލުެވގެންދާނެހެނެއްބާވަ

އަޅުަގނުޑގެ  ،ދަންނަވަން ސް ައޅުަގނުޑ ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެއްކޮށް ވެ އިމުއެހެންވީމާ، މި ކަންކަމަކީ ހަމަގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ބައެއް ؟ިގނައިން ސްޓިކާ ޖަހާފައިވޭ. ީކއްކުރާނީވެސް ވަރަށް  ސައިކަުލގައި ފަހަރު ބޭންކަށް  އަުޅގަ

ވެސް ތަނެއްގައި ބަހައްޓާަފިއ ބަހައްޓާެނ ތަނެއް ނުހުރޭ. ކޮންމެގައި ފައި ބޭންކު ސަރަހަްއދުގައި އެތާ ގޮސް

ޖެހުމަށްފަހު އެއަށް ފައިާސ ސްޓިާކ ޖަހާފަ. ކާޮއންނަނީ ސްޓިއަންނައިރުގަިއ އަންނަން މި ދާންޖެހެނީ. ކޮށްލާފައި އަވަސް 

ނޑަާނޅާހާ ހިނދަކު  އެނގޭ. ވެސް ޖެހޭނެ. އެީއ ހަމަ ަޔޤީނުންއްކަންދަ އެ ފަިއސާ އެހެންވީމާ، ވަކި ގޮެތއް ކަ

ެގ ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަދު ންޏެއް ސަލާމަތްބޮލުގައި ެއޅިފައި އޮްތ ބޮޑު ދަރަމިހާރު ރައްޔިތުން  ދައްކަންޖެހޭނެ.

ެވސް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި ވަރަްށ  އިމުކަމީ އަޅުަގނޑު ހަމަގަ ކާރުން މިކަން ކޮށްދެއްވާ ސަރު

އްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުިވ ޝުކުުރ ދަންނަވާ ކަމެއް. ދެން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އި އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު 

ކުރުމުގެ ގާނޫނަކީ ވަރަށް ފަުތރުޅުްއވާފަިއވޭ. އެްއގަމު ދަތުރުހުށަހަ ފަދައިން އެ މަނިކުފާނު ވެްސ މި ކަމަށް ބިލެއް 

ރާއްޭޖގައި  މަވެްސ މިވީނަ ބޮޑެތި އިޞްލާޙުތަެކއް އަްނނަންޖެހޭ ގާނޫނެއް. ކޮންެމ ގޮތަކަްށ ދިމާވި ކަމުަގއި 

ންވީމާ، ިމ ވަމުން. އެހެނީ ގިނަކަމަކު ދުއްވާ ަތކެތީެގ އަދަދު ދަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެހާ ބޮުޑ ޖާގަެއއް ނެތް. އެ

ވާތީވެ ސަރުކާރުން އެ ދަނީ އެކަން ކުރަމުން.  ކަމަށްއެޅުން ލެއް ލިބޭނީ ހުޅުމާލޭގައި ބުރިޖުއްކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ޙަ

ބުރިޖު އެޅުމަށްފަހު މަދުވެގެންދާނެ. ވެސް  ތަކެތި ހަމަގައިމުނުގަިއ ތާށިވެފައި ހުންނަ ދުއްވާއެހެންވމާ، މި ތަންތަ

މާ، ވީާހވެސް އަވަހަކަށް ވާނެ. އެެހންވީދުްއވާ ވެިހަކލްތައް ގިަނވެގެންދާނެ. ެއ މަންޒަރު ރީތި އިމަތީގަބުރިޖު

އަިދ  ތަކަްށ މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުންދެްއަވއި،އެޅުމަށް ޓަކަިއ ސަރުާކރުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްބުރިޖު

ެއއްބާރުލުންދެްއވަިއ، ެއކަން ހަމަަގއިމުވެސް ކަުމގައި އެ އަދި ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ެވސް  ،ޔިތުން ވެސްރައް

އޮތީ ހިއްކާފަ. އެހެންވީމާ،  ކަހަލަ ބޮޑު ބިމެއް އެ ދެން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލޭ ކަުމގެ ޔަީޤންކަންކުރެިވގެންދާނެޙައްލު

ނި ނޭފަތުކުރިއަށް ހަމައެކަ، ހަމަެއކަނި ަކއިރިން ރުކާރުން އެ ގެންުގުޅއްވަނީކޮށްދިނުމުގެ ވިސްުނން ސަމި މާފު

ނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ ިވސްނުމެއްެގ ތެރެއިން ކަމަކަށްވިސްނާ މިދެންނެވި ދުރު ވިސްނުމުގެ ތެެރއިން ވަރަްށ ، އަުޅގަ

ނޑު ެދކޭތީެވ، މި އިޞްލާޙަކީ ައޅުަގނުޑ  ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް އެ ަވނީ ކޮށްފައި ކަމަށް ހަމަަގއިމު ވެސް އަުޅގަ

ާތއީދުުކރާ އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ދަްނނަވަިއ، ސަރުކާރަށް މިފަދަ ކަމެއް، ރައްޔިތުްނގެ ބޮލުަގއި  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް

ޔާމީން އެ ކޮށްދެްއވާ هللا އެޅިފައި އޮތް ދަރަންޏެްއ ފިލުވައިެދއްވުމަށް ަޓކަިއ އަުދެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު 

 ުރ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.މަސައްކަތަށް އަުޅަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުގެމަނަ

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ގާނޫނު(  2009/5ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝު

އަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާުޙ ވެްސ، އަިދ މަގުމަތީަގއި ހިނގާބިާގވެއުޅުާމއި މަުގަގއި އެތައް ަބއެްއގެ ފުރާނަަތއް 

ގުމަތީގައި ިހނގާއުެޅވޭނެ ގޮތްތަެކއް ޤާިއމުކުރުން މިއީ މަޤްޞަދު. މި ރައްކާތެރިކުރުާމއި އަމާންއަާމންކަމާ އެކު މަ

މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަަކއި، މި މަޤްޞަދާ ދިާމއަށް އަމާޒު ހިފުމަށް ޓަަކއި އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން މި ޖެހެނީ 

ނޑުމެންނަށް ލިބެންހުރީ ިކހިނެއްތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރަ ީއްސ. ހަމައެކަނި ުޒވާނުންނަށް މަގުމަތީގެ ރަްއކާތެރިކަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަެކއް ައޅަިއގެންނެްއ މަގުމަތީގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އަމާންކަމެއް ނުލިބޭނެ. 

ޒުވާނުން ތިބި ގޮަތކަށް ޫދކޮށްލައިގެންެނއް ައޅުަގނޑުެމންނަށް އަމާންކަމެއް ނުލިބޭނެ. ޒުވާނުންނަށް ލޯނުގެ 

ތަނަވަސްކޮށްދީ، ޒުވާނުން ވިޔަފާރިވެރި ުޒާވނުންތަކަކަށް ހަދައިދީ، މަގުމަތީގައި މި ތިބި ޒުވާނުން  ފުރުޞަތުތައް

ވަޒީފާތަްއ ހޯދައިދީ، އަދި ުޒވާނުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކޮްށގެން ނޫިންއޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަކަށެްއ މި 

ވަނަ މާއްާދގެ  7ށް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބެނީ މި ގާނޫނުގެ ޤައުމަިއގެން ކުިރއަށް ދެޭވކަެށއް ނެތް. ައޅުަގނޑަ

)ނ( ގަިއ މި އޮތީ، މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ަގާވއިދާ ޚިލާފު ެއއްގަމު އުޅަނދު ޕާުކކުކުރުމުެގ 

ރަން ފެށުމުގެ ނިޔަލަށް ސަބަބުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުަގއި މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކު

ދައްކާފައިުނވާ ފައިސާ މި ާގނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު މާފުވިއްޔޭ. މިއީ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ުޒވާނުންނަށް 

ނޑުމެން ކުރަންވީ ކަންތައްތަަކކީ.  ލައްަކއިން ޒުވާނުން ދަރަނިވެރިކޮްށގެްނ  2ލައްަކއިން،  1ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޒުވާނުން ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެނަކަށް ނުކުރެ  ވޭެނ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން އަމާުޒކޮށް ާވހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ ކަންތައްތަެކއް ކުރަން. ިމ ޒުވާނުންނާ ދޭތެރޭަގއި ައޅުގަ

އްޓުމަށް ޓަކައި ހަމައެކަނި މި ވިސްނަންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަގުަމތީގެ އަމާންކަން ބެލެހެ

ޒުވާނުންނަށް ފޯކަސްކޮްށގެްނ އަޅުަގނޑުމެނަށް ކުރެވޭެނ ގޮތެއް ނެތްކަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ބޭރުގެ 

ކިޯލ ކުނި އަރުވަިއގެން މި ފެންނަނީ ބޮޑެތި ޕިކަޕުގެ ގޮތުަގިއ  250އެިކއެކި ބިދޭސީންތައް މި އަންނަނީ ބައިސްކަލަށް 

ނީ. މީގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރި ނުރައްކާަތއް ވަރަށް ގިނަ. ކުއްިލއަކަށް މަގުމައްޗަށް ުނކުންނައިރުަގިއ މި  ފެންނަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ ސިޓީ ކައުންސިލުެގ  މުޒާހަރާއެްއގެ މެދަށް މި ވަދެވެނީ. ނުރައްކާތެރިކަން ވަރަްށ ބޮޑު. އަޅުގަ

މުޅިން މާލެއާއި ރާއްޭޖގެ އެތަންމިތާގަިއ މި ދަނީ އާއްމުވަމުން،  ދައުރު އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަން

ސާފުތާހިރުކަން ނެތުމުމުގެ ަސބަބުން. މިހިރީ ދައްކަންޖެހޭ ާވހަކަތައް. ހަމައެކަިނ ައޅުަގނުޑމެންގެ ުޒވާނުންނާ ދިމާއަށް 
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ނޑުމެން ތަނަވަސްޮކށްދިނީމާ، މި ޒުވާނުން  ޒިންމާދާރުކުރުވާށޭ، ުޒވާނުންނަށް ޒުވާނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް އަުޅގަ

އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދޭނެ ކަމެއް ނެތޭ ވާހަކަދަްއކާ މީހުންނަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ 

ވާހަކަައކީ، ޒުވާނުނަށް ައޅުަގނޑުމެން އިތުރު ފުރުޞަތުތަްއ ހޯދައިދީގެން ނޫނިއްޔާ މި ަޤއުމު ނެތޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

މިއަދު މި ހިއްސާކުރަނީ ުޒވާނުން. ުޒވާނުން އެ ގޮތަށް  40އެޭޅކަށެއް. މުިޅ މި ރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ % ހަމައަކަށް

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އިހަކަށްދުވަހު ެވސް ުކއްތާތަކެްއ އެތެރެކުރިތާ ެއއް  ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް. ސަބަަބީކ އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް ބޮޑެތި ވިޔަފާ ިރކުރާ މީހުންތައް އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ މަސްދުވަސް ނުވަނީސް އަުޅގަ

މަސްތުވާތަކެތި ފޮުރވުމަށް ަޓކައި މަަސއްކަްތކުރާ މީހުންތައް ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަްއޗަށް މި ހާޒިުރކުރަމުން ދަނީ 

ލަން ބޭނުންވާ އެްއ ކުއްތާުކގެ ޛަރީޢާއިން. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު އިޞްލާުޙުކރަމުން އަންނައިރު ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށް

ަގއި މި އޮތް، )ނ(ަގއި މި އޮތް، އެ މާއްާދގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ  8ކަމަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ގަިޑއިރުގެ ތެޭރަގއި  24މަތީން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއިން އެ އުޅަނދު ނަގަިއގެންގެންދާ ވަގުތުން ފެިށގެން 

ސޭހައިން ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ާއއްުމކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެ އުަޅނދާ ހަވާލުވުމަށް އުޅަނުދގެ އުޅަނދެްއގެ މައުލޫމާތު ފަ

ދުވަުހގެ މުއްދަުތ ގުނަން ފަށާނީ؛ ދެން މި ގާނޫނުަގއި މި އޮތް  15ުދވަހުެގ މުްއދަތު ދޭންވާނެެއވެ.  15ވެރިފަރާތަށް 

ން ނުވަތަ އުޅަނދު ާއއްމުޮކށް ހުޅުވައިެލވޭ ނީލަމެއްަގއި ުދވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަުވމަށްފަހުގައި އުޅަނދު ނައްތާލު  15

ނޑުމެން  ނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި މާއްދާއަށް އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ ވަރަކަށް ދުވަުހެގ  30ވިްއކާލުން، މިއީ އަުޅގަ

ގޮްސ ހުއްޓާ،  މުއްދަތެއް ދޭން، އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އެީއ ައޅުަގނޑުމެްނ ބޭސްފަރުވާައކަށް ވެސް ާރްއޖެއިން ބޭރަށް

ނޑުމެންގެ ކާެރއް، ނޫނީ ޕިކަޕެއް، ނޫނިްއޔާ ައޅުަގނުޑމެންގެ ލޮރީއެއް ވިްއކައިލާަފއި  15 ުދވަސް ނޭނގި ހުްއޓާ ައޅުގަ

ނޑުމެނަށް ފެްނނާނީ. އެހެންވީމާ، ތިރީހަކަްށ ދުވަހުގެ ުމއްދަތު ދިނުމަކީ އެީއ އެންމެ އެކަީށގެންާވ  އޮްއވާ އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫ  ލުކުަރން. ކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ނާޝިދަށް.

 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ެއްއަގމު ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ކޮންމެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި  ނުންކުރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ވެސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލުމަށް މި ފުރުޞަތުގެ މި ބޭ އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައިޞްލާޙަކުންނެއް އަޅު އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ބިލަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ ހަމައެކަނި ިމ އި  ގަ
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އްލެއް ނާންނާނެ. މާލެ ތޮއްެޖހިފައިވާ މައްސަަލއަކީ ޮބޑު މައްސަލަެއއް. އެހެންނަމަވެސް ދިމާވެފައިވާ ަމއްސަލަތަކަށް ޙަ 

ނޑުމެން ނަމާދު ެނއް ނުާދނެކަން. އަހުރިހާ މަްއސަލައެްއ ޙައްުލވެގެ މި ބިލަކުންނެއް އަޅުަގނޑަްށ ވެްސ އެނގޭ ުޅގަ

 ،ގަީޑގައި މިސްކިތްަތއް ފުރޭ. އަދި ހަމަ އެގޮތުން ސްކޫލް ގަީޑގައި މަގުަތއް އެހާ ބާރު ބޮޑުވޭ. ސްކޫލުަތއް ފުރިފައި

ވަރަށް ބޮޑެތި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް. އަޅުަގނޑަށް މި  ނެތް. މިހިރީ ހުރި  ކުާރނެ ތަނެއްމިސްކިތްތައް ފުރިފަ. ޕާކު

ނޑަށް މި ފާހަގަކުާގނޫނުތަކަށް ބަދަލުގެންނަމުން ނޑުމެންއަުޅގަ ؛ގާނޫނުން ުކއްލިއަށް ރެވެނީ ުކއްލިދާއިރުަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ތަންކޮޅު ރަނގަޅަށް ދިރާސާނުކޮްށ ބަދަލުކުރަމުންދާ ތަން. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި 

ނޑު. އަނެއްހުށަހަޅާފަ އޮތް އިޞްލާޙެއް މެންބަރު އެބަ މެން މި ކާ މި އޮތީ އަނެއް އިޞްލާޙު. އެެހންވީމާ، މއަުޅގަ

ނޑުމެން ޒިންމާދާރުކޮށްގާނޫނު ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަްނ  ،އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަން ،ހަދާ މަޖިލީހުން މިއަށްވުރެން އަުޅގަ

ނޑަްށ  ،ނަމަ ޅާކޮށްފައި ދެން އެ އިޞްލާޙުތައް ުހށަހަތައް ތަންޮކޅެއް ރަނގަޅަށް މުރާޖަޢާބޭނުންވާ އިޞްލާޙު އަޅުގަ

އިޞްލާޙަށް ވާހަކަދައްކަވާ ބޭފުޅުން ވެސް އެަބ  މި ބިލަށް، ތަނުގައި ބައެއް ހީވަނީ ހާދަ ރަނގަޅުވާނެހެން. މިހާރު މި

ބޭނުންވާ އިޞްލާޙު ިމ ތިމަންނާމެން ގެންނަން  ޙައްެލއް ނޫނޭ. ިމ ަވގުތަށް ވިދާޅުޭވ މިއީ އަދި މި ކަަމށް އޮތް

ފުވުން. ޖޫރިމަނާ މާ މަނާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އަށް، ޖޫރި 7ގެ ގާނޫނު . ދެން މިގެންނަނީއޭ

 ެދނީ ކޮންކަހަލަ މެސެޖެއްތޯ؟މަނާ ނުދަްއކާ. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުމެން މި ޖޫރި، އެކަން ހަމަ ކުަރންވީ .ރަނގަޅު

ތެއް އެ ީވ. ެއީއ ދެން ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ދެން ވަރަށް ދެރަ ގޮ ؛މަނާ ގަވާއިދުން ދައްކާަފިއ ހުރި ފަރާތްތައްޖޫރި

ތްތަކަށް މިފަހަރު މި މަނާ ނުދައްކާ ހުިރ ފަރާމިފަހަރަކު ނެތް ގާނޫނާ ެއްއގޮތަށް ޖޫރިދައްކާފަ ތިބީމާ އެ މީހުންނަށް 

ނޑުމެންނަށް މީގެން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބޭ ަކމަކަށެއް ނުވާނެ. އަލިބެނީ މާ ސްުލގަިއ ފު. އެހެންވީމާ، މިއީ ވެސް އަުޅގަ

ގައި ވެސް ިމފަދަ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ތަންތަކުަގއި އޮންނަނީ ސެޓްފިކެޓް އޮްފ ހެން ތަންތާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދުިނޔޭެގ އެ

އޭނަގެ ެއވަުރގެ ކެޕޭސިޓީ  ،. ެއއީ އެ މީހަކަްށ ދުއްވާ ތަކެތި އެތެެރކުރުމުގެ ކިޔާ އެްއެޗއް އޮންނާނެ އެންޓައިޓަލްމަންޓް

ލްމަންެޓްއ އިޓަގަިއ ވެްސ ސެޓްފިެކޓް އޮފް އެންޓަތަންތާ ސީ.ީއ އެއަްށ ިކޔާނީ. ސިންގަޕޫރު  ،ޖާގަ ހުރިތޯ ،ހުރިތޯ

ނޑުމެން އިތުރަށް ލާރި  ެވއްދީމާމި ވާ ގޮަތކީ ައޅުަގނޑުމެން ވެިހކަލް  ނަށްއޮންނާނެ ވެހިކަލް ހޯދުމަށް. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ޑިއުޓީ ބޮއަށް  200އެބަ ލިބޭ. % ޑުކޮށްފިން. އެހެންވީމާ، ދައުލަތަށް ގިނަ ލާރި އެބަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރޯްޑވާދިނަސް ިކޔާ ެއއްެޗއް ހެދިްނ. އެކަމުން ދައުލަތަށް ލާރި  ލިބޭ. އެ ވެިހކަލް މަގުމަތީަގިއ ދުއްވަން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ނޫނޭ ރޯޑެއް. އެކަމަކު ައޅުގަ  ރޯޑްވާދީތޯ ވެހިކަލް. ވެހިކަްލ ވާދީއެއް ؛ލިބޭ. އެކަމަކު، ވެިހކަލް

މެއް ކުރީަމ ހުރިހާ ކަ ރޯޑްވާދިނަސް ހަދަިއގެން އެބަ ދުއްވަން. ދެން އަނެްއކޮޅުން އެބަ އިންުޝއަރެންސެްއ ނަަގން. މި

 އެންމެ ކުޑަމިނުން ޕޭ ޕާކިން، ލާރިއެއް ދީފައި  ،ޕާކިން ގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއް ޕޭލިބޭއިރު ލަތަށް ލާރިދައު

އްލުެވގެން މީަގިއ ޙަނޑުމެންނަކަށެއް ނުދެްއކޭ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ަކންކަން ކޮށްލާނެ ތަނެއް އަޅުގަ ޕާކު

ޖެހޭ  ދުރަށް އެބަ ަގނޑުމެންގެ ވިޝަން މިއަށްވުރެއްލުވާީނ. އަޅުވާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ޙައަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިމާވެފައި
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އްލުކުރުމަްށ ލެއަށް މި ދީފަިއވާ ތޮއްޖެހުން ޙަކޮށް މާާޚއްޞަ، ވިސްނަން. މުޅި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި 

ނޑުމެން އެބަ  އަްށވުރެޓަކައި މި ޅު ޖެހޭ މި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ބިލަށް ރަނގަ ފުޅާ ާދއިާރއެްއގައި އަުޅގަ

ރު މިހާ ؟ކުރެވޭެށއް ނެތް. މީހުންގެ ގެދޮރަށް ވަެދވޭކަެށއް ނެތް. ކީއްކުރަންތޯއިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން. ޕާކު

ބަހަްއޓަންވީ. އިމަޖެންސީ އަޅާފައި އަްނނަ  ،ސްޓިކާޖެހުން ހުއްޓާލީމާ ހޮސްޕިޓަލު ކުރިމަތީގައި ވެްސ ބަހައްޓަންވީ

ހުކުރު ގަީޑަގއި އެީއ މިސްކިތެއް މިހާރު. ދެން  ހުކުރު ދުވަހުގެ، އެމްބިއުލާންސަކަށް ެވސް ނުަވދެވޭ. ހުކުރު ދުވަހު

ނޑަށް ހީވަީނ ނަމާދަށް ތިބުން އެއީ ދެން ވަރަށް ރަ ނަގޅު ކަެމއް. އެަކމަކު ނަމާދަށް ތިބޭ ބަޔަުކ ވެސް އަުޅގަ

ދެން ތަނެއްެގ ދޮރުމަތީަގިއ އެމްބިއުލާންސް ވެްސ ދެން  ތިބީމާ  ނަމާދަށް ދެން ތިމަންނަމެން .ވިސްނާލަންޖެހޭނެހެން

ތިބީ. އެހެންވީމާ، ދެން އެ  މަޑުކޮށްލަިއގެން އޮންނަންވީ ނަމާދުކޮށް ނިމެންދެން. ދެން ތިމަންނަމެން ނަމާދަށް މި

މީހަކު ވެްސ ވަދެގެންނެްއ ނުވާނެ. ުނކުމެގެން ެވސް ނުވާނެ. އެެހންވީމާ، މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ގަިއ ބަލިގަޑީ 

ދެން ބަލިމީހާ ވެސް އިމަޖެންސީަގއި ދާންވާ  ންނަމެން މިތިބީ ނަމާދަށް ތިބީމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުން ިމހިރީ. ތިމަ

ނަމާދު ނިމެންދެން މަޑުކޮށްލަންޖެހޭ ހިސާބަށް މިހާރު ކަންތައްތަްއ ޮގއްސަިއ އޮތީ. އެހެންވީާމ،  އެމްބިއުލާންސް ވެސް

އުމީ ފެންވަރެއްަގއި މި ައޅުަގނޑުެމން ޤަޖެހޭ ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނައި  އެބަ މި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތއް އަުޅަގނޑުމެން

ވެފައި މިވާ އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމުަގއި މިހިރި ހާރު މާލެއަށް ދިމާމި ،ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ކަމާ

 ގޮތުން ފުާޅ ދާއިރާއެްއަގއި ވާހަކަަދއްކަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  މައްސަލަތަކާ ބެހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ ޮތއްޑޫ  ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.އިބްރާހީމް ޙަސަނަ

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:

ްށ )ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު( އަ 2009/5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ތާއީދު  ނޑު ދަންަނވާނީ މި އިޞްލާަޙކީ އެކަނި ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙަށް ައޅުގަ ކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވަން. އަުޅގަ

ޖެހުނީ ނޫނޭ. މިއީ ދޮށީ އުމުރުގެ މީުހންނާ ވެސް ގުޭޅ އިޞްލާެޙކޭ. އެހެން ދަންނަވާލަން ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ އިޞްލާެޙއް

ވެސް. އެހެންވީމާ، ިމއީ ދެ ނޫްނ ދޮށީ އުމުރުގެ ބޭފުޅުްނގެ  ސްޓިކާ ޖަހާފައި ހުރި ަސއިަކލުތަކުގެ އަދަދު މަދެއް

ނޑު ވަރަށް  އުމުރަށް ފެތޭ އިޞްލާޙަކަށް ވާތީ މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒަށް އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ޞްއިޚްލާ ގޮތުަގއި  ދަންނަވަން. އަދި ސަރުކާރަށް ވެސް ދަންނަވަން. ައޅުގަ

އެ ކަެމއް ކުރަން ަމޖުބޫރުވާނެ ރައްޔިތުންނަށް.  ގާނޫނަކުން ާލޒިމުކޮްށފިއްޔާ ޅުަގނޑުމެންއެްއވެސް އިރެްއަގއި އަ 
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ނޑު ތާއީދުކުރާ ކަމެއްބަާލއިރު ސްޓިކާ ތޮއްޖެހުން ހުރި ވަރަށް އެްއވެސް އިރެްއަގއި މާލޭަގއި  ނޫން.  ޖެހުމަކީ އަުޅގަ

ނގޭ ްސޓިކާ ޖަހާނެކަން. އެ ނުކުންނައިރު ވެްސ އެބަ ކުރެވޭނެ ގޮެތއް ނެތް. ެގިއންމާލޭގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ނެތް. ޕާކު

މިތަން ވެސް  ؛މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން ވަަޑއިގަތަސް  ،ށް ދިޔަޔަސްބޭންކަ، އެހެންނަމަވެސް ގޮސް އަދި ނަމާދަށް ދިޔަޔަސް

އްޕަވަިއގެން ތިއްބަވަނީ ހަމަ ސްޓިކާ ހި . ޕޮލިސް ބޭފުޅުން މިއޮންނަނީ ތޮއްޖެހިފަ. ބަހައްޓައިލާނެ ތަނެއް ނުހުރޭ މި

ސް އެ ބަހައްޓަންޖެހޭ. ނާއަށް ވަންނަްނވިޔަވެސް. ދެން އެކަމަކު އެ ބަހައްޓަން މަޖުބޫރުވާނެތާ. ފާޚާ ފެންނައިރުގައި

ނޑު ސިފަނެގުމުގެ އުސޫަލކީ މީ ހަމަ ޖަރީއެހެންވީމާ، ސްިޓކާޖަހައިގެން ލާރި ކުރިން އީ ކުރާނީ. އެ މާއެއްގެ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕާކިން ޒޯންތައް ހަދައި، ުނވަތަ އެނޫންވެސް ވެހިކަލް ހާއަދި މި ،ކުރިޔަސް ރު ކުރިޔަސް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ކޮށްފިްއޔާ ކޮށްގެން މިކަންކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ނިޒާެމއް ޤާއިމު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތްއގަިއ  އަުޅގަ

ހުރި ަދްއކަންޖެހޭ. ދެން އިްއޒަތްތެރި  ބަގުަނ އެ 3ސަިއކަލެއް ގަންނަ ައުގގެ ، ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. އެހެންީވމާ

 ވަންޏާ އެ  ކުރިން ފައިސާ ެދއްކި ބޭފުޅުންނަށް ެވވޭ އިހުމާލަކަށް ވާ ކަމަށް ،ފަދައިން މެންބަރު ނާޝިދު އެވިދާޅުވި 

ގެ ތިބި ބޭފުޅުން ނުގެނެވޭނެ. މިހާރު ނުދައްކާ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން މާފަށް އެދެންޖެހޭނީ. އެހެން ޙައްލެއް މިއަކަށް

ުކގައި ހަމަ ވެހިކަްލ ބޮޑު ކުރިއެރުމެްއ ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. ެއއާިއއެ ފުވުމަކީ ވެްސ ވަރަށްއެްއޗެހި މާ

ކުރާ ގޮތަށް ނަމަވެްސ އަިދ ޕާކިން ޒޯންތަކެއް އިތުރަްށ ޕޭ، ުނވިްއޔާރުމުގެ ނިޒާެމއް މިތާގައި ޤާއިމުކުކޮންޓްރޯލް

ޙައްލެއް ނުވާނެ. ދެން އަދި ށް ނުގެންދެވިްއޔާ މިކަން ަގއި ކުިރއަ ވަަޑއިގެން ކުރިަމގުސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިސްނާ 

ވެސް ނުކުތާއެއް. ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސެގ ބޭފުޅުން ހަމަ މުޅިންއިތުރުން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން އެހެން މީގެ

މަތީގައި ތިބޭ  އްން މަގުތަމެ ގޮޑި ބަހައްޓަިއގެ ހަދާފައި ނުކު ދުއްވާ ީމހުންނަށް. ހަމަ ގްރޫޕު އަމާޒު ކުރަްއވަނީ

ވެފަިއ ޅަމުން މުޅި މާލެ ތޮއްޖެހި ބްލޮކުއަދެއްވާ ތަނެއް ނުފެނޭ. ބަރުގޮނު ފަހަރު އިންޒާރެއް ބޭފުޅުންނަށް ގިނަ

އެހެންވީމާ، ފެނޭ. ން މަޑުމަޑުން މަގު މެދުން ހިންގަވައިލަްއވާަފއި ދާތަން ވެސް އިރު ވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުއޮންނަ

ވަންޏާ  ސްޓިކާ ޖަހާ ކަމަށްނޫނު ިއޞްލާޙުވެގެްނ ކޮމިޓީަގއި ިތ ބޭފުޅުން ކުރިއަށް ގެންދަާވއިުރ އަޅުަގނޑަށްފެނޭ ގާ

ނަށް އެކަނި މިކަންކަން ުދއްވާ ީމހުން އީ. އެވެސް ސްިޓކާޖައްަސވަން ޚިލާފަށް ހިންގަވާ ބޭފުޅުންގެ ަގއިަގއި ގަާވއިދާ

އްސަށް ތަން ދެއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފުުޅން ވެސް ދުއްާވެއއްޗެ މަގުމަތީގައި ހިނގާބިނގާެވއުޅޭ ބޭނުދާނެ. ކުރީމަ ކަމަކު

ކަްނ ކަން އިޞްލާޙަީކ ހަރުދަނާ އިޞްލާޙެއް. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި މިގޮތުން މި، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ

ރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ްށ ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ފެންނަނީ. އަދި ހުޅުެހންވޭބިނާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ކުިރއަ

ވެސް ދުްއވޭކަްށ ޢާޔަތްކޮށްގެން ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު؛ ހަމަ އެްއގޮތަކަށް މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްާލޙަށް ވެސް ރި

، ށް ގެްނގޮސް މާ، މި ަކންކަން ކުރިއައޮތީ. އެހެންވީ ވެސް ނެތް. ހިނގޭކަށް ވެސް ނެތް. އެފަދަ ހާލަތެއްގައި މާެލ މި

ނޑު ވެްސ އެދޭނގަަޅކަށް ދިެވހި ޤައުމުގެ ކަންކަން ކުރިައށްވީ އެންމެ ރަ ބޮޑަްށ  ގޮތް. ވަރަށް ދިޔުމަކީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަީނ އުނގޫފާރު ދާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ދާއޫދަށް.  ފަރުމެންބަރު ޖަޢު

 

 ފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢު

ށް )އެްއގަުމ ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު( އަ 2009/5އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބައެއް މެންބަރުން  ޒަތްތެރިމަޖިލީހުގެ އިއް ބެހޭ ގޮތުން މި  ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،އޮންނަނީ ބިލުގެ ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެފައި މި ދަްއކަަވއިފި. މިވާހަކަފުޅު

އެްއގަމު އުޅަނދު ދުއްވުާމއި، ޚިލާފަށް  އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި ޓްރެފިކު ނިޝާންތަކާ

ްނ ވުން ކަަމށް. އާދެ! ެއގޮތުގެ މަތީކުރެއް ޒަމާނީ ފިޔަވަުޅތަކެއް ތަޢާރަފު ދެކޮޅަްށ އެކަީށގެންވާ ރަމުންގެންދިޔުމާޕާކުކު

ނޑު ގަ، ބައެއް އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ހުށަހެޅިފައިވާ  ބޫުލުކރަން މިހާރު މިއަުޅގަ

ނޑުމެން ތާއީދު  ުގޅޭގޮތުން މި  މާލޭގެ ަމގުތަުކަގއި ޓްރެފިކާ ކޮށްގެން ިމއިޞްލާޙު ފާސްކުރިޔަސްއިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ކަމަކަްށ  2ގޮެތއްަގއި އްެލއް ނުލިބޭނެ. އެއީ މިއިޞްލާުޙގައި މަިއަގނޑު ވާ މައްސަލަތަކަށް އެކަީށގެންވާ ޙަދިމާ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަނީ  ތެރެއިން އެއްނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ޭއގެ ކަމަށް އަޅުގަ  ލާފައި އޮތްއަލިއަުޅަވއި ކަެމއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

އްެލއް ހޯދުމުގެ ވާަހކަ. މިހާރު ވަންދެްނ މަގުމަތީގަިއ ޕާކުކޮށްަފއި ހުންނަ އުޅަނދުތަކަށް ޙަ ގިނަ ދުވަސްަތކެއް

 ސްމާލޭެގ މަގުމަތަކުަގއި ގިނަ ދުވަ  ،ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް

އްދަތަށް އެަބ މަހެއްާހ ދުވަހުގެ މު  3ނުކޮށް ހުންނަ އުޅަނދުތައް ވަންދެން ެއއްތަނުަގއި ޕާކުކޮްށފައި ނުނަގާ، ބޭނުން

 މިހާރު މި  ގާނޫނަށް މަތިން. އެހެންނަމަވެސް މި ނުވާ ގޮުތގެމަތިން. ގާނޫނާ ޚިލާފު އެްއގޮްތވާ ޮގތުގެ ބޭއްވޭ ަގވާއިދާ

ވުރެ ިދުގ  ދުވަހަށް 7. އެއީ އޮތް ގެނެސްެދއްވާފަ އްލެއް އެބައްދާގެ )ހ( ަގއި ޭއގެ ޙަ ވަނަ މާ 8 ގެނެވޭ އިޞްލާޙުަގއި

ލިބޭ  އެ  ފުލުހުންނަށް ފުރުޞަތު އެބަ ،ވާނަމަ ވުރެ ިގނަވާ ކަމަށް ދުވަހަށް 7މުއްދަތަކަށް އެ އުޅަނދެއް ނުބޭއްވޭނެ. 

ފުރުޞަތު. އަދި ެއއާ ގުިޅގެން ދެން އެ އުޅަނދާ  ންިދޔުމުގެތަނަކުން ނަަގއިގެން އެހެން ތަނަކަށް ގެ އުޅަނދެއް އޮތް

އޮތް. އެހެްނވީމާ،  ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެްއވާަފއި އެބަ ވަނަ ާމއްދާަގއި 8ކުރާނެ ގޮތްަތްއ  މެދު ކަންތައް

ގޮތުަގިއ  ވަނަ ކަމެްއގެ 2ދޭ. ދެން  އްެލއް ލިބިގެން އެބަބޮޑު ޙަ  ބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ އެކަމަށް ވަރަށްއަޅުަގނޑު ގަ

އެްއގަުމ އުޅަނދު ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ، އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަނީ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި ފަދައިން

ހުރި ސްޓިކާަތކުގެ ބުން މިހާރު ޖަހަމުން ގެންގޮއްސާ ކޮށްފައި ބެހެއްޓުުމގެ ސަބަޕާކުކޮށްފައި އޮތުުމގެ ސަބަބުްނ، ޕާކު

ދުއްާވ ސައިކަާލއި އެހެން ަބއެއް  ކޮށް ުޒވާނުން މިވަރު ޫޖރިމަނާތަކެއް އަަރއި، ާޚއްޞަ ބައި  ތެރެއިން އެަތއް
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ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް  އްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުށަހަޅުއްާވފައިވާވެހިކަލްތަކަށް ުޒވާނުންނަށް ޙަ

ނޑު ގަފުނާ މާފަރާތްތަުކެގ ޖޫރިމަ އެްއގޮތަށް އެ އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ. ެއއާ  ބޫލުކުރާ ވެގެންދާކަން. ދެން އަުޅގަ

ކޮށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެްސ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުްއވާފަިއ ޚާއްޞަ؛ އިޞްލާޙުތައް  ގޮތުަގއި މި

ގެތެެރއިން އިޞްލާޙު އެްއގޮތްކޮށްަލއި، މީ 2މި  ރުން މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙާ،އޮތް. މި އިޞްލާޙާއި ސަރުކާ އެބަ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ހަމަ މިއާބޮޑަށް ބޭނުްނވާ ަކމެއް. އަޅު  އްލުަތކެއް ގެނައުަމކީ ވަރަށްރަނގަޅު ޙަ ޮބޑު  އެކު ވަރަށްގަ

ކޮްށ ުޒވާނުންނަށް ޞްލާޙު އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. ޚާއްޞަކަމެއް މި ގާނޫނުެގ ކޮންމެވެްސ ހިސާބަކުން އި ބޭނުން

ގުޭޅގޮތުން.  ަމގުމަތީަގއި ެވހިކަލް ދުއްވުމާ ހިންގަންޖެހޭ، ވެހިކަލް ޕާކުކުރުމާއި މުގެ ޕްރޮގްރާެމއްކުރުންތެރިހޭލު

ަގވާއިުދ  ވެސް މި އެއްޗެހިަތއް އެިކއެކި ބައިަތކަށް ލިޔެވިަފއި ހުއްޓަސް އެްއވެސް ހާލެްއގައި ގަާވއިދުަތކެއް ހަދާފައި މި

ކުރާ ުޒވާނުންނެއް މިހާރު ަގވާއިދާ ެއްއގޮތަށް ޕާކު، ބަލައިގެން ަގވާއިުދގައި އޮންނަ ގޮތަކަށް ދުއްވާ ުޒވާނުންނެއް

ނޑުމެން ޓްރެފިކު ލައިޓުފެންނަމުންނެއް ނު ަގއި ހުއްޓާފައި ތިބޭއިރު ވެސް ދެކޮޅަށް ދުއްވާ ަމގުތަުކގަިއ ދޭ. ހަމަ އަޅުގަ

ފެނޭ.  ތަން އެބަ ތިބޭ ގޮސް ހަމަ ރީއްޗަށް މަޑުކޮށްަލއިގެން ގޮތަށް ބެއްދޭ ކުރި ސް ެއއްޮކޅުން އަންނަ އުަޅނދުތަކަށްވެ

ކޮންމެވެސް ފަރާތަކުން އިސްނަގަިއގެން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ފެނޭ މި ، ބޮޑު މައްސަލައެްއ. އެހެންވީމާ މީ ވަރަށް

 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާެމއް ހަމަކުގެ ތެޭރގައި ުޒވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮްށގެން ހަމަ އެެވއަރގެންނަ އިޞްލާުޙތަ ގާނޫނަށް މި

 ށް މިކަން ނުކޮށްފިއްޔާ މިކަން ޙައްލު...ޭޅގޮތުން. މިގޮތަގު ހިންގަން ޓްރެފިކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މްކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީ

މި ގާނޫނަށް ، 2009/5`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ެވސް ދަންނަވާނީ ހަމަ ވަރަށް ފުރިހަަމއަށް ތާއީުދކުރެެވއޭ. ދެން  ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކަްށ އަުޅގަ

ނޑުެމން މީގައި ވިސް ނާލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ މިގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ިއޞްލާޙުތައް ފާސްެވގެންދިއުމާ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  އެކު ފުރިހަމަޔަށް ތަންފީޛުކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. ގިނަ ފަހަރަށް މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތައް އަުޅގަ

. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތަންފީޛުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު މައްސަލަަތއް ދިމާާވ ތަން ކުރިމަތިވެގެން މި ަދނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިްއޔެ ެވސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިްސގެ ފަރާތުން، ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވެސް، 

ޚާއްޞަކޮށް މާލޭެގ ޓްރެފިކުެގ ކަންތަކާއި ާޕކުކުރުުމގެ ަކންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުުމގެ ގޮތުން ުނވަތަ ޙައްެލްއ 
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ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ިމ ކަމަކީ މިީއ ައޅުަގނޑުމެން ލިބޭނޭ ގޮތަށް ސަޖެސްޝަން ަތކެއް ހުށަހަޅާފަިއ އެބަ ވޭ. ައޅުގަ

ނޑުމެން ޕާުކކުުރމުގެ ކަންތައްަތކުގެ ވާހަަކ، މާލޭގައި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް  ހީކުރާހާ ކުޑަުކޑަ ކަމެްއ ނޫނޭ. އަުޅގަ

ކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި ވާހަކަދައްކާތާ ެވސް ހަމަ ޕާކުކުރުމުގެ ވާހަކަ ދަްއކާތާ ިކތަންމެ ދުވަހެއް ވެއްޖެ. އަދި މި

ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވެއްޖެ. ިމ މަޖިލީހަށް ވެސް މި އަހަރު ވެސް އެތައް އިޞްލާޙުތަެކްއ އައިސް، މިކަމާ ުގޅޭގޮތުން 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތީ ތަންކޮެޅއް ދުރު ވިްސނުމަކަށް ނޑުމެން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަދެެކިވއްޖެ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ޖެހޭ ޕްލޭންތަކެއް ކުރަން. ކޮށްގެން ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙައްލެއް ނުލިބޭނެ. އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން، ިމ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އިން ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެްއ ލިބިގެން އެބަ ދޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ގިަނ  7ގާނޫނުގެ 

ނޑު ދަންނަވަނީ ޕާކުކުރަންޖެހިފައި މިހާރު މި އޮތީ ހަމަ ޕާކުކުރާނެ ތަންތަން ނެތުމުގެ ފަހަރު، ގިނަ ފަހަރު  އަޅުގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ މީގައި މާލޭގެ ތޮއްޖެހުމަށް ވެސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  ސަބަބުންނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ހަމަ ކުޑަކުޑަ މާލެ މަްއޗަށް ައރައިގެންދާ ތަން. ކޮންމެ މީ ހަަކށް ވެސް ބޭނުންވޭ ފަސޭހަކަން. އަުޅގަ

މިއަދު ސައިކަެލއް ގަތުމަކީ އެހާ ބޮޑު ކަމަކަށް ުނވޭ. ަވރަށް ކުޑަުކޑަ ެއއްެޗއް ަދްއކަިއގެން ވެްސ އެބަ ލިބޭ. 

ނޑުމެން އަދި ވާހަކަަދއްާކލައިގެން ައޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން  އޮތީ މިކަން ނިމިގެނެއް އެހެންވީމާ، މިއީކީ ިމގޮތަށް ައޅުގަ

ނުދާނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޕާުކކުރުމުގެ ވާހަކަ، ނޫނީ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް މި ޕާކުކުެރޭވ ތަކެްއޗަށް ލުއިދިނުމުެގ 

ވާހަކަދަްއކާއިރު ައޅުަގނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ހަމަ ގިނަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި ގޮތަށް ދުްއވުމުަގއި 

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެ  ވެސް ސަމާުލވެ ތިބުމަށާިއ ެއކަމަށް ޚާއްޞަ ޕްޮރގްރާމުތަެކއް ހިންަގއި އެެވއަރކުުރވަން. އަުޅގަ

ހަފްތާއަކު އަުޑިއވިގެން ިމ ދަނީ ކޮންމެވެސް ކުށެްއ ނެތް މީހެއްގެ ހަމަ ފުރާނަ ދޫކޮށްލަންޖެހިގެންދާ؛ 

ންގެ ރަށް، ފުަވއްމުލަުކން ވެސް މިފަދަ ކަންތަކެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިހަށްދުވަުހ ވެސް ފެނިގެންޮގއްސި އަުޅަގނޑުމެ

ނުޑ ދަންނަވައިލާީނ  މިއީ ކޮންމެހެން އެންމެ ރަށެއްަގއެްއ ނޫން މުޅި ރާއްޭޖަގއި މި ކަންތަްއ ހިނގަމުންދޭ. އަުޅގަ

ގޮތަްށ  މިކަމަށް ހަމަ ޚާއްޞަ ކެމްޕޭނެއް އަޅުަގނޑުމެން ފަށަން އެބަ ޖެހޭ. ޚާއްޞަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިގެން ލުއިދޭ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނައިދޭން އެބަ ޖެހޭ ހެޔޮ ގޮތުަގއި އެްއެޗހިތައް ބޭނުންކުރުމަށް. އެނޫން ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 ދާއިމީ ޙައްލެއް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ހަމަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ނުލިބޭނެ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. 

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ
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ރުން ގެންނަާވ މި ިއޞްލާޙަކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްުމ، މި ގާނޫނަށް ސަރުކާ، 2009/5ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

މި ވަގުތަކީ މިކަން ކުރަން އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތު ކަމުގައި ވެސް ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެީއ 

މު ޚާއްޞަކޮށް ރަމަޟާން މަހަީކ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ަވގުުތަގއި ތަކެތި ާޕކުކޮށްަފއި ހުންނަ މަހަކަށް މި ވަނީ. ާއއް

ގޮތެްއގައި ުދއްވާ ގަޑި މަދުވެގެންދޭ އެހެން މަސްމަހަށް ވުރެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް 

ފާހަގަކުރެިވގެންދަނީ ވެހިކަލްަތއް ނުބައި ތަންތާ ޕާކުކުރީމާ މިއިން ވާ އުނދަގުާލއި މި ކަންތައްތައް. އެހެންވީާމ، އަދި 

ރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން، ވެހިކަލްތަުކގަިއ ޖަހާފައި ހުންނަ ސްޓިކާގެ ހަމައެއާެއކުަގއި ބައެއް ިއްއަޒތްތެ

ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް، އަދި ޚާއްޞަކޮށް ުޒވާުނން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދަކުން މިއަދު ދައުލަތަށް ދަރާފަ. 

އެހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ވެސް ދަތިތަެކްއ މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ޒުވާުނން ނުވަތަ ަރއްޔިތުންނަށް ަސރުކާރަށް 

ކުރިމަތިވެގެންދޭ. ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ސްޓިކާއަކަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާެއއް ނުދައްކައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން 

އް ހެދިފައި އޮތް ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ވެސް އެިއން ދަތިތަކެއް، އުނަދގޫތަެކްއ ކުރިމަތިވެގެންދޭ. އެއީ މިާހރު ގާނޫނުތަ

ގޮތުން ދައުލަތަށް ފައިާސެއއް ދައްކަން ޮއްއވާ އެ ަފއިސާ ނުދައްކަނީސް އޭަނއަށް އެހެްނ ޚިދުމަތެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް 

ބަޔާންކުރާ ގާނޫެނއް ވެސް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، މިހެން ހުރި މައްސަލަތަކަކީ ިމީއ ޙައްލުކުެރވެންޖެހޭ މުހިއްމު 

ހަމަ އެކަންޏެއް ނޫން މިހެން ހުރީ. މިގޮތަށް ޖީރިމަނާ ވެގެންޮގއްސަ ހުރީ. ވާނުވާ ނޭނގި  މައްސަލަެއއް. މިކަން

ނުޑގަިއ  މިގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ގާނޫުނތަކަކުން މިހެން އެބަ ހުރި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފަ. ާޚއްޞަ ގޮެތއްަގއި ކަ

ލި، ނޫންނަމަ ހަލާކުވެގެންދާތާ ވެސް އެތަްއ ދުއްވާ ތަކެީތގެ ޖޫރިމަނާ ވެސް އެބަ ހުރި. އެއީ އޮޑި؛ އެ ދޯނި ގެއް

ދުވަހެއް ވެަފއި ހުރި އޮޑިދޯިނފަހަރު އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލަަތއް މިައދު އަޅުަގނޑުމެންގެ އެޖެންާޑ 

ނޑު ދެކެން. އެ ނޑުމެން ޙައްލުުކރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ ހެން މި ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިީއވެސް އަުޅގަ

ދެންނެވީ، ދޯނި ުއވިދިޔަާތ، ނޫންނަމަ އެ ފަނާވެދިޔަތާ އެަތއް ދުވަެހއް ފަހުން އޭނަ ކޮްނމެވެސް ކަެމއްަގއި ޚިދުމަތެްއ 

ހޯދަންދާއިރުގައި މި ބުނަނީ ނޫނޭ އެބަ އޮތޭ މީރާއަށް ދައްަކން މިވެނި ފައިސާއެއް. އޭނަ ބުނާނެ، މީގެ އެތައް ޒަމާެނއް 

ވީރާނާވެ ގޮސްފައި އޮތް އެްއޗެކޭ އެއީ. އެހެްނވީމާ، މިހެން ހުރި ކަންތައްތަކަށް ވެސް ލުެޔއް  ކުރިން ތިމަންނާ އަތުން

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. އެހެންވީާމ، މި ގާނޫނު ނޫން ކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް ދެން އޮންނަ  ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ގާނޫނަކަށް ިއޞްލާޙު ގެނެްސގެން ނަމަވެސް ސަުރކާރުްނ މިކަން ކުރަން

ގަބޫލުކުެރވޭ. އާދެ، ކޮންމެެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އިސްނަންަގވަިއގެން ނަމަވެްސ މިކަން ކުރަްއވަން އެބަ ޖެހޭ. 

މިއަދު ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރައްޔިތުންގެ އަާސސީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި، ޙައްޤުަތްއ 

ށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މި ގެންނަ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކަކީ، ގާނޫނަށް މި ގެންނަ ބަދަލުތަކަކީ އުފަލާ އެކު ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންަނންޖެހޭ އެއްެޗއް. އަދި މިތާގައި ވާހަކަެދއްެކވި ބަެއްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

އި ޖާަގ ނެތް މިންވަރަށް މިއަދު މި ދަނީ ދުއްވާ ަތކެތި އިތުރުވަމުން. ފާހަގަކުރެްއވިހެން މާލެއަށް ުނކަތާވަރަށް، މާލޭގަ 
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ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ހުޅުހެްނވޭުރ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު އެ ފާހަގަކުެރްއވި ކަންަތްއތައް އަުޅަގނޑުމެން ފުންކޮށް 

މަށްފަހުގަިއ މި ދެންނެވި ގޮތަށް ލުިއ ވިސްނަންޖެހޭ އެބަ. އެހެންވީާމ، މިކަން ދިރާސާކުާރ ކޮމިޓީްނ މި މައްސަލަ ބެލު

ގޮތެްއގަިއ މިކަން، ަރއްޔިތުްނނަށް ލުއިގޮތަކަށް ިމކަން ގެްނދެވޭތޯ ބެއްެލވުމަކީ މި ކޮމިީޓގެ ވަރަްށ ބޮޑު ޒިންމާއެއް. 

މި ބިލުގައި ނުހިމެނޭ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ވެސް މި ދެންނެވި ކަންތައްތަކަށް  ދާއްމާއެހެންވީމާ، މި 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ އިމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ުޅވާލަދެްއވުމަކީ ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކައަލިއަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަ

 އަޙްމަދަށް.هللا ތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަ

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދާއިރާގެ  ށް މަޑަވެލީތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު( އައްގަމު ދަ)އެ 5 /2009ސް. ގާނޫނު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީ

ވި މި ިއޞްލާޙަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ިއޞްލާޙެއް. މިފަދަ މުހިއްމު މުޙައްމަދު ހުށަހެޅުއް ރު މުޢާޒުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ވަަރކަްށ  15ން. ފާއިތުވީ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުްއވީތީ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަ

ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާެލއާިއ . ވަރަށް ބޮޑަްށ ވަނީ ޮތއްޖެހިފަ ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި މާލޭެގ އާބާދީ އިންތިހާއަްށ އިތުުރވެ އަހަރު

. މި ފައްދަށް ހިޖުރަކުރި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެދުކުރުމާ ގުޅިގެްނ މާލެ ސަރަހަވިލިމާލެ އާބާ

ވަނީ  ވަރަށް މާލޭގެ ަމގުތަުކގެ ކާޫރބާރޫ ވެސް ދިަޔއީ ބޮުޑވަމުން. ނަތީޖާއަކަށް ވެަފއި ފުރަމާލެއަށް މީހުން އިތުރުވި

ޚިދުމަތްތަކަށާއި ސަރުާކރުގެ އިދާރާތަކަށް ޚިދުމަތް  ގެޖެހި ޕާކުކުރާނެ ތަނެއް ނެތުން. ބޭންކުތައް ތޮއްމާލޭގެ މަގު

ވަީނ ވެހިކަލް ޕާކުކުރާނެ ތަނެއް  ކަމަކަށް ވެަފއި ހޯދަންދާ މީހުންނަށް އެ ޚިދުމަތެއް ލިބުމުގެ ކުރިން އެންމެ އުނދަގޫ

ޕާުކކުރުން. ބަެއއް  ނުވަތަ ޕާކުކުރުން މަނާ ތަންތަނުގައި ،ޚިލާފަށް އިދާން ދެން މަޖުބޫރުވަނީ ގަވާ ނެތުން. އޭގެ ސަބަބު

ޚިލާފަށް ވެހިަކލް  ހުން ގަވާއިދާލަންޖެހެނީ ގިނަ މީދަންނަވާ، މަލުކުރި ނަމަވެސްމީހުން ގަސްތުގައި ެއގޮތަްށ ޢަ

ތަކަށް ކު ވެސް މިހެން ޖަހާ ސްޓިކާހަޖެހުން. ކޮންމެ މަ ވަނީ ސްޓިކާ ޕާކުކުރަނީ އެނޫން ގޮތެއް ނެތިގެންނޭ. ނަތީޖާއަކަށް

މައްސަލައެްއ.  . މިއީ ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހިފައިވާހިފަވެސް އޮންނަނީ ގިނަ ައދަދެއްގެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެދުއަބަ

 ގޮތުން މަްޝވަާރކުރެވޭތާ އަހަރުތަެކއް ވެއްޖެ. ކަމާއި ބެޭހ ފަރާތްތަކުން ވެސް ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ބެހޭ މިކަމާ

ނޑު ފާ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފަިއާވ  7މި ބިލުގެ  ހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ކޮށްފައިާވކަން އަުޅގަ

ޚިލާފަށް ެއއްގަމު އުަޅނދު ޕާކުކުރުމުގެ ސަބަބުްނ  ދާމި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ގަާވއި ،ގޮތުން
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ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފައިުނވާ ފައިާސ ގޮތުަގއި މި ގާނޫ  ށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާގެރިމަނާކޮޖޫ

މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބިގެންދާނެ  ރި ރައީސް.ވާނެ. އިްއޒަްތތެގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު މާފު މި

ނުޑ ހަނދާނަށް އަންނަނީ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައި  ވާ ބަސްފުޅެއް. ުޒވާނުންގެ ހަކަތަ ލުޔެއްކަން ޔަޤީން. އަުޅގަ

މިއަދު ކިަތއް  ،ވާއިރު  . ތެދުފުޅެއް ނޫންތޯ. ޤައުމުގެ ހަކަތަައކީ ުޒވާނުން ކަމަށްއްޔާ ޤައުުމގައި ހަކަތަ ުހންނާނޭހުރި

 ރިކަން ިލބިގެންދާނީ. ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ޒުވާނުންނަށްތޯ އަދި ކިތައް ިއސް ރަށްވެހިންނަށްތޯ މި ބިލުގެ ސަބަބުން އުާފވެ

ކޮށްދިނުމުގެ އުފާވެރިކަްނ މިއަދު މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ލިބިގެންދާދިއުން އެއީ ހެޔޮވެރިކަުމގެ އަސްލު މާފު

މައެކަނި ހަ ޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި ބިލުގެައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމައް އް ނޫންތޯ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ނޫންތޯ. ދިރުމެ

ހުމުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ޖެރުގައި ސްޓިކާޚިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުފަހަ މަޤްޞަދަކީ މަގުތަކުަގއި ަގާވއިދާ

)ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، 8ކޮށްދިނުން އެކަންޏެއް ނޫން. މި ބިލުގެ މާފު

އަދި ެއ އުޅަނދުަތއް ަވކި  ަވސްތަކާ ެމއް ނެތި ބޭްއވޭނެ ދުމަގުތަކުަގއި ާޕކުކޮށްފައި ހުްނނަ އުޅަނދުތައް މެދުެކނޑު

ދޭތެރޭގައި ކަންތައްތަްއ ކުރާނެ ގޮތް މި ބިލުގަިއ  ޅަނުދތަކާކަމަށާއި އަދި އެ އު މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ެނގޭނެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަގަުކރަން. އަދި މި ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

ނޑު ދަންނަވާީނ އަުދެގ  ރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،މި ބިުލގެ ަސބަބުން ލިބިގެންދާނެ. ިއއްޒަްތތެ ސަރވިްސއަށް ައޅުގަ

މަސައްކަަތކީ  މި ކުރައްވާހުރި މިފަދަ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީެގން ގުޅުން ންނާސަރުކާރުން ޒުވާނުންނާއި ިއސް ރަށްވެހި

ނުކުެރވޭެނ ވިޔަސް ައގު ންމެ ވަރަކަށް ދެންނެވި ކަމުގައިޝައްެކއް ވެސް ނެތް ގޮތުަގއި ޝުކުރާއި ތަޢުރީފް ކިތަ

ފަދަ ތަރައްޤީ ރައީސް ޔާމީނުެގ  ކަންތައްތަެކއް. ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ މި ދިވެހިރާއްޖެ މިިއން ދުވަހަކު ވެްސ ނުދެކޭ

 ގެ އުމުގެ ދިރުން. އަދު. ައދުގެ ޤަނުންގެ ރޫހުދަނީ ފެންނަމުންނޭ. ރައީސް ޔާމީނަކީ އަދުގެ ުޒވާ ޒަޢާމަތުގައި މިއަދު މި

ރުނުެގ ނަ ގަވަ 21 ރި ަރއީސް.ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލު. މިއަުދ ޤައުމު އާރާސްުތކުރަމުންދާ މޭސްތިރިޔާ. ިއއްޒަތްތެ

ނޑު ވާހަކަ ނިންމާޙަޤީޤަތަކީ މިއީ ނޫ ލަމުން ވެސް ައޅުަގނޑު ދަންަވވާނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ޒަޢާމަތުން ންތޯ. އަުޅގަ

 ށް ހެއްވާލައިފިޭއ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މުޅި މި ދީބު ރޯޝަންކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޙިލްމީއަށް. هللا މެންބަރު ސަޢުދު

 

 ޙިލްމީ ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މެންބަރު ސަޢުދު ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ
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ިމއަދުގެ  )ެއއްގަމު ދަތުރުފަތުުރގެ ގާނޫނު( އަށް 2009/5ަރއީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަީކ  ޒުއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޢާދާ މަޑަެވލީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ާޚއްޞަ ުޝކުރެްއ  ޞްލާޙެޭކ. އެހެންކަމުން، އެ ޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ވަރަްށ މުހިއްމު އިއަ

މި އިޞްލާޙަީކ ޙަޤީޤަތުގަިއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ިއްއޒަތްތެިރ  ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

މުގެ ގޮތުން ރުނު ޒުވާނުންނަށް ވެަފއިވާ ވަުޢދު ފުރިހަމަކުމަނިކުފާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްެނންގެވުމަކަށް އަދި އެ

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ   ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާެޙއް. ެއހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ީވހާ އަވަހަކަށް ފާްސކުރުމަކީ ައޅުގަ

ނޑު ުކޑަޮކށް ހިތް ތެރި ރައީސް.ކަމެއް. ިއްއޒަތް  ނޫނިއްޔާ ، ހަމަނުޖެހޭމި ގާނޫނުގެ މި މާއްދާތަަކށް ބަލާއިރު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް  7ކޮމިޓީގައި އިޞްލާޙުކުރަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް އެބަހުރި. އެގޮތުން މި ގާނޫނުގެ 

ޚިާލފަށް ޕާކުކުރާ ފަރާތް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގެ  ާވއިދާއޮތީ ގަ ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަށް ބަލާއިރު މި

އުނިކުރުުމެގ އިޚްތިޔާުރ މިނިސްޓްރީއަށް  ،މީހެްއގެ ަލއިސަންްސ ހިފެހެއްޓުމުގެ ރުމުގެ ނުަވތަ އެރިމަނާކުދަށުން ޖޫ

ނޫނިއްޔާ ާޕކުކުރުމުން ، ކަމަށް. އެހެން ބަލާއިރު މި ޕާކުކުރެވޭ އުޅަނދަކީ ކާކު ޕާުކކުރި އުޅަނެދއްތޯ ލިބިގެންވާ

ނޑޭނީ ނޫނީ ޖޫ  ނޭގކަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ާއއްމު ތޯ މިއަކުން އެޅަނދުގެ ވެރިފަރާތްރިމަނާވާނީ އުޕޮއިންޓު ކެ

ގެ ފައިސާ ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ްސޓިކާ  ޖެހޭ ނަނީ، ސްޓިކާގޮތެްއގައި މިހާރުެވސް މިހާތަނަށް ވެސް މި އަން

ެއ  ،އުނިކުެރވޭީތވެ އި ާވ ގޮަތކީ ލައިސަންްސގެ ޕޮއިންޓުފަރާތް. އެހެންނަމަވެސް، މީގަ ރި ދައްކަންޖެހެނީ އުޅަނދުގެ ވެ

ނޑުމެްނ  ،ފަރާތްތޯޔާ ސައިކަލުގެ ވެރިނޫނިއް ،ނޫނީ ކާރުގެ ވެރިފަރާތްތޯ ،އުނިކުރެވޭނީ ޕާުކކުރި މީހާގެތޯ މިއީ އަޅުގަ

އަސްުލ  އީމި ،ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ބަލާއިރު 7 ދެންވާތީ ެއކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން.  ކުރަންޖެހޭ ސުވާލަކަށް

ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  މި ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ އަކުރު. އެގޮތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ .އްދާއިޞްލާޙުގެ އެންމެ މުހިއްމު މާ 

ަދއްކަން މި ޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ވެސް އަހަރީ ފީ  އެކީގައި އެހާ ތަނަށް ނުދެއްކި ހުރި އެއްޗެހިތައް ފެށުމާ

އްޔާ އެންމެ ހަމަހަމަ އެހެންކަމަށްވެއްޖެ ކަން މި ޖެހެނީ. އެކީަގއި ފައިސާ ދައް އްޖެްއޔާ ހުރި ޖޫރިމަނާއާކަމަށް ވެ ދައްކާ

ނޑު ފާހަގަކުރަން ހުރި ކޮންމެ ންގުޅު ގޮތުްނ، މީރާއާ މީާރެގ ކަންތައްތައް ހުރި ،ގޮތަކަށް ެއކަން ނުދާނެތީ ައޅުގަ

ހާތަނަށް ވެސް މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެއއް އެ ފަރާތަށް ދެއްކުމުން. އެހެންކަމުން، މި ޚިދުމަތެއް މި ލިބެނީ އެ

މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެްއ  ،ވަރަށް ގިނަ ފައިސާތައް އެިކއެކި ުޒވާނުންނާއި އެިކއެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާީތވެ

ނޑު ަގބޫލުކުރަ ނޫން މިގޮތަށް ޖޫރިމަނާ މާީޒން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފެށިގެން ، ން. އެހެންވީމާކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަ އްާޔ އެއީ ރަނގަޅު ގޮެތއްކަމަށް ެވއްޖެ ހައްދަވައިފި ކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށްފުމާ ށް ފެންނަނީ. ކަަމށް އަޅުގަ

ދެްއވި  ޝުކުރިއްާޔ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ލަން.ަގނުޑ ދަންނަވާއެ ވާހަކަ ިމ ފުރުޞަތުގައި ައޅު، އެހެންވީމާ

 ފުރުޞަތަށް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު . އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމަށް. 

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

މިގެނައި އިޞްލާޙަށް  ށް)ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 2009/5ގާނޫނު ނަންބަރު ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

ށް ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވިގެން މި ދިޔަީއ އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަ

ނޑު ގަބޫލު އަޅުަގނޑުމެން އެަތއް ދުވަހެްއގެ ުއއްމީދުތަކެއް ައޅުަގނޑުެމންނަށް މިއަދު ޙައްލުވެގެން މި ކުާރ ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަހަމައެކަނި މި ޖޫރިމަނާ މާފު ގޮތުަގއި ެޖހޭ މި ގާނޫނުން އަދި އެހެން  ކޮށްލުމަކުންނެއް ނުފުދޭ. އަުޅގަ

ބެޭހ ަގވާއިދަށް އިޞްލާެޙއް ެގނެސްގެން ނަމަވެްސ އިމާާރތްތައް ކުެރވެމުންދާއިުރގައި  ރުމާނޫނަސް އިމާރާތްކު

 މި ،ޒޯނުތަެކއް ހެދި ކަން ޙައްލުކުެރވޭ ގޮތަށް ާޕކިންއަންނަ ދަތިއިމާރާތްތަކުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މަގުމަތިން މި

ވެހިކަލެއް ެގއްލިގެްނ  މިސާލަކަށް؛ ކަމަށް އިތުރު ޙައްލެއް ލިބިެގންދިއުން. އަޅުަގނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި ވެހިކަލެއް 

ނޑުމެފަހު އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ޝަުކާވ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެތައް ދުވަަހކަށް ންނަށް އެ ވެހިކަލަކާ ބެހޭ ޚަބަެރްއ ުޅގަ

ުކއްލިައކަށް އަޅުަގނޑުމެން އިތުރު ޚިދުަމތެއް ހޯދުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ނުވަތަ މީރާއަްށ ދިއުމުން  ނުލިބި ހުއްޓާ

ނޑުމެންގެ ެގއްލިފަިއ މި ރިމަނާ އެތަްއ ނުވަތަ ޖޫ ،ވާ ވެހިކަލްގެ ފީ ނުދެއްކި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެނެގނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އިތުރު ޚިދުމަތްދުވަ ނޑުމެން އެކަންކަމުން މަހުރޫމުހެއްަގއި ވެފަިއވާތީވެ އަުޅގަ ވެގެްނ ތަކެއް ނުލިބި އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެްސ ެއބަ، ދޭ. އެހެންވީމާ އެބަ ޖެހޭ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ނަމަވެސް ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގަިއ  މި ކަްނކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ަސއިކަލު ެގއްލި ،ޅުަގނޑަށް ކުެރވުނު ތަޖުރިބާއެއްނަމަވެސް ޙައްލުތަެކއް އަންަނން. އަ ނޑަްށ ، އަުޅގަ އަުޅގަ

ޖަރީމާއަކުން އަޅުަގނޑަްށ  އޭގެ ޚިދުމަތް ނުލިބި ހުއްޓާ އެ ސައިކަުލގައި އެހެން މީހަކު ގޮސް ހިންގި

ޞްލާޙުތަކެއް އައުްނ. ޖެހޭ މިފަދަ ބިލުތަކުން އި މިފަދަ ކަންކަމަށް ވެސް އެބަ، ޖަވާބުދާރީވާންޖެހުން. އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް މިކަން އެންމެ ފަހިގޮތުގައި ނިމިގެންދާނީ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ  އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

މާލޭެގ  ،ގަާވއިދަށް ބަދަލުތަކެއް އަިއސް އިމާރާތްތަުކގައި ެވހިކަލްތައް ޕާކުކުެރވި މާރާތްކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް،އި

ނޑުމެންަނށް ފާހަގަކޮށްލެިވއްޖެމާލޭގެ ަމގުތަްއ ތޮއް، އަމާންވެ މަގުތައް ދެންެމ  ،ޖެހުން ކުަޑެވގެންދާ ދުވަހަކުން. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން ހަމަ  މާލޭގެ މަގުތަކުަގއި ދެކޮޅަށް ދުއްވާ މަގުަތކުަގއި ބައެއް ،ތަނުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި  މި

ްއކާލަން ހުރެދާނެ ފަހަތުން ތިންހަތަރު ވެހިކަލް ުލގައި މަުޑކޮށްލަިއގެން ވާހަކަދަނުލައި ަސއިކަ އެްއވެސް ކަމަކާ

މި ކަންކަން ޙައްުލކުރުމަްށ  ،ޖެހޭ ފުލުހުން ތަންކޮޅެއް ސަމާލުވެ އަާޅއިރު ވެސް. މިފަދަ ކަންކަން ވެސް އެބަ ބަރުގޮނު

ރަށް ބޮޑުެވގެންާދ މަހެއް. އެއީ ާޚއްޞަކޮށް ވަ އްަޞކޮށް ިމ ރަމަޟާން މަހަކީ މަގުތައް ތޮއްޖެހުންއިސްކަންދޭން. ޚާ
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ނޑުެމން ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ުބރުޖަހާލަން ނުކުންނަ މަހަކަށް   ،މިފަދަ ކަންކަން ،ވާތީވެ  ހަވީރުގެ ަވގުތަކީ އަުޅގަ

ނުޑމެން އެދެން. ޝު ކުިރއްާޔ ޚާއްޞަކޮށް ޕޮލިހުން މިކަމަްށ އިްސކަންދީގެން މިކަްނ ޙައްލުކޮށްލަދިނުމަށް އަުޅގަ

 ދެްއވި ުފރުޞަތަށް.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރގެ   ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 ށް.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަ

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާ

)އެްއގަުމގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު( އަށް މި  2009/5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޖުމުލަ ގޮތެއްަގިއ މި އިޞްލާޙުގެ ތެެރއިން  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެނީ މި ގާޫނނުގެ އެންމެ މުހިއްމު ނުކުތާއެްއެގ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  7ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއކި  މިހާރު މި އޮތް ގޮަތކަްށ ބަދަލުވެގެންިދއުން. މީެގ ސަބަބުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ެފނިގެންދެއޭ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، ވަރަށް ގިނަ ލުއިަތކެއް  އުމުރުފުރާތަކުގެ އެަތއް ބަަޔަކށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގެ ކަންކަން ބިނާވެފައި މިއޮންަނ ގޮތުން އަުޅގަ ލިބިގެންދާ ތަން. މިހާރު އަޅުގަ

ފެނިގެން މި ދަނީ ސައިކަލެއްަގއި ސްޓިކާޖެހުމުގެ ަސބަބުން މި ވާ ޖޫރިމަނާގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުންތައް 

ނޑުެމން އެންމެން ބަރަކާތްތެރި މަހެއްަގއި ބަޔަކަށް މާފުދިނުމާއި އާރާސްތުނުކުެރވި އެ ތައް ބަޔަުކ ތިބި މަންޒަރު. އަޅުގަ

ނޑު ހިުތން ހަމަ އެންމެ އަޢުލާކަްނ ބޮޑު ކަެމއް. އެހެންވީމާ،  ބަޔަކަށް ލުއިދިނުުމގެ ވާހަަކ ދެއްކުމަީކ އަުޅގަ

ކަ ތަކުރާރުކޮށް ބަޔަކު ަދއްކަމުންދާ ހިނދު، އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ުކށްވެރިންނަށް ވެސް މާފުދޭ ވާހަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިެދންނެވި އުސޫލުން ދިިރއުޅުން އަރާސްތުކުރުމަށް ޓަަކއި މަަސއްކަތްކުރާ ުޒވާނުންނާއި ެއކި 

ތްތަކުން ވާހަކަދައްކާކަމީ އުމުރުފުރައިގެ ބޭފުޅުންނަށް މިފަދަ ލުޔެއް ދެވިގެންދާ ހިނދު ވެސް މިކަމާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ފަރާ

ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކޮންެމ  އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ގާނޫނަކަށް ވެސް އަހުލުވެިރާވން އެބަ ޖެހޭ. ކޮންމެ ަގާވިއދަކަށް ވެްސ އަހުލުވެިރވާން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ގާނޫނުތަަކކީ ައޅުަގނޑު ވެސް ނުދަންަނވަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގާނޫެނކޭ. އިންސާނުންނަށް އެންމެ  ތެރެއިން މި ހެދޭ

ފުރިހަމަ ގާނޫނުތައް ނެހެދޭތީ އަޅުަގނޑުމެން އިުރއިރުކޮޅާ މި ގާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު މި ގެންނަނީ. މިއީ އަބަދުވެްސ 

ްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ވެސް މި ގާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަ

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ މިދެންނެވި؛ މި ގާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިްނ  7ހުށަހަޅާފައި ވީނަމަވެސް އަުޅގަ
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ނަޑކަށް ގަބޫލެއް ުނކުރެވޭ އިޞްލާެޙއް ހުށަ؛ އެެހންވީމާ،  މި ހުރިހާ ކަންކަމަްށ މާފުލިބިގެންދާ ކަމާ ގުޭޅގޮތަުކން އަުޅގަ

ރިޢާޔަތްކުރެްއވުމަށްފަހު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން ޖުމުލަ ގޮތެްއގައި ަޙއްލު ހޯދުމަކީ 

އަޅުަގނޑު ހިތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ިމއާއެުކ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން މިއަދު ޓްރާްނސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން މިއަްށވުރެ 

ދާރުވާން އެބަ ޖެހޭ. ގާނޫނުތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް އެްއގަމު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނުތަކަށް ބޮޑަށް ޒިންމާ

މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ޓަކައި ޕްރޮގްރާމުތަެކއް އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދެންނެވި ފަދައިން ހިންގަން އެބަ 

ނަށް އަުޑިއވިެގން އެ ދިޔައީ ފުަވއްމުލަުކގެ ކުށެއް ނެތް މީހަުކ ޖެހޭ. އިހަށްދުވަހު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑު ތަޢުޒިާޔކިޔަން. އަިދ އެ މަރުޙޫމަށް ސުވަރުޭގގެ  އެކްިސޑެންޓެްއގައި ނިާޔެވގެްނދިޔަ ވާހަކަ. އެ ޢާއިލާއަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހިނގަމުްނ ދާއިމީ ނިޢުމަތްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިފަދަ ކަންކަން އަޅު  ގަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ައހުލުވެރިވާންޖެހޭ މިންވަރަށް  މި ދަނީ މިދެންނެވި ފަދައިން ގާނޫނުތަކަށް އަުޅގަ

ެވސް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމަށް މިފަދަ  އިމުޅި ރާއްޖޭގަ ،ވެސް އިނެތުމުގެ ސަބަުބން. އަދި މާލޭގައަހުލުވެިރވެފައި

ެއ  ،ރެ ޒިންމާދާރުކޮށް މި ގާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެިރކުރުަވއިޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން މިއަށްވު  ހިނދު ބަދަލުތައް އަންނަ

 މީހުންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާުކރާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ުއއްީމދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުެރވިފައި އޮްތ އި ާތވަލުބިލުެގ މަސައްކަުތގެ ިމއަދު އެޖެްނޑާގަ ހިސާބުން މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

ނޑުމެން ދެން އެހެން މަސައްކަތަކަށް ކުރިަމތިލާންޖެހޭ ގޮތަށް މި  ތީ. އަދި އެ މަސައްކަތް ނިމުނީމާ އޮ ގޮތުން އަުޅގަ

 އަށް އަޅުަގނޑު ރުޖޫޢަވާނަން.  7 ެނއްާކވެސް މި އެޖެންޑާ އައިޓަމުވަގުތު އޮތިްއޔާ އަ

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  ،8ޓަމު އެޖެންޑާ ައއި

ްޞލާޙު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އި -8.1

ަގއި އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި 2015ޫޖން  27ުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ އްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮއާ

އްމު ކޮމިޓީގެ ަނއިބު މުޤައްރިރު، ލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ އާ ރިޕޯޓަށް އިޞްލާޙެއް ލިބިަފއެްއ ނުވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖި

 މިރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ އާދެ! ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ 
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 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެން

އެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާއި 172އިދުގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރިޕޯޓަކީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާ 

އެ މާއްދާެގ  ،ުކރުމަށާއި އެ މާއްދާގެ )ސ( އުނިކުރުމަށާއިޞްލާޙުނަންބަރު އި ވަނަ 4ވަނަ ނަންބަރާއި  3އަކުުރގެ 

ަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ާދއިރާެގ 2015ޖޫން  27އެްއ އިތުރުކުރުމަށް ގެ ގޮުތގައި މާއްދ1ާ-172ފަހަތަށް 

އަށް އްވުަމށް ޓަކައި އާއްމު ކޮމިޓީ ލާޙު ދިރާސާކުރެފޮނުއްވާފައިާވ އިޞް ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު އިްއޒަ

 ފަހުއެ އިޞްލާުޙތައް ދިރާސާކުެރއްވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮެތއް ަކނަޑއެޅުމަށް ،ހުށަހެޅުމުން

ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ މެންބަރުން މި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާނެ.  އިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު. އާދެ! މި ކޮމިޓީގަ

ނޑު ެދންމެ މަތީން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކޮށް  ދެންނެިވ ހަމަތަކުގެ އިސްވެ މި ،މި އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ަގއި ރައްޔިތުްނގެ  94ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ،މިދެންނެވި ގޮތަށް ހުށަހެޅުމުން

ިލއްޔަތު އޮތީ މި އެކަެމއް ދިރާސާކުުރމުގެ މަސްއޫ، ނަމަ ނަންޖެހޭމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ެއްއެވސް އިޞްލާޙެްއ ގެން

ލިބިގެްނވާ އަށް ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ާއއްމު ކޮމިޓީއެ މާއްާދގެ  ،ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާީތވެ ގައިކޮމިޓީ

ވަނަ ދުވަުހ  2015ން ޖޫ 27ެޓވީ ފެއް އްމު ކޮމިޓީން ިދރާސާކުރެްއވުމަށްއާ ތިޞާޞްެގ ތެރެއިން މި އިޞްލާޙު އިޚް

ނޑު އިވަަނ ބައްދަލުވުމުގަ  8ވަނަ އަހަރުގެ  2015އްމު ކޮމިޓީގެ އާ ، ބޭއްވުނު . އާދެ! ކޮިމޓީގެ ނިންމުން އަުޅގަ

 4ވަނަ ނަންބަރާިއ  3އާއި އެ ައކުރުގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( 172 ދަންނަވައިލާނަން. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ

ގެ ގޮތުަގިއ 1 -172މަށާއި އެ މާއްާދގެ ފަހަތަށް އެ މާއްާދގެ )ސ( އުނިކުރު ،ޙުކުުރމަށާއިވަނަ ނަންބަރު އިޞްލާ

ަވނަ  172 ،މާއްދާ އެއް އިތުރުކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ އިޞްލާޙާ މެދު މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުަރއްަވއި

ދެން  ދާގެ )ނ( އަދި )ރ( އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހުވަނަ މާއް 1-172މާއްދާގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ޒިރުަވޑަިއގެން ވޯުޓގައި ހާަވގުތު ކޮމިީޓަގއި  އަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްުކރެއްވުމަށް އެހުރި އިޞްލާޙުތައް ކޮމިޓީ

ަގއި  1ވަލު ޖަދު ގޮތް މި އިޞްލާޙު ފާސްވި ނިންމަވާފަ. ވަނީ ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން

ލީހަށް އްމު ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން މި ރިޕޯޓު މަޖިރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އާ، ހިމެނިފައިވާނެ. އެހެންކަމުން

ން މި އިޞްލާޙު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަވައިެދއްވުމަްށ ގޮުތގެ މަތީ މި ރިޕޯޓުގަިއވާ އެޖެންޑާކޮށްދެްއވުމަށާއި

 ވަނަ މާއްާދގެ )އ(ެގ ދަށުން ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 94ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެިޅފައި އާދެ! އެީއ  ގަޑިިއރުގެ ބަހުސް. 1ލަ ވަނީ ޖުމު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

 50މިނިޓު  6ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސިކުން 41ޓު މިނެ 13ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  22ޓު މިނެ 27ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ޓު. ވަކިޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުވާ މިނެ 3ތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ސިކުން 7ޓު މިނެ 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް 
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ނޑު ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަމިނެ 3ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އި އްުމ ށް ފުރުޞަތު އެރުވުމުގެ ކުރިން އާ ޓު. އަޅުގަ

ނައިބު މުަޤއްރިރަްށ ބޮޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ކޮމިީޓގެ އިްއޒަތްތެރި  ްއޒަތްތެރި މުޤައްިރރަށް ވަރަށްކޮމިޓީގެ އި

ދަންަނވަިއ، ައދި ކޮމިޓީގެ އެހެން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިހާރު ވެސް ޝުކުރު

ހިސާބުން މި  ! ެއްއެވސް މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެްނފައިނުވާތީ މިއާދެ)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ. 

ނޑައަަޅން.  ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ  ކަމުގައި ކަ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު ، 8.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -8.2

ގޮުތގެ  ށް ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވިނޫނު( އަހިންގުމުގެ ގާ

އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި  1ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަށް 2015ޖޫން  26ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ގެ ިއއްޒަތްތެރި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ  ،ކޮމިޓީގެ މެންބަރުރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ 

 ނިކު. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މެންބަރު މޫސާމަ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ދޭ.  ެވސް ހިނގަމުން އެބަ ވަގުތު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިީޓގެ ޖަލްސާެއއް މި

 ހެޅިފައިވާ ބަެއއް މައްސަލަަތކާ އަދި މުޤައްރިރު އިންނެވީ ޖަލްސާގައި ހުށަ ްނގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއަޅުަގނޑުމެ

ނޑު ވެްސ  ،. އެހެންވުމުންއިއިންޓަވިުއކުރުމުގަ  ފަރާތްތަކާ  ގުިޅގެން ބައެއް ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށްގެން އެ އަުޅގަ

ަމހުގެ ަވގުތު ސަލާމަތްކުރުމުެގ  ކަމަކު ރަމަޟާން ިދގުކޮށް ނުކިއެއް  ތަަނށް މިއައީ. ރިޕޯޓު މާ އިނދެފައި މި ކޮމިޓީގައި 

 ގޮތުން މި ރިޕޯޓު އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮމިޓީގެ އިއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ 

މުޤައްރިރަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަދި ކޮމިޓީގެ އެހެން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި 

ކަށް ވެސް މަނިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާކަމަށް ޓަަކއި ހުޅުހެންވޭރު ދާއި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުްއަވިއދެއްވި

ވާލެވުނު ފަދައިން މި ބިލަށް އެްއ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފައިޭވ. ކުރިން ދަންނަ)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ނޑު މިހާރު  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް އެއީ ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ާދިއރާގެ ހުށަހެޅުއްވި ިއޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

 އަރުވަން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް. ރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު
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ގެ ގާނޫނަށް ހުަށހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުގެ ބިުލގެ ދެވަނަ މާއްދާ އުިނކުރުމަށް 2010/7ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝު

ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަްށ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާ  2 ޑު ައޅުަގނ، ހެންވީމާ. އެއަޅުަގނޑު އިޞްލާޙެއް މި ުހށަހެޅީ

މާ ތަފްސީލުކޮށް ހުުޅހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާމަނިކު ވިދާޅުވިހެން ރަމްޟާންމަހުގެ  ،ވާހަކަ

ނޑު ދެވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް އިޞްލާުޙ ހަމަ ބިލުގެ  އިެވސް ކުރުކޮްށލާފަ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުުމގެ ގޮުތން އަޅުގަ

 ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް.  ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަޑަވެލީއަޅުަގނޑު މިހާ

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައް މަޑަވެލީ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް  ތުުރ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ފުވައްމުލަކު އު

 ލަން. ޝުކުރިްއޔާ. ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ަދންނަވާވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް ައޅުގަ 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސގެ ވަގުތު. ެއއީ ގަިޑިއރުގެ ބަހު 1ޑަެއޅިފައި ވަނީ ވެްސ ަކނ ކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ބިލަށްޝު

 50މިނެޓު  6އަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ 41 މިނެޓު 13އަށް .ޕީ ސިކުންތު. އެމް.ޑީ 22މިނެޓު  27ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުާވ  3އަށް ލަތު ޕާޓީިސކުންތު. އަދާ  7ނެޓު މި  3އަށް ސިކުންތު. އެމް.ީޑ.އޭ 

ެއއްެވސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ަލން. މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 3 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

ކަމުގަިއ  ނިމުނީ ްސ މަރުޙަލާމި ރިޕޯޓުގެ ބަހުހިސާބުން  ނެތުމާ ެއކު މިޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފައިވާހަކަފު

ނަޑއަޅަން. އެހެންކަމުން، ަގވާއިުދގެ  އެ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއާވ  ،ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ކަ

މަތީން ތުލުސްދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާީހމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު  ގޮތުގެ

ށް އިޞްލާުޙ ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ ގާނޫނު( އަހިާރއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުދިވެ) 2010/7ނަންބަރު 

 ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ތިންވަނަ ިކޔުން އިްއވަން. 

 ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން )ހ(ގެ  129ނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ، 8.3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -8.3

ާއއި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓުސް  އްޔަންކޮށްފަިއވާ މިނިސްޓަރ އޮފްހަށް ޢަދަށުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީ

ަވނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން  129ނޫނުއަސާސީގެ ނަންފުޅުތަަކށް ޤާ އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްާލމިކު އެފެައރުޒގެ

 ލިްއޔަތު އަދާކުރާ މައްސަލަ ސަރުާކރުގެ މަސްއޫ ަފއިވާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ޓަކައި ފޮނުއްވާ



33 

 

ގައި ިއއްޒަތްތެރި 2015ޖޫން  20މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތެގ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ވަުރ ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ، ސަރުކާރު މަސްއޫ މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަ

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 129ނޫނުއަސާީސގެ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަދި  އިވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓުްސއާއި ިމނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުއްޔަންކޮށްފަވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހަށް ޢަ

ރުޒގެ ދަށުން  ަވނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ 129ނޫނުއަސާސީގެ ނަންފުޅުތަްއ ޤާ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދުމަށް ފޮނުވާފައިވާތީ އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިޓީގެ ބަލާ ކޮ ިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު! މި ފުރުޞަުތގައި ސަރުކާރު މަސްއޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަދެ

ދަންނަވަން. ވަކިްނ  އި ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި ިއއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށާ

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް ވެސް ޝުކުރު ،ކޮށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުޚާއްޞަ

ނދަންނަވަން ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްަވއިދެއް  ސްގެ މިނެޓުގެ ބަހު 30ޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ ވި ކަމަށް ޓަކައި. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

މިނެޓު.  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  5.ޕީ.އެމަށް ވަގުތު. ެއއީ ޕީ

މިނެޓު. ފުރުޞަތު މި  5ތެރި މެންބަރުންނަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ިއއްޒަތް 5އަށް އަދާލަތު ޕާޓީ

ކަމުގަިއ  މަރުޙަލާ ނިމުނީ ގެ ސްހިސާބުން މި ބަހު ނުވާީތ މިމެންބަރަކު އެިދވަަޑއިގެންަފއި ހުޅުވައިލީ. ެއއްވެސް 

ނަޑއަޅަން. މި ރިޕޯޓާ ުގޅޭގޮތުން ވެްސ  ެގ ވޯުޓގެ ވަގުުތގައި އޮންނާނެ ވާހަކ1:30ަމިއަދު ވޯުޓ ނަގަންޖެހޭ  ކަ

 ވަން. ދަންނަ

 ވަނަ މައްދާގެ )ދ(ަގިއވާ ގޮުތގެ  115ނޫނުއަސާސީގެ ޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޤާދިވެހިރާއް ،8.4އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -8.4

ނަޑެއޅުމަށް ޓަކައި ބަނގްލަދޭޝް މަތީން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަ  އަށް ރާއްޖެއިން ަކނަޑއަޅާ ފީރުން ކަ

މް ޢައްޔަންކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަށް ޙައްމަދު ޢާޞިސަފީރުކަމަށް ގ. ަވއިޖެހޭގެާއގޭ ޑރ. މު

ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި  ،އެދިަވޑަިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަ

ންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ2015ުޖޫން  25ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 

ކުރައްވާ! މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިުރ' މާފު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ޤައުމީ
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މަނިކު. ާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި ،ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަނަ މައްދާގެ )ދ(ަގއިާވ  115ނޫނުއަާސސީގެ ޤާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ 

ނޑައެޅުމަށް ޓަަކއި ބަނގްލަދޭޝްއިން ސަމަތީން ބޭރު ޤައުމުތަަކށް ރާއްޖެ ގޮތުގެ ނޑައަާޅ ފީރުން ކަ އަށް ރާއްެޖއިން ކަ

މް ޢައްޔަންކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަށް ފީރުކަމަށް ގ. ަވއިޖެހޭގެާއގޭ ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިސަ

ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ޤައުމީ  ،އެދިަވޑަިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ަމއްސަލަ

ަލން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޅަން. މި ފުރުޞަތުގަިއ ދަންނަވާނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯުޓ އަުޅަގނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހަ

ހޭ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެ ،ކަމުގައި ވިޔަސް  ތަނަށް ހުށަހެޅި އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންމެ ައަވހަށް ރިޕޯޓު މި

ނޑު އިށީންނަން ފަ މި އިެގންދާ ގޮތުގެ ހަމަ ކުަޑ ތަޢާރަފެއް ދަންނަވައިލާފަމިޓީން މިކަންކަން ކުރިއަށް ކޮ ަހރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރީގަ ގަސްތު ގެންަދވާ ބޭފުޅުްނ އާއްުމކޮށް ސަފީރުކަުމގަިއ އި ސަފީުރކަން ުކރައްވަމުންކުރަނީ. އަުޅގަ

ފީރުކަން ކުަރއްވާަފއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޮމިޓީއަކަްށ ތިއްބެވުން، ުނވަތަ ގިނަ ދުަވސްތަކެްއގައި ސަ

ހާޒިރެއް ނުކުރަން. އެ ބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރު ައޅުަގނޑުމެން ައތުގައި ހުރޭ. ވަރަށް ގިނަ ވަނަވަރު ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ 

ލަނީ ކުށުގެ ރެކޯޑުތަާކއި އަދި އެ މީހެްއެގ ކޮމިޓީގައި އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ހުރޭ. ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެން ބަ

ފަރާތުން އިތުރު މައްސަލައެްއ ބޭރުގެ އެްއވެސް ޤައުމަކުްނ ނުވަތަ އެްއވެސް އެމްބަސީައކުން އަިއއްސަ ޮއވޭތޯ. މި 

ނޑުމެން ބެލުމަށްފަހުގައި އިންޓަރިވުއކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިުއކުރުމަށްފަހުގައި މިކަ ން ގޮތްގޮތަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ނަން  ނިންމާތީ، ހަމައެކަނި މިވާހަަކ ދަންނަވާލަން މި ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަން. މި ފަހަރު އަޅުގަ

 ފާހަގަކޮށްލަދެއްވާިތ، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ރިޕޯުޓ ހުށަހަޅުއް

މެންބަރު، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަދި ކޮމިީޓގެ ިއްއޒަތްތެރި 

ކަމާ އެކު ޝުކުރު މުޤައްރިރަށާއި ނައިބު މުޤައްިރރަށާއި އިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރި

ނަޑއެޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ   5މިނެުޓގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެއީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް  30ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ވެްސ ކަ

މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އާދެ!  5މިނެޓު. އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް 

ނޑަައޅަން.  އެްއވެސް މެންބަރަކު އެިދވަަޑިއގެންފައިނުވާީތ މި ހިސާބުން މި ބަހުސް މަރުޙަލާ ވެސް ިނމުނީ ކަމުގައި ކަ
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ަގއި ވޯުޓގެ ވަގުުތަގއި އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.  1:30މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު، މިއަދު 

 މުނީ. މި ނި 8)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މި ހިސާބުން އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިން ބަހުސްކުރަމުންގެންދިޔަ  7ައއިޓަމު  ދެން އަޅުަގނޑު މި ރުޖޫޢަަވނީ އެޖެންޑާ ، 7.1ައށް. އަުޅގަ

އްވާފަިއވާ ގާނޫުނ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަަޑެވލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅު

)ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު( އަްށ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިުލެގ ބަހުސް ކުިރއަށްގެންދިއުން.  2009/5ނަންބަރު 

 ޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިފުށީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް. އަ

 

 ންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ެއްއގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ގާނޫނަްށ ތަންކޮޅުކޮޅަްށ އިޞްލާޙު 

ތު މި ވަނީ ހުށަހަޅައިގެން މިކަން ަޙއްލުުކރެވޭ ވަރަށްވުރެ މާ މާޭލގެ ެވހިކަލްތައް ގިަނވެފަިއ އޮތުުމެގ ސަބަބުން، ހާލަ

ދަށްކޮށް. ޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ވެހިކަލްތައް މާލޭަގއި ގިނަވެަފއި އޮތް މިންވަރާ އަަޅއިބަލާިއރު މިކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ 

ވުޒާރާަތކުން، ދާއިރާަތކުން ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި މަޝްވަާރޮކށް، އެކަމަށް އޮތް ޙައްލުތަަކކީ ކޮބައިތޯ ދެެނގަނެ، ެއ 

ނޑު ގަޫބލެއް ނުކުރަން. މިހާރު މި ހިސާބުން ޙައްލުކޮ ށްގެން މެނުވީ މިކަމަށް ޙައްލެއް ލިޭބނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވިަފއި ެއބަހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ،  އިޞްލާޙުގެ ތެރޭން ވެސް ައޅުގަ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ޖޫރިމާނާ މާފުކުރުން. އެއީ ވެސް ބަަޔކަށް ލިބޭ ލުެޔއް. އެހެން އި

ގަާވއިދުން ފަިއސާ ދެްއކެިވ ބޭފުޅުންގެ އަތުން އިތުަރށް ދެވުނު ފަިއސާކޮެޅއްެގ ގޮތުަގއި ެވގެންދިޔަ ކަެމއް. 

ރާ ހަމައެއާިއއެްއކޮށް ައޅުަގނޑަްށ ފާހަގަކުރެިވގެން އެބަ ދޭ މީގެތެރޭން ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ ހުރި މީހުން ބޭނުންކު 

އުޅަނދުފަހަރުން އަހަރީ ފީ ނުނަގާކަން ވެްސ. އެހެންވީމާ ިމކަހަލަ ކުދިކުދި އިޞްލާޙު ައުއމުގެ ބަދަލުގައި ދިމާވެަފއި 

އޮތް ޤައުމީ ބޮޑު މައްސަަލއަްށ ޖުމްލަ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮްށގެން ނޫނީ މިކަމަށް ޙައްލެއް އޮތް ކަމަކަްށ 

ނޑު ހަނދާންވަނީ، އަޅުަގނަޑކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެ  ނޑަށް ފެނުނު މީގެ ދެތިންހަތަރު ދުވަހެއް ކުރީގައޭ އަުޅގަ ވޭ. އަުޅގަ

ނޑު ސަިއކަލޭ ގޮަވގޮވާ ހުއްޓާ ެވސް  ވެހިކަލަކަށް ހަމަ ސައިކަލުތަްއ ބަރިއަކަށް؛ ކައިީރގައި ހުރި މީހާ ހަމަ ތީ އަޅުގަ

ވާްނވީ ގޮތަކީ. ކުެށއް ކުރާތަން ފެނުނީމާ ކުށެއް  ހަމަ އަރުވާ ތަން. އެީއެއއް ނޫން އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތަގިއ މިކަން

ނުކުރަން ބާރުއަޅައި، ރަނގަުޅ ތަނުގައި ސަިއކަލު ޕާކުކޮށްަލހަރޭ އެ މީހާ ގާތުގައި ބުނެ، އެ މީހާއަށް މި ރަމަޟާން 
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ްސ މަހު އެކަހަލަ އަދަބެއް ުނދިނުން އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނގެ މިކަން ކުރުުމގައި ހަަރކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުްނގެ ވެ

ވިސްނުމަކަށް ވާްނވާނީ. މި އޮތް ފަދަ ރަމަޟާންމަހު އޭނާ ހިނގާފައި ދެން އުޅެންޖެހި، އަދި ސައިކަލު ނަގަން 

ޓޯޔާޑަށް ގޮސް އެތައް ަވގުތެްއ ހޭދަކުރުމަކީ އަތުން ދާ ފަިއސާކޮޅަށް ވުރެ ެވސް ރޯދަ ަވރުބަލިކަމަށް ވެސް އަންނަ މާ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އެކަން ކުރަްއަވން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް ބޮޑު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައް ތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވގެން  ރައްޔިތުންނަށް ވާނެ ލުއިފަޭސހައަށް ވިސްނަިއގެން އެކަމަށް ޖާގަދެްއވަން. ހަމަމިއާއެކު އަުޅގަ

ރެްއވި ގޮތަށް ޕާކުކޮށްލާނެ ތަންކޮެޅއް ެވސް އެބަ ދޭ، މާލޭަގއި މި ވަގުތު ވަރަށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ފާހަގަކު

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި  ނެތި، އެހާ ދަތިހާލުގައި އުެޅން މި ޖެހެނީ. އުޅޭއިރު އެަކން ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ތްކުރަްނ އޮތް ގޮތުން ވެއްެޖއްޔާ ސިީޓ ކައުންސިލުން ބަަޔކާ ހަވާުލކޮށްގެން ެއކި ބުރިބުރިއަށް ާޕކިން ޒޯނެއް އިމާރާ

އެއްބަްސވުމަކާ ހަމައަށް އާދެވުނު. އެހެންނަމަވެސް ހަުއސިންގ މިނިސްޓްރީާއއި ިސޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދުަގިއ 

މިހިނގައިދިޔަ އަަރއިރުންަގނޑުގެ ތެރެއިން ަޤއުމީ އިމުެގ ނުޙައްޤުން އެ ގެަނއި ބަދަލުތައް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުެގ 

ހަމައިން އެ ާބރުތައް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ެއކަން ވެސް މިހާރު މި ވަނީ  ތެރެއިން ނިގުަޅއިގަނެ، ސިީޓ ކައުންސިލާ

ނޑަްށ ގަބޫލުކުެރވެނީ ޖޫރިމަނާއިްނ ނެގިފަިއ ހުރި ފައިާސއިްނ ހަމައެކަނި ޕާކިްނއަށް، ޕޭ  ގެއްިލގެންޮގއްސަ. އަުޅގަ

ރަށް އެކަން ވެަފއޭ އޮތީހީ. ޕާކިންއަށް ތަނެއް ހަދައިދީ، އެކަން ޙައްުލކުރަން އުޅުނު ނަމަވެސް މިހާރު މި ސަރުކާ

ހަމައެކަނި ސިޓީ ކައުންސިްލެގ މައްސަލަެއއް ނޫން. ިސޓީ ކައުންސިލް އުފެދުނުތާ އަދި މާ ގިނަ ޒަމާންތަެކއް ވީީކ 

ނޫން. އޭގެ ކުީރގައި ވެސް ސަރުކާރުތައް ވެސް ހުރި. މިހާހިސާބަށް ޤައުމުގައި މިކަްނ އަިއއްސަ މި އޮތީ އެކަމަށް 

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ސިޓީ ަކއުންސިލުެގ ބޮލުަގއި ދޭންވާ ފުރިހަމަ  ސަމާލުކަންނުދެވި އޮތުުމގެ ސަބަބުން ކަަމށް އަުޅގަ

ބައެއް ކަންަތއްތައް އެބަ އަުޅވާ. ަވކި ފަރާތެއްގެ ބޮލުަގިއ އެޅުވުެމއް ނޫން އަޅުަގނުޑމެންގެ މިކަމުގައި ޙައްަލކަށް 

ނޑުމެން ކުިރއަށް ދާންވީ. ވާންވީ. މިކަމަށް ދާއިމީ ޙައްެލއް ގެެނވޭނެ ގޮތް ައޅު ަގނުޑމެން ހޯދައި، އެގޮތަކަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މިހާރު މާލޭގައި ގަރާޖެއް ހުރި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ގަރާޖެއްގެ ކުރިމަތީަގއި ހަފްތާ، ދެ 

ންނަ މަންޒަރު. ހަތްފާ ވާއިރު ވެސް ވެިހކަލްތައް މަރާމާތުކުރަން ޕާުކކުރެވިފަިއ، ފޮރުޅު ނައްޓާެލވިފައި އޮ

ނޑުމެއް ނެިތ ޕާކުކުެރވިފައި އޮންނަ މަންޒަރު. ެއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ގުދަންތަުކގެ ކުރިމަީތގަިއ މެދުކެ

ނޑުމެންނަށް ކުރިން  ނޑުމެން ވިސްނައި ފިކުރުކޮށް ހޯދަންވީ. އަޅުގަ ކަންތައްތަކަށް ދާއިމީ ޙައްލެްއ ލިބޭނެ ގޮތް އަޅުގަ

ނޑައަަޅއި، ެއ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި  އޮތް، މާލޭގައި ގަރާޖުތައް ފަދަ ތަންތަނަށް ވަކި ޚާއްޞަ ސަރަހައްދެއް ކަ

ނޑަައޅަިއ، އެ ފަރާްތތަކަށް އެންގި ވާހަކަ ވެސް. ެއކަމަކު އަިދވެސް މިހާތަނަށް  ފަރާތްތަކަށް ބިން ހަވާލުކުރަން ބިން ކަ

ދަންތައް ވެސް މާލޭަގިއ ހުންނަން އެކަށީގެންނުވާ އެކަމަށް އަދިެވސް ޙައްލެއް ލިބިގެނެއް ނާދޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ގު

މިންވަރަށް ގިނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ މާލޭގައި އެވެސް ކޮންޓްޯރލްކޮށް، މަގުތަކަށް ލުއިލިބޭނެ ގޮތް ހޯދުން. ހަމައެއާއެުކ، 

ދިނުމަށް ޓަކައި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފަހާގަކުރެވޭ ރޯުޑވާދިނަސް ޓްރާންސްޕޯޓުން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮށް
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ނޑެއްހެން ފަހަތުގައި އޮންނަ ލޮރީފަހަރު އޮތީމާ އެއީ އެ  މަގުތަކަށް ލުއިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ހަދާއިރު ބޮޑު ދުންގަ

އެްއޗެހީގެ ޯރޑުވާދިނަސް ފުިރހަމަވާ ފެންވަރަށް ހުރެގެން ސެޓުފިކެޓު ދޭންޖެހޭވަރު ކަްނކަމެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، 

ނޑު ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ވެްސ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އަޅުަގނޑުމެން، ސަުރކާ ރުން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ވަގުތު ހަމަވާީތއާ ެއކީަގއި މިއީ ޤައުމީ ބޮޑު މައްސަަލއެޭކ މާލެއަށް ދިމާވެފައި އޮތް. މި މައްސަލައިަގއި މިކަމާ 

ގައި ހުރި މައްަސލަތައް ޙައްލުކުެރވޭނެ ގޮތް ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއް އެއް މޭޒުދޮުށަގއި އިށީނދެ، މިކަމު

ދެނެގަނެ، މިކަމަށް ާދއިމީ ޙަްއލެއް ހޯދައިދެްއވުމަށް މަަސއްަކތް ސަރުކާރުން އިސްނަންަގވަިއގެން ކޮށްެދއްވަހަރޭ. ވަރަްށ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

 ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދަށް. 

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެންގެ ަނިއބު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އެހެން

ނޑު މި ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން.   ލީޑަރު ބިލެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެފަިއވާތީވެ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

! ެއީއ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ހިސާބުން ބަހުސްގެ ވަގުުތ ނިމުނީ ކަމުަގއި ަކނަޑއަޅަން. އާދެ

އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމަށްފަހު. ދެން އޮތީ އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތަކަށް 

ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އެރުުވން. އާދެ! އެއީ ަމޑަވެީލ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ފަހުބަސް އިްއވުމަށް. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ، މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

 

 މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލާ މެދުގައި، މި އިޞްލާޙާ މެދުގައި 

ލާޞްތެރި ޝުޢޫރުތަކަށް ވަރަށް ޮބޑަްށ ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، މި ބިލު ވީާހވެސް އަވަހަކަްށ ފާޅުކުރެްއވި އިޚް

ކޮމިޓީއަށް ގެންގޮްސ މި ބިުލގަިއ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ އިުތރު މާއްދާތަކެްއ ވާނަމަ، ިއޞްލާޙުކޮށް، ވާހަކަދަްއކައި 
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ނޑު ެވސް އެޭދއެދުން. އެހެން ވީމާ، މި ބިލު ކޮިމޓީއަށް ގެްނގޮސް ރަނގަޅަށް މަޝްވަރާކޮށް ިއޞްލާޙުކުރުަމކީ އަުޅގަ

ނޑު އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ ވަރަށް ޮބޑަށް.   އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ 1:30ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މި ހިސާބުން ދެން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް އޮންނާނީ މިއަދު 

 ލާ ގުޭޅގޮުތން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނެގުން. ވަގުުތަގއި. ެއއީ ބި

ނޫުނ ގާމޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،7.2 އަިއޓަމު އެޖެންޑާ -7.2

)ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ިބލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ  2007/5ނަންބަރު 

ވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު  5ވަަނ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2015ަގއި ބޭއްވުނު، 2015ޖޫން  15ވާފައި ވަނީ އިއް 

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދްއާވނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

 ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 ގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާ

މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރީގައި ދިއްދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު

ނޑަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެްއވި މަސަ އްކަތަްށ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް އަޅުގަ

)ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު(  2007/5ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ ޝުކުރު ދަންނަވަން. ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަށް މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާ ެވސް، އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ 

ނޑު އިހުސާސްތަކަާކ ުގޅިފަިއވާ ިއޞްލާޙެއް ކަުމގަިއ  ދަންނަާވލަން. މާ ދިގުކޮްށ މި ވާަހކަ ނުކީ ކަމަކު އަުޅގަ

ވަނަ  50ވަނަ މާއްދާާއއި  49)ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިސް ގާނޫނު(ގެ  2007/5ދަންނަވައިލާނަން، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކަމުަގއި ިވޔަސް އަހަރު ވުމުން ަވީޒފާއިން މުސްކުޅިކޮށް، ވަޒީާފިއން ވަކިކުރި  55މާއްދާގައި ވާ ގޮުތގެ މަތީން ުއމުރުން 

)ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ރިޓަޔަރމެންޓު  2009/8އެ މުވަްއޒަފަކަށް ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފަހުަގިއ  10ބެނެފިޓު ލިބެނީ އެ ވަޒީާފއިްނ މަޙުރޫމުވެ، އެފަދަ ވަޒީާފއެްއ އަދާނުކުރެިވ، 

ަރއްޔިތުންގެ ޝަުކވާ އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކޭތީ މި އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ.  ކަމަށް ވާތީ، އެއީ އާއްމު

އަހަރު ވުމުން ަސރުކާރުން ނުވަތަ ިސވިލް ަސރވިްސގެ ގާނޫުނގެ ދަށުްނ  55މިހާރުގެ ގާނޫނުެގ އޮްތ ގޮުތން 

އަހަރު ނުވަނީސް އެ މީހަކަްށ  65ތުްނ ވަޒީާފއިން ަވކިކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާޫނނުގައި ިމއޮންނަ ގޮ

ނޑު މި  ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި އެ މީހަކު އެއްކޮށްފަިއވާ ލާރި ލިބޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަހަރު ވުމުން ވަޒީާފއިން ވަިކކުރި ކަމުަގއި ވިަޔސް އަދި ައމިއްލައަށް ަވޒީފާއިން ަވކިީވ  55އިޞްލާޙު މި ހުށަހަޅަނީ، 
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ގައި ވިަޔސް އެ މީހެއްގެ ޕެންޝަނުގެ ލާރި އެ މީހަކަށް ބަރާބަރަށް ލިބެމުންދާނެ އުސޫލެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި. ކަމު

ވަނަ މާއްދާއަްށ  50ވަނަ މާްއދާއާއި  40)ިދވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ޤާނޫނުގެ  2007/5އެގޮތުން ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަހަރުވުމުން ވަޒީާފިއން މުސްކުޅިކޮށް، ވަޒީާފއިން  55އި މި އޮންނަނީ އިޞްލާޙު މި ހުށަހެޅިފައި ވަނީ. މި އިޞްލާޙުގަ

ނޑު މި އިޞްލާޙު  ވަކިކޮށްފި ނަމަ، ރިޓަޔަރމެންޓު ބެނެފިޓު ލިބޭނެ ކަމަށް. އެ ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ޙު ހުށަހެޅިފައިވާނެ. އެހެންވުމުން، މިހުށަހެޅީ. މިދެންނެވި ގޮތަށް ހަމަ މިއާއެކީގައި ޕެންޝަން ގާނޫނަށް ވެސް އިޞްލާ

މިހާރު ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިުކރެވިފަިއވާ މީހުންނާ އަދި ވަޒީފާއިން އެކި ގޮްތގޮތުން ައމިއްލައަށް ވަިކކޮށް، ނުވަތަ 

އަހަރު ވަންދެކަށް އެ މީހެއްގެ ޕެންޝަނުގެ ލާރި  65ވަކިކޮށްަފއިވާ މީހުންނަށް މި ގާނޫނު އިޞްލާުޙވުމާ ގުިޅގެްނ 

ބި އިންތިޒާރުގައި ތިބެންނުޖެހޭނެ ކަމަށް ދަންނަވަން. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ނުލި

ފުންކޮށް ވިސްާނވަަޑއިގެން މިކަމަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވުމަކީ އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ެއދޭ ކަމެއް. އެހެންނޫންނަމަ 

ހަުރގެ މުއްދަތު މި ތިބެނީ. މި މުއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ ބައެްއ މީހުން، އެ މީހުްނ އަ 10މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެ މީހުންނަށް 

އުމުރު ހަމަވެ، މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި ވެސް އެބަ ދޭ. އަދި ެއޮގތަށް ދިއުމުން އެ މީހަކަށް އެ ފައިސާ ގެއްިލ، ނުވަތަ އެ 

ނޑު  އަހަރު ވުމުން އެ މީހަކު  55އެދެނީ މީހަކަށް އޭގެ ބޭނުންކުެރވޭެނ ގޮތެްއ ވެްސ ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ އެ މީހަކު ައމިއްލައަށް ަވޒީފާއިން ވަިކވުަމށްފަހުގައި ދެން އުމުރުަގއި ާބކީ އޮތް ތަުނގައި އެ މީހަކު 

މެ އަހަރުން މަތީގެ ކޮން 55މަސައްކަތެއް ުނކޮށް ހުރިކަމުގައި ވިަޔސް ޕެންޝަނުގެ ޮގތުގައި އެްއކޮށްފަިއވާ ލާރިައީކ 

ނޑު މި ބިލު މަޖިލީހަށް  މީހަކަށް ވެސް ލިބޭނެ ގޮތަަކށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ އެއްޗަކަްށ ވުން. އެކަމަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އެދޭ ކަމެްއ. މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި  ހުށަހަޅަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތާއީދުކޮށްދެއްވުމަކީ ައޅުގަ

ހެއް. ތި ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލުމާ އެީކަގއި ނޫނީ މިކަމެއް ނުވާނެ. މިއަދު އަޅުަގނަޑކީ ވަރަށް އެކަނި ހުންނަ މީ

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ފަރާތުން މިތަނަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ސިޓީެއއް ވެްސ 

ތު ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، ނަސީބު ފޮނުވާފައިވޭ. އެ ޕާީޓގެ ސްލޮޓުގައި ައޅުަގނޑަށް އަނގަިއން ބުނުމުގެ ފުރުޞަ

ރަނގަޅުކަމުން ައޅުަގނޑަށް އަމިއްލައަށް ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު އޮތީތީެވ، މި މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި އެހެްނ 

ޕާޓީތަކުގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެީކގައި ތި ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާގެ ތިއްެބވި އުމުރުްނ 

ނޑު އެދެން. މާތްދު هللا ވަސްވީ މީހުންނަށް ވެސް އަޅާލައި އޯގާތެރި ބަެއއްގެ ގޮުތގައި ތި ބޭފުޅުން ވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

  .والس الم عليكمތި ބޭފުޅުންނަށް މި ރަމަޟާން މަހުގެ ބަރަކާތާއި ހެޔޮއެދުން ރައްދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅިފަިއ ވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު  1ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  3. މި ބިލަށް ކަ

 40މިނެޓު  22ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  45ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  41މިނެޓު  30ގަޑި 



40 

 

ކި ޕާޓީައކަށް ނިސްބަތްނުާވ މިނެޓު. ވަ  5ސިކުންތު. އަާދލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް 

ނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަދި ފުރުޞަތު  6އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. އާދެ! މި ހިސާބުން އަޅުގަ

 ަގިޑއިރުގެ ހުްސވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 1ހުޅުވާލައިފައި ދެން ބަހުސްގެ ވަގުތު ކުރިއަްށގެންދާނީ 

 

 ]އަށް  13:00އިްނ  12:00ކޮޅު: ހުސްވަގުތު [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ގެ މަސަްއކަތް 7.2އާދެ! މިދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  .عليكم المالس  

. އެީއ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ

)ިދވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ.  2007/5ނަންބަރު 

 މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު( އަށް  2007/5އާދެ!ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޅުއްވާަފއި މި ވާ އިޞްާލޙަކީ އެްއގޮތަކުން ބަލާއިުރ ހަހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަ

ނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުރަން. އާދެ! މި ިއސްލާޙުގައި އެ މަނިކުފާުނ  ވަރަށް ބޭނުންތެރި އިސްލާޙެްއ ކަމުގައި އަުޅގަ

( އަށް ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ 49ވިދާޅުވެަފއި މި އޮންނަނީ ދެ ވާހަކަެއއް. އެއް ވާހަަކއަކަށް މި އޮންނަނީ، އެ ގާނޫނުގެ 

އަހަރު ވުމުން ވަޒީާފިއން މުސްކުޅިކޮށް ަވޒީފާއިން  60ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިސްލާޙެއް. އެީއ މުަވއްޒަެފއްެގ އުމުރުްނ 

އަހަރު ވުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރޭވ  65ވަކިކުެރވޭެނއެވެ. މިހާރު ގާޫނނުގައި އޮންނަ ގޮތުން މުަވއްަޒފެއްގެ އުމުރުން 

އަހަރާ  65އަހަރާއި  60! ޝައްެކއް ނެތް. މި އިސްލާޙު މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. އާދެ

ދެމެދުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ިމހާރު ދުނިޔޭގައި ތިބި ަބޔަކަްށ ޕެންޝަން ސްކީމުަގއި ބަިއެވރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެ. 

ނޑުމެން މި އިސްލާޙާ މެދުގައި ވާހަކަދައްާކއިރު ވި ސްނާލަންޖެހޭނެ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އެްއޗަކަށް މީތި ވާ ކަމަށް ވަްނޏާ އެއަށް ކުރާނީ ކިާހވަރެްއެގ އަސަެރއްތޯ. ެއގޮތަށް ބަަލއިިފ ކަމަށް ވަންޏާ ސަުރކާރަށް 

ން ބިލުތައް ނުކުޅަދާނަާވވަރުގެ ެއއްެވސް ސްކީމުތަކެްއ، އެްއވެސް ކަަހލަ އިނާޔަތްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށްގެން އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންނަށް  ފާސްކުރިއެއް ކަމަކު، ެއއީ ސަރުކާރަށް ނުކުޅަދާނަާވވަރުެގ ކަމެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެަކންކަމުން އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ގަބޫުލކުރަން، މިހާރު ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާިއ  ކުރާނެ މާ ބޮޑު ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ
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ވީމާ އުސޫލެްއެގ ގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުެރވޭ  55މި އެއްޗެްއސަށް ބަލާއިރު، އުމުރުން  ސިވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނާއި 

 65ހާލަތްތަކެއް އެަބ އާދޭ. ެއ ހާލަތްތަކުގަިއ މުަވއްޒަފަުކ ވަީޒފާއިން ަވކިވުމަށްފަހު މިހާރު ގާނޫނު އޮންނަ ގޮތުން 

ްއވެސް ގޮތަކުން އިާނޔަތެއް ލިބޭނެ ދުވަސްތަކެްއ، އަހަރުުދވަހަކީ އޭާނއަށް އެ 10އަހަރު ވުމާ ދޭތެރޭގައި މި ހިނގާ 

ައހަރު ވުމުން ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން މި ލިބެނީ ވެސް.  65އަހަެރއް ނޫން. އެއީ ާގނޫނު އޮންނަ ގޮތުން  10

އަހަރުދުވަސް ވަންދެން އޭނައަްށ  10އަހަރު ވުމުްނ ވަޒީާފއިން މުސްކުިޅކުރެވޭ ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ  55ނަމަވެސް 

ްއވެސް ެއއްެޗއް ލިބޭނެ ޮގތެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތުން ބަލާއިރު އެފަދަ އެަތއް ހާސް ބަޔަކު ރާއްޖޭަގިއ އެ

ނުޑ ގަބޫުލކުރަން.  އުޅޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ަބޔަކަށް ޓަަކއި ިމއީ ވަރަްށ މުހިއްމު އިސްލާޙެްއ ކަަމށް އަުޅގަ

އްކަްތކުާރނީ ހަމަ އެގޮތަށް އެ މަނިކުާފނު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ އެބަ އޮތް އެހެންނަމަވެސް މި ިއސްލާޙު މިއާ ެއއްގޮތަްށ މަސަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެޭހ ގާނޫނަށް ވެސް އިސްލާޙެއް. މި ދެ އިސްލާޙު ހަމަ އެުކއެީކގައިހެން ވާަހކަދެކެިވ، 

މުގެ މަގު ފަހިެވގެންދާނެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ފާްސވެގެްނ ނޫނިއްޔާ މިއަްށ ރަނގަުޅ ގޮތަކަށް، މި އިނާޔަތްަތއް ިލބު

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ިއސްލާޙު ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީއަްށ  ނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑު އެދޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ފޮނުވައި، ިމއާ މެދު ރަނގަުޅގޮތަކަށް ނިމިގެންދިއުަމކީ އަުޅގަ

 ރިއްާޔ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުީށ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް. 

 

 ެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއް

ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ހުށަހެޅޭ އިސްލާޙަކީ އޭގެ ސަބަބުން ނިކުންނާނެ 

އަހަަރށް އުމުރު ބަދަލުކުރުމުން؛  60ނަތީޖާއަކާ ދޭތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާަލންޖެހޭ ކަމެއް. 

ބަދަލާއި އިނާޔަތްތައް އެގޮތަށް ބަދަލުެވގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ޕެންޝަން )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މުސާރައަްށ މިއަންނަ 

ލިބޭ އުމުރަށް ބަދަލުގެނައުމަީކ ޭއގެ ސަބަބުން ވަރަށް އެެހން ކަހަލަ ނަތީޖާތަކެއް މީގެްނ ނިކުމެދާނެ ކަމަށް ކަމަްށ 

ބިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ  2ބަ ޚަރަުދވޭ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. މިސާލަކަށް މީގައި މިހާރުވެސް ދައުލަތުން އެ

 2އަހަރަށް އުމުރު ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް  60ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި ދިނުމަށް ޓަކައި. އެ ޚަރަދުވާ ޚަރަދުުވން 

 4ބިލިއަން ޚަރަދުވެގެންދާނެ. ޭއގެ މާނައަކީ ޖުމުލަ ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް 

އަހަރު ފުރުނީމާ ޕެންޝަނަށް  60އަނަށް އަރާނޭ ދައުލަުތގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން. އެހެންީވމާ، ޕެންޝަން މިގޮތަށް ބިލި
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ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ފުންކޮށް  ރިޓަޔަރމަންޓެއް ދީގެން ޭއގެން ވަނީ ފައިދާތޯ ނުަވތަ ގެއްލުންތޯ އަުޅގަ

. މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މިކަން ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަސޭހަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އޭގެން ނިކުންނަ ނަތީޖާތަކެއް ބަލަން

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިކަން  ވެސް މި ދެކެނީ ހަމަ ޕެންޝަނާ ބެހޭ އިދާރާގެ ބޭފުޅުންނާ ގޮތެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑު

މާޙައުލުގައި އެ ކުރެވެނީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ގޯސް ކަމެއްޯތ މިއަދުގެ މި  ރުން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުކު

ިމކަން ކުުރމުގެ ކުރިން ައޅުަގނޑުމެްނ ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ ނިންމާކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގޭނެ

އެބަ ޖެހޭ މީގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ކިާހވަރެްއގެ ބުރަދަނެއް އަންނާނެތޯ، މީގެން ކިހާވަރެްއގެ ނަތީޖާއެްއ 

ނޑުމެން ަރއްިޔތުންނަނިކުމެދާނެތޯ އަޅުަގނޑު ނުބައި ކަމެްއ ށް މި ކޮށްދެނީ ހެޔޮ ކަމެކޭ ހިތަިއ މެން ބަލަން. އަުޅގަ

ކޮށްފައި އެއީ ހެޔޮ ކަެމއްގެ ގޮތުަގއި ދައްާކކަށް ކޮންމެހެން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އަސްލު ޙަޤީޤީ ރަނގަޅު 

ގޮތުަގއި އެ މީހުންނަށް ފެނިގެން އެކަން ވާން މި ޖެހެނީ.  ހެޔޮ ކަމެއް ކޮށްދެންޏާ ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތް ހެޔޮ ކަމެއްގެ 

އޭނަ ކުރަން އޮތީ ކޮން  ދެން  ށްފަހު ވަޒީާފިއން އޭނަ ރިޓަޔަރކުރީމާއަހަރު ވުމަ 60އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ 

ނަނީ ފެން ނެތް ކުރާނެ އެްއވެސް ކަމެއް. އެްއވެސް ވަީޒފާއެއް ލިބޭކަށް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ކަމެއްތޯ؟

ންާވ ކުރާ ޭބފުޅުންނަށް ވެސް އެކަީށގެާރ މަންޒަރު. އެހެންނަމަވެސް، ރިަޓޔަރކުދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ރިޓަޔަރ

އެްއކޮށް ހަމަ ބޭނުންވަންޏާ އިތުރު ަގޑީަގއި އަާދކުރާނެ ރަނގަޅު ަވޒީފާތައް ވެސް އެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައި ހަމަެއއާ 

ނޑުމެން ވިސްނާލަން މި ، މުންދޭ. އެހެންވީމާބެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ލި ރިޓަޔަރ ކުރަން މި ޖެހެނީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި ކިހިނެއް، ޖެހެނީ ލަްއކަ  4އަކީ ަވޒީފާއަްށ ވެގެން މި ދަނީ. މި ޤައުމުގައި އާބާދީ  ތޯއަޅުގަ

ތިބެނީ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ހަމައެކަނި ހާސް މީހުން  50ލަްއކަ  1ވަޒީފާ ައދާކުރާ އުމުރުގައި  ،ކަމުގައި ބެލިޔަސް 

ން. ދެން ކިހާވަރެއްތޯ ބާކީ އޮތީ؟ އެހެންވީމާ، ިމ ފުމުަވއްޒަ 47000ތުގައި އެބަ ތިބި ސަރުކާރު މުވަްއޒަފުންގެ ގޮ

ންެގ އުމެްއ. ީކއްެވެގންތޯ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ނުިލބެނީ؟ ނޫނިއްޔާ ރަްއޔިތުލޭބަރ ވަރަށް ގިަނިއން ބޭނުންވާ ޤައުމަކީ ޤަ

 ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ނުދޭން މި  އޯނަރުން މި ތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތައް، ރިސޯޓުތެރެއިން ފުދުން

ނޑުމެން ބަލަންޖެ އުޅެނީ ކީްއެވގެންތޯ؟ އެއީ އުފުލަންޖެހޭ ގާނޫނީ  ހޭ ކަމަކީ. ބޭރު މީހަކު ގެނައިމާނޫންތޯ އަޅުގަ

، ރަދުކުަރން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާހަމަ ފުދޭވަރެއްެގ އެއްެޗއް ވެސް ޚަ ޒިންމާތައް ވެސް އިންތިހާައށް ބޮޑު.

ނޑުމެން މީގައި ހޯދަންޖެހޭނެ ޙަދިވެހިންނަށް މި ވަޒީފާ ނުލިބެނީ ކީއްެވގެންތޯ ބަލައި އެއީ ައޅު ންނަކަށް އްލަކީ. ޒުވާނުގަ

. ޒުވާނުންަނށް ވަޒީފާ ލިބޭނީ މި ވަޒީފާ ކުރަން ހެދިޔަސްއަހަރުން ރިޓަަޔރ 30ނޫން  އްވަޒީާފއެއް ނުލިބޭނެ ފަސްދޮޅަހެ

ނޑުމެންނަށް ހޯދުނު ދުވަހަކުން. ވަޒީާފއަކީ ހަމަ މީހަކު  ނޑު ައުޅގަ ނުލިބެނީ ކީއްެވގެންތޯ ބަލައި އެ ބޭނުންވާ މިންގަ

ާވ ޓަކައި ަތއްޔާުރކުރެވިަފއި ެއކަށީގެްނވާ މީހާއަށް ދިނުމަށް ެޗއް ނޫން. ވަޒީާފއަކީ އެ ވަޒީފާއާ ހުއްޓަސް ދޭ ެއއް

 ެވގެންތޯ، ވަޒީފާ ދޭން ދިެވހި ކުންފުނިތަކުން ޖެހިލުން ހިންނަށް ވަޒީފާ ނުލިބެނީ ކިހިނެއްިދވެ، އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ

ޖެހެނީ. އެކަްނ ބެލުމަށްފަހު ނޫނިއްޔާ އޭގެ  ކޮަބއިތޯ ަމއްސަލަައކީ ައޅުަގނޑުމެން ިދރާސާކުރަން މި ވަނީ ީކއްެވގެންތޯ.
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ނުދާނެ. ޒުވާނުންޭނ ބުނެ ކޮންމެ ކަމެއް ކުަރނީ. އާޚިރުަގއި ނިމޭއިުރގައި  ގެނެއްފައިދާއެްއ ުޒވާނުންކަށް ލިބި 

ދަނީ  ޒުވާނުންނަކަށް ޭއގެން ާވ އެްއވެސް ަފއިދާެއއް ނެތް، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަކންކަން ދުނިޔޭަގއި މި

ކަމަކަށް މި  ފާތަކެއް ޭއގައި ހުރިކީ ވެްސ އެ މީހާއަށް ލިބޭ މަންތެރި ަރއީސް. މިއަދު ބަލިވުމަބަދަލުވަމުން، އިްއޒަތް

ވުރެ އޭަނއަށް ލިބޭ  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަްއޔަީކ ވެްސ އެ ީމހާއަށް ލިބޭ ބަލީގަިއ ލިބޭ ތަުކލީފަށް ދަނީ ފެންނަމުން

ްއ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތަ، ކަމެްއެގ ގޮތުަގއި ފެންނަމުން މިއަދު މި ދަނީ. އެހެންވީމާހިމާޔަތަކާއި ރަްއކާތެރި

ނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ މާދަމާއަށް  ޓަަކއި  ކުރާއިުރގަިއ މާދަމާއަށް އެަބ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަްނ. އަުޅގަ

މި ތިނެތި ިދމާވެގެން ނޫނީ އިްއޒަތްތެރި  ފެންނަ މަންޒަާރއި ިއވޭ އަާޑ، ކުރާ ކަމަކަށް ވަންޏާ ދަްއާކ މަންޒަރާއި

. ކަންކަން ރަނަގޅަށް ކުރަން ބޭނުންވަންޏާ ެއ ކަމެްއގެ އަސްލާ ެއއްކޮްށ ރައީސް، ކަންކަމެްއ ރަނގަަޅކަށް ނުދާނެ

ނޑުމެން ، ކަން ކުެރވިގެްނދާނީ. އެހެންވީމާދައްކަިއގެން އެ  މި ގެެނޭވ ބަދަލަކީ ވެސް ހެޔޮ ބަދަެލއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

 ން ޚަރަދުވާނެ ފައިާސއާއި ޭއގެ  އާއި ޖާނިކުންނާނެ ނަތީ އި ޭއގެން އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއިވަރަށް ބޮޑު ދިރާާސެއއް ކޮށްފަ 

މި ހުރިހާ އެއްޗެްއ  ެކތީގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލަކާ،އޭގެ ސަބަބުން ތަ އްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އެއްޗަާކއިރަ

 ެދއްވި ފުރުޞަތަށް.  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ުޝކުރިއްޔާ މިފަދަ ކަމެއް ކުރަން ހެޔޮނުާވނެދިރާސާކުރުމަށްފަހު ނޫނިއްޔާ 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަނިކަށް. މޫސާމެންބަރު 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅޫ

ނޑު ރީ ދަންފަޅީގެ އެކީަގއި މިއަދުގެ ކު މި ގާނޫނުގެ އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމާ ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑަށް މި ވާ ވަގުތު ހަމަވުމާ ނުޑ  ހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތީމާ ގުިޅގެން ެއކަށީގެްނވާ ގޮތަކަށް އަުޅގަ އަޅުގަ

 ކީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް ބާރު މި އިސްލާުޙގެ ބޭނުމަ  ،ވެސް ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ. މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ފަހަރެްއަގއި 

ނޑުމެން ކޮންެމ މީހެއްގެ ވެސް  އަދި މިހާރު  ،ބޮޑުކުރުމެއް ނޫން. އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން ވިސްނާަވޑަިއަގންނަވާ އަުޅގަ

ވަޒީފާ އަާދކުރަމުންދާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ަވޒީފާ އަދާކުރުުމގެ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި ގާޫނނެއްގެ ދަށުން ޕެންޝަނަށް 

ައކީ ސަުރކާރުެގ . އެ ޖަމާކުރަމުންގެްނދާ ފައިސާފައިސާ އެ ގެންަދނީ ވަިކ ެއކައުންޓަކަްށ ޖަމާކުރަމުން ބޭނުންވާ

ބަޖެޓަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ބޮޑުވާންޖެހޭ އެްއޗެއް ނޫން. އެ ފައިސާ ެއއީ އެ މީހާގެ އަމިއްލަ ެއއްެޗއްގެ ގޮުތގައި 

ނޑުެގ ވާހަކަ ރި އެ ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ަރއްކާެތރިކުރެވިފަިއ ހު ށްފަހުގަިއ އެ ަފއިާސ އަހަރު ވުމަ 55އަީކ އްެޗއް. ައޅުގަ

އަހަރު ވަންދެން ނުލިބި އެބަ ހުރެއޭ. ދައުލަތުން ދޭ އެހެން އަސާސީ ޕެންޝަންތައް  65 އެ މީހާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީމާ
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ކަށް. ނޫނިއްޔާ ޖެހެނީ ޖެހެނީ އެކަނިވެރި މަޔައަހަރުވީ މީހަކަށް. ނޫނީ އޭނަ ވާން 65ވެސް މި ދެނީ އުމުރުން 

ިވއްޔާ.  ގޮަތކީ ފިރިމީހާ ަކއިރިން ވަިރވުން ލާރިެއއް ހޯދަން ބޭނުން ކަމަށް ވަނީ އެކަނިވެިރ ބަފަޔަކަްށ ވާން. އެއް 

ދޭ މީހަކަށް އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް އަމިއްލަ ހާލަތަށް ތިމާ އަމިއްލައަށް ނުުކޅެ ނޫނީ .ނޫނިއްޔާ ދަރިޔަކު ބަލަންޖެހުން

ނޑު މީގައި މި ބުނާ ެއއްޗަީކ ވުން، އެކަހަ އަހަރުވުމަށްފަހުގަިއ އޭަނ  55ލަ ގޮތަކަްށވާ ާވހަކައެްއ ނޫން. އަުޅގަ

އޭނަގެ ަވޒީފާގެ  ވަންދެން އޭނަ ނުބަހައްޓަހަރޭ. އޭނާ، އަހަރު 65ނުވަަތ ވަކިކޮށްފިްއޔާ  ،ވަޒީާފއިން ވަިކވިްއޔާ

ދާއިމީ ގޮތަކަށް. ެއީއ  ބޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދެހެރޭލި މުއްދަތުގައި އަދާކުރި ލާރި ޕެންޝަން ފަންޑުން އޭނައަށް

ބޮޑުވާންީވ ހަމަ އެއްވެސް ސަބަެބްއ  ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް މީގެން ބާރު، ގެ މީަގއި ވާހަަކއަީކ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު 

ކަތްކުރި މަސައް  އުލަތުގެ މާލިްއޔާަގއި ވެސް އޭނާއަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. އެއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ވެސް އަދި ދަ

ނޑައަާޅ  ދުވަސްތަުކގެ ލާރި އޭނައަށް ޓަކައި ަރއްާކކުރެވިަފއި އެބަ ހުރި. އެ ލާރި އޭނައަށް ޕެްނޝަން އޮފީހުން ކަ

ނޑުގެ މި އިސްލާޙުގެ ބޭުނމަކީ ވަރަށް ގިނަ ދަށުން ދެހެރޭއުސޫލެްއގެ  ވަރަްށ އަހަރުން މަތީގެ  55މިދެންނެވި  ،. ައޅުގަ

އަދި ެއ މީހުންނަށް ެއ ތިބި. ެއ މީހުންނަކަށް އެ ފަިއސާ ބޭނުމެއް ނުކުެރވޭ. އެަބ ގެން ބޭނުންވެ ގިނަ ބަަޔކު މިކަމަށް 

ކަްށ ވަޒީާފއެއް ވެސް ނުލިބޭ. ތެއް ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި އެ މީހާއަމަލާގޮތުން އެްއެވސް ކަހަލަ މުޢާ ބެހޭ ފައިސާއާ

ކުިރ ކަމުަގިއ މިއްލަ ތަނަކުްނ ވަޒީާފއިން ަވކިއަދި އަ .ކުަރނީުރގެ ވަޒީާފއަކުން އެ މީހާ ވަކިސަރުކާ ނާ ބެހޭ؛ޕެންޝަ

ވެގެން އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހަކަށް ބަލައި، ުޒާވނަކަށް ފުރުޞަތު ދޭން ތަނަކަްށ ދާއިރު އޭނައަކީ ވިޔަސް ދެން އެހެން

ނެ އެއްވެސް ވިއްޔާ އޭަނައށް އާމްދަނީ ހޯދޭ ކަމަށް ވަނީ އޭަނއަށް ަވޒީފާ ނުދީފި އިކަމެއް ެވގެނޭ ކިޔާފަ ނުވަތަ އެހެން

ކަމުގައި މި ހާލަތުގައި ޖެހިފައި ތިބި  ތިބި މި  ގިނަ އަދަދެއްެގ ބަޔަކު އެބަ ނޯވޭ. އެހެންވުުމގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގޮތެއް

ނޑު އެދެނީ އިްއޒަތް ޕެްނޝަން ގާނޫނަށް ވެސް ހަމަ  .ވިސްނާވަަޑއިގަތުން ތެރި މެންބަރުން މިކަމާމީހުން. އަޅުގަ

މި ދުވަްސވަަރކީ  ،ކުރުމަކީ އަހަރަށް އުމުރު ަހގު 60ައހަރުން  65ނުޑ އޮންނާނެ ލާފަ. ދެން މިގޮތަށް އިޞްލާޙު އަުޅގަ

ހަމައަށް އަރާފަ. ދެްނ  ައހަރާ 65އޮތީ  ކަން ެވސް މިހާރު މިސް. ަރއީސް އުމުރުތައް ހަނުގވަމުން އަންނަ ދުވަ

އަށް އަުޅަގނޑު ވެސް މި ބަލަނީ ވަޒީފާ މި އިއޭގެ ކުރީގަ ، އަށް  ވެސް. އެހެްނވީމ20ާރައީސްކަށް އަރާފާނެ އަނެްއާކ 

ކުެރވޭތޯ. ެއީއ މުސްކުޅިންނަށް ފުރުޞަތު މި ދެނީ ޒުވާނުންނަށް ވެސް ަތންކޮޅެއް ަހގުއަދާކުރާ އުމުރު 

ެވސް  ރަނގަޅުކުރަްނވެގެން. ޙަޤީޤަތުގަިއ މުސްކުޅިން ބަލަން ުޒާވނުންނަށް ނުޖައްސާންވެގެްނ މުސްކުޅިންނަށް ލާރި

ވެސް ިމކަން ޙަޤީޤީ ބޭނުަމކީ. ެއއްގޮަތކަށް ުރން ޒުވާނުންނަށް ލުިއވާނެ ނޫންތޯ. އެއީ މީގެއުޅެނީ. އޭ އިތުރަށް ދޭން މި

ނޑު އެދޭ ވާހަަކ  ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިކަމާ ނުބައިކޮށް ނުނެންގެވުން އެދެްނ. މި ވިސްނާވަޑަިއގަތުމަށް ހަމަ އަޅުގަ

 ދަންނަވާލަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



45 

 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ގެނެވޭ  ށް މިރވިްސގެ ގާނޫނު( އަދިވެހި ސިވިލް ސަ) 2007/5ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ  50ވަނަ މާއްދާއާއި  49ޚާއްަޞކޮށް މި ގާނޫނުގެ  ؛އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާއަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްަގއި ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ކުރެވެންާޏ ނޫނީ ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރ، ވުމުން އެ މީހުން ވަޒީާފއިން މަހުރޫމު އަހަރު 55ން މަސައްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފު

 ،މަސައްކަތް ގެއެ މީހުން މީހުން ދިރިއުޅޭނީ ކިހިނެއްތޯއޭ އަހަރު ދުވަހު އެ 10އޮންނަ  އަހަރު ވަންދެން ބާކީ މި 65

ރައްކާކުރެވުނު ލާރި އަނބުރާ އެ  ގެ މުސާރައިންކަތުން އެ މީހުންވަރުހުރި ޒުވާން އުުމރުގައި ކުރި މަސައް  އިގަިއގަ

މި އިޞްލާޙަށް ، ނޑު ހިތަށް އެބައަރާ. އެހެންވީމާމީހުންނަށް ނުލިބި އެ މީހުން ދިރިއުޅެނީ ކޮން ގޮތަކަންތޯއޭ އަޅުގަ 

ނޑު ށް އަހަމަ އަޅުަގނޑު ވެްސ ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ހަމަ ދަންަނވަން. ހަމަ މި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްިވ ފަރާތަ ުޅގަ

ނޑު ގަބޫ އެކު ޝުުކރު އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ރވިްސގެ ލުކުރާ ގޮުތގައި ދިވެހި ސިވިލް ސަވެސް ދަންނަވަން. މީ އަޅުގަ

ގޮތަކަށް ދަންނަވަންޏާ  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ވަޒީފާ އަާދކުރާ މުވަްއޒަފުން ވެސް ބޭނުންވާނެ އިޞްލާެޙއް. ކުރު

 އި ދެއްވާފަ އި، ޚިދުމަތްމުތަކުަގއި ތިއްބަވާފަ ފުޅުން ސަރުކާރުަގިއ ރަނގަޅު މަޤާދުވަސް ވަންދެން އެ ބޭދިހަ އަހަރު

އަހަރު  10 އިއިޚުލާޞްތެރިކޮށް ޚިޔާނާތްތެރިނުވެ ވަިކެވވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން ދެން އަލުން ވޮޗަރުންނަށް މަގުމަތީގަ

އެ  ޅުން މަސައްކަތުން ރައްކާކުރި ލާރި އަނބުރާއެ ބޭފު ،ވަންދެން ތިބެންވީތޯއޭ ވަޒީާފެއއް ނެތި، އާމްދަނީއެއް ނުލިބި

ނޑު ގަބޫ، ބޭފުޅަށް ނުލިބި. އެހެންވީމާ ނުޑ މި ތާއީދުކުރަނީ. އަުޅގަ ުލކުރާ ގޮތުަގއި ީމ މި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 އަހަރުެވގެން ަވިކވާއިރު  55ވެސް ދައުލަތަށް ާބރުބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން މި ފައިސާ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެްއގޮތަކަށް 

ބޭފުޅުން ވެސް މިއަްށ ރަނގަޅު ަޙއްލެއް ހޯދަން  ދޭތެރޭ ވިސްނާަވޑަިއގެން ހުރިހާ އެހެންވީމާ، މިކަމާ ދިނުމަކީ. 

ނުޑ ގަބޫލުކުރާމަސައްކަތް ނިޔަުތގައި މަަސއްކަެތއް ކޮށްފިްއޔާ  ވާނެ. ހެޔޮ ކަމަކަށް ގޮުތަގއި ރަނގަޅު  ކުރުމަކީ އަުޅގަ

އިދާހުރި ފައިދާކުރާނެ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްތެރި ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނަށް ފަ އަޅުަގނޑުމެން ެއއްމެންނަށް ެވސް މީގެން

ހަމަ އަދިވެސް އެްއ ، ނުކުރަން. އެެހންވީމާ ަކމުގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ ެއއްެވސް ޝައްެކއް ދާނެކަމަކަށް މިކަން ެވގެން

ނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއި ،ފަހަރު އަޅުގަ

ގޮތުަގއި މީ ހަމަ  ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ގަޫބލުކުރާ އެކު ޝުކުރު ނިކަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާމަމޫސާ

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ  އޮތީ ކޮށްފަ. މީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަެތއް މި



46 

 

ދަންނަވަމުން  އަުޅަގނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ހަމަ ޝުކުރު ،އަޅުަގނޑު މިކަމަށް ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ގެދާއިރާ ކޮމަންޑޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ނާޝިދަ އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ނާޝިދު ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ކޮމަންޑޫ

ްށ އިޞްލާުޙ ގެ ގާނޫނު( އަރވިސް ިދވެހި ިސވިލް ސަ) 2007/5ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެން ވަރަށް  ރު ުހށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙާމެންބަހުށަހެޅުމަށް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ދޭެތރޭގައި އަުޅގަ

ނޑު ގަ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން މިތާކަމަށް އަޅުގަ ގެ ކުޑަ އޮޅުެމއް. ނުއޅޭ ކަންނޭ އެބަ އިގަބޫލުކުރަން. ައޅުގަ

ރވިްސެގ އަނެއް ބިލަކީ ސިވިލް ސަ ށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް ބިލު.ބެހޭ ގާނޫނަ ކީ އެ މަނިކުފާނު ޕެންޝަނާއެއް ބިލަ

 55ބެހޭ ގާނޫނުގައި  ބިލު. އެ މަނިކުފާނު ޕެންޝަނާ ދަށްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އި ރިޓަޔަރމަންޓު އޭޖުގާނޫނުގަ 

ނެގުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ  އަހަުރވީމާ 55ރމަންޓު ޕެންޝަނަށް އެްއކުރެވިފަިއވާ ލާރި އަހަރުެވގެން އެ މީހުންގެ ިރޓަޔަ

ނޑު ދެކެން. ެއއީ އެކަްނ  ޞްލާޙަކީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ިއޞްލާޙެއްއި އޮންނަށް ވާނެ ގޮތް. އަދި ކަުމގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން އި މިހާރުމަންޓު ޕެންޝަން ސްކީމުގަ ރިޓަޔަރ ވެސް އެަބއުޅޭ މައްސަލަަތއް. ެއގޮތުްނ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޕެން ވިސްނާލަން އެބަ  ށް ކުޑަކުރުމަން ބާޑު އް ހެދީ. ސަރުކާރަށް އޮންނަޝަން ސްކީމެޖެހޭ ކީއްވެެގންތޯ އަޅުގަ

ން ައއިސް އޭަނއަށް ލަިއެގން އަޅުަގނޑުމެން ެއއްެޗއް ޖަމާކޮށްގެ 7ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން % ،7ޓަކައި އެމްޕްލޯޔަރު %

 އޮތް އިޞްލާޙާހުށަހަޅުއްވާަފއި ބަދަުލކުރުމަށް އެ މަނިކުފާނު  އޮތް ސިސްޓަމުގޮަތށް އެ އެ ލިބޭ އަހަރުވީމާ 65

ނޑު އަނެއްކާ ދޭތެރޭގަ ވެސް ަތކުރާރުކޮށް މި ދަންަނވަނީ ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަމޭ. އެ މަނިކުފާނުެގ ިއޞްލާޙު އި އަުޅގަ

އި އޮްތ އިޞްލާަޙީކ ދޭތެރޭގައި މި ހުށަހަުޅއްވާފަ  ަވޒީފާއިން މުްސކުޅިކުުރމާ، ރމަންޓްއަހަރަށް ރިަޓޔަ 60

ނޑުމެންގެ މި ކެޓަ އިާލއިުރގައަޅުަގނޑުމެން ިވސްނައި  17ތިބި  އެބަ އިއަހަރުގެ ކެޓަގަީރގަ 65 އިގަީރގަިމއަދު އަުޅގަ

ދާނެތޯ ގެންކިހާވަރަކަށް ފުޅާވެ  ފަްސ އަހަރަށް ބަލައިފިއްޔާ މިވަރަކަށް ހާސް މީހުން. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް 

ނޑަށް ގަބޫލުކުރެ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ނުޑ ޕެންޝަނާ ބެހޭ އޮފީހުން  ވޭ ގޮުތގައި ިވސްނާލަން. އަުޅގަ އަުޅގަ

 17ެއއްކޮށް މިހާރު  މީހުންނަށް މި ގާނޫނު ފާސްވުމާ ހާސް 30ހާހަށް އަރާނެ.  30 އިއިރުގަމިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާލި

ނޑުމެން މިހާރު  23ހާހަށް ބަދަލުވާނެ.  23ތިބި ީމހުން  ހާހުަގއި 18 ،ހާސް ހާހަށް ވަގުތުން. މި ަދްއކަނީ އަުޅގަ

 90ޖެހޭ ހޭދަވޭ. މަހަކު  މިލިައން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެން ެއބަ 90ހާސް މީހުންނަނީ މަހަކު  އަށާރަ ،ހާސް ސަތާރަ
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ނޑަަކށް އެއީ. އަދި ބިލިއަން ރުފި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ. އަހަރަކު  ެދ  އިތެޭރގަ ގެއަހަރު ފަސްކުިރއަށް އޮތް ޔާ. ގާްތގަ

ޖެޭހ  ދަނީ ކޮންކަހަލަ އިކޮނޮމީައކަށްތޯ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އަޅުަގނޑުމެން މި، ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެން މި ޝޯސަިލންޓު ގޮތަކަށްތޯ؟ ކޮންކަހަލަ  ނޫނިއްޔާ، ޮގތަކަށްތޯ އުޅެނީ ކެޕިޓަލިސްޓިކް ވިސްނާލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިޤްތިޞާައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެޭރގަ އިކޮނޮމީެއއްތޯ ނޑުމެްނ  ދަށް ލިބޭ ހުރިހާ ލާރިއެއްއި؟ އަުޅގަ އަުޅގަ

ލަްއވާ  އަޅުަގނޑުމެން ެއްއޗެއް ދޭނީތޯ އޭނަ ަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ހުރި މީހަކަށްކިހާވަރަކަށްތޯ ބަހާނީ. އަޅު 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑު ހަރުބަހެއް އޮ ނޑުމެން ކައިރިއަށް އެހީއަކަްށ މަސައްކަތެއް ކުރުވާނީތޯ، ައޅުގަ ންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑުަފއިެވގެން  ިއ ބުނާނީތޯ މަސްބާނާށޭ، ނޫނިއްޔާަކއިީރގަ އޭނަ އިދީފަ ޓެއްއަންނަ މީހާއަށް ދޮއް އެދިގެން  އޭނަ ބަ

ހާސް  އަށް ފަސްއަަހރުވާ މީހާ 60ންގެ ތެރޭަގއި އަުޅަގނޑުމެ ދޭނީތޯ؟ވައްދާފައި ކާންއައިމާ އޭނަ ރެސްޓޯރަންޓަށް 

ުރފިޔާ ހޯދޭނެ ގޮތެްއ ހެދުމަކީ  10000އޭނަ ލައްވާ އަދި އިތުރު މަަސއްަކތެއް ކުުރވަިއގެން  ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވުރެ

ލާއިރު ވެސް ކުރަނިވި ޮގތަށް ވާނީ. ދެން ދުނިޔޭގެ ޓްރެންޑަށް ބަްނގެ އިޤްތިޞާަދށް އެންމެ ފައިދާއަޅުަގނޑުމެ

ންސީ ޮބޑު ޓެނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގެ ަލއިފް ެއކްސްޕެކްމިއަަދުކ މީ މިކަން އޮތް ގޮތެއް ނޫން. އަުޅގަްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އި

ނޫން އޮންނަންވީކީ. ރިޓަޔަރމަންޓަކަްށ  65ގޮތުން  ގެމިއަދު އުޫސލެއް ވެއްޖެްއޔާ 78، 74ރޭޓު ބޮޑު ެވއްޖެ. . ވެއްޖެ

ކުރި. އޭޖު ބޮޑުވަނަ އަަހރު ވެސް އެ  2012ޓެރި ްސރީލަންކާގައި އަށް. ައވައް 68އަޅުަގނޑުމެްނގެ މީހުން ދާންޖެހޭނީ 

ަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދަށް ކުރުމަކީ އަޅުތިރި ބާމި ، ެއހެންވީމާ ވެސް. އިއިނގިރޭިސވިލާތާއި އޮސްޓްރޭިލޔާ މި ތަންތަނުގަ

ން ސްކީމަށް އޭނަ ތެރޭަގއި ެޕންޝަދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެގެންދާނެ. ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް. މީގެ

ގެ ޕެންޝަން ްސކީމު އެހެންވީާމ، އެއީއުޭޅ.  ކުރާ ަބޔަކު އެަބ ތިބި. އެކަމަކު ުނކުރާ މީހުން ވެސް އެބަކޮންޓްރިބިއުޓު

އެކަްއެޗއް ނުލާ އެބަ ލިބޭ  ،އަދި ނުލާ މީހުންނަށް އިތެރޭގައި އަދި އެ ރިޓަޔަރަމަްނޓު ޕެންޝަނަށް އޭނަ ލާ އެތިކޮޅާ

ދައްކާއިރު. އެހެންނަމަވެްސ، ހިނގާ އެ ގާނޫނަށް ވާަހކަ ކުރާ ވާހަަކ އަދި އިހަށް ބާްއވަމާހާސް ރުފިޔާ. އެ ރަނަގޅު ފަސް

ކުރުމަީކ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އެާހ އަހަރު ވީމާ ރިޓަޔަރަމންޓު އާލީކޮށް ރިޓަޔަރ 60ގޮތުްނ  ވާ މިމި ގާނޫނުގައި 

ނޑުމެންގެ  .ސްމަންޓެއް އެބަ ަހދަންޖެހޭމީެގ ިއކޮނޮމިކު އިމްެޕކްޓު ެއސެ ރަނގަޅު ކަެމއް ނޫން. އަުޅަގނޑަށް އަޅުގަ

، ން ރުފިޔާ އަޅުަގނޑުމެްނ ޕެންޝަނަށް ޚަރަދުކޮށްފައިއަލިދެން އަނެއްކޮޅުން ދެ ބި .ބަޖެޓުން ފުދޭތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ

ން ރުފިޔާގެ އިކޮނޮީމއަކުން މި ބިލިއަ 14ށްދީފައި އަޅުަގނޑުމެން ކޮބޭސްފަރުވާ ން ރުފިޔާ އާސަްނދައިންއެއް ބިލިއަ

 ތިބޭނީ. ފަސް  ކިއުާބ ކަަހލަ ތަންތަނުގައި ތިބޭ ގޮތަށް ދެން މީހުން ،ސޯޝަލިސްޓު ކަންތައްތަްއ ކުރާނީ ކިހިނެއްޯތ؟

އޭނައަީކ އެހާ ޕްޮރޑަކްިޓވް ީމހަކަށް ނުވާނެ.  އެހެންވީާމ،  ،ން ކާލަިއގެންސް ރުފިޔާ ކޮންމެ މަހަކު ލިބުނީމާ އޭގެހާ

ތަންޮކޅެއް ފުން ނަޒަރަކުން ވިްސނާފައި މިއީ އެންމެ ރަނަގުޅ  ން އިޤްތިޞާދާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަިއ،އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެންނަ  ހާސް ރުފިޔާ ދީފައި  މި މީހުން ލައްވާ ކުރެވޭނެ ފަސް ،ށް މި ގެނެވެނީއިޞްލާޙުތޯ އަުޅގަ
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ބެހޭ  ޕްރޮޑަކްޓިވް ބަަޔކަށްތޯ ހަދާނީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ނީ އެ މީހުންނަކީ މިއަށްވުރެނޫ ކޮށްލާނީތޯ؟އެއްފަރާތް

 ނޑު ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.މާހިރުން ގެނެސްގެން ވަރަށް ފުންކޮށް ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް ކަމުަގއި ައޅުގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިޝުކުރިއްޔާ   ްއޒަތްތެރިއި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .ށްރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މަނިކު ްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާއިރާގެ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު ހުުޅހެންވޭރު ދާއިއި ޝުކުރިއްޔާ 

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ )ދިވެހި ސިިވލް ސަރވިސް ގާނޫނު( އަ 2007/5ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު އެހެރަ ކަންަތއްތަކަށް އަ  ޅުަގނޑު ވެްސ ވަަރށް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަތުަގިއ މައިގަ

ގައި ވާަހކަތައް އެބަ ދެކެޭވ ަކށް އަރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިތާ ޕަބްލި އި އަުޅަގނޑުމެން އޮޅުންތަކެއްވަެރއްގަ  ކޮންމެވެސް

 ިއސާތަކެްއ ަރއްޔިތުންނަށް ބަހާކަށް ނޫން.އުޅެނީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ަބޖެޓުގައި ހުރި ފަ ކަންނޭނގެ. ެއްއވެސް ހާލެްއަގއި މި

 ،ނަމަ ވަނީ ނޫނު އޮްތ ގޮތުން ކަމަށްއި. ސިވިލް ަސރވިްސގައި މިހާރު ގާވާ މާނައިގަ މި އިޞްލާޙުން ައޅުަގނޑަށް ދޭހަ

ށް ެވސް އަމިއްލަ އަށް ވޮލަންޓަރަލީ އޭނައަްށ އަހަރު ވުމާ އެީކަގއި ޮކންމެ ސިވިލް ސަރވިސް މުވަްއޒަފަކަ 55

ކީަގއި އެ މީހަކު ސިވިލް ސަރވިްސއިން އަހަރު ވުމާ އެ 60ވުުމގެ ފުރުޞަތެއް ެއބައޮތް. ހަމައެއާެއކީަގއި، ޔަރޓަރި

ެގ ތަުކގައި އޭނަގެ ފަންޑުަގއި ނުވަތަ އޭނަ ގެ އުމުުރގައި އެ ހޭދަވީ ދުވަސްއެ މީހެއް އެބަ ވަިކކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް،

އަށް ލިބެން މިހާރު ގާނޫނުތައް ހުރި އި ހުރި ފައިސާގެ ބެނިފިޓު އޭނަރެވިފަ ކުއްކާައށް ރަޕްރޮވިޑެންޓު ފަންޑުަގއި އޭނަ

ދޭ ހިސާބުން އޭނަގެ އޭނަ ެއއްކޮށްަފއި މަވެސް، އެ މީހަކު އެ އިސްިތއުފާއަހަރު ވީމަ. އެހެންނަ 65ގޮތުން މި ލިބެނީ 

ނުޑ ެވސް އަްށ އެނައޭނަ ަވޒީފާަގއި އުޅެމުން ެއްއކޮށްފައި ހުރި ފައިާސގެ އެހީތެރިކަން އޭ ބަ ލިބެންެޖހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ވެްސ  ޕްރޮވިޑެންޓު ފަންޑުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހުރި ފައިސާއިން ނެގޭނެ އުސޫލުތަކެއްގަބޫލުކުރަން. ހަމައެއާެއީކގަިއ 

ނަޑއެޅުން ހަމަ މި އިޞްލާޙު ެވްސ  ށް އޮތް އިްޞލާޙެއް އެބަ އޮތް ކަންނޭނގެ ޕްރޮވިޑެންޓު ފަންޑަށްއަދި ކުރިއަ؛ ކަ

ންދާއިރުގައި ހަމަ އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެ ހުގައި ހުށަނާޅާ. އެހެންނަމަވެސްއިޞްލާޙެއް. އެ އިޞްާލޙު އަދި މަޖިލީ ލެވޭ

ހަގަކުރެޭވ ައޅުަގނޑުމެންަނށް މިހާރު އެބަ ފާ އް. ކެބޫލުކުރެވޭ އަދި އޭގެއިތުރުން ފައިސާ ެނގޭނެ ގޮތްތައަޅުަގނޑަށް ގަ

އެހެންނަމަވެސް ބޭސްފަރުާވއަށް ބޮޑެިތ ، ޕްޮރވިޑެންޓު ފަންުޑގަިއ ޖަމާވެފައި ހުރެގިނަ އަދަދެްއގެ ފަިއސާ އެ ީމހެއްގެ 

ނޑުމެންނަްށ ޖެހިގެން އެ މީހާ ސަލާންޖަހަން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަންޖެހޭ މަންބަލިތަކަށް ކުރަން ޒަރު. މިއީކީ އަުޅގަ

އަހަރާއި މި  55މި ، ތަކެއް ނޫން. އެހެންވީމާބޫލުކުެރޭވ ކަންތައްކަެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ވާހަގަ
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، ހުރެއޭނަެގ ައމިއްލަ ފައިސާ ޖަމާވެ، ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ އޭނަ، އޭނަގެ ދަރީްނގެއަހަރު 10އަހަރާ ދޭތެރޭ ެއވާ  65

ނޑައޭނަގެ ދަރިންގެ ނުވަަތ އޭނަގެ ޢާއިލާގެ މީހުންގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމަކަ އޭނާ ކަށް ށް އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫެލއް ނުވެސް ގަ ަފންޑުަގއި ހުރި ފައިސާއިން ބޫލުުކރަން އޭނަގެ ޕްރޮވިޑެންޓު ކުރެވޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ވެސް މި އް ލިބޭނެ ގޮތެްއ މެދުވެރިވެގެންނާޔަތެއޭނައަށް ކޮންމެވެސް ކަހަަލ އި ދިއުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ. .އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވަިއކަރަދޫއިޝުކުރިއްޔާ   ްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 .ނާޡިމަށް މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ށް މިގެންނަ )ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިްސގެ ގާނޫނު( އަ 2007/5އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު އި  ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑަށް ވެސް ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަ ކުެރޭވ ފާހަގަުކރެވޭ ގޮތުަގއި ރިޓަޔަރ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ށް ހުމެއް. މިއާ ގުިޅގެން ހަމަ ކުރިއަޖެރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަލިބޭ ވަދިުގވުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  60ން އި 55އުމުރު 

އެއީ  .ށްވެހިާރއްޖޭގެ ޕެންަޝނާބެހޭ ގާނޫނު( އަދި) 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު  ވޭ އޮތް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި އެބަ

ިއ ކުރުމާރިޓަޔަރން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާާވ މައްސަލަައކީ ބިލު ހުށަހެުޅއްިވ ފަރާތުން ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައި

އަހަރުގެ ހުްސ މުއްދަތެއް. އެ ދޭތެޭރގައި އެ މުއްދަތުގަިއ އެހެން މީހެްއެގ  10ދޭތެރޭގައި އެބަދޭ  ޕެންޝަން ލިބުމާ

ވަނީ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި މި ދެ ގާނޫުނ  ދިމާވެފައި މި އެހީތެރިކަމުން ދިރިުއޅުމަށް އެހީތެރިކަން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ

ރިޓަޔަރމަންޓު ޕެންޝަން  ،އުމުން އެ ުހސްކަން އެބަ ނެތި ދޭ. ެއއީ ޕެންޝަން މިހާރު މި ލިބެނީދިގެންއިޞްލާޙުވެ 

 ސް،އައި ޅުަގނޑުމެްނނަށް މި އިޞްލާޙު ށް ޮއތް ތަނުގައި މި އަ ވާތީވެ ކުރިއަ ކަމަށް ންއަހަރު  65މިހާރު މި ލިބެނީ 

ށް ިތރިވެގެންދާީތވެ މި މުއްދަތު އަ 60ން އި 65ގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އަންނަ އިޞްލާޙުްނ އެ 2009/8

 ވަރަށް ރަނގަޅު  ،ބޫލުުކރެވޭ ގޮތުަގއި މިއީ ވަރަށް ފުރިހަމަދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަ ބެދިގެން މި

ކުރެވެނީ ސިިވލް ސަރވިސް ގާނޫނަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙު. ސިވިްލ  ބޫލު މިއިޞްލާޙެއް ކަމަށް ައޅުަގނަޑށް ގަ

އަހަރު ވުމުން ވަޒީފާއިްނ  60ންނަނީ މުވައްޒަފެްއގެ އުމުރުން އޮ ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( މި  49ނޫނުގެ ސަރވިްސގެ ގާ

. އަހަރަށް ބަދަލުވެފަ 55އޮންނަީނ  ގެކުރިން މިކަން މިވަިކ ކޮށްދެވޭނޭ. އެހެްނވީމާ، މީ  ަވޒީފާއިން ،މުސްކުޅިކޮށް

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފާހަަގކުރެވޭ  ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރަްއވާ ސަރުކާރުެގ ބަޖެޓުން ބަެއއް ަބެއއް  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ގައު ބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގައި ިސވިލް ސަރވަންޓުންނަކީ އެ ުމވަްއޒަފެްއގެ މުސާރަިއގެ ވަިކ ނިެވގެންދާ ކަމަށް. އަުޅގަ
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އޭެގއިތުރަށް  އަދި .ކުރެވެމުންދާ ފައިސާން ރިޓަޔަރކުރުމާ ހަމައަށް ޖަމާއެ ބޭފުޅު ،ޕަސެންޓެއް މި ފަންޑަށް ލެވި 

ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ސަރުކާރުން ވެސް ހަމަ އެ އަދަދަށް ފައިސާ ލަމުންދާ ފަންޑެްއގެ

ނޑުމެންނަށް ދޭ ކަހަލަ ގޮަތކަށް މީތި ސިފަވެގެޖަމާ ނޑު ެވސް މީގެންކުރެވިފަިއވާ ެއއްެޗއް ައުޅގަ އިތުރަްށ ދަނީ. ައޅުގަ

އެ ބޭފުަޅކަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިާސ، ެއ ، ދެންމެ ބައެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވައިފި  ؛ކަެމއް ބޮޑު ،ފާހަގަކޮށްލަން

ނޑު ވެްސ ގަ ކުރެވޭ ަފިއސާމުވަްއޒަފަކަށް ޖަމާ ަބއްެޔއް ، ބޫލުކުރަން ޮބޑު ކަމެއް ދިމާވުމުންނުލިބޭ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ގެތެެރއިން ވެްސ ނަމަ އެ ފައިސާ ނެގޭެނ ގޮތެއް މީ އްޖެބޭނުންވެ  ގެންއްޖަށް ދިއުން ކަހަަލ ކަމެއް މެދުވެރިނުވަތަ ޙަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ައޅުަގނޑު ދިއުން. މީެގއިުތރަށް. މީ އަޅުަގނޑުމެން ިމއަދު މި މަޖިލީހުގެ މެދުވެރިެވގެން

މުަގިއ މު ބިލެއް. އެއީ ަރއްޔިތަކަށް އެްއޗެއް ލިބިގެންދާިދއުބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއަްށ ތާއީދުކުރުން މުހިއްގަ

މިއަްށ  ޞްތެރިކަމާއެކު މި ބިލަށް ވިސްނައި، ބަަލއިުނވާނެ. ވަރަށް އިްޚލާަގނޑުމެންނަށް މި ދޫކޮށްލެވިގެންއަޅު

ދިލެއްވި ފަދައިން މިއަށް މަނިކު އެއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާ ،އަޅުަގނޑު ެވސް އެދެން

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( ގަިއ  50 ދިނުމަށް. ދެން މި ބިލުގެަތކަށް މިއަށް ޯވޓުަރއްޔިތުންނަށް އެްނމެ އެދެވޭ ގޮވިސްނައި 

ކުެރޭވ ވަޒީަފއިން ވަކި ،ވަނަ މާއްދާ )ހ( އަދި )ށ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްުކޅިކޮށް 49ންނަނީ މި ގާނޫނުގެ މި އޮ

ރިޓަޔަރމަންޓު ބެނިފިޓްސް  ން ން ޕެންޝަމަތީ ބެހޭ ގާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާ

ނޑުމެންގެ އެދުމަކީ. އެލިބޭނޭ ލާއި ޕެންޝަުނެގ މި ބި ހެންވީމާ، މި ބިލުން ެއއް ިބލު.. އެހެންވީމާ، ިމއީ ައޅުގަ

ދަނީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަކުންނެއް އަދި މުިޅއަކުން މިކަން ނިމެން އޮތީީކ ގާނޫނުގެ ބިލާ ދެ ބިލު ގުޅި ލާމެހިގެން މި 

ގެ ގާނޫނަށް މި ދަނީ ޕެންޝަނުގެ ގާނޫނާއި ސިިވލް ސަރވިސް ވެގެން މިންވީމާ، އަޅުަގނުޑމެން ފުރިހަމަނޫން. އެހެ

ނޑުމެންނަށް  އައި ހުށަހެޅުން ނޑުމެން ވެްސ ، ފުރިހަމަ ތާއީދު ލިބިއިޞްލާުޙވެ ައޅުގަ މިކަން ނިމިގެންދިއުމުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫްނ އް ލިބި ރަނގަޅު ގޮތް ވުން. ައޅުގަނާޔަތްތަ އި އެދެނީ ގިަނ ރަްއޔިތުންނަށް ވީހާވެްސ ގިނަ 

ނޑު ވެްސ އެދެނީ ހަމަސަލާންޖަހައި ނިކަމެތިވެގެން ރައްޔިތުން އުޅޭ ބިލަށް އެންމެ  ތަން ދެކޭކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިށް. ޝުކުރިްއޔާ ން ތާއީދުކުރުމަމެންބަރު ފުރިހަމައަށް އެންމެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

އިއްވުމަށް  ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ނިމުނީ. ފަހުބަސްހިސާބުން މެންބަރުން ވާހަކަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިއިޝުކުރިއްޔާ 

 މަނިކަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. މެންބަރު،ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާއްޒަތްތެރި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި އި 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވޭރުހުޅުހެން
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 ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތަތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރ ހުރިހާ މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުަޅށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ނޑުގެ ބޭނުމަކީ ޙަޤީޤަުތގައި ބައްޔެްއ ވެ  ނޑު ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަުޅގަ ގެން އަންނަ މީހާ އެީކގައި އަުޅގަ

އޭަނ ކައިރި ކަލޭ ޑޮކްޓަރުކަްނ ކިޔަވަން ދަހަރޭ ބުނެގެން  ޑޮްކޓަރު ކުރިމަތީގައި އިށީނީމާ ބަލިވެގެން ައއިސް

ހަށިަގނުޑގަިއ ހުރި ބަލިތައް އެނގޭނެ ޮގތެއް ހެދުމެއް ެވސް ނޫން. ، ރަކަށް ެވގެން ދެން ޭއނަ ގަިއަގއިޑޮކްޓަ

އްޓެއްދީފައި ޖެހިގެން އޮންނާނޭ ދޮ ސް، ސަލާންޖަހަން ހުއްޓުނީމާއަންނަ މީހާ އައި އަޅުަގނުޑގެ ބޭނުމަކީ ސަލާންޖަހަން

މީހާގެ ނިކަމެިތ  އެއަްށ މަހަށް އަރަްނދާށޭ ބުނުމެއް ވެްސ ނޫން. ބޭނުންވަނީ އުމުރުން ުދވަސްާވ މީހާ، އެ  ދޯންޏޭ،

ނޑުމެ ހާލުގައި؛ އިންބަފައިންނަށް ގެ ދަިރންނަކީ މަައޅުަގނޑުމެން، ންނަީކ މައިންބަފައިންނަށް އަޅާލައިއަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޅި ޤަ  ރު ދެރަވެފައި ހުރި މީހެްއކަން ބާ ން ުދވަްސވާ މީހާ، އޭނާއަީކ ަގއިއުމަކީ އުމުރުއިޙްތިރާމްކުރާ، އަުޅގަ

ހަން ނަަގއިގެްނ ަގއިން މީއެއް ގެނައުމަށް ަޓކަިއ މުސްކުޅިވާ ހުރިހާ އެންމެްނގެ ދަނެގެން އެކަން ކުރުން. ިއކޮނޮ

ނޑު ގަބޫލުއިބޯނި ހަދައިގެން ވިސަ  ކުރާ ުއސޫލެއް ކަމަށް ނުވާތީ މި ިބލު މި ހުށަހެޅީ. އިއްޒަތްތެރިްއކުމަކީ އަުޅގަ

ެދްއވީމަ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިކަން ކުރެވުނީ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް މެންބަރުން މިއާ ދޭތެރޭ ވިސްނާވަަޑއިގެން ވޯޓު

 ކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.ބަލައިގަެނވެނޭ ކަންނޭނގެ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން މި ބިލުގެ މި އެޖެންޑާ އައިޓަމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ވަރަށް  ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. މި

ަގއި އޮންނާނެ މަސައްކަތްތަެކއް ނިމުނީ ކަމުގައި ަކނަޑއަޅަން. ބިލާ ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މަޖިލީހުގެ ވޯޓު ގަޑީ 

 ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫުނ  މޫސާމަނިކު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު، 7.3އެޖެންޑާ އަިއޓަމު  -7.3

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ހިާރއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަދިވެ) 2009/8ނަންބަރު 

 ވަނަ ޖަލްސާަގއި.ފަސް ވަނަ ަދއުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ދެ 2015، ަގއި ބޭްއވުނު 2015ޫޖން  15ން ިއްއވާފަިއވަނީ ކިޔު

. އިްއޒަތްތެރި މޫސާމަނިކު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރުްއވާނީ މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެ

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ށް އިޞްލާޙު ހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަާނ ބެހޭ ގާނޫނު( އަިދވެ) 2009/8ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. 

ހިާރއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެޭހ ގާޫނނު( އަށް އަންނަިވ އިޞްލާޙު ިދވެ)  2009/8ގެނައުުމގެ ބިލު. ގާނޫނު ަނންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ  11. އަޅުަގނޑު ބޭނުން ތަފްޞީލުކޮށް މިފަހަރު ހަމަ ދަންނަވާލަދޭން. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ ގެންނަން
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ކޮންމެ މީހެއްގެ  އަހަރޭ. 60ކުރުން. އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބެންޖެހޭ އުމުރަކީ )ބ( އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙު

ކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެެވ.  މީަހކަށް ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަވީ އެ ،ވަނަ ުދވަހުެއއްއަހަރު ހަމަވާ ަމހުގެ  60އުމުރުން 

ކުރުން. ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުން.  )ހ( އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު  ވަނަ މާއްދާގެ 14ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  -2

އްގެ ޕެންޝަނަށް ބަލާ ގަިއވާ ކޮންމެ މީހެގެ ބައިވެިރއެއް ކަމު ގެ ރިޓަޔަރަމންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުދިވެހިރާއްޖޭ -14

އެ  7ގެ މަދުެވގެން %ެއ މުަވއްޒަފަކު އަދި ޕެންޝަނަބަލް ވޭޖު 7މަދުވެގެން % މުސާރައިެގ؛ ޕެންޝަނަބަލް ޭވޖު

ްސކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް  ،ދީފަިއވާ ފަރާތުން ސްކީމަށް ދައްކަންވާނެެއވެ. މިގޮތުންމުވަްއޒަފަކަށް ވަޒީފާ 

އަހަރުން މަތީ  60އަހަރާ ދެމެދު ވަޒީފާ އަާދކުރާ މުވަްއޒަފުްނނަށެވެ.  60އަހަރާއި  16ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުމުރުން 

 6ކުރެވޭާތ ޕެންޝަން އޮފީހުެގ ބޯޑު ޢަްއޔަންނުވެެއވެ.  މީހުންގެ މައްޗަށް ްސކީމަށް ފައިސާ ދެްއކުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް 

ނޑަ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ސްކީަމށް ފައިސާމަސް އެކަމާ ެބހޭ ގަާވއިދުތައް ޕެންޝަން ، އަަޅއިދެއްކުމުގެ އުސޫުލތައް ކަ

އި ދަށް ދެްއކޭނެ އެންމެ މަތީ މިންވަރާތަުކގައި ޕެންޝަން ސްކީމަށް ފައިސާ ވާނެއެވެ. މި ގަާވއިދުދަންއޮފީހުން ހަ

ނޑަައޅަންވާެނއެެވ. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ   20ކުރުން. )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ަވނަ މާއްދާގެ 20މިންވަރެއް ކަ

 20އަހަެރވެ. ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  60ލިބޭ އުމުރަކީ  ކީމުވަނަ މާއްދާގެ )ހ(. މި ގާޫނނުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ސް

ކުރުން. މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަަމވެްސ )ދ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ވަނަ މާއްދާގެ

 ،ނަމަ އަހަރު ހަމަވުމުން ވަޒީފާއިން ވަިކވާ 55މީހެްއެގ އުމުރުން  އެރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިން 

މީހަކަށް  މަތީން ޕެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނިފިޓް އެ ނުވަތަ ވަޒީާފއިން ަވކިކުރާ ނަމަ، މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 

އަންނަނިވި ގޮތަށް  މާނަވަނަ މާއްާދގަިއވާ ޕެންޝަންގެ އުމުުރެގ  26ލިބިދޭނެއެވެ. އަދި ބުނެވެދިަޔ ގާނޫނުގެ 

ނޑު ކުރިން  60ވަނީ  ކުރުން. ޕެންޝަންގެ އުމުރު ކަމަށް ބުނެފައިއިޞްލާޙު ހުށަހެޅި ގާނޫާނިއ އަހަރެވެ. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑު ދެންމެ މި ދަންނަވާލީ. މީގެ ޙަޤީޤީ ެއްއ ބޭފުޅުންނަށް މިކަން އޮޅުންމިއާ ތަޢާރުޟުވެގެން ބަ ނުފިލީމަ އަޅުގަ

 މަޑުނުކޮށް، އެ އަހަރު ވަންދެން 65މީހަކު  މީހަކު ވަިކކުރާ ކަމަްށ ވާނަމަ، އެ  ށް ފަުހގައި އެއަހަރުވުމަ 55ބޭނުމަކީ 

ނޑު ހުށަހަޅަން. މީހަކަށް ޕެންޝަންގެ ގޮތުަގއި ޖަމާކުރެވިފައި ހުރި ފައިސާ އެ   މީހަކަށް ދިނުން. މި ބިލު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއިރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ ގަިޑއިުރގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. އެީއ  3ލަ ވަނީ ޖުމު . މި ބިލަށް ކަ

 22ިސުކންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  20މިނެޓު  45ށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަ 41މިނެޓު  30ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަްށ  5ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  10އަށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  40މިނެޓު 

ނުޑ ބަހުސްގެ ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލަން. އެހެންނަމަވެްސ  6ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް  މިނެޓު. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަމުންގެންދާނީ ިމއަދުގެ ވޯޓު ަގޑީގެ ަވގުތަށްފަހު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(
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 މަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. ވޯޓަށް އެހު 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯަޓކަށް ެއބަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އާދެ!  9އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާުޑޮކޅުތައް ޗެކުކޮށްެލްއވުމަށް ދަންނަވަން. މިއަދު 

ޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް މަ

އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެ ކޮމިޓީން ިނންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމާ 

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ގެ ނަތީޖާ:ވޯޓު

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެން

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85؛ ލަ އަދަދުޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 52. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 14މެންބަރުންގެ އަދަދު 
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އެހެންކަމުން،  .66ލަ؛ . ޖުމ34ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 66ންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާުޙ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަްށ 

 ފާސްވެއްޖެ. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

)ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ  2010/7އޮތީ މިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވާލުން. އެއީ ާގނޫނު ނަންބަރު  ދެން މި

ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުެގ ގާނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލ، ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވިއ 

ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙެއް. މިއިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ  ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހް. ތާއީދުކުަރއްވާަފއި ވަީނ މަޑަވެލީ ާދއިރާެގ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. 

ލާޙާ މެދު ފެނިވަަޑއިަގންނަވާ ގޮތަކަްށ ިއއްޒަތްތެިރ ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުން. މިދެންނެިވ އިޞް 2އިޞްލާޙަކީ ބިުލގެ 

 މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުން އެދެްނ. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް.   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޙައްމަދު ރަޝީދު.މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުއާޒު މު       ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއް

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:
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 ފާސް            ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85އަދަދު؛ ލަ ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 50. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި 1. ަވކި ގޮަތކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެްނބަރުންގެ އަދަދު 13މެންބަރުންގެ އަދަދު 

އެހެންކަމުން،  .63. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 63ިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ ބައިވެ

ށް އިޞްލާޙު ކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު( އަިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރު) 2010/7ގާނޫނު ނަންބަރު 

އެކު ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙާ  ނިންމެވި ގޮތުގެ ސާކުރައްވައިރާޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދި ،ގެނައުުމގެ ބިލު

ންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވައިލާނަން. ދެންމެ ކުަޑ ިއއްޒަތްތެރި މެ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

ްނނަވައިލާނީ ވޯޓަށް އިޞްލާޙާ ދަ އެ އިޞްލާޙު ފާްސވީ. މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑު ،ެއއް އަަރއިފި. ދެންމެ ާފސްވީއެރާ

 ކުރުމަށް.އެކު ބިލު ފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ ވޯޓަށް މިހާރު މި ދަންނަވާލަނީ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް 

ނު( ްއ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ) 2010/7ހުށަހަޅުއްވާފައި ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނިންމެވި ގޮތަްށ މަޖިލީހުން ގެންނެިވ އިޞްލާާޙ ެއކު  ެގ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ށް ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުއަ

 ވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއަގންނަ

 

 ]ވުން ވޯޓުދެއް [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 00 ެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 49. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 18މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .67ލަ؛ . ޖުމ34ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 67ވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ބައިވެިރވެ 

 2010/7ނޫނު ގާތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީްނ  ށް އިްޞލާޙުގާނޫނު( އަ ންގުމުގެދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދއިާރތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހި )

 އެކު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނިންމެވި ޮގތަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙާ ކުރަްއވައިދިރާސާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  129ނޫނުއަާސސީގެ ހޫރިއްޔާގެ ޤާ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްވަނަ ވޯޓަށް 4މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

ނޑޭރިއާގެ އަލްފާޟިލް  ،އްޔަންކުެރއްވި ސްގެ މަޤާމަށް ޢައެންޑް ސްޕޯޓް ޓަރ އޮފް ޔޫތު ދަށުން މިނިސް އަޙްމަުދ ހ. މާބަ

ަނވާ ގޮތަކަްށ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަން ހޫރަށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާޡު

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 66    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު މި ދަންނަވާލަނީ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 66. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއް 

 ޔޫތުއެހެންކަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް  .66. ޖުމްލަ؛ 34. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 66މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުން ހޫރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުނޑޭރިއާގެ އަލްާފޟިލް އަޙްމަދު ޡުމަށް ހ. މާބަގެ މަޤާއެންޑް ސްޕޯޓްސް 

 ން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއްއތިފާޤުދެއްވުމަށް ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިެވަވޑައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

(ެގ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ 129ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ .ވަނަ ވޯޓަށް 5މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ 

އާދަމަށް ރައްޔިތުންެގ  މްހ. އޯކިޑް އަލްފާޟިލާ އިރުިތޝާ ،އްޔަންކުެރއްވި ޢަ މަށްނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ މަޤާދަށުން މި

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    ގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީހު

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 66    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބވި . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 66. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

އެހެންކަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުެގ  .66. ޖުމުލަ؛ 34ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . 66މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މަޤާމަށް، ހ.އޯކިޑް، އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް އާދަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމަށް ވޯޓުަގިއ 

 ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްެޖ. 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ(ެގ  129މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުެގ ހަވަނަ ވޯޓަށް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ދަށުން، މިނިސްޓަރ އޮފް ިއސްލާމިކް އެފެައރްޒގެ މަޤާަމށް ޢައްޔަންކުެރްއވި، ބއޭދަފުށީ ހަލަވެލި، ޑރ. އަޙްމަދު 

މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވުމާ މެުދ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ  ޒިޔާދަށް ަރއްޔިތުްނގެ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 66    ބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ދެއްވި މެންބަރަކު . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ66ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 1ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުން، މިނިސްޓަރ އޮފް 66. ޖުމްލަ؛ 34. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 66މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރޒުެގ މަ ޤާމަށް، ބ.އޭދަފުށީ ހަލަވެލި، ޑރ. އަޙްމަދު ިޒޔާދަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން އިސްލާމިކް އެެފއަ

 ދެއްވުމަށް ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިަވަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ދ(  ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ހަތްވަނަ ވޯޓަށް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫ

ނޑައަާޅ  ގަިއވާ ގޮތުެގ މަތީން، ގ. ަވއިޖެހޭގެާއގޭ ޑރ. މުޙައްމަުދ ޢާޞިމް، ބަނގްލަދޭޝްއަްށ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަ

 ން އެދެން. ސަފީރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެްއވުާމ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކށް ވޯޓުދެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 67    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން

   67     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 67        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 67. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަ 

. އެހެންކަމުން، ގ. ވައިޖެހޭެގާއގޭ ޑރ. 67. ޖުމުލަ؛ 34. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 67މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނޑައަޅާ ސަފީރުަކމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަްށ  މުޙައްމަދު ޢާޞިމް ބަނގްލަދޭޝްއަށް ދިވެހިރާއްެޖިއން ކަ

 ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. މަޝްވަރާއެުރވުމަށް ވޯުޓގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ އަށްވަނަ ވޯޓަށް. ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު 

)ެއއްގަމު ަދތުރުފަތުގެ ގާނޫނު( އަްށ  2009/5 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންަބރު

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު.މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 65    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 މަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ޖުމުލަ އަދަދު؛  މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 65. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި . ވޯުޓގައި ަބއި 1ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ، 65. ޖުމުލަ؛ 33. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 65މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 2009/5މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ާގނޫނު( އަށް ިއޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް، ވޯުޓަގިއ )އެްއގަމު ދަތުރުފަތުރު

ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްެވްއޖެ. މި ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމުަގިއ 

ނަޑއަޅަން.  ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާއދެ، އެންމެ ފަހު ވޯޓު. މި ދަންނަވާލަނީ. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މިއަދުގެ ނުަވވަނަ ވޯޓަްށ؛

)ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސ ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު  2007/5މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން  ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

 އެދެން. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު. ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 58    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 05    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

މަށް ވޯޓުދެްއިވ . ުނފެންނަ ކ58ަ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގަިއ 3. ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 5މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުން، 63. ޖުމްލަ؛ 32. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 63ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

)ދިވެހި ިސވިލް  2007/5އްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންަބރު ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ އި 

ސަރވިސް ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު މިނިވަން 

 ނަޑއަޅަން.މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ަކމުގައި ކަ 

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ، 7.3ގެ ދަށުން؛ އާދެ، އެީއ  7.3އަށް.  7އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ރުޖޫޢަވަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ )ދިެވހި 2009/8އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ނުޑ  ގާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލުެގ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ނަށް.މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައި

 

 އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އާދެ، ދިވެހި ިސވިލް ަސރވިސް ގާނޫނާއި އަދި ޕެްނޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ުގޅިފަިއ 

ފައިދާާއއި ގެއްލުމަށް ވިސްނައިާލއިުރ އޮތް ިއޞްލާޙުތަކެްއ މިއަުދ ހުށަހެޅިގެންދާއިރު، ައޅުަގނޑަށް ީމގައި ހުިރ 

 60އަޅުަގނޑަށް ޮބޑަށް ބުރަެވވެީނ މީގައި ފައިާދއަށް ވުރެ ގެއްުލން އިތުރު ކަމަށް. އެހެން މި ދަންނަވަނީ މިސާލަކަށް 

ނަޑއެޅުމާ ގުިޅގެން ިއތުރު   5ެއ  އަހަރު އެ މަުދވެގެންިދޔައީ. މަުދވެގެންާދއިރު 5އަހަރަށް ަވޒީފާއިން ވަިކވާ ުއމުރު ކަ

ހާސް މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އޭގެތެޭރގަިއ ހިމެނިގެން އެަބ ދޭ. ޭއގެ މާނަައކީ ޕެންޝަންސް  6އަހަރަށް 

ހާސް މީހުންނަށް އިތުރު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދޭން ބަލާއިރު، އެއީ ދެމެހެއްޓެނެިވ  6އޮފީހުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން އެ 

ޖެހޭ ިވސްނަން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ  އޮފީހަށް ކުެރވިދާނެ ކަމެއްޯތ އެބަ  ގޮތެްއގަިއ ސަރުކާރަްށ ނުވަަތ ޕެންޝަންސް

 ވި މަޝްަވރާކޮށް، މިއީ ދެމެހެއްޓެނި ތިބެ ޖެހޭ ޕެންޝަންސް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާ އެކު އިށީނދެ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ވި ގޮެތއްަގއި ކުިރއަށް ދެމެހެއްޓެނި ތޯ ބަލަން. ނޫނީ ޕެންޝަން ސްކީމުގޮތެްއގައި ސަުރކާރަށް ހިންިގދާނެ ކަމެއް

ގެންދެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ނިކަްނ ރަނގަޅަށް ދެނެގަންނަން. އެހެން މި ދެންނެވީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަެއއް 

އަހަރު ަވޒީފާ  5ގޮްސ، އަދި ގޮތަށް ަކނަޑއެިޅގެން އަހަރުްނ ފައިސާ މުވަްއޒަފުންނަށް ނެގޭ 55ދިނުމަށް ޓަކައި 

ނުޑ ން ލިިބދާނެ ގެއްލުން މާ ޭއގެދިަޔއިންން ކުޑަެވގެރުއަދާކުރަން އޮންނަ އުމު  ބޫލުކުރާ ގަދެނެގަތުމަށް ަޓކައި. އަުޅގަ

އަހަރަްށ  68އަހަރަށް ވުެރ ވެްސ އުމުރު މަތިކުރަމުން.  65ގޮތުަގއި ދުނިޭޔގެ ަބއެްއ ޤަުއމުތަކުގަިއ މިހާރު އެ ދަނީ 

 ްތ، ސްރީލަންކާ ފަދަ ަޤއުމުތަުކގައި ވެްސ އުމުރު މަްއޗަށްބަދަލުކުރަމުން. މިސާލަކަށް ޮއސްޓްރޭލިއާ، އިނގިޭރސިވިލާ

ބޫލުކުރަނީ ރާއްޭޖަގިއ ގަައޅުަގނޑު ، ޖެއްސުމާ ދޭތެރޭގައި މި ވަގުުތ ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. އެހެން އެކަން އޮތްއިރު

އޯލް  ޓްސް ފޯއެނދުގައި އޮންަނންޖެހޭނެ މީހެއް ކަމަށް ނުބަލައި، ސްޕޯިހސާބުން ބަލި ވެސް ވަކި އުމުރަކަށް ދާ

ގެ ތެރެއިން ނަމަެވސް ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއގައި ހުެރޭވނެ މީހެއް ކަމަށް ހަދައި، އެ ޕްރޮގްރާމު

ިދއުމަކީ އެއީ ކޮންމެ އުމުރުން ރުަގއި ުއޅެވޭނެ ގޮތް ފަހިެވގެންމީހަކާއި ެއކަށީގެްނވާ ވަޒީފާަތކުަގއި ވީހާވެސް ިދގު އުމު

ނޑު ެވގެން އުފަލަަކށް، މީހަކަށް ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ދުވަސްެވގެން އަންނަ  55ގޮުތަގއި  ބޫުލކުރާގަދާނެ. މީގަިއ އަުޅގަ

ލަތްތަކުގައި މީހާއަށް ހާއްމު ނެތި ނެގޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ުމހި ންޑިޝަނެއްފައިސާ ނެގޭ ޮގތަށް އޮތުމަކީ ކޮ އަހަރުން އެ
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 އަހަރާ 60އަހަރަށް ފަހު  55ރު ހުރި ގެއްލުމަށް ބަލައިާލއި ނެގެންޖެހޭނެ. އޭގައި .ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއް

ުތ އެ ފައިސާ ބޭނުންގޮތަކަށް ލަތެއްގައި އުޅެންޖެހޭ ވަގުހާހުން އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ނިކަމެތި ފަ ދެމެދުގައި އޭނާ ޭއގެ

އަްށ ން ނުލިބުމަކީ އޭނާކުރައެ ަފއިސާގެ ބޭނުން  ޖެހޭ ވަގުތުހުސްކޮށްލީމާ، އުމުރުން އެންމެ ބިކަހާލުގައި އުޅެން ގައިނަ

ލިބޭ ނިކަމެތިކަމެއް އިތުރު. އެހެންވީމާ، އަޅުގނޑުެމން އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ. 

 ރަށް ތިރިކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ އަހަ 65އޮތް ގޮތުން މިހާރު މިގޮތަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި

އެބަ. އެހެންވީމާ،  ހާސް މީހުންނަށް އިތުރަށް ދޭންޖެހޭ 6އިތުުރކުާރ  އަން ރުފިޔާ، އެިމލި 400ސަރުކާރުން އިތުރަށް 

ނޑުމެން އެްނމެން ސަރުކާ ން ރަށް ޕެންޝަ މިއީ ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެްއގަިއ ނުކުރެވިއްޖެ ކަމެއް ކަމަށް ަވނީ ނަމަ، އަޅުގަ

 ަކމެއްގެ ގޮތުަގއި ގޮއްިސއްޔާ  ނުކުރެވޭނެނުކުޅެ، ެއކު  ކުރި ަފއިސާ ައދި އިތުރަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާޖަމާސްކީމުގެ، 

ނޑު އުސޫލެްއ ގޮތުން މިއަށް ތާއީދުކުރަން.  ،އެންމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް  ނިކަމެތިކަމެްއ އެއީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ކޮބައިޯތ  އާިއ ެގއްލުމަކީދިރާސާކޮށް، ީމގަިއ ހުރި ފައިދާ ޖެހޭ އިތުރަްށ މީތި އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ނޑު ކޮންެމވެްސ ވަރަކަށް ކޮން ތީ ފުޅުންގެ ދުރު ވިސްނުމަށް އޮއެ ބޭ ،ޕެންޝަންސް އޮފީހުން ބަލައިލިން ބަލަން. އަޅުގަ

ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭަގއި  ފުޅުންގެ ިވސްނުން އެބަހުިރ އާ. އެހެން ބަލައިލިއިރު އެ ބޭ އިވިސްނުންތަކެއްޯތ މިކަމުގަ 

ނަޑއެޅުން ގެ ތެރެއިން އިންޝުއަޕެންޝަން ސްކީމުހުންނަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީ ރެންސެްއ ދެވޭނެ ގޮތް ކަ

ނޑު ބަލަވެ  ތެރެއިން ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުއޭގެ ނަށްސިންގ ލޯނަށް އެދޭ މީހުންލިއިރު ހައުއިސް. ހަމަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

އި މުޅި އުުމރަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަކި ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ ބޭފުޅުްނގެ ވިސްނުންތަެކއް އެބަހުރި. ހަމައެއާއެުކގަ 

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަ ވަކި  ވަރެއް ދޭ އިންިތޒާމުތަކެްއ ވެސް ރޭވިފައި އެބަހުރި. އުސޫލެްއގެ ތެރެއިން މަހަކު ވަކި ކަ

ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން،  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަމުގަިއ އެ  އީ ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެްއަގިއ ކުރެވިދާނެ ކަެމއްތޯ ނޫންތޯ. ހަމައެއާެއކު، ޕެންޝަންްސ އޮފީހުން މިމި

ެއކުަގިއ  ވަރަށް ރަނގަަޅށް އެ ބޭފުޅުންނާބޭފުޅުންގެ ދިރާސާތަކަީކ ކޮަބއިތޯ ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 

ނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާއަޅުަގނޑު ވެސް ާތއީދު ޅު ގޮތް ކަަމށް ވަންޏާދިރާާސކޮށް، ިމއީ އެންމެ ރަނގަ ،މަޝްވަރާކޮށް

  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ
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ނޑުމެން ނިންމުމަށް ހިފަންވީ. މިއަދަކީ  އި މެްނބަރު. އާދެ، މިއަދު ަގޑިއަރަ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ހަމަވީ. އަުޅގަ

ެފއްދުންތެރި ދުވަހެއް. އެހެންކަމުން، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑުެގ އިޚްލާޞްތެރި ުޝކުުރ ވަރަށް ެވސް އު

 ގައި.10:30ވާ އަންގާރަ ުދވަހުގެ ހެނދުނު  2015ޖޫން  30އެއް އޮންނާނީ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާނަވަން. ދަން
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