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6201/18/43ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 10:31 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:43: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  31ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/6އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  ސުލޫކުަގއި  11:00 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

ޓެރަރިޒަމާިއ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަޔާންކޮުށްފަިއާވ ަގއި  11:30 .3

 . މެންދުރުފަހ1ުކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި ކަރުދާހާ އެުކ ފޮނުއްވާަފިއވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުެރއްވުމަުށް ހޮއްެވވި ވަގުީތ 

 .3ގައި އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  2:00މެންދުރުފަހު . 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  މާލިްއޔަތުގައި 1:45
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ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަުށް ފޮނުވިފަިއާވ  128ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.2

ގަވާަފއި ވާތީ، އެ ކޮމިޓީެގ މައްސަލަތައް އެ ކޮމިީޓއަކުްނ ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަުޅއްަވއި ައޅުގަނޑަުށް އަން 

ތިނަދޫ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ން އިޢްލާނުކުރަން. ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ 128ސުންގަޑި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

 ޤައުމީ ތަރައްޤީ ،ބިލު އިމާރާތްކުރުމުގެ، ަފއިވާ ހުުށަހަޅުއްވާ ޙިލްމީ هللا ސަޢުދުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އުތުރު

  2. 2016 އޮަގސްޓް 15ސުންގަިޑ؛  ނިންމެވިން ކޮމިޓީ

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް . 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

، ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ދޫތުލުސްސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -5.1

ބަހުސް ކުރިއަުްށގެންދިއުން. މިހާރު ބިުލގެ ޙުގެނައުމުގެ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާ )ަވޒީފާއާ 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގަިޑއިުރގެ  3އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ބިލަުށް ކަނަޑއަޅާަފއި އޮތީ ޖުމުލަ ވަގުތުަތއް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. 

ެވސް ބަހުސް ކުރިއަުށްދިއުމާ އެކު މިހާރު ަވގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ މި ވަީނ، ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ބަހުސްގެ ަވގުތު. ިއއްޔެ 

 49މިނެޓު  11ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ؛  39މިނެޓާއި  30ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ؛  52މިނެާޓއި  11އެްއގަިޑއިރާިއ 

މަވެފަ. ވަކި ޕާީޓއަަކުށް ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ؛ ވަގުުތ ހަ 29މިނެޓު  8ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ؛ 

މިނެޓު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުަވމުން ގެންދާނަން. އަޅުގަނުޑ  3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް.މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުުށީ އު

ވަނަ  2016ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ މި މަޖިލީހުން 

ހަމަޖައްސާވަފަިއވާތީ  އަހަރު ބަޖެޓު ފާސްކުރިއރުަގިއ ރެމިޓެންސް ފީއެއްގެ ގޮތުަގިއ ބޭރުމީހުން އަތުން ފައިސާ ނެގުމަުށް

ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް، މި އިޞްލާޙު މިހާރު މި އޮްތ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް 

އުފެދޭ ސުވާަލކީ، އެ ަފއިސާ އެގޮތަުށް ެނގިދާނެތޯ؟ ވަޒީފާ ައދާކުރާ ބޭރުމީހުން ފުރަތަމަ މި ޖެހެނީ ބޭންކު ެއކައުންެޓއް 

އެ ބޭންކު އެަކއުންޓު ހުޅުވުމަުށް ފަހު އެ ފައިސާ ޭބންކަުށް ޖަމާކުރަން މި ޖެހެނީ. ރާއްޖޭަގއި ބޭރުމީހަކު ވަޒީފާ  ހުޅުވަން.

އަދާނުކުރާ ރަުށެއް އެބައޮތްތޯ އަޅުގަނޑު ހަމަ ސާފުކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. ނޫން، އެ ރަުށެއް ނެތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، 

ހިސާބެއްަގއި ިދރިއުޅޭ މީހުން ބޭންކަުށް ޖަމާކުރާނީ؟ އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ ކިހިނެއްތޯ އޭނަގެ މުސާރަ ޭބންކެއް ނެތް 

މިގޮތަުށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަނެއްާކވެސް ަރއްޔިތުން ަލްއވާ އިތުރަުށް ގޯސްތަެކއް ހެއްުދމަުށް ޓަކައި ކުރަްނއުޅޭ ކަެމއް 
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ގޮތް. އެ މީހާގެ ވޯކް ވިސާ ދައްާކއިރު، ނޫނިއްާޔ  މި ކަމަކީ. މި ނޫން އެހެން ގޮތްގޮތް އެބަހުރި މިކަން ކުރެވޭނެ، ފަސޭހަ

އެ މީހާގެ ސްޕޮންސަރ އެ ާލރި ސަރުކާރަުށް ދެއްކީމާ ސަުރކާރުން ކަނޑަައޅަންވީ އޭަނގެ މުސާރައިގެ ތެރެއިން ިމވެނި 

ދީމާ އަނެްއކާވެްސ ވަރެއް އެއީ އޭނަ ޢާއިާލއަުށް ަޓކައި ފޮނުވާނެ ފަިއސާކަމުަގއި. ކަނޑައަޅާަފއި އެ ަފއިސާ ނެޭގނެ ގޮތެއް ހެ

މިކަން ކުރިއަުށްދާނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ކަމެއް ކުިރއަކަުްށނުދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ބޭރުމީހުންނޭ ބުނާއިރު މި 

ޤައުމުަގއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަުށް އަްއޑިހަ ހާސް މީހުން އުޅެމުންދާއިރުގައި އެ ކަމަުށް ޙައްެލއް ހޯދޭވަރުގެ ސަރުކާެރއް މި 

ން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. ވަގަުށް ޤައުމުަގިއ ގަވާއިދާ ޚިލާފަުށް އުޅެމުންދާ ޤައުމުަގއި ނެތްކަ

މީހުން، އެ މީހުން އަތުން އެްއޗެްއ ނުނެގި، ސަރުކާރަުްށ ބަރާބަރަުށް ވިާސއާިއ އެެހނިހެން ފީތައް ދައްަކއިގެްނ 

ކޮބައިތޯ އިންސާފަކީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް؟ މި ފައިސާ ެނގޭއިުރގަިއ  ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުން އަތުން މި ފައިސާ ަނގާއިުރގައި 

މި ޤައުމުގައި ަވޒީފާއަދާކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުން މި ަފއިސާ ދައުލަތަުށް ވަންނަން ެއބަޖެހޭ. ވަދެވޭނެ ގޮތް ހެދެން 

ސްޓަމް މި ޤައުމުގައި ފޭލްވެަފއިވަނީ. އެބަޖެހޭ މި ފައިސާ ނަގަންޏާ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު މިދެންނެވިހެން ކޯޓާ ސި

މި ޤައުމުގައި ބޭނުން މީހަކަުށް ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް ުއޅުމުގެ ފުުރޞަތު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި ދަނީ ހުޅުވިފައިާވ 

ަގާވއިާދ  ފޫޓުގެ މީހުން ފެނުނީމާ ވެސް އެ މީހާއަކީ  6ފޫޓު،  3މަންޒަރު އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ލޯމަތިން ފެނުނީމާ ވެސް، 

ޚިލާފަުށް އުޅޭ މީހެއްކަން އެނގުނީމާ ވެސް ގާނޫނެއް އޭނަެގ މައްޗަކަުށް މި ޤައުމުަގއި ނުހިނގާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަެމއް ެއިއން އެްއވެސް ކަމަކަުށް ނެތް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ބަލަނީ ސިާޔސީ 

ޅަމުން ދުވެވޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤައުމުަގއި ހުރި ބޮޑެތި ަމއްސަލަތައް މި އޮތީ ތޮއްޖެހިފަިއ ވެރީންގެ ފަހަތުން މުގޯލިއަ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލަ އިންިތހާއަުށް މި ޤައުމުގައި އެަބއޮތް. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލަ 

ބޭރުމީހުންގެ މައްސަލަ އެބައޮތް. ގެދޮުރގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލަ އެބައޮތް.  އިންތިހާއަުށް އެބައޮތް. ަގވާއިާދ ޚިލާފުަށް އުޅޭ

މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ހުރިއިރުގައި މިއިން ެއއްެވސް ކަމަކަުށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަެޅއް އަޅާ މަންޒަރެްއ 

ންނަވަނީ މި ކަމަކީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ފެނިގެނެއް ނުދޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ދަ

ކުރެވޭނެ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނެއޭ. މިއިން ވެސް އަެނއްާކވެސް ިއތުރަުށް މަކަރާއި ހީލަތް ހަދަން 

ފުރުޞަތުތަކެއް ހުުޅވިގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، މި ނޫން އެހެްނ ގޮތަކަުްށ މި ފައިސާ ސަރުާކރުން ނަގަން ބޭނުންވަންޏާ 

ނެ އުސޫެލއް އެކަުަށއަޅަިއގެން ނޫނިއްާޔ މި ކަމަީކ ުކރެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ ނެގޭ

ރައްޔިތުންގެ ބޮލުަގއި ނުކުެރޭވވަރުގެ އިްލޒާމެއް އަުޅވަިއގެްނނެއް ެއކަން ކުރަން އުޭޅކަުށް ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭެނ 

ހަދައިގެން އެ ގާނޫނުތަުކގެ އަީލގަިއ ރައްޔިތުން ކުުށްެވރިކުރަމުން ގެންދިޔުމަކީ މި  ކަމެއް ނޫން. މިކަހަލަ ގާނޫުނތައް

ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި  އެްއގެ ގޮުތގައިޤައުމުަގއި ހިނގަމުންދާ ފަލްސަފާ

ކަންކަން ކުރެވޭނީ. ވަޒީާފއަދާކުރާ ކޮންެމ  މި ފައިސާ ނެގޭނެ އިތުރު އެހެން ގޮތެއް ހޯދައިގެންނޭ މި ،މިދަންނަވަނީ

ބޭންކެއް ލޮލަުށް  ؛އެ މީހާގެ ބޭންކު އެކައުންޓެއް  ،ޖެހޭ މީހަކަުށް ވީހިނދުމީހާގެ އަތުން އެ ފައިސާ ނެގެން ބޭރުމީހަކީ އެ
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ރަީއސް.  އްޒަތްތެރިން އިެވސް އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ހޯދަ ހުުޅވާނެ ގޮެތއްދިރިއުޅޭ ރަުށްރަުށުގައި ނުފެންނަ މީހުން 

އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެއް ަލއްކަ ާސޅީްސ ހާސް ނުވަތަ އަުށްޑިހަ ހާސް މީހުންނަުށް ބޭންކު އެކައުންޓު 

ހުޅުވަިއގެން ރެމިޓެންސް ފީ ނެގުމަކީ ެއއީ އަދި މި ޤައުމު މި އޮތް ހާލަތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން 

ޅުގަނަޑކަުށް ހަމަ އެއްގޮތަކަުށްެވސް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންނަމަެވސް، ރެމިޓެންސް ފީ ނަގައި، މިގޮތަުށް ކުރުމަކަުށް އަ

އޭގެ ަފއިދާ ރައްޔިތުންނަުށް ިލބުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަެމއް. އެހެންވީމާ، މި ނޫން އެހެން އުސޫލެއް 

މެްއ ނޫން. މި މަޖިލީހުން މިކަން ފާސްކޮުށްފައި ގާނޫނަުށް މި މިކަމުގައި ގެްނގުެޅގެން ނޫނިްއޔާ މި ކަމަކީ ކުރެވޭނެ ކަ

އިޞްލާޙު ގެނަިއކަމުަގއި ިވަޔސް، އަނެްއކާެވސް މިއަުށް ތަބާވާނެ ބަޔަކު، ނޫނިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ތަބާވުމަުށް ދަތި 

ޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނާނީ. ކަންތައްތަެކއް ހުރި ބައެްއގެ ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުން އެކަން ތަޙައްމަލްކުރަމުންދާ މަންޒަރު އަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެވިލުފުުށީ އަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް.

 

 ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ންބަރުމެ ދާއިރާގެވިލުފުުށީ 

ވިދާޅުވިހެން މި ފަހަރު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުރައީސް. ދެންމެގައި ވާހަަކފުޅުދެއްެކވި ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި އާދެ، 

ކުރެވުުނ ބަޖެޓު ސަރުކާރުން ފޮނުވިއިުރގައި ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ާއމުދަނީ ހޯދަން ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާ 

ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނުޑ ވެސް މިކަން ފާހަގަކުރަން. އާދެ، ދައުލަތަުށް އާމުދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް އެބަޖެހޭ 

އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން. ގަވާއިުދންނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް ވެސް ބޭރުމީހުން ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އެތެރެވާއިުރގައި އެ ފަރާތްތަކުްނ 

ކި ކަހަލަ އާމުދަނީ ހޯދޭނެ އެކި ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިުރގަިއ، އަދި މި ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެ

މިލިޔަން ޑޮލަރު އެބަ ބޭރުކުރަމުންދޭ. ދާއިރުގަިއ، މީގައި އުޅެނީ ަގވާއިާދ  350މިލިަޔން ނުވަތަ  35އަހަރެްއގެ މައްޗަުށް 

ޚިލާފަުށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި މި ކަންކަން އެްއގޮތަުށް މަސައްކަްތކުރާ މީހުންނާއި ގަާވއިދާ 

ކުރާ އުސޫލުން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކަންކަން މިހާރު މި ދަނީ ބަދަލުވަމުން. އެހެންވީމާ، މިފަަދ ކަންތައްތައް ކުރާއިުރަގއި، 

ވާ ފައިސާއިން ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އަދަދެއް ބޭރުމީހުން މި ފޮނު މިފަދަ ގޮތަކަުށް ކަންކަން ބަދަލުވެގެން އަންނައިުރަގއި

ލިިބގެންދާނެ ނެގޭ ގޮތަުށް އޮތުމަކީ މިއީ މި ަވގުތު ރާއްޖޭަގއި ހަރުދަނާވަމުން އަންނަ އިޤްތިޞާދަުށް އިތުރު ުކރިއެރުންތަކެއް 

އެބަ އެ ދާއިރާތަުކެގ  ކަމެއް. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅުވެވަަޑއިގަްނނަވާ

މަސައްކަތްތައް ކުިރއަުްށގެންދަން. އަދި ދައުލަތަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކޮުށްގެން ޫނނިއްޔާ މިހިރަ ކަންތައްތަްއ 
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ދެކޮޅުޖެއްސޭނެ ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނާކަުށް ނެތް. ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން މިައދު މި ފެންނަނީ ސަރުކާރުްނ 

ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތައް. ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުަތއް. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މި ހިންގަީނކީ ހަމައެކަނި ައސާސީ ޚިދުމަތެްއ  ހިންގަމުންދާ

ނޫން މި ދެނީ. މި ދެނީ، އާދަޔާ ޚިލާފު މެގަ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިނގަމުން މި ދަނީ. މިސާލަކަުށް އެންމެ ކައިރިން 

ޑުެމންނަުށް ފެނިގެން އެބަދޭ ހިނގަމުންދާ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް. އަޅުގަނޑުމެން ބަލާ ކަމަުށް ވަންޏާ ބްރިޖު. އަޅުގަނ

މިލިޔަން ޑޮލަރަުށް ވުރެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަުށް އެ ދަނީ. ރާއްޖެތެރޭގެ ކަންކޮޅުތަަކުްށ  800ހަމައެހެންމެ، އެއަރޕޯޓް 

ކަެމއް ނެތް، ިމއަދު  ބަލައިލި ކަމަުށް ވަންޏާ ކޮންެމ ރަުށެއްެގ ބަނދަރު، ނަރުދަމާ، ސާފު ބޯފެން، މިހެންގޮްސ ކިޔާނެ

ރައްޔިތުން ބޭނުންވަންޏާ ބޭުނންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަްނކޮޅުތަުކަގއި ޤާއިމުކުރުމުގެ މަަސއްކަްތ މި 

ން ވެރިޔަުކ ޔާުތގަިއ ތިއަުޅގަނުޑގެ ހަ؛ ުތވެދިޔަ ވަރަުށް ގިަނ ސަރުކާރުތަެކއްސަރުކާރުން މި ދަނީ ކުރަުމން. ވޭ

 ރުެގ ކުރު މުއްދަތެްއގެ ތެޭރގައި ވަ ތަން އަުޅގަނޑަުްށ ފެނިއްޖެ. އަުޅގަނޑު ޔަޤީުނން ވެސް ނުދެކެން މި ކުރިވެރިކަން

އަުށް ގެނެސްެދވުނު ވެރިޔަކު ނެތް. މިއީ އަޅުގަނޑު މިއަދު އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ިދވެހިރާއްޖެ މިހާ

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އަދި  ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދެވުނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ ރައް ހިސާބަުށް އާ މިއަދު މި

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަން އޮތީ.  ގައިމި ތަރައްޤީ ޕޯޓް މީގެ މަިއގަނޑު ެއއް؛ ޭދ ސަ ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރަުށް

ހަޅުއްވާ ޕްރޮގްރާމުތައް، ސަރުކާރުްނ ރުން މި ހުުށައެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮުށްދެއްވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ސަރުކާ

ކަމެއް. އަުޅގަނޑު  މުކުރެއްވުމަކީ ވަރަުްށ މުހިއްދަނީ އިތުރުކުރުމަުށް ޓަކަިއ މި ފޮނުއްވާ ބިލުތައް މަޖިލީހުން ފާސްއާމު

 ގަނޑުމެންވުރެ ގިނަ ފަހަރު އަޅު ފަހަރަުށް ރަްއޔިތުންގެ ޖީބަުށް ބުރަވާ ކަންތައްތައް ކުރާއިުރގައި ެއއް .ކުރަންވެސް ގަބޫލު

އޭގެ ގެއްލުްނ  ،ކުރަންޖެހުނު ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ނުކޮުށް ދޫކޮުށްލަިއފި ނަމަ ،ވިސްނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް

 ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރިމަތިެވގެންދާނެ. އާދެ! އަުޅގަނޑުެމން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ އިނގޭތޯ

ެއއީ ނަޝީދުެގ އާދެ، ތަނުގައި.  ހެދި މިމީހުން ޓެކްސް ނެގުމުަގއި ދެކޮޅު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ަވރަުށް ގިނަ

މިއަދު  ،. އެުދވަހު ެއަކން ނުކުރި ނަމަުްށ ތަޢާރަފުވީވެރިކަމުަގއި ފުރަތަމަ ެޓކްްސގެ ނިޒާެމއް ދިވެހިާރއްޖެއަ

އުެމްއ ނަގާ ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ޤަކްސް ނުހިނގާ. އެހެންވީމާ، ޓެދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތާ

ގަނީ ޓެކްްސ ހުރިހާ ތަނެއްަގިއ ވެސް މި ހިން ލަުށް ކުރާ ކަެމއް ނޫން. ދުނިޔޭގައިނުހިންގޭ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަ

 ނުނަަގއެްއ ދިވެހިރާއްޖެެއއް ތަަރއްޤީެއްއ ނުކުރެވޭނެ. އަދި ިދވެހިރާްއޖޭގެ އާމްދަނީ އިތުރުެވގެނެއް ނަގަިއގެން. ެޓކްސް

ނުދާނެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. އެހެންވީމާ، މި ބިލުަށް ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް އަޅުގަނޑު 

ރީގެ ތާއީދުކުރަން. މިކަމުަގއި އިތުަރުށް ދިރާސާކުރައްވަމުންދާ ކޮިމޓީން ވެސް އަުޅގަނޑަުށް ފެޭނ މިކަން، މި އިންޑަސްޓް

 ،ތްތަކާ ވެސް މަޝްވަރާކުރުމަުށް ފަހުގައި މީގައި އެްނމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކެއް ހުރި ފަރާބޭފުޅުންނާއި މިކަމާ ގުޅުން

 އްޔާ އަިދެވސް މިއަުށް އިތުރު ބަދަލުތަކާޮއތް ކަމަުށް ެވއްޖެ ހަމަތަކެއްގެ މަތީން މި ބިލަުްށ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް
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ކަމެއް ކަމަުށް ވާތީ އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތ އެުކގައި ކޮމިޓީން ފާސްކުރުަމކީ އަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރާ 

 ޢަލައިކުމް. ދަްނނަވަން. ަވއްސަލާމް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރުއިްއޒަތްތެރި ރައީސަުްށ ދެއްވީތީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ތެރިއިްއޒަތް ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ޢާޡިމަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ކުިރ އްޔިތުްނގެ ފައިާސއިން ަވއްކަންަރީއސް. މިހާ ކުރު މުއްދަތެއްެގ ތެރޭގައި ިދވެހި ރަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ކަުށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޒީން ފެންނާނެހެނެއް. އިއްޒަތްތެިރ މެންނަސަރުކާރެއް ވެސް އަޅުގަނޑަަކުށް ހިއެއްނުވޭ އަުޅގަނޑު

ދިރާސާތަެކއް ކުރަންޖެހޭ  ޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކަންބޮުޑވެ،ވާ ިއޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަނ ހުުށަހެޅިފައި މި ރައީސް.

. އިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅިފަ 9ބަޮއތް ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އެ) 2008/2އިޞްލާޙެކޭ އަުޅގަނޑަުށް ދަންނަވާލަން މަޖުބޫރު. 

، 89، ވަނަ ާމއްދާާއއި 69 ،ވަނަ މާއްާދއާއި  66 ،ވަނަ މާްއދާއާއި 57 ،ަވނަ މާއްދާއާއި  52 ،ވަނަ ާމއްދާާއއި 50

މުކޮުށް މި މަޖިލީހުގައި ކަންކުރާ އުސޫލުން މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިރާސާކުރުމެއް ނެިތ ާއއް އަޅުގަނޑުމެން .93، 92، 90

ން ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަެކއް ފޯރަފާނެ ކަންކަންކަމުގައި ައޅުގަނޑުމެން ލުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިއިމި ނިންމާ 

ރުގައި ެއކަާމ އަިއއްސަ މި މަޖިލީހުން، މި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ކަންކަން ނިންމާއިބޫލު އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ފަހަކުަށްގަ

ލޭބަރ ؛ ހުރި ފަރާތްތަކުންބެހޭ މި ބިލުގައި އެކަމާ ގުޅުން އަރިޒަމް ބިލުގައި، ަވޒީފާއާ މިސާލަކަުްށ ޓު ގުޅޭ އިދާރާތަކުން؛

ކުރަމުންގެންދާ އިންޑަސްޓްީރގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކާ އެަބ  މިނިސްޓްރީން އަދި އާއްުމ ޓުއަރިސްޓް ވިޔަފާރިތައް

ނުވަތަ މި ގާނޫނު ގާނޫނެއްެގ  ،ހިސާބުން ވާދަންނަވަނީ މި ގާނޫނު އިޞްލާޙު ވާހަކަދަްއކާލަންޖެހޭ. އަޅުގަނުޑ މިހެން މި

މަލުކުރަން ފަުށާއިރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޓއަރިޒަްމ ހިސާބުން ފެުށިގެން އެބަ މިއަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުށާ. މިއަުށް ޢަ ސިފަ ޖެހޭ

ތަރައްޤީކުރަމުން.  ުށިގެން ދެކުނާ ހިސާބުންދަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ފެ އިންޑަސްޓްީރގައި ވަރަުށް ގިނަ ރަުށްތަކެއް މިހާރު މި

މީހުން. ބިދޭސީން.  300މީުހން،  200ން ކޮންމެ ރަުށެއްަގއި ކޮންމެ ރަުށެއްަގއި އެބަ ުއޅޭ އިތަރައްޤީކުރަމުންދާއިރެްއަގއި އެ 

ނެ އެކައުންޓެއް ހުުޅވަން ދިމާވާ ައޅުގަނޑުމެން ވިސްަނއިލާ ނިަކން މި އެންމެނަުށް ބޭންކު، މި އެންމެން ކުއްލިއަކަުށް 

 މީގެ ެއްއވެސް ކަމަކާ ދޭތެރޭ ފިކުެރއް  ،ރައްޔިތުންނަުށް ދިމާވެދާނެ ދަތިކަމަކާ ދޭތެރޭދަތިތައް. މިއިްނ ، އުނދަގޫތައް 

ލަިއގެން ލާރި ެނގޭނެ ޮކންމެވެސް ގޮެތއް ވިސްނަމުްނދާކަން މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ނުކުރޭ. ރަްއޔިތުން އަތުން ެފލައި

މި މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިބި ިސޔާސީ ގޮތުން ފުންނާބުއުސް، ތަޖުރިބާކާުރ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެްއ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި

މިސާލަަކުށް އަުޅގަނުޑގެ އަޚް މުޙައްމަދު ޙުސައިން ކަހަލަ، ނަޝީުދ  ،މީދުކުރަނީން. މި ބޭބޭފުޅުން އަޅުަގނޑު ުއއްބޭބޭފުޅު
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ޖެހޭ ވިސްަނއިޭދން މިތާ މި ތިއްބެވި ުޒވާން، މިކަހަލަ ބޭބޭފުޅުން އެބަ، ޔާމް ކަހަލަލަ، ޤާސިމް އިބްރާހީމް ކަހަލަ، ސިކަހަ

އަލަުށް ވަަޑިއގެން ތިއްބެވި ެމންބަރުންތަކަުށް ވިސްނައިދޭންޖެހޭ. މިއީ ކުއްލިައކަުށް ގެނެްސެގން މިކަހަލަ ޓެކްސްގެ ބިލެއް 

ވެންޖެހޭ. އަދި ަރއްޔިތުންނަުްށ އަސަރުކުރާނެ މިކަހަލަ ިބލުތައް ނިންމާއިރުަގއި ދިާރސާތަކެއް އެބަ ކުރެ  ،ވިޔަސް 

ލާަފއި ދޫކޮުށްލުން ައޅުގަނޑުމެން އް ުނކުރެިވ ކުއްިލއަކަުށް ނިންމައިބަހުސްތަކެއް ކުެރވެންޖެހޭ. މަޝްވަރާތަ

 ނުން ވެސް ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަުށް ނިކުންނާނެ ބޭބޭފުޅުން. އެ ދެންނެވި ބޭބޭފުޅުންނަކީ ހަމަ ޔަޤީކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ. މި

އެހެންވީމާ،  ދާނެ. އަޅުގަނޑުެމން ވެސް ދާނެ. ދޭސްކުރަން ކޮންމެވެްސ ކަމަކުުްށ އާބޭފުޅުން ރައްޔިތުންގެ ގާތަ

ޓުއަރިޒަމް  ފަހުން އެންމެފިކުރުކޮުށްލަން. ނިކަން ބައްލަވާ!  އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރައްިޔތުންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި

ކަުށްތޯ އެމް.ީޑ.ޕީން ވަރަކުޑަ ކޮމިީޓގައި ކިހާ ގައި ައޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގަިއ،ގާނޫނަުށް ގެނައި އިޞްލާޙު 

އަުށް އަންނަ ބިދޭސީންެގ އަތުން ްގރީން ޓެކްސް ެނގުމާ ދޭތެރޭ. މަސައްކަތްކުރަމުންދިަޔއީ ގްީރން ޓެކްސް، ގެސްޓްަހއުސް 

ހުރި ފަރާތްތައް ގެނެސްގެން ވާހަކަދަްއކާލަން. ން އާދޭސްކޮުށް ވާހަކަދައްކަމުންދިަޔއިން ހިނގާުށޭ މިކަމާ ގުޅުންއަޅުގަނޑުމެ

އެހެންނަމަވެްސ  ެރއްގެ ހީނަރުކަމެއް އަންނާނެތޯ؛ކިހާވަ ތޯ އަންނާނީ މި އިންޑަސްޓްރީައުށް،ނެއްތޯ، ކޮންކަހަލަ ދަްއޗެއް ކިހި

ާއދައިގެ ރަުެށއްަގއި ހުންނަ މީހާ  ،ކޮުށްލާފައި ފަގީރުމުއްސަނދި މީހާ މުއްސަނދިމިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ ވިސްުނމަކީ 

ބެލުމުގެ ދަުށުން  އާދޭސްކޮުށްފައި މިދެންނެވީ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ރައީސްގެ .ތިކޮުށްލުން. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްނިކަމެ

 ކަކޮުށް، ނިކަމެތިކުރަމުންނުދާުށޭ. އަޅުގަނޑު އާދޭްސކޮުށް މިގެްނ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ހާނީއް ހުންނަވައި ރައީސް އިްސވެ

އެހެން އަނެއްާކެވސް ގޮތެއް ހޯއްަދވާ. މިހެން ދަންނަވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ުދވަސްދުްއވާލަން ބޭނުންވިއްޔާ 

ދެން އަނެްއކާވެސް މި ލާިރކޮޅު  ،ފެލައިގެން، އަތުލަިއގެން ލިބެން އޮތް ކުޑަ ލާރިޮކޅު، ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ ކުޑަ ލާރިޮކޅު

ދަނީ.  ުށަހަޅަމުން މިތަނަުށް ހުުށަހަޅާ ގާނޫނުތައް ހު ގޮތަުށް ކަންތައްތައް ބައްޓަންެވގެންދާ ޮގތަުށް މި ވަކި ބަޔަކަުށް ލިބޭ

ންޖެހޭ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނުޑމެން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަުްށ ފުންކޮުށް ވިސްނާލަ

ޖެހޭ. ހަމައެކަނި މިއަުދގެ ބަރަކު ވެސް ޒިންމާދާރު އެބަ ވާންކުރާ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންކަމެއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލު

ލާނޭ. މި  އް ެހދިފައި އޮތީީތވެ ތިމަންނަ ެގންގޮސް ގޮޅިއަުށް ތިމަންނައަުށް އަމިއްަލއަުށް ކޮހެ، ރުން ބުނީތީވެސަރުކާ

 ދެްއވާ. ހެޮޔނުވާނެ. އާދޭްސކޮުށްފައި މި ރުކާރެކޭ ހީކޮުށް ކަންތައްތައް ނިންމައިނުރު ސަސަރުކާރަކީ ވަރަުށް ޚުދުމުޚްތާ

ނުންވެސް މާދަން ްއާޔ ހަމަ ޔަޤީންގެ ޙަްއޤުގައި މިއަދު ނިކުމެއްޖެދެންނެވީ. ބިރުގަންނާނެ ކަމެއް ނެތް. ރައްޔިތު

ކުާރ ފަސޭހަކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލު ސަލާމަތްވާނެ. އެހެންނޫނީ މާދަން ވެސް ތި ބޭފުޅުން ސަލާމަތްވެގެން ދިޔުމަކީ 

ފްލޯގައި މަޖިލީހުގެ  ގޮތުަގއި ނުވާނެ. އެހެންވީާމ، މިހާރު ސަރުކާރުން އެ ގެންނަ އިޞްލާޙެއް ގެންނަ ޮގތަުށް މި

ުދވަސް ތެޭރަގިއ  1ފާސްކުރަމުންނުދިޔުމަުށް ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ިއްއޒަތްތެރި ރައީަސުށް މިކަހަލަ ކަންތައް އެޖެންޑާޮކުށްގެން 

ގަިޑއިރުގެ ތެރޭގައި ރަްއޔިތުންނަުށް މީގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތަުށް ކަންކަން ނުކުރުމަުށް ހަމަ އާދޭސް  24ނިންމާލައި، 

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.  ދަންނަވަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިހާހިސާބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެުކގައި ކޮމިޓީައކަުށް ހިނގައްޖެ.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 (އަުށް 11:28އިން  10:46)މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ކުރިައުށްގެންދެވުން: 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ގަިއވާ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ  5.1އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަުށް ގެންަދންވެފައި މި ވަނީ އެޖެންޑާ ައިއޓަމު 

)ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު(  2008/2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސްގެ މަސަްއކަތް. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަކު އުތުުރ  އަުށް

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަުށް.

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ބިލަުށް ޖުމުލަކުޮށް  `. އައްސަލާމްޢަލަިއުކމް. އާދެ! ތުލުސްދޫ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ބަުހސްކުރެވެމުންދާއިރު އަުޅގަނުޑ ވެސް  ދަންނަވާލަން އޮީތ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި  

ސްނާަލން އެބަޖެހޭ. އާދެ! އެހެން މިފަދަ ބިލުތަކަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކާ ދޭތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވި

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި ޖެހުނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ވަރަުށް ގިނަ ބިލުތަކަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުމަތަމަޢުަށް 

މަުށް ރަނގަޅު ފައިދާތަކަާކއި ހެޔޮ ލާބަތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރެއަުށް ެގނެވޭ އިޞްލާޙުތަެކއް ކަ

އަޅުގަނޑު ެވސް ގަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ވަޒީފާ އަާދުކރުމާއި ވަޒީާފގެ މަސްއޫިލއްޔަުތތަކާއި ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

މުޖުތަމަޢުގައި މި ދިމާވާ ބަެއްއ ކަހަލަ ކަންކަމާއި ަވޒީފާ އަާދކުރުމުގެ އާދަަތކަުށް ބަލާއިރު ައޅުގަނޑުމެންެގ މުޖުތަމަޢުގެ 

ކަނި މައްސަލަ އުޅެނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި މިތިބަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމައެ

ތެރޭގައިތޯ ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ބިދޭސީ މަސައްކަތުމީހުންގެ އަތުން ޓެކްސެއް ނުވަތަ އެ މީހުން 

އް ެނގުމަކީ އަުޅގަނޑު ެވސް ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގިއ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ އަތުން ދައުލަތަުށް ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީއެ

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ެއ ކަންކަން ކުރުމަުށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ ހެދިފައިވާ އިންތިޒާމުތަާކއި، 

ނޑުމެންގެ  ަރުށްރަުށުގެ ފަރުދުންގެ ތެޭރގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢު ެއހާ މިންވަރަުށް ހޭލުންތެރިވެފައި ވޭތޯާއއި، އަުޅގަ

ތިބި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަުށް އެ ކަްނކަމުގެ އިންތިޒާމު ހުރީ ކިހާ މިންވަރަކަުށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން 

ރާއްޖޭގެ ެއިކ  ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. މި ފައިސާ ދައުލަތަުށް ދެއްކުމަުށް ޓަކައި ނުވަތަ މި ފައިސާ ހޯދޭނެ އިންތިޒާމުތަެކއް
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ސަރަހައްދުތަކުަގއި ހުރީ ކިހާމިންވަރަކަުށްތޯ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ބަލައިލަން އެބަ ޖެހެއޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިދާނެ. އަުޅަގނޑުމެން އާމްދަމީ އިތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ ދައުލަތް ހަމަމަގަުށް އެޅުވުމަުށް ޓަަކއި. ދައުލަތް 

ޅުމަުށް ޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ގެނެވޭ، އާްމދަނީ ހޯދުމަުށް ޓަކައި ކުެރޭވ ކޮންމެ މަސަްއކަތަކީ އޭެގ ހަމަމަގަުށް އެ

ސަބަބުން ފަހުން ބަދަލުތަކެއް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ެއއާ ުގޅިގެން އިތުރު ނުތަނަވަްސކަމެއް އުފެދޭ ކަންަތއްތަކަުްށ 

ންނަވާލަން އޮީތ، ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ވެގެެނއް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަ

ތެރޭގަިއވާ އެންމެ ބޮޑު އެްއ މައްސަލައަުށް ވާތީ، ކީްއެވގެްނތޯއޭ ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އިތުރު އާމްދަނީއެއް ހޯދާ 

ުރކޮުށްގެން އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ގެނެޭވ ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، ވިސާ ީފައުށް ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ އިތުުރ އަދަދުތަކެްއ އިތު

ނގޭ ނޑުމެން ެއންމެނަުށް ވެސް އެބަ އެލަކޮުށް އަޅުގަގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ނެތީ. ޖުމުއާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ވިސްނުން އަޅު

ންތޯ ކުއުސޫލަދަނީ ކޮން ދިވެހިރާއްޖޭއިން ވަރަުށް ގިނަ ބޭރު ފައިސާތައް ބޭުރެވގެންދާަކން. މި ބޭރު ފައިސާ ބޭރުެވެގން މި

ފައިސާ ގެންދަނީ. ހޭ. ހަމަތަކަކާއި އިންތިޒާމުތަކެްއގެ ތެރެއިންތޯ. ކިހިނެއްތޯ ބޭރުޖެ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަ

 ރޭގައިތޯ މި ބިދޭސީން މަސަްއކަްތކުރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ދިވެހިރާއްޖެއިން ހެދިފަިއވާ ާގނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތަކުގެ ތެ

އެތައް ހާސް ބިދޭސީންތަެކއް ެއބަ މަސައްކަތްކުރޭ ިދވެހިރާއްޭޖގައި ހެދިފަިއވާ އުސޫލުތަުކގެ  ަގއިވެސް ިދވެހިރާއްޖޭ މިއަދު

ނަގަިއގެން މިދެންނެިވ ކޮންމެވެސް ދިވެހި ަބޔަުކ ޒިންމާކަންކަން މި ކުރުވަނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެރެިއން  ބޭރުން. މި

ޖެހޭ ޒިންމާދާރުކުރެވެން. ގޭތޯ. އެ ގެންނަ ފަރާތްތައް އެބަބަބުން އިނބޭރުގެ މަސައްކަތްތެރިން ދިވެިހރާއްޖެއަުށް ގެަނއުމުގެ ސަ

ޖެހޭ ގުޅިފަިއވާ ހުރިހާ ގަނޑުެމން އެބައެކު އަޅު  ކާމި ގެނެވޭ ކޮްނމެ ބަދަލަ، އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ

 ،ކައި ކުެރވޭ މަސައްކަތްތަަކކީ ހަރުދަނާލަ މައްސަލައަުށް ޙައްލު ހޯދުމަުށް ޓައެކު ފުންކޮުށް ވިސްނަިއ، ޖުމު މައްސަލަތަކަކާ

ޑު ކުރި ނަމަވެސް ައޅުގަނގަނޑު ވެސް މި އިޞްލާޙަުށް ާތއީދުލަކޮުށް އަޅުވި މަސައްކަތްަތކަަކުށް ވާން. ޖުމުބިނާކުރަނި

ންނަުށް ގުޅިފައިވާ އަދި ބިދޭސީންނަުށް ލިބެންޖެހޭ، މަސައްކަތްތެރި ޖުތަމަޢުގެ ތެރޭަގއި ބިދޭސީންނާކުރާ ގޮުތގައި މުގަބޫލު

ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރެއިން ކޮންެމވެސް ަވރަކަުށް އުިނވަމުންދާކަން ެއއީ އަބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ 

އިްއޔެައުކ ، މިއީ މިއަަދކު ންދާ ވާހަކަެއއް. މި މަްއސަލަައކީތެރޭގައި ބަހުްސކުރެިވ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ދެެކވެމު

ޚިޔާލު  ،އުމީ ފެްނވަރެްއގަިއ، ސިޔާސީ ވިސްނުންއަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ޤަސަަލެއއް ޫނން. މިުއޅޭ މައްދިމާވެގެން

އުމީ ފެންވަރެްއގައި ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. ައޅުގަނޑުމެން ަގއި ޤަފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ  ތަފާތުވުން ދޫކޮުށްލުމަުށް

ރާބުކޮުށްގެންނުވާނެ. މިފަަދ އިރުްނވުމުގެ ތެރޭަގއި މުޅި ޤައުމު ޚަތަފާތުވުންތަުކގެ ތެރޭަގއި، އަރަ ސިޔާސީ ޚިޔާލު

ވަނީ. ގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންނުވާނެ. ެއކަން ހަމަ ައޅުުކރުމަުށް ޓަކައި ފުރުޞަތުީދގެން މައްސަލަތަކަުށް އިތުރަުށް ފުޅާ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މީދޫ ައއްޑޫ އަުރވަނީ  ތު މިޞަ ުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 ުށް.އާދަމަ ރޮޒައިނާ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ވާހަކަތަކަުށް އަުޅގަނުޑ  ރަީއސް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި އިބްރާހީމް ޝަރީފް އިއްޔެ ދެއްކެވިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ވަރަުށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އަދި އެާއެއއްކޮުށް ދެންމެ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

މު ވާހަކަަތކެްއކަން ފާހަގަކުރަން. ސަރުކާރުްނ މި ބިލު ހުުށަހެޅީމާ ސަރުކާރުގެ ހް ވެސް އެ ެދއްެކވީ ވަަރުށް މުހިއްޝާ

ލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް މިއަުށް ތާއީދުކުރަން މަޖުބޫރުވެގެން އުޅޭ ކަހަލަ މަންޒަރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. މަޖި

 ތަނަުށް އެ  ކުރަްއވާފައި މިރުންނަކީ ރައްޔިތުން އިންތިާޚބުތި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ތައް ދިފާޢުކުރުމަުށް ޓަކައި ފޮނުއްވާަފއި ތިއްެބވި މެންބަރުންނޭ. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުްނެގ ަރއްޔިތުންގެ ޙައްޤު  ،ބޭފުޅުންގެ

ތި ބޭފުޅުން ކޮންމެހެން ގައި ރުން ހުުށަހެޅީމައޭ ކިޔާފައި މިތާނުކުރާ ކަންތައްތައް ސަުރކާ ތާ ދެކޮޅަުށް ތި ބޭފުޅުން ގަބޫލުހި

ކަުށެއް ނުޖެހޭ. ތި ބޭފުޅުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި ކަންކަމަުށް ބާރުދީ، އެއްބާރުލުންދޭ އެތަންފީޛުކޮުށް، 

ނގޭ ޙަޤީަޤތުގައި ރާއްޭޖގައި ގާނޫނާއި ނޑުމެން އެންެމނަުށް ވެސް އެބަ އެތަނަުށް ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. އަޅުގަ މި

މަަސްއކަތްތަކެއް އެދެވޭ ގޮތެްއަގއި  ކުާރކަުށެްއ ސަރުކާރަކުން ވެސްތިބި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ޙައްލުގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް 

އުމުގައި ކިތަްއ ނޑުމެންނަުށް ރަނގަޅަުށް ނޭނގެ މި ޤަވަނީ ައޅުގަ ކުރެިވގެންނުދާކަން. މިހާރު އެތައް ޒަމާންތަކެއް މި

ުށް ތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަކަމެއް. މީގެ ރެޯކޑު ިމގޮތަުށް ދިރިުއޅެމުންދާމިގޮތަުށް ފިލައިެގންނާއި އެގޮތް ބިދޭސީން

ންވެގެން ވެސް ސަރުކާރަުށް ޑިޕޮސިޓާ އެްއޗެހި ނަގާފައި ހުންނައިރު ވެސް ފޮނުވާލަން ނުބެލެހެއްޓޭ. މީހަކު ފޮނުވާލަ 

މާވާ ސަބަބުތަކަކީ ނުލެވިފައި ހުންނަން އެބަޖެހޭ. ދިތަނުގައި ފޮނުވައި މީހަކު މި  އުޅޭއިރު ވެސް އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން އެ

އެީކަގިއ  އިޚްލާޞްތެރިކަމާ މި ބޭނުންވެގެން އެކަން ކުރަން؛ ޙައްލުކުރުމަުށް އަުޅގަނޑުމެންކަންކަން  މި، ކޮބައިތޯ ބަލައި

ނުކުރެވޭނެ މައްސަލަތަކެްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން ކަމަުށް ވަންޏާ ކޮންމެހެން ޙައްލުބޭނުންވެގެން އެކަން ކުރަން ނުކުމެއްޖެ 

އުމުގައި ނުގައި ހުުކރު ދުވަހެއްަގއި މި ޤަމިފޫގަޅާފައި ތިބޭ ބާރުއްކަނީ. ސައިކަލުތަުކގައި ސްިޓކާޖަހަން ދަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ހެއްަގއި މާލޭގެ މަގުމަްއަޗުށް ނިކުމެލިޔަސް ފުލުހުންނުަށް ންދާ ބިދޭސީން ހޯދަން ހުކުރު ދުވަގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް ދިރިއުޅެމު

ޙަޤީޤަތަކީ ައޅުގަނޑުމެން ، އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ފުޭދވަެރއްެގ އަދަދެްއގެ މީހުން ިހފެހެއްޓޭނެހެން. އެހެންވީމާ

ދަނީ.  ެއކީަގއި މިކަން ކުރުމަުށް މަސައްކަތްތަެކއް ނުކުރާކަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަވެގެން މި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ުކރަނީ ހަމައެކަނި ބިދޭސީންނެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންެގ ޑޮލަރު ރާއްޖެއިން ބޭރު، ފައިސާ ރާއްޖެއިން ބޭރަުށްބޭރު

ލާއިުރގައި ެވސް ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބައެްއ ގޮތަުށް ބަލައިއިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ  ،ކަންތައްތައް 

ތަން. އާސަންދަިއގެ ޮބޑު ބަެއްއ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ހަމަ ބޭރަުށް ދޫކޮުށްލަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މަޖުބޫރުވެފައިވާ 
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ކުރަން ެވގެްނތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހެލްުތ ސިސްޓަމް ރަނގަޅުއްއުމުތަކަުށް. ކީ ދެނީ ބޭރުގެ ޤަ އަޅުގަނޑުމެން މި

 ،އުމުތަކުަގއި ތިބިަގނޑުމެން އެކި މީހުންނަުށް ބޭރު ޤައަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ނުކޮުށް، އަޅު 

ގޮސް ބޭރު ތަންތަނުގެ ދެން ، މިގޮތް ހަދައިގެން ައވަހަުށް ކޮންމެ މީހަކު ބޭރުކޮުށްލެވޭތޯ ބަލާފައިެއގޮތް ކަޓުލަިއގެންނާއި

. ދަނީ އެކަންކަން ކުރަމުން ެވސް ގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ތަކުން ވަކި ބަޔަކަުްށ އޭގެ ފައިދާ ލިބޭހޮސްޕިޓަލު

އެހެންވީމާ، ދިވެހި ފައިސާ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ނުވަތަ ބޭރަުށް ދިޔުން ހުއްޓުވުމަުށް ޓަކަިއ 

ހުރި. އޭގެ ބަދަުލގަިއ ުްށ ބައިވަރު ކަންަތއްތަެކއް އެބަމު، ވަރަުށް ކުރެވިދާެނ ވަރަުށް މުހިއްމެންނައަޅުގަނޑު

ފެންނަނީ އެންމެ އަވަހަުށް، އެންމެ ފަސޭހައިން ލާރިގަނޑެއް ދަމަިއގަެނވޭނެ ގޮތަުށް ދުރަުށް ނުވިސްާނ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

މަ އަވަސްއަުރވާަލއިގެްނ ފެނުނީ ހަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ވެސް ކަންކަން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. މިއަދު

ލާއިުރގައި ޙަޤީޤަތަކީ އުޅެނީ އެަތއް ބަިއވަރު ޓެްކސެއް ަނގަން. ބަލައި ހައުްސ ިވޔަފާރިތަކުން އަޅުގަނޑުމެން މިގެސްޓް

ޓެކްްސ ނަގަްނ.  ގެ ގްރީނ0.15ްޑޮލަރު ެރޔަކަުށް ަނގާ ރިސޯޓުތަކުން. ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ފާސްކޮުށްލީ % 2000

ގަން. ނަ 6ހައުސް ިވޔަފާރިވެިރާޔ އަތުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަުދ މި ނިންމާލީ %ޑޮލަރު ރެޔަކު ލިބޭ ގެސްޓް 50މު އެކަ

ދާއިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ކަްނތައްތައް ކުރަމުންއަުޅގަ އެހެންވީމާ، ކޮަބއިތޯ މީަގއި ިއންސާފަކީ؟

ޮގތަކާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނަިއގެން  ކަުށް ނޫން. މާދަމާއަުށާއި ކުރިއަުށް އޮތް ތަނުަގއި ވެސް ކަންަތއްތައް ވެދާނެހަމައެކަނި މިއަދަ

ކޮންމެ މީހަކު ބޭންކު އެކައުންެޓއް ހުޅުވަހަރޭ. ، އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ުކރަންވީ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ބުނެވެނީ

ަތއް ހުރީ ކިތަްއ ަގއި ރާއްޭޖގެ ބޭންުކގެ ބްރާންޗު. ބުނާއިރުނީ ފައިސާ ނުލަހަރޭަކއުްނޓަކަުށް ނޫއެ ކޮންމެ މީހަކު ބޭންކު

އެަކއުންޓަުށް ފައިސާ ކޮންމެ  ހެއް ގެްނގުޅޭ މީހަކަުށް ބޭންކުމީައޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ ބޭރު ރަުށުގައިތޯ

ެރއިން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ކަމެއްތޯ މިކަން ގޮުތގެ އިންތިާޒމު މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ސިސްޓަމުގެ ތެ މަހަކު ލެވޭނެ

މީހުން  ކަންޮކޅުތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ ގޮތަުށް. މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި 

ބިދޭސީެއއް  ކުރާކަތްްއކާ އެ ރަުށްރަުށުަގއި މަސައްމީހުން އުޅޭނީ. އަނެ ހާލެއްަގއިތޯ އެބޭންކުން ކަމެއް ކުރަންވެއްޖެްއޔާ ކޮން

މީހަކަުށް ބޭންކު ެއކައުންެޓއް ުހޅުވަން އަނެއްާކ ޓިކެްޓ ނަަގިއގެން އަންނަްނވީ މާލެއަުށް.  އްާޔ އެ ބަލަހައްޓަން ެވއްޖެ

މި  ަވގުތު މި މު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވިަފއި ެއޑްމިނިސްޓްރޭިޓވްލީ މި ހުރީކަންތައްތަްއ، މި އިންތިޒާ އެހެންވީމާ، މި

ގޮތަކަުށް، މީހުންނަުށް އޮތް ގޮތުން ަކންތައްތައް ފަސޭހައިން ކުރެޭވނެ ގޮތަކަުށް ނޫން. މިއަުްށވުެރ ފަސޭހަ  މިއިޞްލާޙު 

ނުާވ ގޮަތކަުށް މިކަްނ ކުރަން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ސެޝަނަކީ އުނދަގޫ

ވެސް އެދޭ ކަމެއް ނޫން ވުމަކީ ައޅުގަނޑު އެްއގޮަތކަުށް ތަަކކަުށްކުރާ ސެޝަންޔިތުންނަުށް އަުޅގަނޑުމެން ނުހޮރުއްޕާންރައް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުޝކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ބަރު މެންިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ސައިނަޙު ރަޝީދު މުޙައްމަދު

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުުށި

ނުކުރާ ވާހަަކ ުށް މި ގެނެވޭ ިއޞްލާޙަުށް ތާއީދުރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ވަޒީާފާއ ބެހޭ ގާނޫނަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ގޮްތ  ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތެްއަގއި ދެ ދަންނަވާލަން. ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު މައިގަނޑު

ެޖއިން ރާއް ،ދައްކަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮްނމެ މުވައްޒަފަކު  ލާނަން. މިސާލަކަުށް ދަންނަވަންޏާ މިހާރު އަޅުގަނުޑމެން މިދަންނަވައި

އް ނަގާ ުކރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު އޭާނގެ ރަުށަުށް ފައިސާ ފޮނުވަނީ ކަމަުށް ވަންޏާ ފީއެބޭރުން އައިސް މަސައްކަތް

އެަކއުންޓަކަުްށ  ްޕލޮޔަރު ބޭންކުމީހުންނަުށް ލިބޭ މުސާރައިން އެމް ގެ. އަދި ެއ ފަިއސާ ފޮނުވަންޖެހޭނީ އ3ެވާހަކަ %

ާރއްޖޭގަިއ  ،ގައި ފާހަގަކުރެްއވިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވެސް މިތާޖަމާކޮުށްދިނީމަ އޭގެ ފަހުގައި ކަމަުށް. އެހެން ބައެއް އި

ންވަރުން، ތަނަވަސްކަން ހުރި މިންވަރުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަުށެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރު މުވައްޒަފުން އަދި ހާލަތު ނިޔާކުރާ މި

އެއިން ނިކުންނާނެ ދަތިތައް. އެކަްނ  ންުކގެ ނިޒާމު އަިދ ހަމަޖެހިފައިނެތީމަގައި ބޭވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާއިރު އެތަންތާ

ބޮޑު އުނދަގުލެއް  ލުކުރެެވނީ މިކަމުން ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަުށް މާކުރުމަުށް ހުރި ހުރަސްތައް. އަޅުގަނޑަުށް ވެސް ގަބޫ

މީހުންގެ  ކުންފުނިތަކުގެ ބޭުފޅުންނަުށް މާލޭގެ ހެޑް އޮފީްސ ހުންނާތީ އެކައުންޓެއް ހުުޅާވލައިގެން ތިބީމާ އެ ،ނުވިޔަސް 

އިާލތައް ކައިީރގައި މަަސއްކަްތ ޢާ ޚާއްޞަކޮުށް، ތަކަުށް މުސާރަ ޖަމާކޮުށްދެވުނަސް، ރަުށްރަުށުަގއި ދިރިއުޅެމުންދާއެަކއުންޓު

ުނކުރެވޭނެ ކަމެކޭ. ެއވަރަުށް ވަސީލަތްތަްއ  ވަގުތު ކުރަމުން އަންނަ ބޭރު މުވަްއޒަފުންނަުށް އެކަން ކުރުމަީކ އެއީ މި

މު އި އަުޅަގނޑުމެންގެ ނިކަމެތި ާއއްާޚއްޞަގޮެތްއގަ އެކަން ކުރަން ދިމާކޮުށްފިްއޔާ،އިމުކޮުށް ޭއގެފަހުަގއި ނޫީނ ޤާ

ާރްއޖެއިން ބޭރުން އައިސް މިތާ  އިހަމައެއާއެުކ، ަވރަުށް ކުޑަ މުސާރައެްއގަ. ފޯރަމުންދާނީ ޔިތުންނަުށް މީގެ ދަތިކަންރައް

ެއއް ެނގުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަްނވާނެ ކަމެއް ކަަމކަުށް ައޅުގަނަޑކަުްށ އެކަހަލަ ފީ މަސައްކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފުން ައތުން

 ަގއި  2015ބަރު ނޮވެން 16ދިރާސާކުރާ ކޮމިީޓއަުށް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓު 2016އެުކ، ގަބޫލެއް ުނކުރެވޭ. ހަމައެއާ 

ކަމާ ގުޭޅގޮތުްނ ޮއވޭ އެ  އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވަރުނަރު ފޮނުއްވާަފއި އޮތް ިސޓީއެއް ކުރަްއވައި ްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް އެޑްެރސްއި

ވާތީ  އަޅުގަނޑު ެވސް އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނުނު މީހަކަުށް. އެ ލަފާތަކަުށް އަޅުގަނޑު ުކޑަކޮުށް ބަލައިލިއިުރ އަރުވާފަލަފާ

 ލާނަން. އެގޮތުން، ައއި.އެމް.އެފްގެ އާިޓކަލްސް އޮފް އެގްރިމަންުޓގެ ގަކުެރވުނު ަކންތައްތައް ދަންނަަވއިއަޅުގަނޑަުށް ފާހަ

ހަމައެއާެއކު، ފޮރިންގ ލާފުވާ ކަމަުށް ގަވަރުނަރު އެ ލަފާފުޅުގައި ފާހަަގކުރަްއވާފައި އެަބއޮތް. ޚި ވަނަ މާއްދާއާ 8

ރިްނގ ސޮވެއިންވެސްޓްމަންޓް ރާއްޖެއަުށް އައުމަުށް ހުރަސްއެިޅގެން ހިނގައިދާނެކަުމގެ ބިރު އޮތް ކަމަުށް ލަފާދެއްވާފައި 

ވިްއކަން ގަސްުތކުރަްއވާ ަވގުތެްއަގއި މިކަހަލަ ރެމިޓެންސް ފީއެއް ނެގުަމކީ ޭއެގ ނުރަނގަޅު އަސަރު ަޤއުމަުށް  ޑުބޮން

ބޭންކު ުނވަތަ  ،ްއ ކަމަުށް ވެސް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ އެަބއޮތް. ަހމައެއާެއކު، ބިދޭސީން ރާއްެޖިއން ބޭރަުށްކުރާނެ ކަމެ
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އެހެން ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކޮުށްގެން ނުރަނގަުޅ  ،ޓްރާންސްފަރ ކުންފުނިތަކުން ފޮނުވަން މަޖުބޫރުކުރާ ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ

ަފއި އެބަޮއތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ވެސް ފާހަގަކުަރއްވާ އޮތް ކަމަުށް ކޮުްށފާނެކަމުގެ ބިރުގޮތްތަކަކަުށް އެ މަސައްކަތް

 އުޅެނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މާލީ ވުޒާރާގެ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަުށް އެްނމެ ބޮޑަުށް ޒިންމާދާރު މާލީ މި ދަންނަވަން 

ވަގުީތ  ،ެދްއވާފައި އޮންނައިރު  ފަެއއްވަތްގަނޑުެގ ޒިންމާދާރު ފަރާތް ކަމުަގއިާވ، އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވަރުނަރު އެފަދަ ލަ

ސީދާ ސަރުކާރުން  ދިމާވިޔަސް ވެސް ހެޔޮ ކަމަުށް ބަލައި،ބޭނުމަކަުށް ޓަކައި ޤައުމަުށް ދިމާވެދާނެ ކޮންމެފަދަ ނުރައްކަލެއް 

މަކަުށް . އަުޅގަނުޑ އެ ކަމެއް ކަމަކަުށް ގަބޫލެްއ ނުކުެރވެއޭއެފަދަ ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންީވމަ ކުރުމަކީ ެއއީ ރަނގަޅު ކަ 

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންމެހާ މެންބަރުން ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެްސ އަދި އިތާއީދެއް ނުކުރަމޭ. ހަމައެއާެއުކ، 

އިން ލާބަޔާިއ މަންފާކުރާ ގޮތަުށް ނޫނީ މި ންނަުށް މިއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ވަގުީތ އުފަލެއްގެ ބަދަލުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތު

ދިވެހިރާއްޖެ އަުށްޑިަހ  ،ޢާރުފުކުރުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންކަން. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުުކރަންބާވަތުގެ ކަންކަން ތަ

ނުވަތަ ލައްަކއެއްހާ ބޭރު މުަވްއޒަފުން މިހާރު ފިލައިގެން ވެސް އެބަ މަސައްކަްތކުރަމުންދާކަން. އެއީ އެްއވެސް ސަރުކާަރކަުށް 

މި ، ކަން ކުރާކަުށް ުނެވސް އުޅޭ ސަުރކާރުތަކަކުންެނއް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީމިހާތަނަުށް ޙައްލުނުކުރެވި އޮްތ ކަމެއް. އެ 

އޮތީ ަސރުކާރުަގއި ެއކަން ތަންފީޛުކުަރން ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުން ެއ  މިކަންތައްތައް ާރއްޖޭަގއި މިހާހިސާބަުށް ގޮްއސަ 

ވަރަކަުށް ހިއުމަން ރިސޯސް  ކޮންމެެވސް ޖާގަ ދިނީމައޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގައި އަޅުގަނޑު ވެސް އިކަމަުށް ރާއްޖޭގަ

. ވަރަކަުށް އިނގޭމިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި އުނގުުޅނު މީހަކަުށް ވާތީ އަޅުގަނޑަުްށ ވެސް ކަން ހިނގައިދާ ގޮތް ކޮންމެވެސް 

ކުރި  މަގަުށް އެޅުވުމަުށް ޓަަކއި އޭރުގެ ސަުރކާރުންފުން ހަމަ ރާއްޖޭަގއި އެގޮތަުށް ިސއްރުން ވަގަުށް ފިލަިއގެން އުޅޭ މުަވއްޒަ 

މަގަުށް އެޅުވުމަުށް ޓަަކއި. ެއގޮތުން ސަތޭކަ ަބޔަކު ނަން ނޯޓުކުރި ހަމައައިސް އެަތއް  ައުށްއިޢުލާނަކާ ގުިޅގެން އަމިއްލަ 

ުއޅެނީ މި ބާވަތުގެ ކަްނކަްނ  ެވސް ލެވުނު. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން މިފުރުަވއި ކިތަންމެ ބަޔަކު 

. ްއ ހިންގަވައިިފ ކަމަުށް ވަންޏާނަންގަަވއިގެން ހަރަކާތްަތކެރުން ެއ ކަމަުށް އިސް ވެްސ ސަރުކާ ރަނގަޅުކުެރވޭނޭ ކިިރޔާ

ޚާއްޞަކޮުށް އަތޮޅުަތކުގެ ރަުށްަތކަކީ ވަރަުށް ކުދި އާބާދީ އުޅޭ ރަުށްރަުށަުށް ވީހިނދު، ގިނަ ބަޔަކު އަތޮޅުތަުކގެ ރަުށްތަކުަގއި 

 ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް... ނެުލތަކަުށް އެއީ ކޮންބަެއއްކަން ެއނގޭއެހެން އުޅޭއިރު އެ ަކއުންސި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 ުށް.ރިޔާޟަهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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މި ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބެހޭ ާގނޫނަުށް  ަވޒީފާއާ ތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުްއޒަތްްއާޔ އި`. އާދެ! ުޝކުރި

ޅުގަނޑަުށް އަ ،އޮތީ މިމީގެ މައިގަނޑު ގޮތެްއގައި ަހމަ އެންމެ ބޭނުމެއް ފުދޭ ކަމަުށް ލާއިުރގައި އިބަލަ އިޞްލާޙަުށް

މީހުން ފޮނުވާ ފައިާސއިން ރެމިޓެންްސ  އަދާކުރާ ބިދޭސީަވޒީފާ ،ފާހަގަކުރެވެނީ. އެއީ ސަރުކާުރގެ މަިއގަނޑު މަޤްޞަދަކީ 

ނެޭގ  ހޯދުމަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ހުުށަހެޅުމެއް. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިގޮތަުށް މި ދައުަލތަުށް 3އެްއގެ ގޮުތގައި %ފީ

ނެ އެްއޗެއް. ެއއީ ެއ ފައިސާައކީ އަނެްއކާވެސް ެއންމެ ބޮޑަުށް ބަލައިލާއިރުގައި މިއީ ހަމަ ރައްޔިތުން އަތުން ނެގޭ

ގައި އަދަދެއް ލާފައި އެ ީމހުންގެ މުސާރައާއި ކަންކަްނ ޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން އެބަޖެހޭ ދެން ކުރިއަުށް އޮތް ތާމީހުންނަުށް ވަ

 އްޔާ އެ އަދަދު އެ މީހުން ކުރާ ވިޔަފާީރގެ ޚިދުމަތަކުންިވޔަފާރިެއއް ކުރާ ބަެއއް ެވއްޖެ ެއއީހަމައެއާއެުކ،  ހަމަޖައްސާނީ.

 ައގު ލާފައި ކަންކަން ކުރާނީ. ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ  ިވޔަސް އެ އެްއޗެްއގެ ނޫނިއްޔާ ިވއްކާ އެްއޗެއް ކަމުގައި ،ޔަސް ވި

ސް ހާލެއްގައި ައޅުގަނަޑކަުށް ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެްއވެ  ގައި ރަްއޔިތުންނަުށް މީގެ ބުރަ މިއެޓް ދި އެންޑް އޮފް ދި ޑޭ މީގެ

އި ވަނީ ބަޖެޓުގެ ވާހަކަެދއްެކވިއިުރގަ  ެގ ަގވަރުނަރުެއމް.އެމް.އޭބެހޭ ގޮތުން  މި މައްސަލައާއީދެއް ނުކުެރވޭ. ކަމަުށް ތާ މި

ވެސް ވިސްނުންފުޅު  ކަމަނާގެ ބެހޭ ގޮތުން އެ އާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްެކވިއިރު ރެިމޓެންސް ފީ ދައުލަތައް ލިބޭ އާމްދަނީއާ

ުށް އަދި މަޖިލީހަސާފުކޮުށް، އެ އޮތީ ވަރަުށް  ކަމެއް ކަމަުށް ގަންަނވާ . ކަނަޑއެިޅގެން ެއަކން ކުރަން ފެނިވަަޑއިނުވިދާޅުވެފަ

އޮތީ މިކަން  ސް މިވެވެސް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއ އެ އޮތީ. އޮްއވާ އަެނއްކާ  އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުމުން

 ގަނޑަުށް ތާއީދެއް ހެުޅމަކަުށް އަޅު މި ހުުށަ، ރައްވަން ވެގެން ހުުށަަހޅާފަ. އެހެންވީމާަތޢާރުފުކު ،އިންޓްރޮޑިުއސްކުަރއްވަން 

ާސ ފައި ހީވަނީ މި ޤައުމުަގއި ދައުލަތަުށް މާ ރަނގަޅުވާެނހެން އަޅުގަނޑަުށް ނުކުރެވޭ. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިއަުށްވުރެ

ވަޒީާފއަދާކުރާ މީހުން އަދި ދިވެހީން ވިަޔސް  ،އްޔާ އިްނަކމް ޓެކްސް ނެގުން. ބިދޭސީން ވިޔަސް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

މުެގ ތެރެއިްނ ެޓްކސޭޝަން ނިޒާއަުށް ދާންވީ ނޫންތޯ. ދިމާ ގެ ތެރެއިން އިްނކަމް ޓެކްްސއާއުސޫލެއް ހަމަޖެހޭ އަތުން 

އެންމެ ދަުށް މުސާރަ  ،މީެގ މަިއގަނޑު މަްޤޞަދަކީޢާރުފުވެފައި ނެތް އެްއެޗްއ ެއއީ. ތަ ދިަޤއުމުަގއި އަ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކުރުމަުްށ އިންކަމް ޓެކްސް މައިގަނޑު ގައި އޮންނަ ގެޕް ކުޑަތަނަވަސްަކން ހުރި ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭ ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި

 ދެންނެވީ. އެެހންނަމަވެސް، ަވކި ވަަރކަުށް  ަނގާ ވާހަަކއެއް ނޫން މިނީ. ހުރިހާ އެންމެންގެ އަތުން ގޮތެްއގައި މި ަނގަ

ން އެއީ ދުނިޭޔގެ ކްސް ނެގުފަރާތްތަކުަށް އިންކަމް ޓެ ބޮޑަުށް ލިބޭ ވަކި ވަރަުށް ވުރެިއންކަމް ވުރެން މުސާރައާއި ނޫނިއްޔާ 

އެހެން ޤައުމުތަުކގަިއ ވެްސ ކުރާ ކަމަކަުށް ވާތީ އަުޅގަނަޑުށް ހީވަނީ މިހެން އެިކއެިކ ަނންނަމުގައި ޓެްކސް ެނގުމުގެ 

 ބަދަލުގައި އިންކަމް ޓެްކސްއާ ދިމާއަުށް ދިއުން ބުއްދިވެރި ކަަމުށް. ދެން ހަމަ މިއާއިއެްއކޮުށް ފާހަގަކޮުށްފި، ބަެއއް ބޭފުޅުންގެ

ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅެވއްޖެ، ަގވާއިދާ ޚިލާފަުށް ވަރަުށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އުޅެއޭ. އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަައކީ ަގވާއިާދ 

ޚިލާފަުށް ބިދޭސީން އުޅޭ މައްސަލައަުށް ޙައްލެއް އަންނާނެ ކަމަުށް ބަލައިގެންނުވާނޭ މި ފޮނުވާ ޓްރާންސްފަރ ފީން 

ން. އެީއކީ ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން ބަލަންވީ އަުޅގަނުޑމެންގެ އިމިގްރޭޝަން ިނޒާމު އަނެއްާކވެސް ެޓކްެސއް ނެުގމަކު

ހަރުދަނާކުރުމަުށް. އަޅުގަނޑުެމން ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް ރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީން އުޅުނަނުދިނުމަުށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް 
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ޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، މި ޤައުމުގައި އެޅީމާ އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ އެ ކަންކަން ޙައްލުެވގެންދާނެހެން. އަ

މަސައްކަތްކުރަން ަގވާއިދާ ިޚލާފަުށް ވިޔަސް އަދި ގަާވއިާދ އެއްގޮތަުށް ިވޔަސް ައއިްސ އުޅޭ މީހުން މި ޤައުމުގައި 

ފުރުޞަތުތަްއ ެއ މަސައްކަތްކުރަނީ ވަޒީާފގެ ުފރުޞަތުތަކެއް އޮތީމަ މި ޤަުއމުގައި. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން ވަޒީާފގެ 

މީހުން އަދާކުރީމަ މި ޤައުމުަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެބަ ފައިދާތަކެއް ކުރޭ. އެހެްނވީމާ، އެ ކަންކަމަުށް ޑިސްކަރޭޖްވާެނ 

ގޮތަުށް، އެ ކަންކަމަުށް އަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް، ބިދޭސީ ފަރާތްތަކަުށް ވެސް އެ ވަޒީފާތަކަުށް އައުމަުށް ފުރުޞަތު 

އިފިއްޔާ ައުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ިއކޮނޮމީައުށް އޭގެ ފައިދާަތކެއް ކުރާެނ ކަމަކަުށް ނުވިސްނޭ. ދެން ނެތް ގޮތަުށް ހަދަ

ހަމައެއާެއއްކޮުށް ހުރިހާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުްނގެ މުސާރަތައް ޭބންކު އެަކއުންޓަުށް ލާން ބަލައިލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

ތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ މިއަދު ދަނޑުވެރިކަމުަގިއ އެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުިޅ ޤައުމުގައި އެބައޮތް

ވެސް އެބަތިބި ބިދޭސީން މަަސއްކަތްކުރާ. ިމއަދު މަސްވެރިކަުމގައި ވެސް ބިދޭސީ މީހުން އެބަ މަސައްކަތްކުރޭ. ދޯނިފަހަރަުށް 

އެތަްއ ބައިވަރު ރަުށެްއަގއި މީހުން ، ގޮސް މަސްވެިރކަމުަގއި ވެްސ އެބައުޅޭ ބިދޭސީން. އެހެްނީވމާ، އެކި ރަުށްރަުށުަގއި

ދިރިއުޅެމުންދާއިރުަގއި ހުރިހާ ރަުށެއްަގއި އެިކއެކި މަަސއްކަްތކުރާ ބިދޭސީންނަުށް ކޮންމެ މީހެއްގެ ެއކައުންޓު ހުުޅވާފައި، 

މީގެ ސަބަބުން އެ މީހެްއގެ ެއކައުންޓަުށް ފަިއސާ ބޭންކަުށް ލާ ގޮތަކަުށް، މިއީ މިވަރުގެ އިންފްރާސްޓްރަްކޗަެރއް އެަބއޮތްތޯ؟ 

ކޮބައިތޯ ަޤއުމަުށް ވާނެ ފަިއދާތަކަކީ؟ މިއީ ވެސް އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތަގއި ައޅުގަނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

ހަމައެއާެއއްކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މިހާރުވެސް މި ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަުޅކުުރމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން 

 ،އެއްގޮތަުށް ައވަހަުށް ގެނެވި  އްޗެހި. އަދި ބިދޭސީން ގަވާއިދާ އެދޭސީންގެ މި ނަގާ ފީތަކާ ރިވައިްސކުރަންވީ ނޫންތޯއޭ ބި

ެއ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ނިޒާެމއް ނޫންތޯ  ،އެ ކަންކަން ،އެްއކޮުށް ކޯޓާ ލިިބގެން ރިކުާރ ފަރާތްތަކަުށް ފަޭސހަކަމާވިޔަފާ

ކު މަސައްކަތްތެރިންގެ ގޮތުަގިއ ގިނަ ބަޔަ ޤައުމަުށް ލިބޭ؛ީނ އަޅުގަނޑުމެން ހަރުދަނާކުރަންވީ. އޭރުން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަ

. މިއަދު ޙަޤީޤަތަކީ ެއކިެއކި މަސައްކަތްތަުކގެ ޕްރޮޖެކްްޓ ރިވި ވަަރކަުށް އެ ޤަުއމެއްގެ އިޤްތިޞާދަުށް ފައިދާކުާރނެރަކާތްތެހަ

ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުންތައް ވެސް ލިބިގެން ވެސް މަސައްކަތަުށް ބޭނުންވާ މީހުން ނުލިބިގެން ބޭރުން މީހުން ހޯދަންވެގެން 

 ...ވަރަުށް ގިނަ ވަގުތުަތކެއް އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  އުތުރު މައްޗަންޮގޅީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަުށް.  މެންބަރު

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެމާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  ދާއިާރގެ މެންބަރު ތުރުއު ޗަންޮގޅީމައް



16 

 

 )ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ 2008/2ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ގާނޫނު ނަންބަރު ، ންނަނީގޮތުން އަުޅގަނުޑގެ ަކންބޮޑުވުންތަެކއް އެަބއޮތް. ައޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވުންަތއް ިމ އޮ ބެހޭ

މިޓުގެ ދަުށުން ވަޒީފާ ހޯދައިގެން ތިބޭ މީހުންނުަށް ޯވކްޕާ، ގެ ދަުށުން ަވޒީފާ(ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިިމގްރޭޝަން ގާނޫނު)ގެ 2007/1

ހަމައެކަނި ހިނގާ ގޮތަުށް މި ގާނޫނުގައި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިފައި އޮންނާތީ. އެއީ އެއް ކަންޮބޑުވުން އަުޅގަނުޑގެ އޮންނަ. 

 އެ  ،މީހުން މަސައްކަެތއް ކުުރވަން އީ އަުޅގަނޑުމެން އެަކކު ެވސް ބިދޭސީ މީހަކު ބޭނުންކޮުްށފި ކަމަުށް ވަންޏާ އެއީ އެ އެ

ެއކައުންޓަކަުްށ ލައިދޭ ގޮތަުްށ އޮންނަ ެއއްެޗއްެގ ގޮުތގައި މީހުން އެ ބުނާ ބޭްނކު  މީހުންނަުށް އެ ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައަކީ އެ

ސަބަބަކީ،  ވުރެ މާ ރަނގަޅު ގޮތެްއަގއި މި އިޞްލާޙު ފެނުނީސް. އެހެން މި ދަންނަވައިލާއަޅުގަނޑަުށް މިއަުށް  ،ނަމަ އޮތް

ވެސް ގަާވއިދުން ައިއސް ތިބޭ މީހުންގެ އަތުން  ނގޭ ިމހާރު މިއޮތް ގޮތުން ހަމަަގިއމުއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ

ރާއްޖޭގައި އެތައް ަބއިވަުރ  ވެސް މި ނެގޭ ގޮތަުށް މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަުށް 3އަނެއްާކވެސް %

ލާރި ދީފަިއ  ކުރުވާ. ަވގުތީ ޮގތުން ގެނެސްޚިލާފަުށް ވަދެގެްނ މިގޮތަުްށ މަސައްކަތް  އުޅޭކަްނ ަގވާއިދާ  ބައެއް އެބަ

 ވެސް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ނެގޭނެ ގޮެތއް ނޯވޭ. މިއީ އަޅުގަނޑު ހަމަަގއިމު 3މީހުން އަތުން % ފޮނުވައިލީމަ އެ

މަުށް ވަންޏާ މަސައްކަެތއް ކޮުށްގެން ރާއްެޖއިން އާމްދަނީއެއް ހޯދާ ކަ ،ވިޔަސް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ާރއްޖެއިްނ ބޭރުން

ކުަރްއވާތީ. މިޓެންސް ފީއެކޭ ކިުޔއްވާަފއި ނަންގަވަން ގަސްތުއް ނެގެންެޖހޭ. އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވޭ މިއީ ރެއެއިން އެބަ ެޓކްސެ 

 ުށް ލިބޭ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްެސއްގެ ގޮތުަގއި އޮތުން. ވީމާ،މީހުންނަ ތާއީދުކުރެވެނީ އެ އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ އަދިވެސް

 ،ޒިންމާވާ ގޮތަުށް ޕީ.އޭ.ަވއި.އޭ ސިސްޓަމެއްހެން މީހުންނުަށް ލިބޭވަރަކުން އެމްޕްލޯޔަރ ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް  އާމްދަނީ އެ

ކަމަުށް ވަންޏާ އި އޮންނަ ގޮތަުށް މި ކަންތަްއ ކުރަްއަވއިފި ގަ ހެން ބޭރު ތަންތާނުވަތަ ޕޭ އޭޒް ޔޫ އަރން ސިސްޓަމެއް

ންޓަކަުްށ ެއކައު އޮންނަ ގޮތުން މިވާ ޮގތަކީ، ބޭންކުމިހާރު މި  ،ވެސް ފަސޭހަވާނެ. އެހެންވިަޔސްމިކަން ކިތަންމެހާ

ކަމަުށް ެއއްބާރުލުން އެަކުއންޓް ހުޅުވަންޖެހެނީ އެ ބިޭދސީ މީހާގެ ނަމުަގއި. އެ ބިޭދސީ މީހާ އެ ޖަމާކުރަންޖެހޭ. ބޭންކު

ފަހަރުތޯ  ދަބު މި ލިބެނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަުށް. ކިތައްހުރިހާ ޒިންމާެއއް ނަަގއި އޭގެ އަ އޭގެ ،އެބަ ދޭންޖެހޭ. އެހެންވިޔަސް 

ތަނުަގއި  މީހާ މާލެއަުށް ފޮނުވާނީ އެ ވިއްޔާ އެ ބޭންކު އެަކއުންޓް ހުޅުވުމަުށް ަޓކައި މިސާލަކަުށް ރަުށެްއގައި ުހންނަ މީހެއް

މީހާ  އެ ،މީހާއަުށް ލާރި ދީ ންކުގެ ބްރާންެޗއް ނެތްކަމުަގއި ވަންޏާ. އެހެން މާލެއަުށް ައއިސްގެން އެތައް ދުވަހެްއަގއި އެބޭ

 ހުރިހާ އެއްޗެއް ދީގެން ގޮްސ ބަލައިލާއިރު ވެސް އަދި ެއަކއުންޓް ނުހުޅުވޭ. އަދި ކިަތއް ،ކެއުމުގެ ލާރި ،ހުންނާނެ ލާރި

އުނދަގޫަތްއ ވަން އުެޅގެން އެކި ގޮތްގޮތުން ެއކައުންޓެްއ ހުޅު ހިން ގޮްސގެން ވެްސ ބޭންކުން ިދވެފަހަރުތޯ އަޅުގަނޑުމެ

ގޮސް ކިތަންމެ މިހެން، މިވެނި އެްއޗެއް އިތުރަުށް ބޭނުންވޭ ،އަެނއް ތަންކޮޅެއް  ،ސޮިއގެ ެއއްަތންކޮޅު .ދިމާވެގެންދަނީ

ިވޔަްސ  ބޭންެކއްަގއި އެަކއުންޓެއް  ގުލުން މިހާރަކަުށްައއިސްުށް އުނދަ ބައިވަރު ކަމެއް ބޭނުންެވގެން ާއދައިގެ ގޮެތއްަގއި ވަރަ

އިތުރަުށް ބޮޑުވޭ. އަުޅގަނޑު އަެނއްކާ އޭގެ އަދި އަޅުގަނޑު ހަމަ ަވރަުށް ބޮޑަުށް ކަން ހުޅުވައިލެވެނީ. ވީމާ، އެަކމާ މި

ރާ ބިދޭސީންނަުށް ލިބެނީ އާއްމުކޮުށް ގޭޭގަގއި މަސައްކަްތކު ،މިތާ މި ތިބޭ އާއްމު މީހުން ،އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް 
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ޭއގެ ވަރަުށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ގޭޭގަގއި ތިބޭ މީހުންނަުށް ވޭ. ވީމާ، މިގޮތަުްށ  ،ވަރަުށް ކުޑަ އާމްދަނީެއއް. އެެހންވިޔަސް 

ވެްސ  އެއީ ،ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަުށް ދާނެ ފައިސާ ،މީހުން އަތުން ދާނެ އިތުރު ަފިއސާ އެހެން ހަދަންޖެހުނީމަ އެ

ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންގެ  ވުރެ އަދަދަުށް ވަރަކަުށް ަވކި ،މިއަުށްވުރެ .ންބޮުޑވާ ކަމެއް. އެހެނެއް ނޫންއަޅުގަނޑު ކަ

 ވެސް ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް. ެއއީ މި ވުރެ ވެްސ ބޮޑު ޕަސަންޓެއް ނެގުމަކީ ހަމަގައިމު އަުށް 3އަތުން %

ެއކައުންޓެންޓުްނގެ  ،ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންގެ ގޮތުަގއި ،ރުންގެ ގޮުތގައި ޓްތަކުެގ މެނޭޖަރާއްޖޭަގއި އެަބއުޅޭ ޮބޑެތި ިރސޯ

ވުރެ އެތައް  ދިެވއްަސކަުްށ ދޭ ފައިސާއަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވިސްނާލަްނ ވެސް ނޭނޭގ،؛ ިމގޮތަުށް ކިތަންމެ ،ގޮތުަގއި

 ރާއްޖެއިން އެ ްތކުޭރ. ވީމާ، މިރާއްޖޭަގއި އެބަ މަސައްކަ މީހުންނުަށް މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަުށް މި ގުނަެއއް ބޮޑުކޮުށް މި

މިހާރު އެންމެ މަދުން ލިބޭ މީހުންނުަށް މިއަުށްވުރެ ކުޑަ ޕަސަންެޓްއ  ،ދާވަަރކަުށް ހުންނަުށް އެ ލިބޭ އާމްދަނީގައިމީ

ޕަސަންޓޭޖް  ،ވުެރ ބޮޑު އަދަދެއް  ހައްދަވާފައި ނަމަެވސް ސަުރކާރަުށް އާމްދަނީ ބޭނުންފުޅުާވ ކަމަުށް ވަންޏާ އެއަުށް

ހަމައެކަނި ރެމިޓެްނސް ފީއެކޭ ވިދާޅުނުވެ އެގޮތަުށް  ،ލިބޭ އާްމދަނީން ޕަސަންޓޭޖް އިންކްރީްޒވާ ގޮތަުށް  ،ވާ ގޮތަުށްއިންކްރީޒް 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަުށް  މީހުން އަތުން ލިބޭނެ ގޮތަުށް މިކަން ކުރައްވައިފި ކަަމުށް ވަންޏާ ހަމަގައިމު އެ

ެވގެންދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ގަބޫލުކުެރވޭ. ވީާމ، މިގޮތަުށް ކޮންެމ ޚިދުމަތާއި ކަންކަމަުށް ލިބޭ ފައިސާ އިތުރު 

ިމގޮތަުށް ބޮޑެިތ ، ަނގާ ގޮތަުށް އޮތުުމގެ ބަދަުލގައި އެއަުްށވުރެ ބޮޑަުްށ ިވސްނާވަަޑިއގަންނަަވއި 3މުސާރައެއް ލިބުނަްސ %

ކުީރގަިއ  ؛ކުން ބިދޭސީން ގެނެސްގެންޓެއް ނުވަތަ އެކަހަަލ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަދުނިޔޭގެ ފެންވަުރގެ ރިސޯ، ޓެއްރިސޯ

ނޭޖަރުކަމާއި ޝެފްކަމާިއ ހިސާބަުށް އަިއއިރު ިދވެހިން އެ ވަޒީފާަތއް އަދާކުރަމުންދިޔަ މެ ާރއްޖޭަގއި މި ެވސް މި ހަމަގައިމު

 ،ވެފައި ދީފައި ތިބެނީ ބިދޭސީންނަުށް މިހާރަކަުށްއައިސް މި ަވޒީފާތައް، ވެސް ކިތަންމެ ވަޒީފާަތކެއް. އެހެްނވިޔަސް މިނޫން

އަދި ދިވެހި ކުންފުނިތަކުން  ،މީހުންގެ ރަުށްރަުށަުށް ފޮނުވަމުންދާއިރު އެ ،މީހުން މި ދަންނަވާހެން އެތައް ހާސް ޑޮލަރެއް އެ

 މިއަުށްވުރެ ބޮޑު ޕަސަންޓޭޖެއް ދެއްކުމަކީ ހަމަގައިމު  ،މީހުންނަުށް ދެމުންދާއިރު ވިޔަސް އެ ނުވަތަ ބޭރު ކުންފުނިތަކުން

 ރާއްޖޭަގއި؛ އުޅޭ ކަންަތއް މި ނަުށް ތާީއދުކުރެވޭނެ ކަމެްއ. އަސްލު ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންެވގެން މިވެސް ައޅުގަނޑުމެން

އް ނަަގިއގެްނ ގޮތަުށް އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުން، ލިބޭ ެއްއޗަކުން ޓެކްސެ ދުނިޔޭގެ އެހެން ހުރިހާ ތަނެއް ވެސް ހިނގާ 

 އަެނއް ،އްހެްނ ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގައި ޑް ޓެްކސެޑެއެ  ހަރު ވެލިއުެއއްފަ ،ނޫނިއްޔާ އެކި ނަންނަމުަގއި މިކަން ކިޔަިއގެން

 މިގޮތަުށް މިކަން ކުރުމަުށް ،ޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ ަނގައި  ،ފަހަރު އަނެއް ކަމެްއ ނަގައި  އަނެއް ،ފަހަރު އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ަނަގއި

ާވ ޤައުމުތަކެކޭ އެްއގޮތަުށް ެއ ވުރެ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގައިގެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަރައްޤީވެަފއި

އޮތް ގޮތުން  މަސައްކަތްކުެރިވގެން ނޫނިއްާޔ އަޅުގަނަޑކަުށް ގަބޫލުނުކުެރޭވ މިކަމުގައި ޙައްލެއް ލިބޭނެ ަކމަުށް. މިހާރު މި

ކަން ދޭސީ މީހާ. އެވެސް މިއީ ވަރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ކަން ކުރަން އެކަމަުށް ެއއްބާރުލުންދޭން ހުންނަނީ ބި ހަމަގައިމު

 ުޝުކރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ދަބު ލިބެނީ އާަދއިގެ ިދވެހި މީހާއަުށް. މިއީ އަުޅގަނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަމަކީ.ނުކޮުށްފިއްޔާ އަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުާދއި ކާުށިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މަުށް. ފައިޞަލް ނަސީ

 

 ދެއްެކވުްނ:ވާހަކަމް ފަިއޞަލް ނަސީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާުށިދޫ

ަރީއސް. ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތް އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުނުކުެރވުނު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ތީ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުާރ ބިދޭސީން، ޚާއްޞަކޮުށް މަތީ ނަމަވެސް ައޅުގަނޑު ވެްސ ދަންނަވާލަން އޮ

ވަޒީފާތަުކަގއި، ބޮޑެތި އާމުދަނީ ލިބޭ، އެފަދަ ވަޒީފާތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަުތން ޓެކްސެއް ނެގުމަކީ ހަމަ 

އިިފ ކަމަުށް ވަންޏާ މިހާރުވެސް އެއީ އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރާ ކަމެކޭ. އެހެން މި ދަންނަވާލި ސަބަބަކީ، ރަނގަޅަުށް ބަލަ

ރާއްޖޭަގއި، ާޚއްޞަކޮުްށ ރިޯސޓުތަކުަގއި ވަރަުށް ގިނަ، ިދެވހިންނަުށް ވުރެ މާ ގިަނވާެނ ެއގެެޒކްޓިްވ ނުވަތަ މަތީ 

ލެވަލްތަކުަގއި ޮބޑެތި މުސާރަ ލިބޭ ބިދޭސީން. އެހެންވީމާ، ަޤއުމަުށް ެއއިން ކޮންެމވެސް ފަިއދާއެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް 

ނޑު ގަބޫލުކުރަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ މީގަިއ ސުވާުލ މި އުފެދެނީ މިހާރު، މި އުޅެނީ ބޭންކު އަޅުގަ

އެަކއުންޓެއް ހުުޅވަންތޯ ނުވަަތ ރެމިޓެންސް ފޮނުވަންތޯ. މިއީ މިހާރު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ސުވާުލ އުފެދިއްޖެ ކަމެއް. އެހެްނ 

ރާއްޭޖގައި ޮކންރަުށެއްަގއިތޯ ބިދޭސީން ކޮންމެވެސް ެއއް ލެވަލެްއަގއި ، މިދެންނެވި ސަބަބަކީ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް

ކޮންމެވެސް ެއއް ފެންވަެރއްަގއި ބިދޭސީން މަސައްކަތްނުުކރަނީ ކޮންރަުށެއްަގއިތޯ؟ އެހެްނނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންެގ 

ރަން ނުވަތަ މުސާރަ ޖަމާކުރަން ތެރޭގައި މިގޮތަުށް ލާޒިމުކުާރިއރު، ގާނޫނަކުން ބޭންކު އެަކުއންޓަކަުށް ފައިސާ ޖަމާކު

ލާޒިމުކުރާއިރު، ެއ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިަފއި އޮތްތޯ، ިމީއ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ކޮުށްަލންޖެހޭ ސުވާލެއް. ިމގޮތަުށް 

ހުރިހާ އުނދަގޫތަެކއް ައޅުގަނޑުމެން ހަަމ  ކަމަުށް ވަންޏާ ޭއގައި އަޅުގަނޑުމެން ޕްރެކްޓިކަލް ނޫން ކަމެއް ކޮުށްފި

. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ މިފަދަ ގާނޫނެއް އިޞްލާޙުެވގެންދާއިުރ ުށް ކުރިމަތިވެގެްނދާނެއްޔިތުންނަރަ

ވިދާޅުވި ގޮތަުށް އަުޅގަނޑު ެވސް  ކަމެއްހެން. ދެން ކުރީގައި ވެސް ހަމަ މެންބަރުން އެ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭނެ

ކަމަކަުށް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ،  ން ޓެކްސް ނަގަމުންދާއިރު އެއީކީ ފަސޭހައެކި ނަންނަމުގައި އަުޅގަނޑުމެ ،ހަމަ ތާއީދުކުރަން

އިމުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ައުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާރުވެސް އެ ނިޒާުމ ޤާ، އިންކަމް ޓެކްސް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ެއއް ޓެކްސް 

 ލިއްޔަތު ކޮމިީޓަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނުަށް އަދި މާ މީޓިންަތުކގަާޔއި މަޖިލީހުގެ ހަމަ ރިކޯޑުަގއި ހުްނނާނެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ

މިޮގތަުށް ތަފާތު އެކި ޓެކްސްތައް  ،ވެސް އަދި ހަމަ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އިހުރި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި އެބަދީފަލަފާ

ަގއި ތާ ުށް އޮތް ކަމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ ކުިރއަ އިރުއިރުޮކޅާ އެހެން ނެގުމަީކ އެހާ ރަނގަޅު 

އިމުކުރެިވގެން މިގޮތަުށް ަނާގ ޓެކްސްތައް އުނިެވގެންދާނެ ކަމަުށް. ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ ނިޒާމެއް ޤާ  މިފަދަ ޓެކްސްގެ
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ޏާ އެގޮތަުްށ ރާއްޖެއަުށް އާމުދަނީ އިތުރުވާނެ ގޮތެއް. އެހެންކަމަުށްވަން ،އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަުށް

 ،ނެގެނީ އަުޅގަނަޑުށް ހީވަނީ ރަނގަުޅވާނެހެން. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބިދޭސީންގެ އަތުން ޓެކްެސއް މި ކަންތައްތައް ކުރީމަ

ަޙއްލުނުކުެރވިގެްނ  ،ޚިލާފަުށް މީހުން އުޅޭ ވާހަކަ ާރއްޖޭގައި ގަާވއިދާ؛ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ދެކެވޭ ވާަހކަައކީ އެ ނުވަތަ މި

 ކަމަކަުށް. ކަމެއް އެއްެވސް ހާލެއްގައި މިއީކީ ކޮންމެހެން ޙައްލުނުކުރެވޭނެ ނުކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑު ގަބޫެލއް

ހުކުރު  ،ކޮންމެވެސް ެއއް ެމންބަރެއް ވިދާުޅެވއްޖެ ؛ވަންޏާ ކަމަުށް  އަޅުގަނޑުމެން އިޚްލާޞްތެިރަކމާ އެކު މަަސއްކަްތކޮުށްފި

ސްިޓކާ ޖަހާ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނުަށް  ނޭ.ލިބޭދުވަހު މަގުމައްޗަުށް ިނކުތަްސ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ަބއިވަރު 

ާވއިދާ ޚިލާފަުށް ވަންޏާ ގަ  ކަމަުށް މީހުން ހޯދަން ނިކުމެއްޖެ ުނވަތަ އެ  ،މީހުން ަގިއގައި ސްޓިކާ ޖަހަން ފެނޭ. އެގޮތަުށް އެ

ވެސް އެބަ  އިވިފަކަމަކަުށް ނުވާނެ. މީހުން ނުފޮނު އެޅުމަީކ އުނދަގޫޅު މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަ އެ އުޅޭ މީހުން ހޯދައި

ތިބޭ ޒިންާމވާނެ ފަރާތެްއ ިއ އެބްވެސް ނުފޮނުވިފަ ވެސް ނުވަތަ ޯހދޭ ފަހުން މީހުން ފެންނަ ފަހުން ،ތިބެންޖެހޭ ވަރަުށް

ވެްސ  ފީއެއް ހަލަ ޑިޕޮސިޓްނެތި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެން މީގައި ގަބޫުލކުރަން އެބަޖެހޭ ހަމަ ކޮންމެވެސް ކަ

 ނުކުރަްނ. އެހެްނވީމާ، ެއގޮތަުށް ހުއްޓުން އަރާފަިއ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއްނެގިފައި އޮންނަނީ. 

އޮތް އިޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑަުށް ތާއީުދނުކުރެވޭ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން.  މައިގަނޑު ގޮތެްއަގއި މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި މި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހު ބަސް އިްއެވވުމުގެ ފުރުޞަުތ  ހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެންމެ މިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ހިސާބުން ެއއްކޮުށް މި ބިުލގެ މަަސއްކަތް މި ،ހުުަށހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންކަމުން އިވެސް ވަނީ ދޫކޮުށްަލއްވާފަ 

ގެ ވޯުޓގެ ަވގުުތގައި 1:30ޮގތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަުދ ން. މި ބިލާ ގުޅޭ މުަގިއ ދަންނަވަކަމި މަރުޙަލާގައި ނިމުނީ

ހިސާބުން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން.  އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ަދންނަވަން. މި

 ވެސް ަދންނަވަން.  ޖަހާއިރު ބައްދަލުކުރާނެ ވާހަކަ 1އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 

 ] އަުށް  13:03އިްނ  11:58: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



20 

 

ން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ޮކމިޓީތަކު 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު . މި ދަންފަީޅގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ަކމަުށް. الم عليكمالس  

ަވނަ މާއްދާގެ )ދ(ަގއި ބަޔާންޮކުށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ބޭރު  115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  -6.1

ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަަކއި އެުކވެރި ދައުލަތްތަުކގެ ޖަމުޢިއްޔާއަުށް ިދވެހިރާއްޖެއިްނ 

ވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ކަމަުށާއި، އެމެރިކާަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަުށާިއ، ކެނެޑާއަުށް ދިވެހިރާއްެޖއިްނ ކަނޑައަޅާަފއި 

ރެިސޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް ގދ.ަގއްދޫ/ ބެންހާގޭ ޑރ. ޢަލީ ނަސީރު މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރުމަުށާއި، -ކަނޑައަޅާ ނޮން

ރެސިެޑންޓް ސަފީރުކަމަުށް ގ. ސަަމންތާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު -ނޮން ނެދަލެންޑްސްއާއި ަލގްޒަމްބަރގަުށް ކަނަޑއަޅާ

ޝިޢާން ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަުށް އެދިަވޑަިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޖޫްނ  21ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު  ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަަލ، ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ 2016

 . އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީމެންބަރު، 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ވަނަ މާއްާދެގ )ދ(ގަިއ ބަޔާންކޮުށްަފއިާވ  115ޤާނޫނުައސާސީގެ ޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

ލަތްތަކުގެ ޖަމުޢިއްާޔއަުށް ގޮތުގެ މަތީން ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަަކއި އެުކވެރި ަދއު

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ކަމަުށާއި، އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަުށާއި، ކެނެޑާއަުްށ 

ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް ގދ.ަގއްދޫ/ ބެންހާގޭ ޑރ. ޢަލީ ނަޞީރު މުޙައްމަދު -ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮން

ރެސިޑެންޓް ަސފީރުކަމަުށް ގ. ސަމަންތާ -ންކުރުމަުށާިއ، ނެދަލެންޑްސްއާއި ަލގްޒަމްބަރގަުށް ކަނޑައަޅާ ނޮންޢައްޔަ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޢާން ޢައްޔަންކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަުށް އެދިަވޑަިއގެން 

މަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ަޤއުމީ ސަލާ

އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. މި ފުރުޞަތުގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސާއި އިދާރީ މުަވއްޒަުފން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެއްވި 

 އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުމަުށް ޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަުށާއި، ިއއްޒަތްތެރި 

ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއި، އިްއަޒތްތެރި އެހެން މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި 

މިނެޓު.  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް  5މިނެޓުގެ ބަހުސްގެ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް  30ވަނީ ޖުމުލަ ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިފައި 

 5މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް  5މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  5ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް 
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ުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އަ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާަހކަފުޅުދެއްެކވުމަުށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! ިދވެހިރާްއޖޭގެ މަލަމަތި، ތަޞައްވުުރ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދާއިާރަގއި ރީތިކޮުށް، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދާއިާރގައި ދޭދޭ ޤައުމުތަކާ މެދު އޮްނނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަުށް 

ތް ހިންގަން ހަވާލުވެ ތިއްެބިވ މަސައްކަތްކުރުމަކީ މުހިއްމު ަކމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ެދެކން. އެއީ އެ ަވގުތަކު ަދއުލަ

ބޭފުޅުންގެ އިސް ޒިންމާެއއް. ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދާއިާރގައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރީތި ނަން ދަމަހައްޓަން. 

ން ކުރަން. އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ެއކިެއކި މުޢާހަދާތައް ހިންގައި، އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ އިލްތިޒާމު އުފުލަްނޖެހޭ ގޮތަުށް އެކަ

އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޤައުމު ކުޑަ، އަދި މިލިޓަރީ ގޮތުން ވެސް ބާރު ދެރަ ޤައުމަކުަށް ވީހިނދު، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ 

ޤައުމެްއގެ ރަހުމަތްތެރިކަމާއި ރުހުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންެގ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްާލލު 

ވަނަ ާމއްދާަގއި  115ސް ބޭނުންތެރިކަމެއް. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫުނއަާސސީގެ ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ކޮންމެހެން ވެ 

ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮތުން، މިފަދަ މަޤާމުތަކަުށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ލިބިގެންވާ ބާެރއް. 

އެކަމަުށް ޤާބިލު، އެކަުޭށނަ ބޭފުޅުން ކަމުަށް ވާނަމަ،  އެހެންކަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަްއ އެއީ

އެކަމާ  ެދކޮޅުހެދުމަކީ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. ކަން މިހެން އޮތްއިރު ިމ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ 

އި އަުޅގަނޑުމެން ދެބަހެްއ ވެސް އެ ބޭފުޅުން ަޢއްޔަންކުރި މަޤާމުތަކަުށް ވަރަުށް އެކަުީށގެްނވާ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ކަމާ ދޭތެރޭގަ

 ،ވެސް އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ގޮތަުށް މިފަދަ ބޭފުޅުން ލައިގެން ،ކަމަކީ ނުވަން. އެކަމަުކ، އަުޅގަނޑުެމން ކަންބޮޑުވާން

އެ ފަރާތްތަާކ  ައޅުގަނޑުމެން، ދޭތެރޭގައި އޮންނަންވާ ގާތް ގުޅުމާއި ނާއި ބައިނަލްައޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާއަޅުގަނޑުމެން

ވެހި ދި  ،ނުދާކަން. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިތުބާރުމެ އެދެވޭ ގޮުތގައި ބެެހއްޓެމުންންޖެހޭ އެކުވެިރކަން އެންބަހައްޓަ

ވެްސ ބައެއް ަޤއުމުތަކުން މިހާރު  ނާޔަތްތައް ބޭރު ަޤއުމުތަކުން ިލބެންވާ މިންވަރާ ގާތަކަުށްރައްޔިތުންނަުށް ލިބެންޖެހޭ އި

 ކޮމަންވެްލތު ފަދަ އަދި ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ އެހެނިހެން ބައެއް ޤައުމުތަކާ އަން ފަދަ، ޚާއްޞަކޮުށް ޔޫރަިޕއަން ޔޫނި ނުލިބޭކަން.

ދުވަސްވަރު ނުދާކަމާ ދޭތެރޭ ައޅުގަނޑުމެން ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ.  މުން މިދަހިކުރަްނވީ މިންވަރަުށް ބަދަހިވަވެސް އެުކވެރިކަން ބަ

ސްޓޭޓްްސ،  އްމީދުކުރަން. ކެެނޑާ، ޔުަނއިޓެޑްމަުށް އަޅުގަނޑު އު އެކަންކަމަުށް އިތުރު ހިތްވަެރއް މި ބޭބޭފުޅުން ލައްވާނެ ކަ

މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އަދި ޤައުމުތަކަކީ ައޅުގަނޑުމެން އެ  ،ޢިއްޔާތަކަކީފަދަ ޖަމުއަދި ޔޫ.އެްނ، އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން 

ލަޙަތު ކޮންމެހެންވެސް ޔިތުްނގެ މަޞްރައް، ލަޙަތުގަނޑުމެންގެ ޤަުއމުގެ މަޞްގާތްކަެމއް ބާްއވަިއގެން ައޅު ވަރަުށް ޚާއްޞަ

މަސައްކަތްތަކެއް މިގޮތަުްށ މަޤާމުތަކަުށް ޢައްޔަންކުރަްއވާ  ކަން ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ޚާއްޞައެ އަދި، ދަމަހައްޓަންޖެހޭ

 އި މެދުގަ ހިންެގވުމާ ގެ ޚާރިީޖ ވުޒާރާ ރާއްޖޭ ،ބޭފުޅުން ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ހިތާމަާޔއެކު ދަްނނަވަންޖެހެނީ
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ވެސް، އަދި އެިކއެކި ަޤުއމުތަކަުށް ބޮޑު ޚަރަދުކޮުށްގެްނ ޢައްޔަންކޮުށްފައި ތިއްެބވި  ހަވާލުވެ ތިއްެބވި ބޭފުޅުން

ގެންވާ އެ ބޭފުޅުންގެ ވާޖިބު އެންމެ އެކަުށީ  ،މިފަދަ ބޭބޭފުޅުން ،މަންދޫބުންނާއި ،ހަިއކޮިމޝަނަރުންނާއި ،އެމްބަސަޑަރުންނާއި

މި ހުންނަނީ  އިއެމްބަސީަތއް ހުޅުވާފަ ،ނުދާކަްނ. މިއީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ތަންތަންންގޮތަުށް އަދާކުަރއްވަމު

މިދެންނެވި ޤައުމުތަކުެގ ސަުރކާރުތަކާއި އެ ތަންތަނުެގ ަރއްޔިތުންނާ މެދު އަުޅގަނޑުެމންގެ ޤައުމާ ދޭތެޭރގައި ގާތް 

ކަންކަމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަސް ބުނެވޭނެ ގޮތަކަުށް އެިކ އެިކ ގުޅުމެއް ބަހައްޓަން. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އެހީ ހޯދަން. އެކި

ކިތަންމެ ކުޑަ  ވެސް ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ިދއުން. އަުޅގަނޑުމެްނނަކީޔާތަކުގެ ކަންތައްަތއް ރޭވިގެންޢިއްޖަމު

ަނކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަަދ ވިަޔސް ބަސްިވކޭ ޤައުމަކަުށް ހެދުން. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ޤައުމަކަުށް

ހިނގައިދާނެ. ެއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ނުވެ ހިނގައިދާނެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ޤައުމަކަުށްކަމަުށް ނުވެޤައުމު 

އެހެން  އަުޅގަނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންނަުށް ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ކުޑަ. އެކަަމކު، އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ

ޤައުމުގެ ރީިތ  ،އެހެން މީހުންގެ އެހީެތރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން މި ޤައުމަުށް ހޯދިގެން ،ހުންގެ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމު ލިބިގެންމީ

ނަމާއި ތަޞައްވުރު އިތުރަުށް ަރނގަޅުކުެރވިގެން ަޤއުމުގެ ރަްއޔިތުން އުފާފާގަތިކަންމަތީ އުޅޭ ޤައުމަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

 އަުޅަގނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސްނަން މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުެރވިދާނެ ކަެމއް. މިކަންކަމާ ދޭތެޭރގައި، ހެދިދާނެ. އެހެންވީމާ

އެކަުށޭނަ  ،ޤާބިލު ވެސް މި ބޭބޭފުޅުންނުަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަިއގެން؛ ސަުރކާރުން .އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަން

ލިއްޔަާތއި ންމެ މީހަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫދޭ ކޮ މެން ރުހުން މި ކަންކަމަުށް. އަޅުގަނޑު ބޭފުޅުން މި ބޭފުޅުންނަކީ މި

ތަމަޢާ ދޭތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އޮންނަންޖެހޭ މުޖު ވިއްޔާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ކަމަުށް ވަނީ ވާޖިބު ބަރާބަރަުށް އަދާކުރާ

ވެސް އެ ބޭފުޅުންެގ  މި ޭބފުޅުން ،. ައުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީރިކަން އަޅުގަނޑަުށް ގަޫބލުކުރެވެނީ ދެމެހެއްޓޭނޭއެުކވެ

 ވެސް ާޚއްޞަ  އެކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ސަރުކާރަުށް، އެހެންވީމާ. ވާ ގޮތަުށް އަާދކުރަްއވާނޭލިއްޔަާތއި ވާޖިބު އެކަުީށގެންމަސްއޫ

 ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަުށް އެދި ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަުްށ ޝުކުރިއް

 އިނަުށް. ތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަ

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަވިލިނގި

ޢިއްޔާތަކަުށް ތައް، އެުކވެިރ ދައުލަތުގެ ޖަމުޢިއްޔާދައުލަތްތަުކގެ ޖަމު ރައީސް. އެުކވެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

އެމެރިާކގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމާއި، އަދި ބައެއް ބޭރުގެ ބަެއްއ  ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ މަންދޫބާއި

 ންފުޅުތައް ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރެއްވުމަުށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުުށަހެޅުއްވި ނަމިއަދު ތަކަުށް މިޝަން
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ދެްއވާފަ. އިްއޒަތްތެރި މަުށް ފެންނަ ކަމުަށް ހުުށަހަޅުއްަވއިވަނީ އެ ނަންފުޅުތައް ފާސްކުރު ފަހު އެ ކޮމިޓީގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މި 

ަވއްޓާލުމަުށް ޓަަކއި  އިްޤވާމީ މުޖްތަމަޢުގަބޭރުގެ ބައިނަލްއަ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ކަރާމާތާއި ޝަރަފުދުވަްސވަރަކީ  ރައީސް. މި

އޮތް ަވގުެތއް.  އިބޮޑެތި ަބދުނާތައް އަުޅވަިއ، ދިވެހިރާްއޖެ ވަރަުށް ބޮޑު އަނދަވަަޅކަުްށ ވެއްޓިފަ  އިދިވެހިންގެ ބޮލުގަ 

ހިއްމު ދައުެރއް. ްއޔަންކުރެވޭ ސަފީރުންގެ ދައުަރކީ ވަރަުށް މުތުން އަރަިއގަތުމަުށް ޓަަކއި މި ޢަލައެހެންވީމާ، މި ނާުޒކު ހާ

ރާއްޖޭގެ މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީ އުފެދިގެން އައި ދުވަްސވަުރން ފެުށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

މެދުވެރިކޮުށް ދިވެހިާރއްޖޭެގ  އި ިތއްބަަވއިގެްނ ބޭރު ޤައުމުަތއްބޭރު ަޤއުމުތަުކގަ ،ސިޔާސީ ގޮތުން ބައިަބިއވުން އުފެދި

ފަދަ، ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ދީނީ މިނިވަންކަމަުށް ވަރަުށް  ކަމާއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިސްތިޤްލާލު ެގއްލޭމިނިވަން

 ވީހާެވސް ބޮޑަުށް ފުޅާ  ،ވަީނ އެޅިފަ. އެހެންކަމުން، މި ޢައްޔަންކުެރވޭ ބޭފުޅުންގެ ދަުއރު ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް މި

 ބޭރު، މި ޤައުމާ ދޭތެރޭގައި ބޭރު ޤައުމުތަކުން ،ވެހި ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި މަސައްކަްތކުރަްއވަިއ، ދި އިދާއިރާެއއްގަ 

ވެސް ދިވެހިންނަކީ  ޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް ކުަރއްވަން. ހަމަ ޔަޤީނުންބަދަލުކުރެްއވުމަުށް ޓަކައި އެބަ ގޮތް ދައުލަތްތަކުން ދެކޭ

 ެއކުވެިރކަމާ ިއ،އެީކގަ ޙަވެރިކަމާިއ އެންމެ އަާމންކަމާޒަމާނުއްސުރެ މުޅި ބައިނަްލައޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުގައި އެންމެ ސުލް

ބޫލުކުރަްއވާފަ. އެހެންނަމަވެސް، އިނަްލައޤްވާމީ މުޖްތަމަޢު ވަނީ ގަދިިރއުޅެމުންދާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުަގއި މުޅި ބަ އިއެީކގަ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މަސްހުނިވެ  ަތއްެއއް ގޮންޖެހުންތަކުގެ ެތރެއިން؛ ބޭރުގެ ބަެއއް އާދަވެސް ިމވަނީ ޭބރުގެ ބަ އަޅުގަނޑުމެން

ދަީނ ކުރިމަތިވަމުން. މި ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ،  ެވސް ބައެއް ކަންކަން މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި

 ބޮޑު ފާޅުކަން އިގޮތް އެ ބޭފުޅުން ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިރާެއއްގަ  ކެނެޑާ ފަދަ ޤައުމުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ދެކޭ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންނާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެއާ އި،އޮތް ފެނިފަތާަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ގޮތެްއގައި ފާއިުތވެދިޔަ

އްދާރުވެ، ބޭރުެގ ކު ދިވެިހ ޤައުމަުށް ޣަދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަ ،ދެކޭގޮތް. ކޮންމެގޮތެްއިވޔަސް ބަޔަކު މީހުން މެދު

އޮުޅވާލުމުެގ ތެރޭަގއި މިފަދަ ޤައުމުތަކަުްށ  އި ޮދގުހަދައިނެތް ބައެްއ ކަންކަން ނެްތ ޮގތެއްގަ  އިގަ ޤައުމުތަކަުށް ދިވެހިާރއްޖޭ

ލަތު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހާ، މި ފުރުޞަުތގައި މި ސަފީރުްނގެ ދައުރު ުފޅާކޮުށް، ވަރަުށް ޮބޑަުށް އޮުޅަވިއލާފަ. އެހެންވީމާ ވަނީ މި

ން ިމއަދުގެ ސަރުކާރުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އަލާކޮުްށ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި، އަުޅގަނޑުމެ ،އޮތް ގޮތަުށް މި

ފަހުެގ ޒަމާނީ  މިައދުގެ އެންމެ ؛ފައްކާކުެރއްވުމަުށް ަޓކަިއ މި ކުރަްއވަމުން ގެންަދވާ ބުރަ މަސައްކަތް، ޕީ.ޕީ.އެމް

ނާކުރުމަުށް ޓަކައި މި ކުރެޭވ އޮތް ޕާޓީން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަ  އުެލއް ާޤއިމުކުރެވިފަިއ މިޑިމޮކްރެޓިކު މާޙަ

އޮތް ގޮތް  ލަތު މިގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގެ އަސްލު ހާޖެހޭ އަޅުޤައުމުތަކަުށް އެބަ ފަދަ މަސައްކަތް، އެމެިރކާ، ކެނެޑާ 

ހަމަ ރަނގަޅު  އިގަތާ އޮތް ކަންކަން ކުރެިވއްޖެއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ހަމަ ކުރިއަުށް . މިގޮތަުށް މިބަޔާންކުރެވެން

ވެްސ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޖްތަމަޢުގައި  ބަލެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ުއއްމީދުކުަރން. ހަމަ ޔަޤީނުންމުސްތަޤް

ޤަދަރު ދެމެހެއްޓުމަުށް ަޓކައި އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުްށ  އި އޮތް ޝަރަާފއި ިއއްަޒތާއިިލބިފަ އިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރީގަ 

ނޫނުއަސާސީ. ިމ ފަހުގެ ޤާ އޮތީ އެންމެ . އަުޅގަނޑުމެންެގ އަތްމަތީަގއި މިޖެހޭުށް މަސައްކަތްަތކެއް ކުަރން އެބަބުރަކޮ
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އޮތީ އެންމެ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއަކަުށް ފަްއކާކުރެވިފަ. ިމއަދުގެ ަރއީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީްސ  ނޫނުއަސާސީ މިޤާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ  އެްއޮގތަުށް އަސާސީއާއި މި ޤާނޫނުްއވުމަުށްފަހުގަ ފަހު، ހަވާލުވެލެ ޔާމީން ސަރުކާރާ ހަވާލުވުމަުށް 

ެވްސ އަުޅގަނޑުމެންެގ ޙައްޤުަތއް  ައޅުގަނޑުމެންނަކީ، ްނވީމާކް ބަދަލުކުަރއްވަމުްނ މި ގެންދަވަނީ. އެހެފްރޭމްވޯ

 ،ުށްަބއްޓަންކޮޒަާމނީ ޑިމޮކްރަސީ  ދަނީ އެްއގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިއިންޓަރނޭަޝނަލް މުޢާހަދާތަކާ ، ރައްކާތެރިކޮުށް 

އެހެންވީާމ، މި ފުރުޞަތުގައި މި ސަފީރުންގެ ކިބައިން މިފަދަ ކަންކަން ހިމާޔަތްކޮުށް، ދިވެހި ޤައުމުގެ  ފައްކާކުަރއްވަމުން.

ޝަރަފާއި ކަރާމާތް، އަދި ދިވެހި ދައުލަތް ހިމާޔަތްކުރެއްުވމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުަރްއވާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ކަމާ މެދު އެއްވެސް ޝަްއކެއް ނުުކރަން. އެހެންކަމުން، މި ފުރުޞަތުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކުރަން. އެ

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ކިަބއިން އެދެން، މި ޭބފުޅުންނަުށް ވޯޓުދެްއވަިއ މި ބޭފުޅުން ވީހާވެްސ ައވަހަކަުްށ 

ހިގެންދިއުން. އެހެންވީމާ، ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް އަޅުގަނުޑ ސަފީރުކަމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރެވޭނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެ 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އަރުވަނީ  ތު މި ޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަުށް. ތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ އިްއޒަ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަުށް ެކޔޮދޫ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް

ރައީސް. އާދެ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ބޭރުގެ އެުކވެރި ދައުލަތްތަކަުްށ ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި `. 

ގެ ރިޕޯުޓަގިއ ފޮނުއްވާފައި މި ވާ ބޭފުޅުންެގ ނަންފުޅުތަކަުށް އަުޅގަނޑު ކަނޑައަުޅްއވާ ސަފީރުންގެ ގޮުތގައި ިމއަދު ކޮމިޓީ

ތާއީދުކުރަން. އާދެ، އެގޮތުން އެމެރިކާާއއި އދ. އަުްށ ކަނަޑއަޅުްއވާ ސަފީރެްއގެ ގޮުތަގއި ޑރ. ޢަލީ ނަޞީރު، އަިދ 

ޔަންކުރެްއވުމަުށް ކޮމިޓީން ރުހުން ނެދަލެންޑްސްއާއި ަލގްޒަމްބަރގް ފަދަ ޤައުމުތަކަުށް އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ޝިޢާން ޢައް

ދީފައި ވާތީ އަުޅގަނުޑ އެަކމަުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އެއީ ސަބަބަކީ، މި ބޭފުޅުންގެ ސީ.ީވއަުށް ައޅުގަނޑުމެްނ 

ވޭ. ބަލައިލާއިުރގައި މި ދާއިާރގައި މަސައްކަތްކޮުްށ، ވަރަުށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ހާސިލުކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުންކަން ފާހަގަކުރެ 

ދައުލަތުގެ މިކަހަލަ މުހިއްުމ މަޤާމުތަކަުށް މިފަދަ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ޢައްޔަްނވެގެންދިއުަމކީ އެީއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މުޅި 

ނޑިވަުޅގަިއ ބޫލުކުރަން. މި ދަގަ  ރަނގަޅު ގޮތްަތއް ފެނިގެންާދނެ ކަމެއް ކަމަުށް ައޅުގަނޑު އެކަުމގެ ސަބަުބންޤައުމަުށް ވެސް 

 ،ންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިންވެސް ބައެއް އިއްޒަތްތެރި އެހެން މެ ދެންމެ ،ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ

ުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ ނަްނ ރަްޙގަިއ އަސްނިޔޭގެ މަުށް އަހަރު ކުީރގަިއ ދުއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެ މީެގ ވިްއސަކަ

 ނޫނީ ،ބޭރުގެ ބައެއް ޤައުމުތަުކގެ ކުިރމަތީގައި ބުނެވެމުންދާެލވެމުންދިޔަ ގޮތަުށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަން އިފަވަ
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މެދު ނުރުހުމުގެ  އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖއާ ނަމަވެސް ހުރެ ކޮންމެ ސަބަބަކާ  .ވަރަުށް ބޮޑު ަތފާތު އެބައޮތް ކިޔެމުންދާ ގޮތާ

ައދި ކެނަޑާ ފަދަ ޤައުމުތަކުްނ  .ގެ ބަެއއް ަޤއުމުތައްއަދު އެބަހުރި. ޚާއްޞަކޮުށް ޔޫރަޕުނަޒަރަކުން ދެކޭ ޤައުމުތަެކއް މި

ތެރޭގައި ތަފާތު ގޮތަކަުްށ އަުޅގަނުޑމެންގެ ޤައުމުގެ ސިޔާސަތާ ދޭ އިރަޙާސްގެ ސިޔާސީ މައަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭ 

ކަމެއް. މި ކަްނަކން ރަނގަޅުކުރުމުެގ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ  މުންދާކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާދެކެ

ކަނޑައެިޅގެންދާ ސަފީރުން. ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ މިދިަޔ  ކަުށް މިތައްލަްނޖެހޭ ބޭފުޅުންނަކީ ދައުލަތްދައުލަތުގެ ފަރާތުން އުފު

ުށްފަ. ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ވަަރުށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ ކުރިމަތިލާފަ. ތަރައްޤީގެ ވަރަުށް ބޮޑު މިންވަރެއް ކަނަޑއްތުކޮ

ވަމުްނ މަރުޙަލާ ގިރާކޮުށް ތަަރއްޤީއެ ލިްސޓު، ވެފަިއވާ ޤައުމުތަުކގެ ލިސްޓުން އަުޅގަނޑުމެން އެ އެންމެ ކުޑަކޮުށް ތަރައްޤީ 

އިސްލާީމ  100އަކީ %އަރަިއގެން ޮގއްސަ. ިދވެހިރާއްޖެވަނީ ުކރި އަންނަ ޤައުމުތަުކގެ މަރުޙަލާައުށް އަޅުގަނޑުމެން މި

ދަނީ މި އަޅާބަލާއިރު ާރއްޖެ މި ޢަމަލުކުރަމުން މީ ޤައުމުތަކާއެހެނިހެން އިސްލާޤައުމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ދުނިޔޭގެ 

. ެއކަން ޤާއިމުކުުރމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންެގ އިޒަމާނުގެ ޑިމޮކްަރސީގެ ވަރަުށް އަސާސީ ވަރަުށް ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްގެ ތެޭރގަ 

ސަފީރުންގެ ޒިންމާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ މަލަމަތި ، މަސައްކަތްކުރަމުން. އެހެްނވީމާ ދިވެހިން މިއަދު މި ދަނީ 

ގަނުޑމެން ޤައުމުގެ އަބުރާއި އިްއޒަތް ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ހިފެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ކުރަްއވަންޖެހޭ އަޅު  ،ރީތިކުރުމަުށް ޓަކައި

ުމގަިއ ޤާމަރަދުކުރަްއވަިއގެން އެ ޚަ ދައުލަތުން ،މަސައްކަތަކީ އިންތިހާއަުށް ިމއަދު ބޮޑު މަސަްއކަތެއް. ެއ ބޭފުޅުން

ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ.  ދާކުރުމަުށް ކުރިއަުށް ވުރެ ބޮޑަުށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭތިއްބަާވއިރުަގއި މި ދެންނެވި ޒިންމާ އަ

މި ޒަމާނުެގ  ،ގަނޑުމެްނގެ ަޤއުމަުށް ގެނަްސގެންދިވެހިން މިއަދު މަސަްއކަތް މި ކުރަނީ މި ޒަމާނުގެ ޑިމޮކްަރސީއެއް ައޅު

ގަނޑުމެންނަުށް ބޭނުންވާ ލުމަުށް ޓަކައި އަޅުދުނިޔޭގައި ބަވަަނވެފަިއވާ ދުނިޔޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން ެވސް ފައިހަމަކޮުށް

ފުރިހަމަކޮުށްގެްނ  ،އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބޭނުންވާ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު ަވރުގަދަކޮުށް ،ޒީބު ގެނައުަމުށް ޓަކައިހުާއއި ތަތަރައްޤީ

ަގއި ަމސައްކަތްކުރަމުންދަނީ. މިގޮަތުށް މަސައްކަތްކުާރއިރު މެންއެީކގައި މަަސއްކަްތުކރުމަުށް އަޅުގަނޑުއެކު އެއާ 

ބޫލުކުރަްއވަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތަފާތު ގަޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ވެސް ދުނި ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެގައަޅުގަނޑުމެން 

ކަން. މިކަމާ އަޅުގަނޑުެމން ދިވެހިންނަުށް ވަގުތު ބޭނުންވޭ. ޤައުމަުށް ަވގުތު ބޭނުންވޭ. ހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ހުންނާނެގޮންޖެ

ކުެރްއވުމަުށް އަުޅގަނޑު ގޮވާލަން. އެީކގައި މަަސއްކަތްބޭފުޅުން އަުޅގަނޑުމެންާނ އެކު  ވަގުތު ބޭނުންޭވ. އެސަރުކާރުތަކަުށް 

ގޮތަުށް އެހެން ޤައުމުތަކަުށް ފުިރހަމަ ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަުށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ަރްއޔިތުންނަުށް ވެސް މި ދެންނެވި

، ޅުގަނުޑމެން ގޮވާލަން. އެހެްނވީމާންނަުށް ވެސް ެއ ވަގުތު ދިނުމަުށް އަ އަުޅގަނޑުމެ ،ވަގުތު ލިިބގެންދިޔަ ފަދައިން

ބޭފުޅުންނަުށް  އިޢިއްޔާތަުކގައަދި ޖަމު ތިއްެބވި އިސް ވެރިންނަުށާއި އިކަންކަން ސަރުކާރުތަކުގަ  ސަފީރުންގެ ޒިންމާއަކީ މި

ކުރުމުަގިއ މި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ތްއަުށް ވެސް ތަަރއްޤީެގ މަގުަގއި މަސަްއކަން ވިސްަނއިދީގެން ިދވެހިރާއްޖެމިކަންކަ

ރަނގަޅު ގޮތުަގއި އަރަިއގަުނމަުށް ފުރުޞަތުދިނުން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްެޖއަުށް ެއކި ކަހަލަ އުނދަގޫ ިފއްތުންތައް 

ޔަކު ެވްސ ބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަގަންގެ ރާްއޖެ ނިކަމެތިކޮުށްލުމަކީ ފިއްތައި، އަޅުގަނޑުމެ
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އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖއާ ދޭތެރޭގައި މި ދެންނެވި ކަހަލަ ިވސްނުން ގެންގުެޅގެން ރާއްޭޖެގ އަުގވައްޓާލުމަުށް އެްއވެްސ 

ސަރުކާުރން ކަނޑަައޅުްއވާ ސަފީރުްނގެ ، ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ސިފައެްއގައި މަސައްކަްތކުރުަމކީ އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުރާ 

އެ ބޭފުޅުންނަުށް އަޅުގަނޑުމެްނ ، . އެހެްނވީމާއިޚާްއޞަކޮުށް މި ދަނޑިވަުޅގަ  ވަރަުށް ބޮޑު ޒިްނމާއެއް ޒިންމާއަކީ

އްކަްތ ައޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ އަބުާރއި ިއއްޒަތް ހިފެހެއްޓުމަުށް ޓަަކއި އެ ބޭފުޅުްނގެ މަސަ .އިލްތިމާސްކޮުށް ދަންނަވަން

އޮތީ އެ ބޭފުޅުންނާ ވެސް ގުޅިފައޭ. ޝުކުިރއްާޔ  މެްނގެ ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލްކުަރްއާވުށޭ. އަޅުގަނޑުޑަބަލްކުރަްއވާުށޭ. އިތުރު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ނަގަންޖެހޭ ވޯުޓ ގޮތުގުޅޭ  މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި މައްސަލައާ ގެހިސާބުން ބަހުސް މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ސް ދަްނނަވަން. ަވގުުތގަިއ އޮންނާނެ ވާހަކަ ވެ ވޯޓު ގ1:30ެމިއަދު 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1:30ގެންދާނީ ައއިޓަމްގެ މަަސްއކަތް ކުިރއަުށް ކަމަުށް ވޯޓަުްށއެހުން. މިވޯޓަުްށެއހުމަުށް ހުރި ކަން ،7 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .عليكم الموالس  ގައި. 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  13:19: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ޯވޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމުަށް  ،7ޖެންޑާ އައިޓަމު ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށް ގެންދަން ކަމަުށް. މި  .عليكم الموالس  

ޖެންޑާ އައިޓަުމ އެވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( ވޯޓަުށް އެހުން. 

މި ައއިޓަމުެގ ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަުށް ގޮސްފަިއވާ ކަްނކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން.  ދުވަުހގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ،7.1

ުށްލަދެްއވުމަުށް ކޮރި މެންބަރުން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެކު ން އެބައޮތް. އިްއޒަތްތެލަވޯޓަކަުްށ ދަންނަވާ 3މިއަދު  ދަުށުން

 ން.ވޯޓަުށް ދަންނަވައިާލނަފުރަތަމަ  ކަމަުށް. ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަން ރުވަން.އަހަނދުމަފުޅުކޮުށް
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 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

 ނޫނު ގާހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، 

ްއޒަތްތެިރ އިމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު  ުމގެ ބިލުުށް އިޞްލާޙު ގެނައު( އަނޫނުގާބެހޭ  ވަޒީފާއާ) 2008/2 ނަންބަރު

 ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް  ނަުށްމެންބަރުން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްދާއިރާގެ މެންބަރު ތުލުސްދޫ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި 41. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ  ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި. 16

ދާއިރާގެ  ތުލުސްދޫ ހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެ .57ލަ؛ . ޖުމ29ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 57އަދަދު؛ 

( ނޫނުގާބެހޭ  ވަޒީާފއާ) 2008/2 ނަންބަރު ނޫނުގާ ،ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި
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އަުށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގިއ ކޮމިޓީ އިޖުތިމާޢީމަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު  ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ުށް އިއަ

 ލާނަން. އިދަންނަވަ މިއަދުގެ ދެވަނަ ވޯޓަުށް )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ( ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ބޭރު ބަޔާްނކޮުްށފައިވާ ގޮުތގެ މަތީ ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަަކއި އެުކވެރި ދައުލަތްތަުކގެ ޖަމުޢިއްޔާއަުށް ިދވެހިރާއްޖެއިްނ 

ކަނޑައަޅާަފއި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބުކަމަުށާއި، އެމެރިކާަގއި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަުށާއި، ކެނެާޑއަުްށ 

މުޙައްމަދު  ޢަލީ ނަޞީރު .ރޑ ަގއްދޫ ބެންހާގޭ ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް ގދ.-ވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާ ނޮންދި

 މެދު އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްުވން އެދެން.  ޢައްޔަނުކުެރއްވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 57    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯ

   57     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 29      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 57        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ވަިކ  ނެތް. ކުމެންބަރަ. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި 57. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 62އަދަދު؛ 
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ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ  . ވޯޓުަގއ1ިންގެ އަދަދު؛ މަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

އެުކވެރި ަދއުލަތްތަކުގެ ޖަމުޢިްއޔާއަުްށ  ހެންކަމުން،އެ .57ލަ؛ . ޖުމ29ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 57އަދަދު؛ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާަފިއ ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބުކަމުަށާއި، އެމެިރކާަގއި ހުންނަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަުށާިއ، 

 ޢަލީ ނަޞީރު  .ރޑ ގައްދޫ ެބންހާގޭ ރެިސޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް ގދ.-ވެހިރާއްެޖއިން ަކނޑައަޅާ ނޮންކެނެޑާއަުށް ދި 

މިއަދުގެ ފަހު ވޯޓު ިމ ގުތުޮކޅަކަުްށފަހު( ވަ ). ސްވެއްޖެލީހުން ފާވުމަުށް މަޖިއެރު މަޝްވަރާުްށ މުޙައްމަދު ޢައްޔަނުކުެރއްވުމަ

 ދަންނަވާލަނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ބޭރު ބަޔާްނކޮުްށފައިވާ ގޮުތގެ މަތީ ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި 115ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ރެިސޑެންޓް -ނެދަލެންޑްސްއާއި ަލގްޒަމްބަރގަުށް ކަނޑައަޅާ ނޮން، ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީުރން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަކައި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް  މެދު  ސަފީރުކަމަުށް ގ. ސަމަންތާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޢާން ޢައްޔަންކުރުމާ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 61    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯ

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

ވަިކ  ނެތް. ކުމެންބަރަ. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި 61. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 62އަދަދު؛ 

ބަިއވެރިެވަވޑަިއެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ވޯުޓގައި  ކު ެނތް.މަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަ

-ނެދަލެންޑްސްއާއި ލަްގަޒމްބަރގަުށް ކަނޑަައޅާ ނޮން ހެންކަމުން،އެ .61ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ 61

ވުމަުްށ އެރުމަޝްވަރާ ުށް ޢައްޔަނުކުރެްއވުމަރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް ގ. ސަމަންތާ އަލްފާޟިލް އަްޙމަދު ޝިޢާން 

 .ސްވެއްޖެލީހުން ފާމަޖި
 

 ންމުން ނި
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2016ޖޫން  29ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  ދަންނަަވން. ޝުކުރު ންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ަގއި.10:30ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ބުދަވާ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




