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 9:26 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:53: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ންކުރުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/17އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

މަސްއޫލިއްޔަުތ ސަރުކާރުގެ ަގިއ  9:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

 .1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ

ތެރި ދާއިރާގެ ިއްއޒަތް ގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ގެަމނަފުުށީކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާދީްއ. ސަރުކާރު އި ބަދަލެކޮމިޓީތަކަުށް އަ -4.2

 ޢަލީ ފަޒާދުގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާ ފުަވްއމުލަކު މެދުދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ގެ ބަ ޖަމީލް ޢުޘްމާންމެންބަރު 
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ޕާލިމެްނޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްާވފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން ގެ ން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްއްވުހަމަޖައްސަވައިދެ 

ލިމެންޓްރީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާ 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުންެގ 2016 ޮއގަސްޓް 16ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައކުން 

 ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން. ،5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

)ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާޫނނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުެގ ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން  2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  -5.1

އްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. ގަިއ އި  2016ޮއގަސްޓް  14ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ 

މި ބިލަުށް ދެ އިޞްލާޙު ލިބިފައިވޭ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި 

  މުޤައްރިރު، ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

)ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް  2008/2ރައީްސ. އާެދ، ާގނޫނު ނަންބަރު ޝުކުިރއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި `. 

އިރުަގއި މި އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ހުުށަހަޅާ

ގަިއ އޮތް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުުރގެ ތިްނވަނަ ޖަލްސާއަުށް ސަުރކާރުެގ ފަރާތުން  2016ޖޫން  20ބިލަކީ 

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ އިތުރުން،  11ހުުށަހެޅުއްވި ބިލެއް. މި ބިލު ކޮމިޓީގައި ދިރާސާކުރަމުން ދިޔަިއރުގައި ކޮމިީޓގެ 

ެއްއގައި ަމޢުލޫމާތު ހޯދައި، މިކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަުށް ގެނެސް، އަދި ހަމަ ލިޔުމުން ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިރާ

ވެސް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، އެައުށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުމެން ބިލު މިހާރު ވަނީ ރިޕޯޓެއްގެ ސިފައިަގއި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުަށް 

ޓަކަިއ، މި ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަުށް ޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހާއި،  ހުުށަހަޅާފަ. އަޅުގަނުޑ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަުށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާިއ، މޯލްޑިްވްސ އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓއާިއ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ބޭފުޅުންނާ  އޮތޯރިޓީާއއި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމެންޓުެގ މާހިރުން ގެނެސް މި

މަޝްވަރާކުެރވިފަިއވޭ. އެހެންަކމުން، ވަރަުށް ފުޅާ ދާއިރާެއްއަގއި ކޮމިޓީަގއި ވަނީ މަސައްކަްތކުރެވިފަ. ވީމާ، މަޖިލީހުން 

ނު( )ަވޒީފާާއ ބެހޭ ގާނޫ 2008/2ގޮތެއް ނިންމުމަުށް ޓަަކއި މި ރިޕޯޓާ އެުކ ކޮމިޓީން ފާސްކުެރއްވުމަުށް ގާނޫނު ނަންބަރު 

އަުށް ...ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުުމގެ ބިލު، މަޖިލީހަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެއް މަތީން ނިންމަވައިެދއްވުމަުށް އެދި މަޖިލީހުގެ 
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ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގެ ދަުށުން މި ރިޕޯޓު ހުުށަހަޅާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓު ތި ބޭފުޅުންގެ ކުރިމައްޗަުށް  86ގަާވއިދުގެ 

ިއްއޒަތްތެރި  11އިޖްތިމާީޢ ކޮމިޓީގެ ސެކްެރޓޭރިއެޓުްނ ވަނީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ގެނައުމަުށް ޓަަކއި

ވަރަުށް ބުރަ މަސަްއކަތެއް ކުރަްއވާފަ. އެހެންކަމުން، އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަުްށ  ،މެންބަރުންގެ އިތުރަުށް ވަރަުށް ފުރިހަމަ

 ުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. . ވަރަކުރަންޝުކުރު ދަންނަވަމުން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން.  ޞްތެރިކަމާބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާނައިބު މުޤައްރިރަުށާިއ، އިްއަޒތްތެރި އެހެން މެން

ވޭ. މިހާރު މިއީ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާ. މި ބިލަުށް ދެ އިޞްލާޙު ލިބިފައި ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން

އަުޅގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދަުށް  ،މިގޮތުން

 ލާޙު ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް. އިޞް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަސްމާ ރަޝީދު

 ުށް ...ވަނަ ިއޞްލާޙުގެނައުން. ބުެނވިދިޔަ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ ވަޒީާފއާ) 2008/2ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ 

 މި ާމއްާދގެ )ހ( ގަިއ އެހެން އޮތް  -ން. )ުށ(ގޮތަުށް އިްޞލާޙުކުރު އަންނަނިވި  ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( 53ގާނޫނުގެ 

ފުަށާ  ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ  ވަޒީާފއާ) 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު ، ނަމަވެސް

އްޒަފުންެގ މުވަ ބިދޭސީ ގޮތަުށް ތެރޭގައި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގައި ބުނެވިފަިއވާ މަސްދުވަހުގެ 3ދުވަހުން ފެުށިގެން 

 . ކައުންެޓއް ހުޅުވައި ނިންމަވަްނވާނޭއެ  ނަމުގައި ބޭންކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަމީލް  ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގެމަނަފުުށީ މެންބަރަކަުށް؛ތާއީދުކުރަްއވާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޢުޘްމާނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

 ރަީއސް. ދާދި ދެންމެއަކު ހުުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނުޑ ތާއީދުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވުން.  ން ހުުށަހަޅުއްވާޖަމީލް ޢުޘްމާ  އޮތީ، ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން މި

 އަރުވަން.ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުުށީ

 -ގެ )ހ(63ގޮތަުށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި 63ަރީއސް. ގާނޫނުގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރުމަުށް ގެންނަ ކޮންމެ ބިދޭސީއެއް ދިވެހިާރއްޖެއަުށް ެގނައުމުގެ ކުރިން އެ މީހަކު ދިވެހިރާ

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުުރމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަްނ ބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް ފުރުޞަތުރި މެން)ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ގެމަނަފުުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

 ...63ގޮތަުށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި 63ބުނެވިދިޔަ ގާނޫުނގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ގެމަނަފުުީށ  ދެއްވުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަުްށފަހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިލަ މަޑުކޮުށް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނުަށް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވުމަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުުށީ

ގޮތަުށް ާމއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. ބުެނވިދިަޔ  ވަނަ ާމއްދާގެ ަފހަތަުށް އަންނަނިވި 3ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބިލުގެ  ޝުކުރިއްޔާ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަުށް ގެންނަ  -ގެ )ހ( 63ގޮތަުށް އިޞްލާުޙކުރުން.  ވަނަ މާއްދާ އަްނނަނިވި 63ގާނޫނުގެ 

ގެނައުުމގެ ކުރިން ެއ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަމސައްކަތްކުރުުމގެ ހުއްދަ ުނަވތަ ކޮންމެ ބިދޭސީއެއް ިދވެހިރާްއޖެއަުށް 

ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރަން  -އެވެ. )ުށ(ނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެ މަީތން ހޯދަންވާނެބެހޭ ގާ އެމްޕްލޮއިމެންޓް އެޕްޫރވަލް ކަމާ 

ބެހޭ ދައުލަތުެގ  އި ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ކަމާބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިުދގަ ބިދޭސީން ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ކަމާ

ޭދނެ ގޮތާިއ، ބިދޭސީން ވަޒީާފ ރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީންނަުށް ަވޒީފާިދވެހި -އެވެ. )ނ(އްސަާސގައި ޑިޕޮސިޓް ބަހައްޓަންވާނެ މުއަ

މާ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ އަދި މިނޫންވެސް މި ަކންކަ ޅުމާިއ، ަވޒީފާއިން ވަކިކުުރމާ،އަދާކުރުމާިއ، ަވޒީފާަގއި ގެްނގު
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ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ގާނޫނަުށް  5ުށް ބެހޭ ގާނޫނު( އަ ަވޒީފާއާ) 2008/2ާވއިދު، ގާނޫނު ނަންބަރު ގޮތުގެ ގަ

ެއވެ. ވާނެއްމުކޮުށް ޝާއިޢުކުރަން ނިސްޓަރު ހަދައި އާ ތެރޭަގއި މި މަސްދުވަހުގެ  3ފަުށާ ތާރީޚުން ފެުށިގެން  ޢަމަލުކުރަން

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ވަނަ މާއްާދގެ އަިރމަތީ ސުރުޚީއެއް އޮތްތޯ ވިދާުޅވެދެްއވުން އެދެން.  63އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިތުރުުކރައްވާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަާދކުރުމަުށް ހުއްދަދިނުމާއި އަދި ޑިޕޮސިްޓ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެ މާއްާދގައި މި އޮންނަނީ

 ބެހެއްޓުން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ަގއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަުށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެން

ދާދި ދެންމެއަކު ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ  

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްގެ އޮތީ އެއްަގޑިއިުރގެ ބަހު ޙަލާ ނިމުނީ. ދެން މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ މަރު

 މިނެޓު 5ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  51ނެޓު މި 14ައުށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  43މިނެޓު  31މަރުޙަލާ. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

ބަތްުނވާ މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީއަުށް ނިސް 2އަުށް ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ 3މިނެޓު  4މް.ޑީ.އޭއަުްށ ސިކުންތު. އެ 24

އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ިމނެޓު. ފުރުޞަތު ހު 2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް 

 މަނިކަުށް. ރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު )ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 2008/2ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އި

އަޅުގަނުޑމެން ނިންމަމުން މި ގެންދާ ކެން. އަިދ މި ބިލުން މިހާރު ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ދެ  ގެވަރަުށް މުހިއްމު ބިލެއް 

ން ޭބންކު އެަކއުންޓު ހުޅުަވިއގެން އެ ެއކައުންޓުަތއް މެދުވެރިކޮުްށ ރާ ބިދޭސީދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މަސައްކަތްކު ،މަސައްކަތަކީ 

އޮތް. މިކަމާ ގުިޅގެން ވަޒީފާޭދ ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް ވަރަުށް ފައިސާ ބޭރުކުރުންކަން މަިއަގނޑު ގޮތެްއަގއި ފެންނަން އެބަ

ރާއްޖޭގައި ފިލައިގެން އުޅޭ ހަތްދިހަ  .އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، އޮތް. އެހެންނަމަވެސްއި އެބަބޮޑުކޮުށް މި ބިލުގަ

އެަކއުންޓުތައް ހުުޅވަނީ  އުޅޭ. އެ މީހުންގެ ޒިންމާ ނަގަނީ ކާކުތޯ؟ އެ މީހުންގެ ބޭންކުވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ެއބަ ހާހަުށް

ނާ މަުށްފަހުގައި އެ ފިލާ މީހުންއެ މީހުން ކަނޑައެިޅގެން އުޅޭކަން އެބަ އެނގޭ. އެ މީހުން ފިލައިގެން ދިއު ކާކުތޯ؟

 ،ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް ގެންދާކަންބެހޭ ފަރާތަުށް ހުުށަހަޅަމުން  ލޫމާތުތައް ސަރުކާރުގެ ކަމާމަޢު

 ގޮެތއް ނެތްކަން ުއސޫލުގެ ތެރެއިން އެ މީހުން ހިފައި، އަދި އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ައމަލުކުރެވޭނެ ހެދިފައި ހުންނަ ބައެއް 

 ،އުޅޭ ފައިސާ ބަެއއް މީހުން ތަުށް ފިލައިގެންމިގޮ، ރާތްތަކުން މިގޮތަުށް ކަންތައްތައް ކުރުމުންވެސް އެބަ އެނގޭ. ގިނަ ފަ

، ވެސް އެނގޭ. އެހެންވީމާ ބޭރުގެ މީހުން މެދުވެރިކޮުށް ރާއްޖޭަގއި ތިބޭ އެ މީހުންގެ އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮުށް ފޮނުވާކަން

ޮއވެފަިއ، ގެ އަުތަގއި ފާެއއް މީހެއްރާްތތަކުގެ ދޭތެޭރގައި ަވޒީދޭ ފަވަޒީފާ، މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ

ަބއެްއ  ،ހިމެނޭ އެބަ އޮންނަަކން. އެހެންނަމަވެސްއުލަުތގެ ފަިއސާގެ ތެރޭގައި ބޭންކު އެަކއުންޓެއް މީހަކު ހުުޅވައިިފއްޔާ ދަ

ަވޒީފާއަުށް ގެނެްއސަ ، ސްމީުހންނަުށްވެސް މީ ިދވެހި ބައެއް މީހުން ،ފަރާތްތަކުން ބިދޭސީންގެ ަބެއއް ފަރާތްތަކުންނާއި 

 ދީގެން އެ މީހުން ލައްވާ މަސައްކަތްކުުރވަމުން ގެންދާކަންތިބޭ މީހުން ފިލައިގެންދިޔައިަމ އެ މީހުންނަުށް ރައްކާތެރިކަން

 އެކަންކަން އަންގަމުން ބެހޭ ފަރާތަުށް ވެސް ކަމާ ެވސް ސީދާ އަޅުގަނޑު ަކންކަމާ ގުޅިގެން ވެސް އެބަ އެނގޭ. އަދި މި

ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަންޖެހޭ.  އިއެީކގަ ހިތާމަޔާ އަލިމަެގއް ނުފެންނަކަން ވަރަުށް އިގެންދަން. އެހެންނަމަވެްސ، ޭއގައެބަ 

ީމހުން ނިކުމެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ގުިޅގެން އުޅޭ ުދވަްސވަރެްއ  އިމިއަދަކީ ތަފާތު އިއްތިހާދުތައް ހެދިގެން އެކި ކުަލކުލަިއގަ

ހާހެއްހާ މީހުން  ތިން ،ހާހެއްހާ ދެ ،ފިލަިއގެން ުއޅޭ ހާހެއްހާ ލިައަކުށް މިދެންނެވި ގޮތަުށް ުކއް، ކަމަުށް ާވއިރުަގއި

ްއގެ ފަހަތަުށް އަރައިގެން މި ރާއްޖޭެގ މަގުމައްޗަުށް ނިކުމެ ތިމަންނަމެންނަކީ ޕާޓީއެކޭ ބުނީމަ ކޮންމެވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެ 

ގެ ބައެއް ަޤއުމުތަކުަގއި ބޭރު ޖާގަދޭންވީތޯ؟؟ ން ފުރުޞަތު ދޭންވީހަާލކުކޮުށްލުމަުށް އަުޅގަނޑުމެ ހުރިހާ ކަމެއް ނައްތާލައި،

ބައެއް ަޤއުމުތަކުެގ އުޅޭ  ޮކުށް ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދަކަުްށ މިމަލާތައް ދެމުންދާއިރުގައި، ާޚއްޞަޓެރަރިސްޓު ހަ ބޮޑެތި

ާރއްޖޭގެ ޓެރަިރޒަމްގެ ޢަމަެލްއ  ،ގައި ވާއިރު  ކަމަުށް މީހުންނަކީ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރާ ަޤއުމުތަކާ ގުޅިަފއިވާ މީހުން

ން  މިކަމަުށް ވަރަުށް ބޮޑުަށް ސަރުކާރު ،އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ، ވެސް ހިންގަފާނެ. އެހެންވީމާ މިފަދަ ފަރާތްތަކުން

ން އި ނަަގިއގެގޮތުގަ  ގެުއޭޅ މީހުންގެ ކަންތަކާ ދޭތެރޭަގިއ ވަރަުށް ސީިރއަސް މައްސަަލއެއް މި ފިލަިއގެން  ،ވެސަމާލު

. ޝުކުިރއްޔާ ނިކަމެތިކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނޭ އަޅުގަނުޑމެންނަުށް މުސްތަޤްބަލުގައި ަވރަުށް ބޮޑެތި ނުބަލައިފި ނަމަ،

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު އްޒަތްޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އި 

  މުޙައްމަދު ނާޡިމަުށް.

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްމެވުން:

ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކީ  )ަވޒީފާއާ 2008/2ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ފުރުޞަތަކަުށް މި އެދުނީ. އަޅުގަނޑު  ވެސް ާވތީ އަޅުގަނޑު އެއްޗަކަުށް ޖެހޭވެސް ހަމަ އެްއެޗއް ބުނެލަން އަޅުގަނޑު

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ވަރަުށް ބައިވަރު ވަޒީާފއަދާކުރަމުން ، ންުތގައި ިދެވހިރާއްޖޭގައި ބޭރު މުަވއްޒަފުބޫުލކުރާ ގޮވެސް ގަ

 ކޮބައިތޯ ، ފަދައިން ފާހަގަކުރެްއވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ،ދޭ. އެހެންނަމަވެސްއެބަ

 ގޮުތގައި މި  ރާކުބޫލުނުވަތަ ފިލައިގެން އުޅޭ މީހުންނަުށް އޮތް، މިކަމަުށް އޮތް ޙައްލަކީ؟ އަުޅަގނޑު ގަނުކޮުށް ޓްރީރަޖިސް

މި  ހާފައިވާ ސްޓިކާއަުށް ފަިއސާ ނެގުމުގައި ކަން ހިނގަިއދިޔަ ގޮތަުށް އަޅުގަނޑަުށްފަހުން އެއްގަމު ވެހިކަލްތަުކަގއި ޖަ

 ތާކުން އެަކއުންޓެއް ހުުޅވިދާނެ ޮގތުގައި ބިދޭސީން އުޅޭ ކޮންމެ ބޫލުކުރާދަނީ. އަޅުގަނޑު ގަ ސިަފވެގެން މި ގާނޫނު ވެސް

ދާ ގާނޫނެއް ކަމަކަުްށ ފާްސވެގެންއެހެންވީމާ، މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަުށް ބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. ކަމަކަުށް ައޅުގަނަޑކަުށް ގަ

ގޮތުަގއި  ކުރާމަުށް އެއްެޗއް ބުނެލަން މި ގަސްތުކުރީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުތީވެ އަޅުގަނޑުމެން މިކަނުކުެރވޭއަޅުގަނޑު ގަބޫލު

ހާސް ބަޔަކު އެަބ  ފަދައިން ރާއްޖޭަގއި އެތައް ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވިހުޅުހެންވޭރު ، ރާއްޖޭަގއި

ތް ނޭނިގ، ނުވަތަ މަކަރުވެިރކަމާއި ހީލަތްތެރިކަމާ އެކު އުޅޭ ބިދޭީސ ގޮއުޅޭ  އިނުވަތަ ެއކި ތަންތަނުގަ ،އުޅޭ ފިލައިގެން 

ުޅގަނުޑ ެއއް މި ގާނޫނަކުން ެއްއގޮތަކަުްށވެްސ އެނޭގކަުށް ނެތް. އަމީހުންގެ ައތުން ނެގެންވާ ފަިއސާއެ  މުވަްއޒަފުން؛

މި ގާނޫނުެގ  ،އުފެދޭ ސުވާލަކީ ޑަުށްކަމަކީ. އަުޅގަނ އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ އެއްމިއީ ގޮުތގައި  ބޫލުކުރާގަ

ެވްސ  މިއީ ؟ދޭ ފަރާތުން އިޙްތިރާމުކުރޭތޯަވނަ މާއްދާއަުށް ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުން ވަޒީފާ 72 ،ާއއިވަނަ މާއްދާ 51

ވަނަ  51މި ގާނޫނުގެ ސޯޓުތަުކަގއި ަވޒީފާއަދާކުާރ މުަވއްޒަފުްނނަުށް އަޅުގަނޑުެގ އުފެދޭ ުސވާލެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރި 

މުަށް ތަުކގައި ަވޒީފާއަދާކުރާ މުޒަްއޒަފުްނނަުށް ހަނދާންކޮުށްލަދިނުރިސޯޓު ބުނެފައިވާ ގޮތަުށް ަސރވިސް ޗާޖު ދޭތޯ؟ ދާގައި މާއް

މާއްާދގެ )ުށ(ގައި ސަރވިސް ޗާުޖެގ  ވަނަ 51ން. މި ގާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާ ދަންނަވައިލާނަ 51ޅުގަނޑު ޓަކައި އަ 

އަދަެދއް މި  ނޫން ގިނަުވރެ ތެރެއިން ެއއް ޕަސަންޓަުށް  ޖުމުލަ އަދަދުގެ ޒީފާދޭ ފަރާތަުށް ިލބޭ ފައިސާގެ ވަ ގޮތުަގއި

ތުަގއި. ގޮ ގެފުންގެ އެްއޗެއް އަކީ ުމވަްއޒަ 99ލިބޭ ފައިސާގެ % ގެސަރވިސް ޗާޖު، އިން ޭދހަވަނީނެގެނީ. އެހެންވީާމ، މި

 ،ސުވާލަކީއުފެދޭ ލަީކ، އަޅުގަނޑުގެ ދެން އަޅުގަނުޑގެ އަނެއް ުސވާ މިގޮތަުށް މި ފައިސާ ދެވޭތޯ އަޅުގަނުޑގެ ސުވާަލކީ.

ކުރެިވގެން ުނވަތަ  ެއްއވެސް ކަހަލަ މަޝްވަރާެއއް ރާއްޭޖގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ މި ގާނޫނު ހެދިގެން އަިއއިުރަގއި
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އިޞްލާޙުކުެރވޭ ، ިމ ގާނޫނުަގއި ،. އެހެން ައޅުގަނުޑ މި ދަންނަވާލީއި މި ވަނީމި ގާނޫުނ ހެދިފަ ލަފައެއްެގ މަތިންތޯ

ގާނޫނީ ގޮތުން ަސއްޙަ ަފއިސާައކުްނ ނަގުދު ފަިއސާެގ ގޮުތަގއި ުނވަތަ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހުންނަ  ގާނޫނުަގއި އެބަ ޮއޭވ 

ބޭންކެއްެގ ެޗކަކުން ފަިއސާ ޖަމާކުރާ ވާހަކަ. ަސއްޙަ ފަިއސާ ނޫންކަމުގަިއ ިވޔަސް ިލބޭ އެްއޗެްއ ލިބުނީމަ ކާކުޯތ 

ތީެވ، އަުޅގަނޑަުްށ މި ސުވާުލ މި އުފެދުނީ. ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ސުވާލުކުރާނީ އެ ަރއީސް ިވދާޅުވެފަިއވާ

ވިދާޅުވެަފއިޭވ، އަނބިމީހާ ެވސް ސުވާލުުނކުރާނޭ ލިބޭ ފަިއސާ ެއއީ ކޮންތާކުން ކިހިނެްއ ލިބުނު ފައިސާެއއްތޯ؟ އެހެން 

ަގކޮުށްފައި މި ވަނީ ަރއީސަުށް ވިދާޅުވެަފއިވާީތެވ، މި ގާޫނނުގެ މި ނަންބަރު ޖަހާފައި މި ވަނީ، ނުވަތަ ފާހަ

އެނިގވަަޑއިގެންތޯ؟ އެހެންނޫނިއްޔާ ަރއީސް ވިދާުޅވި ބަހާއި މި ގާނޫނުގެ މި ނަންބަރާ އެބަ ިޚލާފުވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހެން ހެދޭ ގާނޫނުތަކުން އަބަދުވެސް މި ޖެހެނީ އިޞްލާޙު ލުމާއި، ބަަދލުގެނައުމާ، މިކަހަލަ ކަންކަ

އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަުށް މި އެނގެނީ އެްއވެސް ކަހަލަ ިވސްނުންތެރިކަމެއް ނެތި، ހަމަ އާމްދަނީ ހޯދުމަުށް ޓަކަިއ 

ތެޅިގަނެފައި ލާ ގާނޫނެްއގެ ޮގތުގައި. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން އުޅޭ ކޮންމެ ތަނަކުން 

މަކަުށް ނުވާނެ. ަފޅުރަުށެްއަގއި ުއޅޭ ބިދޭސީ ުމވަްއޒަފަުކ ރާއްޖޭަގއި ުނވަތަ މާލޭަގއި އެަކއުންޓެއް ހުުޅވުމަކީ ފަސޭަހކަ

ބޭންކެއް ހުންނަ ތަނަކު އެަކުއންޓެއް ހުޅުވާަފއި،  މުސާަރނަގަން ދިއުމަުށް ކުރާ ޚަރަދު މުސާރައަުށް ވުރެ ބޮުޑެވގެން 

މުަގއި ނުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ ހިނގައިދާނެ ފަހަރެއްަގއި. ެއހެންވީމާ، މިއީ އެންމެ ރަނަގޅު ގޮތް ކަ

ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަކުން ވެސް މުޅިައކުންނެއް ަޙއްލުުކރަން މި އުޅޭ މައްސަލަ ޙަްއލުވެގެންދާނެ ކަމަކަުށް ގަބޫލެްއ 

މުސާރައިގެ  ނުކުރެވޭ. ެއއީ ބައެއް ފަރާްތތަކުން މިކަމަުށް ވެސް މަކަރުހެދިދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް މި ގާނޫނު މި އޮތީ.

ގޮތުަގއި ދޭ ކުަޑ އަދަދު އެަކއުންޓަުށް ޖަމާކޮުށްފައި، އެހެްނ ގޮްތގޮތުން ލިބޭ ފަިއސާ ީސދާ އަތަުށް ވެސް ެދވޭ ކަހަލަ 

އުސޫލެއް މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ނޫން ގޮތަކަުށް މީއްޗަުށް އެބަޖެހޭ، މި ގާނޫނަުށް އެބަޖެހޭ ބަދަލެއް އަންނަން. އެހެންވީމާ، 

ކުރާ ގޮތުަގިއ މިއަުށް އަދި ވިސްނުންތެރިަކމާ އެކު އިޞްލާޙުތަެކއް ގެެނސްގެން މި ގާނޫނު ނިމުމަކުަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު

 ދާން އަޅުގަނޑު ގަބޫލު މި ުކރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާ

 ފައިޞަލް ނަސީމަުށް. 

 

 ކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނަުށް މިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާުޙގައި މަިއގަނޑު ގޮތަކަުށް ިމ 

ކަެމއް. ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން، ކޮންމެ ިބދޭސީއެްއގެ މުސާރަ ނުަވަތ  2ހަގަކުރެވެނީ ފާ



9 

 

އި ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަ ،އެ މީހަކަުށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަ ބޭންކަކަުށް ޖަމާކުރުން. އަުޅގަނުޑމެން ބޭންކަުށް ޖަމާކުރާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު 

ވެސް ބިދޭސީން އުޅެމުން އެބަދޭ.  އިރަުށްތަުކގައި ހުރިހާ ރަުށެްއަގިއ އަދި ފަޅުދިެވހިރާއްޖޭގަ ވެސް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ

ެމދުވެރިކޮުށް ކޮުށްެދވޭނެތޯ؟ މިީއ  ކެއްކަންތަްއތައް ކޮުށްެދވޭނެތޯ؟ ބޭން ހުރިހާ ެއންމެނަުށް ބޭންކުން އެ މި، އެހެން އުޭޅއިރު

ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ދެކެވުނު ވާހަކަިއަގއި  ވެސް ކަމާއި ޓީ މަރުޙަލާގަހަމަ ވަރަުށް ބޮޑު ސުވާެލއް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮމި

 ޔާުރވެފައި އޮްތކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއް ތައް މިކަމަުށް ަތއްދި ބޭްނކު. އަމި ސުވާުލ ވަނީ އުފެދިފަ، ވެސް މިކަމަުށް

ުްށ ވަންޏާ ގާތްގަނޑަކަ މަުށްކަ އެކައުންޓް ހުޅުވާ މިހާރު ބޭންކު، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިފައެއް ނެތް. އެހެން މިދެންނެވީ

 ނުވަތަ ފަނަރަ ސަތޭކައެއްހާ ބޭންކު  1400ްއގެ މައްޗަުށް އެަކއުންޓް ހުޅުވަންޏާ ދުވާލެ ލައްކަެއއްހާ މީހުންގެ ބޭންކު

 ބޫލެްއ ނުކުރަން ކުރެވޭެނ ކަމެއް ހޭ ހުޅުަވން. މިއީކީ އަުޅގަނޑު ގަވެސް އެބަޖެ ލިބޭ މުއްދަތުން އެަކއުންޓް މިހާރު މި

 ،ހަދާފައި ދޫކޮުށްލާއިރުއަޅުގަނުޑމެން މިގޮތަުށް ގާނޫނު  ،. މީގައި ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ޕޮއިންޓަކީުށްކަކަމަ

ނާއެއް އަނެްއާކވެސް އެބައޮތް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަޔަކަުށް ނުކުރެވޭ ވަރު ބޮޑު ވަންޏާ ބޮޑު ޖޫރިމަ ކަމަުށް މިކަން ނުކޮުށްފި

ކުރެވެނީ  ނާކުރާއިރު ވިސްނާލަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިނުކުރިއޭ ކިޔާފައި ޖޫރިމަތިކަން  ދެން ،ކަމެއް ހަވާލުކޮުށްފައި 

ދާނީ ވެްސ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ަމޅީގަިއ ޖެހިގެންމި ޒަްތތެރި ރައީސް، ީމގަިއ، ކޮންކަހަލަ ކަމެްއކަން. ިއއް

 ަގއި ކާުށިދޫއަުށް ބަލާ ކަމަުށް ވަންޏާ ވެސް ގަނޑުމެންގެ މިސާަލކަުށް ދާއިރާހަމަ އެންމެ ނިކަމެތި މީހުން. އަޅު

މިފަދަ ވަރަުށް އާމްދަނީ ކުަޑކޮުްށ  ،މީހުން ގެންގުޅޭ މީހުން. އުޅޭއިރު  ،ކުރާ އެތައް ބިޭދސީ ބަޔަކު އެަބއުޅޭ ދަނޑުވެރިކަން

ތި މަޤާމުތަކުަގއި ރިޯސޓްތަކުގެ ޮބޑެ، ނިކަމެތިކަން ލިބިގެންދާނީ. ރާއްޖޭަގއި ޮބޑެތި ަވޒީފާތަުކގައި ތިބި މި މީހުންނަުށް  ލިބޭ

 މީހުން ޤައުމުތަުކގެ  އެ ،ރަުށްރަުށުގެ ގެމީހުން މީހުންގެ ބޭންކަުށް. ނުވަތަ އެ މީހުންގެ މުސާރަ ދާނީ އެ އެ؛ މީހުންގެތިބި 

މީހުންނާ  އެ .ގޮތްތަެކއް ލުއި މީހުންނަުށް ކޮންމެވެސް އެމިހެން ފަހަރަުށް ދާނީ  ބޭންކަުށް. މިފަދަ ފަރާތްތައް ގިނަ

ނިކަމެތިމީހާއުަށް  ގޮތް. ތައް ހިނަގމުންދާކަންަތއްިމއީ އާއްމުކޮުށް އެޅުން އޮްނނަނީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި. ވަޅު ދޭތެރޭގައި ފިޔަ 

ނީ. އެހެންވީމާ، ިމއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ފޯރުވައިެލވެ މި ބާރު ނަުށްައޅުގަނޑުމެންއަބަދުވެސް ކަންަތއްތަުކގައި 

އަޅުގަނޑުމެން އިޖްތިމާޢީ ، އް ނޫން. އަދި އަޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭއެންމެ އެދެވޭ ގޮތަުށް ކުރެވޭެނ ކަމެ

އެންމެ  ،އިޖްތިމާޢީ ކޮމިީޓން ފާސްެވގެންދިޔައީ  ،ވަންދެން މިކަމާ މަްޝަވރާކޮުށްފައި ކޮމިޓީގަިއ ވަރަުށް ގިނަ ދުަވސް

 6ކަންތައް ކުރަން. އޮއްވާ  މި ކައުންޓު،ަވގުތުން ަވގުތަުށް ބޭންކު އެ، ވާތާވެސް ގާނޫނު ތަންފީޛު ފުރަތަމަ އޮތީ

ދުކުރެްއިވ ތާއީ ފެނުނީ ވޯޓުދީފައި އަދި ދުވަހަުށް އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓު ދީގެން ފާސްކޮުށްފައި އޮްއވާ އަނެއްކާ މިއަދު މިމަސް

 ކަެމއް. ނުކުރެވޭުށް ގަބޫލުތަން. މިއީ އަޅުގަނޑަުށް ަވރަ ދުވަހަުށް ބަދަލުކޮުށްލިަމސް 3ންބަރުން އަނެއްކާ މެ

ކޮމިީޓ އަނެއްކާ  ،ގޮތަކަުށް ނިންމާފައިވަކި ، އް ލިބިފައިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ހުރިހާ ފުރުޞަތުތަކެ

ކުާރއިރު އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންަތްއތައް ައޅުގަނޑުމެން  ގޮތާ މުޅިން ޚިލާފަުށް މި ފާސްކުރި މަރުޙަލާއިން

. ދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ހެންކުރީގައި އަުޅގަނޑުމެން ދެއްކި ވާަހކަޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން
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ީނ ވަންޏާ އަޅުގަނޑަުށް ހީވަ ކަމަުށް މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރެމިޓެންސް ފީއެއް ނަގާ މެންގެއަުޅގަނޑު  ؛ރެމިޓެންސް ފީއެއް

ންސް ވަންޏާ ރެމިޓެ  ގޮތުން ކަމަުށް އޮތް މި ވެސް ޔަޤީނެއް ނުކުރެވޭ. މީަގއި އަދި އެކަން ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ހޯދުމާ،

 އޮތް މިހާރު މި ވަންޏާ. ކަަމުށް ނެގެނީ. ފައިސާ ފޮނުވާ ވަންޏާ މި ކަމަުށް މެދުވެިރކޮުށް ފޮނުވާ މާލީ އިދާރާއެއް، ފީ

، . އެހެންވީމާދާނީ ފަރަުށް މި ނޫނީ ކޮންމެވެސް ރައްޓެްއސެއް މެދުވެރިގެން ގިނަ ،ގެން ގޮތުން ބްރީފްކޭހަުށް އަޅައި

ގޮތުން  އޮތް ކަމެއް. އެަކމަކު މިހާރު މި ކުރާއެއް ނެގުަމކީ އަޅުަގނޑު ތާއީދުޓަކައި ފީ ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ހޯދުމަުށް

އޮތީ. ީމެގ  ކުރެވިފައި މިޓަންނޫން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މީތި ބައް އަދި މުޅިން ރަނގަޅު ގޮަތކަުށް ވޭނެ. މިއެކަމެއް ުނކުރެ

ކަންތައް ކުރެވިދާނެ.  އް ނުވަތަ އެކަހަލަ ކަންތައް ގޮަތކަުށް މިސް ހަމަ ޕޭރޯލް ޓެކްސެތެރި ރައީ ބަދަލުގައި ިއއްޒަތް

މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ޑު ގޮތަކަުށް ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސަުށްއެހެންވީމާ ، އަުޅގަނޑު މަިއަގނ

ކުރުވޭ އުނދަގުލެކޭ ބަޔަކަުށް ހަމަ ކުރިމަތި ނޑުމެންނަުށްއަޅުގަ ،ވުރެ ވެސް ލިބޭ ފަސޭހައަުށް ގައިމުހަމަހެދޭ ގާނޫނުން  މި

ރަްއޔިތުން  ކަންަތއް ފެނިގެންދާނެ. ނެތް ގޮުތގަިއ މި ވަންޏާ ހަމަ ަޝއްެކއް ކަމަުށް ފާސްކޮުށްފި ބޮޑުެވގެންދާނީ. ހަމަ މި

މި ުތގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެވޭ އަދަެބއްގެ ގޮވާހަކަައކީ ނުޖެހުމަކާއި ރައްޔިތުންނަުށް ނުޙައްޤުން ޑު ހިތްހަމަވަރަުށް ބޮ

 ހަމަ ފާހަގަޮކުށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ވާހަކަ އެ ކަންތައް ފެނިގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ިއއް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މައުމޫނަުށް.  ރިސްއަހްމަދު ފާ

 

 މައުމޫން ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ައހްމަދު ފާރިސްދިއްގަރު 

ްޓަގއި ހުުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަުްށ ވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑއެން ކުރިމަީތގައި މިއަދު މި

ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ  ،ބިދޭސީން ަވޒީފާ އަދާކުުރމުގެ ކަމަކީ ،ހެންނަމަެވސްދުކުރަން. އެހަމަ ޖުމުލަކޮުށް ތާއީެވސް  އަޅުގަނޑު

ކަމަުްށ  އްލުތަކެއް ހޯދަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްމެދު އިތުރު ޙަ އެއާ  ނޑުމެން މިައުށްވުރެ ބޮޑަުށް ވިސްަނއި،ވަގުތު ައޅުގަ މި

 ން ނޫންަގވާއިދުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީ ިއވާ ގާނޫނުަތކާއިދިފައަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޙަޤީޤަަތކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހެ

ދޭ ކޮންމެހެން ވަޒީފާ، ކަމަކީ ދާކަން. މިއި ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންން މުޅި ރާއްޖޭގަުށް ވަރަުށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ބިދޭސީގޮތަ

ދޭތީ ވެގެން ހިތްވަރު މެހެންވެސް މިކަމަުށް ކޮން  ދި ދައުލަުތގެ ފަރާތްތައްއަ ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،ފަރާތްތަކާއި

، ގޮތާއި އިޤްތިޞާދީ ކަންަކން ހަމަޖެހިފައި ހުރި އަުޅގަނޑުމެން އިޤްތިޞާދީ ހާލަތާއި، ކަމަކީ  ކަެމއް ނޫން. މި އުޅޭ

 ..އަޅުގަނޑުމެން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ ހިތަދޫ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

އް ނޫން. މެލަފާކުރުނޑަުށް ބޮޑަުްށ ލަފާކުރެވޭގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގާނޫނަުށް މި

ދިޔައިރު ކޮމިީޓއަުްށ އެކު ދަންނަވަންެކރޭ. އަދި މި ބިލު ދިރާސާކުރެވެމުން ންކަމާޔަޤީ 100އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ %

ވެސް ވިދާުޅވި ގޮތުން  އަިދ އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ ބޭބޭުފޅުން ،ވަަޑއިގެންެނވި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ވެސް

 3މިިލއަން ރުފިޔާ ެއލޮކޭޓުވެފައި އެަބވޭ މި % 53ބަޖެޓް ހުުށަހެޅިގެން އައިއިރު  ައހަރަުށް ސަރުކާރަުށް މި ވެއްެޖއްޔާމު

މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި  53ާސއިން ފައި ގެ މީހުން ބޭރަުށް ފޮނުވާ ފަިއސާގެ ެޓކްސްމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮުތަގއި ބޭރުރެ

ވީމާ، ންވުމުން މި ފައިސާ ދައުލަތަުށް ލިބެން އެބަޖެހޭ. ސަރުކާރަުށް މި ފައިސާ ނަގަން އެބަޖެހޭ. އެހެހިމެނިފައި

 ،ނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހިނގަ ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސަްއކަތް މިމި މި ބިލު ފާސްކޮުށްގެން  ،އަުރވާލަިއގެންއަވަސް 

ުނވެވި ިތއްބާ މިކަމަުށް އެ ހާ ބޮޑަުށް ތައްޔާރު ރައްޔިތުންނަުށް ހަމަ މުސީބާތެއްގެ ގޮތުަގއި ދިމާެވގެްނދާނެ ކަމެކޭ.މިއީ 

އޮކްޓޯބަުރގައި މި އިމްޕްލިމެންޓުވެގެން މި  1، އަރުާވލައިގެންމިހާ އަވަސް ތުންނަުށްމިފަދަ ގާނޫނެއް ގެނެސް ރައްޔި

ން. ން ފެުށިގެން މި ޓެކްސް ދައްކަން އެބަޖެހޭ ރަްއޔިތުއޮްކޯޓބަރު 1ކުރަން އެބަޖެހޭ. ކުެރވިގެން މިއަުށް ަޢމަލުތަސްދީގު

 ންޓެއް ުހޅުވަންޖެހޭއިރު މިހާރު ސައްޙަ ހަކުަށް އެކައުބޭރު ޮކންމެ މީ ؛ވާހަކަ އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި ބޭންކު އެކައުންުޓގެ

ހާސް؛ ެއއީ ިއކޮނޮމިކް  އްޙަ ޮގތުގައި އެބަުއޅޭ ެއއްލަކަ ވިހި އިީލގަލްކޮުށް ުއޅޭ މީހުންގެ އިތުރަުށް ސަ، ގޮތުަގއި

ިއ ސައްޙަ ގޮތުގަ  އިގޮތުގަ  ތަކުގެ ލިެޔކިޔުންަތއް ދައްކާއުލަތުގެ ސަރުކާުރގެ މިނިސްޓްރީއާއި އަދި އެހެނިހެން ދަމިނިސްޓްރީ

ވިސްނާލަންޖެހޭ  ހާސް އެކައުންޓް ހުުޅވަން އެަބޖެހޭ. މީގައި ަލއްކަ ވިހި އެއް ،މީހުން އުޅޭއިރުހާސް ބޭރު ލަްއކަ ވިހި އެއް

ލްޑިވްސްގަިއ ހުންނަނީ. ހުންނައިރުގައި، ބޭންކު އޮފް މޯ އިކަމަކަކީ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިްވސްގެ ބްރާންޗުތައް އަތޮޅުަތކުގަ 

ހާރު އި އުނދަޫގތަކެއް ހުންނައިރު، މިދިނުމުގަހާސް ކަސްޓަމަރުންނުަށް ޚިދުމަތް ރުވެސް އެތިބަ ފަންސާސްމިހާ

. މިހާރު ބޭންކު ޮއފް މޯލްޑިވްސްއަުށް ގޮްސގެން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ިލބޭނެ ވަގުތު !އަޅުގަނޑުމެން ނިކަން ބައްަލވާ

ސާ ޖަމާކޮުށްގެން އެ ަފއިސާ ބޭންުކ މީހުންނަުށް ލިބޭ ފައިން ބޭރުހުުޅަވއިގެ ލަްއކަ ވިިހހާސް އެކައުންޓު ެއއްއެހެންވާއިުރ، 

ޅުގަނޑުމެން . އަކަމެއް ނޫން ކީ މިއީ ކުޑައެަކއުންޓުން ނަގަިއގެން ފައިސާ ދައްކައި ފައިސާ ފޮނުވަްނޖެހޭ މުޢާމަލާތަ

ބޭންކަުށް ެވސް ެއކަމުެގ  ރަން؛ އެއީ ޑިޭލކު ދުވަހަުްށ ބޭނޭންކް ެއކައުންޓު ހުުޅވުުމގެ ކަންަތއްހަ މަސް 6ކޮމިޓީގަިއ 

ދިނުމުގެ ގޮތުން. އެކަމަކު މިހާުރ ތައްޔާުރވުމަުށް ފުރުޞަތުފުރުޞަތު ދިނުމަުށް. އަދި ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް އެކަމަުށް 

ކުރެްއވިހެން ންގެ ިއއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަްލ ނަސީމް ފާހަގަދިޔައީ ައޅުގަނޑުމެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި
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، ބަދަލުކޮުށްލީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީމި ުދވަހަުށް މަސް 3ބޭފުޅުން ވެސް އަެނއްކާ  ކުެރްއވިމަުށް ތާއީދުއެކަ

ންނަުށް ކޮން ލަބަންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންގެ މައްޗަުށް ގާނޫނުަތއް އަިއމާ އެއަުށް ރައްޔިތުން ބޯތު ޔިއަުރވާލަިއގެން ރައްއަވަސް 

ސަރުކާުރން އެ ގާނޫނަުށް ތަބާވާން ، ން މިތާ ތިބެގެން ގާނޫނު ފާސްކޮުށްފައިއަުޅަގނޑުމެ ޗޮއިެސއްތޯ އޮންނާނީ؟

ން އެންމެން ގުދަުށް ތިބުޭށޭ އް. މާފަން ހެދުނު ތެދުވެގެއޭގައި ނޯންނާނެ އެްއވެސް ޮޗއިސެރައްޔިތުންނަުށް  މަޖުބޫރުކުރަންޏާ

އޮންނަނީ  އް. ދެން މީގައި މިރު ޗޮއިސެރައްޔިތުން ތިބެންޖެހޭނީ. އެއަކު ރައްޔިތުންނަކަުްށ ނޯންނާނެ އިތު ސްބުންޏަ

އެްއޗެއް ބުނުުމގެ  ،އުޅުންއެްއވެ ، ކުރުންވެސް މިހާރަކު ނެތް. އިހުތިޖާޖު މުގެ ފުރުޞަތުން. އިހުތިޖާޖުކުރުއިހުތިޖާޖު

 ުށް ތާރު އުސޫލުން ައޅުގަނޑުމެންނަފެންނަނީ ޚުދުމުޚް އަުޅގަނޑުމެންަނުށް މިއެހެންވީމާ، ފުރުޞަތު ވެސް މިހާރު ނެތް. 

ތަން. ބޭރުމީހުންގެ މައްސަލަ ޙައްުލވާން އެބަޖެޭހ. ދައުލަތަުށް އާމްދަނީ ެވސް  ދާންކުރަމުލިބިފައި ހުރި ބާރުތައް ބޭނުން

ލިބެން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ހުރިހާ ކަމެއް ގަބޫލު ވެސް އެބަ ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މި އުސޫލުތަކެްއގެ ތެރެއިން، 

ނަުށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން، އެންމެން ގަބޫލުކުރާ އުސޫުލގެ ތެރެއިން މިކަން ހިނގަންޖެހޭނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން

ހަމައެކަނި ރައީްސ ޔާމީނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮތަުްށ، ޮމޅު ިއކޮނޮމިސްޓަކަުށް ެވގެން؛ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ 

ނަ އުސޫލުތަްއ މިއީ އިކޮނޮމިސްޓަކަުްށ ެވގެން ިމހެން ގެން އިކޮނޮމިސްޓަކަުށް ެވގެންދިޔަ ތަނެއް. އެހެންނަމަވެްސ، މޮޅު 

، ކަމެްއގެ ގޮުތގައި ބަާލއިރު އީމީހުންގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަުށް މި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ އެްއޗެްއސަުށް ވާން އެބަޖެހޭ. ބޭރު

ދަނީ  އަޅުގަނޑަުށް ފެނިގެން މި؛ މެންނަުށްމީހުންގެ މައްސަލަ މިކަމުން ޙައްލުވެގެންދާނެ އެްއވެްސ ގޮތެއް އަުޅގަނޑުބޭރު

ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެްސ އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގިއ  ބޭރުމީހުން ބޭނުންކުރާ ތަން. މިއީގޮުތަގއި  ގެއް އިންކަމް ސޯސެ

ހިސާބުން އަޅައިނުލެވެނީ.  ބަލާފައި ދެން ެއހާ ގޮތަުށް ގޮތް. ކޮންެމ ކަމަކުން ވެސް ަފއިދާެއއް ިލބޭނެ ކަންތައްތައް ވެދާ

. ބޮޑު މުސީބާތުގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ މީހުންގެ މައްސަލައަކީ މި ރާއްޖޭަގއި ކުރިމަތިެވގެންދާނެ އެންމެރުބޭ

ހާރު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޮބަޑުށް؛ މި މީހުންގެ މައްސަލަ ވަރަުށްގޮތުން ވެްސ ބޭރު ިއޖުތިމާޢީ ،ގޮތުްނ ވެސް  އިޤްތިޞާދީ

ވުެރ ގިނަ މީހުން މި ރާއްޭޖގަިއ  ަލއްަކއަުށް 2ދަނީ.  ތަން ފެނިގެްނ މި ވާމީހުން ގިނަ ވުރެ އެ އާބާދީއަުށް ރާއްޖޭގެ

ވިދާުޅވާ  އެ، ދައްކާ ލިޔެކިޔުންތަާކއި ގޮތެއް ިމހާރު ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންަނުށް ސަރުކާރުން މި ނުތިބޭނެ އެއްވެސް

ދުވަހަކީ ވެސް ތިބޭނެ. ކޮންމެ މިހާރު ހާސް މީހުން 50ލަްއކަ  1، ހާހޭ ވިދާޅުވާއިރު ލައްކަ ވިހި 1ލާއިރު ބަސްތަކަުށް ބަ

މިކަމަުށް ޙައްލެއް ނާދޭ. ސަރުކާުރެގ  ގެ ގޮތުަގއި އަންނާނެ.މީހުން މި ރާއްޖެއަުށް މަަސއްކަތު މީހުންބޭރު 150، 100

ނެއް ތަ ގޮތުަގއި މިކަން ކުރާ ގެދާއިރާއެއްަގއި ޤައުމީ މައްސަލަެއއް ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ޙައްލު ހޯދުމުަށް ޓަކައި ފުޅާ މިކަމާ

. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތަނެއް ނޫނަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަަކުށް ނުފެނޭ މިކަން ޙައްލުވެގެންދާފެނިގެންނުދޭ. މިހެން ގެންނަ ގާ

ކުރިން ވެސް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކުރިން މިކަމުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ  ،ފެންނަނީ

ޖެހެއޭ  އެބަ ން. އެކަމަކު ިމކަން ޙައްލުުކރުމަުށް ޓަކައި މި ނޫން ިވްސނުންތަކަުށް ދާންކަ ންނަުށް ދިމާެވގެންދާރައްޔިތު

 . ޝުުކރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަީނ މެދު ހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 މަުށް. ޢަލީ ޢާޡި މެންބަރު 

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ޢަލީ ޢާޡިމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޫނަކީ އަުޅގަނޑު އަުށް ހުުށަެހޅިފައިވާ ގާ 2008/2އާދެ!  (ނޫނުބެހޭ ގާ ަވޒީފާއާ)ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނަުށް ޙަޤީޤަތުަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ ރައްޔިތުން .ވަރަުށް ކަންބޮުޑވާ ިއޞްލާޙެއް

ކުރުމުގެ ވިސްނުުމގަިއ ރައްޔިތުންނަުށް ތަކުލީފެއް ޖެއްސުން، އުނދަގޫ ނޫނިއްޔާމުން، ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން

އޮްތ  އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ؛ވެސް ހުުށަހެޅިފަިއވާ ިއޞްލާޙެއް. ެއއްގޮަތކަުށްެވސް ބިދޭސީންގެ ކަންތައްަތއްއަނެއްކާ 

އަޅުގަނޑެއް ނުދަންނަވާނަން ފަހަރެއްގަިއ އިޞްލާޙެކޭ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުމުަގއި ހުުށަހެޅިފައިވާ 

މީހުންނުަށް  ،އިތުރު ފައިސާެއއް ކޮންމެހެން ލިބިދިނުމުގެ ބަދަލުގައި  ،ގޮތުން ވެސް  ވެސް. އަދި މި ރާއްޖެއަުށް އިްޤތިޞާދީ

ދެންނެވޭނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން  އިްޞލާޙެކޭ ވާގެ ިވްސނުމުގައި ހުުށަހަޅާފައިއުނދަގުލެއް ޖެްއސުމު

ގެތެރޭަގއި ގިަނއީ ެވސް ގިނަ އަދަދަކަުށް ބިދޭީސން މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަޭދ. މީ ބޫލުކުރަންޖެހޭ މި ރާއްޖޭގައި ވަރަުށްގަ

ރަމުންދާ ިބދޭސީންކަން އަުޅގަނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި ފާަހގަކުރަން. ކުިޚލާފަުށް މަސައްކަތް ނުގަާވއިދުން ނުވަތަ ަގވާއިދާ

 މައްސަލަތައް ދިމާވަމުން މި  ،ބޮޑު ެއއް މައްސަަލއަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އޮތް އިޖުތިމާޢީ އެންމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މި

ދިމާލަުށް  އިސް މަަސއްކަތްކުރާ މީހުންނާމި ރާއްެޖއަުށް އަ ދަނީ ބިދޭސީންގެ ސަބަބުންނޭ ބުނުމަކުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖަލުތަކަުށް  ބޫލެއް ުނކުރަން. އެހެންމީސް ބަހެއް ަކމުގައި ައޅުގަނޑު ގަބުނެވޭ ކުަޑއި

 މިއީ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ،ޚިލާފު ގިނައިން ބިދޭސީން ޖަލުތަކުގައި ތިބިކަން ވެސް އިލިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އާދަޔާބަލަ

ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަުކގެ؛ ައޅުގަނޑު މިދެންނެވި މައްސަލަތަުކގެ ހަމަ އެއް ހެްއކެކޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ. 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ  މީހުންގެ މައްސަލަ ޙަޤީޤަތުގައި ފެުށިގެން އައީ މިައދުގެއޮތް ބޭރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މި

ވާލުވެ ހުންނެވިއިުރަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްެޖއަުށް ަގވާއިެދްއ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ހަހިސާބުން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޖެހެނީ. އެ ބޭނުމުގައި ބިދޭސީން ވެތިކަމުގައޭ ައޅުގަނޑު އަނެއްާކވެސް ދަންނަވަންނެތި ފައިސާެގ ދަހި ހަމައެއް ،ނެތި

މިޓެއް ނެގުމެއް ނެތި، ވިސާއެއް ެނގުމެއް ނެތި، ކް ޕާެއއްވެްސ ވޯ ،ޚިލާފަުށް އިތުރުކޮުށްފައި ވަނީ. ނުގަާވއިދުން ދަޔާއާ

ބެލުމެއް ނެތި މުޅި ސިސްޓަމު ހަލާކުކޮުށްލަިއގެން ބަޔަކު ާރވަިއގެން ހިންގި ކަންތައްތަުކެގ އަީޑގައި ހުންެނވީ މިއަުދެގ 

ބޮޑު ެއްއ  ޤަތުގައި އެންމެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުަގއި ޙަޤީ

 ސް ޔާމީން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ހިސާބަުށް ެވސް ނަންަގަވންޖެހޭ އެއް ބޭފުޅަކީ ަރއީ މާއެއް އޭރުން ފެުށިގެްނ މިއަދާޒިން
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އި މީގަ  ،ކޮުްށފަ. އެހެންނަމަވެސްޒާރާަތކާ ބައްދަލުކޮުށްފައި، މަްޝވަރާލާއިރުަގއި ރިޕޯުޓގައި އެބައޮތް ަބއެއް ވުރިޕޯޓަުށް ބަލައި

ކީ ފައިާސ އެަކއުންޓެއް ހުުޅވުން ބިދޭސީްނނަުށް. އަނެއް ކަމަ ،ކަމެްއ. ެއއް ކަމަކީ  2ކުރަނީ  ނޫނުގަިއ މަޖުބޫރު މިމި ގާ

ގޮުތގައި ފައިސާ ެނގުން. މި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިކަން ކުރުމުގައި އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީެގ  ގެ އްފޮނުވާއިުރގައި ޓެކްސެ 

ޖެހެނީ.  އެަކއުންޓު ހުޅުވަން މިޑުމެން ެއކައުންޓު ިމ ހުޅުވަނީ ބޭންކުތަެކްއގައި އަުޅގަނ ަގއި،އްކަތްތަްއ ހިނގާއިރު މަސަ

ލާަފއި އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ން ިމވަުރ ކަމެއް ކޮުށް ނިންމައިަމޝްވަރާނުކޮުށް ކޮމިޓީ ހުޅުވާއިުރގަިއ ބޭންކުތަކާ

އަުޅގަނޑުމެން ނިކަން  ކުރުމަުށް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އްަތއްއެްއގޮތަުށް ކަންތަ ކަްނތައްތަކާ ކުރަނީ މި މަޖުބޫރު މި

ުކރާއިރުަގއި ގިނަ އަދަެދއްެގ އެަކއުންޓު ހުޅުވަްނ މަސައްކަތް  މިހާރު މި ރާއްޖޭަގއި ތިބި މީހުންގެ !ބަލައިލަމާހިނގާ

ގޮތުން  ކަންދިމާކުރިޖެހެނީ  މި . އަނެްއކާ އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްއިރަުށްތަކުގަފަޅުކުރަމުންދޭ ބޭރުމީހުން އެބަ މަސައްކަތް

 އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަުށް؛ އެކައުންޓު ުހޅުވަން މަސައްކަތްކުރަން. މިއީ  މާލެ ގެނެސްގެން

 ކަމެއް  ފަސޭހަ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަުށް މިއީ ރިސޯޓުތައް ތަރައްީޤކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަުށް، އެހެނިހެން ދަނޑުވެރިކަން

 ،ރެްއގަިއ ވެްސ ރައްޔިތުންނަުށް ފަސޭހަައކަުށްނޫނުތަކަކީ ފަހަގާހަދާ އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުން ، އެހެންވީމާނޫން. 

އެކުަލވައިަލއި، ުނވަތަ ގެނެސްދިނުމުގެ ިވސްނުމުގައި  ،ރަނަގެޅއް ،ތަރައްޤީއަުށް  ؟ރައްޔިތުންނަުށް ކީކޭތޯ ދަންަނވާނީ

ދަނީ ރައްޔިތުން  ުކރަމުން މިދެންނެވޭކަުށް ނެތް. ހައްތަހާ ވެސް މަސަްއކަތް ދަލެކޭނޫނުތަކަުށް ގެންނަމުންދާ ބަގާ

ރައްޔިތުންނަުްށ އޮތް ޙައްޤުތައް ހަނިކުރުމަުށް ޓަކައި. އެހެންވީމާ، އެކަްނ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އަޅުވެިތކުރަން

ންނަވަން. ރައީސް ން ކިބައިން އާދޭސް ދަނުކުރުމަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ައދިވެސް ެއއްފަހަރު އަޅުގަނުޑމެންގެ މެންބަރު

ެއއް ނޫން  2018ދާން ތައްޔާރަުށް. ރައީސް ޔާމީނަުށް އެނިގވަަޑިއގަނޭ އެބަ  ވެސް ހުންނެވީ ފިލައިގެންޔާމީން މިހާރު

ެބއް ުނވާނެކަްނ. އެހެންވީމާ، އިންތިޚާއިންތިޚާބަކުން މޮޅުްސ މާދަން އިންތިޚާބެއް ބޭްއިވޔަ، އެްއވެސް އިރެްއަގއި، ިމއަދު

ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިާހރު ރާއްޖޭން ބޭރުން ރާއްޖޭން  ބޭއްވުމަކީ ވެސް ރަީއސް ޔާީމންގެ ވިސްނުންފުުޅގައި އޮތް

 ދަނީ... ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން ގެ ަބއްލަަވއިގަެނގެން ތައްޔާުރވަމުން އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ  ީޕގެ ަވގުތު ހަަމވީ. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެމް.ޑީ.

 މާނުަށް. ޖަމީލް ޢުޘްދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފު

ބޭފުޅުން  ދައްާކ ވާހަކަ އިނގޭތޯ. އެ  ްނ މިބޭފުޅު މި !ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަބއްލަވާ

ޒިންާމއެއް ނަގަން، ިދވެްއސަކު ޒިންމާނުނަގާ އެަތއް ބޭރުމީހުންތަކެްއ ، މިތިބި ވިދާޅުވަނީ މިހާރުވެސް މާލޭގެ މަގުތަމީގައި 
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ދު ވެސް ކާރާިއ އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަުތގައި މި ގެަނއީ ކޮންބަެއއްކަން ނޭނގޭ އެަތއް ބޭރުމީހުންތަކެއް މާލޭ މަުގމަތީގައި މިއަ

ސައިކަލާ އަދި މިފަދަ ތަފާތު ެވހިކަލްތައް ދޮވުުމގެ މަަސއްކަުތގައި އެަބއުޅޭ. ާރއްޖޭގެ އެތަްނމިތާނގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަްނ 

ކު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރައިންޑަސްޓްީރގެ ތެރޭަގއި ބޭރުވެގެްނގޮސް ފަޅުރަުށްރަުށުަގއި ެއތައް ބައިވަރު ބޭރުމީހުން އެބައުޅޭ. 

ެވއްޖެ، ފަސްދޮޅަުށް ހާހަުށް ވުރެ ގިނަ އަދަެދއްގެ ބޭުރމީހުންތައް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަުށް އިތުރުެވގެންާދ ވިދާޅު

އަހަރުގެ ުމއްދަތު ދޭުށޭ އަިދ  1މަސް ަކމަކުނުދާނޭ. ގާތްގަނޑަކަުށް  3ވާހަކަ. އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅވަނީ އަިދ ެވސް 

ގޮތް ހަދަން. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ އެންމެ ފުުރޞަތެއް ވެސް ީދގެންނުވާނެ  ވެސް އެ ބޭފުޅުން ާރއްޖޭަގިއ އުެޅވޭނެ

ތިއްބޭ  ެއއްހާ ބިދޭސީން އެބަފަނަރަ ސަތޭކަ ،ވެސް އިިމގްރޭޝަނުން ެއ ވިދާޅުވީ  އިރައީސް. ިއއްެޔގަ އިްއޒަތްތެރި 

ެއ މީހުން ބުނަނިއްޔޭ މުސާރަ  ،އުޅޭ ސަބަބަކީ ތިބި މީހުން. އެކަމަކު ނުފޮނުވިގެން މި އިވެސް ފޮނުވާލަންޖެހިފަމިހާރު

ނޫން. ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އޮންނަނީކީ  ނުދެއޭ. ތިމަންނަމެންނުަށް ދޭންޖެހޭ އެހެން އިނާޔަތްތަކެއް ނުދެއޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް

ުށް މީހުންނަސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ މިއަދު ބޭރު އެހެންވީމާ،ނޫން. އި ބެލެނީކީ ތެރެއިން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ނަގާފަ ބޭންކުގެ

ންޖެހެނީ އެކައުންޓަކަުށޭ. އޭރުންނޭ ިއނގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ވެސް ސަލާމަތްވާނީ. ފަހު މި ދައްކާ ފައިސާ ދާ

ެސްއގެ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެއް ،މުސާރަ ނުދެއޭ ބުނީމާ އަހަރުދުަވހުގެ 2އިސް ތިމަންނަމެންނުަށް މީހުން އަ ދުވަހުގައި އެ

އެ ެއވިޑެންސް ނެތް ކަމަުްށ ވަންޏާ. އެކަަމކު ބޭންކަުށް  މުސާރަ ހޯދައިދޭން މި ޖެހެނީގެ ދުވަހު އަހަރު 2އަތުން އަނެްއކާ 

 ހުރިއި ދީފަ މީހުންނަުށް ބަރާރަުށް މުސާރަަގނޑުމެންނަުށް ސްޓޭޓްމަންޓުތަކުން ފެންނާނެ ބޭރުޖަމާކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅު 

މާވެގެންުއޅޭ މައްސަލައަީކ. މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުަށް ޙަޤީޤަތުގައި ދި އީލެވޭނެ. މިއަދު މިނަުށް ފޮނުވައި ތަން. އަޅުގަނޑުމެ

 .އެބަހުއްޓޭ އިމީހުންގެ ވާހަކަ ދައްކާފަ  1500މި ދެންނެވި އިމިގްރޭޝަނުން  ،ޓަކައި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނެގ ތެރެއިން

 ،ސައްކަްތކުރަމުންދިޔައިރުމަ އިމި ކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ަމސައްކަތޭ މި ސަރުކާރުން މި ުކރަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުގަ

ދިޔަ މީހެއް އަުޅގަނޑަީކ. އަުޅަގނޑަުށް އެނގޭ މީރާ ައޅުގަނުޑމެން ކޮމިޓީއަުށް ހާޒިރުކުރިން، އި މަަސއްކަްތކުރަމުންކޮމިޓީގަ

 ކޮުށް މަޢޫލުމާތު ސާފުކުރިން.ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަޅުގަނޑުމެން ހާޒިރުކުރިން، އެމް.އެމް.އޭ އަުޅގަނޑުމެން ހާޒިރު 

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ބިލުގެ އެިކއެކި މަރުޙަލާތަކުަގިއ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ،ޑް މިނިސްޓްރީޓްރޭ

ސަަލއަކީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މީހުންގެ މައްބޭރު، ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކި ޚިޔާުލތައް ދެއްވި. އެ

މިއަދު މާލޭގެ ަމގުމަތީަގއި ،ބޫލުކުރާނެ ޙަޤީޤަެތްއ ވެސް ގަކޮންމެ ަރއްޔިތަުކ  އްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަެއކޭ. ރާއްޖޭަގއިޙަ

މީސްމީހުން. މިއީ ބޭރުވަރުގެ ކުނި ހިފަިއގެން އެ ދަނީ ުށް ނޭރޭ ހަތަރު ޕިކަޕައި ތިންަބއިްސކަލުގަ .ބައްލަވާ އިނގޭތޯ

ބަެއއްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ. މި  ތަނެްއގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން އުޅޭއް، ޮއެވގެން ކޮންކޮންތަނެއްގެ ވޯކްޕާމިޓެ 

ވޭނީ ައޅުގަނޑުމެން ރައީސް. މި ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރެއިއްޒަތްތެރި އުޅެނީ  ނޫންތޯ މި ޙައްލުކުރަން މި ކަންތައްތަެކއް

އޭ. ވެސް ދޭްނވީ އަހަރު 2ިއތުރު  މަސް ދޭންީވއޭ. އަދި 6ނޫނުތެރެއިން މި ކަންތައް ެގނެސްގެން. އެ ވިދާުޅވަނީ އިތުރު ގާ

ދުވަހަކީ ވެްސ އިތުރު މުއްދަތެއް. މިއަދުން މަސް 3ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ؛ މަސްދުވަސް 3އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނެތް 
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މީހުންނަުށް މި ދައްކާ ފައިސާތަްއ އަުޅގަނޑުމެން ބޭރުމިއަދަުށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޙައްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް މިއީ. 

، ވިޔަސް  އިފޮނުާވލަން ބެލިކަމުގަ އިުށް. އޭުރން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގަ ދާންޖެހޭނީ އެކައުންޓަ

ގާނޫނުަގއި  ިވޔަސް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މިކަން ޙައްލުކުެރވޭނީ. މިއީ ހަމައެކަނި މި އި ގަންނަން ބެލިކަމުގަ ފޮނުވާލަން ޓިކެޓު

ބިދޭސީން ނޫން.  ގެ ވާހަަކއެއްޓު ނޫން. އެަކއުންއް ންސްަތުކގެ ވާހަަކއެމީހުންގެ އެލަވައޮީތކީ ހަމައެކަނި ބޭރު މި އިގެނެވިފަ 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  .އޮތީ މި އިެވސް ހަމަ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅިފަ  އިގެންނަ އެިކއެކި އެޖެންސީތަކާ ދޭތެރޭގަ

އެޖެންސީ ، ލުކުމާއިއްޓުމާިއ، ުހއްދަ ބާތިފެހެހުއްދަ ހި ،ކުުރމާއިދިނުމާއި، ހުއްދަ އާ ހުއްދަ ،އެޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި 

ނޫނުގެ ދަުށުން ގަާވއިދުތައް ހެދިގެން ހަރުދަނާ ވެސް މި ގާގޮުތން  އެފަދަ އެޖެންީސައުށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ހިންގުމާއި،

ގެަނއި ވޯކްޕާމިޓެްއެގ އި، ކާުކ ނޫންތޯ މި ދިމާެވގެންުއޅޭ މައްސަލައަކީ. ކޮން ތަެނއްގަ  ފިޔަވަޅުތަެކއް އެިޅގެންދާނެ. ިމއީ

ހެދި އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްނުވެގެްނ  . އެ މީހުންނާހުރި މީހެއްކަން ނޭނގޭ އެތައް ބަޔަކު މި ޤައުމުަގއި ެއބައުޅޭދަުށުން

ންނަކަުްށ މި ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހީ މުންރައުޅެނީ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ތަރައްޤީގެ އެތައް މަަސއްކަތްަތކަުށް ބުރޫއަ މި

ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަުްށ ނަުށް ޙަޤީޤަތަުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ައޅުަގނޑުމެ ތް. އެހެްނވީމާ، ބޭރުމީހުން؛ލިބޭކަުެށއް ނެވަޒީފާ 

. ނެމި މީހުން ފޮނުވާލުމުގެ ހުރިހާ މަަސއްކަެތއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ގެންދާ ބޭުރމީހުން ހޯދައި،ރާއްޖޭަގއި އުޅެމުން

އަސާސީ ނަުށް މި ޤާނޫނުޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން އުފުލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންމި މަ ގެމި ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން

ނޫނުތައް ހެދުމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ހެދުމަކީ. އެ ގާ ޫނނުތައްމާ ުގޅުންހުރި ގާމި ކަ އި ހުރި ޒިންމާެއއް މިއީމަތިކޮުށްފަ

ގޮތް ނޭނގޭ  ރާއްޖޭަގއިނޫނުގެ ސަބަބުން ދިވެހިަދކުރެްއިވއްޔާ މި ގާރައީސް. އިރާއިްއަޒތްތެރި ފަހަތަުށް ޖެހިގެންނުވާނެ 

އިތުރަުްށ އްޞަކޮުށް ޭއގެއަދި ޚާ ،އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ރާއްޖޭަގއި ،ގޮތަުށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ ކަންތައްތައް ަޙއްލުކުެރވި

މެން ކުރަންޖެހޭ ވެސް އަޅުގަނޑު އިމި ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޓަގަރީގެ ެއކިެއިކ ބިދާސީންނާ ދޭތެރޭގަ

މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއގެ ތެެރއިން ބިދޭސީންނަުށް ވެްސ  ،ބިދޭސީންނަުށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި ،އިޙްތިރާމާއި

 ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ބޫލުކުރަން. ޝުކުިރއްޔާ ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދެވޭނެ ކަމަުށް ގައަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތުޅާދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 މް ރަޝާދަުށް.ނާޡި

 

 މް ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޡި

ރައީސް، ަވޒީފާައކީ ިއްއޒަތްތެރި  ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިްއޔާ هللا. ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު `. އައްސަލާމް

މި  ،ުޑގައި އެޅިފަިއވާ ވާޖިބެއް. މި ވާޖިބު އަދާނުކުެރވުނީމާގެ ކޮނހަވާލުެވވޭ މަސްއޫިލއްޔަެތއް. މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ތިމާ
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ައޅުގަނުޑ އުޅެނީ އިްއޔެ  މާލުނުވެވުނީމާ އިުތރު ދޮގުތަކެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ. އާދެ، ދަންނަވަން މިވާޖިބަުށް އިހު

މި މަޖިލީހުގައި ދެއްިކ ވާހަަކއިެގ ސަބަބުން އަުޅގަނުޑގެ އަބުރު ކަތިަލއިފި. ސަން މީިޑއާއިން އަުޅގަނުޑގެ އަބުުރ 

ކަތިލައިފި. އަުޅގަނުޑގެ ބަހެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި އަނެއް ފަރާތުގެ ބަސް ހޯދައި އަޅުގަނޑު ހެދީ ދޮގު ކަމަުށް ބަލައި އޭގަިއ 

ތުގައި ވެސް ދަުޢވާކުރާ ަފރާތުން ސާބިތުކޮުށްދޭންޖެހެނީ. ަޝރީޢަ ިއސްލާމީ ،ުއޅޭ ވާހަަކއަކީ  މި ލިޔެފައިވޭ. ދަންނަވަން

އެީކަގިއ  ބަސް ބުނާ ފަރާތުން އެ ބުްނނަނީ ތެދެއްކަން ހާމަކޮުށްދޭންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު މިހިރީ ވަރަުށް ކެރތި ސާބިތުކަމާ 

ފަހުމީ އެ ހެއްދެވީ ޮދގެއްކަްނ هللا އިކޮމިޝަނަރ ޢަބްދުހުންނަ ހަ އިދިވެހިރާއްޖެއިން މެލޭޝިާއއަުްށ ކަނޑައަޅާފަ 

ެގ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ދެންނެވީ މި ދެންނެވި ބޯޓު ހައިޖެކުކުރުމުގެ މައްސަަލއި  ފަހުމީއަުށްهللا ސާބިތުކޮުށްދޭން. އާދެ ޢަބްދު

ކިބަސް ދޭން ެއބަހުރި. އެހެންކަމުން އެ އިްނސާނާ އެހެރީ ހެ ދިރިހުރި އިންސާނެއް. އެ ިއންސާނާ މިއަދު ވެސް ދިރި

 ބޯޓެއް  ވޯޓަރަގއި އޮތްތިަޔއީ އިންޓަޭނޝަނަލް  ފަހުމީ ވިދާޅުވީ ީކކޭތޯ؟هللا ޢަބްދުތައްޔާރަުށް. އޭނަ އެ ވާހަކަ ެދންނެވީމަ 

ނޫންތޯއޭ. އެހެންވީމާ، ރަސްމީކޮުށްލުމުގެ ގޮތުން  ނަުށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ޯނންނާނެންނޫންތޯއޭ. ތިކަމާ އަުޅގަނޑުމެ 

ނޫންތޯއޭ. ހުސް ތޯއިން ގޮސް ނިމުނީ. މިއީ މި ބޭފުޅާގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތް. އާދެ، މި  އްވަްނވީލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާލަދެ 

އީމެއިްލ  ތައް ވަނީ ފޮނުވިފަ.ގޮތުން ޑޮިކއުމަންޓު ރަސްމީކޮުްށލުމުގެ ،ދެންނެވި ވާހަކައަުށް ޖަވާބުާދރީވުމުގެ ގޮތުން 

 ގަރުނު. އެފަދަ ދޮގުތަކެއް ހަދައިގެން މިއަދަކު ސަލާމަތެއް  ވަނަ  21ނޫން. މިއީ  ވަނަ ގަރުނެއް 16ވެފަިއވޭ. މީކީ ޑެލިވަރ

 ކުރަްއވައި ސުބުޙާަނހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީ هللا ގޮތުން ކީރި ޤުރުއާނުަގއި  ނުވެވޭނެ. އާދެ، މިފަދަ ޮދގު ހަދާ މީހުންނާ ބެހޭ

ނޫނޭ.  ެއއީ މުއުމިނުންެގ ތެރޭގައި ވާ ބަެއއް ۖ   ِإنََّما يَْفتَِري اْلَكِذَب الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِآيَاِت اللَّـهِ ވަނީ  އަންާގވާފައި

ޔަތްތަކަުށް އީމާންނުވާ މީހުން ގެ އާ . هللا ކަމުގައިގެ އާޔަތްތަކަުށް އީާމނުވާ މީހުންهللاހަދާ މީހުން ވާހުުށީ ތިމަންކަލާނގެ ދޮގު

ބޭތިއްބުމަކީ  އިބޫލުކުރާނީ. ެއފަދަ މީހުން މިފަދަ ބޮޑެތި މަޤާމުތަކުގަކިހިނެއް އަހަރެމެން މުއުމިނުން ކަމަުށް ގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުްށ އިްއޒަތްތެރި ައުޅގަނޑު ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،ނޫން. އެހެންކަމުން ވެސް ކޮުްށގެންވާނެ ކަމެއްއެްއގޮތަކަުށް 

 .މި..

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ  ވަިއކަރަދޫއަރުވަނީ  މިައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު  އިނިޒާމީ މައްސަލަެއްއގަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. 

 މަުށް.މުޙައްމަދު ނާޡި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިވަިއކަރަދޫ 
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އި ަލއްވާފަ ރޭ ކަނޑައިތެ ދިަޔއިރުަގއި މިނެޓެއްފާރިސް މައުމޫން ވާހަކަފުޅުދައްކަމުން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުދިއްގަރު ދާއިާރގެ 

އްެކވިއިރު ވަރަުށް ވާހަކަދެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ  ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ގެމަނަފުުށީ

މަނިކުފާނަުށް އޮތް ވަގުަތކީ ހަމަ އެއް މިނެޓުތޯ  ނެތީމަތޯ ނުވަތަ އެ ކަެދއްެކވި. އެހެްނވީމާ، ެއއީ ޕާޓީަގއިވާހަދިގުކޮުށް 

 ވާލުކޮުށްލަންެވގެން. ހަމަ ސު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުެގ ރިޔާސަތާ ުސވާލުކުަރއްަވއި  ،ގޮތުން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  އުސޫލެްއގެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ހުގެ ުށް ދަންނަވާލަން މަޖިލީއިޙްތިރާމާ ެއއްކޮ ،އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް އިސުވާލުގެ ޖަވާބުދޭ ގޮަތކަުށް ނޫން ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފަ

ކަންކަންކަން ކުރަން އޮންނަ  އިލެއްިވއްޔާ އެނގިަވޑަިއގަންނަްނވާނެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަގަާވއިދު ރަނގަޅަުށް ބައްލަަވއި 

ގަންަނވާ ކަމަުށް ވަންޏާ. ވަރަުށް ބޮޑުަށް ނުދަންނަވަފާނަން އެ ފެނިވަޑައި އިގޮތް. ދެން އަޅުގަނޑު ަވކިްނ ބައްދަލުކޮުށްފަ

ވަނަ  3ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( 75ަގވާއިުދގެ  ،ސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. އެހެންކަމުންހިސާބުން ަބހު ޝުކުރިއްާޔ. މި

ިއއްޒަތްތެރި ން ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ ެއ މާއްާދގެ )ުށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ ، ނަންބަރުގެ ދަުށުން

ގާނޫނު( އަުށް ަވޒީފާއާ ބެހޭ ) 2008/2ނޫނު ނަންބަރު އްވާފައި ގާ ހުުށަހަޅުމުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް  މެންބަރު

 ވަނަ ކިޔުން އިްއވަން.  3ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ އިޞްލާޙު

ގެަނއުމުެގ ބިލު )ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫނު( ައުށް އިޞްލާޙު 2013/4ނޫނު ނަންބަރު ގާ، 5.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -{5.2}

 15ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯްޓ  ހޭ ކޮމިޓީން ިދރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވިމިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެ

ުނވޭ. މި  ންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެއްވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފައެއްއިްއަޒތްތެރި މެންބަރުގައި  2016އޮގަްސޓް 

 ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުހޭ ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ މިނިވަްނ މުއަްއސަާސތަކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެ

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް.  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ގެނައުމުގެ ބިލު މިނިވަްނ )ސިާޔީސ ޕާޓީގެ ގާނޫނު( އަުށް އިްޞލާޙު 2013/4ބަރު ނޫނު ނަންޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. ގާ

ގޮުތގެ ރިޕޯޓް އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން.  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި

ން ކުރެއްވި ބުރަ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުއެހެނިހެން  އަދި ،ޤައްރިރަުާށއިިއއްޒަތްތެރި މުއަދި މި ފުރުޞަތުގައި މި ކޮމިޓީގެ 

ިއއްޒަތްތެިރ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ  އެކު ޝުކުރު ތެރިކަމާރިހާ ބޭފުޅުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞް މަސައްކަތް ފާހަގަކޮުށް އެ ހު

 ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އެުކ  ތެރިކަމާން މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްއެހެިއއްަޒތްތެރި  ،ނައިބު މުޤައްރިރަުށާއިިއއްޒަތްތެރި  ،އްރިރަުށާއިޤަމު

 31ސްގެ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ހުވަނީ ޖުމުލަ އެއް ަގޑިއިުރގެ ބަދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަުށް ކަނޑައެޅިަފއި ޝުކުރު

ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  24މިނެޓު  5ސުކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  51މިނެޓު  14ސުކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ  43މިނެޓު 

 .މިނެޓު 2ުށް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަ. ވަކި ާޕޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ މިނެޓު 2ންތު. އަދާަލތު ޕާޓިއަުށް ސިކު 3މިނެޓު  4

ޒަތްތެިރ އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއް ގަނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މިއަޅު )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(  ހުޅުވާލަން. ފުރުޞަތު

 ުށް. މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭ ގޮތުްނ  ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި  ބެހޭ ރަީއސް. އާދެ! ސިޔާސީ ޕާޓީަތކާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

ގޮތުަށް  ބޫލުކުރަން އުނދަގޫ އިޞްާލޙެކޭ. މި އިޞްލާޙު މި ގަމިއީ ވަރަުށް  ،ޑު ަދންނަވަން އޮތީވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަނ

. އެއީ ނުކުރެވޭ ބޫލެއްގަންދާނެ ކަމަކަުށް އަޅުގަނަޑކަުްށ ގޮުތން މިގޮތަުށް ކަންތައްތައް ެވގެ  މަލީޢައަިއއްސަ އޮތަސް 

ކުރެވޭނެ ެއއްެޗއް ޫނން. ދެން މިގޮތަުށް ގާނޫނެއް ްއވެސް މީހެްއގެ ޚިޔާަލީކ ބަދަލުއެ ،އެްއވެސް މީހެްއގެ ފިކުރަކީ 

 ،ގާނޫނުތަްއ އިްޞލާޙުކޮުށްގެން ޕާޓީތަކުްނ މީހުންގެ ނަންތައް އުިނވެގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ،ހަދައިގެން

މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް އައީމަ  ،ނުކުރެވޭނެ ެއއްެޗއް. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީކީ ބަަދލުޔާލާއި ފިކުރަޚިމީހުންގެ 

ުކރީގައި ކުެރވިފައި ހުންނަ ކަްނތައްތައް، ކުރީަގއި ޕާޓީތައް ުއފެދިގެން އަިއއިރު އަުޅގަނޑަުށް  ،ވިސްނާލަންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ

ތު ޕާޓީ ވެސް ހިމެނޭ. ޓީގެ ެތރޭގައި އަުޅގަނޑު ނިސްބަްތާވ އަދާލަޕާ 3ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދުނު  ހަނދާންވާ

މިހާރު މި ގާނޫނުަށް އައި  ،ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަމަކުރާކަުށް. އެހެންނަމަެވސް މި ،ޔާރަކު ނުޖެހޭ އިނގިލީގެ ިނޝާނާއި ސޮއޭ

 ގެްނދާ ގޮތަުށް މި އިޞްލާޙު މި ތަކެއް ކެނޑިުށް ނިސްބަތްވާ އެތައް މެންބަރުންޕާޓީއަ ،އެކު މި ބަދަލުވެގެންދަނީ ބަދަލާ

ގިނަ ޕާޓީތަކުްނ މެންބަރުން އުނިެވގެންދާނެ  މިީއ ވަރަުްށ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަހަލަ ކަމެއް މީ. ވަރަުށް، . އެހެްނވީމާއޮތީ

ވާ ދީނުގައި ޚަލީފާއިން ކަންތައްތައް ކުރަްއވާފައި  ލާއިރު ވެސް އިސްލާމްއިދީނުަށް ބަލަ ކަމެއް މީ. އަޅުގަނޑުމެން އިްސލާމް

ބޮޑަުށް ޖާގަދެއްވާފައިާވކަން އެއީ ފެންނަން އޮތް  ކަުށް ވަރަުށްތަކަުށް، ތަފާތު ޚިޔާލުގޮތަުށް ބަލާއިރު ވެސް ތަފާތު ފިކުރުތަ

ވާފަިއ ބޫލުކުަރއް ގަޔާލު ދެއްވުމުން އެ ޚިޔާލުތައް ޙަޤީޤަތެއް. އެއީ ވަކި ޖިންސަަކުށް ބެލުމެއް ނެތި އެބަހުރި ހަމަ ވަރަުށް ޚި

ތުގައި ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ބޫލުކުރާ ގޮ ގައަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ެވސް ، ހެންވީމާވެސް އެބަހުރި. އެ

ކުރާ ތިރާމުބަެޔއްގެ ޚިާޔލާއި ފިކުރަުށް އިޙްއެއްބަޔަކު އަެނއް ،މީހުންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރަުށް ހަމަޖެހިގެން އުޅުމުަށް ޓަކައި އެތްހި

 ...ގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސްމެން ވާންޖެހޭ. އަޅުބަޔަކަުށް އެބަ އަޅުގަނޑު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު އަރުވަނީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. މުޙައްމަދު ޙުސައިނަ

 

 ދެްއކެވުން:ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން ވާހަކަ

ޖިސްޓްރީަގއިާވ މީހުންެގ ލަިއކުމް. އާދެ! ިމ ހުުށަހެޅިފައިާވ ބިލުގަިއ ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކެގ ރަޢަ `. ައއްސަލާމް

ބެހޭ ގޮތުން ކަންތައްަތްއ  ކާތަ ބާވަުތގެ މަޢުލޫމާތު މިހެންގޮސް މި ރާ،ނަންބަ ސޮޔާއި އިނގިީލގެ ނިޝާނާއި، އައިީޑކާޑު

ހޭ ސަބަބެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުްށ ވަނީ. އާދެ! މިކަން މިގޮތަުށް ކުރަންޖެ ުށްފައި މިހުންނަ ގޮތެއްގެ ވާހަކަ ބަާޔންކޮ

ކީ ޕާޓީގެ ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަސާސަ  ދިނުމުގައި ނުވަތަ ފައިސާއުލަތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށް އެހީބޫލުކުެރވެނީ ދަގަ

އެ އުސޫުލގެ މަްއޗަުށް ބިނާކޮުށްގެން ދައުލަތުން  ،ލައިގެން ކަމަުށް ބުެނދީފައި އޮންނާތީ. އާދެ! ެއގޮތަުށް ބަ މެންބަރުންގެ އަދަދު

ޒާނާއިން ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަުށް ނުވަތަ އެނޫން ޚަމާލިއްޔަތުން ނުވަަތ ދައުލަތުގެ ދައުލަތުގެ  ،ނަމަ ފައިސާގެ އެހީ ދެްއވާ

މައްޗަުށް ބިނާކޮުްށގެން  ްއގެއެވެީނ ސައްޙަ ގޮތުަގއި، ަސއްޙަ ބަފަރާތްތަކަުށް ވިޔަސް ފައިސާ ދެވޭއިުރގައި އެ ފައިސާ ދެ

. އަޅުގަނުޑ ނެފުރިހަމައަުށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ބާަވތުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ޗަުށް ަކމަުށް ޔަޤީންކުރަންޖެހޭތީސައްޙަ ބިންގަެލްއގެ މައް 

ގެ ގާނޫުނގެ ައދި ސިޔާސީ ޕާޓީ ،ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ގާނޫުނ ވުޖޫދަުށް އަިއއިރު ވެސް ،ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ 

އަިއއިރު ވެސް އަުޅގަނޑު އަބަދުެވސް ދަންނަވަމުންދާ  ހުުށަހެޅެމުން ަތއްއިޞްލާޙުބަދަލުގެނައުމަުށް އް ކަހަލަ ަބއިތަކަުށް ބައެ

ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަުްށ  ،ވަރަކަުށް އަހަރު ކުިރން ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެްއދިއިރު 12 ،ވަރަކަުށް  11ީމގެ ، ވާހަކަެއއް

ކަުމގަިއ ގެ އަދަދު އޮތްނުންކުެރވޭ މިންަގނޑެްއގެ ގޮުތަގއި ޕާީޓގެ މެްނބަރުންދައުލަތުން ފައިާސގެ އެހީ ިދނުމުގައި ބޭ

ނޑުމެންނަކީ ކަންތައްަތްއ ދުވަސް ފަހަނައަޅާ ހިނގައްޖެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާތޯއޭ. އަުޅގަ މިހާރު އެ ،ވިޔަސް 

ވިްއޔާ ކަންތައްަތއް ހެޔޮމަގަުްށ  ވަނީ އް ކަމުަގއިއެ ގެ ޕްރޮގްރެިސވް ވިްސނުމެއްގެ ބަމުއުބަދަލުކުރަމުން، ކުރިއަރަމުންެގންދި

މަރުޙަލާ  ގޮތުަގއި މިހާރު އެ ބޫލުކުރެވޭ ގައަުޅގަނޑަުށް ، ނޑުމެން ބަދަލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާއަޅުގަ

ފޯމެންސަުށް. ތަކުގެ ޕާބަލަންވީ ސިޔާސީ ޕާޓީ ހިނަގއްޖެ. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު އިން ދެންނެވި މަރުޙަލާ ފަހަނައަޅަކުރި

 .ކުރާ ުއސޫލުތަކަުށް ަދއުލަތުން ފައިސާ ޚަރަދުސިޔާސީ ޕާޓީ ،ސިލުކޮުްށފައިވާ ނަތީޖާއަުށް ބަލަިއގެންހާސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން 

ދޫކޮުށްލާފަިއ  ގޮތް އޮތް މިހާުރ މި، ރު ފޯމިއުާލ އެބަހުރި. އެހެްނވީމާއެކަން ކުރެވޭ ަބިއވަރު ގޮތްޮގތް އެބަހުރި. ބަިއވަ

ބުެވެގން އަންނަ މެންބަރުންގެ އަަދދަުށް ބައްލަަވއިގެްނ ނުވަތަ ޚާލީހަުށް ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުން އިންތިންެގ މަޖިރައްޔިތު

ވޯުޓގެ  ެއ ޕާޓީއަކަުށް ލިބިފަިއވާގެ ތެރެއިން ލަ ވޯޓުބުގައި ލާ ވޯުޓގެ މުޅި ޖުމުޚާތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާއްުމ އިންތިރައްޔި

އަކަުށް ބައްަލަވއިގެން ވެްސ ލެވޭ ފޯމިއުލާ އިބައިން މަސްހުނިކޮުށްގެން އެކުަލވަ  2ނުަވތަ މި ، އަދަދަުށް ބައްލަަވއިގެން 



21 

 

ދިމާއަުށް  ބަދަލާ ިމދެންނެވި ހެޔޮ، ދެްއވާ ގޮތް ަފރުމާކުރެވިދާނެ. އެހެްނވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު ދަުއލަތުން ފައިސާ

ކުރެވޭެލއް ބޮޑުކަމުްނ ސާސްހުކަމުަގއި އަުޅގަނޑަުށް އި  އްއަޅުގަނޑުމެން ތަންކޮޅެއް ައވަހަުށް ފިޔަވަޅެއް ެއޅުމަކީ ބޭނުން ކަމެ

ގެންދާ ގޮތަުށް މެންބަރުންގެ އަދަދަުށް  ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އާދެ! މިހާރު މިކަން މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަިރހުގައި މި

ިއޞްލާޙުަގިއާވ  ހާ ކަމެއް މިހުރި މި ،ސޮާޔއި، އިނގިީލގެ ނިޝާނާ ،އިވިްއޔާ ައއިީޑކާޑާ  ވަނީ ބަލައިގެން ގެންދާ ކަމަުށް

ބޮޑަުށް  ބޫުލކުރެވޭ. ދެްއިވ ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ގަނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުްށ ވެްސ ކުރަމުން ގެްނދަންވާގޮތަުށް ފުރިހަމަ

 .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ މިހާރު ފުރުަޞތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު 

 ުށް. ރޮޒައިނާ އާދަމަ

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ގެ މަރުޙަލާަގއި ކޮމިޓީ ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ކުރެިވ ކޮމިީޓގައި ބަހުސް ،ބެހޭ ގޮުތން އެްއވެސް ވަރަކަުށް ވާހަކަެދކެވި ވާ އިޞްލާޙާމަސައްކަތް ކުރިއިރު މި ހުުަށހެޅިފައި މި

 އެހެން ެއއް  ،މިގޮތަުށް ާފސްކޮުށްލަންީވއޭ ،ގޮަތކީ ަވރަުށް މޮޅު ގޮތެކޭ އޮތް އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ކުރެިވފައި ނުވޭ. މި

ތެރޭގަިއ  މިނެޓު ތުން ވޯޓު ނަންގަވާަފއި ދެވަގު ،އެއަުށް ތާއީުދުކރައްވާަފއި ނ،އަނެއް ބޭފުޅަކު އާ ،ވިދާުޅވެފައިބޭފުޅަކު 

 ބޭނުންވަނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ެއއަުށްފަހު ދަންނަވާލަންމި ތިބީ.  މާލަިއގެން ައއިސް އަުޅގަނޑުމެންކޮުށް ނިން މިކަން

ގިަނވީމާ ގާނޫނަުްށ އީދުކުރާ މީހުން ތިމާގެ ޕާީޓއަުށް ވުރެ ނުވަތަ އިދިޮކޅު ޕާޓީއަުށް ތާ ،އަމިއްލަ ޕާީޓގައި މީހުން މަދުެވފައި

ކުން ޕާޓީގަިއ މީހުން ގިނަކުރާ އުސޫލު މިއީކީ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫނޭ އިއްޒަތްތެިރ ޙަގެންނަ އިޞްލާ

ގިީލގެ ނިޝާން ޖަހަން ފެުށި ފަހުން އުފެދުނު ޕާޓީއަކަުްށ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު މި ފެންނަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަކީ އިނ

ވާތީ، ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި އިނގިލީެގ ނިޝާން ޖަހަގައިގެން ވަދެ ތިބި މީހުން ތިބެފައި، އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ މި ރާއްޖޭގައި އެންެމ 

ންނަުށް ނުޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ކުރިން އުފެދުނު ޕާޓީއަކަުށް ވެފައި، އެމް.ޑީ.ޕީ އުފެދުނުއިރު ިއނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާކަުށް މީހު 

އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ތިބި މެންބަރުން ވަކިކުރަން ބޭނުންވީމާ ގާނޫނެއް މި ތަނަުށް ތަޢާރުފުކޮުށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ 

ތަން. ޕާޓީއަުށް މީހުން ވައްަދން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ރާއްޖޭަގއި ސަރުކާރުން ބޭނުންުކރާ ކަންކަމުަގއި މި ފެންނަނީ 

ނޫނަުށް ބަދަލުގެނެްސގެން ެއހެން ޕާޓީތަކުން މީހުން ކަނޑައިގެން ޕާީޓގެ ނަންބަރު އިތުުރކުރެވޭތޯ މަަސއްކަތްކުރުާމއި، ގާ

ވަޒީާފގެ ބިރު ދައްކަިއގެން ޕާޓީއަުށް މީހުން އިތުރުކުރެވޭތޯ ބެލުމާ، މިކަހަލަ ހުރިހާ ނާޖާއިޒު ގޮތްގޮތަުްށ، ނުލަފާ ގޮތްގޮތަުށް 

މި ކަންކަން ކުރަމުންދާ  މަންޒަރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަުށް ހިނިފުޅުވަުޑވާ ތަން އަޅުގަނޑަުްށ  ވިސްނުން ބަހައްޓަިއގެން
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މި ފެންނަނީ ބަލަހައްޓައިގެން ހުންނައިރުގައި. ވަރަުށް އުފަލުން ވެސް ކަންނޭނގެ މިކަމާ މަިނކުފާނު ވެސް ިތ އިންނަނީ. 

ީމހުންގެ ފިކުރު ހުރި ގޮތް ބެެލހެއްޓުމަުށް ޓަކަިއ ދައުލަތުގެ  އާދެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިަޝނުން އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ

ފައިސާ ޚަރަދުކޮުށްގެން ޕާޓީތަުކގެ ރަޖިސްޓްރީތައް ބަލަހައްޓަިއގެން މި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް. ޕާޓީތަކުގައި މި 

މެްނނަުށް ވޯޓެއް ެނގީމަ ވަރަުށް ތިބެނީ ވަކި ފިކުަރކަުށް ބޯލަނބައިގެން ތިބޭ މީހުން. އެ މީުހންގެ ިވސްނުން އަުޅގަނޑު

ތަނުގައި އަދި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ  މި  ،އޮތީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޯވޓަުށް ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް ސާފުކޮުށް ފެންނަން މި 

ުށް . ރިާޔސީ އިންތިޚާބައިލާއިރު އެމް.ޑީ.ޕީ އޮތީ ުކރީގަގިނަކަމުގައި ިވޔަްސ، މުޅި ޖުމުލަ ވޯޓުގެ އަދަދަުށް ބަލައި މެންބަރުން

އޮތީ ކުރީަގއި. ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވަިކވަކި ޕާޓިތަކުްނ ނިކުމެގެން ވާދަކުރިއިުރގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ެލއްވީމަ. މިތާ އައްަސވައިލަްއވާ! އޭރުން އެނގޭނެ އިެލކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ގުަޅިއެގން އެހެންވީމާ، ރަނަގޅަުށް ބައްަލަވއި

އަޅުގަނުޑ  ތެރޭަގއި ތިއްބަވަނީ. އެހެންވީމާ، އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ކޮންފިއުޝަނެއްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް

 ،ދާ އުސޫލުތަކަުށާއި ތަކަުށް މީހުން ވައްއަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް މިޮގތަުށް ގަދަކަމުން ޕާޓީ ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ

. މި އިޞްާލޙަކީ ކަނަޑއެޅިގެން މިިނވަން ވޭތާއީދެއް ނުކުރެ މިގޮތަުށް ޕާޓީތަކުން ގަދަކަމުން މީހުން ކަނޑާ އުސޫލުތަކަކަުށް 

ފެންނަނީ ވިސްނުމާއި ޑިމޮކްރެިޓކު ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއަުށް ފެތޭ އިޞްލާޙެއް ނޫން. މި އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި 

ެއންމެ މީހުން ގިނައީ ބުނުމަުށް  އޭތިމަންނަމެންގެ ޕާޓީގަ  ތާރު ވެރިކަމެއް ބިނާކުުރމަުށް ޓަކައި މަލަމަތި ރީތިކުރުމަުށް،ޚުދުމުޚް

ޓަކައި ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާއިން އޮޮޕޒިޝަން ޕާޓީައުށް ނުދިނުމުަށް ޓަކައި އަނެއްާކވެސް ގާނޫނެއް ގެނެްސގެން 

 މުޅި ނިޒާމު ގަޑުަބޑުކޮުށް ހަލާކުކުރަުމންދާ މަންޒަރު. ކޮންމެ ދުވަހަކު ، މި ފެންނަނީ މުޅި ސިސްޓަމު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ަރއްޔިތުންގެ ، އިނުށީދެގެން ތިބެ އިގޮނޑިެއއްގަ ވޯޓުގެ ސް މި މަޖިލީހުގެ ތެެރއަުށް ަވދެ މި މަޖިލީހުގައި ރަްއޔިތުން ދިން ވެ

، ފާޅުުކރުމުގެ މިނިވަންކަން ަނގާލައިއްމު މިނިވަން ިޚޔާލު މީހުންގެ އާ އެ، ބޮލަުށް ފިތައި، ރަްއޔިތުންގެ ުދވަސްދުްއވާލައި 

ހުރީމަ ގާނޫނަކުން ެއ  އިއެ މީހަކު ބޭނުންވާ ޕާޓީެއއްގަ ، މިނިވަންކަން ަނގާލައި ެއއްަގއި ހުރުމުގެއެ މީހަކު ބޭނުންވާ ޕާޓީ 

ތަން.  ތަނުން ކޮުށް، މުޅި މި ޤައުމުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަލާލުކުރަމުންދާ މީހަކު ޕާޓީއަކުން ވަކިކުރުުމގެ މަސައްކަތް މި

ކޮުށްޓިޔަކަްސ ވެސް ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީއަކީ. ޝުކުރިއްާޔ  ތިެވގެން އިދެން ކިތަންމެ ވަރަކަުށް މިތާ ކައިރީގަ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ އި

 މާން. ޖަމީލް ޢުޘް

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމަނަފުގެ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ވާހަކަދެއްކޭ ބިލަކީ ނުވަތަ ރިޕޯޓަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ 

 ރަޖިސްޓްރީކުރަން އަންނަ މީހަކު، ގާނޫނަުށް ގެނެވޭ އިޞްލާެޙއްގެ ވާހަކަ މި ދެއްކެނީ. މި ދައްކަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގައި

އޮންނަންޖެހޭ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި  ސައްޙް ޮސއި އެ މީހަކު އެބަ ޖެހޭ އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި

ބައެްއ ބޭފުޅުން މިސާލަކަުށް އެއް  އީ ވަރަުށް ގިނަ ޝަކުވާަތއް އެބައާޭދ، ޖެހެނީ އެއްކަންވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދަ

ނޫނީ ބަދަލުވާން މަސައްކަތްކުރަމުން  މަސައްކަތްކުރަުމން އަންނައިރުގަިއ،އަނެއް ޕާޓީން ބަދަލުކުރުމަުށް ޓަކައި  ޕާޓީން

. މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޮސއިކޮުށްފަެއއް އިމިވެނި ޕާޓީއެްއގަ ކާ ާވހަކައަކީ ތިމަންނަ ނޯންނާނޭ ވެސް ދައް އި އަންނައިރުގަ 

އަުޅގަނޑުމެން  ،ގޮތުން މިކަން އޮންނަ ގޮތް ނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހިގެން. ދެން ދީނީއޮތީ އި ގޮތުަގއި ބެލެން މި ސައްޙަ

ވަރަކުަށް  ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެން ސާބިތުޮކުށްދޭން ކިތަންމެ ގެނުޖެހޭ އެއްެޗއްޖަހަންއިނގިީލގެ ނިޝާނަކީ އެއީ 

ުނގަިއާވ ނަުށް މިއަދު ކީރިތި ޤުރުއާްއޔިތުންމަސައްކަތްކުިރކަމުަގއި ިވޔަްސ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ

ކޮުްށ ނާނެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ޚާއްޞަނޭނގޭ މާނައެއް ނޯން ،ޔަތެްއގެ މާނައާއެްއވެސް ެއްއޗެްއ، ެއއްވެްސ 

ބަހުން ކުރެްއވި ތަރުޖަމާ ރެްއވި ުބރަ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއިން ިދވެހިޕީ.އެސް.އެްމގެ ތެެރއިން، ޕީ.ެއސް.އެމްގެ ބޭފުޅުން ކު

ޤުރުއާުނގެ ކޮންެމ  ވެސް  ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް، އެހެންވީމާއަދު އަުޅގަނޑުމެން އޮންލަިއންކޮުށް އެބަހުރި ފެންނަން އިނގޭތޯ. މި

 ން ކޮުށްދެްއވާފައި ހުރި ވާ ބޭފުޅަކު ހަމަ ޕީ.ެއސް.އެމުލަން ބޭނުންހުގެ ތަރުޖަމާއަކީ ކޮބައިތޯ ބަަލއިބަވެސް ިދވެހި ޔަެތއްގެއާ

 ނުކުރަްނ ދީނީ ެލއް ބޫއެނޭގ. ދެން މިީއކީ އަުޅަގނޑު ގަ ލެްއވީމާ މިކަން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެބަ މަސައްކަތް ަބއްލަަވއި

އިނގިީލގެ ނިޝާން  އިުށް. އަުޅގަނޑުމެން ހުުށަހަޅާ ފޯެމއްގަ ކަގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ސާބިުތކޮުށްދޭންޖެހޭ އެްއޗެްއ ކަމަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހުރި ބައެއް ޕާޓީތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނުޖެހޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަޖަހަން، ޖަހަންޖެހޭތޯ

ޕާޓީތަކެއްގެ ގޮުތގަިއ  ޚާއްޞަ ދީނީ ކަންތައްތަކަުށް މެ ރަނގަޅުވާނީ ހަމަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއިއެން

ލޫމާތުތައް ޢުނޑުމެންނަުށް ދީނީ ގޮތުން ދީނީ މަވަންޏާ އަޅުގަ ކަމަުށް ްއޔާ. މިސާލަަކުށް ދަންނަވާއިއުފެދިގެންދިޔަ 

 ދިނުން. މިސާލަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތައް އެބަހުރި. ކުލަބު ޖަމުޢިއްޔާތަުކގައި ތިބި ވަރަުްށ؛ފޯރުކޮުށް

ޢިއްޔާތައް. ބިފައި ޖަމުއެޕްިލކޭޝަން ޯފމު ލި 3000، 2000ޢިއްޔާަތކީ ުށް ރާއްޖޭަގއި ހުރި ަބއެއް ކުލަބު ޖަމުމިސާލަކަ

ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން  އިއަުޅގަނޑުމެން ކިޔާފަ ޕާޓީއެކޭ މީހުން ހަމަނުވީމަ ދެން ސިޔާސީ 1000 އިސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގަ 

ވެސް  ތޯ ނޫންތޯއި، އަނެއްކާ ައޅުގަނޑުމެން އެ ސައްޙައެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް ިމއިން ކޮންމެ ޕާޓީއަކަުށް ދީފަ

ތެރި ރައީސް. މި ދައްކަީނ އެތައް އެޕްލިކޭޝަންަތކުެގ އެ ވިދާޅުވަނީ. މިއީ އަޖައިބެއް ނޫންތޯ އިްއޒަތް ބަލާކަުށްނުޖެހޭނޭ

. އި ނޯންނާނޭސޮިއކޮުށްފަ އިއެބަދޭ. ތިމަންނަ މި ޕާޓީގަ އިލެްކޝަން ކޮމިޝަނަުށް ޕާޓީތަކުންމައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ 

ގޮތަކީ އިނގޭޯތ އޮީތއޭ. މިކަން ބެލޭެނ ހަމައެކަނި  މި އިތިމަންނަ މި ޕާޓީގެ ލިސްޓުގަ އި ސޮިއ؛ކީްއވެގެންހޭ މި ޕާޓީގަ 

 ނޫނީ އެންސްޕާއަުށް ފޯމުއާސަންަދއަުށް،  . އެނޫން ކޮން ސައްޙަ ގޮެތއްތޯ އޮންނާނީ؟އިނގިީލގެ ނިޝާން ޖަހައިގެްނނޭ

ދުަވސްކޮުޅ ތެރޭގައި އެ ފޯމުތައް ޕާޓީތަުކގެ ފޯމުތަކެއްގެ ގޮުތގައި އިެލްކޝަން ކޮމިޝަންގެ ތެރެއަުށް  އިލީމަ މީގެ ކުރީގަ
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ނަކާ އެްއކޮުށް ައއިީޑކާުޑ އެޕްލިޭކޝަދަްއކާ. ތިމަންނަ ރަުށު އޮފީހުގައި  މީހުން އެބަވެސް ަބއެއް  ވަދެގެންދިޔަ ވާހަކަ

އެބަ ބުނޭ. ދެން މި ބެލޭނެ އޮންނާނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ  ވެސް ިސޔާޓީައކަުށް ތިމަންނަ ލައިފިއޭލީމަ ކޮންމެފޮނުވައި

ގޮުތަގއި މިަކން މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  ބޫލުކުރާަގނޑު ގަގެން. ައޅުޕްރިންޓު ޖަހައިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަމަ ފިންގަރއި

ސިޔާސީ  އި،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކޮުށްަލއިގެން ކޮންމެ ޕާޓީއަކަުށް ައުޅގަނޑުމެން ދީފަ

 ެއބަ ޖެހޭ ކޮންމެ މެންބަރަކީ  ާލއިރު ައޅުގަނޑުމެންައޅުގަނޑުމެން ބާރުއަޅައިގެންދިއުަމުށް ޓަކައި ކުރިއަުށް ހަރަކާތްތައް 

ޕްިރންޓަކީ ހަމަ މުހިއްމު އެއްެޗއް ން ކުުރމަުށް ޓަކައި ހަމަ ފިންގަރެއކު ހުރި މެންބަރެއްތޯ ބަލަން. މިކަ ވެސް ަސއްޙަކަމާ

ންަތްއ ކަ ވެސް މި ތެރެއިން ގެލާންމެ ވިދާޅުިވ، ކޮމިޓީ މަރުޙަދެ  ން ބޭނުން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކުގޮތުަގއި ފާހަަގކޮުށްލަ

އޮީތ  ކުެރްއވިކަން މިވެސް މި ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް . ރަނގަަޅކަުށް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މެންބަރުގޯްސކޮުށޭ ދިޔައީ

މަިއ  ހަމަ، ވެސްއި ެވސް އެބަ އިންނެިވ. އަނެއް ޮކމިޓީގައިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ރިޕޯޓުން ފެންނަން. ސަބް ކޮމިޓީގަ

 ޙަޤީޤަތަީކ އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެުކ މަސައްކަްތކުރާ  ،ިމއިން އެނގޭ ކަމަކީ، ިވ. އެހެންވީމާއެބަ އިންނެ ެވސްިއ ކޮމިޓީގަ

. ުށަހަޅައިގެން ބަދަލުކުރުުމެގ އިޚްތިޔާރުުމގެ އެަބ އޮތޭވަންޏާ ކޮމިޓީ މަރުަޙލާގައި މިދެންނެިވ ޚިޔާލުތަްއ ހު ކަމަުށް

ެގ ބަރުންނަުށް އަޅުގަނުޑމެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުަގނޑު ހަމަ އެދެނީ ިއއްޒަތްެތރި މެން

ހަމަ ތި ބޭފުޅުން  ޓަކައި  ގޮތުަގއި ޔަޤީންކުރުމަުށް ގެޕްރިންޓު ޖަހާލައިގެން ތިބޭ ަބއެއް މެންބަރުންނަކީ ހަމަ ފިންގަރ

ންމެ ޕާޓީއެއްަގިއ ކޮ ،ދެއްވާުށޭ. އަޅުގަނޑުެމން ހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަން ބޭނުންވޭ މިއަދުގެ މި ވޯޓު މަރުޙަލާގައި ހަމަ ވޯޓު

ގެ ގޮުތަގއި ވާން އެބަޖެހޭ. ޕާޓީގައި ހުރި މީހެއްއެ ތިބި ކޮންމެ މެންބަރަކީ ވެސް އޭނަގެ ހިތާއި ރޫހުން ގަބޫލުކޮުށްގެން 

ްއޒަތްތެރި ާވނެ. ޝުކުރިްއޔާ އިނުފުރުޞަތު ީދގެން ބަޔަކަުށް އޮޅުވާަލިއގެން ަވކި ޕާޓީއަކަުށް ވަނުމުގެ ުނވަތަ ެވއްދުމުގެ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު އަރުވަން އޮތީ ންބަރު. ދެން އަުޅގަނޑު ފުރުަޞތުއްޒަތްތެރި މެޝުކުރިއްޔާ އި 

ފުރުޞަތު، ްއޤު މިންވަރަުށް ޙަިސކުންތުގެ ފުރުޞަތެްއ ދެްއވަން.  30މޫސާމަނިކަުށް. އެމް.ޑީ.ޕީން ައންގަވާަފއި އޮީތ 

 ކުރެއްވުން އެދެން.ފުރުޞަތު ބޭނުންކަމުގައި ދަްނނަވަން. ންތު ލިބޭނެސިކު

 

 މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

އްޖޭަގއި ބަޣާވާތްކުިރ ފުން ކަންކަން ހިންގާ ޕާޓީއެްއކަން މިހާރު އެނގިއްޖެ. ދިވެހިރާޒަތްތެރި ރައީްސ، ވަރަުށް ޭބއިންސާއް އި

ދީގެްނ  ބޭރު ފަރާތްތަކަުށް ޖިޒީ ނޫނީ ދަުއލަތެއްގެ ބާރު ކަނުޑވާަލއިގާުއޅެނީ.  ޅިގެން ބާޣީންގެ ތެރޭގައި މިގު މީހުންނާ

 ުށްކުންތަސި  30 ފުރަތަމަ  .އޮތީ ދަްއކަން އެކަނޑާލަނީ. ިސޔާސީ ޕާޓީގެ ވާހަކައްޤު ޅުމަުށް ޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޙައު
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އްމު ގޮވާލަްނ އެމް.ޑީ.ީޕގައި ތިބި އާ ުޅގަނޑުއަގައި ދަްއާކ ވާހަކަ. ތަނު މީހާ މި ކުޑަކޮުށްލަނީ އަުޅަގނޑުމެން މި

އްޭޖގެ އަުޅަގނޑު މިހިރީ އެ ކަމަުށް އަުތކުރި އޮޅާލަިއގެން. މި ރާ ،މެންބަރުންނަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަލާމަތްކުރުމަުށް ނިކުތުމަުށް

އްމުކޮުށް ިނކުތުމަުށް ންނާ ދެކޮޅަުށް މުޅި ރާއްޖެ އާމަުށް ތައްޔާުރަވމުންދާ ބާޣީހުރިހާ ކަމެއް ކުރު ގާނޫނީ ދައުލަތް ަވއްޓާލަިއ،

ތް. މި މީހުންނަކަުށް ދައުލަތެއް، ދައްކާނެ ވާހަަކެއއް ނެ ހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އިތުރަުށް އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. އެ

ނެތް. ހަމަ  ެއއްެވސް ތަނެއް ނެތް. އެްއވެސް ތަނެއް ،އެއް ފަނޑިޔާރުގެ ރައްޔިތެްއ، ގާނޫނެއް، ގާނޫުނހަދާ މަޖިލީހެއް، 

 ...ގެންދާކޮޅަުށް ަމސައްކަތްކުރަމުން އިދި  ިސޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ އުސޫލުތަކާ ކަނޑައެިޅގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުުށީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާޝުކުރިއްޔާ އި

 ރަޝީދަުށް. ރިޔާޟް

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ލުފުުށީވި

އަޅުގަނޑުެގ  . އާދެ! ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ދެ މިނެޓުއްޒަތްތެިރ ރައީސްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

އްކާނީ ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާެގ ގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވާހަކަދަ ބައި ައޅުގަނޑު ކުރިއަުށް  ފުރުޞަތުން ދީގެން އެ

ަރީއސް. އާދެ، ސިޔާސީ ާޕޓީތަުކގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު... )ަވގުތުޮކޅަކުށްފަހު( 

ގާނޫނަުށް މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ. ައދި މިކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތަުށް 

ލާއިރުަގއި، މި ކޮމިޓީއަުށް މި މައްސަލަ ދިއުމާ ގުޅިގެން މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނެގީ ސަބް ކޮމިޓީއެއް. ބަ

އެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ، ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ބޭފުޅުން ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ. އަދި ހަމަ ޚާއްޞަޮކުްށ 

ަގންނަވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް ބައިވެިރެވވަަޑއިގަންަނވާ. ެއގޮތުން، ިއއްޒަތްތެރި އެމްޑީޕީއަުށް ނިސްބަތްެވވަަޑއި 

މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް އެ ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ. މި މައްސަލަ ފޮނުވީ ދިރާސާކުރަން ސަބް ކޮމިޓީއަކަުށް. ެއ 

ވި ރިޕޯޓު މައި ކޮމިޓީން ވަނީ އެ ކޮމިޓީން ކުރެއްވި މަސަްއކަތަުްށ ސަބް ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަުށް ފަހުގައި ފޮނު

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތަޢުރީފުކުރަްއާވފައި، އެ ރިޕޯޓު އޮތް ގޮތަުށް ފާސްކުރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ، މިކަން ހިނގައިދިަޔއީ ވަރަުްށ 

ތަުކގެ މަތީން ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަާކއި ައދި ކޮމިޓީތަކުެގ ކަްނކަން ިދރާސާކުރާ ހަމަޔާިއ ުއސޫލު

ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު، އެމް.ީޑ.ޕީައުށް 

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެްނބަރަކު މިކަން ހިނގައިދިަޔއީ ރަނގަޅަުށް ނޫނޭ ބުނީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއެރީ އެ ކޮމިީޓގަިއ 

ހައިސިްއޔަތުން، އެާތނގައި ައޑުއަހަން އިން މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ދިޔަ ގޮތާ ބެހޭ  މީހެއްގެ

ގޮތުން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަންވާނޭ. އާދެ، ހަމައެެހންމެ މި މައްސަލައިަގއި، މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަުށް 
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ޖޭަގއި ސިާޔސީ ޕާޓީތައް ހިންގަމުންދާއިރުަގއި މިހާރު މި އޮތް އުސޫލުތަކަުްށ ބަލައިލާ ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާ ިދވެހިރާއް

ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭކަްނ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުުކރެވޭ. ެއއީ މީހުންގެ ރުހުމުަގޔާއި ނުރުހުމުަގއި ޕާޓީތަކަުްށ 

ތަުކގަިއ ތިއްބަވަންޖެހޭނީ އަމިއްލަ ވައްދާފައި ހުރިކަން ެއއީ ެއނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ޕާޓީ

އިޚްތިޔާުރގަިއ، އޭނައަުށް އެނިގގެން އިނގިލީގެ ނިޝާން، ޭއނަގެ ސޮއި އޮެވގެން. އެނޫން ގޮތަކަުށް މީހުން ޕާޓީގައި ތިޭބ 

. ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާ އެ މީހުންގެ، އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ަޞްއޙަކަމާ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ސުވާުލއުފައްދާނެ

އެހެންވީމާ، މިހާރު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ ގެންގުޅުްއވާ އުސޫލުތަާކއި، އަދި މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްފައި އޮތް 

ގާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީން އަދި ގަވާއިދާިއ، ކޮމިަޝންގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 

ެދވޭނީ ރަނގަުޅ ުއސޫލުތަކެއް ާޤއިމުކޮުްށގެން. ެއހެންވީމާ، މިހާރު އިނގިީލެގ ހަރުދަނާކަމާ އެކު މިކަން ުކރިއަުށްގެން

ނިޝާނާއި މި ދެންނެވި ގޮތަުށް މި ކަންތައްތައް ކުރީމަ އޭެގ ޞައްޙަކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލުުއފައްދާނެ މީހަކު ހުރެގެނެއް 

ީކ، އެހެން ކޮންމެވެސް މީހަކު އެ މީހާެގ ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ހަަމމިއާއެުކ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އަުޑއިޭވ ކަމަ

ނޫން މީހެއްގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ޖަހައިގެން ވެސް މި ފޯމުތަކާ އެްއޗެހި ހުުށަހަޅަިއގެން ޕާޓީތަުކގައި ރަޖިސްޓަރީވަމުންދާކަން. 

ރިން އޮްތ މިކަން ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ވެްސ އޮންނަންޖެހޭ އެބަ. އެީއ މިކަން ބެލޭނެ ސިސްޓަމެްއ ބެހެއްޓިގެްނ، އެއީ ކު

މީހެއްގެ ފިންގަރޕްރިންޓްތޯ އެ އޮތީ، އެކަްނވެސް ކަުަށވަރުުކރެވޭނެ ނިޒާމެއް ވީާހވެސް ައަވހަކަުށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން 

ތެރޭގަިއ އޮންނަންޖެހޭ. ދައުަލތުގެ ބަޖެޓުން ފައިާސ ދޫކުާރ ވާހަަކއާިއ، މި ވާހަކަތަްއ މި އަންނަނީ މި އިޞްލާުޙގެ 

ހަމަތަކާއި އުސޫލުަތކުެގ ވާަހަކ އެބައާދޭ. ެއއީ ވަިކ ހަމަެއއްެގ މަތީން މިކަން ކޮުށްފަ.  ތެރެއިން. ފައިާސ ދޫކުރާނެ

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަމާހިނގާ ބަޖެޓުން، ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބަޖެުޓން އެއްެވސް މީހަކަުށް ފައިސާ 

ންނަުށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް އުސޫުލގެ ެތރެއިން ކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެން ދޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ަފއިސާ ޭދންޖެހޭނީ އެ ޙައްޤުވާ މީހު

އެންމެން ގަބޫލުކުރަން. ދެން ިމއަދު އެމް.ީޑ.ޕީން ފައިސާ ބޭުނންވާ ކަމަުށް، އަދި އަދާލަތު ާޕޓީން ފައިސާ ބޭނުންވާ ކަމަުށް 

ގެ ުދވަސްޮކޅެއް ކުރިްނ، ވަރަުށް ައވަހަުްށ ބުނާއިރު، މި ބޭފުޅުން ބަ ޖެަޓކަުށް ވޯެޓއް ނުދެްއަވއޭ. އަޅުަގނޑު ދެންނެވިން މީ

އަޅުގަނޑު މިތަނަުށް އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅާނަމޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން، މިތާ ތަމްސީލުކުރާ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން 

 ޕާޓީއެއް ބަޖެޓަުށް ވޯޓު ނުދީިފ ކަމަުށް ވަންޏާ ޖެހިގެން ައންނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓގެ ތެެރއިން ެއ ޕާޓީތަކަުށް ފަިއސާ

އަމިއްލަ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނެގ  އެކަން ކުރަންވީ؟ދޫނުކުރަން. އެ އިޞްލާޙު އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާނަން. ކީއްުކރަންތޯ 

ކުރިއެރުންތަކަުށް ހުރަްސއަޅާ ަބޔަކަުށް އަުޅގަނޑަކަުށް  ރާއްޭޖގެ ތަރައްީޤއަުށް ުހުށަހަޅާއަިމއްލަ ދިވެހި ،މުސްތަޤުބަލަުށް ޓަކައި

ެއއްވެްސ ފައިާސއެއް ދޭންޖެހޭނެ އެްއވެސް ސަބަެބއް. އެކަން އަޅުގަނޑު ކުރާނަން. އެކަްނ  ނުފެނޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން

. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަުށް ވޯޓުުނދޭ މީހުންނަކަުށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކުން ފައިސާ ދޫކުާރކަުށެްއ އެބަ ކުރާނަން. އެކަން ކުރަންޖެހޭ

ހޭ. ހަމައެކަނި އެެއއް ނޫން. މުސާރަތައް ވެސް ކަނޑާލަންޖެހޭނެ. ނުޖެހޭ. އަދި މި މީހުންގެ މުސާރަތައް ވެސް ކަނޑާލަންޖެ

ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނުދޭ މެންބަރުންނުަށް މުސާރަ ވެސް ކަނޑާލަން ހުުށަހަޅާނަން. މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް މިއީ. އަދި ކޮބައިޯތ 
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ން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ އެވަަރކުން ނިމުނީކީ ނޫން. އަދި އެނޫން ގޮތް ގޮތަުށް ވެސް އެބަޖެހޭ މީހުން މައިތިރިކުރަ 

 ،ސްގެންގެނެއުޅެނީ. ގާޫނނުތަކަުށް ބަދަލު މިދަންނަވަނީ މިއީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން މިކަން ކުރެވޭތޯ ބަލަންވެގެން މި

ންނަކަުށް ކަމަކުނުދޭ. ރަނގަޅު ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް މިތާ ޤާއިމުކުރަން އުޅުނަސް މި މީހު ތަކަުށް ބަދަލުގެނެްސގެންގަާވއިދު

އެހެން ނުހަދާ. އެހެން ނުހަދާ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑަުށް ދެްއިވ ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ، މާއެހެންވީ

 .عليكم الموالس  ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ކާުށިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ލް ނަސީމަުށް.ފައިޞަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ލް ނަސީމްކާުށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ަރީއސް. އިނގިީލގެ ނިޝާނުގެ ވާަހކަ ދައްާކއިރު ައޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރަނީ މިހާރުވެސް ކޮންމެެވސް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ބޫލުނުކޮުްށގެން އެ ގަ އޮތް. ެއކަމަކު،އެކަން ހަމަ ސާބިތުވެފައި އެބަ  އެްއޗަކުން އެހެން މީހެއްގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން ފެނިގެން

 .ުލުކރަން ބޭނުންވާ ފަހަރުފަހަރު ބޫނީ، ގަބޫުލކުރާއުޅެނީ. އެ ގަބޫލެއް ނުކުެރޭވ. އެހެންވީމާ، އިނގީލގެ ނިާޝން ވެސް ގަ މި

ްއގެ ނޭނގުމުަގއި ޕާޓީައކަުށް ވައްދާފައި މީހެ ޒަތްތެރި މެންބަރެްއ އެ ވިދާޅުީވ،މިހާރު މި ކޮންެމވެސް އިއް ، އެހެންވީމާ

އޮތް ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަން ކޮުށްފައި އޮތް ކަމަުށް ވަންޏާ އެ މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލަންވީ. އިއްޔެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

ގާނޫނަކުްނ ފަހުން ހެދޭ  ުއޅެނީ ކުީރގެ؛ މިހާރު މި ްނތޯ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަުށް ފިަޔވަޅުައޅަންވީ؟. ީކއްކުރަިމއީ ދެއްކި ވާހަކަ

ހާލެއްަގއި އަޅުގަނޑުމެންެގ  ދިނުން މިއީ. އެހެންވީމަ، ިމއީކީ ެއއްވެސް ޫދކޮުށްފައި ުހރި ކަމަުށް އަދަބު ކުރީަގއި ނުކޮުށް

ޤާނޫނުއަސާސީާއ  ،ހުންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނެްއ ހަދާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީއާ ތަޢާރުުޟާވ ކަންތައްތަެކއް މި

ގެންނަމާ. އިްއޒަތްތެިރ އަުށް ބަދަލުކަމަުށް ވަންޏާ ހިނގާުށޭ އަުޅގަނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ  ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަުށް ކަންތައް ުކރާ

ފައިސާ ބެހުމުގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބެލިދާނެ މިންގަނޑުތަކެއް އެބަހުރި. އެންމެ  ،ރައީސް. ފައިާސ ދިނުމުގައި 

ބޭ ވޯޓަުށް ބަލަންވީ. ރިޔާސީ އިންތިޚާުބގަިއ ލިބޭ އިންސާފުވެރިކޮުްށ ެއކަންތައް ުކރާ ކަމަުށް ވަންޏާ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ލި

އޮތީ ވެސް ގޮތެއް.  ހަމަ އެ ވަންޏާ ކަމަުށް ވޯޓަުށް ބަލަންވީ. އާއްމު އިންިތޚާބުތަކުގައި ލިބޭ ވޯޓަުށް ބަލަިއގެން އެކަން ކުރާ

 ތައް މި ފާހަގަކުރީ. ޝުކުިރއްޔާ....... އީްސ، އަުޅގަނޑު ހަމަ އެ ޕޮއިންޓުއިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ
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އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަުށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

 :ވާހަކަެދއްެކވުން ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ތްތެރި ރައީސް. ފިންގަރޕްރިންޓްސްގެ ވާހަކަ ދައްކަާވއިރު، ދެންމެ އެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖެއްސެިވ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަ

މިސާލަކީ ވަރަުށް ރަނަގޅު މިާސލެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން. އަދި އަމުދުން ފިންގަރޕްރިންޓްސް ވެރިފައިކުެރވޭނެ 

ޝިންގަނޑެއް ވެސް ހުރި ތަނެއް ނޫން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ. އެްއވެސް ޤާބިލުކަމެްއ، އެންެމ ކުޑަ މިނުން މެ

ދެން، ކޮން ފިންގަރޕްރިންޓްސްގެ ވާހަކަ ދަްއކަންތޯ؟ މީގެ ކުރީގައި ޢަމަލުކުރަން އޮތް އުސޫލުން، އަދި އޭުރގައި އޮްތ 

ެވ، އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ރާއްޭޖގެ އެންމެ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތން އެމް.ޑީ.ޕީ އުަފއްދައި، އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް މެންބަރުން ގިނަ

ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަުށް ވީމާ، ދެން އޭގެ ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީ ުއފެއްދުމުގައި ތިއްެބވި ބޭބޭފުޅުންނާއި، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން 

އްމަދު ޞާލިޙާއި، ވެރިކަން ާރއްޖޭަގއި ކުެރއްވި ބޭބޭފުޅުންނާއި، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާަލމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރު އިްބރާހީމް މުޙަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ ފައުންޑަުރން އެންމެން ވަކިވެ، ޕާޓީ ޮވިއޑް އެބް އިނީޝިއޯ ވާ ގޮތަުށް ކަންތައްތައް ނުކުެރވޭނެކަން 

ޤާނޫނުއަސާސީން އެ ބަޔާންުކރަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިދމާ އިދިކީލަކޮުށް، އެޮކޅުކޮޅުން، ބަޅުކޮުށް ހިނގާ ދައުލަތެކޭ، 

ހަދާ ތަނެކޭ އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މި ސަބަބާ ހުރެގެން. އެްއވެސް ޮގތަކުން ދުނިޔަވީ ހަމަޔަކަުށް  ގާނޫނު ވެސް

ނުފެތޭ މި ހިނގާ އެްއވެސް ކަމެއް. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އެނގޭ ކަމަކީ، ަރއީސް ޔާމީން އެ ުއޅުްއވަނީ 

ތާއީދު ބޮޑު ސިާޔސީ ޕާޓީެއްއ އޮތީމަ ވެސް އެކަން ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އެނގޭ ކަމަކީ ރައީސް ޔާމީނަުށް ވުރެ 

ގަބޫލުނުކުރެްއިވގެން. ދެން، ަހއްދަވަްނވީ ނޫންތޯ ރައީސް ާޔމީން ނޫން ބަޔަކަުށް ޕާޓީއަކަުްށ ތާއީދުނުކުރުމުގެ ބިލު މި 

ވަަޑއިގެންފައި އެނބުިރ  ތަނަުށް ވައްަދވަންވީ ނޫންތޯ. ައޅުގަނޑަުށް ީހވަނީ ވައްަދވަފާނެހެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޙަްއޖަުށް

ވަަޑއިގަތުމާ ެއކު ެއކަން ކަންނޭނގެ ދެން ކުރިއަުށްދާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ަކންބޮޑުވޭ މިކަހަލަ ދެކޮޅުނުޖެހޭ 

ކަންތައްތައް މި ަދއުލަތުގެ ަފރާތުން ކަންތައް ކުރާީތވެ. ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ ގޮތުަގއި އެންމެ ހަރުދަނާ އެޑްަވއިްސ 

ނިއްޔާ ވިސްނުންފުޅު ެދވޭނެ ބަޔަީކ އަުޅގަނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ިދވެހި ރަްއޔިތުންެގ ޑިމޮކްރެޓިކު ޕާީޓ. ރާއްޭޖގަިއ ނޫ

ފުރަތަމަ އުފެއްދުނު ސިޔާީސ ޕާޓީ، އެންމެ ޮބޑު ޕާޓީ. މި ާރއްޖޭަގއި ޑިމޮކްަރސީާއއި، ސިާޔސީ ހަރާކާތްތަކާިއ ސިާޔސީ 

ޕާޓީ. އެހެންވީމާ، މި ޕާޓީން ދައްކައިދޭ އެޑްަވއިސް ގަބޫލުކުރުމަކީ ވަރަުްށ  ކަންކަން ހިންގުމުގެ އެންމެ ޤާބިލު

ބުއްދިވެރިކަަމކަުށް ވާނެ ކަމަުްށ އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން މި ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤުބަލަުށް ޓަކައި. މި ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލުަށް 

ވަގުތު ތިބި ހުރިހާ ސިޔާސީ ބޭބޭފުޅުން ދައްކަާވ  ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީން މި ދައްކާ ވާހަކައާިއ، އަދި ިއދިކޮޅު މި

ވާހަކަފުޅުތައް ގަބޫލުކުރެްއވުަމކީ މި ދައުލަތުގެ މުސްތަޤްބަލަުށް ހަމަ ހެޔޮ ގޮތްތަކެއް ާވނެ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ދެކެން. 

ންގޭ ގޮތަކަުްށ މަލުތަކެއް ހިއިާވ ބިލަކީ ސީދާ ގާނޫނުތަކަުށް، ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާ ޢަމިހާރު މި ހުުށަހަޅުއްވާފަ
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ން . ކުރީގައި އޮތް އުސޫެލްއގެ މަތީއޮތީ ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއްގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ރަނގަޅަުށް ފެންނަން މި 

ތިބޭ މީހުން ފަހުން ހަދާ ގާނޫނަކުން ވަިކާވނެ ގޮތެއް ނުހެދޭނެ. ދިވެހި ރައްޔިެތއް ކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިޕާޓީއަުށް ވަދެފަ

 ދެން ގާނޫެނއް ުނހެދޭނެ. މިވެނި މުއްދަތެްއގެ  ،ައއި.ީޑ.ކާޑު ނެތް ޮކންމެ މީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތެކޭ ބުނެ .ކީރައްޔިތަ

ފަިއވާ ނުދާނެ. އެހެންީވމާ، މިހާރު ހުުށަހަޅުއްވާއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިުތކަން ނިގުޅަިއގަެނގެންފިތެރޭގައި ައއި.ޑީ.ކާޑު ނުހައްަދއި 

ގޮުތގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ.  ގެނުޖެހޭ ވަރަުށް އެްއވެސް އުސޫލަކަުްށ ނުފެތޭ ބިލެއްބިލަކީ މީ ވަރަުްށ ދެކޮޅު

 މިއަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޯވޓެއް ނުދެވޭނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސް ަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. މިނެޓްގެ ހު 30މި ހިސާބުން ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު މަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްވަގުުތކޮޅަުށް ފަހު މަސައްކަތައިގެން ކުިރއަުށްިދއުމަުށް ފަުށާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ `. 

)ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫނު( އަުްށ އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލު، މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކެގ  2013/4 ގާނޫނު ނަންބަރު

ލަން ބޭނުން އެއްވެްސ ނޑު ބަލައިކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓަުށް. އަޅުގަ

ދަްއކަވަން ެއއްވެްސ އި އިންތޯ. ވާހަކަފުޅުަވން އެދިަވޑަިއގެންފަދަްއކަޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ދަްނފަޅި ފެުށޭއިރު ވާހަކަފު

ވަނަ ނަންބަރުެގ  3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(  75އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެިދަވޑަިއގެން ެއްއވެސް ބޭފުޅަުކ ނެތް. ަގވާއިުދގެ 

އްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިމާއްދާގެ )ުށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީ މި ،ދަުށުން

ވަނަ ކިޔުްނ  3ުށް އިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ބިލުގެ )ިސޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު( އަ 2013/4ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 އިްއވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( 

ެއުކ  ލްަޙވެރިކަމާ)ސު 2013/1ގާނޫނު ނަންބަރު  އަުށް. 5.3ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި  -{5.3}

ގެަނުއމުގެ ބިލު ޤައުމީ ސަލާމަތުެގ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ވެުއޅުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުއެއް 

ގައި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެއްވެސް  2016ޮއގަސްޓް  15ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

 ަޤއުމީ ސަާލމަތުގެ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު، ދެްއވާނީޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިޙެއް ލިބިަފއެއް ުނވޭ. މި ރިއިޞްލާ
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ޘްމާން. މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ގެަމނަފުުށީ، އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުމާފުކުރައްވާތި! ޤަ 

 . އަރުވަންްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއި

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ކުރުމުގެ ބިލު އިޞްލާޙު އެކު ެއއްެވއުޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ާގނޫނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޞުލްޙަވެރިކަމާ

 ޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ފޮނުވި ރިޯޕޓް އަުޅގަނޑު ހުުށަހަ ޤައުމީ ސަލާމަތާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެމަުށް.ޕީ.ޕީގަިޑއިރުގެ ވަގުތު.  1ވަނީ  މި ބިލުަށް ބަހުސްކުރުމަުށް ޖުމްލަ ކަނޑައެޅިފައިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

. ސިކުންތު 24 މިނެޓު 5 ޕާޓީއަުށް  ޖުމްހޫރީ. ސިކުންތު 51 މިނެޓު 14 ޕީއަުށް .ޑީ.އެމް. ސިކުންތު 43 މިނެޓު 31

 އިްއޒަތްތެރި ނިސްބަތްނުވާ ޕާީޓއަކަުށް  ވަކި. މިނެޓު 2 ޕާޓީއަުށް  އަދާލަތު. ސިކުންތު 3 މިނެޓު 4 ޭއއަުށް.ޑީ.އެމް

ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑިއގަތުމަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވަން. ގާނޫނު ނަންބަރު . މިނެޓު 2 މެންބަރުންނަުށް

ެގނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ ވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުއެއް  ެއކު ޞުލްަޙވެރިކަމާ) 2013/1

 . ުށްމަރުޙަލާގައި ައޅުގަނޑު ފުރަަތމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ވަަރުށް މަތިވެރި މަޤްޞަދެއްަގއި  ެއއްެވއުުޅމުގެ މިނިވަންކަން، މިއީ ެއކު ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެްއވެ ޞުލްޙަވެރިކަމާއި

ަޙއްޤެއް.  އި އޮތްނޫނުއަާސސީ އަުޅގަނޑުމެން ލިޔުނުއިުރގައި ލިޔެފަ ޓަކައި ޤާފާޅުކުރުމަުށް  ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ޝުޢޫރު

މުތަުކަގިއ އެްއވެސް މިންވަަރކަުށް މި ޙަްއޤު ހަނިކުރެވޭނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޑިމޮކްރެޓިކް ޤައު އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި

އްެގ ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮތެ  ،ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ހާލަތްތަކުަގއ16ިނޫނުައސާސީގެ ވެސް އޮންނަ ގޮތަުށް ޤާ

 ުމެގ މިނިވަންކަން ހަނިކުރެވިދާނެ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫެލއްއެކު ެއްއވެއުޅު ން. މި ނޫން ގޮތަކަުށް ޞުލްޙަވެރިކަމާމަތީ

މިހާރު މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ ކަންބޮުޑވުން  ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 ޫނނުއަސާސީން ޞުލްޙަވެިރކަމާޤާ ުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުރެވެނީއަ ،ވަނީ ވަރަުށް މަތީ ދަރަޖައަކަުށް އެަބޮއތް. ސަބަބަކަުށް

ނުވަތަ މުޅިން މި ބިލުގެ  ،ެއކު ރައްިޔތުންނަުށް އެއްެވއުޅުމަުށް އޮތް ފުރުޞަތު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހަނިވެ މިނިވަންކަމާ ،އެކު

ިޓްކ ެއއްވެސް ަޙއްޤެއް ޑިމޮކްރެ ރައީސް. . އިއްޒަތްތެރިކަމަުށް ދާނެނެތިގެންހިނގައި، ނަމަ ސަބަބުން މި ގާނޫނަކަުށް ވެއްޖެ

ވުރެ ހަނިކުރެިވގެންނުވާނެ. ރައްޔިތުންނަުށް ކޮންމެ ޙައްޤެއް ެވސް މުޖުތަމަޢުގެ  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އޮންނަ މިންވަރަުށް

ން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ެދވެންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގޮތެއްގެ މަތީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަުށް ބުރޫނާރާނެ
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ްނ ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހަމަޖެހުމާއި ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެ

ޞުލްޙަމަސްލަސްކަމުގެ މައްަޗުށް. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރަްނވާނީ ޞުލްޙަެވރި، އެުކވެރި، ެއއްބަިއވަންތަްއ 

ވަްސކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން އަންނަ ގޮތަކުަށް ގެން. ރަްއޔިތުންގެ ެތރޭގައި ނުތަނަުށް ވިސްނައިމުޖުތަމަޢަކަުށް ތަންދިނުމަ

ނުވާނެ. މިކަންކަާމ ދޭތެރޭގަިއ ވަރަުްށ ފުންކުޮށް ާވއިަދކަުށް އިޞްލާޙުަތއް ހުުށަހަޅަިއ ފާސްކޮުށްގެންއެްއވެސް ގާނޫނަކަުށް، ގަ 

ކޮޅު ފަރާތްތަކާ އްމު މައްސަލަތަކުަގއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެސް ެއބަޖެހޭ އިދިސްނާން އެބަޖެހޭ. މި ބާވަތުގެ މުހިވި

 ން އިޞްލާޙުަތއް ގެންނަން. އެހެން ގެންނަރާތުން ެއއްބަްސވާ ގޮެތްއގެ މަތީދެ ފަ ،ވެސް ފުޅާ ދާއިާރަގއި މަޝްަވރާކޮުށް

މި ކަހަލަ މައްސަލަތަކުަގއި މި އުފެދޭ ނުތަނަވަސްކަން މުޅިން ނައްތާެލިވދާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް.  ،ނަމަ

ޝަނަކަުށް ދިއުމެއް ނޫން. އްގެ ބޭނުމަކީ ެވސް އެްއގޮތަކަުްށވެސް ކޮންފްޮރންޓޭންގެ މަޖިލީހެރަްއިޔތު ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ގެން ދެ ފަރާތަުށް ެވސް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ގޮތަކަުްށ ދެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްަކއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޭނުަމކީ ވެސް 

، މާޔަތްކޮުށް ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތައް ހި، ފާގަތިކަމާއި ފާުށް ބަދަލުގެނައުން. ރައްޔިތުްނެގ އުަގާވއިދުތަކަ ،ގާނޫނުތަކަުށް

، އި މަުށް ޓަަކއި ގާނޫނުތަކަުށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުން. ަރއްޔިތުންގެ ދުޅަހެޮޔކަމާރައްކާތެރިކުރު

 ރޭަގއި ނުތަނަވަްސވެ،އްޔިުތންގެ ތެއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން. ރަ  ،ޞުލްޙަވެރިކަމާއި 

ވަރަުށް  ،ވާނަމަ ުށް ރައްޔިތުންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ުކރެވޭ ކަމަުށްމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްޭލ ކަމަ އެ

ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޤައުުމަގއި އުފެދޭނެ. ވަރަުށް ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދޭނެ. މިއީ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

 މިނިވަންކަންކަމާ  ،އެކު ތެރި މެންބަރުން ވަރުަށް ފުންކޮުށް ވިސްނާވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޞުލްޙަވެރިކަމާއިްއޒަތް

ޮއތީ ވެސް ވަރަުށް މަިތވެރި  ގޮތުަގއި ކަނޑަައޅާފައި މި ގެނޫނުއަސާސީަގއި ަޙއްޤެއް އެކު އެްއވުުމގެ މިނިވަންކަްނ ޤާ

ރަްއޔިތުންނަުށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަުކގެ އަޑު  ،ފާޅުކުރުމާއި ގެ ޝުޢޫރުމަޤްޞަދެއްގަިއ. އެ މަޤްޞަދުގައ ރަްއޔިތުން

ނެއްަގއި ތިެބގެން ދެްއކުން ތައް ހިމެނޭ. ަރއްޔިތުްނގެ ބާރު، ރަްއޔިތުންނަުށް އެ  ބެހޭ ފަރާތްތަަކުށް އިްއވުން ދައުލަތުގެ ކަމާ

މަތިވެރި މަޤްޞަދެއް. މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން  ވެސް މި ދެންނެވި އެއްެވއުޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއީ

ބަދަލެއް  އިގެންނައިުރގައި ވެސް އެ ގާޫނނަުށް ހަމަ ތިބެލާފަބަޖެހޭ ކޮންމެ ގާނޫނަކަުށް ބަދަލު ައޅުގަނޑުމެން އެ  ،އޮންނައިރު

 ޞުލްޙަވެރިކަމާ  ން.އެކު ކަންަތއްތަްއ ގެންދަ ފުޅާ ާދއިރާަގއި މަޝްވަާރކޮުށް، ވިްސނުންތެރިކަމާ ،ގެނައުުމގެ ބަދަލުގައި 

 ވަނީ ރަްއިޔތުންނަުށް އެ ޙައްޤު ގެއްިލއްޖެ ކަމަުށް ވިސްނޭ ކަމަުށް ،ވާއިރު  އެކު އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަްނަކމަކީ ޙައްޤަކަުށް

އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ކަްނބޮޑުވާންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  ވިްއޔާ އެއީ

ލްޙަމަސްލަސްކަމަުށް ޓަކައި މުގެ ސުޤައުެވސް ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކައަީކ،  ޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ފަރާތްތަކުގައިމަ އަޅުގަނޑު

ލްޙަމަސްލަސްކަަމކީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންގެ ަނވާުށޭ. ޤައުުމގެ އަާމންކަމާއި ސުތި ބޭފުޅުން ފުންކޮުށް ވިސްާނވަަޑއިގަން

މާޔަތްކުރުމަކީ ވސް ހިެތކޭ. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ރައްޔިތުންގެ ޙަްއޤު އޫލިއްޔައި އޮތް މަސްކޮނޑުަގއި އެޅިފަ 

 ،ލިްއޔަތެކޭ. މި ހުރިހާ ކަމެްއެގ މައްޗަުށް ރިޢާޔަްތކޮުށްިއ އޮތް މަްސއޫއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮނުޑގަިއ އެޅިފަ
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ުށް އުނިކަން ނާންނަ ގޮތުެގ ގެންނައިރުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ ޙައްަޤކަ  ގާނޫނުތަކަުްށ ގެންނަޖެހޭ ބަދަލުތައް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ގެ ލަތުެގ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުއަުޅގަނޑު އެދެން ދައު ،މައްޗަުށް ގެނައުމުެގ މުހިއްމުަކން ބޮޑޭ. އަުޅގަނޑު ޮގވާލަން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަިރހުން ވެސް މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮުށް ވިސްނާަވޑަިއގެން ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް 

 . ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ުށް ގެންނަވާ ިއޞްލާޙެއް ގެންނަވަންއްލޭނެ ގޮތަނުގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް މި ބިލުގެ ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ކުރީަގއި ވެސް އަުޅގަނުޑ 

ސް ުށް އެއް އަހަރު ެވގެންދާ ދުވައަުޅަގނޑުމެން މަޖިލިސް ޗެނަލަ ގެދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ މިއަދަކީ ޕީ.އެސް.އެމް

ލިސް އަދި މަޖި އި،ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަުށާޖިލީހުމާ، މި ދުވަހުެގ މުނާސަބަތުަގއި މައިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެްނވީ 

ބައްަލވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނުަށް ވެސް  އިން 123އަދި މަޖިލިސް ޗެނަލް  އި،ޗެނަލްަގއި މަސައްކަތްކުަރއްވާ ހީވާގި ޓީމަުށާ

އެުކ  ލްޙަވެރިކަމާސު، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް މި ކުރަނީ ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ގަނޑު މަރުޙަބާ އަޅު

އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނަުށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙަާކ ބެހޭ ގޮތުން. އެއްެވއުޅުުމގެ ގާނޫނުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި 

ަގިއ ވަނަ ބާުބގައި ައސާސީ ޙައްޤުތަުކގެ ތެރޭމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ދެރަތަމަ ޖުފު ރިހާ ވާހަކަތަކެއް ދައްާކއިރު،ހު

ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ  ،ފާހަގަކުރެިވގެން މި އަންނަ ކަންތައްތަކަކީ  އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކުަށް 

ަބއޮތް. މުގެ ޙައްޤު އެބައޮތް. އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު އެއިތުރަުށް މަސައްަކތްކުރުކަުށް ލިބެން އެބަޖެހޭ. އަދި އޭގެރައްޔިތަ

ުކދީންނަުށް ސްކޫލަުށް ދިއުމުގެ ޙައްޤު އެަބއޮތް. މި ހުރިހާ ޅުުމގެ ޙައްުޤ އެަބއޮތް. ިކޔަވާ އުމަގުމަތީގަިއ ހިނގާބިާގވެ 

ނޫނުައސާސީން ޤާ،  ންނަނީ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްެވސް މި އަ އްޤުުށް މި އަްނނަނީ އެްއވެުއޅުމުގެ ޙަ ޙައްޤުތަުކގެ ފަހަތަ

ނޫނުއަސާސީެގ ުޅގަނޑުމެން ތަނަަވސްކޮުށްދެނީ. ޤާފުރުޞަތުތަކެއް އައި ހުރި ކަމެއް، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް ލިބިފަ

ނޫނުއަސާީސ ުތގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤާމި ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ވެސް މި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ސުރުޚީތަކެްއގެ ގޮ

ގާނޫނުތަުކެގ  ކަންަތއްތައް ފުރިހަމަކޮުށްދޭނެ ގޮތެއް މަުށްފަހުަގއި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޒިންމާއެއް މިވުޖޫދަުށް އައު

މަލުކުރަންޖެހޭ ގާނޫނުތަކުގެ އިްނތަކާއި މިންތައް ކަނަޑއެޅުަމީކ ރަްއޔިތުންގެ ޢަ، އިން ރައްޔިތުންނަުށް ހާމަކޮުށްދިނުމާއިޛަރީޢާ

 އި ގެނެސްފަނުއަސާސީން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނޫއެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު އެބަޖެހޭ ޤާ. އެީއ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް

މި ގާނޫނަުށް މި ގޮެތްއ ރާވަން.  ހުރި ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ވެްސ ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި ގެންދެވޭނެ
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މި ކަންތައްތަްއ  އި،ްއެވވޭނެ ތަންތަނާއޮތީ އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަން. އެ ތެރޭަގއި މި ގެގެނެވުނު އިޞްލާޙު 

ކަންަތއްތަެކއް ަކނޑައެިޅގެން މި އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނޭގ  ،ކަނޑައަުޅވުމަުށް ޓަަކއި ވަކި ުއސޫލުތަކެއް

ގިަނ  ވަރަުށް މި ރާއްޖެއަުށް މިއަންނަ ވަރަުށް ގިނަ ފަތުރުވެރިން މާލޭގެ ިވޔަފާރިކުރާ ފިހާރަތަކުން ގަންނަން ބޭނުންވާ

. އާމްދަނީ ހުއްޓިފަިއ ރާ ރިސޯޓުތަކަުށް ގޮއްސަ އެބަހުރިޝަންތަުކގަިއ، ވަރަުށް ގިނަ މުޒާހަރާތަކާ ގުިޅގެން ައނބުސިޓުއޭ

އޮފީސްތަކަުްށ  ރައްޔިތުންތަެކއްބޭނުންވާ ވަރަުށް ގިނަ  ންއަްނނަ އަުށްވަޒީފާ. ވަރަުށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަެކއް؛ މި އޮންނަނީ

ން ްސކޫލުން ބޭރަުށް ނުނިކުމެފައި، ެގއިން ސްކޫލަުށް ކުދި ފައި،ކުމެނިއި ިތބި މީހުން ބޭރަުށް ނުއޮފީސްތަުކގަ، އިނުދެވިފަ

 މިކަހަލަ ވަރަުށް ގިނަ ހާލަތްތައް ދިމާވެފައި ހުރީ. ،ުރވެރިން ެއއަރޕޯޓަުށް ނުެދވިފައިދަތު ބޭރަުށް ނުނިކުމެފައި،

މެންގެ ވެސް ަޙއްޤުތަކަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުްށ އަޅުގަނޑުމެން މި ހުރިހާ ކަމެއް ެވސް ކުރަންޖެހޭނީ ހުރިހާ އެން

މި ދެކޭ ޑިމޮކްރަސީގެ  މެންސިޔާސީ ޕާޓީތަކަުށް އަުޅގަނޑު ޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި . އަގެންޙުރުމަތްތެރިކޮުށް

ލިބޭ  . އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނުންނެފާޅުކުރުމާއި އެްއެވއުޅުމުެގ މިނިވަންކަން ދޭންޖެހޭ ތެރޭން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޚިާޔލު

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމަން އެބަޖެހޭ.  ޚާްއޞަކޮުށް، ސަުރކާރުން ތަންތަން ކަނަޑއަޅާ އެްއެވވޭނެ ،އެންމެ ފުރިހަމަ ކަމަކީ

ބޭނުންވަރަކަުްށ  ބޭނުންވަރަކަުށް މުާޒހާރާކުރަންވީ.ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.  ވީންދުވާުލ މުޒާހާރާކުރަ އިތަންތަނުގައި ރެޔާ  އެ

ސަރުކާރަުށް ނޫނިއްޔާ އެހެން މުައއްސަސާތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން  .ރަްއޔިތުންނަުށް ފޯރުކޮުށްދޭންވީ އަޑު ައޅުގަނޑުމެންގެ

ްއ ޮއންނަންޖެހޭނެ. މި ގާނޫނުން ގޮތްތަކެ ،ކުެރވޭނެ ފުރިހަމަ ގަިއޑްލައިެނއް . މިކަންވީބޭނުންވާ އަޑުަތއް ފޯރުކޮުށްދޭން 

 30ކުރާތާ ރީން އެބަޖެހޭ މި ގާނޫނު ތަންފީޛުޔާ ހޯމް މިނިސްޓްފުރިހަމަކޮުށްދޭ. އެހެންީވމާ، ސަރުކާރުން ނޫނިއް އެކަން

ކުގައި ހަމަ ދެން އިޢުލާންކޮުށްފައި އަްނގަްނ އެބަޖެހޭ. މުޒާހަރާތަ ދުވަސް ތެރޭގައި ކޮންތަންތަެނއްކަން ކަނަޑއަޅައި

ފުލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަުށް އު އަދި ެއކަންތައްތަުކަގއި ައޑު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަުށް ވެސް  ކުއްލިައކަުށް ހުއްިޓގެންދިޔަމަ

ވުމަުށްފަހުގަިއ ކުރާ ގޮތުަގއި މި ގާނޫނު ތަންފީޛުވެސް އުނަދގޫ ތަކުލީފުތަެކއް މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ައުޅގަނޑު ގަބޫލު

 އިމާ ތަން ކަނޑައެިޅގެން އެނގިގެންދިޔަ މިކަން ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. މުޒާހަރާކުރެވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެއްެވވޭނެ ތަން

. ވަރަުށް ނެރަުށް ބޮޑު ެއހީތެރިކަމެއް ލިބޭޓަކައި ވަ ދެން، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިފަދަ ކަންތައްތައް އޮގަަނއިްޒކޮުށް ރޭވުމަުށް

ކަންތައްތައް ުކރައްވާނެ ގޮތް އެނގިގެން މި  މު ރަްއޔިތުންނަުށް ވެސް ެއ ބޭފުޅުން މިބޮޑު ފަސޭހަކަމެއް އަންނާނެ. އާއް

ޭއގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ދެން، މާލޭ މަގުމަތީަގިއ އަންނަނީ. އެހެންވީމާ، 

 އަާދކުރުމާއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ... ހިނގާއުޅުމާއި ވިޔަފާިރކުރުމާއި، ވަޒީފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުވަނީ އަރު ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އަުށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު
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 :ވާހަކަެދއްެކވުން ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ބިލަުށް ފުރަތަމަ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުނު ދުވަހު ެވސް އަުޅގަނޑުމެންެގ ޕާޓީން 

ކަނޑަެއޅިގެން ޚިލާފަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ ބިލެކޭ. ެއއީ،  ވަނަ މާްއދާއ32ާނޫނުއަސާސީގެ ޤާ، ންނަވަމުންދިޔަ ވާހަކަައކީދަ

 ނުލާ އެއްވެުއޅުމުގެ ޙައްޤު  ގެ ހުއްދަ ކުރީން ހޯދުމަކާ ނުލާ،. ކުރީން ހޯދުމަކާ ދައުލަތު، ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނ32ީ

ފުލުހުންގެ ފަރާތުން،  ،އޮތީ . މިހާރު މިތަނުަށް ސަރުކާރުން މި ހުުށަހެޅުއްވި ބިލުގައި މި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށް ލިބިގެންެވއޭ

ނޫނުއަސާސީއާ ން މެނުވީ އެްއެވވޭަކުށެއް ނެތޭ. ޤާގެފުލުހުންގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ހޯދައި ޕޮލިސް ސްޓޭޓެއްގެ ތެރޭން

އް. މެ ރައްޔިަތކަުށް މާ ރަނގަޅަުށް ވެސް އެނގޭ ކަމެއޮތީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ކޮން ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފަުށް އޮތް ެއއްަޗކަުށް މި

އޮތް އަރަިއގަންނަމުންދާ ތަން މި ފެންނަނީ. އަދި ދިވެހި  މިހާ ސާފުކޮުށް ހުރި ޙައްޤުތަކަުށް މި މިހާ އާދައިގެ ކަންަތއްތަްއ،

ޮބޑެތި ކޯޓު ންނަވާ. ަނއިެބއް ހު ބަންޑާރަ ަނއިެބއް ވެސް ހުންނަވާ. ހަމަ ވަރަުށް ބޮުޑ ބަންޑާރަދައުލަތުގަިއ 

އެްއޗެހި މަޖިލީހުަށް ދައުލަތެއް ާބވައޭ. މި ބާވަތުގެ  އީއަރާ މިއްަބވަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ހިތަުށްގެން ތިތުރުކުރަްއވައި 

 ތަނުގައި ދެން  އަދި މި ،ގެންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިންަނވައި  ކަނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަުށް ޤާނޫނުއަާސސީއާގެން ހުުށަހަޅުއްވައި 

ވަރަުްށ  ލީހަކުން މި އޮތް ފޭިރގަންނަމުންދަނީ. މިއީގެން ސަުރކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިޅުން ތިއްަބވައި ތިއްބެވި ވެސް ބޭފު

ވަރަުށް ބޮޑު  ޤުތައް ެދކެ އެންމެ ޮބަޑުށް ބިރުގަންނަނީބޮޑު ގޮން ހުސްވީމާ ސަުރކާުރތަކުން ކުރާ ކަމެއް. ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއް

އަދަދެްއގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ މިހާ ގިނަ  ،ާބވޭ މިހާ ބޮޑަުށްކީްއވެސްވުމެްއަގއި. އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރާ ގޮން ހު

ދެކެ މިހާ ބޮަޑުށް ބިރުފުޅުގަންނަވަނީ ކޮްނ  ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ މެންަބރުން ތިއްބަަވއިގެން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ގެން އުުޅނު ބޭބޭފުޅުންނަުށް ވެގެންދިަޔ އި ރުއްސަ އެންމެ  ،އެންމެ އަރިުހަގއި ހުރެ ބާަވއޭ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްސަބަބަކާ 

މީގެ  މިސާލަކަުށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް؛ ގޮތް ވެސް އެބަ އެނގޭ ނޫންތޯ. އެންމެ އަރިހުގައި ިތއްެބވި ބޭބޭފުޅުން

މި ސަރުކާރު  ވެސްބު ރައީސް ޖަލުގައި ނޫންތޯ. ހަމައެއާއެުކގަިއ، ދެންއިވެަވޑަިއގަްނނަވާ މަޖިލީހުގެ ނަކުރީަގއި ނިސްބަތް

ޤައްޔޫމާ ޅުން ޖަލަުށް. އެހެންވީމާ، ޔާމީން ޢަބްދުލްމަސައްކަްތކުރެްއވި ހުރިހާ ބޭފު އެންމެ އަރިހުަގއި ގެންނެވުމަުށް

ެވސް ނެތޭ. ނިކަން ބައްލަވާ ތެރި ރައީސް. ހަމަ އެްއގޮތަކަުށް ގާތްވުމަކުންެނއް ނެތޭ ސަލާމަތްތެރިކަމެއް. އިްއޒަތް

ވެސް ގާތުން ޮބޑަުށް ަކއިރިން ސެލްފީ ނެގުުނ ޓަކަިއ، ވީހާ ަނމުންނަމަ ބްރޯ. ބްރޯއާ ގާްތވުމަުށްއަޅުގަނޑުމެންގެ މަޝްހޫރު 

ބޮޑަުށް އަިރސް ބޭފުޅެްއގެ ގޮުތަގއި ދެްއކި ވަަރކަުށް މި ބޭފުޅުންނަުށް  ،މީހަކީ ބޮޑަުށް ތާއީދު އޮތް މީހެއްގެ ގޮތުަގއި

ްނވީމާ، ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ސް ނެތޭ އިނގޭތޯ ޖަލުގައި. އެހެ. މި ވަގުތު ބްރޯ ވެއެރުން ލިބޭ ކަމަުށް ދެކިގެން އުޅުނީކުރި

ގާތްެވވަަޑިއގަތުމަުށް ބޮޑަުށް އުުޅްއވިެއްއ  ން ޚިލާފު ކަންތަްއތައް ކުރަްއަވއި،ނޫނުައސާސީއާ ކަނޑައެިޅގެރުއްސަވަން ޤާ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަުށް، ޓަކައި ުށްޤައްޔޫމަމާ، މި ާބވަުތގެ؛ ާޔމީން ޢަބްދުލްކަމަކު ނެތޭ ސަލާމަތްތެރިކަމެްއ. އެހެންވީ
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ިތއްބެވި މެންބަރުން ނުކުރަްއވަންވީ. މި  ސައްކަތް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިގަތުުމގެ މައި އްޤުތައް ިނގުޅަޓަކައި މި ބާވަުތގެ ޙަ 

 އް ކޮުށްދެްއވިކަުމގައި ުށް އެ ބޭފުޅާ ބޭނުންފުޅުވި ކަންތައްތައިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ކިތަންމެ ވަރަކަ ކަމެއްނެތޭ ސަލާމަތްތެރި

ވީނަމަވެސް އެްއވެސް ޔަޤީންަކމެއް ނެތޭ މާދަމާ އިންނާނީ އެ ބޭފުޅަކު ޖަލުގައި ނޫން ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ހެޔޮނުވާެނ، 

ހެޔޮނުވާނެ މި ބާވަތުގެ ކަންަތއްތައް ކުަރްއވާކަުށް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އެންމެ ބޮޑު ބިަރކީ ޙަޤީޤަތުގައި ޖަެލއް ނޫން. 

ބޮޑު ޖަލަކީ ބިރު. ިބރެއްގެ ތެޭރަގއި، ާތއަބަދަުށް ބިރެއްގެ ތެޭރަގއި ފިތިފިތިފިތިގެންޮގއްސަ ބިެރއްެގ ތެރޭަގއި  އެންމެ

ތިބުމަކީ، މުޅި އުމުރުދުވަހުަގިއ ތިބުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ޖަލު. އެހެންވީމާ، މިހާ ބޮޑަުށް ޖަލެްއގެ ތެރޭަގއި އަިމއްލަ ނަފުސު 

ތި ފިރިހެނުންނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބޮޑެތި މާސިންގާ ފިރިހެނުން މި ތިބެނީ. މިވަރުގެ ފިތޭކަުށް ހެޔޮނުވާނެ ނޫންތޯ. ބޮޑެ

ބިރުގަންނާކަުށްނުވާނެ މި ބާވަުތގެ ވެިރކަމެއް ދެކެ. އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަަބދުވެސް ެއްއވެއުޅުާމއި ޚިޔާުލ 

ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމަކާ ަވކިކޮުށްޭދ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ައސާސް.  ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމަކީ، ލިބަރަލް ޑިމޮކްރަސީައކާއި 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި އެްއވެުއުޅމުގެ މިނިވަންކަން ތަންމިނަުށް އޮންނަންޖެހޭ. މި ބޭބޭފުޅުން އިދިކޮޅު ޕާީޓއެްއގެ ގޮތުަގއި 

ނުލާތޯ؟ ރޭަގނޑު ދަންވަރު އެމް.އެމް.އޭެގ  ތިއްބެިވއިރުަގއި މި ަޙއްޤުތަުކގެ ބޭނުން ނުހިފާތޯ އިންތިހާއަުށް. މަގުތައް ފުަރއެއް 

ބިއްލޫރިތަކާިއ، އެ ތަނުަގއި ހުރި ބެރިކޭޑުތަކާިއ، އަލިފާންބޯަޅއާިއ، މި ކަންތައްތަްއ؛ ފެންފޯއްރުއް އުފުރުމާ، މި ކަންކަން 

ންޖެހެނީ ޖަލުގައި ނުހިންގަވާތޯ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް؟ ވެިރކަމަުށް ަވޑަިއގަތުމަުްށފަހުގައި ހުރިހާ ނޫްސވެރިން ވެސް ތިބެ

ކުރީ ދުވަހު ވެސް ައޅުގަނޑު ދެންނެވި ފަދައިން. ދެން މުޒާހަރާއެއް ކުރާ މީހަކު ވެސް ޮއންނަންޖެހޭނީ ޖަލުގައި ކަމަުްށ 

މި ވަނީ. މާލޭގެ މުޒާހަރާެއއް ނުކުރެވެނީ ެއްއގޮތަކަުްށވެސް. މިހާރުވެސް ގާނޫނު އޮްތއިރުަގއި ވެސް ނުކުެރވެެއއް ނޫންތޯ؟ 

ހަމަ ސީދާ ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރުތައް ކޮުށްގެން ކުރުމުގެ އެްއވެސް ފުރުޞަތެްއ ނުދޭ ނޫންތޯ؟ ނުވާތާކަުށް ހަމަ ހިލާ، 

ހަރުގޭަގއި ތިއްާބ އަުޅގަނޑުެމންގެ ނައިބު ަރއީސް ހަުރގެެތރޭ ޕޯޑިއަުމގައި ުހއްޓާ އުފުރާލައިގެން ގެންދިަޔއީ. އިްއޔެ، 

 ިނކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ޕާީޓގެ ރޮަޒއިނާ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު؛ހަކަަދއްަކވަކުރީ ދުވަހެްއަގއި އަުޅގަނޑުެމން ހަރުގޭަގއި ވާ

އަރަިއގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ،ހަރުެގއަުށް ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން އެތާ މަތީ، އެ ބޭބޭފުޅުންނަުށް އެހާ ފުރައްސާރަކޮުށް

މިއަދު ތަސް ދެީނކީ ވެސް ނޫން. ދެން ނެ ،ނޫނު އޮތަސްތަން ހުއްުޓާވލައި، ެއްއވެސް ފުރުޞަތެއް ގާ އެ ،ހިފަހައްޓައި

އިްއޒަތްތެިރ ކުރަނީ.  ނޫނުން ސީދާ ރަސްމީ ސިފައެއްަގއި އެ ޙައްޤު ނިގުަޅއިގަތުުމގެ ކަންތަްއތައް މިއަމުދުން ގާ އަދި މިއީ

ގޮތަީކ  ވާޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނަކން ނިގުޅަިއގަތީމަ  ،ުއޅުމުގެ މިނިވަްނކަމާއިއެްއވެ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ރައީސް.

ލަރޝިޕް ބޮޑެްއގެ ވެިރެއއްގެ ދަިރއަކު ނުޙައްޤުން އަތުލަިއގަތީމާ ެއ ްއގެ ދަިރއަކަުްށ ލިބެން އޮތް ސްކޮތިޔައިން ބޭފުޅެ

ަވންޏާ ޖަލަުށް. މުޒާހަރާއަކަުްށ  ުށް ދާނީ. ޚިޔާލެއް ފާުޅކޮުށްފި ކަމަުށްފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންަކން ނޯންނާނޭ. ޖަލަ ޚިޔާލު

ރިައކު ދައްކަނީ. ގޯީތގެ ބަެއއް ބޮޑުންގެ ވެ ވިްއޔާ ޖަލަުށް ދާނެކަމުގެ ބިރު މި ކަމަުށް ވަނީ އަޅައިފިހިތުނުކުންނަ 

ގޮތަުށް މި ކަންތައްތައް ކުރަނީ. މިީއ މިކަމުގެ ނުރައްކާ ކަމަކީ  ދާ ެވގެްނ ނުކުތީމަ ޖަލުަށް ދަމައިގަތީމަ އެ ޙައްޤާ 

ލަތްތެރިކަމަކީ މީ. އިއްޒަތްތެިރ . ހީކުރަްއވާ ގޮތަކީރުަމުށް ގަސްތުކުވެރިކަން، ތާރު ވެރިންްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ޚުުދމުޚްއި
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މިީއ ރައްޔިތުްނ ދެެކ ބިރުގަންނަ ވެިރކަމަކީ ވަަރުށް އަވަހަުށް ެވއްޓޭނެ ވެިރަކމެއް. ެއއީ ދުނިޭޔގެ ތާރީޚު  ރައީސް

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ.  ދައްކާފަިއވާ ގޮެތއް. ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއއްގޮތަުްށ  ތެރޭގައި ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ދޫދުގެޙުއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ ޝުކުރި

 ތްތެރިވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އްެކވުމަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ނަސޭހަދެޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުއިއް 

 ުށް. ޢަލީ ޝާހައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުން ދެކެ ބިރުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަުށް އަނިޔާުކރާ ވެރިންގެ ވެރިކަން ވަރަުްށ 

ައކީ އެއީ ވަރަުށް ެތދު ވާހަކަެއއްކަން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މާޒީން ވަނީ ފެނިފަ. ކަމަުށް ވިާދޅުވި ވާހަކަ އަވަހަުށް ވެއްޓޭނެ

ތަަމއްދުން  ،ތަހުޒީާބއި ،އެފަދަ ވެިރއެއް ނޫން މިައދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަީކ. ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ކުރިއެރުާމއި

ޑު އެދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ކުަރްއވާ ބޭފުޅެއް. އެެހންވީމާ، އަޅުގަނނެސްދިނުމަުށް ޓަކަިއ މަަސއްކަތްގެ

އުލެއް ދިވެިހ ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމު އުފާވެރި މާޙަެއކު އަމަންައމާން ތަނަކަުށް ހެދުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަ ސުލްޙަވެރިކަމާ

 ކުރައްވާ މަަސއްކަުތގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަތުން. ރައްޔިތުންނަުށް ގެނެސްދިނުމަުށް ޓަކައި މި

ފުލުހުން ގޮސް ހުރަްސއެޅި  ،ނަމަ  ކަމަުށް ވަނީ އަުޅގަނޑުމެން ެއްއުވމެއް ބާްއވާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނު ިއނގޭތޯ

ސިޓީގެ ވާަހކަެއއް ނޫން. މުޅި ރާއްޖޭގެ އެހެން ތަންތާ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަްނގާފަިއ  މަންޒަރު. މިދަންނަވަނީ އަދި މާލެ

ަގޑިއިރު ކުރިން ެއ ެއްއވުން ާބއްާވ ތަނެއް އަންގަންޖެހޭނޭ.  24ގަާވއިދެްއގެ ދަުށުން ފުލުހުންގެ  ،އޭރުަގއި ވެސް އޮތީ

ކަމަުށް.  ބޮޑަުށް ވަކާލާތުކުރެްއވި ބޭުފޅުން އިނގޭތޯ ެއއީ ެއގޮތަުށް ެއކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން އޭރު އެްނމެ މި

ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އެްއުވމެއް ބާއްވާ ކަމަުށް ވަންޏާ. ގަިޑއިުރ  24އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވެ ފުލުހުންނަުށް އަންގަން 

ހައިޯކޓަުށް  ،ވާކޮުށްޏާ ައޅުގަނޑުމެންގެ ަމއްޗަުށް ދަޢު އަދި ޭއެގއިތުރަުށް ައޅުގަނޑުމެން އެްއވުމެްއ ބާްއވައިިފ ކަަމުށް ވަން

ދެއްެކވީމަ އަުޅގަނޑު ހަމަ ޅުވި ބޭފުޅުން އެގޮތަުށް ވާހަކަފު ގެންގޮސް މިފަދަ އެތައް ކަްނތައްތަކެއް ހިންަގވާފައި ތިއްބެ 

ނުދައްަކވައި ކޮންމެެވސް އެްއގޮތަކަުށް ާވހަކަދެއްެކވުމަުށް އިއްޒަތްތެިރ ގޮތަުށް ވާހަކަ މިއަދު ލަދުވެތިވޭ. އެހެންވީމާ، ދެއިރު ދެ

ސާީސ ބޭފުޅަކު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަުށް ޤާނޫނުއަ މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. އެއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ

އުލެއްަގއި އަުޅގަނޑުެމން އެންމެންނަކީ ވެސް މި ޑުމެން އެބަޖެހޭ ޑިމޮކްރެޓިކް މާޙަމާނަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅަގނ

ލަން އެބަޖެހޭ. އްދާ ފުރަތަމަ ައޅުގަނޑުމެން ބަލައިވަނަ މާ 16ޤާނޫނުއަސާސީ ިކޔަން އެނގޭ މީހުން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަން ފުރަތަމަ ދިނުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެަފއިާވ އެއީ އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިވަން



37 

 

އުލުަތކުަގިއ ެއއީ މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް މާޙަ ދީފަިއވާ މިނިވަންކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި، މާއްދާ. އެ މާއްާދގައި ބުނަނީ

. އަުޅގަނޑުމެން ތެރޭަގއި ެވސް ހިފެހެއްޓެންޖެހޭނޭ އެ ޙައްޤުަތއް ހިފެހެއްޓޭ މިްނވަރަުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ

ލަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ރަން މިޖެހެނީ ކީއްެވގެންތޯ ބަލައިއްމުކުންނުަށް މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް އާމިއަދު ފުލުހު

 ،ވަނީ ކަންބޮޑުވެފައި މިބޮޑަުށް  ބޭނުން އެހެން ވާހަކައެއް ެވސް އެބައޮތް. މިއަދު ފުވައްުމލަކު ރައްޔިތުން ވަރަުށް

މަ ފުވައްމުލަކު ނެެރގަނޑު އަދި އޭެގކުރިން ހަ ވާތީ. ފުވައްމުލަކު ާރުޒވާ ކަނަުށް ުނަވތަ ފަރަުށް ބޮޑު ބޯެޓއް އަެނކަިތވެފައި

 80 އަދި ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ވަރަކަުށް ފޫޓުގެ ދޯންޏެއް ވެސް ވަނީ ުއރިފަ. 110އްދަުށް ސަރަހަ

ދޯންޏެއް؛ މި ސިޔާސީ އަރައިރުންތަުކގެ ބަދަލުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުަށް  ފޫޓުގެ

ދޭތެރޭަގިއ ވިސްނަަވއި އަުޅގަނޑުމެން  ދަންނަވާލަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތަކާޙައްލު ހޯދައިދެްއވުމަުށް އަުޅަގނޑު 

ިއެގން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުީމ ބަދަލުގައި މިފަދަ ކަންތައްތަކަ ހަޅަތާލުކުރުމުގެ ،އްވެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަކުން އެ

ބެހޭ ފަރާތްތަކަުށް އަޅުގަނޑު  ހިނގާުށޭ. ކަމާވަތަ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢަުށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަަކއިގެން އުޅެމާނު

 3ރަުށަުށް ެގއްލުން ލިބުމުގެ ކުރީަގއި މިދެންނެވި  މާ، އެދަންނަވާލަން ފުވައްމުލަކަކީ ަވރަުށް ނާޒުކު ރަުށެކޭ. އެހެންވީ 

 ުކރަން އެބަޖެހެއޭ. އަުޅގަނޑު ިމދަންނަވާ ވާހަކަައކީ... ކުރުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްއުޅަނދު ވެސް ަނގައި ސަލާަމތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 އައީ މި ޤާނޫނުއަސާީސގައި  ފަހަރު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ހިތުން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް މި

ފަްއތަރެއްގެ އޮތުމުން މިކަމަުށް  ިއ، މި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އާން ދޭތެރެއަކުްނ މައްސަލަތައް ހުރުމާވެސް މިހެ

ަރއްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި ރަނގަުޅ  ،ކުެރިވގެން ަރއްޔިތުްނގެ ވާހަކަ ވެސް ެދކެވި ޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެްސ މަސައްކަތްއަ

އާދެވުނީ ކޮހުންގެ  އިއްތިފާޤުން އަުޅގަނޑަުށް މި ،. އެހެންނަމަވެސްކަންތައްތަެކއް މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ކުެރވިދާނެ ކަމަުށް

. ިމތާ ކޮސް ވާހަަކއެްއ ނޫންތޯ މިީއ ބޮުޑ ކޮހުންގެ މަޖިލީހެއް ިމއީމަޖިލީހަކަުށް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހެއް ނޫން މިއީކީ. 

 ދައްކަނީ. ކަނަޑއެޅިގެން... މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



38 

 

އި މަޖިލީހުގެ ޮއންނަ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަުށް މުޚާޠަބުކުރަްއވަ މެންބަރުންނާމަޖިލީހުގެ  ބަރު.ްއޒަތްތެރި މެންއި

ދެްއކެވުމަުށް ދަންަނަވން. ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ކުޑައިމީްސކޮުށް ބަްސބަސް ވިދާުޅވުމަކީ މަޖިލީހުެގ ވާހަކަފުޅު

އެްއގޮތަުށް  މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ، ގޮުތގައި ހުންަނވައި  ގެހުގެ މެްނބަރެއްގަާވއިދު ހުއްަދކުރާ ކަމެއް ނޫން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ

ތިރާމުކުރެްއވުމަކީ މަޖިީލހުގައި ގެންުގޅެންވާނެ ިރވެތި އެހެން މެންބަރުންނަުށް ވެސް އިޙް ކަންކަން ކުިރއަުށް ގެންަދވަިއ،

 އަުށް ަވޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. އިގެން ކުރި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅަ އުސޫލުކަމުަގއި ދަންނަވަން. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ވުރެ ވެސް ކަނޑުކޮހުންގެ މަޖިލީހެއް މީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  މި މަޖިލީހަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ކޮހުންނަުށް

ަދއްަކވާުށޭ! ރި ރައީސް ރިޢާޔަތްކުަރއްަވއި ވާހަކަފުޅުނު، ިއްއޒަތްތެހިނގާ ކަންތައްތައް މަނިކުފާ މި މަޖިލީހުގައި މި

އް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޙއްޤުތަްއ ނިގުޅަިއގަނެ، އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ލިބިފައި ހުރި ޤާނޫނުއަސާީސން ކަުށަވަރުކުާރ ޙައްޤުތަ 

ނޫނުަތއް ހަދަިއގެން ޤުަތއް އިތުރު ގާިޅގެން އޮތް ޙައްކަމަުށް ަކނޑައެ ބަދަލުނުގެނެވޭނެ ޤާނޫނުއަސާސީން މި ޙައްޤުަތަކުށް

ކުރެޭވއިރު މިއީ ުނވޭ ކޮސް ކަމަކަުށް. އަުޅގަނޑު އެ ކޮހުްނނޭ އަޅުގަނޑަުށް ދެންނެވުނީމަ ހަނިކުރުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތް މި

ކަންތައް  ބޫލުކުރަންެޖހޭ ޙަޤީޤަތް. ކޮސް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަވަނީ. މިއީ މީގެ މައްސަލައަކީ އެ ގޯހަކަުށް މި

ބަހެއް. ރަދީފު ބައްލަވާ! ކޮހުންނަކީ ކޮންބައެްއކަން، އެއީ މޮޔަ ކަންތައް ކުރާ މީހުންނުަށް ބުނެވޭ ބަހެއް އީ ދިވެހިކުރުން މި

ވެސް ކޮހުންނަުށް ވާނީ.  ކޮސް. ކޮސް ވާހަކަ ަދއްކަްނޏާ އެ  މޮޔަ ކަންތައްަތއް ކުެރވެންޏާ ކޮހުންނަކީ. މި މަޖިލީހުގައި

 އަދި ބަސް ބުނުމުގެ މިނިވަންކަްނ؛ ސާސީން ރަްއޔިތުންނަުށް ެއއްެވއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާިއ،ވާނީ ޤާނޫުނއަ އަޅުގަނޑު ދަންނަ

ާސސްކުެރވިފައި ުހންނެވި ބޭފުޅަކީ ިއއްޒަތްތެރި އެންމެ ރަނގަޅަުށް އިހުމި މިނިވަންކަން އޮތުމުން މީގައި ހުރި ބިުއޓީ 

ހަަކ މިީއ ޙައްޤު ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި ދަްއކާ ދައްާކ ވާ ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި

ކިތަންމެ ބޮުޑ  ތަންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނަޔަސް، ގާނޫނުތަކަުށްދަނީ. ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ކި ވާހަކަތަްއކަން ކަުށަވަުރެވގެން މި

ކުެރވޭނެ. މި ރާއްޖޭަގއި ނޫ ޤާނޫނުއަސާީސ އުޅުަނސް މިކަމެއް ނުރައްޔިތުން އޮބިައޅަން، މަުށް ިވޔަސް ކަ ބަދަލެއް ގެނައި

ކުެރއްިވއިރު ސީ ގެނައުމަުށް ަޓކައި މަސަްއކަތްިއްއޒަތްތެރި ރައީސްމެން މި ރާއްޖެއަުށް ޑިމޮކްރަ މެން،އޮތްއިރު، މަނިކުފާނު

ތަްއ ނޫ ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތްއިރު އެްއވެސް ަޙއްޤެްއ ނެތް. ހުިރހާ އެްއޗެްއ، ޯކޓު ވެސް، ައދި މިނިވަން މުއަްއސަސާ

އޭރު ައޅުގަނޑުމެން ތަޖުރިބާނުކުރާހާ ، . އެހެންނަމަވެސް އިހުރިހާ ޙައްޤެއް ވެސް އޮތީ އެންމެ ބޭފުޅެއްގެ އަުތގަ ވެސް، މި

ރުުނގަިއ ވަނަ ގަ 21ޖެހޭ. ައޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކަން އެބަ ލަތު ތަޖުރިބާކުރެވެމުން މިބިރުވެރި ނުރައްކާތެރި ހާ

ހުރި  އަުޅގަނޑުމެން އަމިއްލައަުށް ލިބިފައި އްތަކެއްތޯ މި؟ބެެގން ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަންތަވަނަ އަހަރުަގއި ތި 2016

ުށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން މި ކޮްނގޮތަކަ މި. ިމއީ ކޮން އިންސާފެއްތޯ؟ ލަނީުޅގަނޑުމެން އަމިއްލައަުށް އެއްަލއިޙައްޤުތައް އަ

ހަކަ ަދއްކަްނ ވާ އެްއޗެހި ދިޔައިމަ މި މެންގެ ޢަމަލުތަކާުށް އަުޅގަނޑު ދަރަޖައަ އެހެންީވމާ، މިޖަސްޓިފައިކޮުށްދެވޭނީ؟ 
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އެބަޖެހޭ ހުރިހާ މޭރުމަކުން. ހުރިހާ ބަހުރުވައަކުން ިމ ވާހަަކ ދައްކަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނިްއޔާ މި ައޑެްއ ނީވޭނެ. މިތާ 

ކޮންވާހަަކއެއް ަދއްާކ  ުބނޭ މިއްކީމާ ރަްއޔިތުން އެބަާވހަކަދެބަހުސްަގއި މާ ރީތިވެލާފައި ތިެބގެން ހަމައެކަނި ބިލަުށް 

ރިޢާަޔތްކޮުށް ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނީ.  އަުށްކުރެވޭ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ  މިތާ މި ،ހިނގާ ކަންތައްތަާކއި ހެއްޔޭ. މިތާ މި މީހެއް

، އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ ،ވަނަ މާއްދާަގއި ެއބަބުނޭ 32ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަުށް ާސފުކޮުށް އެބަބުނޭ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ވަަނ  16ލިބޭ.  އުޅުމުގެ މިނިވަްނކަން ރައްޔިުތންނަުށް އެބަމަކާ ނުލައި އެއްވެ ދައުލަތުގެ ެއްއވެސް ފަރާތެްއެގ ހުއްދަ ހޯދު

މާއްދާގައި އެ ބުނަނީ ޑިމޮކްެރޓިކް މާޙައުެލއްަގއި އެ ަޙއްޤުތައް ހުންނާނެ މިންވަރަކަުށް ނޫން ގޮތަކަުށް އެ ހަނިނުކުެރވޭނޭ. 

އްޭޖގެ ގާނޫނުަގއި ލިޔެފައި އެބައޮތް. ގްރީން ޒޯުނގައި އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ނުތިބެވޭނެ. ގްރީން ވަރަުށް  ރީްއޗަުށް  ރާ

ވަނަ މާއްދާއާ މި  32ޒޯނުަގއި ެއއްވެނޫެޅވޭނެ. ައުޅގަނޑުމެން ހިނގައިލާފައި ާދންޖެހޭނީ. އަދި މިދަންނަވާ ގޮތުން 

އިރު، ފުލުހުން ހުއްދަ ދޭން އެބަޖެހޭ. ހޯމް މިނިސްޓަރު ފުުށުނާރާނެ އެއްވެސް ގޮެތއް ނެތް. މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަުށް ބަލާ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  32ހުއްދަ ދޭން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ތިބެމާތޯ. މިއީ ކޮންކަހަލަ ވާހަކަތަކެއްތޯ ިމއީ؟ ކިހިނެއްތޯ 

މުގެ މިނިވަންކަން އޮންނައިރު، މިދަންނަވާ، ދައުލަތުގެ އެހެން ފަރާތްތަކެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލާ އަޅުގަނޑުމެން އެްއވެުއޅު 

ދެން އެހެން ގާނޫނުތަކުން މި ހަނިކުރެވިގެްނ، އެހެން މީހެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ސަބަބެއް އަޅުގަނަޑކަުށް ނުވިސްނޭ. 

އެހެންވެއްެޖއްާޔ، އަުޅގަނޑުެމން ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙުކރަންޖެހޭނީ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި މާއްދާ އުނިކުރަންޖެހޭނީ. 

ގަނޑުމެން އެންމެ ެއއްަބސްެވގެން ެއކަން އެހެން ުކރެވިއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މިކަމަުށް ވާހަކަނުދައްކާނަން. އަޅު

އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުައާސސީގައި މިދެންނެވި ޙައްޤުަތއް ކަުށަވަުރވެފަިއވާއިރު މި ހަނިުކރުމަުށް މި ގެނެވޭ ކަންތައްތަަކކީ 

އިންސާެފއް ނުލިބޭ. ދެން މި ވިދާޅުވަނީ ކޯޓަުށް ދާުށޭ. ކޮންތާކު ހުރި ކޯޓެއްތޯ؟ މިއީ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް. 

ކޮންތާކުންތޯ އިންސާފު ލިބެނީ؟ ރާޖޭގައި ތިބި ހުރިހާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ރައީސް ޔާމީނަުށް ބަހެއް ބުނެލަން، ރައީސް 

ޑަރެއް ނެތް. ޮކންތާކުތޯ ތިބީ؟ ޖަލުގައި ތިބީ. ޔާމީން ޒިންމާދާރުކުރުމަުށް ޓަަކއި ސިޔާީސގެ ޕާީޓގެ ތެރެއިން ނުކުންނާނެ ލީ

ޖަލުގައި ތިބީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ މި ރާއްެޖއަކީ މިއީ އިންސާފުވެިރކަމާ ެއކު ކަންތައްަތއް ކުެރވޭ ގޮްތ؛ 

ޔައިރު އަުޅގަނޑުމެންެގ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ހީނުކުރާހާ ދަރަޖައަުށް ދެ އަހަާރއި ަބއިެވގެން ރަީއސް ޔާމީްނގެ ވެރިކަަމުށް ދި

ހާލަތު މި ދިޔައީ. ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވާ ހިސާުބގައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ދަރަޖަައުށް ދިޔައިމަ މި ވާހަކަތައް މި 

މޭރުމުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްކޭނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޮކހަުށް ވެސް ޮގވޭނެ. އެހެނިހެން އެްއޗެއްސަުށް ވެސް ގޮވަްނ 

 ހޭ. އެހެންނޫނީ މި ރާއްޖެ އިޞްލާޙެއް ނުކުެރވޭނެ. ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭކަމީ މިއީ ޔަޤީންވާ ކަމެއް. ުޝކުރިްއޔާ. އެބަޖެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިމަރަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މަދު މުޞްޠަފާއަުށް.މުޙައް
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 ފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަތިމަރަފުުށީ ދާ

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް އިޙްތިރާމުކުރަން. ވަރަުށް ތެދު ވާހަކަފުޅެއް ެއ 

. މިއީ ކަނޑުކޮހުންގެ މަޖިލިސް. މިއީ ހަމަ ކަނޑުކޮހުންގެ މަނިކުފާނު އެ ދެންނެވީ. މިއީ ހަމަ ކަނޑުކޮހުންގެ މަޖިލިސް

މަޖިލިސް. ރައްޔިތުންގެ މިނިަވންކަން ނިގުޅަިއގަންނައިުރގަިއ މި ތަނަުށް އައިއްސަ ޓަީއއަަޅއިގެން ތިބޭކަުށްނުޖެހޭ. މިީއ 

އަުޅގަނޑުމެން މި ތަނުަށް ، އަޅުގަނޑުމެން ދުވާލަކު ތިން ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް މީހުން އެއްތަނަކަުށް ޖަމާނުކުރެވޭނެީތވެ

ކަނޑައަޅާަފއި މިތިބީ މަންދޫބުން. ރައްޔިތުން ކިބައިން ނިުގޅައިނުގަެނވޭނެ. ބަސްބުނުމުެގ ޙައްޤު ނިގުޅައިުނގަނެވޭނެ. 

އަޅުގަނޑު ކޮންމެ ޕާޓީއެްއަގިއ ހުއްޓަސް އަުޅގަނޑު އިދިޮކުޅހަދާ ކަންތައްތައް މިއީ. އަުޅަގނޑު އެއްބަްސވާ ކަމެއް ނޫން 

ޔިތުންެގ ކިަބއިން މިނިަވންކަން ނިގުަޅއިގަތުަމކީ. ަބސްބުނުން ނިގުޅަިއގަތުމަކީ. އެީއ ކުެރވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. ރައް

 މުޒާހަރާކުރަން ހުއްދަ. އެކަމަުކ، މަގުމަްއޗަުށް ނުކުމެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަ

 ިސކުންތު.  53ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް. ބާކީ އެމް.ީޑ.ޕީއަުށް އޮތީ 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

. ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ިސކުންތަކުން ނެތް 53ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މާ ގިނަ ވާހަކަެއއް ަދއްާކކަުށް 

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ގާނޫނާ ދެކޮޅޭ. މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެވސް ދެކޮޅު އިޞްލާެޙކޭ. ައޅުަގނޑުމެން ވަރަުށް ފުރިހަމަކޮުށް 

. މި ގާނޫނު ކުރީގައި ހަދާފައި މި އޮތީ. އޭގެތެރޭަގއި އެހެރީ ދީމިޤްރާތީ މުޖްތަމަޢުތަކުގައި އެކަން ކުރަންވާ މިންވަރަުށް

މިހާރު މި އޮތީ އެ ޤާނޫނުައސާސީން ބޭރުވެ، ހުރިހާ ދިމާލަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފިްއތުމުގެ ނިޔަތުަގއި މި ތަނަުށް 

 ލާފައި އޮތް ހަމަ ސީދާ ޚުދުމުްޚތާރު ވެރިކަެމއް ދަމަހައްޓަން ާލފައި އޮތް އިޞްލާެޙއް. ުޝކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

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

 ސަޢުދު ޙުސައިނަުށް. 

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ލީވިލިގިނ
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ުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙަުށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް އަ 2013/1ޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ތާއީދުކުރަން. މި ކޮމިޓީގައި؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ޢާނޫނުއަސާީސއާ ފުުށުއަރާ ބިލެއްގެ 

ވަަނ  32ސީގެ ގޮތުަގއި ބަހުސްކުރަމުންދާ ހިނދު، އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، ޤާނޫނުއަސާ

މާއްދާގަިއ ބުނެފައި ވަނީ ަދއުލަތުގެ ުހއްދަެއއް ކުރިން ކުރިން ހޯދުމަކާ ނުލާ ސުލްޙަވެރިކަމާ އެކު އެްއެވއުޅުމުެގ 

މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަުށް ލިބިގެންެވއެވެ. މި މާއްދާަގއި އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ރަްއޔިތަުކ ނުވަތަ އެއްވާން ބޭނުންާވ 

ނުވޭ. ިއްއޒަތްތެރި  ކޮންމެ ފަދަ ތަނަކަުށް އެްއވުމުގެ ޙައްެޤއް ިލބިދީފައެއްނުންވާ ކޮްނމެ ހިނދެއްގައި، ބަޔަކު ެއއްވާން ބޭ

ވެސް ަބޔާންކުރަނީ ދައުލަތުގެ ުހއްދަައކާ ނުލާ އެްއވާން ބޭނުންވާ  އިއެާއެއގީކގައި ިމގެނެވޭ އިޞްލާޙުގަ ރައީސް. ހަމަ

ކޮުށްެދއްވަނީ. ގޮތުގެ މަތީން ސަުރކާރުްނ މި ތަނަވަސް ީސއާ ެއްއގޮްތވާއަސާނުނޫތްތަކަުށް އެްއެވވޭނެ އިންިތޒާމު ޤާފަރާ

 ދިނުމަުށްބިދީފައިވާ ޙައްޤު ކަުށަވަރުކޮުށްއަސާސީްނ ރައްޔިތުންނަުށް ލިޤާނޫނު، އެހެންވީމާ، މިފަދަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙެއް 

ހިތްތަކުގައި ނުތަނަވަްސކަން ޓަކައި ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާެޙއް މި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ 

މި ، ރިބާކުރިން. އަުޅގަނޑުމެން ތަޖުނެތް މަސައްކަތެއް. ެއްއެވސް ޝައްެކއް ޓަކައި ަބޔަކު ުކރަމުންދާ އުފެއްދުމަުށް

 ވީޓިވީ ދޮުށަުށް އެއްވެ ީވޓީވީ ތަންތަން ،މުޅި ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮުށް ،ން ތަންތަނަުށް އެއްެވ މީހުންނުަށް އަނިޔާކޮުށްއެމް.ޑީ.ޕީ

ތަންތަން ރޯކޮުށް ތިނަދޫ، އައްޑޫ އަދި މާލޭގެ ތަންތަން ، ެއއްވެ  މަންޒަރު ުދުށިން. މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިޅައި ހަލާކުތަ

 .ކޮުށްދެނީ ސުްލޙަވެރިކަމާ އެީކގައި ެއްއވާންތީާޖއަކީ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުައސާސީން ކަުަށވަރުމިއީ ެއްއވުމުގެ ނަ ؛ރޯކޮުށް

ވެސް އެކުެލވިގެްނަވނީ ސުލްޙަވެރިކަމާ އެީކަގިއ  އި ވެސް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ މި ބިލުގައި މިއަދު މި ފާސްކުރާ ގާނޫނުގަ 

އެްއވާން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ހޯމް  ،ން އެއްވުުމގެ ފުރުޞަތުގޮތުގެ މަތީ ވާއުލަތުގެ ހުއްދައަކާ ނުލާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ދަ

އިދެނީ. ހަމަޖައްސަ ންއިންތިޒާމު މި ސަރުކާރު މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ަތންތަނުގައި ހުއްދަައކާ ނުލާ އެްއވެވޭނެ

ޓަަކިއ  ން ރަްއޔިތުންނަުށް އެ ަޙއްޤު ފުރިހަމައަުށް އަާދކޮުށްދިނުމަުށްގޮުތގެ މަތީ ވާއެހެންވީމާ، ިމއީ ޤާނޫނުއަާސސީގައި 

އެީކގަިއ ެއއާ ރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ހަމަފުރުޞަތުަގއި ފާހަގަކު މި ހުުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙެއްކަން ސަރުކާރުން

ުށް އެްއވެސް ހާލެްއަގއި އެްއވެސް ޕާީޓއަކަުށް ަރއްޔިުތން ޕާޓީ ބޭނުންވާ ތަނަކަ ،އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭުނންވޭ

ނުކުރެްއވުމަކީ ފަދަ ބޭފުޅުން މިގޮތަުށް ަވކާލާތުައސާސީަގއި ލިބިދީފައެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، މިއެްއކުރުމުގެ ޙައްެޤއް ޤާނޫނު

އި އުމުގަ އެީކގައި މި ޤަ ކަމާވެރިކަމާ ެއކީަގއި، މަޑުމައިިތރިކަމެއް. ަރއްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮަތކީ ސުްލޙަ އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދޭ

ދު. ދިއުން. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ވިންދިރިތިބޭނެ އިންތިޒާމު ޤާނޫނުއަސާިސގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ގާނޫނުން ހަމަޖެހިގެން

އެކީަގއި މި  ޮގވުމާއެހެންނޫންނަމަ، އެމް.ޑީ.ޕީ ގޮވާ  .ސަކަރާތްޖަހާކަުށްމަގުމަްއޗަުށް ނިކުމެ ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނުވޭ 

ރަްއޔިތުން ބޭނުންނުވާ ، މީހުން ނުވެގެން މި އުޅެނީ. އެހެްނވީމާ 25ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުން މަގުމަްއަޗުށް ނިކުންނާނެ. މިއަދު 

ެއީކގައި ތުން ބޭނުންަވނީ ސުލްޙަވެރިކަމާ ވަނީ ރަްއޔި ނޫނުައސާސީަގިއ މިޤާޙައްޤެއް ަރއްޔިތުންނަކަުށް ުނެއއް ދެވޭނެ. 

އެްއވަން. މި ގާނޫުނގައި ުސލްޙަވެރިކަމާ ެއކީަގއި ެއްއވުމުގެ ޙައްޤު ފުރިހަމައަުށް ސަުރކާރުން މި އިންތިޒާމުކޮުށްދެީނ 
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ޤުތަކެއް ނޫނުއަާސސީގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ަރްއޔިތުންނަުށް ހުރިހާ ޙައްޤާމި ޤައުމު  .ކެތްތެރިކަމާ އެީކަގއި ތިއްަބަވންވީ

 މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކަުަށވަރުޮކުށްދެއްވާނެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެްނބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އި  ތިމަރަފުުށީ ދާއިރާގެ އިނިޒާމީ މައްސަލަެއއްގަ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ފާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަ ތިމަރަފުުށީ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ވާހަކަދަްއކަދަްއކާ ހުއްޓާ ައޅުގަނުޑގެ ފުރުޞަތު އަނބުާރ ގެންދެވީ ީކއްވެތޯ؟ ދެންމެ އި

މިނެޓުަށް ވުރެ ވެސް ގިނައިން. އަުޅގަނޑަުށް ެއއް މިނެޓު ވެސް ނުދެއްވާ. ކޮަބއިތޯ އަުޅގަނުޑެގ  3ސަޢުދަުށް ތި ދެއްވީ 

ިއގަތުމުަގއި ކޮްނ ރައިޓެއްޯތ ތި ބޭފުާޅގެ އޮތީ؟ ކީްއވެތޯ އަުޅގަނޑު ވާހަކަދަްއކަދައްކާ ުހއްޓާ އަުޅގަނުޑެގ ޙައްޤު ނިުގޅަ

 މައިކު ކަނޑާލީ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކަންތައް ުކރަމުން މި ގެންދަނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން؛ އިްއޒަތްތެރި

މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދަްއކާ ާވހަކަ އަުޑއެހުމުން ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ ކަން ހިނގާފަިއވާ ގޮތް. 

ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ފަރާތުން އެ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަުށް ވާަހކަދެއްކުމަުށް ފުރުޞަތު އަުރވާފައި އޮންނަ ަވގުުތގެ ތެޭރގަިއ 

ދެމުން މި ގެންދަނީ. ރިޔާސަތުން ވަކި ޮގތަކަުށް ކަނޑައެއް ނާޅަން ަވގުތު ދޭކަުށް. ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް  އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު

ކަމަުށް ބަލައެއް ނުގަންނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިުށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ކަމަުށް ބަލައެއް ނުގަންނަން. 

ހިތްތަވާ! އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްވާ! މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިުށީނދެވަަޑއިގަންނަ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް. އުތުުރ ދާއިރާގެ މި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

އްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤައުމުގައި ަޙއްޤުތައް ނިގުޅަިއގަންނަމުން މި ގެންދަނީ ބޭނުން ގޮތަކަުށް. ބްރޯ ެއ އި ޝުކުރިއްޔާ 

އިނީ ކުަޑގޮީޅގައި. އަުޅގަނޑުެމން މިތިބީ ބޮޑުގޮޅީަގއި. ރަްއިޔތު އެންމެން ޖަލުގައި މި ތިބީ. ރައްޔިތު އެންމެން މި ތިބީ 

ގެން އަނިާޔވެިރަކމާ އެކު އަުޅގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަމުން މި ޖަލުގައި. ހަމަ ސީދާ ޖަލުގަިއ ބައިތިއްބައި 
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ގެންދަނީ. އިންސާފެއް ނެތް. މި މަޖިލީހުގައި ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ތާިއދުކުރައްވާ މެންބަރުންނަކީ ހަމަ ސީދާ ކަނޑުކޮސް ގޮފަޅުން 

ވޭނެ. މިއަދު އެ ފާސްކުރަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިުތންގެ ޙައްޤަކަުށް މި ގޮތަުށް އަަރއެއް ުނގަނެ

 ގާނޫނުގެ ދަުށުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ުށް.އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫނަ

 

 

 :މެންބަރު ައޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ވާހަކަދެއްކެވުންއްގަރު ދާއިާރގެ ދި

)ސުލްަޙވެރިކަމާ އެުކ  2013/1ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިއަދު ބަހުސްކުެރވެމުން މި ދާ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ންނަވަން. ސަބަަބކީ، އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ ގާނޫނު( އަުށް ހުުށަހެޅިފަިއވާ ިބލަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުނުކުރާ ވާހަކަ ދަ

 އްޒަްތތެރި ރައީސް. އި ލާފު ބިލަަކުށް ވާތީ. ޝުކުިރއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ސުްލޙަވެރިކަމާ ެއކު ެއއްެވއުޅުމުެގ  2013/1ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި އަުޅަގނޑު... )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ާގނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  75ނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ގަވާިއދުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫ

މެންބަުރ  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަުށުން، އެ މާއްދާގެ )ުށ( ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 3

)ސުލްަޙވެރިކަމާ ެއކު ެއއްެވއުޅުމުގެ މިނިވަްނކަމުގެ  2013/1ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު هللا ޢަބްދު

 ވަނަ ިކޔުން ިއއްަވން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 3ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލުގެ 

)ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކުެގ  2010/10ނަންބަރު  ގާނޫނު، 5.4 އެޖެންޑާ އައިޓަމު އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ -{5.4}

ގެ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު، ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ އިންތިޚާބު

ގަިއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ބިލަުށް އެްއވެސް އިޞްލާޙެއް  2016އޮަގްސޓް  16ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

 ވައިދެްއވަނީ ޤައުމީ ސަލާމަތިގެ ކޮމިީޓގެ ެމންބަރު، ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ލިބިފައެއް ނުވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއް

 އްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން. އިްއޒަތް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެމަނަފުުށީ
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އުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު ދިރާސާުކރައްަވއި ަޤއުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ލޯކަލް ކަ 

 ކޮމިޓީން އެކަުށަައޅާލި ރިޕޯޓް މި މަޖިލީހަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

)ޯލކަލް ކައުންސިލުތަުކެގ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނު( އަުްށ  2010/10ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ، ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ިދރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް 

ޕީ.ޕީ.އެމަުށް އިލާނަން. ގަިޑއިރުގެ ަވގުތު. ޕާޓީތަކަުށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ަދންނަވަ 1ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުލަ 

ސިކުންތު.  24މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުްށ  51މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ  43މިނެޓު  31

މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  3މިނެޓު  4އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

އްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތުަށް އެދިވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަަވން. މިނެޓު.  2މެންބަރުންނަުށް 

ން ޕާޓީތަުކެގ އަްނގާފަިއވާ ުއސޫލެއްގެ މަތީ އިސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަނޑައަޅަ  .މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން

މުންގެންދަނީ. އެއީ ިސޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ީލޑަރުން މި ތަނަުށް މެންބަރުންނަުށް ވަގުތު ދިނުމަުށް ރިޔާސަތުން މި އިންތިޒާމުކުރަ 

ރިޔާަސތަުށް އަންގަިއގެން ވަކި ގޮތަަކުށް ކަންކަން ބަދަލުކުރުމުަށް އި، ފަިއވާ ގޮތް. ރިޔާސަަތުށް މަޖުބޫރުކުރުވަވާއަންގަ 

ރިޔާސަތު މަޖިލީހުގެ  އެދުނަސް ރިޔާސަތުން އެކަްނ އެގޮތަުްށ ކުރާ ގޮތަުށް ހަމަޖެހިފައި ނެތް ވާހަކަ ދަންަނަވން. މި

އެކީ ައޅުގަނޑު ކުރިއަުށްދާނެ ވާަހކަ  ނޫނުއަސާީސއާ އެްއގޮތަުށް ކުިރއަުށްގެންިދއުމުަގއި ވަރަުށް ސާބިުތކަމާޤާ ިއ،ގަާވއިދާ

 މޫސާ. މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުުރ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި ،ބެހޭ މައްސަލައެއް  ދަންނަވަން. ނިޒާމާ

 

 އްސަލަ()ނިޒާމީ މަ

 

 އުތުރު ާދއިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުުށީ

 ،އަނެއް މެންބަރަކަުށް ދެ މިނެޓު ދީފައި ،މިނެޓު ދީފައި 5ރައީސް، ޕާޓީތަކުން އެންިގކަމުގައި ިވޔަސް ެއއް މެންބަރަކަުށް 

 ..މެންބަރަކަުށް ެއއް މިނެޓު ދޭ ގޮތަކަުށް ރިޔާސަަތކަުށް. އަނެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. ރިޔާސަތާ ބެ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. ނިޒާމާ ނިޒާމާ !ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިުށީނދެވަަޑއިގަންަނވާއި

ނޫން.  ިއދު ހުއްދަކުރެވޭ ކަމެއްއުފެދޭ ގޮތަުށް ވާަހކަދެއްކުމަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާ ރިޔާސަތާ ދޭތެރޭގައި ުޒވާބު، ސުވާލުކޮުށް 

ލޯކަްލ ) 2010/10ދާނަން އަޅުގަނޑު. ގާނޫނު ނަންބަރު ހުގެ ގަވާއިދު ހަނދާންކޮުށްދެމުންްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މަޖިލީއި



45 

 

 ލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި އުމީ ސަޤަ، ގެނަުއމުގެ ބިލުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާުބގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ކައު

ރުޞަތު މި އަުރވަނީ ުށް ަބހުސްކުރުމަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ފަުށަނީ. އަުޅގަނޑު ފުރަަތމަ ފުނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަ

އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ވާހަކަފުޅައިގެްނ ރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް. އިްއޒަތްތެއި އުތުރު ދާއިާރގެ ކުޅުދުއްފުުށީ

 ކުރިއަުށް ަވޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. 

 

 ާދއިރާގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ސް. ްއޒަތްތެރި ަރއީއްކަނީ ހަމަ ތި ވިދާުޅވި ބިލަުށް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނުޑ ވާަހކަ މި ދަޝުކުރިއްާޔ އި 

، ގައި އަތްއަޅަމުންދާއިރު ަރއްޔިުތންނަުށް ވާން ހުރި ފައިދާތަކުގެ މަތީ ،އްޤުތައް ިނގުޅަިއގަނެޙަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ 

 އެއްރައްޔިތުންނަުށް އާމްދަނީ ،އަނެްއާކވެސް އަނެއް ސިލްސިލާގެ ބޮޅެއް މިއީ. ރަްއޔިތުންނަުށް ފައިސާއެއް ލިބެންޏާ މީގައި

ލިބެންޏާ އެ ކުޑަކުރެވޭނެހާ ޮގތްތައް ރައީސް ބަލަމުން މި ގެންދަނީ. އެކަމުގެ ދަުށުން މި އިޞްލާޙު ވެސް ހުުށަހެޅިފައި 

އަނެްއކާެވސް ރަްއޔިުތން އިތުރަުށް ކުުްށވެރިކުރުމަުށް  ،ބެހޭ ާގނޫނަުށް އަދާކުރުމާ ތީ. އޭެގކުރިން ހުުށަހެޅިފައި އޮތީ ވަޒީފާއޮ މި

ކޮންމެ މީހަކަުްށ  ،ވަނަ މާއްދާގައި  24ނޫނުއަސާީސަގއި ވަރަުްށ ސާފުކޮުށް ބުނަނީ އި ހުުށަހެޅިފަިއވާ ިއޞްލާޙެއް. ޤާޓަކަ

. މިއަުދ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް ލިބިގެްނވެއޭ މި ،އަިމއްލަ ޒާތީ ދިރިއުޅުުމގެ ޙައްޤުތަާކއި ،އިވެސް މަސައްކަްތކުރުމުގެ ޙަްއޤާ

ރާންޗު ރާއްޖޭަގއި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ ބް އިތޯ މަސަްއކަތްުކރާނެ ބޭރުމީހަކު ނުލާ އުޅެނީ ރާއްޖޭަގއި؟ކޮން ގެެއއްގަ 

އޮފް މޯލްޑިވްސްެގ  ރަުށުަގއި ނެތް ބޭންކު 175ބާކީ އޮތް  ،އިރުުށް ރަުށުގައި. ހުންނަހަދާފައި މި ހުންނަނީ ފަންސަވީހަކަ

އޮޑި ުކއްޔަުށް ހިފައިގެން ެއ  ،އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނުހުންނައިރުގައި ކިހިނެއްތޯ ަރއްޔިތުން  ލާރި ދައްކައިގެން ގޮތްޕެއް އި 

 ން ބޭްނކު ހުންނަ ތަނަުށް ގޮްއސަ،ގެބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮުށް ުށް އޭނައަުށް ދޭ މުސާަރއަުށް ުވރެގެންުގޅޭ މީހާގެ ވަޒީާފއަ  އިގޭގަ 

ކުނުދޫން އްަޒތްތެރި ރައީސް، މައެަކއުންޓް ހުޅުަވއި، ކޮންމެ މަހަކު އޭނަގެ އެަކުއންޓަުށް ލާރި ލާންދާނީ. އި އޭނަގެ

 އަުށް މުސާރަ ދިނުމަުށް ޓަކައިއި ގެްނގުޅޭ މީހާޭގގަ ؛ދެވެނީ .އަުށްހާސް ރުފިޔާ ޓަުށް ދެވެނީ ފަސްފުރައިގެން ކުޅުދުއްފުުށް

ވާނެހާ ގޮތްތަކަުްށ ންވީމާ، ަރއްޔިތުްނނަުށް އުނދަގޫބޭންކަުށް ލާރިލާން އެ ތަނުަށް ދާން މިވަރު ޚަރަދުވޭ އިނގޭތޯ. އެހެ

ދަނީ. މިއީކީ ސް މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިގެންހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން މި ދަނީ. އޭގެތެރެއިން ލާމަރުކަީޒ ގާނޫނަުށް ވެ

ބައްަލވާ މަކުނުދޫ އައްަސަވއިއަޅުގަނޑު ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ރައީސް  އީރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާނެ ގޮެތްއ ނޫން. މި

އީސް. އްޒަތްތެރި ރަހާސް ރުފިޔާއަުށް ދަތުރެއް ލިބެނީ އި ޓަުށް ދެވެނީ. ފަސްއި ކިހާވަަރކަުްށތޯ ކުޅުދުއްފުުށްމީހުންގެ ކައިރީގަ 

ރައްޔިތުން ނުޖެހޭނެ ޮއޑި  ޓެްއ ހުޅުވަން އެބަެޖހޭ.އެ ރަުށުަގއި އެބަުއޅޭ ބޭރުމީހުން. އެ މީހުންނަުށް ތިޔަ ބުާނ އެަކއުން

ހާ ހުންނަ ހިސާބުަށް އެ ުށް. ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުމީެއަކއުންޓު ހުޅުވަިއގެން ލާރި ލާކަ ސްކުއްޔަުށް ހިފަިއގެން ގޮ

ބޮޑު ޖަލެއްގައޭ.  ރައްޔިތުން މި އުޅެނީ ންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ،ޖެހޭނީ. އެހެލާރި ނެގޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަން

އެހެން ކަމެއް ވާްނ  މައްޗަުށް ނިކުމެވެން އެަބއޮތްތޯ؟ކުޑަ ޖަލެްއގައޭ. މިއީ ނޫންތޯ މި އެއްޗަކީ. މިައދު މަގު ބްރޯ އެ އިނީ
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ްސ ން އެހެން ގޮތެްއ ނެތް. މި މަޖިލިަހމަ ނެތް އެްއ ކަމެްއ ާވކަުށް ެވސް. ކުުްށވެރިވުން ނޫ އެބަ އޮތްޯތ މި ޤައުމުަގއި؟

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް ވެްސ ގެންދަނީ. އެގޮތުން، ަރއްޔިތުން ައޅުވެިތުކރަމުން މި  ،ުށްގެން ރައްޔިތުން ކުުްށވެރިކޮުށްބޭނުންކޮ

އްޒަތްތެރި މި މީހުން ވަަރުށް ބިރުގަންނާނެ އި ޮފއްެޗއް ދަންޏާ އޮތީ. ރާއްޖެތެެރއަުށް ފައިސާ މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިފައި މި

އަހަރަުށް ބަދަލުކުރުމުގެ  12އަހަުރން،  10ގޮްސގެނެއް ނުވާނެ ިއންތިޚާބުތައް ވެސް ލާރިެއއް އެ ިހސާބަުށް  އީ ރައީސް. އެ

 5ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކޮުްށފައި ތިބި މީހުން ވެސް  ،މަޝްރޫޢު ހިނގަމުން މި ދަނީ. ރާއްޖެތެރެއަުށް ޢައްޔަންކޮުށްަފއި

ހުންނުަށް މީ 3މީހުން ތިބެންޏާ  7، ނަުށް ހަދައިހުން ތިބެންޏާ ދެ މީހުންހަތަރު މީ ،އިމީހުންނަުށް ހަދަ 3ން ތިބެންޏާ މީހު

ޔިތުން ރައް ،ރައްޔިުތން ނިކަމެތިކޮުށް ،ރައްޔިތުންނަުށް ފައިސާ ނުލިބިހަދަމުން މި ގެންދަނީ. ކޮން ކަމެއްތޯ މި ކުރަނީ؟ 

. މި މަޖިލީހަކު ނގޭ އިނގޭތޯތުްނނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެބަ އެ މި ިހންގަނީ. މި ކަންކަން ަރއްޔި ބިކަ ކުރުމުގެ ޕްޮރގްރާމު

އެިޅގެން ިދވެިހ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަނޑަރަިއގަންނާނެ ފުރުޞަތެއް އި ނޯންނާނެ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަުށް މި ގޮތަުށް އަ

ވާ ބިލުތަކެއް މި ތަނުަށް ލައިގެން ފާސްކުރަމުން ތި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސާއ ޚިލާފަުށް، ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޢާރުޟު

މަްއޗަކަުށް ލާޒިމެްއ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަްއޔިތުންގެ ކަުށް ރައްޔިތުންނަކަުށް ނުޖެހޭނެ އިޢަމަލުކުރާ  ގެންދަނީ. އެ އަުށް

ވާ މާއްދާތައް ައޅުަގނޑުމެންނަުށް މި ތަނުން ފާސްކޮުށްގެން ނެރުނަކަސް ެއއަުށް ނުކުރެވޭނެ ޤާނޫނުއަސާީސއާ ތަޢާރުޟު

 . ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަުށް ތިޔަ ގޮތަކަުށް އަަރއެއް ުނގަނެވޭނެ ޢަމަލުކުރާކަުށް. އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިުތންގެ ބާރާއި ރައްޔިތުންގެ ަބސްބުނުން މި ޤައުމުގައި ތިަޔ ގޮތަކަުށް އަރަިއގަނެގެެނއް އި

އައިމަ ޙައްޖަުށް  ޙައްޖު މޫސުންކަންތައް ކޮުށްފައި  ގެއްުލވަެއއް ނުލެވޭނެ އަދި. އަނެއްކާ ހިތާމަޔަކީ މި ހުރިހާ ނުލަފާ

ގޮތަުށް  ފާފަ ފުއްސެވޭނެތޯ ތިޔަ ވެސް މި މީހުން ދާތީއޭ އިނގޭތޯ. ރަްއޔިތުންގެ ރުހުން ުނހޯދާ ޙައްޖަދިޔަޔަކަސް އެ

ވޮިޑގެްނވާކަން  هللاގެ ކުޅަދުްނަވތަކަމާއި، هللاޔައިމަ. އަނެއްކާ ޙަްއޖަުށް ދި ޤުަތކަުށް އަަރިއގަނެގެން ޮގއްސާއްރައްޔިތުންގެ ޙަ

ހޭ. އަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބިރުގަންނަން އެބަޖެފާ ގެ ކޯهللاްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މީހުން ހަނދާނުގައި ނުެވސް ނެތް އި މި

ޙައްޖަުށް. ޙައްޖަުްށ ދިޔަޔަކަސް އެ ފާފަެއއް  އި ަވގަުްށ ކައިފަ ،އަުށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ ދައުލަތުގެ ފަިއސާއަުށް އިންިތހާ

އަެތއް ނުޖެހޭނެ އެހެނެއް އެހާ ފަސޭހަކޮންެނއް  އިއީ . ޑިލީޓް ބަޓަނެއްގަ ނުފުއްސަވާނެ އިނގޭތޯ. ަރއްިޔތުންގެ ފައިސާ މި 

ޙައްޖުގެ ގޮތުަގއި. ތިޔަ ވަަޑިއގަންނަަވނީ އަމީރުލް . އަނެްއކާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްުށް ޚިޔާނަތްތެރިވެަފއި ދިޔައިމަރައްޔިތުންނަ

ިމ  ގެ ރައީސް އެ ވެަވޑަިއގަންނަވަނީއި މި މަޖިލީހުޙައްޖުގެ ގޮތުގަ އެންމެން ތަމްސީލުކުރާ އަމީރުލް މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ވާ ޒާުތގެ ކަމެއް ނޫން ެއއީީކ  . ރައްޔިތުންގެ ހިތްހަލާލު ނުހޯދާ ތިޔަ ގޮތަުށް ގޮްސގެންތަކެއް ިނގުަޅއިެގންފަހުރިހާ ޙައްޤު

ކަމެއް ކޮުށްފައި، ޮގސް  ރާނެހާއަުށް އަުޅގަނޑުމެން ބިރުގަްނނަންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ކުގެ ޯކފާهللاއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފާފައެއް ފުއްސަަވނީކީ ނޫން އި އްޖުވިަޔކަސް އަދި ެއއީކީ އެ ހުރިހާޙަ

ތިރާމާއި ލޯބި ލިބިގެން ުއޭޅ ން. މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން އިޙް ކުރަމި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަުށް އިޙްތިރާމު އަޅުގަނޑުމެން

ނޫނީ ހާމާނު ރުޢައުނާއި އަޫބޖަހުލު ވެސް، ފިއެެހންނޫންނަމަ، ން. ބާރަކީ އަބަދު އޮންނާނެ އެްއެޗއް ނޫން. ވާ ބަޔަކަުށް
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އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަިނޔާވެރިކަެމއް އިސްކުާރކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ހެޔޮުނވާނެ. މި ސް ިމއަދު ދުނިޔެައކު ނުހުީރސް އި ވެ

 ދާދި އަވަހަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދައްަކވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން  هللاއަނިާޔވެރިކަމުގެ ނިމުން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ 

މަސަލަސްކަމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން. ައޅުގަނޑުމެންަނުށް ބާރައެއް މިއަދު ލިބިފައި ވެސް ޖެހޭނީ ސުލްޙައާއި ސުލްޙަ

ހަދައިގެްނ މި ގޮތަުށް ރައްޔިތުންނުަށް  ބާރަކަުށް ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ބޭނުންކުރަން އޮތްއެ ބާރަކީ އަޅުގަނޑުމެން  ،އޮތީމަ

ްއޒަތްެތރި ރައީސް. ހަމަ އެްއޗެޭކ ނޑުމެން ބިރުގަންނަން އެބަޖެހޭ އިުށް އަުޅގަގެ ކޯފާއަهللا .އަނިާޔވެރިވާން ހެޔޮުނވާނެ

ޤު މި ހުރިހާ ނުބައި ފާސި، މި ހުރިހާ ވަްއކަމާއި  . ދީނާ އަޅުަވއިިމވެނި ކަމެކޭ ،ެއވެނި ކަމެކޭ ،ލާދީނީއޭ  ،ބުނާއިރަުށް

ޤައުމުގައި ހިނގަމުންމިދާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުެމން ބިރުނުގަންނަނީ ކީްއވެ ާބވައޭ އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރާ.  ޢަމަލުތައް މި

ގެންދާަކުށް. މި ކަމެއް ދެމިއެއް ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތަކެްއ ތައްަތއް މި ޤައުމުަގއި ކުރަމުންހެޔޮނުވާނެ މިހެން ކަން

 މި ގޮތަުށް...

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ދެްއކެވުމަުށް އެދެން. ފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން ވާހަކަފުޅުޚިލާ އަސްލުތަކާދީނުގެ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިސްލާމްޝުކުރިއްޔާ އި

އްޒަތްތެރި ހުރިހާ . އި ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވަންވަރަުށް ައދަބުވެރިކަމާ ެއކީަގއި އިއަޅުގަނޑު ހަމަ 

ތައް ޢަފޫކުރަްއަވއި، ސުްބހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުންގެ ކުުށްهللا  ،ނަުށް ވެސް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެމެންބަރުން

މެދު ވާހަކަފުޅުދެެކވޭއިުރަގއި ކީރިތި  އެ ކަންކަމާ .ތަޢާލާهللا ބާ ގަބޫލުކުރަްއވަނީ . އިްނސާނުންނަުށް ތައުފުކުރައްވާމާ

ކަމުަގއި މަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮެތއް ނޫންދެްއކެވުތަުށް ވާހަކަފުޅުތް ސުންނަތާއި ީކރިތި ޤުރުއާނާ ޚިލާފުވާ ގޮރަސޫލާގެ މާ

އްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އި  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިާރގެ

 ޝަރީފަުށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަރަދޫ

ލޯކަލް ަކއުންސިލުތަްއ  ،ްއކަމުން ދަންނަވާފައިވާނެ ުދވަހު ެވސް ވާހަކަދަ އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ކުރީއި ޝުކުރިއްޔާ 

ންަނުށް ޚިދުމަތްކުރުން މަތީ ދެމިތިބޭ . ލޯކަލް ކައުްނސިލުތަކަކީ ވެސް ަރއްޔިތުހިސާބަކުން ނުނިމެއޭ އިންތިޚާބުކުރުމަކުން އެ 

ޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިުދމަތް ދިނުމޭ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭަގއި ޤާއިުމކުރުމުގެ . ރައްބަޔަކަުށް ހަދަން އެބަ ޖެހެއޭ

ތައް ކުރުމަުށް މަގު ތަަނވަސްކޮުށްދިނުމޭ. ިއއްޒަތްތެިރ މަޤްޞަދަކީ. ރައްޔިތުން ަބއިެވރިވުން ޮއވެގެން އެ މީހުންގެ ކަންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންަތްއތަކަުށް ކުރަން ފެުށި ފަހުން ޖެހެނީ ލާމަރުކަޒީ ނިާޒމަުށް ރައީސް. ހިތާމަޔާ ެއކު ދަންނަވަން

ޮއެވގެން  އިދާއިރާެއއްގަ  އިންތިޚާބުކުރެިވގެން އުފެދުުނ ކައުންސިލުތަކުން ރަްއޔިުތންގެ ބަިއވެރިވުން އެހާ ފުޅާ

މިއީ މިކަން  މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ. ޤައުމީ ތަރައްޤީގައި އެ މީހުންގެ ބައިވެިރވުމާއި ޝާމިލުްނ ވަރަުށް ކުޑަޭއ.
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ތުން އެތަކެއް ގެ ދަުށުން ދައުލަލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ،އޮެވގެންވާނެ ގޮތެއް ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އެހެން މިދެންނެވީ

ކައުންިސލުތައް އިންތިޚާބުކުރުުމގެ ޭބނުމަކީ ކޮބައިޯތ ެއ މީހުންނަކީ ރަްއޔިތުން ބަިއވެިރވެގެްނ ޚަރަދެއް ކޮުށްފަިއ، 

ޔަކަުށް ނުވަީނ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަުށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަްސވެފަިއވާ ބަ ،ދުކުރާ ފަދަރައްޔިތުން އުއްމީ

ސިޔާސީ ގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ  ،އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ ވާހަަކ ދައްކަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ނަމަ؟ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

އަދި ޤައުުމގެ ކަްނކަން  ،ަރއްޔިތުްނގެ ތަރައްީޤާއއި ،ތާއިނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ޤައުމީ މަޞްލަޙަ ނިންމުންތައް ހުން

ންގެ ލާބަޔާއި މުޅި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަުށް ވިސްނަންޖެހޭ ރަްއޔިތު  ،ގެންދިޔުމުަގއި ސިޔާީސ ފިކުރުން އެއްކިާބވެކުރިއަުށް 

ބަހުސްކުރެވޭ ަވގުތަކީ ވެްސ  އިކޮޅު އަންނާނެ. ލޯކަލް ކަުއންސިލުތަކުގެ މައްސަަލއިގަ ފަހަރުފަހަރު އަންނާނެ. ހިނދުކޮޅު

އެކީ ލޯަކލް ކައުންސިލުތަކަކީ ވެްސ  މިދެންނެވި ފަދަ ވަގުތެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުެމން ވިސްނުންތެރިކަމާ

އަދި އެ ކައުންސިލުަތކަުށް  ،އިގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ބައިވެިރއެްއކަން ދަނެގެންލަތުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ފަުށަލަދައު

ރަްއޔިތުންެގ  ،ނޭޅޭ ގޮތަުށްމުޅި ޤައުމުެގ ތަރައްީޤއަުށް ހުރަސް، ބުކުރެޭވ ފަރާތްތައް ެވސް މިކަން ގަބޫލުކޮުްށގެންއިންތިޚާ

ގާތުން ފުރިހަމަ ގޮުތގަިއ ރަްއޔިތުން އެދޭ ފަދަ ފުރިހަމަ ިޚދުމަތެއް ދެވޭނެ ގޮތަުށް މި ަކއުންސިލުތަުކގެ މަސަްއކަތްތަްއ 

އުލެްއ ރުން ވެސް ަމސައްކަތްކުެރވޭނެ މާޙަ އް ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ. ެއގޮތަުށް ަކއުސިލަކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ކުެރވޭނެ ނިޒާމެ

ަކމުގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ . މަސައްކަތް ވެސް ކުރަންޖެހޭ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ސިޔާސީ ވާަދވެރިޤާއިމުކުރަންޖެހޭ

ތުްނ . ރައްޔިއެހެން ކެރިދާނެައޅުގަނޑަުށް ދަންނަވަން  ެއޅިގެން. ހަމަ ކަނޑައޮތީ ާވވެފައޭ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ަކއުންސިލުތައް މި

ހުރި އޮތް ކަތީބުންގެ ނިާޒމާއި މިހާރު އޮތް ނިޒާމާ  އިދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ނެތް. ކޮބައިތޯ ކުރީގަ އެދޭ ފަދަ ގާތުން ޚިދުމަތް

ލުތަކެއް ގެނައީ ަރއްޔިތުްނެގ ރައްިޔތުން އިންތިޚާބުކުރާނެ ކައުންސި ،ކަތީބުންގެ ނިޒާމު އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކޮުށް ތަފާތަކީ؟

ކުރުމަުށް. ރިހަމަ ގޮތެއްގައި ިދނުމަުށް މަގުތަނަވަސްރަްއިޔތުން އުއްމީދުކުރާ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފު ،ބައިވެިރވުން އޮެވގެން

ަގއި އެ ރަުށްރަުށު ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭންަގއި އެ މީހުންގެ ިޚޔާލުތައް ހިމަަނއިގެން ަރއްޔިތުން އެދޭ ގޮތަުްށ ކަންކަން

. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނުޑމެންނަކަުށް އެގޮތަކަުށް މަސަްއކަތް ނުކުރެވޭނެ. ކުދިކުދި ގާތުން ތަންފީޛުވެގެންިދއުމަުށް

ެއކު ެވްސ  ރޫޅިފަިއ އަުޅގަނޑުެމންގެ ަކއުންސިލު ނިޒާމު އޮތީ. މިއީ ހިތާމަޔާ ،ވިްއސިިވހާލިވެ ،ސަރުކާރުތަކަުށް ވެ

އިންތިޚާބުތައް ކުާރއިުރ ގެ މަޖިލީހުަގއި. އެހެންވީމާ، މަ ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންދަންނަވަންޖެހޭ ހަޤީޤަތެއް ވީމަ ހަ

ދިރާސާކުރަން ެއބަޖެހޭ. ކައުންސިލުތައް މި ނަުށް ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ ކޮންކަެމްއތޯ ބަލައި، ވެސް އަުޅގަނޑުމެން

ކޯޅުންަތކެްއގެ ތެރޭަގއި ޣަރަުގވެގެން މި އުޅެީނ ބޮޑު ސިޔާސީ ވާދަވެިރަކމެއްަގއި  .އެކަުީށގެންވާ ގޮތެްއަގއި ނުހިނގާ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މި ރާއްޖޭގެ ކައުންސިލުތަުކެގ  ކީްއވެގެންތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން

ބެހޭ މާހިރުން އެއީ ކީްއެވގެން ކަެމއް. ެއކަންކަމާ  އިފަނިޒާމުތައް ނުހިނގާ. އަޅުގަނޑަކަުށް ދަންނަވާކަުށް ނޭނގޭ ިއނދެ

 ،ލަތުން ޚަރަދެއް ދިޔަ ކަމަުށް ވިޔަސް. ދުނިޔޭގެ ތަންތަނުން ވެސްއުކަންކަން ދިރާސާކުރަންޖެހެނީ ދަ ގެނެސްގެން މި

އުޅޭ މައްސަލައަކީ.  ގެން އެ ބޭފުޅުން ބަލަންވީ ކޮބައިތޯ ޖެހިގެން މިސްން ގަނެރުއެހެނިހެން ކަންކަމަުށް ދިރާސާކުރާ މާހި
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 ޑުމެން އުއްމީދުކުރާ ގޮތަުށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލާ އެްއގޮތަުށް މި ކައުްނސިލުތައް ނުހިނގަިއގެން މި ކީްއވެގެންތޯ ައޅުގަނ

ުއޅޭ މައްސަލަައކީ. މި ކަންކަން ދިރާސާކޮުށްގެން މި ކަމަުށް ައަވސް ޙައްލެއް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ.  އުޅެނީ. ކޮަބއިތޯ ޖެހިގެން މި

މުގެ ބޭނުެމއް ވެސް ނެތް. ކައުންސިލާ ެބހޭ ނިޒާމެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް މި ކައުންސިުލތައް އިންތިޚާބުކުރު ،އެހެންނޫނިއްޔާ

 ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުކުރާ  ،މުޅި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންަގއި ހިމެނިގެން ،ރަްއޔިތުން އެދޭ ގޮތަުށް ،ނެތް. އެއީ ގާތުން

އްޓަްނވެގެންދިއުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ފަދަ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް އެ މީހުންނަުށް ކަވަރުކޮުށްދޭ ގޮތަުށް މި ކަންކަން ބަ

މި ކަންތައް އިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ގޮެތއް ހޯދަންޖެހިފައިވާ ާވހަކަ ހަމަ ދަންނަވަން. އެއީ  ،ހަމަ ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިާބވެ

ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ވެސް 

އޮންނާނީ. ކައުންސިލުތަެކއް ނުހިނގާނެ.  އިއަެނއްާކވެސް ސިޔާސީ ވާަދވެރިކަމުަގއި ަކުއންސިލުތައް ވާވެފަ  ،އެހެންނޫނިއްޔާ

ސަރުކާރާ އެުކަގއި ެވސް އެ މަަސއްކަްތކުރެވޭނެ  .ސަރުކާރުެގ ފަުށަލައެްއ ެއއީ. ސަރުކާރުެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބައެއް

ތިއްބަސް ެއކުަގއި  ވިފައިއްޔަންުކރެޢަކޮންމެ ކުލަެއއްގެ ބަަޔކު ކޮންމެ މަޤާމަކަުށް  ،ކާރެއް އޮތަސްކޮންމެ ސަރު ،ނިޒާމެއް

މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ގޮތެއް ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. އެ ގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން ަމސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ. ދެްއވި 

 ރައީސް. ަދންނަވަން އިްއޒަތްތެރި  ޓަކައި ޝުކުރު ފުރުޞަތަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޤާނޫނުއަސާސީްނ  އިމަޖިލީހުގަ އި،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި މަޖިލީހުގެ ފޯރަމުގަ

އީ  هللا .ންލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ބޭނުންކޮުށްެގން ވާހަކަފުޅުދައްަކާވއިރުަގއި ހަމަ އަޅުގަނޑު އަދި ވެސް ހަނދާންކޮުށްދެ

ޚިލާުފވާ ގޮތަުށް އެްއވެސް ވާހަަކއެްއ  ތަކާދީނުގެ އަސްލު ޢަފޫކުރަްއވާ ރަސްަކލާނގެ. އަުޅގަނޑުމެނަކީ އިްސލާމް ،ފުއްސަވާ 

ނޫން. އެއްެވސް ބޭފުޅަކު އެ ގޮތަުށް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ ކަމަުްށ ވާނަމަ އަުޅގަނޑު ޖެހޭނީ  ތަނުގައި ދެެކވޭނެ ބައެއް މި

އެ  އި. އަދި އެކަން ހަނދާންކޮުށްދޭަނން. އެްއވެްސ މީހަކަުށް ެއ ީމހަކު ކުރާ އަޅުކަެމއްގަ ން ެއކަން ހުއްޓަންތުރިޔާސަ

ކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ މި މަޖިލީހަކުން ނުވަތަ ތި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރާ މިންގަޑުަތއް ކަނޑައަޅަނީ  އިލިބެންވާ ޘަވާބާ

ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފުވާ ގޮތަުށް.  ކެިވގެންނުވާނެ އިސްލާމްވާހަކަދެ އިަނުށް މި މަޖިލީހުގަންނޫން. އަޅުގަނޑުމެ ކަމެއް

އަންަގވަނީ ތިމަންސުވާމީްނގެއީ ފުއްަސވާ ޢަފޫކުރަްއވާ ަރސްކަނލާނގެއޭ. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަުށް އެކަން ޤުރުއާނުަގއި هللا 

ތަކުން ސާބިތުވާއިުރގައި އަދި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން އަދި ޙަދީޘް ،ކަނޑައެިޅގެން ދޭހަވާ ގޮތަުށް އޮތްއިުރގައި 

ފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަުށް ޖަޒުބާތުގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ެގންދަވާއިުރގައި މި ވާހަކަތަްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއް ބޭ 

 މަތުގެ އްއަދި އިސްލާމީ މި އު ،އާއްމުކުރަމުްނގެންދިއުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލިސް ބަލަން ތިބި މީހުނަުށް ވެސް

 ވަރަުށް އަދަބުވެިރކަމާ  ،އެކީ ނާ ދޭތެރޭ ނަފުރަތުކުރާނެ ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ވަރަުށް އާދޭހާންއެންމެން ވެސް އަުޅގަނޑުމެ

މި  ،ކޮންމެ ފަދަ ާވހަކައެއް ވިދާުޅވިޔަސް  އިބުކުރަްއވަޠަމުޚާ  ރިޔާސަތާ .އެކީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވަން
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އަުޅގަނުޑ  ،ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަުށް އިއި ެނއްިޓގެންނުދާ ގޮތަކަުށް މިންގަނޑުތަުކގެ ތެރޭގަ ދެންނެވި މިންގަނޑުތަުކގެ ތެޭރގަ

 އަުރވަނީ ވިލިނގިލީ ހަމަ އާދޭހާ އެީކގަިއ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަުށް.

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލީ

އަުށް ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙު ަޤއުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީްނ  2010/10ނޫނު ނަންބަރު ގާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މިހާރު  .ރަީއސް ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ަވގުތު ޝުކުރު މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވައިެދއްވީތީ ކޮމިޓީއަުށް މި އިނިންމަވަ

އޮތް އިޞްލާަޙުށް ބަލާއިރު ހަމަ ކައުންސިލުަތކުގެ އޮނިގަނޑަުށް ފުޭދވަރަކަުްށ ރަނގަޅު ބޮޑު ބަދަލެއް މި  މި އިހުުށަހެޅިފަ

ން ދަުށުެގ އާބާީދގެ އި 3000 ،މެންބަރުންނަުށް ތިރިވެ 5މެންބަރުންގެ ކައުންސިލުަތއް  7ގެނެވެނީ. ޭއގެތެރޭަގއި 

ައތޮޅު ކައުންސިލުތަކަުށް ެވސް  އިލު މެންބަރުންނަުށް ބަދަލުވެގެން މި ދަނީ. ހަމައެއާއެީކގަ ަކއުންސި 3 އިރަުށްރަުށުގަ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަުށް  ،އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ނިޒާމަުށް އި،ލަތުގެ ބަޖެޓާއުއާދޭ. މިއީ ދަ މިއާއެީކަގއި ބަދަލުތަކެއް އެބަ

ފާހަަގކުރަން. މަރުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެއްކެިވ ކަމުގައި  ވަރަުށް ބޮޑު ލުއިކަެމއް ލިބިެގންދާނެ ކަމެއް

ވާހަކަާއ ެއއްގޮތަުްށ ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމުަގއި ހުރި މައްސަލަަތއް ޙައްުލކުރުމަކީ އެީއ މުޅި ޤައުމަުށް ލިބިގެންދާނެ އިދާީރ 

ންނަުށް މިއަދު ދިމާވެގެްނއުޅޭ އެންމެ އަުޅގަނޑުމެ .ގޮތުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ޙައްލެއް 

 އި ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގަ .އޮތް މިންވަރު އިލާމަރުކަީޒ ނިޒާމުގައި ސިޔާސީ ބައިަބިއވުންތައް އުފެދިފަ ،ބޮޑު މައްސަލައަކީ 

 ކުރަުމންދާ މައްސަލަ. މިއީ މިއަދު އޮތް ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ކައުންުސލިތަކަުށް އޭގެ އަސަރު އިއުފެދިފަ އިޤައުމުގަ 

ގެ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ދިމާާވ ދަތިކަމެއް  އިކުދިކުދި އަބާދީތަުކގަ  އިޔާ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަުށްރަުުށގަ

 100އި ިނޒާމެއް. ދުިނޔޭ ެއކި ޤައުމުަތކުގަ  އަދި ވަރަުށް އާ ،ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރަން. ައޅުގަނޑުމެންގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ 

އެފަދަ  ،ނިޒާމެއް މި ނިޒާމަކީ. އެހެންނަމަވެސް ދާވަންދެން ޕްރެކްޓިސްކުަރމުން ަހރުތަެކއް އައެ 100 ،އަހަރު

ރެވޭނެ ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނުކުންނަުށް އަދި ޕްރެކްޓިސްޤައުމުތަކުަގއި މި ނިޒާމު އޮންނަ މިންވަރަކަުށް އަޅުގަނުޑމެ

ަރއްޔިތުންަނުށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް  އެހާ ޑިމޮކްރެިޓްކ މާޙައުލެްއގައި ،ންކުރާ ކަމެްއ. އެހެންަނމަވެސްޤީޔަ

ވެްސ ވީހާ ،އޮންނަ ގުޅުމުެގ ތެރެއިން ަކއުންސިލުތަކާ އިއެީކަގއި ަރއްޔިތުްނނާ ކައުންސިލުތަްއ މެދުވެރިކޮުްށ ފަސޭހަކަމާ

ގެން މި ދަނީ. ކުެރވި އިމުކުރެްއވުމުގެ ަމސައްކަތް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮުށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ސަުރކާރުން ޤާ އިއެކީގަ  ފަސޭހަކަމާ

ކައުންސިލުތައް ަރއްޔިތުން ިއންތިޚާބުކުރެއްވުމަުށް ފަހު ވަަރުށް ރަނގަޅަުށް ކައުންސިލުތަާކިއ ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ

 ،ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެްނ މަސަްއކަތްކުރާ ވަރަުށް ގިނަ ަކއުްނސިލުތަކެއް އެބަފެނޭ. ޭއގެތެޭރގަިއ ތަރައްީޤގެ ޕްލޭން ހެދި

ވަރަުށް ރަނގަޅު ަކއުްނސިލުތަކެއް ވެސް އެބަހުރި.  ދޭން ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިުދމަތްމަްޝވަާރގެ މަތީގެ ރައްޔިތުން

އެލް.ޖީ.އޭގެ ދަޢުރު  ،ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އި،ގޮތެްއަގއި މުޅި ޤައުމަުށް ަކއުންސިލުތަުކގަ މުޅި ޖުމުލަ  ،އެހެންނަމަވެސް



51 

 

 އިވެސް ބޮޑަުށް ރައްޓެހި ގޮެތއްގަ ވީހާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާ ަކއުންސިލުތަުކގެ ިއދާރީ ހިންގުންތެރިކަން ،ފުޅާވެ

ންކުރަްއވަްނ އެބަޖެހޭ. އިދާރީ އޮނިގަނޑު ޓަސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ވެސް ބައް މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ނިޒާމުތަަކުށް ސިވިލް

 އިންސިލުތަުކގަ އުކަ ،ސަރވިސް މުަވއްޒަުފންނާއި އިދާރީ މުވަްއޒަފުންގެ ސިވިލް ،ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގެ މަސަްއަކތާއި

 އި ކާ އެްއގޮތަކަުށް އެ އޮފީސްތަުކގައަިދ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭންތަ ،މަސައްކަތްކުަރއްާވ ަކއުންިސލަރުންގެ އުސޫލުަތކާއި 

 ސަރިވސްގެ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެބަޖެހޭ ބައްލަވަން. ަހމައެކަނި ިސވިލް މަސައްކަތްކުެރވޭތޯ ނުކުެރވޭޯތ ސިވިލް

 .ނޫން ުމވަްއޒަފުންގެ އެ ަކންކަން ބެލެހެއްޓުމެއް ،ން މުވައްޒަފުްނގެ ހާޒިރީ ބެލެހެއްޓުމާއިމަތީ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ

ސަރވިސް  ރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައްލަވަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ސިވިލްސަ ވިލްސިކުެރވޭ މިންވަރު ޛުތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތަންފީ

 . ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ތީްއވަމުންގެންދަވާއިގެން ކުރަމުވަްއޒަފުން އެ މަސައްކަތް ަކއުންސިލުތަުކގައި ތިއްަބވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ރޮޒައިނާ އާދަމަ

 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ލާމަރުަކީޒ  ،ނޫނުތައް ގާނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ލޯކަލް ކައުންިސލުގެ ވަ 17ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 3ސްކުރެވުނު ކަމެއް ހުނޫނު ހެދިއިރު އޭރު ވެްސ ބަގާކަލް ކައުންސިުލގެ އިންތިޚާުބގެ އަދި މި ލޯ ،ނޫނު ހެދިއިރުަގއިގާ

މެންބަރުން  3 މުސާރަ ދޭންޖެހޭވަރު މަދުވާނެ ކަމަުށް ބަލާފައި މެންބަރުން ބޭތިއްބުމާ ދޭތެރޭގައި ކައުންސިލުތަުކަގއި.

ފަހު  ބޮޑަުށް ވިސްނުމަުށް ަވރަުށް ،ކުރެވުނު. ެއކަމަކު ވަރަުށް ބޮަޑުށް މިކަން ދިރާސާކޮުށްފައިބޭތިއްބުމަުށް އޭރުވެސް ބަހުސް 

ްއގަިއ ންބަރުން ކޮންމެ ރަުށު ކައުންސިލެމެ 5މަދުވެގެން  ،މެންބަރުންނަުށް 5މިޓީން ބިލު ދިރާސާުކރި ކޮ އޭރު ވެސް މި

އެތަނުން އެކަކު ޗުްއޓީަގިއ ވަންޏާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  މެންބަރުން ތިބި ކަމަުށް 3ވެސް ތިބޭ ގޮތަުށް ނިންމީ. ެއއީ 

ގޮތަކަުްށ  މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ދެ 2ރުން. މެންބަ 2ތިބޭނީ  ކަމުގައި ވިޔަސް ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމަންހުރި

ބޮޑުަށް  ދޭތެރޭ ވަރަުށް އި ކުރިމަެގއް ނުލިބޭނެ. މިކަމާވަންޏާ އެްއެވސް ގޮތަކަުށް ނިންމުމެއް ނިންމުމުގަ ގޮއްސި ކަމަުށް

ުށް ެމންބަރުން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމަ 5ހަމަ އެންމެ މަދުވެގެން  ފަހު ފުޅާކޮުށް ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކުރުމަުށް ވަރަުށް

އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ  ނިންމާފައި މި ޖައްސާ ގޮތަުްށ އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން ހަމަ  5ެވސް ރެވިގެން އޭރުޤަބޫލުކު

ބަޖެޓުން ، ބޭނުމުގަިއ، ކުަޑކުރުުމގެ ބޭނުމުގައި  ކަުްށ ދޭންޖެހޭ މުސާރަ ނުދިނުމުގެތަ ސަރުކާރުން ކައުންސިލު

ެގ ބޭނުމުގަިއ މިކަމާ ދޭތެރޭ ނުވިސްާނ އަނެްއކާެވސް ަކއުންސިުލ ަޑކުރުމުކުރަންޖެހޭ ވަރު ކުކައުންސިލުތަކަުށް ޚަރަދު 

ނުވަތަ  ،ދާނެ ގޮތް ކުގެ މަސަްއކަތް ބަްއޓަންވެގެންކުރަން ހުުށަހަޅާއިރުގައި ދެން ކަުއންސިލްތަމެންބަރުންގެ އަދަދު މަދު
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ބާވައޭ ައޅުގަނުޑ  ކަުށް ިވސްނާފައިދޭތެރޭގައި ެއްއވެސް ވަރަ ނިންމުމުގައި ދިމާވާނެ ދަތިތަކާއިދާރީ ނިންމުންތައް 

ޗުއްީޓގައި ުހއްޓަސް ކައުންިސުލ  މެންބަރުން ތިބެގެން ެއކަކު 3އޮތީ.  އަރަނީ މި ނިންމުން ނިންމާފައި މިހިތަުށް

ބޮޑެތި  ކަމުަގއި ވިޔަސް ދެން ކައުންސިުލން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ވަރަުށްބައްދަލުވުމަކަުށް ނާދެވުނު

ނަޑކަުށް ހަމަގައިމު ެވސް ތާއީދުކުެރޭވ މިކަމަކީ އަުޅގަ، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެްނވީމާ އް ކުރިމަތިެވގެންދާނެދަތިތަ

ޙުތަކަުށް ބަލާއިރުގައި ހައްތަހާެވްސ އެީކަގއި މިފަހަކަުށް އައިސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަުށް ގެނެވުނު އިޞްލާކަމެއް ނޫން. އަދި އެއާ

 އަނެއްކާ ވެސް މާޭލގައި ހުރި ، ރުކަޒީ އުސޫލުން ދާއިރާތައް ހިންގުން ހުއްުޓވުމަކަުށް ގެނެސްލާމަ ނިޒާމު ބަލިކަުށިކޮުށްލަިއ،

ވަނީ މުޅި ލޯކަލް  ގޮސް އަުޅަގނޑުމެން މިގާނޫނަުށް ބަަދލުތައް ގެންނަމުން ގޮތަުށް މިނިސްޓްރީތަކުން ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާ

ސް. ބޭއިންސާފުން ވެސް ކަްނތައް ކުރަމުން އަުޅގަނޑުމެްނ . އިްއޒަތްތެރި ރައީ ކައުންސިލުތަުކގެ ބޭނުން ކަނޑުަވއިލާފަ

ބޮޑެިތ އާބާދީތަކުެގ މަސަްއކަތްތައް  ވަރަުށް އްސަ މިހިރީ ވަިކވަރެްއ ބަލާފައެއް ނޫން. މިހާރު ސިީޓ ކައުންސިުލ،އައި 

ެގ އޮތީ. ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ވުރެ ވެސް ކުޑަކޮުށްލާަފއި މި ތަކަުށްއޮތް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުސާރަ އަތޮޅު ކައުންސިލު ނިންމަން

ނަ ތަުނގައި މި ގާނޫނުތަކަުށް ގެން އަުޅގަނޑުމެން މި، މެޖޯރިޓީއެއް ސިޓީ ކައުންިސލުތަކުގަިއ އޮތީީތވެ. އެހެންީވމާ

ޅުގަނޑުމެންގެ ބޮޑަުށް ވިސްނަިއެގނެއް ނޫން. އަ އި މަންފާައުށް އެންމެބަދަލުތައް ގެނެއްސަ މި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ 

ތަނުގައި ހިންގުމަުށް ޓަަކއި، އަުޅގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ސިާޔީސ ބޭނުންތަކަުށް ރައްޔިތުންެގ  މި ަތއްންޑާޕެގެއަމިއްލަ ޕްރޮ

ދޭތެރޭ ނިަކމެތިކޮުށްލުމުގެ ވިސްނުމުަގއި އަޅުގަނޑުމެން އެ ބަދަލުތައް  ބޭނުންވާ ބަޔަކާ، ބޭނުންވާ ބަޔަކަުށް އަދަބުދީ

ވުެރ  ތަކަުށްނޫނީ ކޮންއުސޫލަކުންތޯ އަތޮޅު ަކއުންސިލުލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންބޫވަނީ. އެކަން ައޅުގަނޑުމެން ގަ ގެނެއްސަ މި

 ވަރަުށް ތަކުން ބަލަހައްޓާތަކަކީ އަތޮޅު ަކއުްނސިލުިސޓީ ަކއުންސިލު ބޮޑަުށް ސިޓީ ކައުންސިލުަތކުގެ މުސާރަ ކުަޑކުރެވޭނީ؟

ަތކަުށް ަބލާއިރުަގއި ާއއްމު ގޮތެްއގަިއ ންސިލުެކއް. އަެންއކާ އަތޮޅު ކައުތަނަ މީހުން ބަލަހައްޓާ ަކއުންސިލުވުރެ ެވސް ގި

ދަނީ. އަތޮޅު ަކއުންސިލަކުން ނޫން  ތަކުން ކުރަމުން މިއްކަުތގެ ބޮޑުބައި ރަުށު ކައުްނސިލުރަުށްރަުށުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސަ 

ތަުކގެ ކައުންސިލުވުރެ ސިޓީ  ތަކަުށް މަުށްވާއިުރގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުޖެހެނީ. އެހެންކަ މަސަްއކަތުގެ ޒިންމާ ނަގަން މި އެ

ސިޓީ ، ވެސް ބަަލއިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ދެން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ފެނުނީަޑވުމަކީ ވެސް އެްއގޮތަކަުށް މުސާރަ ކު

މިހާރު އެއީ ަސރުކާރު ހިންގާ މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކައުންސިލުތަުކގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކެއް ނަގައި

ައއްޫޑަގއި ވެސް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ،ފެންނަނީ މާލޭގައި ވެސް ހަދައިގެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ކަނޑައަޅާ ކަަމކަުށް

 ރަްއޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތް ނުދެވިފައި ތިބޭ މަންޒަރު. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި  ،ނުކުރެވިފައި  ،މަސައްކަތްތަްއ ފުނިޖެހިފައި

ަހއުސިންގ މިނިސްޓްީރގެ ދަުަށުށް ގެނެސްގެން ަހއުސިންގ  ފެންނަނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން ސަހަރާ ބެލެހެއްޓުން ވެސް

އަޅާނުލަިއގެްނ ، ގެންުއސިންގ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ނުލިބިމިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ނުދެވިގެން ގޯތި ނުދެވިަފއި، ހަ

ކުރަންޖެހޭ  މިނިސްޓްރީން ޓިފަިއ، ސަހަރާ ނުބެލެހެއްޓިފަ. އިސްލާމިކުނުދީގެން މަގުތައް ނުބެލެހެއްސިޓީތަކަުށް ޖަވާބު

ހަލާކުކޮުށްލާފައި އޮތް މަންޒަުރ  މިސްިކތްތައް ނުބެލެހެއްޓިފަ. މުޅި ނިޒާމު ބޮއްސުންލައިކަންތައް ނުކޮުށްގެން 
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ނެްއާކ މިހާރުވެސް އަ ؛ވެސްއިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނަޑކަުށް އެްއގޮތަކަުށް  ފެންނަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ފަދަ އިޞްލާެޙއް  އެްއކޮުށް ުފނޑިގެންދާ ނުވިސްނާ މުޅި ނިޒާމު ކުރުުމގެ ގޮތުން ެއއްވެސް ވަަރކަުށްސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަުށް ުލއި

 ދަންނަވަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ކުރެވޭ ވާަހކަދާކަުށް އަުޅގަނޑަަކުށް ތާއީދުނުގެންނަުށް ހުުށަހަޅައިގެން މިކަން ކުރިއަުށް ތަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. 

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

 ބެހޭ ގާނޫނަުށް މި  އިންިތޚާބުތަކާ ލޯކަލް ކައުންސިލު، މި ގެނެވޭއަުށް  2010/10ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މި ިއޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން އިދާރީ ާދއިރާަތްއ  ،ައޅުގަނޑު ދަންަނވާނީއިޞްލާޙަުށް ބަލާއިުރ  ގެނެވޭ

 ފަިއ،ކަނަޑއެޅި އިދާރީ ާދއިރާތައް މިއުސޫުލން ހިންގުމަުށް ،ނެތޭ. ޙަޤީޤަތަކީ  އެއް ހިންގުމަކަުށް އިތުރު ބަދަލުތަެކއް އަިއއްސަ 

 ދެއްގައި. ތް މަޤްޞައޮންނަނީ ވަރަުށް ރަނގަޅު މާ  މި ގާނޫނުން ކަނޑައެޅިަފއި މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 75ަގވާއިުދގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ކަނޑައެިޅފައިވާ ަވގުތު ހަމަވި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

ފަރާތުން  ސަރުކާުރގެ ،ންމާްއދާގެ )ުށ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ  އެ ،ބަރުގެ ދަުށުންވަަނ ނަން 3ެގ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(

)ލޯކަލް  2010/10ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ސަޢުދާ ވިލިނގިލީ

 ކިޔުން ިއްއވަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި  ވަނަ 3ގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުބުކައުންސިލުތަުކގެ އިންތިޚާ

 އަުށް.  5.5 ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 16ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމުގެ ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި  -{5.5}

 ުނވޭ. މިޞްލާޙެއް ލިބިފައެއް ުށް އެއްވެސް އި ބިލަ ގައި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި 2016އޮގަްސޓް 

ތެރި މެންބަުރ ނިލަންދޫ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތް ،ދީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރުރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ އިޤްތިޞާ

 އަރުވަން. ޚަލީލް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުهللا ޢަބްދު

 

 ވުން:ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ  ދީ ކޮމިޓީން މިދަންނަވަން. އިޤްތިޞާ ބޮޑަުށް ޝުކުރު  ދެއްވީތީ ވަރަުށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފުރުޞަތު

ކުރެވިަފއިވޭ. އްގެ ޚިޔާލު ހޯުދމަުށް މަސައްކަތްގިނަ ފަރާތްތަކެ ކުރަމުންދިަޔއިރުަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަުށްމަސައްކަތް

ވޮލޮޕްމެންޓް ކެޓް ޑިމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، ކެޕިޓަލް މާ ރީ އޮފް ިފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރ، ޯމލްޑިވްސްމިނިސްޓް ،އެގޮތުން

ސިލޯން، އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ބޭންކު، ޮމރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކު،  އޮފް އޮތޯރިޓީ، ބޭންކު އޮފް މޯލްިޑވްސް، ބޭންކު

ގިނަ ދާއިރާތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ފޮނުވުމަުށްފަހުގަިއ  ވަރަުށް ؛މޯލްޑިވްސް ިއސްލާމިކް ބޭންކު، ސްޓޭޓް ބޭންކު އޮފް އިންިޑޔާ

ކެޓް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ކެޕިޓަލް މާ އިތުރުން ވެސްފަރާތްތަކުން ލިބުނު ޚިޔާލުތައް އަދި އޭގެ  އެ

ގަނުޑމެންނަުށް ފޯރުކޮުށްދެއްވާފަ. ޅު މު މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަވަނީ މުހިއް  ފަރާތްތަކުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮތޯރިޓީ. މި

ކަމަުށް  ބޮޑަުށް އެބައޮތް ކުރުމުގެ ޖާގަ ވަރަުށްތުރަުށް ވެސް ފުރިހަމަމަޢުލޫމާތުތަކަުށް ބަލާއިރުގައި މި ބިލު އި އެ، އެހެންވީމާ

ުމގެ ންދިއުވަގުތު ކޮމިޓީަގިއ މަސައްކަތްތައް ގެ ބިލު މި މިވަނީ ނިންމާފައި،  ބޫލުކުެރވޭތީ ކޮމިޓީގެ އިއްިތފާޤުން މިގަ

މަުށް ކޮމިޓީން މި ވަނީ ވަގުތަުށް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަ ބިލު މި  ކުރުމުަށް މި އި އިތުރަުށް މަސައްކަްތ ފުރިހަމަބަދަލުގަ

 އަުޅގަނޑު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ހުުށަހަޅާލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ުޝކުރު ނިންމަވާފަ. އެހެންވީމަ، އެ ވާހަކަާއ ެއއްކޮުށް

 ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނިންމެިވ ގޮުތގެ  ާސކުރަްއވައިދީ ކޮމިޓީން ދިރާއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމު ބިލު އިޤްތިޞާޝުކުރި

ތު ކަނަޑއެިޅފައިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. ގަޑިިއރުގެ ވަގުތު. ވަގު 1ލަ ވަނީ ޖުމު ކުރުމަުށް ކަނޑައެޅިފައިރިޕޯޓަުށް ބަހުސް

 24މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  51މިނެޓު  14ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  43މިނެޓު  31ުށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

އިްއޒަތްތެިރ . ަވކި ޕާޓީއަަކުށް ނިސްބަތްނުވާ މިނެޓު 2. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް ކުންތުސި 3މިނެޓު  4ންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް ކުސި

އެްއވެްސ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. . އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން މިނެޓު 2މެންބަރަުށް 

ވަނަ ނަންބަުރގެ  3ގެ ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( 75ަގވާއިުދގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަުށް އެިދވަަޑއިނުގަންަނވާ. 

ރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ދާއި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ވިލުފުުށީ ،ންމަތީ މާއްދާގެ )ުށ( ގަިއވާ ގޮތުގެ އެ ،ދަުށުން

ލީހުގެ ވަނަ ކިޔުން އިއްވަން. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މަޖ3ިރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޭޕމަންޓް ސިސްޓަމު ބިލު 

ވެސް ރުންނަވަން. ކޮމިޓީތަުކގައި މިހާދަ ބޮޑަުށް ޝުކުރު  ވަަރުށް މަސައްކަތްތައް ކުިރއަުށްގެންިދުއމަުށް ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަުށް

ގެ ދަުށުން 6ތްތަެކއް ހިނގަމުން އެބަދޭ. މިހާހިސާބުން މަޖިލިސް މެދުކަނޑައިލާނަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމް ގިނަ މަސައްކަ

 ަގއި. މަޖިލިސް މެދުކަނޑައިލާނަން. 1:30ނީ ުްށދާމަުށް ވޯޓަުށް އެހުމުގެ ަބއި ކުރިއަވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަ

 

 ] އަުށް  13:31އިްނ  11:58ހުސްވަގުުތކޮޅު: [
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސްމަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯަޓުށް އެހުމަ، 6މިދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމް  .الس الم عليكم

އެޖެންޑާ އައިޓަުމ  )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން.

ދުވަުހގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަުށް ގޮސްފަިއވާ ކަްނކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި ައއިޓަމުެގ ، 6.1

ފުރަތަމަ  ؛ލާނަން. އެއީ ބިލަކާ ގުޅޭގޮތުން އިބައޮތް. ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ދަންނަވަވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަން އެ ހަތް މިއަދު  ދަުށުން

 ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު ؛އިޞްލާެޙްއގެ ޯވޓު. އާދެ! ފުރަތަމަ ވޯޓު  ދެވޯޓަކީ ބިލަކާ ގުޭޅގޮތުން ހުުށަހެޅިފައިވާ  ދެ

ގެނައުުމގެ ުށް އިޞްލާޙު ( އަަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާޫނނު) 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ރަޝީދު އަސްމާ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ެދްއވުމަުށް އަމީންޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. އިހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު އިްއވަބިލުގެ ރިޕޯޓަުށް ހުުށަ

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ، އި ޅުއްވަހުުށަހަ ރަޝީދު  އަސްމާ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު  މާފަންނު

ނަ ާމއްދާގެ )ުށ( އަންނަިނވި ގޮތަުްށ ވ53ަބުނެވިިދޔަ ގާނޫނުގެ  ؛ފަިއވާ އިޞްލާޙު ޢުޘްމާން ތާއީދުކުރައްވާ ޖަމީލް

( ގާނޫނު ވަޒީފާއާ ބެހޭ) 2008/2ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ނަމަވެސް މި މާްއދާގެ )ހ(ަގއި އެހެން އޮތް -އިޞްލާޙުކުރުން. )ުށ(

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  (ތިނެއް) 3ގެަނއުުމގެ ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފުަށާ ދުވަހުން ފެުށިގެން ވަނަ އިޞްލާޙު...ުށް އަ

 އިަގއި ބޭންކު އެަކއުންޓެއް ހުުޅވަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ ގޮތަުށް ބިޭދސީ މުވަްއޒަފުންގެ ނަމު

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. އިދެންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޢުޘްމާން  ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށި ރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 37    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓު

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 37. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 1ގެ އަދަދު؛ . ވަިކ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުނ26ް

 އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާްސވެއްޖެ. .63ލަ؛ . ޖުމ32ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހަޅުއްވާފައިވާ ހުުށަޢުޘްމާން  ޖަމީލް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިާރގެ  ގެމަނަފުުށީ .ވަނަ ވޯޓުދެ މިއަުދގެ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 މަުށް ދަންނަވަން.  ޢާއްދެްއވުމަުށް ައމީންއިއިޞްލާޙު ިއއްވަ 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

 އަޙްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއިރާގެ ގައްދޫ އި،ޢުޘްމާން ހުުށަހަޅުއްވަ  ޖަމީލް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަުށް އަންނަނިވި ޮގތަުށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން. ތިންބިލުގެ  ؛ލާޙުރަްއވާފަިއވާ އިޞްރަޝީދު ތާއީދުކު

ވަނަ މާއްދާ އަންނަިނވި ގޮަތުށް އިޞްލާޙުކުރުން. ބިދޭސީްނ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަުށް ހުއްދަ 63ބުނެވިދިަޔ ގާނޫުނގެ  -4

ބިދޭސީެއްއ ދާކުރުމަުށް ގެންނަ ކޮންމެ ިދވެހިރާްއޖޭގައި ވަޒީފާ އަ -ގެ )ހ(63 .ދިނުމާއި ޑިޕޮސިޓު ބެހެއްުޓން

އެޕްޫރވަލް  ހުއްދަ ުނަވތަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް މީހަކު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މަސައްކަތްކުރުުމގެ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ގެނައުުމގެ ކުިރން އެ
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ބިދޭސީން ގެންަނ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒީާފއަދާކުރަން  -މަތީން ހޯދަންވާނެެއވެ. )ުށ( ކަމާ ބެހޭ ގާނޫނާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެ

މަތީން ކަމާ ބެހޭ ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސގަިއ  ަގވާއިުދގައި ަބޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮުތގެ އިފަރާތްތަކުން ކަމާ ބެހޭ ގާނޫނާ

 ،ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި  ،ގޮތާއި  ދެވޭނެދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީްނނަުށް ވަޒީފާ  -ޑިޕޮސިޓު ބަހައްޓަންވާނެެއވެ. )ނ(

 ،ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ަގވާއިދު އަދި މިނޫންެވސް މިކަންކަމާ ގުޅޭ ،ަވޒީފާިއން ވަކިކުރުމާ ،ޅުމާއި ވަޒީފާ ގެްނގު

ގެނައުުމެގ ގާނޫނަުށް ޢަމަލުކުރަން ފަުާށ ވަނަ ިއޞްލާޙުފަސްުށް ( އަވަޒީާފއާ ބެހޭ ގާނޫނު) 2008/2ންބަރު ގާނޫނު ނަ

 ކުރަންވާެނއެވެ. އިޢުއާއްމުކޮުށް ޝާ  މިނިސްޓަރު ހަދައި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި (ތިނެއް) 3ތާރީޚުން ފެުށިގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. އިންމެ އެ އިްއވެވި އިޞްލާޙާ މެދު ދެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢުޘްމާން  ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުުށިގެމަނަ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރަޝީދު  އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަުށް

 04 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   60     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 60        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

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

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 41. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 4ަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަިކ ގ19ޮ

 އެހެންކަމުން، މި އިޞްލާޙު ފާްސވެއްޖެ. .50ލަ؛ . ޖުމ31ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 60މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 .ނަ ވޯޓުވަިތންމިއަުދގެ  )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫުނ  ،އިބްރާހީމް ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ވަޙީދު މުޙައްމަދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ނިންމެވި ގޮތުަށް  އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަެގނައުމުުށް އިޞްލާޙު( އަބެހޭ ގާނޫނުަވޒީފާއާ ) 2008/2ނަންބަރު 

ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ތަކާ އެކު ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެމަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙު 

 ދެްއވުން އެދެން.   ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަޖިލީ

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 41    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 34      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 41. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67އަދަދު؛ 

ަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ . ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވ25ެ

 ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫއެހެންކަމުން، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން  .66ލަ؛ . ޖުމ34ު. ފާްސވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 66އަދަދު؛ 

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

 ފާްސވެއްޖެ.ނިްނމެވި ގޮތަުށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙާ އެކު  އިގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަގެނައުމުޙު ލާުށް އިޞްއަ

 ވަނަ ވޯޓު.4އަުދގެ މި ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު()

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2013/4ނަންބަރު  ގާނޫނު ،އިބްރާހީމްދީދީ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާްސކުރެްއވުާމ ިއ ގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަގެަނއުމުުށް އިޞްލާޙު( އަ ސިޔާސީ ޕާީޓގެ ގާނޫނު)

 ދެްއވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ.  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   65     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 65        ޖުމްލަ:



60 

 

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 25ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދއް 40. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ފޭދޫ  ހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންއެ .65ލަ؛ . ޖުމ33ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ65ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

( ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނު) 2013/4 ނަންބަރު ނޫނުގާ ،އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާއި  ދާއިރާގެ

ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ) ގޮތަުށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިުލ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެވިއަ

 ލާނަން.އިވަނަ ވޯޓަުށް ދަްނނަވަ 5މިއަދުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2013/1ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا ފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމާ

ުށް އިޞްލާުޙގެނައުމުގެ ިބލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވިއ ( އަވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނުެއކު ެއއް  ލްޙަވެރިކަމާސު)

 ތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަަކުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުާމ މެދު އިއްޒަތް ނިންމެވި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ރިފާޢު هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު ދާ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު: ހާޒިރުވެ

 37    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 26. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 37. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67؛ އަދަދު

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 2ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުްނ، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ  .63ލަ؛ . ޖުމ32ުބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސްވުމަުށް 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވެއުޅުުމެގ ެއކު ެއއް  ކަމާުޞލްޙަވެރި) 2013/1ާގނޫނު ނަންބަރު  ،ރިފާޢު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. ަވއި ނިންމެވި ގޮތަުށްުށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައް( އަމިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނު

 ވަނަ ވޯޓު. 6މިއަުދގެ ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( )

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ވިލިނިގލީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ުށް އިޞްލާުޙގެނައުުމގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވިއ ( އަގާނޫނު ލޯކަލް ކައުންސިުލތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ) 2010/10

 ގޮތަަކުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެްއވުާމ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ސަޢުދު ޙުސައިން ވިލިނގިލި ދާއިާރގެ މެންބަރު  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 23    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 04 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   61     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 61        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ނީ ދެންމެ ނެގުނު މި ދަންނަވާލަ

. 23. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 38. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 67އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 4ންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނު

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުްނ އެހެންކަމުން،  .61ލަ؛ . ޖުމ31ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ61ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ލޯކަްލ ) 2010/10ބަރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ގާނޫނު ނަން ވިލިނގިލީ

އިޞްލާުޙގެަނއުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮތަުްށ  ( އަުށް ސިލުތަުކގެ އިންތިޚާބުެގ ގާނޫނުކައުން

 ލާނަން.އިއަދި އެންމެ ފަހު ވޯަޓުށް ދަންނަވަ ،ވަަނ ވޯޓު 7މިއަދުގެ ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ) މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަިއވާ، ޕޭމަންޓް ސިސްޓަްމ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުުށަހަޅުްއވާ ތުން، ވިލުފުުށީ ސަރުކާރުގެ ފަރާ

ކަމަުށް ނިންމަވަިއ، އެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި ގޮތަުްށ  ފާސްކުރެްއވުމަުށް ފެނިަވޑައިުނގަންނަވާ ބިލު

 ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ވިލުފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 67    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 16 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   47     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      އަދަދު:ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ 

 47        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ވަކި ކު  ނެތްބަރަވޯޓުެދއްވި މެން. ނުފެންނަ ކަމަުށް 47އްވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދ67ެއަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 16ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދާއިާރގެ  ވިލުފުުށީ ސަރުކާުރެގ ފަރާތުންއެހެންކަމުން،  .47؛ ލަ. ޖުމ24ު. ފާްސވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 47އަދަދު؛ 

 ފާސްކުރެއްވުމަުށް ފެނިވަަޑއިނުގަންަނވާ  ޕޭަމންޓް ސިސްޓަމް ބިލު ޔާޟް ރަޝީދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރި

މިގޮތަުށް ފާްސވުމާ  ފާސްވެއްޖެ. ިނންމެވި ގޮތަުށް މަޖިލީހުން ކަމަުށް ނިންމަވައި، އެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި

ޅުއްވާފަިއވާ، ޕޭމަންޓް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުުށަހަ ވިލުފުުށީ ،ގުިޅގެން ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން

 ޔާތް ިނމުމަކަުށް އައީކަުމގައި ދަންނަަވން.ހަބިލުގެ  ގެސިސްޓަމު

 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯެޓއް މި މަޖިލީހުން  16އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިްއޔެ ެވސް  ންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ކަން އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށް، ުށް ބުރަކޮުށް މަސަްއކަތްކުެރްއވިވޭ. ަވރަވޯެޓއް ނިންމާފައި  7މިއަދު ެވސް ވޭ. އަިދ ނިންމާފައި

 އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން.  ބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއަދިވެސް އެއްފަހަރު ިއއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެން

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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