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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް  ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރުން.ޢިއްޒަތްތެރި  33އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .3ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 .2112/13/13/އޖންޑާ ނަންބަރު އެޖެ -3.1

 މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު ަމސައްކަެތއް ނެތް.ން. ޔައުިމއްޔާ ފާސްކުރު -3.2

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ރިާޔސަުތން އަންގާ އެްނގުން. 2 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

އި ޤައުމީ ސަލާމަުތެގ ގަ  2011މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބަްއދަލުވުންތައް ޭބވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މެންދުރުފަހު  -2.1
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މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަްށ އަިއ ބަދަލުތައް. ަޤއުމީ ަސލާމަތުގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ ވެލިދޫ ދާއިާރގެ  -2.2

ރި މެންބަުރ ޔާމިްނގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީ އަށް ހުޅުހެންވޭރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެهللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

މޫސާމަނިކު ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެިދވަަޑިއގެން އެމް.ީޑ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ިސޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއި ވާ ގޮތުެގ މަތިން މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ ސިޔާސީ  111ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ގަިއ  2112އޮކްޓޯބަރ  12ޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަްނ  111އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވާ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ އެގޮތަށް އިޢުލާނުކުރަން. ޤަުއމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަ

މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ަމއްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ 

. އެ ލިޔުން އަޙްމަދުދީދީ ހަމަޖައްސައިދެްއުވން އެދިވަޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއި ވާ ގޮތުެގ މަތިން މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ ސިޔާސީ  111ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ގަިއ  2112އޮކްޓޯބަރ  12ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަްނ  111ލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއިޔތުންގެ މަޖި

އެގޮތަށް އިޢުލާނުކުރަން. ަގވާއިދު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ ހުޅުހެންވޭރު ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުީމ  މޫސާމަނިކުގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިޓީ އަށް މާފަންނު ުއތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި

ހަމަޖައްސައިދެްއވުން އެދިަވަޑއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން، 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ާވ ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ  111މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަންގާފަ.  2112ޮއކްޓޯަބރ  12ރޫޕު ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.ެއމް.އެސްައކުން ޕާލިމެންޓްރީ ގް

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން އެކަން އެގޮތަްށ  111އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

މިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިޢުލާނުކުރަން. މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ ެބހޭ ކޮ

ގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓ އަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު هللاޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ  އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހަމަޖައްސައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުްނ ސިޓީ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ ސިޔާސީ  111ލިޔުން ލިބުމުން، މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގަިއ  2112އޮކްޓޯބަރ  12ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަްނ  111ްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަ

 އެގޮތަށް އިޢުލާނުކުރަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާލު.ސު -5ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

އެންވަޔަރަންމަންޓު އެްންޑ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު، މިނިސްޓަރ އޮފް  -5.1

އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާރިުޤ އިބްރާހީމާ ކުރަްއވާ ުސވާލު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިސްަޓރ އޮފް އެްނވަޔަރަންމަންޓު 

ނޑު މިހާރު  އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިްލ ޠާރިޤު އިބްރާހީމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަްނނަވަން. އަުޅގަ

 ދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ސުވާލުކުރެްއވުމަށް. ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މި ުސވާލަީކ މިހާރު ތަކުރާރުކޮށް އެތަްއ ފަހަރު ސުވާުލކުރެިވ، ޖަވާުބ ެވސް 

ނޑުމެން ލިބިފައި އޮ ނޑު ޮކށްލާނަން. އައްުޑ އަތޮުޅަގއި، ޚާއްޞަކޮްށ އަުޅގަ ތް ުސވާެލއް. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މަރަދޫގައި ސާފު ބޯފެން ލިބުމުގެ ދަތިކަން ރައްޔިތުން އިހުާސސްކުރަމުންދާތާ ގިނަ ދުވަސްެވފައި ވާތީ، ސާފު ބޯފެނާިއ 

މަްޝރޫޢު ހިނގާނީ ކޮންއިަރކުންޯތ ދަންނަވާލަނީ. ައޅުަގނޑަށް ނަރުދަމާ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ކޮން ދުވަހަކުތޯ؟ އަދި އެ 

 އެނގޭ މިނިސްޓަރު ތަފާތު ފަހަރުގެ މަތިން ޖަވާބުދެއްަވއިފިަކން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްާޔ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ަވީޒރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު އެ 

ދޫ ދާއިރާގެ ސާފު ބޯފެނުގެ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ، ައއްުޑ އަތޮޅުގަިއ، ޚާއްޞަކޮށް މަރަ 

ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޓަކައި މިހާރު ސަރުކާރުން މި ގެންދަނީ ަވރަށް އިސްކަމެއް ީދގެން ވަަރށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް 

ކުރަމުން. އެގޮތުން މިހާރު ެއ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންާވ، ނޫނިއްޔާ ައއްޑޫ ސިޓީ އަށް ޭބނުންވާ، ފެނުގެ މަަސއްކަްތ 

ހުރިހާ މެޓީރިއަލެއް މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެ ެގނެވި، އަްއޑު އަޮތޅަށް ގެންެދވިފަ. އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ  ކުރަން ބޭނުންވާ

ވަނަ އަަހރު ބައިވޯޓަރއާ މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެން ައއްޑޫ ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ  2111ފަދައިން 

އިން އެ މަސަްއކަތްތަްއ ހުއްޓާލިއިރު އަްއޑޫ ސިީޓގެ މަސައްކަތްތަްއ ކުރަމުންގެންިދޔަ. އެހެންނަމަވެްސ ބަިއވޯަޓރ 

ފެނުގެ މަސައްކަުތގެ ގާްތަގނޑަކަށް ތިރީހަކަށް ޕަސެންުޓ ނިމިފައި އޮތީ. އޭެގއިތުރަަކށް އެްއވެސް މަސައްކަެތއް 
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ނޑުމެން މި ސަރުކާރުން މި ގެންދަނީ މި މަސައްަކތަށް، އަޅުަގނޑު ދެންމެ  މި ކުރެވިފަެއއް ނުވޭ. މިހާރު އަޅުގަ

ދެންނެވިހެން ހުރިހާ މެޓީރިއަލް ގެނެސް އަްއޑޫ ސިީޓގަިއ މިހާރު އެހެރީ. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ައއްޫޑ ސިީޓގެ ހުރިހާ 

ވަނަ އަހަުރ ތެރޭގަިއ ފެނުގެ ނިޒާުމ، ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ފޯރުޮކށްދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންަނވަން.  2112ރަށަކަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލާނަން.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު. އާދެ، އިތުރު ސުވާލަްށ ދިއުމުގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

މިއަދުގެ ުސވާލުގެ ަމއުޟޫޢަީކ އަްއޑު އަޮތޅުަގއި ސާފު ބޯެފން. ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ިއތުރު ސުވާލުަގއި ުސވާލު މި 

ގުޅޭގޮތުން. އެހެްނވީމާ، ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުަގނޑު ދަންނަވައިނުލިކަުމގައި  ކުރެވެނީ އެ ދުވަުހގެ ސުވާުލެގ މައުޟޫޢާ

ވިޔަސް އެގޮތަށް ުސވާލުކުަރްއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް، އަދި ަވޒީރު ވެސް ޖަވާބުދެއްވުުމގައި މި ކަމަްށ 

ލަން. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ސަމާލުކަންދެއްވުން އެދެން. މިހާރު އަޅުަގނޑު އިތުރު ުސާވލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާ

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އާދެ، މީގެ ކުރީ ުދވަހަކު ެވސް ވަަޑއިގެން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ހަމަ ެއގޮތަށް، އެ ަތކެތި ފޮނުއްވި ވާހަކަ. ތަކެތި 

ނުވުނަސް ޢަމަލީ މަސައްކަްތ އަތޮުޅގަިއ ފަށަިއގެން ނިންމެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުަރްއވާ ތާީރޚަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ކޮން ަބޔަކާޯތ ފޮ

 މިހާރު އެ މަސައްކަތް ހަވާލުުކރައްވާަފއި އޮތީ؟ ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން. 

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާުޅވި ުސވާލުގެ ަޖވާބަކީ، މިހާރު ައއްޑޫ ސިޓީެގ 

ހިތަދޫގައި އެ ބޭނުްނވާ، ހިަތދޫގައި މިހާރު ހުރީ ރަށުތެރޭަގއި ފެންހޮޅި އެޅިފަ. ގޭެގ ައށް ފެންހޮޅި ގުޅަިއ، މީޓަރު 

ނޑަކަށް ލުމުގެ މަސަ ޭގގައި މީޓަރު ހަރުކުރެވި، އަދި އިތުރަށް އެބަ އޮްތ  011އްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދަނީ. ގާތްގަ

ޭގގެ މީޓަރު. އެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު ވަނީ ފެނަކަ އިން ކޮންޓްރެކްޓުކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުން. އަދި  211

ރަށެއްަގއި ފެނުގެ ނިޒާމުެގ  1ނަށް އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި ދަންނަވާލަން އެބަ އޮތް، ހަމަ މީގެއިތުރަށް އިތުރު މިހާތަ

މަސައްކަތް ކުެރވެމުން އެބަ ދޭ. އެއީ ހަމަ މި އަހަރު ތެރޭގައި މަަސއްކަތް ފެއްިޓ، ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި އަންނަ 

އްކަތް ނިމޭއިރު ާރއްޖޭެގ އަހަރު ތެރޭަގއި؛ ކުީރކޮުޅގައި އެ މަސަްއކަތް ނިމިގެންދާނެ. އެގޮތުން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ަމސަ

 ަރއްޔިތުްނނަށް ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު މި ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. 13111ރަށުގެ  1
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޚަލީލަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަން

 

 ޚަލީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެން

ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ފުރުޞަތުގައި ުޝކުރު ދަންނަަވން މަނިކުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކަންކޮޅު ތަކަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ތި ކުރަްއވާ މަސައްކަތްޕުޅަށް. ައދި އެއާއެކު ރަީއސް ޔާމީންެގ 

ރުކާރަށް، ރައީސް ޔާމީނަށް ވެސް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑު ުސވާލަކީ، ފ. އަތޮޅުަގއި، އަޅުަގނުޑެގ ސަ

ދާއިރާގެ ފ. ނިލަންދޫ އަކީ އެ ސަރަހައްުދގަިއ އެންމެ ޮބޑު އާބާީދއަކާ ގާތް ރަށް ކަަމށް ވެފަިއ، އެ ރަށުަގއި ސާުފ 

 ތޯ؟ އަިދ ފ. ދަރަނބޫދޫގައި ރޭވިފަިއޭވތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.ބޯފެނުގެ އެްއވެސް މަޝްރޫޢެްއ ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑަށް ޖަވާބުދެވެން ނެތް ވާހަކަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދުގެ ަމއުޟޫޢާ ުގޭޅ ސުވާލަކަށް ުނވާތީ ައޅުގަ 

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަޢުފަރު ދާއޫދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އުނގޫފާރު

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

މިނިސްޓަރު. މަނިކުފާނު ތި ކުރައްވާ މަަސއްކަތްޕުޅަށް ރާއްޭޖގައި ސާފު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ

ނޑު ެވްސ  ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި. އަްއޑު އަތޮުޅގެ ރަށްރަށެކޭ އެްއފަދައިން، އަުޅގަ

ދާޅުވެފަިއ އެބަ އޮްތ، ރ. އަޮތޅުެގ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މަނިކުފާނު މިތާ ވި

 3ހުޅުދުއްފާރާއި މާކުރަތުގެ ނަުރދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ގެންަދވާ ކަމަށް. ެއހެންވީމާ، އަހަރުގެ ފަހު 
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ނޑުެމން މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، ސާފުކޮށްލަދެވިދާނެތޯ މިހާރު އެ މަސަްއކަތް ގޮއްަސ އޮްތ  މަހުގައި މިހާރު އަުޅގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.؟ ހިސާބު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވާީތ، ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ސުވާަލކީ މިއަުދގެ މަުއޟޫޢާ ގުޅޭ ސުވާަލކަށް ނު

 އެ ސުވާލަށް ޖަވާުބއެުރވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު މުބީނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ބިލެތްދޫ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް ުޝކުރު މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިްސޓަ ރު. މިނިސްޓަރު ކުަރއްވަުމންގެންދަވާ މަަސއްކަތަށް އަުޅގަ

ނުޑ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ެއކި ކަންޮކޅުތަުކގައި  ވަނަ އަހަރުަގއި  2115ދަންނަވަން. އާދެ، އަުޅގަ

ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ލަފާފުޅުކުރައްވަންތޯއޭ؟  ކިތައް ރަށުަގއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ

މިހެން މި ދެންނެވީ، މިއީ ަވރަށް ދިގު ޕްރޮސެސްެއއްކަން އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ކުއްިލއަކަށް ކޮށްެލވޭ، ހިްނގައިެލޭވ 

ރަުށގަިއ ެވސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ައކީ  3މަޝްރޫޢެއް ނޫން. އެހެންަނމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ާދިއރާގެ ވެސް 

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ ުއއްމީދުތަކާ ގުޅިފައި އޮތް ކަމަކަށް ވާތީެވ، މުޅި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑާ ކުަރން ހަމަޖެ  ހިފައިވާ ސުވާލުގެ ަމއުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ސުވާަލކަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދުގެ އަުޅގަ

 ވާތީވެ އެ ުސވާލަށް ޖަވާބުއެުރވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ގެމަނަފުށީ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު ޢުޘްމާނު

ނޑުހުޅުދޫގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނުޑގެ ސުވާަލކީ، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްިޔތުން ތެރޭން، ކަ

ނޑޭގެ ރަްއިޔތުން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި  ރައްޔިތުންނާއި ގެމަނަފުށީގެ ަރއްޔިތުންނާއި ދެްއވަދޫގެ ރަްއިޔތުންނާ އަދި ކޮ

ޓު މެނޭޖްމެންޓު ސިސްޓަމުގެ މައްސަލައިަގއި ވަރަށް ވެސް އުނދަގޫ ގޮތަކަށް. އެހެްނވީމާ، އުޅެމުންދަނީ ވޭސް

އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވގޮުތގައި މިދިަޔ އަހަރު ެވސް ވަނީ ބަޖެޓުކުެރވިފަިއ ގެަމނަފުއްޓާއި ެދއްވަޫދގެ ވޭސްުޓ 

ހާލަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފެއްޓޭނީ މެނޭޖްމެންޓު ސިސްޓަމަށް. އެހެންވީމާ، މި ކަމުގައި މިހާރު 

 ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ؟ ޝުކުިރްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ސުާވލަކީ މިއަދު މައުޟޫޢާ ގުޭޅ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެންމެ ޢި

 ސުވާލަކަށް ުނވާތީ، އެ ުސވާަލށް ޖަވާބުއެރުވެން ނެތް ވާަހކަ ދަންނަވަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަްނ. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިލިމާލޭ 

 

 ލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވި

ރަށެްއގައި  1އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ޢިްއޒަތްެތރި ވަޒީރަށް މަރުޙަބާ. ަވޒީުރ ދެންމެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާުޅވެދެްއވައިފި 

ްތކުަރއްވަމުން ގެންަދވާ ވާހަަކ، މީހުންނަށް ބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ދެވިދާނެ ގޮތުގެ މަސައްކަ 13111މިހާތަނަށް 

ރަށަކީ ކޮބައިތޯ  1ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފު ކުރެއްވި ސުވާުލގެ އިތުރުން. އެ ތަފުޞީލު ކުޑަކޮށް ދެއްވަފާނަންތޯ 

ޖަހާއިރަށް މިތަނަށް ނުގެންނަވަިއ  0އާއި އޭރުން އެ ދާއިރާަތކުގެ މެންބަރުންނަށް އަލުންބަލުން މަނިކުފާނު ހެނދުނު 
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ވެދާނެތީވެ، އެހެންވެ ިމ ސުވާލުމިކޮށްލީ. އަުޅަގނަޑށް ހީވަނީ ސީދާ ހަމަ މިއަދާ ގުޅުންހުރި ސުވާލެއްހެން. ސާފު

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާނީ، އެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ ރަށަކީ،  1ތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި އަުޅގަ

އއ. އުކުޅަްސ، ގދ. ގައްޫދ، ހއ. އިހަވަންދޫ، އދ. މަހިބަދޫ، އދ. މާމިނގިލި، މ. ދިއްގަރު، އަދި މ. މުލައް. 

 އޭގެތެރޭން މިހާރު އުކުޅަުހގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފަ. ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް. ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  ކެޔޮދޫ

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑ ެވސް ސުވާލު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ ހަމަ ފެނާ، މިކަންކަމާ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ގުޭޅގޮތުން. ކެޔޮދޫ ާދއިރާަގިއ، ކެޔޮޫދގައި ާޚއްޞަކޮށް ފެނުގެ މައްސަލަ ައކީ ވަަރށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފަިއާވ 

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި އަްއޑޫގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފެނުގެ މައްސަލަ ދިމާވާ ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ  މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ

ތަކުގެ ެވސް ެއ މައްސަލަ. އެހެންވީމާ، ކެޮޔދޫގައި މިކަހަލަ މަސައްކަެތްއ ސުވާލާ ގުޅޭނެ އިނގޭތޯ ހަމަ އެހެން ދާއިރާ

 ހިންގުމަށް މި އަންނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި ނަމަވެސް ހިމެނިފައިވޭތޯ؟ އެ ސުވާލު ދަންނަވާަލން ބޭނުން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ައޅުގަ

 ނަވަން. އަޅުަގނޑަށް ކުރެވުނު ުސވާލާ ގުޅޭ ުސވާލަކަށް ނުވާތީ އަުޅަގނޑަށް ޖަވާެބއް އެުރވެން ނެތް ވާހަކަ ދަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް.ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަރަދޫ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ތަކުާރރުކޮށް ދަންނަވަނީ، މަރަދޫަގިއ ކަންތައްތައް ފެ އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ށޭ ހިސާެބއް، ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ނުޑެގ  މުޅިން ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ިމނިސްޓަރު ވިދާުޅވަމުން ގެންދަވަނީ ހިތަދޫގައި މީޓަރު ހަރުުކރައްވާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 ސުވާލަކީ މަރަދޫަގއި މީޓަރު ހަރުކުރަްއވަން ފެއްޓެވޭނީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެން

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު، މަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ 

އި ދިޔައިރު މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫގެ ސުވާލުގެ ޖަވާަބކީ، މިހާރު މަރަދޫގައި ބަިއވޯޓަރ އިން އެ މަސައްކަތް ނިންމައިލާފަ

ނޑު  2511ހިސާބުގައި މިހާރު ހުރީ  ލީޓަރުގެ ޯއވަރހެޑު ޓޭންެކްއ ހަމައެކަނި ހަރުކުެރވިފަ. ޭއެގއިތުރަށް މިހާރު އަުޅގަ

ނޑަށް ސީދާ ޝެޑިއުލް ދަންނަވާލަން  މިދެންނެވި ގޮތަށް މަސައްކަްތތައް ކުރެވެމުން މި ދަނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ވަަނ އަހަރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށްރަށަކަށް މަސައްކަތްތަްއ  2112އެނގޭނީ އަދި ތަންކޮެޅއް ަފހުން. އެކަމަކު 

ކުރެިވގެންދާނެ. ހަމައެާއއެްއޮކށް މަރަދޫގައި ވެސް ޕެރަަލލްކޮށް މަސައްކަތްަތއް ކުެރިވގެންދާނެ. އަދި އެާއއެްއކޮށް 

ނޑުމެްނގެ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިދިޔަ މަހު  އަޅުަގނޑު ދަންަނވައިލާނީ، އަްއޑު އަޮތޅުަގއި މިހާުރ އަުޅގަ

އިޢުލާނުކުރަްއވާފައި އޮީތ، ައއްޑު އަތޮުޅގެ އެހެން ރަށްަރށުގައި ުސވަރޭޖު މަސައްކަްތކުރަން، ނޫނީ ނަރުދަމާގެ 

ނޑުމެްނގެ އޮފީ ހުން އެ މަސައްކަތްތައް ފައްަޓަވއިދެްއވާނެ ކަމަށް. އެގޮތުން ޭއގެފަހުން މިހާރު ވާނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބި،   2ޑިަޒއިންކުރާނެ ފަރާތެްއ ޓެްނޑަރކުރަން ހުުޅވާލަިއ، ެއ ޓެންޑަރ ެވސް މިހާރު ައުޅގަ

ފަހަރާތަކުން އިންޓަރެސްޓު ފާޅުކޮށްފައި އޮތީ. އަދި އޭެގއިތުަރށް އެ މަސައްކަތަށް ފައިނޭންސްކުރަްއވާ އޮފިުޑގެ ފަރާތުން 

ރެިއޒަލް ޓީމެއް ގޮސް، ެއޕްރެއިޒަލް މަސައްކަތް ެވސް ކުރެވިފަ. އިރާދަކުެރއްިވްއާޔ މިހާރު ވަނީ އައްޑު އަތޮޅަށް އެޕް

ނޑުމެން ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓާނެ ވާހަކަ ދެންނެވިން.  މިދެންނެވި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ވެސް މި ސަރުކާރުން އަޅުގަ
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ސައްކަތްތައް އިރާދަުކރެއްިވއްޔާމު ކުރެވެމުންދަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ދުވަހު އިޢުލާނުކުރެއްވި ގޮތަށް މިހާރު އެ މަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުޙައްމަދު ނާޡިމް.ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ވަިއކަރަދޫ

 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑުގެ ުސވާލަީކ، ވ. ފުލިދޫ އަދި ފެލިދޫެގ ރަށް ގިރުމުގެ މަަސއްކަތް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅު  ގަ

ޙައްލުކުރުމަށް މިއަހަރު ބަޖެުޓގައި ހިމެނިފަިއވޭތޯ؟ ހިމެނިފައިނުވާ ނަމަ، މި އަންނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނަން 

ަދތިފުޅު ނަމަ، ސިޓީއަކުްނ ގަސްތުކުރަންތޯ؟ ދެން ައޅުަގނޑު އެދެނީ ވަޒީރަްށ މިއަުދ ސުވާލަށް ޖަވާބުެދއްވަން 

 އަޅުަގނޑަށް އެ ޖަވާބު އަުރަވއިދިނުން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ބަރު އެ ކުެރްއވި ުސވާލަކީ، ހަމަ މިއަދުގެ ުސވާލާ ނުުގޅޭ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން 

ނޑު ިސޓީއަކުން ތި ސުވާުލގެ ޖަވާބު  ސުވާލަކަށް ވާތީ ޖަވާުބއެުރވެން ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު އޮްނނާނީ މީގެ ކުރީ ދައުުރަގއި އެހެން އަުޅގަ ނޑު ސިީޓއަކުން އަރުވާނަން. އަދި އެހެންނޫަނސް އަުޅގަ

 ޖަވާބުއަުރވާނެ ކަމަށް ދެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ސިޓީއަކުން ޖަާވބުއަރުވާފައި ކަމުަގއި ެވސް ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު.

 

 ޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަ

ނޑުެގ ދާިއރާ، ދިއްދޫ ަރއްޔިތުން ވެްސ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ ޢިއްޒަތްތެރި ިމނިސްޓަރު. އަުޅގަ

ތިބީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުަގއި. ސާފު ބޯފެންކޮެޅއް ލިޭބނެ ދުވަހެްއގެ އިންިތޒާރުަގިއ. މި މަސައްކަތް ފެށޭނީ 
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އްަގއިތޯ؟ މި މަސައްކަުތގެ މަސަްއކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފައްޓަން ގަްސތުކުރަނީ ކިހާތަނެއްަގއިޯތ ކިހާތަނެ

 ސާފުކޮށްލަދެއްވުން ވަރަށް ބޮަޑށް އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްވި ުސވާލަީކ ވެސް މިއަުދގެ ައޅުަގނުޑގެ 

 މައުޟޫޢާ ނުގުޅޭ ުސވާލަކަްށާވތީ ޖަވާބުއެރުވެން ނެތް ވާަހކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢާމިރު.ންބަރު އަޙްމަދު މެޢިްއޒަތްެތރި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ނޑު ދަންނަވާނީ  ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު. އާދެ! މިއަދު ވަޒީުރ ދެއްވި ޖަވާބާ ގުޅޭ ގޮުތން އަޅުގަ

ރީން ކިހާވަރެްއގެ މަނިކުފާނުެގ މިނިސްޓްޔަ ތިަތކުަގއި ައސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކަިއ ހިރާއްޖޭގެ ރަށްދިވެ

ނަރުދަާމ ، ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ކުެރވެމުންދާއިރުަގއިއަދި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމް؟ ކަެމއް ދެްއވަންތޯއަހުމިއްޔަތު

ކަެމްއ ޔުމަށް ޓަަކއި ކިހާވަރެްއގެ އަހައްމިްއޔަތުތެރެއިްނ ގެންދިމް ޭއގެކުރެވެމުންދާއިުރަގއި ފެނުމުގެ ނިޒާޤާއިމް

 ކަމަށް ދެކެވަަޑިއގަންނަވަންތޯ؟ އެއީ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް ޚަރަދު ކުޑަވާނެ ކަެމއް ،ދެންނެވީ މިހެން މި ދެއްވަންތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަވާނީޝުކުރިއްޔާ ިޢއް  ،ޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލުަގއި އަުޅގަ

ފަހަރަށް ެއ  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަްތ އެއްފަހަރާ ކުރުމަކީ ޚަރަުދ ކުަޑވާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ަބއެއް

ތަކަކީ ހަމައެކަނި ނަރުދަމާ ނޫނީ ފެނުމުގެ ނިޒާމަށް ޖެކްޓުގޮތުން ބައެއް ބޭރުގެ ޕްރޮ ކުރެވޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފޯމިއުލޭޓް
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ނުދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން ެއ ކަމަކު މިހާރު ސަރުކާރުން ކުރެިވގެންވާތީ އެ ކަންތައްތައް  ދެވިފައި ހުންނަ ފައިސާ ކަމަށް

މިންވަރަކުން ެއ  ަފއިސާެގ ތަނަވަްސކަން ހުރި .މި ބަލަނީ ވީހާވެސް ބޮަޑކަްށ އެ ދެ މަޝްރޫޢު ެއއްކޮށް ކުރެވޭތޯ

 ގެންދަނީ ޝުކުރިްއޔާ. ކަންތައް ކުެރވޭތޯ ބަލަމުން މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

 

 މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

ނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ ޢިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރުގެ ` ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި  ރައީސް. އަޅުގަ

 ށް ނަުރދަމާ އޮތީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ؟ޚާއްޞަކޮ ތ. ވޭމަންޑޫ ފެނާިއ ނަރުދަމާއާ،، އަރިހުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޒީރު

 

 ރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބް

ޟޫޢާ ގުޅޭ ކުރެއްވި ސުވާލަީކ މިއަދުގެ މައު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ

 އެރުވެން ނެތް ވާަހކަ ދަންނަވަން. އެ ސުާވލަށް ޖަވާބުސުވާލަކަށް ުނވާތީވެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން. ސަޢުދު ތްެތރި މެންބަރުޢިްއޒަ ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

އަދި ވިލިނގިީލގެ ފެނުެގ  ،އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ަރއީސް. އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ ގއ.ކޮލަމާފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ

 ކިހާހިސާބަކަށް ޮގސްފައި ވޭތޯ؟މަސައްކަތް 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ވަޒީރު.
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 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޟޫޢާ ގުޅޭ ސުވާލަކަްށ ކުރެއްވި ސުވާަލކީ މިއަދުގެ މައު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެުރވެން ނެތްވާލަށް ޖަވާބުނުވާތީ އެ ސު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރިޔާޟްهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިްއޒަތްތެިރ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ފެނާިއ  ،އޮތް  ފައި އެބަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދެންމެ ރައީސް ާވހަކަފުޅުގަިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ިވދާޅުވެ

ނޑު ާސފުކޮށްލަން ބޭނުންދަމާ ކަމަށް މިއަދުގެ މައުޟޫޢަކީ. އެހެންވީމާ، އެ މައުނަރު އަހަރު  މި ،ޟޫޢާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ޝުކުރިްއޔާ  އަހަރު ތެރޭަގއި ފެށޭނެތޯ؟ ފެުނގެ ޕްރޮޖެކްޓް މި އާއި ހިރިލަންދޫގެ ނަރުދަމާ ހަމަޖެހިފައިވާ ތ.

 . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ޟޫޢަކީ ައއްޑު ގެ މައުމިއަދު ،ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާަބކީ

ބޭފުޅުންނަށް  ގެ މަަސްއކަތް ގޮސްަފއި އޮތް ހިސާބެއް އަޅުަގނޑު ތިމުގެ ނިޒާމުޚާްއަޞކޮށް ފެނު ދޫަގއިއަތޮޅުގެ މަރަދޫފޭ

އެރުވެން ނެތް ވާހަަކ ކަށް ނުވާތީ އެ ސުވާލަްށ ޖަވާބުޟޫޢާ ގުޅޭ ސުވާލަނުން. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ މައުއަންަގއިދި

 ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ޢިްއޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ ކުރެންދޫ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު
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ރުދަމާ ފެނާއި ނަ ގެފުށީއޮޅުވެލަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ ކުރެންދޫ އަދި 

 ކުތޯ މަސަްއކަތް ފެށޭވަރު ވާނީ؟ ޝުކުިރއްޔާ.މައްސަލަ އަށް ކިހާތާދި ކުރެންދޫގެ ގިރުުމގެ އަ ނިޒާމު ކިހާތާކުތޯ އޮތީ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޒީރު

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޟޫޢާ ގުޭޅ ލުގެ ަޖވާަބކީ މިއަދުެގ މައުމެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ުސވާޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެިރ 

 އެރުވެން ނެތް ވާަހކަ ދަންނަވަން.ކަށް ުނވާތީ އެ ުސވާަލށް ޖަވާބުސުވާލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޠާރިޤް. އަޙްމަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

 

 ރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޠާ އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

މުގެ މި ސަރުކާރުން އދ. މަހިބަދޫގެ ފެނު  ،ޝުކުރިއްޔާ ަރއީސް. އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެްއ. هللا ދެްއވާފަިއާވތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުނިޒާމް ފައްޓަަވއި

މަރަޫދ  އައްޑޫ ،ވެސް ގުޅޭނެ ސުވާލެއް އަޅުަގނޑު ކޮށްލަްނ ބޭނުންވަނީ ޟޫޢާ ޙަޤީޤަތުގައިމިއަދުގެ މައު ، އެއަށްފަހު

 ސާފުކޮށްލެވިދާނެތޯ؟ހިސާަބށް ފެން ދެވޭނެ ދުވަހެއް  ދާއިރާގެ މެންބަރު ގެޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޒީރު

 

 ރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބް

ނޑު ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ކުރިްނވެސް ެދންނެވިހެން އަްއޑޫެގ ހުރިހާ ،އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ  ރަށެއްަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ހަަމ އަުޅގަ

ރޭަގއި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނަ އަހަރުގެ ތެ 2112

 ޝުކުިރއްޔާ. .ކުރަމުންދާ ވާހަކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމްދީދީ. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ނުޑގެ ުސވާލަކީޝުކުރި ތޮޅަށް ފެާނިއ އަ އަދި މުޅި އަްއޑު އަތޮޅު ފޭދޫއާ  އަްއޑު ،އްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު  ގެމިއަހަރު ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ތެރޭގައި ފެށޭވަރު ވާނެ ކަމަށް ކުރީގައި ވިދާުޅވެފައި އޮތް ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑު ައޑު  .ލިބިފައި އޮތީ  ؟ަގއި ނިމޭނީތޯ 2112ނޫިނއްޔާ  ؟އަށް ބަދަލުވީތޯ 2112ހިން. މިހާރު އޭތި ވެސް އެ އަުޅގަ

ނުޑގެ ުސވާލަކީ.   އެއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ މި  ،ޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާުލގެ ޖަވާބަކީ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއް

ޕްރޮޖެކްްޓގެ  މެނޭޖްމަންޓް ނޫނިއްޔާގެ ެތރޭގައި ނިމޭނެ ވާހަކަ. އޭގެ ްޕރޮޖެކްޓްގެ، ޕްރޮޖެްކޓް 2112އެއްކޮށް މަޝްރޫޢު 

ނޑަށް ނުލިބި ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާ  އެ ޕްރޮޖެކްޓު  ކަަމކު އިާރދަކުރެއްިވއްޔާލީ. އެތާރީޚުތައް އަދި ެއއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ައވަހަށް ލިބިގެްނދާނެ. ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ތި ލާތަކުގެ ތާރީުޚތަކާ އެްއޗެހިމަރުޙަފައްޓާނެ   ެވސް އަުޅގަ

 ކުެރޭވތޯ ބަލާނަން. ބޭފުޅުންނަށް އެ ޝެއަރ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަދު އިސްމާޢީލް.ތެރި މެންބަރު މުޙައްރާގެ ޢިއްޒަތްހޯރަފުށީ ދާއި

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހޯރަފުށީ

 2113އަުޅަގނޑުމެންެގ ދާއިރާެގ ހޯރަފުށީގެ  ވަނަ އަހަރު؛ 2113ަވޒީރު. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ 

ރައްޔިތުން  ފަ.އި ވަރަށް ބޮަޑށް ފެނާއި ފެން ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޣައްޔަރުވެއެއްގަ ގެ ފެން ބޮޑުވުމުެގ ހާދިސާވަނަ އަހަރު

ފެން ަވނީ. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުްނ  އިދަށު ދަރަޖައިގަ  ފެނުމުެގ ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަށް ވުރެ ، އޭތި ބޭނުންކުެރވޭ
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ަބކަށް ދިޔައިމަތޯ އެ ޚިދުމަްތ ކިހިނެއްތޯ ިކހާވަރަކަށް ރަްއޔިތުންނަށް ޭއގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހިސާ ،ކޮންގޮތަކަށްތޯ 

އެ ރައްޔިތުން ފެނުން ، ހޯރަފުށީގެ އެ ޚިދުމަތުން ،ނޫންނަމަ ވިސްނަނީ؟ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ސަރުކާރުން 

 ވާއިުރަގއި އެ ިޚދުމަތް އެ...މަހުރޫމްވެފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޒީރު

 

 ރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަ

ކަްށ ޟޫޢާ ގުޅޭ ސުވާލަކުރެއްވި ސުވާަލކީ މިއަދުގެ މައު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ 

 ސަރުކާރުން ައޅުަގނޑުމެން  ގެ ެއރުވެން ނެތް ވާަހކަ ދަންނަަވން. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދުނުވާތީ ެއ ސުވާލަށް ަޖވާބު

ނޑުމެންނަށް  ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ މިކަހަލަ ައާސސީ ޚިދުމަތްތައް ވީހާވެްސ ގާތުން އަުޅގަ

 ކުރަމުން ގެންދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: އަްޙމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ގައްދޫ

އަޮތޅު ފޭދޫގައި ނަރުދަމާގެ މަސަްއކަތް  މިހާރު އައްޑު ،ވަނީ ރިއްޔާ ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންޝުކު

ލެވެނީ ކިހާ ންމައިއަިދ ގައްޫދަގއި ފެނުގެ ކަންތަްއތައް ނި ތޯ؟އޮތް ކިހާހިސާބަކަށް ކުރިޔަށް ގެްނދެވިފައި އެބަ

 މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައިތޯ؟ ުޝުކރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ވަޒީރު

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެންޑް އެނަރޖީ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޟޫޢާ ގުޭޅ މިއަުދގެ މައުއް ަބަޔކީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ެއ ކުރެްއވި ުސވާލަީކ އެ 

ދެންމެ  ؟ގެ މަސައްކަތް ފެއްޓޭނީ ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯއެއީ އަްއުޑއަތޮޅު ފޭދޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު، ވާތީ  ސުވާލަކަށް
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ެގ ށެއްގައި ނަރުދަމާއަތޮުޅގެ ހުރިހާ ރަ އަްއޑު ؛އަޅުަގނޑު ދެންެނވި ގޮތަށް ިމހާރު ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ އިޢުލާން

ކުރެވި ފަހުން . އިޢުލާންސޮރީ .މިދިޔަ މަހު ،މިދިޔަ ހަފްތާަގިއ އިޢުލާންކޮށް ،ކުރެވިމަސައްކަތްކުަރއްވާނެ ކަމަށް ިއޢުލާން

އެ ކަމަށް  ،ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްއްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް، ޑިަޒއިންއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ވާނީ އެ މަސަ

އަިދ އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ  އެ މަސައްކަްތ މިހާރު ޓެންޑަރކުރެވިފަ.، ޤުވެިރވެޝައު ކުންގާތްަގނޑަކަށް ހަ ފަރާތަ

އަްއޑޫ ސިީޓ އަށް ެވްސ  ،މިހާރު ރާއްޖެ ައއިސް އެޕްަރއިޒަްލ ޓީމުފައިސާ ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ެއ ފައިސާ ދޭ ފަރާުތގެ 

ނުޑމެން ވަރަށް ހަލުވިކަމާ. އެހެންމިހާރު ވަނީ ފުރައިގެްނ ޮގސްފަ ބޭފުޅުްނގެ ޓީމު އެ ،ގޮސް އެުކ  ވީމާ، އަުޅގަ

 ގެ ިޑޒައިން ތެރޭގައި  މިއަންނަ ައހަރުގެ ދަނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވެމުްނ މިހާރު މި

ނޑު ދަންނަވަން.  ގެމިއަންނަ އަހަރު ،މަސައްކަތްކޮށް  ތެރޭގައި މަސަްއކަްތތައް ފެއްޓޭވަރު ވާނެ ކަަމށް އަޅުގަ

 .ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަހަރު މިނިސްޓަރ  ހިސާބުން ސުވާލަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަވގުުތ މި ނިމުމަކަށް އައީ. އަދިެވސް އެއް ޝުކުރިއްާޔ. މި

 ުޝކުރު ދަންނަވަން. ނަވައިއޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓު އެްނޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ޠާިރޤް އިބްރާހީމަށް މަރުޙަބާ ދަން 

 އާދެ! ުޝކުރިއްޔާ.  ޅަކަށްފަހު()ވަގުުތކޮ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ . 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދާން އޮތީ   މިއަދު ކުއްލި މަްއސަލައެއް ހުށަހެޅިފައި އޮތުމާ  އެެހންނަމަވެސް ށް.އަ 2ެއޖެންޑާ އައިޓަމު ދެން އަޅުގަ

ނުޑ ޖާގަ މި ،އެކު  ޅުމަށް. ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައި މިހުށަހެ ނީ ކުއްލި މައްސަލަޖެހެ ދޭން މިހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފަހުމީ.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  ،ވަނީ  ފުރުޞަތު މި އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނީ މައްސަލަ އޮންނަ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ފުރަތަމަ މި  .ދިނުމަށްހުށަހެޅުމަށް ޖާގަ އަރުވަނީ އެ މައްސަލަ އަށް 

ން އަުޅަގނުޑ މިހާރު މާފަންނު އުތުރު މަތީ ދިނުން. އެހެންވީމާ، ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެއްވުމަށް ފުރުޞަތުހުށަހެޅު

 އަރުވަން. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ފަހުމީ އަށް ުކއްލި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުދާއިރާގެ 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަްއސަލާމް ޢަލައިކުމް.
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 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ  125ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ. މަރުގެ ކުުށގެ މައްސަލަ ާއއި ޓެރެރިޒަްމގެ ކުުށގެ މަްއސަލައިަގއި އުމުރަށް ޖަލަށް 

ޙުކުމްކޮށް، މާފުށީ ޖަލުަގއި ހައްޔަރުކޮށްފަިއވާ ނުަރއްކާތެިރ ދެ ކުށްވެރިން ކަމުަގއިާވ ގ.ޯކޒީ، އިބްރާހީމް ޝަހުމް 

ދޫ / ޖަވާހިރުވާދީ، ފަރިޔާޝް އަޙްމަދު ޖަލު ފަޅާލައިގެން ނިކުމެ ވީްއލިފައި ވީހިނދު، އަދި މިފަދަ އާދަމާއި ގއ.މާމެން

ނުރައްކާތެރި ކުުށގަިއ އުމުރަްށ ޖަލަށް ލާފައި ތިބޭ މިފަދަ ކުށްވެރިންތަެކއް ހައި ެސކިުއރިޓީ ޖަލެއް ފަސޭހަކަމާ އެުކ 

އެ ވަނީ ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެޭހ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާދާރުކަން  ފަޅާލުމަށްފަހު ނިކުމެ، ފިލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި

ކުޑަކަމުންނާއި އިހުމާލުން ކަމަށް ދެކޭ ހިނދު، އަދި މިހާރު ޢާއްމު މުޖުތަމަޢުގައި ނުރައްކާތެރިކަމާއި ނާމާންކަްނ 

ލޯކުރިމަތީގައި ބޮޑެިތ  އަށަގަނެފަިއވާ މިންވަރު އިންިތހާ ދަރަޖަ އަށް ގޮސްފައިވީ ހިނދު، އަދި ރޯމާދުވާލު އެންމެންގެ

ޖަރީމާތައް ހިންގުމަށްފަހު ވެްސ އެ ބަެއްއގެ މަްއޗަށް ޤާނޫނު ހިންގަމުންނުދާކަމުގެ ކަންބޮުޑުވން ރައްޔިތުން ތަކުރާުރކޮށް 

ފާޅުކުރަމުންދާ ހިނދު، މަރުގެ ކުށުގެ މައްސަލަ އާއި ޓެރެިރޒަމް ކުށުގެ މައްސަލަިއަގއި ުއމުރަށް ޖަލަށް ޙުކުމްކޮށްފައި 

ބޭ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިްނ ޖަލު ފަޅާލައި ނިކުމެ، މުޖުތަމަޢު ތެރޭގަިއ ުއޅުމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބިފައިވުމަީކ މި ރާއްޭޖގެ ތި

ރައްޔިތުން؛ މި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޙައްޤުވާ ގޮތް ކަަމށް ނުވާ ހިނދު، ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ސިްއސުަވއިލާ މިފަދަ 

ލުފުލުން ލިބެމުންދާކަމުގެ ަކންބޮޑުވުން ރަްއޔިތުން ފާޅުކުަރމުންދާ ހިނދު، ޖަލު ފަޅާލައި ނާމާން، ބިރުވެރި ޚަބަރުތައް ފު

ނިކުމެ ފިލާފައިވާ ނުރައްކާތެިރ ދެ ކުށްވެރިން ހޯދުމުގެ މަަސއްކަތް ފުލުން ނުދާނޭހެން ސަރުކާރުން އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ 

މާ އަދި ނުރައްކާތެރި ކުްށވެރިން ޖަލު ފަޅާލައިގެން ނިކުެމ އަށް ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އެ މަސައްކަތްކުރުުމގެ މުހިއްމުކަ

ފިލުން ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ރާއްޖޭގައި މިހާރު މިއޮތް ނުރައްކާތެރިކަމާއި ނާމާންކަން ފިލުވައިލުމުެގ 

މާއްދާގެ ދަށުން މި ުކއްިލ  ވަނަ 125މުހިއްމުކަން ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ަޓކައި ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  މައްސަލަ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ަގވާއިުދގައި ބުނާ ގޮުތން މި އޮންނަނީ ކުއްލި ަމްއސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އިތުރު 

އިުނން ވެސް އެ ބަހުސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ ބަލަން ވޯޓަށް އެހުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުެގ މަތީން ބަހުސަކާ ނުލައި ފުރަތަމަ

ވޯޓަށް އެހުމަށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  125 ވޯޓަށް ދާން ކަމަށް. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ކުއްލި މައްސަލަ، މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއވުމާ މެދު 

ންނަވާލަން. ރައްޔިތުންެގ އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް މި ދަންނަާވލަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކޮށްެލއްވުމަްށ ދަ

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ  125މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި މަްއސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ 

 ތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ގޮ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 55    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 52    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަ 

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ޓުގެ ނަތީޖާ:ވޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 55އަޅުަގނޑު މިހާރު މި  ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ 53ދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަުރންގެ އަދ52ަހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި 

އެހެންކަމުން،  .53. ޖުމްލަ؛ 21. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 53ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  125ހުގެ ަގާވއިދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ
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އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެްނ 

ނޑު މި ެއނބުރިލަނީ. އާދެ! މިގޮތަށް ާފސްވުމާ ުގޅިގެން ފުރަތަމަ ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން ަޢމަލުކުރުމަށް އަޅުގަ 

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް  1އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަްނ މި ޖެހެނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް. 

ގޮތަކަްށ  ަގޑިއިުރގެ ަބހުސްގެ ަވގުތޭ ގަާވއިުދގައި މި ބުނަނީ، އެހެން 1ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ޭއގެފަހުގައި ޖުމްލަ 

ނޑަނާާޅ ކަމުަގއި ވާނަމަ. ެއގޮތުން ކޮންމެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް  މިނެޓުެގ ފުރުޞަތެއް  3ކަ

ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. ައޅުަގނޑު މިހާރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ އަށް 

 ުރވަން. މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަ 1ބޭނުންފުޅު ނަމަ، 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން މި ބާވަތުގެ ކުއްލި މައްސަލަ މި ހުށަހަޅަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

ެއގޮތުަގއި ިވްސނާވަަޑއިގަތުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ހެޔޮ ނިޔަތުގަިއ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް 

ނޑުމެން މި ބާވަުތގެ މައްސަަލ ހުށަހަޅާިއރު، ނިކަން ަބއްލަވާ! މިއަދު މިހާރު ހަވީރުނޫސް ހުޅުވާިލ  ދަންނަވަން. އަުޅގަ

އްވާަފިއޭވ ކަމުގައި ވީނަމަެވސް ހެޑްލަިއންގައި މި ބުނަނީ، އަނެއްާކވެސް ބިުރވެރިކަމެްއގެ ތެރެައށް. ހަމަ ފާހަގަކުރަ

ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ސިޔާީސ ަހމަނުޖެހުން ގޮއްސަާވ ކަމަށް. މަގުމަތީގަިއ މުޒާހަރާތަެކއް ެވސް ނެތް ކަމަށް. އަދި މުގުރު 

ހިފައިގެން، އަސޭމިރުސްދުން ހިފައިގެން ދުވާ ފުލުހުން ެވސް މި ވަގުުތގައި ޫނޅޭ ކަމަްށ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެ މި 

ނޑުމެން މި ވަނީ ނާމާންކަމެއްގެ ތެ ރޭަގިއ ކަމަށް ހަވީރުނޫހުގައި މި ވަގުުތގެ ޚަބަރުަގއި ލިޔެފައި މި ވަނީ. އަޅުގަ

ކަންތައް ސަރުކާުރގެ ސަމާުލކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަަކއި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން މިކަުމގެ ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކޮށް 

.ޕީ ގޮތްހުްސވެގެން އުޅޭ ކަމަށް. މީ ނޫސްބަޔާން ނެރުނީމާ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މި ވިދާޅުވަނީ، އެމް.ޑީ

ގޮތްހުސްެވގެން އުޅެނީކީ ނޫްނ. އަދި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ގޮތް ވެސް ހުސްވެފައި މި ވަނީ މި ދައުލަތުގައި، މި 

ރާއްޖޭަގއި. ސަބަބަކީ ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެްނމެ ބޮޑު ކަންތައް ކަމުަގއިާވ ހަށިފުރާނައިގެ ަރއްކާތެރިކަްނ 

އްލިފަިއވާީތވެ. އަދި ހަމަެއއާެއކުަގއި ވިާދޅުވަނީ، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުަގއި ވެްސ މީހުން ޖަލުން ފިލިކަން. ގެ

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ މީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫނޭ ސަރުކާރަކުން؛ އިދިޮކޅު ޕާޓީއަކުްނ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް 

ނޑުމެން  ކަންކަން ގެަނއިމާ ޖަވާބުެދްއވަން. ައޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ ސިޔާީސ ޕާޓީެއއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކޭޓްރިން މަސައްކަެތއް ނޫން ޙަޤީޤަތުގައި މި ކުރަނީީކ. ސިާޔސީ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުުރވުމުެގ 

ން ފިލީމާ، އިބްރާހީމް ކަންތައްތައް މި ކުރަނީ. ަސރުކާރަކުން ޖަލު ފަޅާލައި މި ބާވަތުގެ ނުރަްއކާތެރި ކުްށވެރި

ނާޞިރުގެ ވެރިކަމުަގއި ވެްސ މިގޮތަށް ޖަލުން ފިލާފަިއވެޭއ. ނޫނިއްޔާ އަމީންދީދީގެ ވެިރކަމުގަިއ ެވސް ފިލާފަިއވެއޭ. 

ނޫނިއްޔާ ރައީސް މައުމޫންެގ ވެރިކަމުަގއި ވެސް ފިލާފައިވެއޭ. މިހެން ވިދާޅުވެ ފަރުޖައްސައިެލވޭކަށް ނެތް ކަމަށް 
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ނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތްއިރު ޖަލު ފަޅާލައިގެން މި ބާވަތުގެ ނުަރއްާކތެރި، މީހުން މަރާފައި ތިބޭ އަޅުަގނޑު ދެކެ

މީހުންނާއި ޓެރަރިޒަމްގެ މީުހން ޖަލު ފަޅާލައިގެން ނުކުެމފައިނުވާކަން ފާހަަގކޮށްލަން. އަދި ިކއެއްތޯ. މިހާރުެގ މި 

ިއެގން ގެންނެވި ސަރުކާރެއް. އެހެންވީމާ، މ ކަންކަން ސަރުކާރަކީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ބައިވެިރވެަވޑަ

ދިފާޢުވާންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ހަށިފުރާނަ ނުރައްކާތެރިކަން ފިލުވަންޖެހޭނެ. ޖަލުތައް 

.އެފުން ސަލާމަތްތެރިވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މިކަން މިހެން އޮތް ަކމުގައި އަޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން. އަދި އެމް.އެން.ޑީ

ނޑުމެން އެންމެން  ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަުރންނަށް ދެއްވި އިލްތިމާސް، ެއއީ އަުޅގަ ކުރީ ރޭަގއި އަުޅގަ

ވެސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހައި ރަްއޔިތުން ކަންޮބޑުިވ ކަެމއް. ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން ގޭަގއި ިތއްބެވުމަށް 

ނުކުމެަވަޑއިގަންަނވާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ހަށިފުރާނަ އަށް ދެއްވުމަށް  އިލްތިމާސްކުރެްއވި.

އިލްތިމާސްކުރެްއވި. އެހެންވީާމ، މި ޤައުމުގެ ހާލަތު އޮތް ޮގތް ވަރަށް ރަނަގޅަށް މިކަމުން އެބަ ދަލީލުކޮށްދޭ. މީ މި 

ނޑުމެން ދެކެން. އެހެންވީމާ، ރާއްޖޭގެ އަމާންކަން ެގއްލި، ާދޚިލީ އަމަން ެގއްލިފަިއވާކަ މުެގ ރަނގަބީލެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

މި ތަޞައްވުރު މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވަނީ އެންމެނަށް ފާހަގަކުރެވިފަ. އާދެ! ރާއްޖޭަގއި ެޓރަރ ހަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް 

ނޑުމެްނނަށް އެބަ ފާހަގަކުރެޭވ. މީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް.  ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލް ެގއްިލފައިވާ ކަމަށް އަުޅގަ

ޓެރަރ ހަރަކާތްތަކުގެ މަްއޗަށް ސަރުކާުރގެ ކޮންޓްޯރލް ގެއްލިފަިއވާކަން މި އެނގެނީ، މި ދެންނެވިހެން 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން އަުޅަގނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، އެއީ ަރއްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މަންދޫބުން ގެ 

މެ އެހެން ތިއްބެވުމަށް އިލްތިމާސްކުރެްއީވތީވެ. އަދި ޚާްއޞަ ސަމާލުކަެމއް ދެްއވުމަށް. އެހެންވީމާ، އިން ބޭރަށް ނުނިކު

ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ޮއތް މިންވަރު އަޅުަގނޑުމެންަނށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިކަުމން ވެސް އެބަ ދޭހަވޭ. މީ 

އެއް. މިކަން މިހެން ވިޔަީދެގން އަޅުަގނޑުމެން ނުވާނެ. ފެއިލްޑް ސްޓޭެޓއް، ނޫނިްއާޔ ފުލުންދާ ދައުލަތެއްގެ ސިފަ

ނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވަަރށް ރަނގަޅަށް މިކަމުގައި މަސައްކަތްކޮްށ، އަުޅގަ

ގެ ރަްއކާތެރިކަން. ޙައްޤުވާ ހަށިފުރާނަިއގެ ރަްއާކތެރިކަން ހޯދައިދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެންމެ ކުޑަ މިްނވަރު. ހަށިފުރާނައި

ނިކަން ބައްލަވާ! ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިައކު ެގއްލި، ެގއްލިގެެނއް ނޫން. މިހާރު މި އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތުބާ 

މިންވަރަށް ގޮްއސަ. އޭުރަގއި ވެސް ިކޔަމުންދިޔަ ގޮތަށް ަވަގށް ނަގާފައި ވަނީ. މިހާރު ރާްއޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ވެސް 

ަވޑަިއގަންނަާވ ގޭންގުަތއް މި ކަމުަގއި އެބަ ޝާމިލުވާ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ޢާއިާލގެ ފަރާތުން ިމ އެބަ އިޢުތިރާުފވެ

ވާހަކަތައް ެދއްކީމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުށްވެރިުކރެއްވީ ޢާއިލާ. މިކަުމގެ ަކންބޮޑުވުން ޢާއިލާގެ ފަރާތުްނ، 

ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ެގނައުމަށް ޓަކައި އެިކއެިކ ރިޟްވާނުގެ ާޢއިލާގެ ފަރާުތން ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކޮށް، 

މަސައްކަތްކުެރއްވީާމ ޢާއިލާ ކުށްވެިރވެގެންދިަޔއީ. ިމއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ރިްޟވާން ހޯދުމުެގ 

ްއެގ މަސައްކަތް އެބަ ކުެރވެންޖެހޭ. އަދި މި ކަންތައްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް، މާ ކުރިން އެމް.ޑީ.ޕީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެ 

ގޮތުަގއި ޮއވެގެން ވާނީ ސަުރކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެއްސަ. ވިޖިލެންޓްރީ ގްރޫޕުތައް އެަބ ހަރަކާތްތެރިވާކަމާއި މީހުން 
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ވަގަށް ނެގުާމއި ނޫނިއްޔާ މަރުގެ އިންޒާރުަތއް ދެމުން އެބަ ދާކަން. އެހެންނަމަވެސް، ސަރުކާރުން މި ކަންކަމަށް 

އިނުވުމުެގ ސަބަބުން މި ަކންތައްތައް މި ދަނީ. މިހާރު މި ދަނީ ފުލުންދާ ދައުލަތެްއެގ އެްއވެސް ސަމާލުކަމެއް ެދއްާވފަ

ގޮތުަގއި. އަްއޑޫ ސިީޓގަިއ ެއނގިަވޑަިއގެންނަވާނެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބޮުޑ، ބިޔަ ޖަލްާސއެއް ޭބްއވުނު. ެއ ޖަލްސާގެ ތެެރއަށް 

ދި އެތަުނގައި ތިބި މީހުންނަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ މޫނު ނިވާކޮށްގެން، ލަޓިބުިރ، ދަނގަޑުބުރި ހިފައިގެން ަވދެ، އަ

އިތުރުން، ފުލުހުންނަށް ވެސް އަނިޔާ ލިބިނު މައްސަލަިއގައި އެންމެން ރެޑްހޭންޑުކޮށް ކުށުގެ ވެށިން އަތުލީމާ، 

އެއް ެއ ގަިޑއިރު ނުވަނީސް ެއ އެންމެން ދޫކޮްށލީ. އެންމެން ދޫކޮށްލާފައި ދޫޮކށްލި މަންޒަރުގެ ފޮޓޯ  22އަތުލުމަށްފަހު 

އޮތީ. ބިޑިއަުޅވާފައި ތިބިއިުރަގއި އެ ކުދިންގެ އިނގިލިން ދެއްކި ނިޝާންތަކުން މި އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި ޤައުމުގެ 

ގަިޑއިރު ނުވަނީްސ. އެހެންނަމަެވސް ސަރުކާރުން އޭރުަގއި ިވދާޅުވީ މި ަމއްސަލަ އެންެމ  22ހާލަތު އަންަގއިދީފަ. 

ިއ ބަލާނެ ކަމަށް. ފުލުހުންނަށް ވެސް ހަމަލާދީފައި ވަނީ. ުފލުހުންގެ ބަސްފުޅުން ެވސް ސީރިއަސް ަމއްސަލަެއއްެގ ގޮުތގަ

އެބަ ވިދާުޅވޭ ފުލުހުންނަށް ވެސް ހަމަލާދިނޭ. ރެޑްހޭންޑުކޮށް އަތުލީ ކުށުގެ ވެށިން. މޫނު ނިވާކޮށްގެން، އަތުަގއި 

ަގޑިއިރު  22ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް،  ނުވަނީސް؛ ގަޑިއިރު 22ލަޓިބުރި އާއި ދަނގަޑުބުރިއާ އެުކގައި. އެހެންނަމަވެސް 

ނުވަނީސް މި އެންމެން ދޫކޮށްލެއްވީ. އެންމެން ދޫކޮށްލެްއވީމަ އިނގިީލގެ ނިޝާން ބައްަލާވ. އެއީ މި ާރއްޖޭގެ ހާލަތު 

ނޑުމެން އެންެމން، ރައްޔިތުންގެ މަ ޖިލީހުން މިހާރު އޮތް މިންވަރު. އެހެންވީމާ، މި ބާވަތުގެ ކަންތައްަތކުަގއި އަުޅގަ

އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ރަނަގޅަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ެދްއވަިއގެން، ސަުރކާރާ ެވސް ުގޅިެގން، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން 

ނޑުމެްނ އެންމެން ސަރުކާުރގެ މެޖޯިރޓީ އޮތް މި މަޖިލީހުން ސަުރކާރު ޒިންމާޒާުރކުރުަވއި އަދި  ވެސް ީދގެން، އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤުވާ ހަށިފުރާނައިގެ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މި މައްސަލަތައް ބައްލަަވިއ މި 

 އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްމިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މި ހުށަހެޅި ކުއްލި 

ނޑު ެވސް އެކަމަށް ނިހާޔަތަށް ތާ  އީުދކުރާ... މައްސަލަ އަކީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އާދެ، ނިޒާމީ މަްއސަލައަކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ، އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮަޒއިނާ 

 އާދަމަށް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ނޑަށް ވާހަކަ ދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލި ވާހަކަ މަނިކުފާނު އިޢުލާނުކުނުކުރަްއވައި ފުރުޞަތުދެްއވަން ފެއްޓެވީމަ އަުޅގަ

ހީވަނީ މި ހިސާބުގައި ތިއްބެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ އެ ވާހަކަ ަދއްަކވާ. އެހެންވީާމ، ކިހިނެއް ހިނގި ކަެމއްތޯ 

 ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދެން.

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ވޯުޓގެ ނަތީޖާ އިއްވުމަށްފަހު  އަޅުަގނޑު ،ގޮތުން ދަންނަވަންޖެހެނީނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައާ ުގޅޭ ދެންމެ

ނުޑ  ދަންނަވާލިން މިކަން ހިނގަމުންދާނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އަދި ެވސް ދަންނަވައިލާނަން. އޭރު އަުޅގަ

 1ގޮތުން ފުރަތަމަ ފުރުޞަތެްއ އަރުވަން މި ޖެހެނީ މައްސަަލ ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށޭ.  ދެންނެވިން، ަގވާއިުދަގއި ބުނާ

މިނެޓުގެ  3މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދެވޭނޭ. ދެން އެހެން ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ނީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތުން ބަހުސް ފެށުމުގައި ަގޑިއިުރގެ ފުރުޞަޭތ މި އޮންނަ 1ފުރުޞަތެއް ދެވޭނޭ. އަދި ުޖމުލަ 

 1އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށޭ. 

ާމ، ދެންމެ މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ބޭނުންފުޅު ނަމަ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ އަޅުަގނޑު ކުިރއަށް މި ގެންދިޔައީ. އެހެންވީ

ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަ މި ދެންނެވި ސަބަބަށް ޓަކަިއ ބަލައިގަނެވެން ނެތް ވާަހަކ ދަންނަވަމުން، އަޅުަގނޑު 

 މިހާރު؛ ނިޒާމީ މައްސަލައެްއަގއި ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ީމގެ ކުރިން ޢަމަލުުކރައްވާަފއިާވ ގޮތަށް ބަާލއިުރގައި ަމއްސަލަ ހުށަހަޅުްއވާ 

 މެންބަރަށް ވާހަކަދެއްކުުމގެ ުފރުޞަތު ދެއްވާަފއި، ނިމުނީމަ އެހެން މެންބަރުންނަށް ވާހަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވައިލާ

ނޑުމެން މި ތިބެނީ އެ ފުރުޞަތަށް އެދެން  ވާހަކަ ރައީސް ވިދާުޅވޭ. އެެހންވީމާ، މި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ދިޔައިމާ އަުޅގަ
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ނުޑމެން ފުރުޞަތަށް ނޭދި މި ތިބީ. މީގެ ކުރިއަުކްނ  މަނިކުފާނު ހުޅުވާލަްއވާނެ ަކމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 ފުޅާއަާށއި ދެން އެހެން ބޭފުޅުންނަށާ ހުޅުވައިަލއްވަނީ.އެއްފަހަރާެއއް ނޫން މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ ބޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ކަމުގައި ދެން އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ އަޅުގަ

ނޑު އަތަށް ލިބުުނ  މި ދެންނެވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް. އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި  މެންބަރުންނަށް އެދިވަޑައިެގން އަޅުގަ

ޢިްއޒަތްތެރި  2ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެންފަ. އަިދ ޕީ.ޕީއެމުން  5ލިސްޓްގައި އެބަ އޮތް އެމް.ޑީ.ޕީން ވެސް 

އި އެބަ އޮތް މިހާތަނަށް. ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު އެދިވަޑަިއގެންފަ 1މެންބަރަކު އެދިވަޑަިއގެންފަ. އެމް.ޑީ.އޭ އިން 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު ކުރިއަށް ގެންދިުއމަށް މި އަރުވަނީ، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް. ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންެދުވން އެދެން.

 

 ޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދުލްމެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްމިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔަ ކުއްލި މަްއސަލަ އަކީ، މާފަންނު އުތުރު 

މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މި ހުށަހަޅުއްވި މައްސަލަ އަކީ، ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ  ދާއިރާގެ

ނޑުމެން ހަނދާންބަހައްޓަންވީ ކަމަކީ، އަދި މި ކަންބޮޑު ވުންތަެކއް ހުރި މަްއސަލައެއް. ނަަމވެސް މީަގިއ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މިކަން ހަނދުމަފުޅުބެހެއްޓުމަކީ އަޅުަގނުޑގެ ވަރަށް ބޮުޑ 

ނޑުމެން ޙަ ަގއި 3ޮނވެމްބަރު  1055ޤީޤަތުގައި ވެސް ބޭނުމެއް ުނވޭ އިލްތިމާސެއް. މި ުކޑަުކޑަ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ވަނަ ފަހަރު ރުޖޫޢަވާަކށް. މިފަދަ ކަމެއް ހިނަގއިފާނެކަމުގެ ޢަލާމާތެއް؛ އާދެ،  2މި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާަތްއ 

 ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައޅުަގނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ފެންނަމުން މި ދަނީ. އަދި މި ނޫނަސް މި ހާދިސާ މިއަދު ވެސް 

ގެ ހާދިސާ ެވސް ހިތުަގއި ިބންވަޅުނެގިަފއި އެބަ ވޭ. އަދި 3އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ މިއަދު ިހނގި ކަމެއްހެން ޮނވެމްބަރ 

ޤާީޟ هللا ހަމައެއާެއކުަގއި މީގެކުީރަގއި މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހިނގާފައި ހުރިލެއް މަދެއް ނޫން. މިސާލަކަށް، ޢަބްދު

ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ކަންޮބޑުވާންޖެހުނު މައްސަލަެއއް.  ނިޒާމުން ގެއްުލވާލި މައްސަަލ އަކީ ވެސް

އަދިވެްސ ޭއގެ ބިުރވެރިކަން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހިތުން ފިލައިގެެނއް ނުދޭ. ވީމާ، މިފަަދ ކަންތައްަތއް، އަދި މިއަުދ 

ކަންބޮޑުވުން ހުރި  ަޤއިދީންގެ މަްއސަލަ އަކީ ެވސް ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް 2ވިޔަްސ، ޖަލުން ފިލައިގެްނ އުޅޭ 

ނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ޢިބުރަތް ލިބިގަންނަންޖެހެނީ ވޭތުވެދިޔަ ތަނުން. ވީމާ، މި  މައްސަލަެއއް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ހިނގާަފއި ހުރި ކަންތައްތައް ވީމާ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް  ދަންނަވާލި ކަންތައްތަކަކީ ައުޅގަ
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ނޑުެމންގެ ކަންތައްތައް ބަްއޓަންކުުރމަކީ އަޅުަގނުޑގެ ވެސް ވަަރށް ބޮޑު އިލްތިމާސެއް. އާދެ،  ނުދާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަަކއި ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު މެންބަރު ގެދާއިރާ ހޯރަފުށި

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު މި މަްއސަލަ، ކުއްިލ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިދިނީީތ 

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް އެ މެންބަރަށް، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން . އެހެންނަމަވެސް، ވެސް އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ހަޤީޤަތަކީ މި ސަރުކާރު މި އޮތީ ވަަރށް ރަނގަޅަށް. ވޭުތވެދިޔަ 

ނުޑމެން ދުށީމު މި އިންނެވި  3ައހަރުގެ ސަރުކާރެއް. އެ  3އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދުށީމު  ައހަރުގެ ސަރުކާރުން އަުޅގަ

ށް އޭުރގެ ަރއީސް ގުުޅއްަވއި ައޅުަގނޑުމެން ތަޅާނެ ބަަޔކު ހޯދާނަމޭ ބުނި މަންޒަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަ

ނޑުމެންގެ މިހާރުެގ  ނޑުމެން ލޮލުން އެ މަންޒަރު ވެސް ދުށީމު. ދެން އަޅުގަ ނޑުމެން އަޑުއެީހމު. އަޅުގަ ވެސް އަުޅގަ

ުރކޮށްފައި ހުރި ތަން، މަންޒަރު ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިޒާމުން ނަގާލައިގެން ގެްނގޮސް ަރށެއްަގއި ހައްޔަ

އަޅުަގނޑުމެން ދުށީމު. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޖޭ.ޕީަގއި މި އިންނެވި ލީޑަރު، ޖޭ.ޕީގެ ލީޑަރު ވެސް ގެްނގޮސް ތަނެއްަގިއ 

ނޑުމެން ދުށީމު. އަުޅަގނޑުމެން މި މައްސަލަ، ޙަޤީަޤތުގައި ވެސް މި މައްސަަލ  ހައްޔަރުކޮްށގެން ހުރި މަންޒަރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުން. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޖަލުން މީހުން ބަ ލައިގަންނަން އަުޅގަ

ދޫކޮށްފައި ހުރީ، ހަތް ސަޭތކަ ވަަރކަށް މީހުން ދޫކޮށްަފއި އެބަ ހުއްޭޓ، އެިކއެކި ބޮޑެތި ކުށްތަުކގެ މީހުން. 

ނޑުމެން ރާވަިއގެން ކުރި ކަެމއް ނޫނޭ މިއީކީ. މީގެކުީރަގއި މީހުން  އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނޫނޭ މީހުން ދޫކުރީކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަނެއްކާ ބަންދުނުކުރެިވގެން  ނޑުމެންނަށް ެއމީހުން އަދި މި އުޅެނީ ހޯދައި ގެންގޮސް އަުޅގަ ދޫކޮށް، އަުޅގަ

ހުން ދޫކޮށް، ހައްޔަރުކޮށްފަ. މި ސަރުކާރުން. އެއީ ދޫކޮށްފައި ހުރީ ނަހަމަ ގޮތުގަޔާއި ަހމަގޮތުގަ ާއއި އެގޮތްިމގޮތަށް މީ

ބޮޑެތި ކުށްތަކުަގއި ތިބި މީހުން ދޫކޮށްފައި ހުރީ. އެހެންވުމުެގ ސަބަބުން މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުން މި ދަނީ 

 އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި. އަޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

އަށް. އާދެ، ނިޒާމީ މައްސަަލއެްއގައި މަްއޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ން. މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ މުޙާތަބުކުރާއިުރ ބުނާ ގޮތެއް ޮއވޭ. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނުޑ 

މެންަބރަށް ހަނދާންކޮށްދޭން، އެީއ ސަރުކާރުެގ އިުރަގއި ައިއ  ހީކުރީމު ފާހަގަކުރަްއވާނެ ަކމަށް. އަދި ހަމަ އެ

ނޑު ކުރި  ފޯނުކޯލެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް. އަދި އެއީ ރައީސް ަނޝީދު ކުރެއްވި ކޯެލއް ވެްސ ނޫންކަން. އަޅުގަ

 ކޯލެއްކަން. ުޝކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އާދެ، ދެންމެ ނެންގެވި ނިާޒމީ މައްސަލައިަގއި އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުންގެންަދާވއިރު ގަާވއިުދގައި އެބަ ބުނޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅު ބޭނުންކުރައްވާ ކަމަށް 

ންބަރު؛ މިސާލަކަށް "މަްއޗަންގޮޅީ އުތުުރ ވަންޏާ ނަންފުޅު؛ ެއއީ ދާއިާރ އާއި ނަން ފުރިހަމަ އަށް. ައދި ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ" ިމގޮތަށް. އެހެން ބޭނުންކުރަން. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

ނޑު ަދންނަވަން. އެއީ މަޖިލީހުގެ  ވެސް ެއގޮުތގެ މަތީން އެކަމަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުެވވަަޑިއގެން ދެްއވުމަށް އަުޅގަ

އެއީ މި މަޖިލީހުގެ އެކަންޏެއް ނޫން، ހުރިހާ މަޖިލިސްތަކެއްަގއި ވެސް ަވކި އަދަބުތަެކއް ހުރޭ. އެއީ ރަނގަޅަށް ބަހުްސ 

ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަަކއި. އެހެންވީމާ، އޮިޅވަަޑއިގެްނ ނަމަވެސް ެއގޮތަށް އެހެްނ ބޭނުންކުރެއްވޭ ފަރާތްތަކަްށ 

މާލުަކމަށް ދަންނަވައިލާނަން. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން ދެންމެ އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަ އަޅުަގނޑު އިތުރަށް ސަ

އެ ނުކުާތގަިއ ެއއީ ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް ކަުމގަިއ އަުޅަގނޑު ބަަލއިގަންނަން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

 އަށް.هللا އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ގަިއ މި ސަރުކާުރގެ ދާޚިލީ ވަޒީުރ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން  2113ޑިސެމްބަރ  20ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ައކު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާފައިާވ ގައި ހިނގި މާރާމާރީ އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ޖަލުގެ ޤައިދީ 2113ޑިސެމްބަރ  22ވިދާޅުވީ 
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މާރާމާރީއެއް ކަމަށް، ބޭނުްނކޮށްގެން މީހަކު މަރައިލާފަިއވާ ކަމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެ ުދވަހުން ފެށިގެން 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަނިކުާފނުމެންގެ ވެރިކަމުގެ ޒަޢާމަތުެގ ތެރޭގައި މި ހިނގައިދިޔަ މާރާމާރީ އާއި ބިރުވެރިކަމާިއ 

އަހަރު ނުވަނީސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާން  1ނިާޔވެރިކަން ހިނގަިއގެން މި ދިޔައީ. ވެރިކަމަށް އަ

މަރު، ތިރީހަށް ވުރެ ގިނަ މާރާމާރީ އާއި ޒަޚަމް ެވއްޖެ. ފަނަރަވަރަކަށް ނޫސްވެރިންނަްށ  2މަސް ނިންމާލި ފަހުން 

ތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ މެންބަރުންތަކަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީ، މަރުގެ އިންޒާރުދީފި. ސޯޅަަވރަކަށް ރައްޔި

އަހަުރގެ ުޒވާން ާޖނަލިސްޓަކު ރަހީނުކޮށްގެްނ  25އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢާއިލާތަކަށް މަރުގެ އިްނޒާރުދީފި. ޖާނަލިސްޓަކު، 

ނަޑއެިޅގެން ެގއްލިފަިއވާއިުރ މިއަދާ ހަމައަށް ޚަބަރެއް ވެަފއެއް ނެތް. އެ ންމެ ބޮޑު އިދިޮކޅު ސިޔާސީ ޕާީޓގެ އޮފީްސ ކަ

ރޯކޮށްލައިފި. އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަުރެގ މައިންބަފައިންގެ ގެއަށް ކަުޅތެޔޮ ޖަހައި އަދި ސިޔާސީ 

ހާލަތު  ޕާޓީގެ ލީޑަރުންތަކުގެ ކާރުަތާކ އެއްެޗއްސަށް ހަމަލާދެމުންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ރާއްޖޭަގއި މިއަދުގެ

އޮތް ގޮތް. ިމއީ ޚަބަރުތަުކގެ އެއް ފަރާތް. އަނެއްފަޅި ކިަޔިއލާއިރު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިމ އޮންނަނީ، އިްނޒާރު ފޮނުވާ 

ބަޔަކު ތިމަންނާމެންނަކަށް ނޭގުނޭ. ރޯމާދުވާލު ކަތިވަޅި ޖަހާފައި ދިޔައިމާ، ނޫސްވެރިްނގެ ޮއފީހަކަށް ކަތިވަޅި ޖަހާފައި 

ތިމަންނަމެން ކޯޓުތަކުން ދޫކޮށްލައިފީމޭ. މިވެނި މާރާމާރީއެއް، ެއވެނި މާރާމާރީއެްއގައި ތިމަންނާމެން ދިޔައިމާ އެ މީހާ 

ހައްޔަރުކުރި އެވެނި މީހެއް، މިވެނި މީހެއް ތިމަންނާމެން ކޯޓުތަކުން ދޫކޮށްލައިފީމޭ. ހެކިބަސްދޭނެ މީހަކު ނުވިއޭ. 

ނި މީހަކު، އެވެިނ މީހަކު ކޯަޓކަށް ާހޒިރެއް ުނކޮށްދިނޭ.  ިމވެނި ހެކިބަސް ދޭނެ މީހުން ތިބީ ބިރުންނޭ. ފުލުހުން މިވެ

ނޑިާޔރަކު، މިވެނި މީހަކު އަތުން، އެވެނި މީހަކު އަތުން ރިޝްވަތުނަަގއިގެން މިވެނި ކޯުޓ  ނޑިޔާރަުކ، ެއވެނި ފަ ފަ

އަނެއް ފަރާތުން ލިބޭ  ކޭހެއް ވަނީ ހުއްޓިގެން ގޮްސފައޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަބަރުގެ

މަޢުލޫމާތަކީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އެނގޭ ެއއްަޗކީ މި ސަރުކާރުން ެއހެންވީމާ، މި މައްސަލަތަެކއް 

ނޑުން  ނުޑން، އަނެއް ހަުރގަ ނުބެލިއޭ. ެއއް އިެރއްަގިއ އިދިކޮޅު ޕާޓީަތކުަގއި ުހންނެވިއިރު އެއް ހަުރގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު ދާޚިލީ ވަޒީރުގެ ގޮތުަގއި ޢުމަރު ނަޞީރު ހުންނަވައިގެްނ ، ފުންމަމުންދިޔައެއް ކަމަކު

ނަޑއެިޅގެން އެބަ އެނޭގ އިޤްތިޞާދު ހެއްަވއިލާފަިއ  އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރާ ކަންތަޭކ ބުނީމާ، ރައްޔިތުންނަށް ކަ

ކަންކަމަށް ޒިންމާނަގާފައި އިދިކޮޅު ޕާޓީ އަށް ނިންމައިލާއިރު ދިވެހި ޒުވާނުްނ ތިބީ ބިރުވެރިކަމުގައިކަން. ސަރުކާރުން މި

ނޑަެއޅިގެން އެބަ ެއނގޭ ސަރުކާރު މި އޮތީ ފެއިލްވެފަިއކަން. ކޮންމެވެްސ  އިނގިލިދިްއކުރީމާ ރައްޔިތުްނނަށް ކަ

ނޑުމެން މި އެދެނީ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މި މައްސަލަތަކަްށ  ވަރަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ޒިންމާ ނަގަން އަޅުގަ

ޙައްލެއް ހޯދަން މި އެދެނީ. އެއީ ސަރުކާރުގެ ޒިންާމ ކަމުގައި ވާީތވެ. ހުރިހާ ކަމަކަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީ އަށް 

އިނގިލިދިްއކުރީމާ ރައްޔިތުްނނަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނުލިބޭ. އިޤްތިޞާދު ހެއްވައިލެވޭީނ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި 

 ތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ. ސިޔާސީ ރަްއކާތެރިކަން ެވސް ލިބިގެން ޢިއްޒަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވު ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މުހިއްމު ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީތީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާއި ޝުކުރު ދަންަނވަން. މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް ހަމަ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް 

ނު ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތަކީ ހަމަ ހަނދާނާއި ތާރީޚުގެ ސަފްހާތަުކގަިއ ގެނެސްދިނުމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާ

ލިޔެިވގެންދާނެ ކަންތައްތައް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމައާ އެުކ ދަންނަވަން. ނަމަވެސް، މި ވާހަކަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ެއ 

ެޖހޭ. މި ޤައުމު މިހިސާބަށް  މަނިކުފާނު އިޝާރާތްކުރެްއިވ ބައެއް ނުކުތާަތކުގެ ަމއްަޗށް ވާހަކަދަްއކާލަން އެބަ

ގެނައުުމގައި މިފަދަ ކަންަތއްތައް ކޮށްފަިއވާ ަބއެއް ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ެއ މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަްށ 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ޭއގެެތރެއިން ޚުދު އެ މަނިކުފާުނގެ ޕާޓީެގ މެންބަރުން ވަަރށް ކުރީކޮުޅގައި ހިމެނޭކަން 

ނޑުމެން ބަލަމާ ވީ.ޓީ.ވީ، ރޯމާދުވާުލ ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަތީގަިއ ރޯކުިރ އަޅުަގނުޑ އިޢުލާނުކު ރަން މި ތަނުގައި. އަުޅގަ

މަންޒަރު. ތަޅައި ސުންނާފަތިކުރި މަންޒަރު. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ދިދަ ހިފައިގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ނިކުމެތިބީ. 

ވަަނ  2113ޖަލާއި ޖަލުގެ ކުްށވެރިންނަށް ހިތްވަރުދެމުން.  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެިރކަން ފެށުނީ ވެސް މިއަށް ހިްތވަރުދެމުން.

އަހަރު ޖަލުގައި ހިނގައިދިަޔ ހާދިސާގެ ފަހުން ހަމަ ހުއްޓުމެއް ނެތި ޖަލާ ގުޅުން ަބދަހިކުރުމުގެ ބޮޑު ސެްލއެްއ 

ބަ ތިއްބެވި. ެއ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެރޭަގއި ޤާއިމުުކރި. އޭގައި ހިމެނޭ ކޯޑިނޭޓަރުންގެ ބޮޑެތި މީސްމީހުން މިހާރުވެސް އެ

ނޑައެިޅގެން މިފިަޔވަޅު މަީތގަިއ ދަންނަވަން. މި ސަރުކާރުްނ  ނުޑ ހަމަ ކަ ހިސާބުން ފެއްޓިގެން ިމއަދާ ަހމައަށް؛ އަުޅގަ

ޒިންމާ އުފުއްަލވަންޖެހޭނެ ިއނގޭތޯ. މިފަދަ ކަމެއް މި ަސރުކާރުަގއި ހިނަގއިދިޔަދީގެންުނވާނެ. ޖަލަކުން ކުްށވެރިެއްއ 

ނަށް ބިރުވެރިކަމަކަށް ވުމާ ހަމައަށް މި ސަރުކާރު އޮވެގެންުނވާނެ. މި ސަރުކާރުން އެކަން ނިކުމެ ރައްޔިތުން

ކޮންޓްރޯލުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅަގނޑު ެދން. ޖަލުން ފިލާ މީހުން. 

ހިނގާ. އެަކމަކު ހިނގީމަ އެ ވާހަކަ  ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްަގިއ ވެސް ފިލާ. ހުރިހާ ޤައުމެއްަގއި ވެސް

އަޅުަގނޑުމެން ަވގުތު ބޭކާުރކުރުމަށްވުރެ ސަރުކާރަށް ިއސްކަންދީ، އެހީތެރިކަން ދީެގން؛ އަޅުަގނޑު އުާފކުރަން 

 އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވ މި ނުކުތާތަުކގެ ތެޭރގަިއ ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވުމަށް ގޮަވއިލެްއވީީތވެ. މިހާހިސާބަށް 

ނޑުމެންނާ ެއކު. އަދިވެްސ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ތަންާތ  ވިސްނުން ދެން ރަނގަޅުކޮްށ ފައި ެއއްވަުރކުރަންވީ އަުޅގަ

ފެބްރުއަރީ ަބއްލަވާ! ރޯމާދުވާލު ނޫންތޯ ުހޅުޖެހީ. އައްޑު އަތޮުޅގެ ރަްށތަކުަގއި ހުރި ކޯޓުތަުކގަާޔއި  5ހުޅުޖަހައި، 

ރޯމާދުވާލު. ވީ.ޓީ.ީވަގިއ ހުޅުޖެހީ ރޯމާދުވާލު އެންމެން ބަލަން ތިއްބާ. ކޮންބައެއް  ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުަގއި ުހޅުޖެހީ
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ކުރި ކަމެއްތޯ؟ މިއީ ސްޮޕންސަރކުރި ޓެރަރިޒަމުން ައންނަނީ، ޢާއްމުކޮށް މިއަްށ ހިތްވަރުދެނީ އެމް.ޑީ.ޕީން. 

ނޑު މި ވާހަކަ ހުއްޓަެއއް ނުލާނަން ދުވަހަކު  ވެސް. މިކަހަލަ ކިތައް ރަށަށް އަރަން އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ދިަޔއިމަތޯ ަރށްރަށުގެ ފަޅު ބަންދުކޮށް ރަށަށް އެރިޔަނުދީ ހިފެހެއްީޓ. މިއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ޓެރަރިޒަމް. ދުނިޔޭގެ އެްއެވސް ޤައުމެއްަގއި ރަށަކަށް ދަތުރުފަތުރުކުރުން މަނަލެއް ނުކުރެވޭނެ. އެކަމަކު ދިަޔއިމަ 

ށް، ހިފަހައްޓައި ބޮލަށް ގާުއކަިއ؛ ބަލައިލާއިރު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދިދަ ހިފައިގެން. އެްއަކލަ ތިލަފަތުގެ ލޯގޯޖެހި ދިދަ ބަންދުކޮ

ހިފައިގެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ވާހަކަ މިހެން ދައްކަންޖެހެނީ މިހެންވީމަ. އެކަމަކު، އަޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީންކަމާ 

ރިހާ މެންބަރުންނަށް، ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، ސަރުކާރުގެ އެކު ދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެިރ ހު

ސަލާމަތާ ބެހޭ ބާރުތަކުން މި މައްސަލަ ޙައްުލކޮށް، ފިލަިއގެންއުޭޅ ކުްށވެރިން އަލުން ެއނބުރި ގެނެސް ެއ މީހުންގެ 

ރޭތޯ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕީ.ޕީ.އެްމެގ ގޮޅިތަކަށް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ ވައްދާނަން. ވައްދަންޖެހޭނެ. އެ މަސަްއކަތް ކު

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ބަލާނެ ވާހަކަ މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި މި ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ލޮބުވެިތ 

ނުޑގެ މި ލިބޭ ަވގުތަީކ ކުރުކުރު ވަގުުތކޮޅަކަްށ ާވތީ މި ވާހަކަ ރަނގަޅަށް  ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން، ައުޅގަ

ނޑުގެ އަުތގައި އެބަ އޮތް. ޖަލާ ުގޅުން ޤާއިމްކުާރ ދައް ކައިެލވޭކަްށ ނެތް. އެހެްނނަމަ، ނިކަން ދިގު ލިްސޓެްއ އަުޅގަ

 މީހުންނާއި ޖަލުތައް ދެކެ ލޯބިން އުޅޭ މީހުންނާ، އެ ޓީމުގެ ވާހަކަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްާޔ. މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޝުކުރި

 

 ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުއުތުރު ދާ މައްޗަންޮގޅީ

ނޑު މިއަުދ ހަމަ މިތާ އިންނައިރު ހަިއރާން ވޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާ ވާހަކަދައްކަނީ ކޮންމެހެން ވަކި ސަރުކާެރއް ޑިފެންޑުކޮްށ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަޅުގަ

ނުވަތަ އެހެން ހަދާކަށް ނޫން. ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަޢުދުވެގެން އަންނަނީ ސަރުކާުރ ޖަވާބުދާރީކުރުވާނެ ކަމަށް. 

ށް ފެންނަނީ ޑިބޭޓުތަކުަގއި އެ ވާހަަކ ދައްކާ ތަން. އެހެންވިޔަސް މިއަދު މިތަނަށް އައިްސ އަޅުަގނޑުމެންނަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު މުޅި ތަނަށް ފެިއލްވެ، ރަްއޔިތުންގެ ތެޭރގަިއ 

ސީ ސަބަބަށް ޓަަކއި ެއކަުކ އަނެކަކަށް އިނގިލިިދއްކުރާ ބިރުވެރިކަން ފެތުރިގެންދާއިުރ ވެސް ެއކަމާ ައޅައިނުލައި ިސޔާ

ނޑިޔާރަީކ  ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެން މި ދަނީ އެންމެ މަތީ ކޯޓު؛ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގިއ އެ އިންނަވާ ފަ ތަން. އަުޅގަ

ން. ރައްޔިތުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްިލ، މުޅި ސުލޫކު ގެއްލިފައިާވ، މުޅި ނިޒާމަށް ހުތުރު އަންނަ ފަދަ ބޭފުޅެއްކަ

ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ އެ މަނިކުފާނަށް ޢަދުލުއިންޞާފް މިހާރު ޤާއިމްކުރެްއވިދާނެ ކަމަށް. އެއީ ސަުރކާރުގެ މުށްދަށުެގ 
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ބާރުގައި އިންނާނީ. ކޮންމެ ވަގުެތްއގައި ވިޔަސް އޭނަޔަްށ ޙުކުމް އަންނަ ގޮތަށް ިއންނަ މީހެއް އޭނަ އަކީ. 

ވެއްަސކު ެގއްލުނީމަ އެކަމާ ވެސް ައޅާނުލައި ތިެބވޭ ތަން. ތެދެއްމެ، ދާޚިލީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންަދނީ ދި

މިނިސްޓަރު އިހަށްދުވަހު، އެ ދާޚިލީ ވަޒީރު އަުރްއވައި ވިާދޅުވީ މެލޭޝިޔާ ބޯޓު ކަހަލަ ަކމެކޭ ރިޟްވާން ެގއްލުމަކީ. 

ކަދައްަކވަމުން ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެއްކަްނ އަނެއް ދުވަހު އަދި އެ ނޫން ގޮތަށް އެ ވާހަކަ ެދއްެކވިޔަސް. ދެ ގޮތަށް ވާހަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ. އެހެންިވޔަސް މެލޭޝިާޔ ބޯޓު ގެއްލުނީމަ ވެސް، މެލޭޝިޔާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް 

މިނިސްޓަރާއި ސަރުކާރުން ޮކންމެ ދުވަހަކު ނޫސްކޮންފަރެންސް ދީ، އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު، މިއަދު 

ސް ރިޟްވާން ގެއްލުނު މައްސަލަިއގައި ާޢއިލާއާ އަދި ރަހުމަތްތެރިންނާ އަދި މުޅިމުޅި ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ތިބީ ވެ

ކޮންމެވެސް އެްއޗެްއ ވިދާޅުެވ، ނުވަތަ މިހާރު ހިނގަމުންާދ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ަމއްސަަލއާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ބަހެއް 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަ ޖިލީހުގެ ކޮިމޓީގައި ވެސް އެ މަަސއްކަތް ކުރަން އުޅެ، އެ ކަންތައް ބުނެވޭތޯ. އަދި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އަްއޑޫަގއި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޖަލްސާއެއް ބާްއވަން އުޅުނީމަ ެއ  ކުރިޔަށް ނުގޮސްފަިއވާކަން ައޅުގަ

ތަުނން ހިފި، ހައްޔަރުކުެރިވގެން  ތަނަށް ވަދެ، ޖަރީމާ ހިންަގއި އަދި ައއްޫޑގެ ހަރުެގ ރޯކޮށްލި މައްސަލަިއގައި ވެްސ އެ

ގެންދިޔަ މީހުން ެވސް ވަނީ ދޫކޮށްލާފަ. މިއަދު މި ިއވެމުްނދަނީ ބަޔަކު އެ މީހުން ވެްސ މާލެ އަށް ގެންނަން އުޭޅ 

ވާހަކަ. އަދި އެހެންމެ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ނުރައްކާތެރި ކުްށވެރިން ދޫވެގެންދިަޔއިމަ މަޖިލީހުގެ 

ރުންނަށް ރައްކާތެރިކަންދޭ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ކޮން ވާހަކަެއްއތޯ؟ އެ މީހުންނާ ވާހަކައެއް މެންބަ

ދެއްކުނީކީ ނޫން. މުޅި މުޖުތަމަޢު އެބަ ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭ. އެހެންވިޔަސް ސިޔާީސ ސަބަބަށް ޓަކައި އެ ދެ 

ށް މި ދެކެނީ، ކަންބޮޑުެވގެން ބިުރގަންނަން ހަމައެކަނި ޖެހެނީ ނުރައްކާތެރި ރަްއޔިތު؛ ޤައިީދން ވެސް ދޫކޮށްލީ ކަމަ

މެންބަރުން ކަމަށް ވިދާުޅވެ، ުމޅި ތަނުަގއި އެ ވާހަކަތަްއ ެއޮގތަށް ދެއްކޭތީ. ިމއީ މެންބަރަަކށް އަނިާޔކުރަން ނެރެފަިއވާ 

އެޅީ، މާރާމާރީ ހިންގީ، ވަނަ ުދވަހު ެވސް އެ ޖަލްސާ އަށް ވެސް ހުރަސް 25ބައެއްތޯ، މި ުސވާލު އުފެދޭ. އެއީ 

އިދިކޮޅު ިސޔާސީ ޕާޓީގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އޮފީސް ރޯކޮށްލައިފި. އަދި މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް، ކަމަކަށް ނުވެ އޮންނައިުރ، 

އަދި މި ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިން ދޫވީމާ ނުކުމެ، އަމިއްލަ އަށް މީގައި މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަންދެނީޭއ 

ބުންޏަސް ޢާއްމު ރައްޔިތުން މިއަދު ތިބީ ބިރުވެރި ހާލަތުގައި. މުޅި ތާނގައި އެ ވާހަކަ ދެކެވެނީ. ނުރަްއކާތެރި އެހެން 

މީހުން ހައްޔަރުން ދޫވަީނއޭ، ރޯކުރަނީއޭ ިމވެނި ކަމެްއ ކުަރނީއޭ އެހެން ވާހަކަދެެކވެމުންދަނީ. ދެން މިއަދު ތިން އަހަުރ 

ޑު ވާހަކަަދއްކާފައި ެއ މީހުން މިއަދު ހުވާކޮށްގެން އެ ތިބީ އެ މަސްއޫިލއްޔަތު ދުވަސްވީ ސަރުކާރޭ ިކޔަިއގެްނ ފާޑުފާ

 އަދާ... 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު
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 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދުދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް ކިނބިދޫ

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިދެވހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިަތކު 

ވެސް މިއަދު މި ދިމާވެގެން ުއޅޭ މައްސަލައާ ދޭތެރޭަގއި ކަްނބޮޑުވާނެ. ެއއީ އުމުރަށް ޖަލަށް ލާފައި ތިބި ބަޔަކު ޖަލުގެ 

ލައިގެން ނުކުމެ މަގުމަތީަގއި އުޅޭ ވާހަކަ، އުޭޅ ޚަބަރު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އަހާނީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވުމާ ތޭރި ފަޅާ

އެުކގައި. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ވެސް މި ބަހުސްުކރެވެންވީ ވޭތުވެިދޔަ ތަނުގަިއ 

ނޑު ދެކެން. އެ ބަުހސަކަށް ނޫން ައޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަްއ ހިނގައިިދޔަ ގޮަތށް، ެއ ުޒވާބަށް ނޫންކަމުަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ހުރި ސިޔާސަތުތަކުަގއި ހުރި، ޤާނޫނުތަކުގައި މި ހުރި  ނޑުމެން ދާންވީ މިހާރު އަޅުގަ ދާންވީ. މިއަދު އަޅުގަ

ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން.  މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެން ކުރިއަްށ ދާންވީ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިަކން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް އިްނޑިޕެންޑެންޓު ކޮމިޝަނަކުން ސަރުކާރުން ބައްލަވަންޖެހޭނެ 

ނުޑ ގޮަވއި ވެސް ލަން. އެހެން މި ދެންނެވީ މިކަމުގެ  ނޑު ދެކެން. އަދި ެއކަމަށް އަުޅގަ ކަމުގައި އަުޅގަ

ުތން މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާުލކުެރވިފައި އޮތް މުއައްަސސާެއްއގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަ އަށް މަސްއޫލިއްޔަުތ، ޤާނޫނީ ގޮ

ނޑު ދެކެނީ އެ ަމްއސަލަ، ބަލަހައްޓަންޖެހޭ، ުމޖުތަމަޢުން ރައްކާތެރިކޮށްފައި  އަދާނުކުރެިވގެން ކަމުގަިއ ައޅުގަ

އެ ފަރާތަކުން މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާނުކުެރވިގެްނ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ބަޔަކު މިނިވަންވެގެން މަގުމަްއޗަށް ދިޔަދިުޔމަކީ އެއީ 

ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ކަމުަގިއ ވާތީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުްނ އެކަން ަބއްލަވަންޖެހޭނެ. ިއންޑިޕެންޑެންޓް އިންުކއަރީެއއް 

ނުޑ ދެކެން. ހަމައެާއއެުކ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ދާިއރާތަކެއް ގުިޅގެން ެއކުގަ  ިއ ހިންގަންޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

މަސައްކަތްކޮްށ، ފިލައިގެްނއުޭޅ މީހުން ހޯދައި ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމުގެ މަަސއްކަތް ެވސް ކުރަންޖެހޭނެ 

ނޑުމެން މި ކަންކަން ބަލައިާލއިރުަގއި  ނޑު ދެކެން. ަހމައެއާެއކު އަޅުަގނޑު ދަންަނާވލަން ބޭނުން އަޅުގަ ކަމުގައި އަުޅގަ

ނޫނީ ގޮތުން ހަވާުލވެފަިއ މި އޮތީ ޕްިރޒަންސްއާ. ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕްރިޒަންްސ ޙަޤީޤަތުގެ ޖަލުގެ ކަންތައްަތްއ ޤާ

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެފަދަ މުއައްސަސާތަްއ، އެފަދަ  އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަްސއާ. އަުޅގަ

ހަމަގައިމުެވސް މަޢުލޫމާތު މުއައްސަސާަތއް ޕްރޮފެޝަނަްލކަމާ އެުކ ހިންގުމުެގ ފުރުަޞތުދޭން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުަގނަޑށް 

ލިބިފައި އޮތް ގޮތުަގއި މިދިޔަ އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ ަތނުގެ އެންމެ އިސްމީހާގެ މަޤާމު ވެސް ތިން ފަހަރަށް ވަނީ 

ނޑުމެން ިސޔާސީ ގޮތުން ިވސްނާފައި މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ އެ ދާއިރާތައް، ެއ  ބަދަލުވެފަ. އަުޅގަ

ޔަތުަތއް ހަވާުލކޮށްެގން، އެ މަްސއޫލިްއޔަތުތައް ުފރިހަމަ އަށް ޤާނޫނުގައި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ މަސްއޫލިއް

ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރެވޭވަރުެގ ޤާބިލު މީހުންނާ. އެ ފަދަ ކަންކަން ހަވާލު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކުރެވެނީ އެކަންކަމުެގ 

މަ، އެ ފަދަ މުއައްަސސާތައް ހިންގުމުަގއި އަދި ެއ ކަންކަމާ ހަވާލުވެަފއި ތިބި ޤާބިލުކަން ނެތް މީހުން ކަމުގައި ވާނަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނާނީ މި ފަދަ ކަންކަން އަދިވެސް  މީހުން ގޮވަިއގެން އުޅުމުގެ ުހނަރު ނެތްކަމުގައި ވާނަމަ، ައޅުގަ



32 

 

ރަްށ ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މި ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ވެްސ ހިނގާ ތަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ސަރުކާ

މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ބައްލަަވއި، މިކަމުަގއި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކެއް ވާނެ. އެ އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި ެވްސ 

ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތކެއް އެޅުން. އަދި ުކރިއަށް އޮތް ތާނަގއި މި ފަދަ ނުރައްކާތެރި މީހުން، 

ނޑުމެން އިންތިޒާުމތައް ހަމަޖެހި، ހަރުދަނާކުރެިވގެންދިއުން އެީއ ައޅުަގނުޑ މަގުމައްޗަ ްށ ދޫނުވާނެ ގޮތަަކށް އަުޅގަ

ނޑަށް ޔަޤީންކަން ެއބަ އޮތް، ައޅުަގނޑުމެންެގ  ދެކޭގޮުތގައި މި ކަްނކަން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް. ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަ

އްސަލަ ބަލައި، މިކަމުަގއި ދޫެވގެންުއޅޭ މީހުން ގެނައުމުގެ މަސަްއކަތް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި މަ

ނޑަށް އޮތް ވާހަކަ ވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންަނވަން ޝުކުރިްއޔާ.  ކުރިއަށް ގެންދާނެކަުމގެ ޔަޤީްނކަން އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްަޒތްތެރި މެންބަރު އަނާރާ ނަޢީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢި

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

`. ޝުކުރިްއޔާ، ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ެއންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުަގނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން މި 

ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް. އާެދ! ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ިދވެހި  މައްސަލަ ހުށަހަޅުްއވައިެދއްވީީތ، މާފަންނު ހުޅަނގު

މުޅި ޤައުމު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެަފއިވާ މައްަސލައެއް މިއީ، ނުރަްއކާތެރި ދެ ކުށްވެރިޔަކު ދޫެވގެންދިއުން. 

ރެ ބޮަޑށް އެބަ ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ ސަރުކާރުން ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން މިއަށްވު

އެއީ މުޅި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުްނގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވެަފއިވާ ފަރާތްކަމުަގއި 

ނޑުމެން ެއއްވެްސ، މުޖުތަމަޢުގެ އެއްެވސް މީހަކު ޙަޤީޤަތުގައި ނޭދޭނެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭ  ގަިއ ވާތީ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާނަން، ވޭތުވެިދޔަ މާޒީަގއި ަވކި ސަރުކާރެްއ ކުށްވެރިކުރުުމގެ ބަދަލުގަިއ،  އުޅޭކަށް. ދެން އަުޅގަ

ވޭތުވެިދޔަ މާޒީ އަށް ބަލައި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚަބަރުތަކުން އިވޭ ޖަލުގައި ބޮޑެތި ކުށްވެިރން ފޯން ގެންގުޅޭ ޚަބަރާިއ 

ނޑުމެންނަށް އިވެމުންދޭ. މި ކަހަލަ ވަރަށް ކޮށްގެ ންނުާވނެ މަނާ ކަންތައްތައް ޖަލުގެ ތެރޭގައި ކުެރވޭ ޚަބަރުތައް ައޅުގަ

ނޑުމެން ެއއް ބަޔަކު އަނެއް ބަަޔކަށް ުކށްވެރިކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި، މި  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ަވގުތަކީ މިއީ އަުޅގަ

ންމެން ގުޅިގެން މަސައްަކތްކުރަންވީ ަވގުތެކޭ. އަިދ ޤައުމުގެ ކަންކަން އިތުރަްށ ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުރިހާ އެ

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރަށް ވުެރ އިތުރަށް ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ޒިންމާދާރުަކމާ އެކު މަސައްކަްތކުރަންީވ 

ނޑު ަހމަ ވަރަށް ހިތާމަޔާ އެކު ދަްނނަވަން، ޢާއްމު ރަ ނޑު ފާަހަގކޮށްލަން. އަދި އަުޅގަ ްއޔިތުން ވަގުެތއްކަން އަުޅގަ

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ބިރުވެިރަކމެއްގެ ތެޭރގައި އުޅެންޖެހުމަކީ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ އަށް ެވސް އެިޅގެންދާނެ ހުރަހެއް. 

އެހެންކަމުން، އިތުރަށް ކުރިެއރުމާއި ތަރައްޤީ ހޯދޭނީ ޙަޤީޤަތުގައި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަާމއި އަމާންކަން ޤައުމެްއަގިއ 
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ނުޑަގއި ވެސް އެޅިަފއިވާ ޒިންމާއެއް. ާޚއްޞަކޮށް ޤާއިމުެވގެން. އެހެންވީމާ،  ނޑުމެން އެންމެންގެ ކޮ މި ކަމަކީ އަުޅގަ

ނުޑގައި އެޅިފަިއވާ ވަރަށް ބޮޑު މަސްއޫލިްއަޔތެއް މި ޤައުމަށް ހަމަޖެހުން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކޮ

ނޫނުތަްއ ހެދުމުެގ ބާރު ވެްސ ޙަޤީޤަތުަގއި ގެނައުމަށް ަޓކައި ކުރެވެންުހރި ކަންތައްތަްއ ކުރުމަށް ޓަކައި ޤާ

ނޑުގެ އުއްމީދަީކ މި ޤައުުމގެ ކަންކަން އިޞްލާުޙގެ ަމގުން  މެންބަރުންނަށް ލިބިފައި މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ފަރުދީ ިޒންމާ ހަމަ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ނަންަގަވއި، މި ކަންަކމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުކަ

 ދެއްވުން. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ން:ވުވާހަކަދެއްކެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ

ނޑިވަެޅްއގައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން، ނުަވތަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއިން الم عليكم الس  `.  މި ފަދަ ދަ

ނޑިަވޅެްއގައި މަޖިލީހުގެ  ވަރަށް ބޮޑު ދެ ކުްށވެރިައުކ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ދޫެވގެން، ނުވަތަ ފިަލއިގެްނއުޭޅ ދަ

ންބަރަކު މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވީތީ، އެ މެްނބަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި ޢިްއޒަތްތެރި މެ

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢާ ދޭތެރޭގައި މިއަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް، ފުންކޮށް ވިސްނަން.  އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޅުގަ

ތައް. ކޯޓުތަުކަގއި މައްސަލަަތއް ހުރި ވާހަަކ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އެބަ ހުރި ވަރަށް ޮބޑެތި މައްސަލަ

އެބަ ދެކެވޭ. ައޅުަގނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ އިސް މީހުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުން އެބަ ޖެހޭ މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުވާން. 

ފާދިނުމަށްފަހު، އަޅުަގނޑު އަުޑއެހިން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވެރިކަެމއް ބަދަލުެވގެްނ، ނުވަތަ އިސްތިޢުފާދިން މީހަކު އިސްތިޢު

ފެބްރުއަރީ ދުވަހު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ީޓވީ ޗެނަލަކުން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ބަލަމުންދަނިކޮށް އެތައް ދިވެހި  5

ރައްޔިތުންތަެކއް ދިފާޢީ ބާރުތަކުން މަރާލި ކަމަށް އިޢުލާންުކރި މަންޒަރު. ކޮން ފިަޔވަޅެްއތޯ އެޅުނީ؟ ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ވެހިރާއްޭޖގެ ހަމަޖެހުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި އޮތް ޞުލްޙަވެރިކަްނ ނަގާލެވެމުންދަނީ ސިޔާސީ ފިތުނަ ޢާއްމުވެ، ދި

ބޭނުންތަކަކަށް ޓަކައި. އަމިއްލަ އެދުންތަކުން ފޯެވގެން. ތިމާގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ނޑައިލެވޭ. ކޮން ފިޔަވަެޅއްތޯ އެޅުނީ؟ އަޅުަގނޑުމެން އަުޑއެހިން، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ެއބަ ފު

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްސަލަތަްއ ބަލަން، ނުވަތަ މުޖުރިމުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޓަަކއި ހުރި އެންމެ އިސް މީާހ 

މާ ފާޚާނާތެރޭގައި ހައްޔަރުކޮށް ނިޒާމު ގެއްުލވާިލ ވާހަކަ. ެއއަށްފަހު، އެ ަމްއސަލަ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފެށީ

ފިލާ އޮތް ވާހަކަ. އަދިވެސް އެ މައްސަލަ ނުބެލޭ. ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށް އަޅުަގނޑު ޮގާވލަން، މި މައްސަލަ ބެލުމަށް 
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ޓަކައި. ކޮަބއިތޯ އަޅުަގނޑުެމންގެ އޮންނަ މިނިވަން މުއައްސަސާއާ ބެހޭ ކޮމިޓީ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

އްސަލަތަކާ ދޭތެރޭ މިއަްށވުެރ ބޮޑަށް ފާރަވެރިވާން. ިމ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓަކަިއ އެބަ ޖެހޭ މި ބާވަތުގެ މަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑު ވޭ މުޖުރިމުން  އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް އައިސް މިތިބީ. މި އަޑުތައް ުއފުލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ބަ ޖެހޭ. މި މަސްޫއލިއްޔަތު ަނގަން އެަބ ޖެހޭ. މުޖްތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ދޫެވގެްނދިޔައިމަ. ސަުރކާރުން މިކަން ބަލަން އެ

މި ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގެން އެބަ ޖެހޭ. ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުޖުރިމަކަށް، އެންމެ ގިނަ ދިވެިހ 

ޅުނީ؟ އެ ދުވަުހ ރައްޔިތުންގެ ލޭ އެ މީހެއްގެ ގަިއގައި މެކި ހޭކިފަިއވާ މީހަކީ ކާކުތޯ؟ ކޮބައިތޯ؟ ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޯ އެ

ނޑުމެން އެބަ  އެ ޒިންމާ ނަގަން ތިބި މީހުން މިއަދު މަގުމަތީގައި އެ ތިބީ. ކުއްލި މައްސަލަތައް އެ ހުށަހަޅަނީ. އަޅުގަ

ނޑު ޮގވާަލން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކަށް، ދެ ދައުރަްށ  ޖެހޭ މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ތަޞަްއރަފުފުދެން. އަޅުގަ

ރުތަކަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ރައްޔިަތކަްށ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ާވދަނުކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ ވުރެ ގިނަ ދައު

ނޑުމެން އެންމެންނަށް  މި ކަންކަން ކުރަން. ކަލްޓު އުސޫލުތައް ފެިށގެން މި އަްނނަނީ ޖަލުތަކުގެ ތެރެއިންކަްނ އަުޅގަ

ންމެ ޮބުޑ މުޖުރިމުންނަކީ ސިޔާސީ ޕާީޓތަކުގެ އެންމެ ިއސް ވެރިން ވެސް އެބަ އެނގޭ. އެ ކަން ކަމަށް ހިތްވަރުދޭ އެ

ކަމަށް ވާނަމަ، އަޅުަގނޑުމެްނ ކަންބޮޑު އެބަ ވޭ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން ދިެވހިރާއްޖޭގައި ަވކި ކުލަައކަށް 

ގިނަ ދައުުރަގިއ ނިސްބަތްނުވެ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކން ވިސްނަވާޭށ، ދެ ަދއުރަށް ވުރެ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ވަކި ފަރުދަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ، ރިާޔސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުެގ ފުރުޞަތު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތު އަރުވަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ނޑު ދަންަނވަން ބޭނުން،  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. `. އާދެ! ިދވެހި ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް އަުޅގަ

ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ސަރުކާުރ، އެ ބޭފުޅުން ޤަބޫލުފުޅުކުަރއްަވން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހި ދައުލަުތގެ ރަްއޔިތުންގެ މާާލއި ޖާނު 

އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާެރްއެގ މަސްއޫލިްއޔަތެއް. މި މަޖިލީހުގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ތެރެއިން ޕީ.ީޕ.އެމަށް 

ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން އޮީތ، މިއަދު އޮީތކީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރެއް ނޫނޭ. އެމް.ޑީ.ީޕ 

ނޭ މަގުމަތީަގއި ރައްކާތެިރކަން ނުބެލެހެއްޓިގެން މި އުޅެނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރަކުންނެއް ނޫނޭ މި ސަރުކާރަކުން ނޫ

ނެޑއްަގއި ަބއިތިއްަބއިގެން އެ މީހުންނަށް  ވަގުތު ެމކްސިމަމް ސެކިޔުރިީޓ ޖަލެއްަގއި ބައިިތއްބާފައި ތިޭބ މީހުން ފެންޑާގަ

ްސ. ެއއްެވސް ސަރުކާރެއް ެފއިލްީވ، ެއ ސަރުކާރަކަށް އެ ަޤއުމެްއެގ ފިލުމުގެ ފުރުޞަތުދިނީއެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަާތއި ރަްއކާތެރިކަން ކަށަވަުރކޮށްނުދެޭވ ނަމަ. ސަރުކާރެއްގެ އެންެމ މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ 
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ެތރިކޮށްދިނުން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންެގ މުދަލާއި ރަްއިޔތުންގެ ޖާނާއި ރަްއޔިތުންގެ ފުރާނަ ހިމާޔަތްކޮށް، ރައްކާ

ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަުރކާރު ވެރިކަމަށް ަވޑަިއގެން ފަހުން ބޮއްސުންލަިއގެން ޮގސްފައި އޮތްކަމީ އެީއ 

ކިލޯ އިން ނަާގ މީހުން،  11ކިލޯ އިން  5ޙަޤީޤަތެއް. ރެޑްހޭންޑުކޮްށ ުކށްވެރިވާ ޮބޑެތި މުޖުރިމުން، ޑްރަުގގެ 

އް ނެިތގެން ދަނީޭއ ކިޔާފައި ކޯޓުތަކުން ޫދކުރަމުންދާކަމީ އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. ެއްއވެސް ކަހަަލ ވޮރަންޓެ

ޖެހިލުމެއް ނުވޭ. މިއަދު ަމގުމަތީގައި ަރސްކަންކުރަނީ ގޭްނުގތަކުން. ެއކަމަށް ހިތްވަރުދެނީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެންބަރުންކަން 

ޤައުެމއްގެ ޖިާނޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ބޮއްސުންލައިގެްނގޮސް، ގޭންގުަތްއ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް އެނގޭ. މުޅި 

މަގުމަތީގަިއ ރަސްކަންކުރަން ފެށީމާ، ދެން ނޯންނާނެ ރައްކާތެރިކަމެއް. ަރއްޔިތުން އުެޅންޖެހޭނީ ބިރުވެރިކަމުގަިއ. 

ނޑަކަށް  ިދވެހި ސަރުކާރު ކަމަށް މިހާރު އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މި ބޭނުންވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ސަރުާކރަށް ވެސް، އަުޅގަ

ދަންނަވާކަށްނުކެރޭނެ. އަބަުދެވސް ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ސަުރކާރޭ ިކޔާ އަުޑ މި ިއވެނީ. މީގެ ކުިރން އަޅުަގނެޑއް ނުދަންނަން 

ނޑު ހީކޮްށގެްނ ހުންނަނީ ދިވެހި ސަރުކާރު އޮންނަ ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ސަރުކާރެްއ އޮންަނ ކަމެއް. އަުޅގަ

ސިމަމް ސެކިއުރިޓީަތކުަގިއ ތިބެންޖެހޭ މީހުން ނުވަތަ ުކށްވެރިންތައް ަމގުމަްއޗަށް ދޫުނކުރަްއވާށޭ. ތިަޔ ބޭފުޅުންގެ މެކް

އިސްތަށިފުޅުަގއި ޒިންމާެއއް އެބަ އޮތޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާޓީ 

ނޑު ދަންނަވަން ޮއތީ، ތި ބޭފުޅުން ހުވާކުރެއްވި ހުވަ އަށް ތި ބޭފުޅުން އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންނަށް އަ ޅުގަ

އިޙްތިރާމުކުރަްއވާށޭ. ަޙއްޤުބަސް ބުނާށޭ. ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމު ގެއްިލގެންދިއުމަށް ތި ބޭފުޅުން ފުރުޞަތުނުދެއްވާށޭ. 

ހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކަވާ ބޭފުޅުންނަށް ތި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާނުކުެރވޭ ކަމަށް ެވްއޖެއްޔާ އެ ވާ

ބޭފުޅުން ވެވަަޑިއގަންނަވާށޭ. އެ ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ޮކށްގެނެއް ނުވާނެ. ިމއަދު މި ވަގުތު ާރއްޖޭަގއި އޮތީީކ 

.ޑީ.ޕީ ޕާޓީ ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރެއް ކަމަށް ތި ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވަމު. ގައިުމވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރާކރެއް ނުވަތަ އެމް

އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި ހުރި ސަރުކާރެއް ނޫން މިހާރު މި އޮތީ. މިހާރު މި އޮތް 

ސަރުކާރަށް އިނގޭތޯ ާރއްޭޖގެ އަމަން ނުބެލެހެއްޓިގެްނ މި އުޅެނީ. މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރަށް މަގުމަތީަގއި 

މި އޮތް ސަރުކާރަށް ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމު އިޞްލާޙުނުކުރެިވގެން މި އުޅެނީ.  ހިމާޔަތްނުކުރެވިގެން މި އުޅެީނ. މިހާރު 

އަޅުަގނޑު ޮގވައިލަން ޖަލުްނ ފިލި މީހުން ޖަލު ބެހެއްޓުމުގެ ތެރޭަގއި ާކކުގެ އިހުމާލުންތޯ ބަލައި، އެ މީހުންނާ 

ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި  ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅުައޅަން. ކުީރގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ

ގޮތަށް ކޮމިޝަން އޮފް އެންުކއެރީެއއް ޤާއިމުކޮްށގެން މި މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭނެ. ހަމައެހެންމެ މި ސަރުކާރުން ދިވެހި 

 ރައްޔިތުން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ގައްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްަޒތްތެރި

ނޑު ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ  އެހެންނަމަވެސް މި ވަގުތު ވަަޑއިގެންނެތީމަ، މިހާރު ައޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް. 

 

 ކެވުން:ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެއް 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި އުެފދިގެންއުޅޭ ބިުރވެރިކަމާ ބެހޭ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ައޅުގަ

ނޑުމެން ވާަހަކދައްކަންވީ ސަުރކާރާ އަދި ެއއް ޕާޓީ އަނެއް ޕާޓީ ކުްށވެިރކޮށްފައި، އެ ޒުވާެބއް ނޫން  ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަްނވީ ަމއްސަލަ އަްށ އޮތް ަޙއްލަކީ ކޮބައިތޯ. މި އުފެދިގެންުއޅޭ  އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ކުރަްނވީ . އަުޅގަ

ބިރުކަމަކީ މުޅި މުޖްތަމަޢަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އޮތް ބިރުވެރިކަެމއް ކަމަށް 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ  ނޑު މަޖިލީހުންނާ އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އަޅުގަ ގޮތުގައި އެނގިަފއި ވަނީ. ވީމާ، އަުޅގަ

މިލިައން މީހުން ދިރިއުޅޭ އަހުލީ  51މިލިއަްނ،  51ދެކޭގޮުތގައި މި ޤައުމަށް ވުެރ މާ ބޮޑެތި، މާ ބިޔަ ޤައުމުަތއް، 

މިފަދަ  ހަނގުރާމަތައް ކޮށްފައި ޒަމާްނ؛ އެތައް ޒަމާންތަެކއް ވަންެދކަށް އަހުލީ ހަނގުމަކޮށްފައިާވ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް

ނޑަްށ  ބިރުވެރިކަން މިގޮތަށް އުފެދިފައެއް ނުވޭ. ައޅުަގނޑުމެން ރެޔާއިދުލާ މި ދަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް. ދާއިރު އަޅުގަ

އަހަރު ވަންދެްނ އަހުލީ ހަނގުރާމަކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ މަގުަތއްމަތީަގއި  21އަހަރު،  31އަހަރު،  51އެބަ އެނގޭ 

ާތނގެ ރައްޔިތުންނަށް، އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދި ސަރުކާރުގައި ުއޭޅ އަމާންކަމާ އެއްކޮށް އެތަން

ނޑުމެން މި އުފެދިގެްނއުޅޭ  އެިކއެކި ފެްނވަރުގެ އޮފިޝަުލންނަށް ވެސް މަގުމަަތއް މަތީ ހިނގޭ. ެއކަމަކު، ިމއަދު ައުޅގަ

ރިއުޅޭ މި ކުޑަކުަޑ ޤައުމުގައި ެއއް ކިލޯމީޓަުރ ބިރުވެރިކަމަކީ މި އޮތް ކުަޑ ޤައުމުގަިއ، ހަތަރު ލައްކަ މީހުން ދި

ހަމަނުވާ ކުޑަކުޑަ ރަެށއްަގއި އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ ބޭރަށް ނުކުތުމަށް، އަޅުަގނޑުެމން އަނބިދަރީން ގޮވަިއގެން 

ނޑުމެން މި ތިބެނީ ގޭަގއި ބަނދެވިފަ. ެއހެންވީމާ، މިއީ މައްސަ ަލއެްއ. ބޭރަށް ނުކުތުމަށް ބިރުން، ޖެހިލުންވެ އަުޅގަ

މިއީ ޙައްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ޤައުެމއްަގއި އަމާންަކމާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިުމކޮްށގެން ނޫންވިްއޔާ އިޖްތިމާޢީ 

އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީ ަހމަޖެހުމެއް ވެސް ނާންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ބަލާނެ ކަެމްއ ނެތް، ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް 

ނޑު އެްއވެސް އިްނވެސްޓަރަކު މި ޤަ އުމަކަށް ނާންނާނެ މި ޤައުމުގައި މި ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައި އޮތިއްަޔކާ. އަުޅގަ

ތަޖުރިބާކޮށްފައި މި ބުނަނީ. ހަމައެކަނި ދާދި ފަހުން މި ރާއްޖެ އަށް އިންެވސްޓުކުރަްނ، އެތައް މިލިއަން ޑޮލަެރއް  

އޭނަ މި އަންގަނީ ތިމަންނަ އަށް ތި ޤައުމަކަށް  އިންވެސްުޓކުރަން އޮތް ބޭރު ބަޔަކު މި ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް ބަލާފައި

ދެވޭކަށް ނެތޭ. ެއކަމަކު، ިތމަންނަ ޓެކްނިކަލީ ކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ތިަޔ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ކޮށްދޭނަމޭ. 

. ެއއީ އެކަމަުކ، ތިމަންނައަށް ޕާަސނަލީ ތިޔަ ޤައުމަށް ދެވޭކަްށ ނެތޭ. އޭނައާ ުސވާލުކުރީާމ އޭނަ ޖަވާބެްއ ނުދޭ

ކީްއވެގެންތޯ. ހަމައެކަނި ބުަނނީ، ތިމަންނަ ހިތްހަނަނުޖެހެއޭ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދާކަށް މިހާރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 
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މިހެން ހުރި އެތައް ކޭސްތަެކއް މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި ުއފެދިފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި 

ނޑު ހޯމް ރާއްޖޭަގއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއި  ނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ މި ރާއްޖޭގެ މަގުތައް ައމާންކުރަން. އަޅުގަ މުކުރަން. އަޅުގަ

ނޑު ޮގވައިލަން.  ލައްކަ މީހުން ހިމާޔަތްކުރަން ދިހަ މީހުން، ދިހަ މީހުން  2މިނިސްޓަރަށް ގޮަވއިލަން. ައޅުގަ

އްކާތެިރއޭ. މާ ރަނގަޅޭ. މާ އަޢުލާކަން ބޮޑޭ. ދަންޖާފައި ހަތަރު ލައްކަ މީހުން ހިމާޔަތްކުރުން މާ ރައްކާތެރިއޭ. މާ ރަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހިގެން އުޅޭ މަްއސަލަ ައކީ މާދަމާ މީހަކު ގަތުލުކޮށްލާފަިއ ޖަލަށް ލީމާ އަނެއް ުދވަހު އެ މީހާ 

 ދޫކޮށްލާ މައްސަލަ މައްސަލަ ައކީ. މި ޤައުމުަގއި އެބަ ޖެހޭ މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޛު...

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

  

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނުރައްކާތެިރ ދެ ކުށްވެރިން ފިލުމަކީ ކުޑަ މައްސަލަެއއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޖަލުން 

ހަމައެއާެއއްކޮށް ނޫްސވެިރޔަުކ ެގއްލިގެން އަދިެވސް ިމ ވަނީ ނުފެނިފަ. ރަްއޔިުތން ސަރުކާރެްއ ހަވާލުކުރަނީ 

ން ނުވާ ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ބިރުވެރިކަމެްއ ނެތި، ޤައުމުގައި އުެޅވޭެނ މަގު ތަނަވަސްކުރުމަށް ޓަކައި. މިކަންކަ

ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހޭ މިކަންކަން ވާނެ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތައް ބައްޓަްނކުރަން. ޖަލުން ހަމައެކަނި 

ނުރައްކާތެރި ދެ ކުްށވެރިން ިފލުމޭ ބުނުމަކުން ސަރުކާރުގެ ިޒންމާއަދާވީކީ ނޫން. ަރއްޔިތުްނނަށް މިއަދު ހާމަކުރަން އެބަ 

ލިގޮތާއި އެކަން ދިމާވި؛ އެކަމުަގިއ އިހުމާލުވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް. ޖެހޭ، އެ ދެ ކުށްވެރިން ފި

ހަމައެއާެއއްކޮށް، މި ަޤއުމު ެއބަ ޖެހޭ މި ޤައުމުގެ ސިޔާީސ ލީޑަރުންނަށް ވުރެ ބޮުޑވާން. ރައީސް ޔާމީނާއި ަރއީްސ 

ހޭ. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކަކީ މި ޤައުމުގައި ހުރި ބޮޑެިތ ނަޝީދާއި ރައީސް މައުމޫނަށް ވުރެ މި ޤައުމު ބޮުޑވާން އެަބ ޖެ

މައްސަލަތައް. މި މައްސަލަަތްއ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަަކއި، ެއއް މޭޒުދޮށަށް އެބަ ޖެހޭ އާދެވެން. މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރު 

މި ކަންކަން ޙައްލުކުރަން.  އޮތްއިރު އަޅުަގނޑު ަރއީސް ޔާމީނަށް ގޮވާލަން، އެމް.ޑީ.ީޕއާ ެއއްކޮށް ވާހަކަދަްއކަިއގެން 

އައި.އެްސގެ ޖަމާތުގެ މައްސަަލ އަކީ ވެސް ރާއްޭޖގައި ފުާޅަވމުން އަންނަ މައްސަލައެއް. ިމ މައްސަލަ އަކީ ވެސް ހަމަ 

މި ޤައުމުގެ ިސޔާސީ ލީޑަރުްނ އެއް ޭމޒުދޮށަށް ައއިްސގެން ޙައްލުކުރަންޖެހޭނެ މައްސަަލތަކެއް. މިފަދަ މައްސަލަތަްއ 

މިހެން ދާ ކަމަށް ވަންޏާ މި ޤައުމުގެ ރައްިޔތުން އަބަދުވެސް ތިބެންޖެހޭނީ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި.  ޙައްލުނުވެ

ބިރުވެރި، ނާމާންކަމެްއގެ ތެޭރގައި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމދިޔަ އަހަރުެގ ތެރޭަގއި މި ސަރުކާރު ައއި ފަހުން ވެްސ 

ވިފަ. މި ހުންނަނީކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އެީއކީ މި ހަތަރު ޒުވާނަކު ވަނީ އަނިާޔެވރި ގޮތެއްަގއި މަރާލެ
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ސަރުކާރު އޮްތއިރެްއަގއެއް ޫނން. މީގެ ކުރީ ސަުރކާރުެގ ެތރޭގައި ވެސް މި ކަންކަން ހިނގަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، 

އެ ބޭފުޅުންެގ ޤާނޫނީ ޒިންާމ  މި ކަންކަން މި ޤައުުމގެ ިސޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ބޮޑުުނވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ކޮަބއިތޯ

އަކީ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް؟ ކޮބައިތޯ އެ ބޭފުޅުންެގ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަކީ؟ އެ ބޭފުުޅން އެބަ ޖެހޭ ޤައުމީ ބޮޑެިތ 

މައްސަލަތަކުަގއި ވާހަކަދެެކެވން، އެއް ޭމޒުދޮށަށް އާެދވެން. އެއް ތަެނއްަގއި އިށީނދެެވން. ގޯހަކުންނެއް ރަނގަޅެްއ 

ނެ. ރަނގަޅު ކަްނތައްތައް ކޮށްގެން ރަނގަޅު ގޮތްގޮތް މެުދވެރިވާނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މި ނުނިކުންނާ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ މި  ޤައުމުގެ ސަރުކާރަށް ވުރެ ބާރުގަދަ ގޭންގުަތކެއް މި ޤަުއމުގައި ހުރި މަންޒަރެއް. އަުޅގަ

ގޮތަަކށް ކަންތައްތައް ަބއްޓަންވަމުްނދާ މަންޒަރެއް. އެހެންވީާމ، ޤައުމުގެ ސަރުކާާރއި ބާާރއި ައމުރުމަޢުރޫފް ނުހިންގޭނެ 

ސަރުކާރުން އެބަ ޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ޢަމަލާއި ބަސް ސީދާކޮށް، މި ޤައުމުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީާއ ވާހަކަދައްކަން. އެމް.ޑީ.ޕީ 

ސް މަަސއްކަތްކުރާީނ އަކީ ުދވަހަކު ވެސް އަނިާޔވެރިކަމަށް ގޮަވއިލާނެ ޕާީޓެއއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދުވެ

ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި، ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ާލބަ އާިއ މަންފާ ލިބޭނެ ުއސޫލާއި ހަމަތަކުެގ މަތިން. 

ނޑު ަސރުކާރަށް ޮގވާލަން، ސިާޔސީ ފަރާތްތަކުން އެއް މޭޒުދޮށަށް ވާހަކަދަްއކަން އިށީނދެ، މި  އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ަޓކަިއ، ރައްޔިތުންނަށް ފިނިކަމެއް ިދނުމަށް ޓަކައި. މިއަދު އެ ބޭފުޅުން އެކަންކަން ކުރަްއވަން  ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް

އެބަ ޖެހޭ. ެއއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ވެްސ ދައުލަުތގެ ަބޖެޓުން އިންތިހާ އަށް ބޮޑެިތ ޚަރަދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން. 

އްވަންޖެހޭ ރައީސް ނަޝީާދއި ރައީސް ޔާމީނާއި ރަީއސް އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަށް ަޓކައި، ިމއަދު މިކަން އެބަ ުކރަ

މައުމޫނު؛ އެ ތިން ބޭފުޅުންެގ ޒިންމާއެއް މި ކަންކަން ަޙއްލުކޮށް މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިުތންނަށް އަމާންކަމާ އެއްކޮށް 

 އުޅެވޭނެ މާަޙއުލެއް މި ޤައުމުަގއި ޤާއިމުކޮށްދިނުމަކީ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. ށް ޢާމިރަ އަޙްމަދު މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

މިއަދު މި  ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  އިރާގެދާ އުތުރު މާފަންނުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! 

ނޑު ދެކެްނ.  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަީކ ޤައުމީ ވިސްނުމެއްަގއި ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލަެއއް ކަމުގައި އަުޅގަ

ތާމަކުރާ ވާހަކަ ވެސް އެހެންނަމަވެސް، މިއާ މެދު ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދަނީ އެ ރޫހުގައި ކަމަށް ނުދެކޭތީވެ ެއކަމާ ހި

ދަންނަވަން. މި ބާވަުތގެ މަްއސަލަތައް ައޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުން ފެންމަތިވީމަ، އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަންޖެހޭނީ 

އަޅުަގނޑުމެން ޖަޒުބާތު އިސްކޮްށގެނެއް ނޫން. ައދި ޚާއްޞަކޮށް ގިނަ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ބޭފުޅުން 

ކާރާ އަދި މިއަދުގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ސީދާ ކުރެއްވި ަކމެއް ކަމަށް އިޝާރާތްކޮްށ ވާހަކަދަްއކަވަމުންދާއިުރަގއި ސަރު
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ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަްށ ކުްށވެރިކުާރ ކަމެއް. އެީއ ެއކަން ެއގޮަތށް އެްއވެސް ހާެލއްަގއި ިމ  ވާހަކަދަްއކާކަމީ މީ އަުޅގަ

މި ދަންނަާވ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މަޖިލީހުގައި އެ ބަްސ ބޭނުންކުރެިވގެން ވާެނ ވެްސ ގޮެތްއ ނޫން. އެހެން

ވަނަ ދުވަހުގެ މާފުށީ ޖަލުގެ ޕްލާންޓުތަކާއި މެޑިކަލް  31ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް  2110ފެނިގެން ހިނގައްޖެ 

ސެންޓަރުތަކާއި އެތަުނގެ ކްލާސްރޫމުތައް ސުންނާފަތިކޮށް ރޯކޮށްލި ތަން ވެސް. އަދި ހަމައެއާއެްއކޮްށ 

ވަނަ އަހަރުަގިއ އެ ހުރިހާ ޔުނިޓުތަކެއް  2110ޮއކްޯޓބަރ  11ފެނިގެން ހިނގައްޖެ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ 

ނޑުމެންނަނަށް ެއކަން އެނގުނީ ހަމަލޮލުން ބަލައިލުމުގެ ފުރުޞަުތ  ކުދިކުދިކޮށްލި ތަން ވެސް. އަުޅގަ

ުތގަ. ެއ ތަންތަން ބަލައިލަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު މި މަޖިލީހުގައި ޖަލުތަކާ ބެހޭ ބިލެއް ދިރާސާކުރަމުންދިޔަ ވަގު

ވަނަ އަހަރު އޮްތ  2110ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ ހަމަލޮލުން އެ ތަންތަން ފެނުނު. އޭރުަގއި ހަމަަގއިމު ވެްސ 

ނަޑކަށް  ވަރަކަށް މިލިއަން ރުިފޔާެގ  111ސަރުކާރެްއގައި ަހވާލުވެހުންެނވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަަރކު ިވދާޅުވި، ގާްތގަ

މިތަނަށް ފޯރާފައޭ. އެ ުދވަހަކު ައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ނުފެނުނު މި ތަނަށް ކުއްލި މައްސަލަ ަލިއގެން  ގެއްލުން މި އޮތީ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ ޖަލުގެ ތޭރި ހަލާކުކޮށްަލއިެގން، ކުަޑކުަޑ ތޭރިެއއް، ިމ  އެކަންކަން ކުރަމުންދިޔަ ތަެނއް. އަުޅގަ

މިހާތަނަށް އައިއިުރަގއި ވެސް ިދެވހިރާއްޖޭގައި ިސއްރުކޮށްަފއިާވ ދެންނެވީ ބޮޑުސިންގާ ޖަލެއް ސުންނާފަތިކޮށްލި ވާހަކަ. 

ކަމެއް މީ. މި މަޖިލީހުެގ ަސމާލުކަމަކަށް ވެްސ ނާދޭ. އަިދ ސަރުކާުރގެ އެްއވެސް ތަެނއްެގ ސަމާލުކަމަކަށް ނާދޭ. 

އަހަުރގަިއ ހިނގާފަިއ  ވަނަ 2110ބައްލަަވއިލަްއވާ! މި މަޖިލީހުން ގޮްސ ނަމަވެސް ަބއްލަަވއިަލއްވާ! ހަމަގައިުމވެސް 

ނޑުމެން ދަްއކާއިުރަގއި ައސްލު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުުމެގ  ހުރި ކަންތައްތައް މީ. އެހެންީވމާ، މި ބާވަތުގެ ކަްނކަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  ނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެެހނީ. ކުޑަކުޑަ ތޭިރއެއް ހަލާުކކޮށްލައިގެން އަުޅގަ މަތިވެރި ނިޔަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް  ޖަލުގެ ތެރޭގައި ނުރަްއކާތެރި ކުށްވެރިަޔކު ފިލައިގެންިދޔައިަމ އެއީ އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަތަރު ލައްކަެއއްހާ ރަްއޔިތުން؛ ުމޞްޠަފާ ވިދާުޅވި ފަދައިން، 

ނޑުމެން ޒިންމާދާރުކަމާ ެއކު، ކަންބޮޑުވާންޖެހޭނެ ކަމެްއ. އެހެންވީމާ،  ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ އަުޅގަ މި ކަންކަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެއްމެންެގ ރައްކާތެރިކަމަށް މި ކަމުގައި ެއޅޭނީ ކޮންފިޔަވަެޅއްޯތ ބަލައި، އެންމެންއެއްކޮްށ 

މުތަކުގައި ެވސް މިއަށްވުރެ މާ ޖަޒުބާތުނުވެ، ެއކަކު އަނެަކާކ ދިމާލަން އިނގިލިނުދިއްކޮށް. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައު

ތަރައްޤީ ޤައުމުތަކުަގއި ެވްސ ޖަލުތަކުން މީހުން ފިލާފައި އެބަ ހުރި. އެއީކީ ފަހަރެްއގައި ވެސް އެ ސަރުކާަރކުން 

ހިތްވަރުދީގެން އެ ސަރުކާަރކުން ބާރުއަޅަިއގެން ނުވަަތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ކުރަްއވާފަިއވާ ކަމެއް ނޫން. 

ނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަމޭ. ޖަލުތަކުގައި ތިިބ  އެހެންވީމާ، އެ ޒާތަށް މިތަނުގައި ވާހަކަދެްއކީމަ އަުޅގަ

ކުށްވެރިން އަޅުަގނޑުމެން މިައދު ފިލާ ވާހަކަދައްާކއިރު މިައދުން މިއަދަށް އަޅުަގނޑު ޮގާވލަން، އެ ތަނުަގއި ޖޭމަރެްއ 

އިދީައކަށް އެާތނގައި ކޮމިއުނިކޭޓުުނކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް ހެދުމަށް. އެކަމަުކ ހަރުކޮށްގެން ެއްއވެސް މީހަކަްށ، ެއއްެވސް ގަ 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިތިބީ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއަރާފައިވާ މިްނވަރުން މި މަޖިލީހުގެ މި ޗެމްބަރ އެކަނި، ނުވަތަ މިތާ 
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ނޑުމެްނނަށް އެތާނގަިއ ކޮ މިއުިނކޭަޝން ނުހިންގޭނެ ގޮތަށް އެބަ ހުންނަ ކޮޓަރިއަކުން އެކަނި ެވސް ޖޭމަރަކުން އަުޅގަ

ހުރި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ޢުޒުރުވެރިެވފަ. ޖަލުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ހަމަ އެ ވަސީލަތްތައް 

ޤާއިމުކުރަމުން މި ދަނީ. ފޯނު ވަންނަނީ. އެހެންވީމާ، ތޭރި ހަލާކުކޮށްލާ ވާހަކަ ނުދައްކާ. މިކަން ކުރަމުންދަނީ 

 ރަކުންނެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަނަށް ދައްކާފައި ހުރި... ސަރުކާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. ށް ޚަލީލަهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްަޒތްތެރި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

 ދެްއކެވުން:ވާހަކަ ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.  ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަޓކައި ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. މާޒީގެ ސުރުޚީތަކަްށ 

ިދވެހިން ޝަހީދުވެއްޖެ.  10އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިާލއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ ދާނީ ބައެއް ކަންތައްަތކަީކ، 

ޓުގައި ހަްއޔަރުކޮށްފަިއާވ، ރަހީނުކޮށްފައިވާ ބަެއއް ދިވެހިންގެ ަގޔަށް ބަޑިޖަހައި އަދި އޭެގއިތުރުން ޕްރޮގްރެްސ ލައި

ދިވެހިން ޝަީހދުކޮށްލި ގާތިލު ފިލަިއގެން  210ާޝހިދު، هللا މަރާލުމަށްފަހުގައި މޫދަށް ެއއްލައިެލވިއްޖެ. ޢަބްދު 

ނޑުމެން ނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. ޭއގެ އިތުރުން ވެްސ ހިނގައްޖެ. އޭަނ ފެނިފައެއް ުނވޭ. މިކަހަލަ ބަެއއް ސުރުޚީަތްއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ީއވާން ނަސީމު ޖަލުގައި މަރުެވގެން ހިނގައްޖެ. ބަެއއް ަގއިދީން ޖަލުން ފިލައިފި. ހަމައެއާއެުކަގިއ 

އް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫސްތަުކން ފެނިގެން އެބަ ދޭ ޖަލުން މިހާ އަދަދަކަށް، މިވެނި ވައްތަރެްއގެ ހަތިޔާރުތަކެ 

ނޑުމެްނނަށް ފާއިތުވެދިޔަ ތަުނގަިއ  ފެނިއްޖެ. މިކަހަލަ އެތަްއ ކަންތައްތަެކއް، އެތައް ސުރުޚީތަކެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީ ނޫްސތަކުން ފެނިފަ. އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ސަރުކާުރތަކުގެ އެ އިެރްއގައި އޮންަނ 

އަުޅަވއިލާފަިއ ނިންމައިލެވޭވަރަށް ވުރެ މާ ޚައްސާސް މައްސަލަެއއް ސަރުކާރުތަކެްއގެ ބޮުލގައި އިލްޒާމުތަެކއް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވެަފއި މި އޮތީ. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުކަމުަގއި ވިޔަސް ެވސް، އަދި ަރއީސް ވަޙީދުެގ 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުކަމުަގއި ވިަޔސް ެވސް އަދި މިހާރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ކަމުގައި ިވޔަސް ވެ ސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން މި ޤައުމަށް ހަމަޖެހުން ގެނެވޭނީ  ވާހަކަދެްއކުމުގެ ރޫހު މި ތަުނގައި ހުންނަށްޖެހޭނީ އަުޅގަ

ކޮންކަހަލަ އުސޫލުތަެކއް ގެނެސްގެންތޯ. މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތން އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް 

ވަރަށް އިސްކަން އެބަ ދޭންޖެހޭ މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ސަުރކާރަކުން މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިންގާފައި  ސަރުކާރުން ހަމަ

ނުވަތަ ހިނގާފައިާވއިރު ކޮްށފައިނުވާ މުހިއްމު ކަމެއް ކުރުމަށް. އެއީ މި ތަނުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ސަރުކާުރން އިސްނަގަިއގެން ނަމަވެްސ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ވިދާުޅިވ ފަދައިން، އެބަ ޖެހޭ މިކަ

ނޫނިއްޔާ މިނިވަން ކޮމިޝަެނއް މެދުވެރިކޮށް ނަމަވެސް ޯހދަން. އަދި ހަމައެއާެއކުަގއި އެ ކޮމިޝަންގެ ހޯދުންތަުކގެ 
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ްއޒަފުންގެ؛ އެ ތެރޭގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ަސމާލުކަމެއް އެބަ ދޭންޖެހޭ ޖަލުގައި މިކަހަލަ ކަންަތއް މި ދިމާވަނީ މުވަ

މީހުން ޖަލު ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަށްެވގެންތޯ، އެ މީހުންނަށް ކޮންކަހަލަ ޓްރޭނިންތަކެއް ދީގެންތޯ މި 

ކަންކަން ރަނަގޅުވާނީ. ނޫިންއޔާ އެތަުނގަިއ ކޮރަޕްޝަން؛ ެއ ތަން ބަލަހައްޓަން ތިބި މީހުންގެ މެދުަގއި ކޮރަޕްޝަްނެގ 

ނޑަްށ ޢަމަލުތައް ގިނަެވގެންތޯ . މީ އަޅުަގނޑުމެން ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ޓްރޭނިންތައް، ެއ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޓްރޭނިންތައް އައިެޑންޓިފައިކުރަން އެބަ ޖެހޭ. 

ނޑަެއޭޅ ރަނގަ ޅު ޓްރޭނިންތަކެއް ެއ މީހުންނަށް ދެވިއްޖެ ކަމަށް ޖެހުމަށްފަހުގައި އައިޑެންޓިފަިއކުރުމަށްފަހުގައި އެ ކަ

ވާނަމަ މި މައްސަލަތައް ވަަރށް ބޮޑުތަން ޙައްލުވެގެންދާނެ. މިއަދު މި ވަނީ ފުލުހުންނާ އެ ތަން ހަވާލުކުރެވިފަ. 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޮގތުގައި އަންނާނެ. އެހެންނަމަެވސް މީކީ ދާއިމީކޮ ށް މިކަން ކޮންމެވެސް ވަެރއްގެ ޙައްެލްއ އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލެްއ ުނކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، މި ދެްނނެވި ުއސޫލުން ައޅުަގނޑަށް  ކުރެވޭނެ ގޮތެްއ ކަމަކަްށ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް ކޮށްދެވޭ ހެޮޔ ކަމަަކްށ  ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުން ކަންަތއްތަކެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، މީ އަުޅގަ

 ރިހާ...ވެގެންދާނެ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ހު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުށީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

ނޑުމެްނގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

މެންބަރު މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް މަޖިލީހަށް ގެނެސްދެއްަވއި، ސަމާލުކަމަށް ގެެނސްދެއްވާތީ ވަރަށް ބޮޑަްށ 

ނޑު ެއްއގޮތަކަްށެވސް މިއައީ ޚުދު ޖަނގިާޔ،  ޝުކުރުއަދާކުރަން. އާދެ! މި ކަމަކީ ވަރަށް ނުރަްއކާތެރިކަެމއް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ވާހަަކ  ރިނދޫ ޖަނގިޔާގެ ވާހަކަ ދަްއކާކަށް ނޫން. އަދި ނަހަމަ ަކންތައްތައް ކުަރއްވާ ިނޒާމުން ގެއްލޭ ފަ

ނޑު މި އައީ ިމކަމުަގިއ ހުރި ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ާވހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ  ދައްކާކަށް ވެސް ނޫން. ައުޅގަ

ނިޑއަުކ ސަ މާލުކަމަށް ގެނެސްދިނުމަށް. ޖަލުގެ ގޮިޅެއއްަގއި އެތައް އަހަރަކު ހޭދަކޮށްފައި ނުކުންަނ މީހަކު ހަމަ ސިކު

ނުޑމެންނަށް އިވޭ އަޑުތަކުން ަޖލުގައި އެހެން ހައްޔަުރކުރެޭވ  ނުހުންނާނެ. ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ. އަުޅގަ

ބޭސް ދީ، ުނވަތަ ިއންޖެކްޝަންޖަހައިގެން ަވކި ޮގތަކަށް ެއއްބަސްކުުރވުމަށް އެ  ބޮޑެތި ކުްށވެރިންނަކީ ެއކި ާފޑުފާޑުގެ 

ނޑިަތއް ހަލާކުެވފައި ތިބޭ ބައެއް. އެހެންނޫަނސް މިހާރު ގެއްލިގެން މި އުޭޅ ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިންނަީކ  މީހުންގެ ސިކު

ންމެ ފަދަ ަކމެއް ެވސް ކޮށްފާނެ ަބއެްއ އިތުރަކަށް ދޭނެ އަދަބެއް ެވސް، ދެން އިތުރަކަށް އޮތް ބައެއް ނޫން. ކޮ
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ނޑުމެން ވިސްނަންވީ  ޖަލެއްަގއި މި ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްވެރިން އެަހއި ދޯހަިޅ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ގެންގުުޅްއވަނީ ީކއްެވގެންތޯ. ެއކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް މަސައްކަްތކުރަންވީ. އެ މީހުން ހޯދަން 

ކުރަްނވީ. ޖަލެްއގަިއ ތޭރިތަކެއް ހަލާކުކޮށްަލއިެގން ގޮޅިން ނުކުތުމަށްފަހު، އަދި ޖަލުގެ ސަރަހައްުދ، މަސައްކަތް

ގޮޅިތަުކގެ ސަރަހައްދު ވަށާ ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނާނެ. ައދި އޭެގއިތުރުން ޖަލުގެ ބައުްނޑްރީ ވެސް ބަންދުކުެރވިފަިއ 

ނޑު ހިތަށްައރަނީ ކެމެރާއެއް ވެ  ސް ނުހުންނަނީބާއޭ. ކޮންމެވެސް ބަެއއްެގ އިހުލާމެއް މީގައި ނުެވ، ހުންނާނެ. އަޅުގަ

ހަމަގައިމު ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިއިން ބަޔަކަށް ފިަލއިގެެނއް ނުނިކުމެވޭނެ މި ތަނަކުން އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، 

ކަންތައްތައް ބަލަހައްަޓވަން އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުްނވެގެން މި ުއޅެނީ މި ފަދަ ބޭބޭފުޅުން، މިފަދަ ޒިންމާދާރު 

ތިއްބަވާ އިސް ބޭފުޅުން މި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަްށ ޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ހުިރހާ މަސައްކަތެއް އެބަ ޖެހޭ 

ނޑަށް ފެްނނަނީ މަގުތައްމަތީން މިކަން އާޓިފިޝަލް ގޮތަކަށް، ކަން ކުރީމޭ ބުނާ ގޮތަކަށް ކާރުގެ  ކުރަްއވަން. އަުޅގަ

ން ހުޅުަވއިލާ ަތން. މިގޮތަކަށް ނޫން މިކަން ކުރަްއވަންވީ. ިމއަށްވުރެ މާ ޮބޑަށް؛ ހައްތަހާ ެވސް ިއވެނީ ޓިކީތައް ީޓވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ސަމާލުވެވަޑަިއގަންނަވަން އެބަ ޖެހެއޭ. ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައެޭކ. 

ރުން އެކަންޏެްއ ނޫން. މުޅި ޤައުމަްށ ވެސް. މިއިން ކުްށވެރިަޔކު ގޮްސ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަ

ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބަލައި، އެ މީހުން ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހުނު ހުރިހާ ކަމެއް 

ނޑު އެދެނީ މީެގ ކުރިން ވެސް ހިނގައިޮގްއސަ ހުރި ކަން ތައްތަކަށް؛ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ

މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ، ރިޟްވާންގެ ަމއްސަލަ. މިހާރު އެތައް ުދވަހެއް މި ވަނީ ޭއނަ ގެއްިލގެންއުޅޭތާ. ޢާއްުމ 

ފަރުދަކު، ފަރުދުންގެ ބަޔަކު އެ ކަން ތަޙްޤީޤުކޮށް ބަލަންއުޅެފިއްޔާ ހައްތަހާވެސް ެއކަމާ ގުޅުންހުރި ވުޒާރާތަކުން މި 

ތަކުން ކުރި ކަންތަކުންނޭ، ނޫނީ އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރާ ކަންތައްތަކުންނޭ މި ތަޙްޤީޤަށް ބުނަނީ އަމިއްލަ ފަރާތް

ނޑުނިގުލަްށ ގޮސް ކޮންމެ ތަޙްޤީެޤއް ނިމިގެންޮގއްސަ އޮންނަނީ. ިމ  ހުރަސްއެޅެނީ. މި ފަދަ ކަމެްއ ނުކޮށްފިއްޔާ ބޮ

މް. އެ ަމއްަސލައިަގއި ވެސް ހަްއޔަރުކުިރ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ައވަހާރަެވގެންދިަޔއީ. ޑރ. އަފްރާޝީ

އެންމެން ދޫކޮށްލީ އެންމެ ކުށްވެރިޔަކު ފިަޔވައި. އޭަނގެ މައްސަލަ މިހާރު އިސްތިޢުނާފުކުރެވެމުން އެ ދަނީ. އެ 

 ކަންތައްތައް ދަނީ ެވސް ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނޭގ. އެހެންވީމާ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާ އެކު...

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. މަޑުއްވަރީ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް، 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު
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ީއސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް މިއަުދ ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ުކއްލި މަްއސަލަ އަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަ 

މައްސަލަެއއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ކުއްލި މައްސަލަ އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކީ އެ މެންބަރު 

އިޚްލާޞްތެރިަކމާ ދޭތެރޭގައި ސުވާުލއުފެދޭ.  ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ވިާދޅުވި. އެހެންނަމަވެސް ދެއްެކވި ާވހަކަފުޅުތަކުގެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ުކރިމަތިވާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވޭނެ ގޮތްަތކުގެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަން 

އްުމ އެބަ ޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޖަލުން ނުރައްކާތެރި ދެ ކުށްވެރިޔަކު ފިލަިއގެންދިުއމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޢާ

ރައްޔިތުން ވެސް ެއ ކަމަާކ ކަންބޮޑުވާނެ ކަމެއް. އެެހންނަމަވެސް، މި ފަދަ ކޮްނމެ ހާލަތެއްގައި ަމއްސަލަެއއް 

ދިމާވާއިރަށް ެއކަމުގެ އިލްާޒމް ސަރުކާރުގެ ބޮލުަގއި ައުޅވަިއ، ެއއްެވސް ކަހަލަ ޙުްއޖަތެއް ދެއްކުމެއް ނެތި މި 

ންމާދާރުކަމެްއ ނޫން. މިކަން ހިނަގިއގެން ދިއުމަށްފަހުަގއި މިަކން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ ވާަހަކދެއްކުމަކީ ޒި

ނޑުމެންެގ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ބަރާބަރަށް މުޢާމަލާތު އެބަ ކުރައްވާ.  ހިނގައިގެންިދއުމާ ގުޅޭ ގޮތުްނ ސަރުކާރުން އަޅުގަ

ުރމަށް ޓަކައި ކަންކަން ކުރާނެ އެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ އެބަ ކުަރއްވާ. އަދި ޭއގެ ަފހުން މި މައްސަލަ ޙައްލުކު

ގޮތުގެ ވާހަކަ ވެސް ސަރުކާުރން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ހިްއސާކުރަްއވާ. އެހެްނވީމާ، މި ދެ ކުށްވެރިން ޖަލުން ފިލައިގެްނ 

ދިއުމަށްފަހުގައި މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުަރއްާވކަމުގެ ހެކި އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ފުކޮށް ފެންނަން އެބަ ހުިރ. ތި ބޭފުޅުންނަށް މީޑިއާަތުކން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ސަރުކާރުން މި ވަީނ ޖަލު ސާ

ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައެއް މަްސއޫލިއްޔަތު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރަްއވާފަ. ހަމައެއާއެީކަގިއ ޖަލުތެރޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ 

ަރއްވާފަ. ދަންނަވަންތޯ، ޖަލުން ބޮޑެތި ކުށްވެރިން ފިލަިއގެންދިއުަމީކ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުތަްއ ގެްނނަވައި ހަރުދަނާކު

ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތަެކއް ނޫން. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިާވ، އަިދ 

ކަން ޤާއިމުކޮށްަފއިވާ ަޤއުމުތަކުަގއި ވެސް މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްަތއް ބޭނުންކޮށްގެން ޖަލުތަކުގެ ހިމާޔަާތއި ރައްކާތެރި 

ފަދަ ކަންކަން ހިނގާފައި އެަބ ހުރި. އެހެންވީމާ، މި ފަދަ ކަމެއް ހިނަގއިގެންިދއުމަކީ ެއއީ ނުވެދާނެ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި 

ގޮުތގައި ުނވަތަ އަޅުަގނޑުމެން ދެިކގެންނުވާނެ. ހިނގައިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ ހިނގައިގެންިދއުމަކީ ެއއީ ާވނެ ކަމެއްގެ 

ނޑު ސިފަކުރާހިްތވަނީކީ ނޫން. މި ކަންކަން ހިނަގއިެގންދާނެ ގޮތް ިވޔަނުދިނުމަށް  ވާންޖެހޭ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަ

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. ދެން ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮުޑޭވ 

ޒާމުގެ ވާހަކަ ަބއެއް ބޭފުޅުްނ ދައްަކވާތީވެ. މި ަޤއުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލުމަށް ޓަކައި އިނގޭތޯ ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނި 

މަސައްކަތްކުރީ ކޮން ބައެްއަކން، މި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ހަމަޖެހުން ނަގާލުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރީ ކޮން ބަެއއްކަްނ 

ނޑުމެންގެ މި ުކރި މާޒީން ވަރަށް ސާފުކޮްށ ފެންނަން ހުރި ކަންކަން. ތި ބޭފުޅުން އަޑުައއްަސވާނެ،  މިއީ އަުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ިދނީ ކޮން ދިދައެއް ހިފައިގެން  211ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން ދިއުަމށްފަހުގައި ދައުލަތަށް 

ނަން ހުރި މަގުމައްޗަށް ނުކުތް އެކްިޓވިްސޓުންތަކެއްތޯ؟ މިއީ އަޅުަގނުޑމެން ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެން

ކަންކަން. މި ޤައުމުގެ ވެރިަކންކުރި ވެރިެއްއގެ މައްސަލަ މިއަދު ވެސް އޮތީ ޝަރީޢަުތަގއި. މި މީސްމީހުންގެ މައްޗަށް 
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އިންސާފު ޤާއިމުކުރެވެން އެަބ ޖެހޭ. މި މީސްމީހުންގެ މައްޗަށް އިންސާފު ޤާއިމުނުކުރެޭވ ކަމަށް ވާނަމަ، މި ޤައުމުގެ 

މުުކރުމުގައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނުޑ ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއި

އިލްތިމާސްކުރަން އިޚްލާޞްެތރިކަމާ އެކީ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދެްއކުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ ސަރުކާރުން 

ކުރުމަށް ޓަކައި އަިދ ކުށްވެރިންތަކެއް ޖަލުން އެއްބާރުލުން، ސަރުކާރަށް ެއއްބާރުލުންދޭން. މި މައްސަލަ ޙައްލު

ނުޑމެން ޖެހޭނެ ސަޕޯޓުކުރަން،  ފިލައިގެން ދިއުމާ ގުިޅގެން ސަރުކާރުން އަުޅްއވަމުންގެންދަވާ ފިަޔވަޅުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އެ މައްސަލަ ަޙއްލުުކރުމަށް ޓަކައި ކުރެ ވެން އޮްތ ތާއީދުކުރަން. އެކަމަށް ެއއްާބރުލުންދޭން. އެއީ އަުޅގަ

ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަެތއް. މި މަޖިލީހަކީ މިފަދަ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްަގއި ސަރުކާުރެގ ބޮލުގައި އިލްޒާުމއަޅުަވއި، 

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭބޭފުޅުްނގެ  ނޑިޔާރުންެގ އަނބުރު ަނަގއިލާ އަދި އަުޅގަ އަދި ސުޕްރީމް ކޯުޓގައި ތިބި ފަ

މަސައްކަތްކުެރވޭ މަޖިލީހަކަށް ެވގެންދާ ނަމަ، މައްސަލަތައް ޙައްުލވެގެންނުދާނެ.  އަނބުރު ނަގާލުމަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން ޖެހޭނެ އެ  މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތްކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާުރން މަސައްކަތް އެބަ ކުރައްވާ. އަޅުގަ

 ތްކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ...މަސައްކަުތގައި އެއްބާރުލުންޭދން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެކީ މަސަްއކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މި ހިސާބުން ބައިގަިޑިއރުގެ ހުސްަވގުތުކޮަޅކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ]އަށް  11:11އިްނ  11:31: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (ނާއިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި މަްއސަލަ އަށް. މި  ފަހުމީ އިމްިތާޔޒު މެންބަރު ޒަތްތެރިިޢއް ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

މައްސަލައަށް ަވގުތު ަކނަޑައޅާފައިވާ ގޮތް ެއއް ަގޑިއިުރގެ ބަހުސެްއގައި. އެގޮތުން މި ވަގުތު ައޅުަގނޑު މި 

 ށް.ޙަސަނަ ިއބްރާހީމް މެންބަރުތެރި ޢިއްޒަތް ދާިއރާގެ ތޮްއޑޫފުރުޞަތުއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙަސަން އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޖަލުގެ ތޭރިަތއް ފަޅާލައިގެން ުނވަތަ ހަލާކުކޮށްަލއިގެން ނިކުެމ، ނުރައްކާތެިރ 

ަގއި އަދި ާރްއޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކުަގއި ހަރަކާްތތެރިވަމުންދާ މައްސަލަ އަކީ ކުށްތަކަށް އަަރއިގަންނަމުންދާ ބަޔަކު މާލެތެރޭ

އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ކަްނބޮޑުވާ މައްސަަލއެއް. އެްއވެްސ ހާލެއްގައި މި ބާވަތުގެ ކަްނަކން ޢާއްމުކޮށް، ތަކުރާރުކޮށް 
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ޔުމަކީ ޤަބޫލުުކރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަަމކު ހިނގަމުން، ދިވެހި ދައުލަތުެގ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ބަަޔކު ނިކުމެގެންދި

ނުޑ  އިންސާނުން ކަމަށް ވާތީ ފަހަރެއްަގއި އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިނގައިފާނެ ކަމަށް ވެސް ޤަބޫލުުކރެވޭ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ހުން ހޯދައި، ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ފަރާތްަތކަށް އިލްތިމާސްކޮްށ ދަންނަވާަލން، ީވއެންމެ ައވަްސ ފުރުޞަތެއްަގއި މި މީ

ޢަދުލްއިންޞާފުގެ ކުރިމަްއޗަްށ ގެންގޮސް ަޙއްޤު އަދަބު މި މީހުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދެްއވުމަށް. 

ތަކުރާރުކޮށް ައޑުިއވެމުންދަނީ ކުށުގެ ވެށި ފުަޅވަމުންދާ ވާހަކަ. އަމަންއަމާންކަްނ ގެއްލެމުންދާ ވާހަކަ ިމ 

ނޑިަވޅުަގއި. ޭރގައި ވެްސ އަޅު  ނޑު ޓީވީ ބަަލއިލިިއރު ފުރަތަމައިނުން ވެސް ެފނިގެންދަނީ މަޖިލިސް ފްލޯ ދަ ގަ

އްޔިތުން އުޅޭ ކަމަށް ބަހުސްކުރެވެމުންދާ މަންޒަރު. އެްއވެްސ ހާލެއްގައި ަރއްޔިތުންނެްއ  ހުއްޓިގެން ހާސްެވގެން ރަ 

ނޑައެިޅގެން ދޮުގ ނޫޅޭ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ނުގޮސްގެނެއް. މަޖިލިސް ފްލޯގަިއ ތިބޭ ގަޑި މަދުވެގެނެ ްއ. ެއއީ ހަމަ ކަ

ޚަބަރެއް. އެގޮތަށް އެ ޚަބަރު ރައްޔިތުންގެ ކިަބއިން ފެތުރިެގން ކަމަށް ވާހަކަދެކެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ. ރައްޔިތުން އުޅެނީ 

ްނ ރައްޔިތުންގެ ަރއްކާތެިރކަން، ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ރަނގަުޅނުވެގެން. ަރއްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ތަރައްޤީ. އަމަންއަމާ

ވެއްެޓްއގައި ދިިރއުެޅވޭނެ ގޮތް. އަދި ތަޢުލީމު، ިޞއްޙަތު. މިހެންގޮސް ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަްއ، 

އަދި މަޖިލިސް ތްރޫކޮށް ނަަމެވސް، ސަުރކާރުެގ ކަމާ ބެހޭ ަފރާތްތައް މެދުވެރިކޮްށ ނަމަވެްސ އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިދޭނެ 

ތަން. ހަމަނުޖެހުމާއި ފަސާދަ އާިއ  ން. އެކަމަކު ފެިނގެންދަނީ ުކށުގެވެށި ފުާޅވަމުންދާވަސީލަތްތައް ާޤއިމުެވގެންދިޔު 

ނޑު އެދެނީ،  ނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ރާއްޭޖގައި އާއްުމވަމުންދާ ތަން. އެއީ އަުޅގަ

ވުން. އަދި ދައުލަުތެގ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން މިންވަުރކޮށްދެއްهللا ދިވެހި ގައުމަށް އަމަންއަމާން ދުވަސްތަެކއް 

އިސްނަަގިއގެން ދިވެހި ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަެތއްކޮްށ، މި ޤައުމުގައި އުފާވެިރ، 

 އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދީ ދިރުއުޅެވޭނެ ުދވަހެއް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ   މެންބަރުޢިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިެގން މިދާ ބަހުސަކީ ވަރަްށ مة هللا وبركاتهالم عليكم ورحالس  `.  . އާދެ! ިމއަދު އަުޅގަ

މުހިއްމު ބަހުސެއް. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ ެތރޭގައި ޤާނޫނުތަަކކާއި ަގވާއިުދތަކެއް ހަމަޖެހިގެން މި ދަނީ 

ޖެހޭ ކަންތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަން އަދި ހިމާޔަތްުކރަން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ މުޅިން ތަފާތު ހާލަތްތަކަކަށް ޤައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެގެންދާ ތަން. 
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ނޑުމެންގެ ެއކިެއކި ދޫތަކުން ކިޔަމުން މި ދަ ނީ ބިރުވެރިކަމެްއގެ ތެރެއަށް ަޤއުމު ވެއްިޓގެންދާ ތަން. ައޅުގަ

ނޑުމެން ނުރައްކާތެރި ކަމަށް ބުނެ،  ނުރައްކާެވއްޖޭ. މިއަދު ެގއިން ބޭރަށް ނިކުމެވޭކަށް ނެތޭ. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަ

ނުރައްކާތެރިކަުމގެ ތެރެއަށް ޤައުމު ވެއްިޓއްޖެ ކަމަށް ހާލަތު ބަޔާންކޮށްފައި ބުނަމުންގެންދާއިުރގައި މި ކަމަކީ މީ 

ނެތި ފަރުާވެއއް ދެމިެއއް ނޯންނާނެކަން ހަމަ ޔަޤީން. އެހެންވީމާ، އަސްލު ީމގަިއ  އަސްލެއް އޮންނާނެ ކަެމއް. ައސްލެއް

ދެނެގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އަްސލު ދެނެނުގަނެވިެއއް ފަުރވާެއްއ މީގެތެރެއަުކ ނާންނާނެ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަީކ 

ބުނާ ކުށްވެރިންތަކެއް އުެފއްދުމުގެ ޖާގަ ހޯދާ  އަސްލު ގޭްނގުގެ ކުށްަތކަށް، ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ކުްށވެިރން ކަމަށް

ބަޔަކު އެބަ އުޅޭ ިދވެހިރާއްޭޖގައި. މީ ސިާޔސީ ބަަޔކަށް ވެސް ވެދާނެ. ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ވެސް ވެދާނެ. ުނވަތަ 

ންމިނަށް އެނޫން ބަޔަކަށް ވެސް ވެދާނެ. މީ ޙަޤީޤަތުގައި ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ަމއްސަލަިއގަިއ ޮބޑަށް ބަހުސްަގއި ފު

ނަޑއަަޅއި ބަޔާންކޮށްދެނީ  ވަދެއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، މި ގޭންގުތަަކކީ ނުވަތަ ނުރަްއކާތެރި މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ކަ

ފައިސާވެރިންނަށް ކަމަށް ވެްސ ވެދާނެ. އެއީ މިހާރު ވިއްަކިއ ވިޔަފާރިކުރާ ެއއްަޗކަށް ެވްއޖެ. މިއަދު އެ މީހުން ކުރާ 

މީުހން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ ވިޔަފާރިައކަށް ެވއްޖެ. މިފަދަ ކަންތައް މިގޮތަށް ދިޔުުމގެ ވިޔަފާީރގެ ތެރޭަގއި އެ 

ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދަނީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޭއގެ ނަމޫނާތަުކން ނަމޫނާ ލިބިގަނެ، ޒުވާްނ ކުދިން ކުރާނެ މަަސއްކަތެއް 

ސް މިކަްނ ެވއްޖެ. އެހެންީވމާ، ޙަޤީޤަތަކީ އެ ކުްށ ކުރާ ނެތި ކަމަށް ބުނެ، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަަތކަށް ވެ

ކުދިންނަށް ވުރެ އެ ކުށްތަްއ ރާވައި، އެމީހުން ލައްވާ އެކަން ކުރުވާ މީހުން މާ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު. މިފަދަ 

ކަން ނުރައްކާތެރި މީހުން ހޯދައި، ދެނެގަތީމާ އެ ފެނުނީ އަސްލު. އަސްލު ފެނުނީމާ އޭގެ ފަރުޟު ނެތިގެންދާނެ

ޔަޤީންކަށަވަރު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުށްވެރިން، ކުްށވެރިންގެ ޮބލުގައި ހަމައެކަނި ެއކަމުެގ 

ބަދުނާމުއަޅުވާފައި ދޫކޮށްެލވޭަކށް ނެތޭ. އަޅުަގނޑު ދަްނނަވާނީ ޖަލުގެ ތޭރިތަކަކީ ހަމައެކަނި އެހާ ފަސޭހައިން 

ކަކީ އެތަްއ ދުވަހުން ކުރެވޭނެ ކަމެްއ ކަމަށް ވާތީ، އެކަން ކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނެ އެްއޗެއް ނޫނޭ. ޖަލުގެ ތޭރިތަ

ނިންމިއިރުގައި ކޮަބއިތޯއޭ ެއަކމުގެ ފާރަވެރި އަކީ؟ ކޮބައިޯތއޭ އެ ތަން ބަލަހައްޓަން ތިބޭ ފަރާތްތައް؟ އެހެންވީމާ، މީ 

އް ނޫން. ފިލައިގެން މި އުޅެީނ ބަޔަކު ހިންަގއި ރާާވ ކަމެއް. ހަމައެކަނި ފިލައިގެން މި ުއޅެނީކީ އެމީހުން ެއކަންޏެ

އެތައް ބަަޔކު. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނުނު ކުރިން ރައީސް ނަޝީދު ވެސް އެމްބަީސއެްއގެ ތެރެއަށް ވަދެ ފިލާ އޮތް 

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭަގއި އެަބ ހުރި. ކީްއވެގެންތޯ ިމކަން  ތަން. އަދި މިކަހަލަ ކިތަންެމ ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހަމަ މިހެން ކުށްވެިރން އަބަދުވެސް ގެނައުުމގެ  ނުބަލައި ދޫކޮށްލެިވގެން، ައުޅގަ

މަގުމަގުމަްއޗަށް، ގެނައުުމެގ މަގުމަގުމަްއޗަށް، ގެނައުުމގެ މަގުަމގުމައްޗަްށ، ފުޅާުކރެވެމުން މި ދަނީ. މީތި 

ނޑުމެންގެ ތެ ރެއިން އަސްލު ފެނި، އަސްލު ހޯދައި، އެކަން ހުއްޓުވީާމ ހުއްޓިގެންދާނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ތިބި ޅަ ޒުވާން ކުދިން ރަނގަޅު މަގަށް އެޅި، ޅަރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ބަދަލުވެ، މުޅި ޤައުމުން 

ނޑުެމން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުށްތައް ފިލައިގެންދާނެކަން ެއއީ ކަށަވަުރވެ، ޔަޤީްނވާ އެްއޗެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ
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ޒިންމާ އަކީ ެވސް، މުޖުތަމަޢުގެ ޒިންމާ އަކީ ވެސް، ސަުރކާރުގެ ޒިންމާ ައކީ ވެސް މިަކމުގެ އަސްލު ހޯދައި، އެކަްނ 

ނޑުމެން  ހުއްޓުަވއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ޒުވާން ޖީލު ަރއްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ހޯދޭތޯ ެބލުން. މިއަދު އަުޅގަ

 ކަމަށް...  އެކަން ނުކޮށްފި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެގ ދަށުން ހުށަހެޅުނު ުކއްލި މައްސަަލއާ ގުޅިގެްނ 2ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމުެގ ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމުނީ. 

ނަޑއެޅިފަިއ އޮންނަނީ ގަވާ   1އިދުަގއި ބުނާ ގޮތުން މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ަކނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު މިކަމަށް ކަ

 1ަގޑިއިުރގެ ބަހުްސަގއި ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެްނނެވި ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން  1ގަިޑއިރުެގ ބަހުސެްއގެ ގޮތުަގިއ. މި 

ސިޔާސީ ޕާީޓތަކަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން ފުރުޞަތުދީ މި ބަހުސްގެ ވަގުތު  ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި ފުރުޞަުތދެވެން، ހުރިހާ

 ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން.

 

 ބިލާއި ޤަރާރު  ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ. މަޖި 1

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުގެ ދަށުން މިއަދު އިތުރު މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަ .1ރު އައިޓަމު އެޖެންޑާ ނަންބަ

      މަސައްކަތެއް ނެތް. 

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވިފައިާވ ބިލެއްގެ ކުެށއް އިޞްލާުޙކުުރން. އެފަދަ ކުށެއް އިޞްލާުޙުކރާކަށް މިއަދަކު ނެތް.ކުރިން ތަޢާރަފުކުރެ -5

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 0

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



48 

 

 . 0. އެޖެންާޑ އައިޓަމު 0ހުސް އިބްތިދާޢީ ބަ

 ޢާރިފް  ޢަލީ މެންބަރުޢިްއޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ ކެލާސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ، 0.1މި އައިޓަމުގެ ދަށުން  -0.1

ންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. ިމ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ބޭންކި 2111/22ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 25ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ  2112ގައި ޭބއްވުުނ، 2112އޮަގސްޓް  10ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްިވފައިވަނީ 

. ރިފްޢާ  ޢަލީ މެންބަރުޢިއްޒަތްެތރި  ދާއިރާގެ ކެލާވަނަ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަންނަވާލަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން ކުއްލި މައްސަލައެްއ 

ނޑުމެން  ހުށަހެޅިގެން އެ ަމއްސަލަ އަށް ބަހުސްކުެރވޭ އެއް ަގިޑއިރު މަޖިލީހުގެ ކުިރއަށް ޮއތް ބައިަގއި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ިމއަދުެގ މަޖިލިސް އަޅުަގނޑުމެން ުކރިއަށްގެން ދާނަން، ކުއްިލ ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަމުން މި ގެންދަނީ. 

މައްސަލަިއގެ ބަހުސަށްދިޔަ ަގޑިއިރު މި ބަހުސްގެ ވަގުތު ހަމަވަންދެން ކުރިއަށް ގެންާދނަން. އެހެންވީމާ، މިހާރު 

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ބިލު  ށް މަޖިލީހަށް މެންބަރަ ޢިްއަޒތްތެރި ކެލާ ާދއިާރގެއަޅުަގނުޑ މި ފުރުޞަތުއަުރވަނީ 

 ހުށަހެޅުއްވުމަށް. މިކޮޅަށް ަވަޑއިގެން ބިލު ހުށަހެޅުްއވުމަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

`. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ެއކުވެރި ެމންބަރުން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިްނާއ 

އަށް އިޞްާލޙުތަކެއް ގެންނަން ބޭނުންވެަފއި މި ވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ  2111/22ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ބެހޭ ޤާނޫނު

ބޭންކިން ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ފަސޭހަކޮށް ލިބޭނެ ގޮތް މެދުވެރިެވވޭނެ 

ހަޅާ ސަބަބެއް ކަމަށް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި ވިދާޅުވަީނ، ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން. މީ ސަބަބެއް ކަމަށް، ބިލު ހުށަ

ކްރެޑިޓް ެއކްސްޕޯޒަރގެ ގޮުތގައި އެއް ފަރާތަކަށް ބެހެއްޭޓ މިންވަރުތަކާއި ބޭންަކކާ ގުުޅންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދަރަނި 

ނޑުތަްއ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  ގައި ަކނަޑއަޅާފައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބޭްނކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނު 2111/22ދޫކުރެވޭނެ މިންގަ

ވިޔަސް ެއއްެވސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ގެނެވެްނ  ދިވެހިާރއްޖެ އަށް ދިމާވާ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަެމއްގެ ތެޭރަގއި ،އޮތުމުން

ނަޑއަޅާަފއި އޮތުމުން. ޤާނޫނުގައި ވަކި ގޮތަ ނޯންނަނީ މި  ރާއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދަށް ކުރިމަތިވާ ހީނަރުކަމުގެ ކަށް ކަ

ެވސް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެސްގެްނ  ނުވަތަ ެއނޫންވެސް އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގައި ވެސް ހާލަތްތަކުގައި

މެނުވީ އެ މިންަގނޑުތަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވެން ނޯންނާތީ އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެ ާޤނޫނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްްސ 

ވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި އެ ޤާނޫނަށް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހަދާ ގަވާއިެދއް މެދުވެރިކޮށް އެ ަކން ކުރެ

 ބިލު ްއލުކުރުމަށް ކަމަށް މި ޙަ  ުކރުމުގައި ދިމާާވ ދަތިތައްއް ެގނައުމަށާއި ޤާނޫނު ތަންފީޛުގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަ

ށް ކޮންމެހެން ހުށަހެޅުމުގެ ތެރޭގައި ވިދާުޅެވފައި އެބަ ވޭ. އެ ޤާނޫނު ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި ހިންގުމަށް މިހާރުން މިހާރަ

 2112/11ނަންބަރު  ވެސް މި މަޤްޞަދުެގ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ. އަދި ޤާނޫނު ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން
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ފައިނޭންސް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނަށް  ށްމަމަނީ ލޯންޑްރިން އަދި ޓެރަރިޒަ

ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަެބއް ކަމަށް ސަުރކާރުން ވިދާިޅވެފަިއ އެބަ ވޭ.  މި ބިލު ވެސް  އުންގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނަ

ސަރުކާރުެގ  .ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ތިސަުރކާރުގެ މި ަމޤްޞަދު ހާސިލު، އެހެންވީމާ

ރާ އިްނ މި ކު ުނވަަތ އެމް.އެމް.އޭ ،ކުރާ ކަަމކީ ކުރުން. ސަުރކާރުން މިހިރާއްޖޭެގ ޭބންކުތައް ހަރުދަނާމަޤްޞަދަކީ ދިވެ

އޮތީ ޚިދުމަތް  އެއީ ވިޔަފާިރވެރިން ކުރާ ކަެމއް. ދެން މި ،ުކރުން. ބޭންކުތައް ހިންގުންކަމަކީ ބޭންކުތައް ެރގިއުލޭޓު 

ޅުއްާވ ހަބޭފުޅުން ހުށަ ޤާނޫނަށް ތި އޮންނަނީ މި މި ތިން ފަރާތަށް ވެސް ފަސޭހަެއއް ާވން މި .ލިބިގަންނަ މީހުން

ޤާނޫނަކަށް ހެދުމުން. އެހެންވީމާ،  ހާވެސް އަަވހަކަށް ފާސްކޮށްދެއްަވއިވީ ބިލުވިަޔސް މި  އިޞްލާޙުތަކާ ެއއްކޮށް

ބޭފުޅުން މިއަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްަވއިގެން ެވވަަޑިއގެން އެންމެ  އަޅުަގނުޑގެ ހުރިހާ ވެސް އެދުމަކީ ތި

ެދއްވުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑަށް ދެްއިވ ޤާނޫނަކަށް ހައްދަވައި ބިލުމި  އަވަސް ފުރުޞަތެްއގެ ތެރޭަގއި

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ޝުުކރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢަލީ ޢާރިފް ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ،ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ކުރުުމެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭްނކިންއާ ެބހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލަށް ބަހުސް 2111/22ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

ހިފައިވާ ގޮތް ައޅުަގނޑު ަދންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ަގޑިއިރު. ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު ހަަމޖެ 3ވަނީ  ވަގުތު ހަމަޖެހިފައި

 35 މިނެޓު 22ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސިކުން 1 ިމނެޓު 21ންތު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކު ސި 2 މިނެޓު 25ަގޑި  1

ުނވާ ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް. މިނެޓު 5ިސކުންތު. ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް  12މިނެޓު  11ންތު. އެމް.ޑީ.އޭ އަށް ސިކު

ންނަވަން. ދިވަަޑއިގަތުމަށް ދަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެމިނެޓު 5ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޢިއް

އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް  އަޅުަގނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 ޝަރީފަށް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނުޑ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސަރުކާރުން އެމް .އެމް.ޭއގެ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ފަދަ ބޭންކަކުން ސަރުކާުރގެ  ކުރާ ގޮތުން ކޮންމެރު ިއޞްލާޙުވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ މިޤާނޫނު މިހާ

ޭއގެ ޖެހޭ.  އެބަދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޫދކުރަްއވަން ސް ލައިސަންސް ިތން މަސްިވޔަސް ވެ  ލައިސަނަށް އެދުނު ކަމަށް

ވިޔަފާރި ކުާރ ދުނިޭޔގައި އެބަހުރި ވަރަށް ަވގު ކޮށްފަެއއް ނެތް. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ޝަރުތުތައް ބަޔާން

ތަނެއް ނޫން. ދެވަނަ ބޭންކު. ބޭންކުތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލިގެން މެނުވީ އޭެގ ލައިސަންސް ދޫކުެރވެންޖެހޭނެ ތަން
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ިއ ޮއތް. އެއީ ާރއްޖޭަގއި ހިންާގ ބޭންކުތަކުން ދައުލަތުގަ  ށް ފޮރުވިފައިާވ ކަމެއް އެބައަދި ވަރަ ކަމަކީ މީަގއި

ނަޑއަޅާފައި މި  ،ކުުރން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ބަހައްޓަންޖެހޭ ރިޒާވް ކުޑަ އޮންނަނީ މީގެ ކުރީަގއި މި މަޖިލީހުން ކަ

ްވ މިންވަރަކަށް ިރޒާ ސަރުކާރުން ބޭުނންފުޅުވާ  ،ޙުކޮށްވް ބަަހއްޓަންވާ ވަރެްއ. ެއ ކަމަކު، ިމއަދު މިގޮތަށް ިއޞްލާރިޒާ

ނޑުމެްނގެ އަމިއްަލ ބޭންކު އަކީ ކޮބަިއތޯ؟ ކުޑަކުރަން ފުރުޞަުތ މަޖިލީހުން ދިނީމާ ނަތީޖާ އެީއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،އަުޅގަ

ން މުޅި ރާއްޖޭގެ ްވަގއި ނެތުމުގެ ސަބަބުންކުަގއި ބެހެްއޓޭ ފައިސާ ރިޒާރައްޔިތުން ފައިސާ ބަހައްޓާ ތަނެއް. އެ ބޭ

ިދޔުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ ޔިތުންގެ ފައިސާ ެގއްލިގެންހާސް ރައް ރައްޔިތުންގެ އެަތއް

ރަންޖެހޭނެ. ކުކަށަވަރު ، ެއކު ބެހެއްޓޭ ެއއްެޗއް ކަމުަގއި ޔަޤީްނކޮށް ަރއްކާތެރިކަމާ ،އެކު އަކީ އަމާނާތްތެރިކަމާ ފައިސާ

ގެ ހަރުދަނާކަމުގެ މައްޗަްށ ގެ މާލީ ހާލަތާއި ބޭންކުގެ ނިޒާމު ދުނިޔޭ އެކި ޤައުމުތަުކގައި އެތާނ ރި ރައީސް.ޢިއްޒަތްތެ

ނަޑއަޅާަފއި މިމިދެންނެވި ރިޒާ، ރިޢާޔަތްކޮށް ވް ވަރަށް ޮބުޑ ނަ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުަގއި ރިޒާއޮންނަނީ. ތިން ވަ ވް ކަ

ލީ ހާލަތު . ެއަކމަކު ރާއްޖޭގެ މާިރޒާްވގަިއ ހުރި ބަހައްޓާފަ 31ގަިއ %ެވސް މީގެ ކުރީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގައި

. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު ތިރި ކުެރވިފަށް އަ 21މިހާރު ވަނީ % ،ވެއްޖެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެންމިހާހިސާބަށް ތަރައްޤީ

ނޑުމެން މި ސް ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ވް އެްއކޮށް ވެ ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ކޮބައިޯތ؟ މުޅި ރިޒާ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިނުމަށް ފާސްކުރަން މި ވެްސ ކުރަން ހެޔޮާވވަުރގެ ކަެމްއ އޮތީ ހުށަހެޅިފަ. މިއީ އެްއގޮަތކަށް ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސގައި ؛ މު ބޭންކުްނގެ ރާއްޖޭަގއި ސަރުކާރުގެ މުހިއްނޫން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަޅުަގނޑުމެ

އްޔިތުްނގެ ވިްއކަިއގެްނ މުޅި ރާއްޭޖގެ ރަ  ގޮތަކީ ސަރުކާރުެގ ޓީބިލު ވާ މިހެން ހެދީމަ މި ނެތި ޫދކުރެވިދާނެތޯ؟ އްރިޒާވެ 

 ެވގެން މިނަވަސްނެތި ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ތަ ވެސް ރަްއކާތެިރވުމެއް ށް އެންމެ ލާރިއެއްހުރިހާ އެއްޗެއް ިރޒާވަ

އަޅުަގނާޑ ، ވީމަދެންނެވާނެ ކަމެއް ނޫން. މިހެން މިީއ ކޮށްގެން  ކަެމއް. ކާތެރިނުރައް އީމި ،ކަމެއް ދަނީ. މިއީ ބިރުހުރި

ެއއްޗެިހ  ްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ލޯނުތަކާކުީރމާ ރާއްޖޭގެ ރަުކޑަވް ރިޒާ، ދަްއކާ މީހުން ބުނެފާނެއިދިކޮޅަށް ވާހަކަ

ޓަން ވް ބަަހއްާއ ހަމައަށް ރިޒާ 21% އިވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަުކގަ ވަނަ ދުނިޔޭގެ ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނޭ. ތިން

ްވގެ ޮބޑު ރުގެ ިރޒާއޮތް. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މިހާރުެވސް އެމް.އެމް.އޭގެ ހުރި ަދުއލަތުގެ ބޭ ކޮށްފައި އެބަމަޖުބޫރު

 ބެހެއްޓޭބޭންކުތަކުން ބަހައްޓަިއގެން  ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ އޮޕަރޭޓުކުރާ ފޮރިންޚާއްޞަކޮށް  ،ބަޔަކީ ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުން 

ްވަގއި. އެހެްނ ދެންނެވި ފައިސާގެ ިރޒާ ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ފައިާސ ވެސް ނެތް މިއެްއޗެއް. މިހާރުެވސް ތިން މަސް

ނުޑމެން ދީފިިރޒާއޮްއވާ  ދެން ވާނެ ގޮތް ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ  ،ނަމަ ްވ ޒީރޯ އަށް ެގނައުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

އެކަކަށް ވެސް އެ  ޖެހޭނެ.ތްތެރި މެންބަރުން މިއަށް ވުރެ ޒިންމާދާރުވާންއްޒަވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ. މި މަޖިލީހުގެ ޢި

ނުޑމެން ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ  ނޑުމެން ދީގެންނުވާނެ. ދެން އަުޅގަ ރިޒާްވ ޒީރޯ އަށް ގެނައުުމެގ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ އެމެރިާކ، އިނގިރޭިސވިލާތް ފަދަ ތަންތަނުގައި ރިާޒވް ވަރަށް ކުޑަކޮްށ  ކޮން ކަމެއްތޯ މި އުފުލަނީ؟ އަޅުގަ

މި އޮންނަނީ. އެއީ އެ ތަންތާނގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ެރގިއުލޭޓްރީ ބޮޑީސްަތކާއި ގަާވއިދުތަކާއި ހަމަޖެހިފައި ހުރި 
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ނިޒާމުތައް އެބަހުރި. މިހެން މިކަން އޮތްވާ ޮއއްވާ ވެްސ، އެމެރިކާގެ ބޭންކިން ނިޒާަމށް އެރި ލޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން 

ަސތޭކަ ބިލިއަން ޑޮލަރު އެމެރިާކގެ ފައިނޭންޝަލް ސިސްޓަމުަތކަށް އަޅަންޖެހުނު. އެފަދަ  1މެރިކާގެ ސަރުކާރުން އެ

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރަގިއ  ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ފަިއސާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އަުޅގަ ގޮތެއް ެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

ކުންތޯ އެ ބޭރު ފައިސާ ހޯދާނީ؟ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެްއޔާ އެބަހުރިތޯ؟ މިއީ އުފެދޭ ސިާވލެއް. ކޮންތާ

ނޑުމެންނަށް.  ދެން ބޭރުން މުދާ އެތެރެކުރުމަށް ޓަކައި ލާރި ހޯދާނެ ގޮތެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވިާދުޅވެދެްއވާ އަުޅގަ

ލިބުނީމާ، ވަރަށް ރަނގަުޅވާނޭ މިއީ ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މި ފައިސާ މުޅި މާކެޓްަގިއ ރޯލްކުރަން ފުރުޞަތު 

ނުޑ  ކިޔާފައި އަޅުަގނޑު މިގޮތަްށ ދޫކޮށްލައިގެން ކިހިނެއްޯތ ވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން މި  މަސްުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ  3އިޞްާލޙު؛ ެއއީ ހުށަހަޅާ ކޮންމެ މީަހކަށް ެއއްެވސް ޝަރުތެްއ ނެތި  2ކަ

ދަކުރަްނވާނޭ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ އިން އެފަދަ ލައިސަނެއް ދޫނުކޮށްފި ނަމަ، ލައިސަންސް ދެވުީނ  ބޭންކިން ލައިސަނެއް

ނޑަކަށް ާތއީދެއް ނުކުެރވޭ. ހަމަ އެފަަދއިން ދައުލަތުެގ ކޮމާޝަްލ  ކަމަށް ކިޔާފަިއ މިއޮންނަ މާއްދާއަކަށް އަުޅގަ

ގެ ބޭރުން އެތެރެކުެރވޭ މުދާ އެތެރެކުރުމަށް ޓަކައި ބޭންކުތަކުން ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ ހިމާޔަތްކުރުމާ އަދި ރާއްޖޭ

ބަހައްޓަންޖެހޭ ރިޒާވްތައް ނެިތގެންދާ ފަދަ ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާަޙކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިީއ 

ރި ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގިއ ކަންކަން ކުރާނޭ، ރަްއޔިުތންގެ ލާ

ނޑު ބޭނުން  ނޑު ަދންނަވަން. އަުޅގަ ސަރުކާރަކުން ޤާނޫނަށް ގެންަނން ހުށަހަޅާ ފަދަ އިޞްލާޙެްއ ނޫންކަމުގައި އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެަވޑަިއގެން ަބޔާންކޮށްދެްއވަްނ، ީކއްެވގެންތޯ ަދއުލަތުެގ 

ކޮމާޝަލް ބޭންކަތަކުން ބަހައްޓާ ފައިސާ ހަމަޖައްސަން ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެންނަވަނީ. އެހެންވީމާ،  ރިޒާވް ޒީރޯ އަށް

 މިއީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މާނަށް. މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘް

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފު

އަށް ޙަމްދުކުރަން. އުްއމަތަށް ކައުކުެރއްވި ސާހިބާ އަށް ޞަލަވާްތކިޔަން. ިމ هللا `. ގަަދކީރިތިވަންތަ 

ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ޞަލަވާތުަގއި އިތުރު އެކަލޭގެާފނުގެ މިތުރު އާލުންނާއި އަްޞހާބުން ޝާމިލުކުރަން. އާދެ! ދިވެ

ނޑުމެން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައި ހުރި ކޮންމެ ޤާނޫނަކީ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ އެންމެ  ޤާނޫނުއަސާސީން އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ، 2111/22ބޭނުންތެރި ގޮތުަގއި އަުޅަގނުޑމެންނަށް ހެދޭ ޤާނޫނަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ނޑުމެން މިއަދު  ބޭންކިންއާ ބޭހޭ ޤާނޫނަށް މިއަދު މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކަީކ ވަރަށް މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުަގއި ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ކުދީންނަށް،  ޤަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތަކީ ބޭންތަުކގައި ީމގެ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑު ރްޒެއއް، އޭލެވެލް ކުދިންނަށް ފުރުޞަުތދޭ. މިއަދު އަުޅގަ މެން ޮކންމެ ވަޒީފާ އަކީ ވެސް ޑިްގރީއެްއ، މަރސްޓަ

ނޑުމެްނގެ މުޅި ސިސްޓަަމށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން އެަބ  ޕީ.އެޗް.ޑީ ހަދާފައި ތިިބ ކުިދންނަށް ދޭ ވަޒީފާަތކެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަވޒީފާ އަށް ބަދަލުތައް ގެނެްސގެންނެ އް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެތި ރައީސް. ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަްއ އިމްޕޯޓްކުަރމުން މި ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނ  މުޅި ސިސްޓަމް ބަދަލެއް ނުުކރެވޭނެ. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ޓްރާންސްސެކްޝަން ހަދަމުންދަނީ.  މިދަނީ މަގުމަތިން ވެސް، ަކނޑުަގއި ވެްސ، ޖައްުވަގއި ވެސް އަުޅގަ

ކްަޝންސް ހަދަމުންދަނީ. ދުނިޔޭެގ އެންމެ ކުރިއަރާފައި ހުިރ ޤައުމުތަކުަގއި ބޭނުންކުރާ ބޭންކިންގ ޓްރާންސްސެ

ޓެކްނޮލޮޖީތައް ައޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖެ އަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ އިމްޕޯޓްކުރަމުން. މިހެން މި ކަންތައް ާވއިރުަގިއ 

ގެ އަހަރުތަުކގެ ތެރޭަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ 1001ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގަިއ، 1051ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެޭރަގއި، 1011

ނޑުމެންނަށް މީގެްނ އެކަށީގެްނވާ ލާބަ އާއި މަންފާއެއް ނުލިބޭ. މިއަދު ވެސް  ހަދާފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުންނެއް އަުޅގަ

ފަންސާސް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ލޯނު ހޯދަންދާ މީހަކު، އެއް ލައްކަ  1އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޭންކަކަށް ލޯނެއް ހޯދަންދާ މީހަކު، 

ނޑުމެން  ހާސް ރުފިޔާ އޭނާ އަުތގައި ޮއވެގެން އޭނާ ލޯނު ހޯދުމުގެ ޭބނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ މިކަހަލަ ިސސްޓަމުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  ނޑުމެންނަށް ޒުާވނުން، އޮޑިދޯނިފަހަރު ވެރިން އަޅުގަ އެބަ ޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ކުރަން. އަޅުގަ

ިވޔަފާރިވެރިްނގެ ތެރޭަގިއ ހަރަކާތްތެރިވާ ަބޔަކަށް ހަަދންޖެހޭ. އެއް ދޯނީެގ އޯނަރު މުއްސަނދިކުރަން. ެއ ކުދިްނނަކީ 

ނޑުމެން ދެ ދޯނީގެ އޯނަރަކަށް ބަދަލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެއް ފިހާރައެއްގެ ވެރިމީހާ އަޅުަގނޑުމެން  އެބަ ޖެހޭ، އަޅުގަ

ކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި މި ސަރުކާރު މި ދަނީ ރަނގަޅު އެބަ ޖެހޭ ދެ ފިހާރައިގެ ވެރިީމހާ އަށް ބަދަލުކުރަން އެބަ ޖެޭހ. މި

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ  ނޑުެމން މިއިން ކޮންމެ ކަމަކާ ދިމާއަށް ފުންކޮށް ވިސްނައިލާިއރު އަޅުގަ އަމާޒާ ދިމާއަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަންތައްތައް ކޮށްގެން ނޫިނއްޔާ ަރއްޔިތުންނަށް ޭއގެ ެހވާއި ލާަބ އާިއ މަންފާ ނުލިބޭނެކަން.  އެްއޗަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ތިން ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް އާބާދީގެ ތެރެއިން، ފަނަރަ ހާސް މީހުން، އަޅުގަ މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

ހޯދުމަށާއި ބިންތައް ހޯދުމަށް އެދަނީ އެދެމުންނޭ. ބިންތައް ލިބޭއިރުަގއި އެ މީހުންނަށް ެއ  ތަކަށާއިމިއަދު އެިކއެކި ފްލެޓު

ނޑުމެންަނށް ޤާއިމުކުރެވިަފއެއް ނެތް. ބިންތަކަށް ޑައުން ޕޭމަންޓު ަދއްކާކަށް ލާރި ެދވޭނެ ުއސޫލުތަކެއް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ބޭންކުތަުކގެ ނިާޒމަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސް ރައްޔިތުންނަށް ޖީބުތަކަށް ލުއިާވނެ އުސޫލުތަކެއް ހޯދައިގެން 

ނޑުމެން މިެއދޭ ތައްރައްޤީއާ ދިމާއަކަށް ނު ދެވޭނެ. މިސަރުކާރުގެ އަާމޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުން. އެއާ ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރު މިއަދު މިދާ އެންމެ 

އްޤީވެފައި ހުރި ގޮތްތަްއ ބޮޑު މިސްރާބަކީ ސްޕެޝަލް ިއކޮނޮމިކް ޒޯނާ ދިމާއަށް. ައޅުަގނޑުމެން ކައިީރގެ ޤައުމުަތއް ތަރަ

ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ބޭންކުތައް ވެސް ތަރައްޤީވެފަިއވާ ގޮްތތައް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީވެފައި ހުރި 
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ނޑުމެންގެ އެންމެ ކައިީރަގއި މި އޮތް ަޤއުމުތައް ކަުމަގއިވާ ޗައިާނ، އިްނޑިއާ ފަދަ  ގޮތްތައް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުގަ

މިއަދު ހިއްސާ ެއ  12ތައް ތަރައްޤީެވގެންދިަޔީއ ކިހިނެއްތޯ ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ %ޤައުމު

ޗައިާނގެ ެއކްސްޕޯޓް ހިއްާސުކރަމުންދާއިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ  12ކުރަނީ ޗައިާނއިންނޭ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ %

ގެ އަހަުރގެ ެތރޭގައި ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް  1021ން އެބަ ޖެހޭ. ކައިީރގައި އޮތް އިންިޑއާ ަތރައްޤީވީ ގޮތް ބަލަ

ނޑުމެން މިއަދު  ޒޯނުތައް ހަދައިގެން އެ ޒޯނުަތކުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައި ހުރި ފައިދާތައް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް  ބިލިއަން ޑޮލަރު އަހަރެއްގެ މަްއޗަށް ހަމައެކަނި 2ޤަބޫލުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ޗަިއނާގެ 

އެބަ ޚަރަދުކުރޭ. އެހެންކަމަްށ ވާހިނދު، ހަމައެކަނި އިޤްިތޞާދީ ގޮތުންނެއް ނޫން، ައސްކަރީ ގޮތުން ބެލިކަުމގަިއ 

ވިއަްސ މި ސަރަހައްދަީކ ކުިރއަރަމުން އަންނަ ޤައުމުަތއް ތިބި ސަރަހައްދެއް. އެހެންކަުމން، ސަރައްަހއްދުގެ ބޭނުން 

ނޑުމެން އެަބ އޭގެ އެން ނޑުެމންގެ މުޅި ނިޒާމުގެ ހުރިހާ ދިމަދިމާ އަޅުގަ މެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެން  ޖެހޭ އިޞްލާޙުކުރަން. ބޭންކުަތއް އިޞްލާުޙކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ކުންފުނިތައް އިޞްލާުޙކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ދަން އެބަ ޖެހޭ. ޤާނޫނުތަކުން އެ ބާރުވެރިކަްނ އަޅުަގނޑުމެން ދޭން އެބަ ގަާވއިދުތައް ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. އުސޫލުތައް ހަ

ޖެހޭ. ޤާނޫނުތަކުން އެ ބާރުވެރިކަން ދޭން އެބަ ެޖހޭ. ޤާނޫނުތަކުން އެ ބާރުވެރިކަން ދީގެން ނޫިނއްާޔ 

ނުޑމެން ސްޕެ ޝަލް އިކޮނޮމިކް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަރައްީޤެއއް ނުގެެނވޭނެ. ހަމައެކަިނ އެންމެ ޤާނޫނަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުކުންނަންޖެހޭނީ އެއާ ގުޅުންހުރި  ނޑުމެންނަށް ފައިދާެއއް ނުުކންނާނެ. އަޅުގަ ޒޯނުގެ ބިލެއް ހަދަިއގެން ައުޅގަ

ނޑުމެން  ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކުން ވެސް. ރައްޔިތުންނާއި ަރއްޔިތުންނަްށ ބޭނުންވާ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތްތައް އަުޅގަ

ތަރައްޤީ ައއިމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހޭނީ. ޤާއިމުކޮށްގެން. މި 

އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން ބޭނުންވޭ ބަނދަރުތައް ހަދަން ބޭނުންވޭ. ސްކޫލްތައް ހަދަން ޭބނުންވޭ. ޓީޗަރުންތައް ހޯދަން 

ނޑުމެްނ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ  ބޭނުންވޭ. ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން ބޭނުންވޭ. މިކަންތައް ކުރެވޭނީ އަުޅގަ

މުއައްސަސާަތކުން އެކަމަށް ެއއްބާރުލުންލިބިގެން. ބޭންކުތަުކން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވިޔަާފރިވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ލޯނާިއ 

ބޭނުންވެފައި ތިބި  އެހީތެރިކަން ލިބިގެން. ައޅުަގނޑުމެން ތެރެއިން މިއަދު ެވސް ވިޔަފާރީތގެ މައިދާނުަގއި ނުކުންނަން

އެތައް ުޒވާނުން އެބަ ތިބި. ޖީ.ސީ.އީ އޯެލވެލް ނިންމުމަށްފަހު، ބޭރަށްގޮސް ޕީ.އެޗް.ޑީ، ިޑްގރީ ހަދައިގެން އައިސް ތިބި 

ކުދިން އެބަ ތިއްބެވި. އެ ކުދިން ބޭނުންވޭ ވިޔަފާީރެގ ރޮގުން ކުރިއަށް ދާން. ެއހެންނަމަވެސް އެ ފުރުޞަތު 

ވަްސކޮށްދެވޭނީ ައޅުަގނޑުމެން ޭބންކުތަކުގެ ިނޒާމުތަކަށް ބަަދލުގެނެސްގެން. ބޭންކުަތކުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަނަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ުޒވާނުން ަޤބޫލުކޮށްގެން. ޒުވާނުންނަށް އިުތރު ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން މަަސއްކަތްކޮްށގެން. އެްއ ލަްއކަ 

ހާސް ރުފިޔާ ނުހުންނާނެކަން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނ  ރުފިޔާގެ ހޯދަންދާ މީހެއްގެ އަތުގައި ެއއް ލަްއކަ ފަންސާސް

އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެަފދަ ނިޒާމަކާ ދިމާއަށް ސަރުކާރުން މި ދަނީ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންގެ 
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ނޑައަޅާ އުސޫލުަތކާއި ހަމަތަކުގެ މަ ތިން ހެދޭ ޒުވާނުންނަށް ހެޔޮ މުސްތަޤްބަލެއް ފެނިގެންދާނީ މި ސަރުކާރުން މި ކަ

 ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކެންދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 ޢަލީ ޙުސައިނަށް. 

 

 ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު ޢަލީ މެން ންދޫ ދާއިރާގެކެ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު ހުށަހެޅުފަިއާވ އިޞްލާޙާ ުގޅޭގޮތުން ވާަހކަދައްކާލުުމގެ ކުރިން މިހާރު 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަްނ  ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަުކގެ އިތުރުން ބޭންކިންގެ ޤާނޫނާ ގުޭޅގޮތުން އިތުރު ކަންތައްތަެކއް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ބޭނުން. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޭބންކުން ނަގާ ލޯނުތަކާ ުގޅިގެްނ ކޯޓުތަކުން ޙުކުމްކުެރވެމުންދާ ގޮތް، އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ނަޒަރު ހިންގާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިފަދަ ފުރުޞަތެއްގައި ހާމަކޮށް، އެކަމަކާ މެދު އަޅުގަ

ގުޅޭ ގޮުތން، ނަގާފަިއވާ ދަރަންޏާ ުގޅޭގޮތުން ކުެރވޭ ޙުކުމްތަްއ  ކޯޓުތަކުން ބޭންކަކުން ނަގާަފއިވާ ދަރަންޏަކާ

އަބަދުވެސް މި ހުންނަނީ ދިރޭ ޙުކުމްތަކެްއގެ  ސިފަިއަގއި. ދަންނަވަން މި އުޅެނީ ޙުކުމް ކުރުމަށްފަހު ވެސް އެ އަރާ 

ރަނި ޚަލާޞްކޮށް ނިންމާއިރު އިންޓްރެސްޓް އެރުން ހުއްޓޭެނ އެްއވެސް ގޮެތއް ނޯވޭ. ެއއް ލައްކަ ރުފިޔާ ނަގާ މީހާކު ދަ 

އޮންނަނީ، ތިން ލަްއކަ ުނވަތަ ހަތަރު ލައްަކ ދަްއކަން ޖެހިފަ. އެއީ ތިމާެގ ގެޮދރާއި މުދާ ހުރިހާ އެްއޗެްއ 

ވިްއކަންޖެހިފަ. ޙުކުމެކޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ކިޔަނީ އެ ކުެރވިފަިއވާ ދަޢުވާ އަށް ނިމުމެްއ އަންނަންޖެހޭ އެއްޗަކަށް. 

ގެ މާނަައކީ ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ. އެ މައްސަލަ ހުަށހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޙުކުމްކުރީމާ އޭ

މައްސަލަ އަށް ނިމުމެއް އަންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ޙުކުމެއް ކުރުމަށްފަހު އެއަށް ފައިސާ އަރާ ގޮތަށް އޮންނަ 

ނޑުމެްނ  ޤަބޫލުކުރަން. މިއަދު ހުށަެހޅިފައި މިާވ އިޞްލާޙުަތކަށް ޙުކުމްތައް އެހެން ކުެރވިގެްނނުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން އެބަ  ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، ޤާނޫނުނަކުން ކަ ބަލައިލާއިރު ފުރަތަމަ ކަމެއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ކްރެޑިޓް  ބަޔާންކުރޭ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ބޭންކު، ދިވެހިާރއްޖޭެގ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި މި އޮންނަނީ

ނޑައަޅާފަ. މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައިވާ، ިއޞްލާޙުކުަރން މި އުޅޭ ކަމަކީ އެންމެ  އެކްސްޯޕޒަރ ލިމިޓް ޤާނޫނުގައި ކަ

ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ މި ޤާނޫުނ ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކަުމގަިއ ނުވަތަ ސަބަުބކަމުަގއި ބަާޔންކޮށްފައި ވެސް މި ވަނީ ިމ 

ނަޑއެޅުުމގެ ބަދަލުަގިއ އެމް.އެމް.އޭ އަށް ދިނުން. ކްރެޑިޓް ެއކްސްޯޕޒަރ ލިމިޓް  ނަޑއެޅުމުގެ ބާރު ޤާނޫަނކުން ކަ ކަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުން  ނޑުމެން މިކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ މިއީ އަުޅގަ

އެމް.އޭ އަށް ދިނުމުން ނުކުންނާނީ ކޮން ކްރެޑިޓް އެލްސްޯޕޒަރ ލިމިޓް ދައްކޮށް ނުވަތަ މަތިކުރުމުގެ ބާރު އެމް.
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ނޑުމެންަނށް އެބަ އެނގޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިއަދާ ހިސާބަށް ވެސް އެމް.އެމް.އޭ ހިނގާ ގޮތަށް  ނަތީޖާއެއްތޯ. އަުޅގަ

 ބަލާއިރު، އަދި ެއ އިެރްއގަިއ އޮންނަ ސަރުކާަރކުން އެމް.އެމް.އޭެގ މަްއޗަށް ހިންގާ ބާާރއި ނުވަތަ ެއ ބޭފުޅުންެގ ޕަވަރ

ސްޓަރަކްޗަރ އޮންނަ ގޮތަްށ ބަލާއިރު އެމް.އެމް.އޭ އަީކ ދުނިޔޭގަިއ ކުރިއަރާަފއިާވ ޤައުމުތަކުަގިއވާ ފަދައިްނ 

އިންޑިޕެންޑެންޓް ބޮީޑއެްއގެ ގޮތުަގއި އެ ަޤއުމެްއގެ ނުަވތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ އެމް.އެމް.އޭ އިން 

ނަޑއެޅުމުެގ ފުރިހަމަ ޤާބިލުކަން އޮންނަ މު ައއްސަާސެއްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، އެފަދަ މުއައްސަާސއަކަްށ ކްރެޑިްޓ ކަ

ނަޑއެޅުމުގެ ބާރު ލިބިދީފިކަމުގައި ވާނަމަ، އޭގެ މާނައަކީ ކޮންމެ އިރެއްަގއި ވެސް އެ އިެރއްަގިއ  އެކްސްޯޕޒަރ ކަ

އޮންނާނެ. ނަތީޖާއަކަްށ  އޮންނަ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އެކްސްޯޕޒަރ ލިމިޓް މަތިކޮށް، ތިރިކުރުމުގެ ފުރުަޞތު

ވެގެންދާނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން އެ ބޭންކުތަކެްއގައި އެބަިއ މީހުންގެ ފައިދާ ރައްކާކޮށްފައިވާ ބޭންކުަތއް ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ނުރައްކާތެރި ހާލަތަކަށް ހުށަހެޅިގެންދިއުން. މިހެން މި ދަންނަވަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު އަދި ިދވެހި ދައުލަްތ 

ހާރު ހިނގަމުން މި ދަނީ ގިނަ ފަހަރަށް ހަމަ ޓީބިލްސް ވިއްަކއިގެން، އެ ޓީބިލުން ލިބޭ ފައިސާގެ އެހީަގއި. ކްރެޑިްޓ މި

އެކްސްޯޕޒަރ ލިމިޓް ދަށްކުރެވިއްޖެ ކަުމގައި ވާނަމަ، އެ ދަށްކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާ ނުވަތަ ބާކީވާ ފައިާސ 

މުންދާނީ މިދެންނެވި ޓީބިސްލް ގަތުމަށް. ޭއގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދާނީ ގިނަ ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުން ބޭނުންކުރަ

އިޤްތިޞާދުގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ނުވަތަ ހިމެނޭ ފައިާސ ިއތުރުވުން. ޭއެގ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ އިންފްލޭޝަނަްށ 

ނޑުމެން މި އުޅެނީ ކުޑަ ޤައުމެއްަގއި. އުެފއްދު ންތެރިކަން އެހާ ރަނގަޅު ނޫން، އިތުރަށް ބާރުބޮޑުެވގެންދިއުން. އަޅުގަ

އަދި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ކުެރވޭ މަސައްކަތްަތއް މާ ގިނަ ނޫން ޤައުމެއްަގއި މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން 

ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ އުެފްއދުންތެރިކަން ކުރިއެުރވޭނެ ިއތުރު ވަސީލަތްތަެކއް ހަރުދަނާނުކޮށް ހަމައެކަނި ރިކަރަންްޓ 

ދު އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަިއ ނުވަތަ ދައުލަތުން ވިްއކާ ޓީބިލު ގަތުމުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ކްރެޑިްޓ ޚަރަ

އެކްސްޕޯޝޒަރ ލިމިޓް ދަްށކުރުމަކީ މިއަދު އިޤްތިޞާދަށް އެޅޭނެ ވަރަށް ކަތި ިފޔަަވޅެއް. އެހެންވީމާ، އެކަމަްށ 

މި ބިލު ފާސްކުރުމުގަިއ މިކަމަށް ޚާއްަޞ ސަމާލުކަމެއް ދެްއވާނެ ކަމަްށ  ސަމާލުކަންދެއްަވއި އަދި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

 އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން. ުފރުޞަތުދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ަވއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަ ރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ވަހީދު އިބްރާޙިމް ވާހަކަދެއްެކވުން:
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. وعلى اله وصحبه أجمعين .والمرسلين ءوالّصالة والّسالم على أشرف األنبيا .ألحمد هلل رب   العا لمين`. 

ވެސް ޝުކުރު  ފަރާތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ސަރުކާރަށް ދެ! މިފަދަ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީވެ، އެ އާ

ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެ ބިލެއްގައި ވެސް އެ ިބލެއްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތަކަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް މުޅި 

ދެރަެއއް ލިބިދާނެ ފަދަ ކަމެއް އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ، އެކަމަށް ، މަންފާ ހާސިލުނުވެ، އޭގެން ގެއްލުމެއް

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. އާދެ! މި ޤާޫނނުގައި އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގަިއ  ބަހުސްކުރުމަކީ ެއއީ ޙައްޤުަބސް ބުނުންކަމުގަިއ އަުޅގަ

ުދވަސް ވީމާ، އެ މީހަކަށް ލިބޭ މަސް 3ހުށަހެޅިފައި އޮތް، ަލއިސަްނސް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން؛ އެއީ އޮޓޮމެޓިކުން 

ނޑު ވެސް ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން. ސަބަބަކަށް ވަނީ  އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި އޮތުަމކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑަެއޅި ބަޔާްނވެފަިއވާއިުރގަިއ އެ ޝަރުތުަތއް  އެއީ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަަކކާއި ޝަރުތުތަެކއް ކަ

މަސް ވުމުން އެފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ލިބުނީ ކަމަށް ބަލައި އެގޮްތ  3ދި ނުވިަޔސް ފުރިހަމަވިޔަސް އަ

ނަޑއަަޅއިފި ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، މުޅި ރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ، މުޅި ކޮންމެ ގެއެއްަގއި ހުންނާނީ ބޭންކެއް. އަދި އެ  ކަ

ލުވެގެންދާނީ. މިީއ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ކަމަށް ބޭންކުގެ ިވޔަފާރި ފުޅާެވގެްނދާނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަކަކަށް ބަދަ

ނޑުމެންެގ  ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން ދެވަނަ ކަމަކަށް ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން އަްނނައިރުަގއި އަުޅގަ

ރިއުޅުުމެގ ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅުުމގެ ިނޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން ވަކި ކަހަލަ ތަންތަނަކީ ވަކިަކހަލަ ރަށްރަށަކީ ދި

ނޑުމެްނގެ ެތރޭގައި ގޯީތގެ ވެރިފަރާތުން  ބާރު ބޮޑު ރަށްރަށް. މިސާަލކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންާޏ މާލެ. އަުޅގަ

ބޭނުންވެއްޖެ ކަުމގަިއ ވަީނ ަނމަ، ެއ ގޯީތގެ ރަޖިސްޓްީރ ބާއްވާަފއި ކިތަންމެ ޮބޑު ލޯނެްއ ވެސް ެނގުމަށް އިޚްިތޔާރުދޭ. 

ނުޑގެ ތެރޭގަިއ  އެހެންނަމަވޭސް އެ ގޯްއޗެއް ިވއްކާލަން ކޯޓަކަށް ގޮސްފިކަުމަގއި ވަނީ ނަމަ، އެ ކޯޓުން ބައްލަވާ މިންގަ

ނުޑތަކަށް ބަލާ. މިސާލަކަށް  އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖަކު ހުރިކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ެއ  15ޤާނޫނު ބުނާ ފަދަ މިންގަ

ނުވިްއކޭ. ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުދެވޭ. ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ކުއްޖާ އެއީ އިްނކާރުކުރާ ކުްއޖެއް ކަމުގައި ބަލައި އެ ޯގއްެޗއް 

ތަނެއް ނެތްކަމުަގއި ވަނީ ނަަމ. އެހެންނަމަވެސް ބޭްނކަށް ިލބިފައިވާ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން އެްއ ލައްަކ ރުފިޔާ ެނގީމާ 

ހާލަތަކަށް  އޭތި އެއް މިލިއަން ރުފިާޔ އަށް ބަދަލުވާ ހާލަތު އެބަ އާދޭ. ދުވަހަކު ހުއްޓުމެއް ނާދޭ. މިފަދަ 

ބަދަލުވާއިުރގައި ދިރިއުޅުުމގެ ނިޒާމު އެ ބައެްއގެ ތަނަވަސްަކން ހިމެނިފައި އޮންނަ ގޮތުން ބޭންކުން ލޯނު ނުނަގާ ވެސް 

އަސްލު ވާކަށްޯނވޭ. ގެދޮރު ހަދަން ވެސް އެބަ ޖެހޭ. އަދި މިފަދަ ބާވަތުގެ ކަންތައް ވެސް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. 

ނަަގއިގެްނ، ބޭންކުްނ ދީފައި އޮންނަ އިޚްތިޔާުރގެ ދަށުން ުކޑަުކޑަކުދިން،  އެހެންނަމަވެސް މި ގޮތަށް ލޯނެއް

ޔަތީމުކުދިންކޮޅެއް ނުވަތަ ދެަރ ނިކަމެތި ޢާއިލާއެއް އެގޮތަށް ބޭންކުގައި ހަމަ ރަހުނުކުރީ މީހަކު އަތަށް ދީގެން ކަމުގައި 

ޓްރީއެއް ބާްއަވިއގެން ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ، ވީނަމަވެސް އެފަދަ ބޭންކެްއަގއި އެފަދަ ރަހުނެއް، ގޯތިގެޮދރުގެ ރަޖިސް

ބޭންކުން އެއްެވސް މިންވަރަަކށް ބައްލަވައިެލއްވުެމއް ނެތި، ޤާނޫނުގައި ކުރިން ކުޑަުކްއޖަކު ހުރި ނަމަ އިންކާރުކުރާ 

ންދޭ. ކަމަށް ބުނާ؛ އެ މާއްދާ އަްށ ވެސް ެބއްލެވުމެްއ ނެތި ެގދޮރު ވިްއކާލުމުގެ ޖާަގ ޤާނޫނުން އެބަ ހުޅުވާަލއިގެ
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މިހެންވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވެގންދަނީ އެއްކަލަ ޒަރޫރީ ހާލަތެއް ބޭނުންވެގެން، އޭނަގެ އަމިއްލަ ގެދޮރު ނުވަތަ އޭަނގެ 

އަމިއްލަ ހާލަތު ަރއްކާތެރިކުުރމަށް ޓަކައި އޭނަ އެ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ ދަށުން އޭނަ މި ދަނީ ބީވެގެްނ، ބިަކެވގެން ިމ 

ޢާއިާލެއއް ހަލާކުެވގެން. އެތައް ޢާއިާލއެއް ިބކަެވގެން މި ދަނީ. ެއހެންވީމާ، މި ކަމަކީ ެވސް  ދަނީ. ދާއިރު، އެަތއް

މިއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންކޮެޅއް ރަްއކާތެރިކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި ުހއްޓުވަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ގޮތުަގއި އަޅުަގނުޑ 

ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް، ެއ ކުޑަުކއްޖާ އެއީ ހިަބއިން  ޤަބޫލުކުރަނީ. އެްއ ޤާނޫނުަގއި މި ބުނަނީ ކުަޑކުދީންނަށް

ދިންކަމުގައި ވީނަަމވެސް، ެއ ނޫން ގޮތެއްގައި ދިންކަުމަގއި ވިަޔސް، ެއއްެވސް ބާވަެތއްގެ ދިނުމަކުން ދިންކަމުގައި 

ނުޑ މި ދެންނެވިހެން ބޭންކުން އެފަދަ  ވީނަމަވެސް އެ ކުއްޖާ އިންާކރުކުރާ ކަމަށް ބަލާ. ނަަމެވސް ކުރިން އަުޅގަ

ބާވަތުގެ ކަެމއް ނިންމައިލާއިުރގައި ހަމައެކަނި ބޭންކަށް ފަިއދާހުރި ގޮތަށް އެއްކަލަ ޤާނޫުނގައި އެ ބުނާ ކުޑަކުދީްނގެ 

ޚާއްޞިްއޔަތަށް ނުބަލައި، ެއ ކުދިންގެ މަޞްލަޙަތަށް ނުބަލާ ބޭންކުން އެ ގޯތި އެަބ ވިއްަކއި ނިންމައިލާ. ދެން 

ންވަނީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެަރރިޒަމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް މީހުންގެ ޢަމަލުތައް، ނުވަަތ އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ބޭނު

ބޭންކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލުތައް ބައްޓަންެވގެންދާ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެވސް ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް 

ރެިއންނާއި ބޭންކުން ބޭރުންނާއި އަމިއްލަ ފަރުދީ ގޮތުން އެބަ އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް އެބަ ދޭ ކުރިއަރަިއގެން. ބޭންކުގެ ތެ

ދޭ ކުރިއަރަިއގެން. މިފަދަ ކޮްނމެ ކަމެއް ކުރުމުަގއި ވެސް ެޓރަރިޒަމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަކަްށ ހަމައެކަނި ނަން ބުނެލީމާ، 

ނޑުމެންނަށް ކަންކަން ކޮށްގެންުނވާނެ. ކޯޓުަތކުގެ ތެެރއިން ކަންކަ ން ނިމިގެންދާއިުރގަިއ ނިމޭ އުސޫލުން އަުޅގަ

އެކަމުަގއި ވަށަިއގެްނވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެްސ ބަްއލަވަން އެބަ ޖެހޭ. ބޭންުކތަކުން އެފަދަ ކަންތަެކްއ 

ނޑު ދަންނަވާީނ  ބައްލަވަމުންދާއިުރގައި ވަށަިއެގންވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބައްލަަވން އެބަ ޖެހޭ. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަުޅގަ

ން، ާމލީ މިފަދަ ޤާނޫނަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްާކކަމުަގއި ަވނީ ނަމަ، މިކަމުގައި ހުރި މިފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތު

ކަންތައްތައް ފުދޭވަަރކަށް ިގނަ. ހަމައެކަނި މިހެން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ަދއްކާ ވާަހއަކުން ފުއްދައިެލވޭނެ ކަހަަލ 

ަކއި ނިންމައިލެވޭެނ ވާހަކަތަކެއް ވެސް ނޫން. ވާހަކަތަެކއް ނޫން މީ. މި ލިބޭ ކުޑަ ވަގުތުކޮުޅގެ ތެރޭގައި ދައް

ނޑު ދަންނަވާނީ ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މިފަދަ ޤާނޫނުތައް ބައްޓަންކުރެިވގެންދާއިުރަގއި  އެހެންވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް އަުޅގަ

ލުންތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކަމެްއ ދޭންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށޭ. ރައްޔިތުންނަށާއި ކުަޑކުދިންނަށާއި ލިބިދާނެ ެގއް

ސަލާމަތްކޮށް، ދެނޭ އަސްލު އޭގެ ފަހަތުން އެހެން މީހުން ދާންޖެހޭނީ. މިއަދު އެކަމަކު ެއހެނެއްނޫން މިކަން މި ވަނީ. 

ވިޔަފާިރވެރިންގެ ިވޔަފާރި ފުޅާކުރެވޭނެ ހުރިހާ މަގެއް ތަނަވަސްކޮށް، ނިކަމަތިން ނިަކމެތިވާނެ ގޮތް ވެގެންިދއުމަކީ 

ކަމެްއ ނޫން. މި ސިޔާސަތު ފެއްޓިގެންދިޔައީ ކިހާހިސާބަކުްނކަން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނ  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާނެ

އެބަ ޖެހޭ. އެއީ މިއަދު ވެފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެއީ މި ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ކަްނަކން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތުގެ 

ނޑިަފއި އަެނއްާކވެސް  މައްޗަށް ބަލާއިުރަގއި ރަނަގުޅ އިޞްލާޙުތަެކއް ވަކި ހިސާަބކުން  3ފެށިގެން އައިްސ، މެުދކަ

އަހަރެްއގެ ތެރޭގައި މުޅި ަޤުއމު އެއްކޮށް ހަލާުކވެގެން ބަނގުރޫޓުެވގެންދިޔަ ތަން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. 
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ނޑުމެން އެބަ ޖެޭހ މިކަމަށް ޙަ އްލެއް ހޯދަިއ އެހެންވީމާ މި ކަންތަކާ މެދު ވިސްނަިއ، ޚިޔާުލކޮށް، ފިކުުރކޮށް އަުޅގަ

 ދެނެގަތުން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ންބަރު އަޙްމަދު ޢާގެ މެކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މިއަދު  2111/22ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ

އްތަކެއް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިުރގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޭންކިން ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތަ

ނޑު ަހމަ  ހުރިކަން މި މަޖިލީހުގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަަތކުން އެބަ އެނޭގ. އަދި ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ފާހަގަކޮށްލަން، ބޭންުކ ލޯނުގެ މަްއސަލަތަކާ ގުޭޅގޮތުްނ ބައެްއ ކޯޓުަތކުަގއި ޤާނޫީނ ވަކީލުްނގެ ަހއިސިްއޔަތުން 

ފުޅުްނ، އެބޭފުޅުްނގެ ތަޖުރިބާ ެވްސ ހިއްސާކުރަމުން މި މަޖިލީހުެގ ތެރޭގަިއ ދާކަން ައޅުަގނޑު މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާ ބޭބޭ

ފާހަގަކުރަން. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެން އަބަދުވެސް ދަންނަވަްނ މިއުޅޭ ވާހަކަ ައކީ ޤާނޫނުތަކާއި ަގާވއިދުތައް ހެދުމުގެ 

ނޑު ބޭނުމަކީ ޤައުެމއްަގއި ޤައުމީ ނަޒަަރކުން ވިސްނަ ނީ ނަމަ، ރައްޔިތުްނނަށް އެކަމަކުން ތަކްލީފް މައިގަ

އުފުލަންނުޖެހި އަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް ބޭންކިން ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި ބޭންކިން؛ ހަރުދަނާ ބޭންކިން ނިޒާމެއް އޮެވގެން، އެ 

ފަިއ އޮތުން. ފަރާތްތަކަށް ވެސް ެގއްލުންނުވާނޭ ގޮެތްއގެ މަތިން ޤައުމު އާރާސްތުކުެރވޭނެ ރަނަގޅު ިނޒާމެއް ާޤއިމުވެ

މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ، މި ަޤއުމު މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފަިއެވޭއ 

ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބޭންެކއް. ލޯުނގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަވަނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ ަދއްކާ ލޯުނގެ ވާހަކަ. ލޯނު 

ގެ ލޯނެއް ނެގީމާ، 11.5ލޯނު ލިބޭ ވާހަކަ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތުަގއި % ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ.

ނޑުމެން  11.5އަޅުަގނޑުމެންނަށް % ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިުތންގެ ހިތްތަކުަގއި އުފެދިފަިއާވ އުފެދުމަށް އަޅުގަ

ެވސް އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން،  އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ އޮޅުންފިލަން. ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ވާހަަކިއގައި

އިންޓްރެސްޓަކީ ދުވަހަކު ިނމުމެއް ނެތް އެއްޗެއް. ޯކޓުން ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު ވެސް ނިމޭ އެއްޗެއް ނޫން. 

އަރަމުންއަރަމުން އަރަމުން ޮގސް އެއް ަލއްކަ ރުފިޔާ ަނގާ މީހާ، އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ަދއްާކއިރު ވެސް އޭނަ ެއކަމުން 

ނޑު  ސަލާމަތްނުވާ ތަން މިއަދު މި ބޭންކިން ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އެބަ އޮތް. އެހެންނެއް ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ ނުވާނޭ މިތަނުގަިއ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް ޮއތް ނަމަ. ޚާއްޞަކޮށް ތަރަްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް؛ ގެދޮރު 

ފަދަ ކަންކަމަށް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް އޮވެ  ބިނާކުރުން، ކަންނެލި ދޯނިފަހަރު ބަނުން، ދޯނީގައި އިްނޖީނުއެޅުން
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ގެ އިންޓްރެސްޓާ ެއއްޮކށް ލޯނު ދެވޭނެ އުސޫލެްއ ހަމަޖެހިގެންގޮސްފި ނަމަ، 3ުނވަތަ % 2ގާތްަގނޑަކަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަްށ ވެސް އެކަމުން އަސަރުުކރާނެ. ހަމަގައިމު ެވސް ަރއްޔިތުންެގ ފުދުންތެރިކަން، 

ފުދުންތެރިކަްނ ޤައުމެއްަގއި އިތުރުެވގެންިދއުމަކީ ދައުލަތަށް އެކަމުން ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް  ރައްޔިތުންގެ

ނޑުމެން ހަމަ ހިތާމައާ އެއްކޮްށ ދަންނަވާނީ މެދުފަންތީގެ  ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ން ލޯނުނަގައިގެން ހަމަ ބަގްރޫޓްވަމުންދަނީ. އަދި ފިޔަފާރިވެރިންނާ އަދި ޚާްއޞަކޮށް ބޮޑެތި، މުދާ ނެތް ފަރާތްތަކު

ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ވެސް ވާނީ ބަނގްރޫޓު ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް އަޅުަގނުޑގެ ހޯދުންތަުކން ހަމަ އެނގޭ. އެހެން މި 

މިލިއަން،  1މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ނަގަިއގެން،  2މިލިއަން ނުަވތަ  5ދަންނަވާ ކަމަކީ، ޯގއްެޗއް ހެދުމަށް ޓަކައި 

މިލިއަން ރުިފޔާ އެ ލޯނަށް ދައްކަިއ ނިމޭއިރު ވެްސ އޭނަ އެ ލޯނުެގ ކިަބއިން ސަލާމަތްނުވޭ. އެކަހަލަ ނިޒާަމކަށް ިމ  5

މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ  11އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  11މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ނަގާ މީހާ  5އޮތީ. 

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު މި އޮތް ކުޑަކުޑަ  ދައްކަންޖެހޭކަން މިއީ ހިތާމަހުރި

ނޑުމެން މި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމަށް ަޓކަިއ،ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަްއ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި އަދި  ޤައުމެއް، އަުޅގަ

ވިޔަފާީރގެ ގޮތުން ކުރިއަަރިއދިއުމަށް ޓަކައި ތަންޮކޅެއް ޚާއްޞަކޮށް މެދުފަންތި ނުވަަތ އެހެނިހެން މީހުންނަށް ވެސް 

ލުއި ނިޒާމެއް މި ޤައުމުަގިއ ބޭންކިން ނިޒާމުގެ ތެރޭގަިއ އެބަ ޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭ. ެއހެންނޫން ކަމަށް ވާނަމަ، 

ނޑުެމންނަށް ހަމަ އެއްކަލަ ބޮޑެތި ރިސޯޓްތަކާއި ބޮޑެތި މުދާވެރިންނާ އަދި ގި ނަ ގޯތިތައް ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

އޮންނަ ފަރާރްތަކަށް ނޫން ފަރާތްތަކަށް ލޯނެއް ނުލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ބޭންކިން ނިޒާމާ ބެހޭ 

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނިމިގެންދިއުމުގެ ކުރިން،  15ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެިވގެންދާިއރުގައި އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި 

ގޮވާަލން. ސަރުކާރަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވަން. އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ޝައުުޤވެރިކަްނ  އަޅުަގނޑު ހަމަ މިއަދު

އެހެން ފަރާތެއްގައި ވާނަމަ، ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މި ޤައުމުގައި ިޑވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް 

ޅެއް ލުއިފަސޭހަ ޮގތަކަށް ބޭންކު ކްރަޕްޓުނުވެ ޤާއިމުކުރެިވގެން ރަްއޔިތުންނަށް މި ދެންނެވި އުސޫލުން ތަންކޮ

ވިޔަފާރިތަކުން ސަލާމަްތވާނެ ރަނގަޅު ުއސޫލެއް ާޤއިމުކުރެިވގެން ލޯނު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރުން. ައޅުަގނޑު ހަަމ 

ން ބަހައްާޓ ހިތާމަކުރަން ސަރުކާރުގެ ބޭންކަކުން މަހެއްގެ ތެރޭަގއި ެއތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާވެއްޖޭ. ީކއްކުރަ

ފައިސާެއއްތޯ؟ އަުޅަގނޑުމެަނށް މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ެވސް ވިސްނާލީމަ އެނގޭނެ ިމ ބިލުގެ ޛަރީޢާ އިން ވެސް 

ފައިސާތަކެއް އެބަ އިތުުރވެެގންދޭ، ޖަމާކުރެވިގެންދޭ. ކޮްނތާކުތޯ އެ ފައިސާ؛ ަޤއުމުަގިއ ފައިސާ ހުރެ، އެ ފައިާސގެ 

ނޑުމެނަށް އެބަ ބޭނުން ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތުގަ  އި ނުހިފެނީ ކަމަށް ަވންޏާ މިއީ ބޭނުން ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

އަުޑއިވޭ ޕެންޝަންގެ ފައިާސތަކެްއގެ ވާހަކަ ވެސް. ކިާހަވރަކަށްތޯ ރައްޔިތުން ދައްކަނީ، ބޮޑެތި ކަންތައް ޖެހުނީމަ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން މިއަދު އެކަން ތިމަންނަމެންނަށް އެ ޕެންޝަނަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭށޭ. އަޅުގަ

ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ވެސް ެއތައް ބައިވަރު ފައިސާަތކެްއ އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް 
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ނުޑމެންގެ ޤައުމުަގއި ަފއިސާ ހުެރ، ެއ ފައިސާ ހެޮޔ ގޮުތަގއި  އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ މިއަދު ނުކުޅެދުންތެރިވެފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރެވޭނެ  ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް މި އުޅެނީ ޤާއިމުނުކުރެިވގެން. މިކަން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ކުެރވޭނީ އަުޅގަ

ހަމަ ދެ ލޯ މަރައިލާފައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް ޤާއިމުކުރެވިގެން. ތަންކޮެޅއް ލުއިކޮްށ، ކުޑަ ޕަސެންޓެއްަގއި މި 

މަށް، ުނވަތަ ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް، ކުދިފަންތީގެ ިވޔަފާރިވެރިން ދެންނެވި ކަހަލަ އާރާސްުތކުުރމަށް، ޤައުމު ބިނާކުރު

ކުރިއެރުމަށް، ކަންނެލި ދޯނީަގއި އިންޖީނުެއޅުމަށް، ދޯނި ބަނުމަށް، މި ބާވަތުގެ ކަންކަަމށް ލޯނު ލިބޭނެ ތަންކޮޅެއް 

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއަދު ސަރުާކރު  5އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ މި  ލުއި ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުެރިވެގން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިްސނާވަަޑއިގެން އަދި މި މަޖިލީހުން ވެސް  އެފަދަ ބިލެއް 

ފާސްކުރެވި، ދިވެހި ަރއްޔިުތންނަށް ބޭންކްރަޕްޓުނުވެ، ޯލނުނަގަިއގެން ކުިރއަށްދެވޭެނ އުސޫލެްއ ޤާއިމްކުެރިވގެން 

 ެދއްވާނެ ުދވަހަަކށް. ޝުކުރިއްޔާ.މަސައްކަތްކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިިލނގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް. 

 

 ން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވު ވިލިނގިލީ

ިދެވހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންއާ ބެޭހ  2111/22`. އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާޫނނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާީތ މި އިޞްލާޙު ސްޕޮންސަރކުރެއްވި ފަރާތް، ކެލާ ދާއިާރގެ 

ނޑު ޝުކުުރދަންނަވަން. އާދެ! ެއއްވެްސ ޝައްެކއް ނެތް. ދިވެހި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް އަޅުގަ

ރައްޔިތުން މިއަދުގެ މި ސަުރކާރު ބަލައިގަތުުމގެ ނުވަތަ މިސަރުކާރު އިންތިޚާބުކޮށްދެްއުވމުގެ އެންމެ މައިަގނޑު ެއްއ 

ގެ ވަޢުދު، ރައީްސ އަސާސަީކ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތަށް ހަރުދަނާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެކަމު

ޔާމީން ވެދެްއވާފައި ވާތީ. ިމއަދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާ އިޞްލާޙަކީ މިފަދަ ބޮެޑތި އިޞްލާޙުތަެކއް ދިވެހި 

ނުޑ ދެކެން. ެއގޮތުން މިއަދު މި  ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ އިޤްިތޞާދީ ދާއިރާ އަށް ލިިބގެންާދނެ ބިލެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޭންކިން ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް، ރަނގަޅު ސިޔާސަެތއްގެ ތެރެއިން ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ކުރެވޭ މަސަްއކަތަކީ

ނޑު  ހީނަރުވެފައިވާ އިޤްތިޞާދު ަނގައި ކޮޅަށްޖެހުމުގެ މަސަްއކަްތ ކުރެިވގެން މި ދަނީ. މި ިއޞްލާޙާ އެީކގައި އަުޅގަ

ދިެވހިރާއްޖޭގައި އަދި އިތުރަށް ވިޔަފާރި ތަރައްީޤކުރެްއވުމަށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެހިާރްއޖޭގެ ވިޔަފާިރވެރިންނާއި 

ޝައުޤުވެިރވެފައި ިތއްބެވި ެއތަކެއް ބޭފުޅުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބި، ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ނުހަނު 

ނެކަމާ މެދު އެއްވެްސ ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ލިބިގެްނޮގސް، ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮކަމާއި އުާފވެރިކަން ލިބިެގންދާ
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ނޑުމެން މިތިބީ މިއަދު ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްެގ  ޝައްެކއްނުކުރަން. އާދެ! އިްޤތިޞާދީ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ

އަހަުރދުވަހުގެ ތެޭރގައި ިދވެހިރާއްެޖ މި އޮތީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު  5ތެރޭގައި. ވޭުތވެދިޔަ 

މިފުށަށްޖެހި، ވާނުވާ ނޭނގޭ ހިސާބުަގއި މި އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ފާއިތުވެދިޔަ ުކޑަ ދުވަްސކޮޅުެގ އެްއކޮށް އެފުށް

ތެރޭގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްިތޞާދަށް މި ގެެނވުނު ހެޔޮ ަބދަލާ އެީކގަިއ މިއަދު ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ވަނީ އުާފވެރިކަން 

ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޕްރަިއވެޓަިއޒޭޝަން ެސކްޓަރ މިހާރު މި ވަނީ؛ ލިބިފަ. ވިޔަފާރިވެރިްނގެ ހަަރކާތްތައް އިތުރުެވ، 

އިތުރަށް ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ަނތީޖާއަކަށް މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިތުރު ަވޒީފާތަކާ އަިދ ޢާއްމު ހާލަތު މި ވަނީ 

ނީ. އެހެންވީމާ، ރަނގަޅުވާްނ ފަށާފަ. ދިވެިހ ކުންފުނިތަކަށް މި ވަނީ އިތުރު ފުރުޞަތުތަެކއް ހުުޅިވގެން މި ދަ

ބޭންކުތަކުގެ ބޭންކިން ސިްސޓަމަށް މި ގެނެވޭ، ޤާނޫނީ ގޮތުން މި ގެެނވޭ އިޞްލާުޙެގ ތެރޭގައި ިދވެހި ދައުލަުތގެ 

ރިޒާްވގައި ހުންނަ ފައިސާ ައކީ އެއީ އަބަދު ރައްާކކުރެވިަފއި ހުންނަ ފައިސާއަކަށް ެވްއޖެއްޔާ އެ ފައިސާ އެބަ ޖެހޭ 

ދަްށ ހީނަރުކަން އަންނަ ަވުގތުތަކުަގއި އެ ަފއިސާ ިދވެހި މުޖުމަތަޢަށް ނެރެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާ

ވިޔަފާިރވެރިންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދީ، ިވޔަފާރިވެރިންގެ ވިޔަފާރިތަކަްށ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިގެްނ 

ަރއްާވ މަސައްކަތަކީ މިފަދަ ކާމިޔާބު އިޤްތިޞާދު ރަނގަުޅކުރެވޭނެ ހާލަތެއް ގެނެސްދިނުން. މިއަުދގެ ސަރުކާރުން މި ކު

ނޑު ފާހަގަކޮށް، އެހެްނވީމަ، ސަުރކާރަށް ވެސް ުޝކުރުދަންނަަވން. އާދެ! ދިވެހި ބޭންކިން  މަސައްކަތެްއކަން އަުޅގަ

ސިސްޓަމުގެ ތެޭރގަިއ އެަބ ހުރި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތކެއް. އަލަށް ވިޔަފާިރވެރި ައުކ 

ށް ފަށަިއގަތުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ޮބޑެތި ގޮންެޖހުންތަކެއް އެަބ ހުރި ބޭންިކން ސިސްޓަމުގެ ތެެރއިން. ވިޔަފާރިައކަ

އެްއވެސް ހާލަތެްއގަިއ ިވޔަފާރިކުރުމުގެ ތަޖުރިބާެއއް ނެތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ވިޔަާފރިވެރިޔާ އަށް ހުރަސްތަެކްއ 

ްށ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކުިދ އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާިރ ބޭންކުތަކުން އެަބ އަޅާ. މީ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަ

ތަރައްޤީކުރެވިދާެނ ކޮން ގޮތްަތކަކުންތޯ ބަލަިއ، ބޭންކިން ިމ ޤާނޫނުގެ ތެެރއިން ވަރަްށ ބޮޑަށް ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއި 

ކީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މެންބަރުންގެ ވިސްނުމަށް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. މިއަދުގެ ހާލަތަކީ މިއަދުގެ ބޭންކިންެގ ހާލަތަ

ފުރުޞަތު ލިބިފައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް އަލަށް ވިޔަފާރީެގ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަ ޒުވާނުންނަށް އެހާ ރަނގަުޅ 

ފުރުޞަތުތަކެއް ބޭންކިން ސިސްޓަމުގެ ތެރޭގައި ނެތްކަން އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން. އެެހންވީމާ، މިގެނެވޭ އިޞްލާާޙ 

ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުަތއް ފުއްދުމުގެ ތެރެއިން ޒުވާން ވިޔަާފރިވެރިން އިތުރަށް ވިޔަފާރީެގ  އެީކގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި

ތެރެއަށް ނެރޭވޭެނ ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން ބޭންކިްނ ސިސްަޓމު ބައްޓަންެވގެންދިޔުމަީކ ދިވެހި އިޤްތިޞާީދ ބާރުމިން 

ނުޑ ދެންމެ ގިނަ މެންބަރުން ހަލުއިކޮށް، އިތުރަށް ަރއްޔިުތންނަށް މީގެ ލުއިކަން ލިބިެގންދާނެ ކަ މެއްކަން. އަުޅގަ

ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް، ިދެވހި ބޭންކުން މިހާރު މި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަްށ އިތުރު ހަލުިއކަމެއް ލިބި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހީނަުރވެފައި މި އޮތް އިޤްތިޞާދީ ހީނަުރކަމުގެ ތެެރއަށް އިތުރު ަފިއސާތަކެއް އިންޖެކްޓުކުެރވި، 

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން. އަދި ހަމަެއާއއެީކގަިއ މި ޤާނޫނުގެ އިޤް ވަަނ މާއްދާ  2ތިޞާދު ރަނަގޅުކުެރވިގެްނދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ
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ވަަނ  2އަށް މި ގެނެވޭ ބަދަލަކީ ެއއީ އޮޓަމެޓިކުން ބޭންކިން ަރޖިސްޓްރީވާނެ މާއްދާެއއް ނޫންކަން މި ޤާނޫނުގެ 

މަސްުދވަހުެގ ތެރޭގައި އެމް.އެމް.އޭ އިްނ  3އެޕްލިކޭަޝނެއް ނަމަ،  މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރޭ. އެީއ ޝަރުތު ހަމަނުވާ

އަންގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއި ވާތީ އެ މާއްދާ ައކީ ރަނގަުޅ މާއްދާއެއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ 

 ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެން ބަރު. އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންވިލިމާލޭ ދާއިރާ

ނޑުމެން ކުރިމައް ޗަށް ހުށަހެޅިގެްނޮގސްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ބިލަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު ހުށަހެޅުްއވީީތވެ، ކެލާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ  2111/22

މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއުކ ޝުކުރުދަންނަވަން. ަސރުކާރުން ފޮނުއްވި ބިެލއް 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަިއްއސަ މި ވަނީ ވަރަށް މުހިއްުމ ނުކުތާތަކެއް ިހއްސާކުރުމަށ ސްޕޮންސަ ރކުރަްއވަިއގެން ައުޅގަ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މި ހުށަހެޅުއްވި ބޭނުމުގެ ތެރޭގައި ކްެރޑިްޓ 

ނެ މިންވަރުތަކާއި ބޭންކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަތްކަށް ދަރަނި ދޫކުރެވޭނެ އެކްސްޯޕޒަރގެ ގޮުތަގއި އެއް ފަރާތްތަކަށް ބެހެއްޓޭ

ނޑުަތއް، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނޑައަޅާަފއި އޮތުމުން،  2111/22މިންގަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނުަގއި ކަ

ދަ ކަމެއް ދިމާވާ ހާލަތެްއަގިއ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަިތވާ ހާލަތުގަިއ ެވސް ނުވަތަ އެނޫްނވެސް އެފަ

ނޑުަތކަށް ބަދަލުގެނެވެން ނޯންނާނެތީ، އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އެ  ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެްސގެން މެނުވީ އެ މިންގަ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހަދާ ަގާވއިދެއް މެދުވެިރކޮށް އެކަން ުކރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަްށ 

އެ ޤާނޫނަށް ގެްނނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ެގނައުމަށާއި ޤާނޫނު ތަންފީުޛކުރުމުގަިއ ދިމާވާ ދަތިތަްއ  ޓަކައި

ޙައްލުކުރުމަށާއި އެ ޤާނޫނު ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި ހިންގުމަށް މިހާރުން މިހާރަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަްއ 

ަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ މަނީ އެނިގވަ 2112/11ގެނައުމަށް؛ އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލޯންޑްރިން އަދި ޓެރަިރޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުްއޓުވުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ެފށުމާ ގުިޅގެން ެއ ޤާނޫނަށް 

ޅުވެފަިއވޭ. މި ނުކުތާގަިއ ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން ކަމަށް، މީގައި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ސަބަބުތެރޭަގއި ިވދާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ، ިމ ޤާނޫނުން ބަދަލުގެންނަވަްނ ބޭނުންފުޅުވާ ނުކުތާަތކާ ައދި މި ދެންނެވި ޤާނޫނުން، 

ނޑުމެްނ  ބޭންކިންއާ ބިލު އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ކުރިން އުވާލަންޖެހޭ މާއްދާތައް ހިމެނޭ ކަމަށް. މި ވާހަކަތައް އަުޅގަ
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އި ކްެރޑިޓް އެކްސްޯޕޒަރއާ ބެހޭ ގޮތުން މި ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް، މި ކަމަކީ ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ދައްކަމުންދާއިރުގަ 

ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމެންޓުގެ، ޚާއްޞަކޮށް ިއކޮނޮމިކްސްެގ މުހިއްމު ތިއަރީތަކާ ގުޅުްނހުރި ނުކުތާއަކަށް ވާީތވެ، 

އި ެދކެވޭ ވާހަކަތަުކގެ މާނަ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮިޅގެން އަޅުަގނޑުމެން ސިާޔސީ ގޮުތން މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކާދެްއކުމުގަ

ނަޑށް  އެބަ ލަފާކުެރވޭ. ިޢއްޒަްތތެރި ބައެްއ މެންބަރުން މި ާވހަކަތައް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ހަަމ  ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 3ސާުފވާންޖެހޭ  ބަޔާންކުރާ ުއސޫލުން މިގެންަނވާ ގޮތުން ެވސް ބަެއއް އޮުޅންތައް އެބަ އުޅޭ. މި ުއޅެނީ ވަރަށް

ނުކުތާއެްއގެ މަީތގައި. އަުޅަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި މިހާރުެވސް އަމަލުކުރަމުންދާ ބޭންކިްނއާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އެބަ އޮތް. 

. ެއޤާނޫނުގައި ހުރި ބަެއއް ކަަހލަ މާއްދާތަކާއި ބަެއއް ކަަހލަ ނުކުތާތަކުގެ ސަބަބުން 2111/22އެ ޤާނޫނަކީ 

ޕޮިލސީ ބަލަހައްޓަާވ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ މަނިޓަރީ ސިސްޓަމު ބަލަަހއްޓަާވ ރާއްޖޭެގ ފައިނޭންސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިްސކަލް 

މިނިސްޓްރީއާ އަދި ޭއގެއިތުުރން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކު، ދިވެހިރާއްޭޖެގ 

މަލާތްތަކުގެ ހާލަތުގައި ޤައުމަށް ކަމެއް ދިމާވެއްެޖ ގަވަރުނަުރގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުން ހިންގަވާ މި ފައިސާގެ މުޢާ

ހިނދެއްގައި އެތެރެ ާއއި ބޭުރގެ ލޮޅުންތަކުން ޤައުުމގެ ފަިއސާގެ ނިޒާމަށް، ުނވަތަ ޤައުުމގެ ިވޔަފާރީގެ ހާލަތަށް އަންަނ 

ރަހުނުގެ ގޮުތގަިއ  ބަދަލަކާ ގުިޅގެން ފައިސާ ދޫކުރާ ބޭންކުތަކުން އެ ދޫކުެރޭވ ފަރާތް، ނުވަތަ ލޯނު ނަގާ ފަރާތުގެ

ބަހައްޓާ މުދަލާއި ުނވަތަ ޭއނަ އަށް އެދެޭވ ކްރެޑިްޓ އެކްސްޯޕޒަރެގ ސަބަބުން ޭއނަ ދަރަނިވެރިާވ މިންވަުރ 

ނަޑއެޅިފައި ހުރޭ. މިސާލަަކށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަުރގަދަ  ދެނެގަންނާނެ ގޮތްތަކެއް ދުިނޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެްއަގއި ކަ

މެިރާކ އަދި ހުޅަނުގ ޔޫރަޕު ަޤއުމުތަކާ އަދި އިރުމަތީ އޭިޝޔާެގ ޤައުމުތަުކގެ މި ސިސްޓަުމ އިޤްތިޞާދުތައް އޮތް އެ

ނޑުމެްނގެ ދިވެހި ފައިާސ  މިގޮތަށް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ދޫދެވޭ ނިޒާމެއް ސެންޓްރަލް ބޭންކުގައި ބަހަްއޓަިއގެން. އަުޅގަ

ނޑުތަުކގައި ހުިރ ފޮއްޗަކީ އެްއވެސް ެއއްަޗކާ ޕެގްކުެރވިފައި ހުރި އެްއޗެްއ ނޫ ން. މާނަ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނޑުމަހުގެ އަދަދަކާ ނޫން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަފއިސާ ގުޅިަފއި ހުރީ. ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ގަސްތަުކގައި އަޅާ ޭމާވގެ  ކަ

ތްތަކުަގއި ެވސް ބައިތަކަކާ ނޫން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ފައިސާ ގުޅިފައި ހުރީ. އަދި މިއަށްވުރެ އަދި މިއަްށވުރެ ބޮޑެތި ދައުލަ

ނޑަައޅައި ނުނިމިގެން.  އަދި މި ވަނީ، މި ނިޒާމުގެ މި މަސައްކަތް އެކަީށގެންވާ ިމންވަރެްއގައި ެޕގިން ސިސްޓަމު ކަ

އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ައގު ެއއް މިނެއްގައި ހިފެހެއްޓި، އަދި ޔޫރޯގެ ައގު ވަކި މިނެްއގައި ިހފެހެއްޓި، ނޫނީ އެނޫންވެސް 

އުމުަތކުެގ ފައިސާ ުނވަތަ ޔޫޯރ ނުވަަތ ސްޓާލިން ޕައުންްޑ ނުވަތަ ސްވިސް ފްރޭންުކ ފަދަ ބޮޑެިތ ޔޫރަޕުގެ ބާުރގަދަ ޤަ

ފައިސާތަުކގެ އަދަދު ހިފެހެއްުޓމުގައި ނުވަތަ ހަމަ ހިފެހެއްުޓމުގައި އެ ަފއިސާ ދައުލަުތެގ ފަރާތުން އެ ބޭނުންކުރެވޭ 

ސާ ދާނެ ގޮތްތަކެއް އޮންަނނީ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ބޭނުންކުރުންތަކާ އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފައި

ނޑުމެން މިފަދަ ނިޒާމުތަކަށް ހިޖުރަ މި ކުރަނީ ފަހުގެ މަރުޙަލާ އަށް. ައޅުަގނޑުމެންނަީކ  ނަޑއެޅި، ނިމިފަ. އަުޅގަ ކަ

އި ޤައުމެއް. ކުރިއްސުރެ ދުރާލައި ރޭިވ، ރައްކާކޮްށގެން ފައިސާ ބޭނުންކުރާނެ ނިޒާމުތައް ދަސްކޮށްެގން ކުރަމުން އަ

ނަމަވެސް، އެެދވޭ ގޮތެްއަގއި މި ކުޑަކުަޑ ދިވެހިރާއްޖެ ވަީނ މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކުން ވެްސ ތަރުތީބުތަކާ އެުކގަިއ ގޮސް 
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ހިސާުބގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފުރަތަަމ  1013ކާމިޔާބީތައް ހާސިލުކޮށްފަ. ުނކުތާއެްއ ައޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. 

ރުުމގެ ާވހަކަ ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ައއި ފަތުވެިރއެްއގެ ފަރާތުންާނ އެުކ ދިވެހި ސަުރކާރުން ޓުއަރިޒަމް ތަޢާރަފްކު

މަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވައި ބޭުރގެ ތަޖުރިބާކާރުންެގ އެހީ ޯހއްދަވަން މަަސއްކަތްޕުުޅކުރެްއވިއިުރގަިއ ރާއްޭޖގައި ިމކަން 

ތަކުން ވިދާޅުވި. ަކނޑައެިޅގެން ނުކުރެވޭ ތާުކ؛ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދުނިޔޭެގ ފައިނޭންޝަލް ބޮޑެތި އޮތޯރިޓީ

ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯކެްއ، ފެނެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް، ޓެލެފޯން ސިސްޓަމެއް، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް، ބަޔަކަށް ކާންދޭނެ 

ޔޭެގ ެއއް ނިޒާމެއް، އެނދެއް ބެހެއްޓޭެނ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް. ނަމަވެސް، އެ ކުޑަުކޑަ މަރުޙަލާ ިއން ފެއްޓިގެްނ ދުނި

އަހަރު ހޭދަ މި ކުރީ. ެއހެންވީމާ، މި ބިލުގައި އޮްތ  21ނަންބަރު ޓުއަރިޒަމްގެ މަންިޒލެއްގެ ގޮުތގައި ިދވެހިރާއްޖެ 

އިޞްލާޙަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މިއަދުގެ މަނިޓަރީ އޮތޯރިީޓ އަށް، އަދި ރާއްޭޖގެ ިފސްކަލް ޕޮލިސީ ބެލެހެއްޓުމަށް 

ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރަށް ލާޒިްމ އެބަ ވެޭއ، މިފަދަ ދަްއޗެްއ، ތުރާލެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ދައުލަތުގަިއ ހަވާުލވެފައި ތިިބ 

ނަޑއަަޅއި ނިންމުން. އެ މަަސއްކަތް ކުރިއަށް ިމ  މި ފްލެކްސިބިލިޓީ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ ަހވާލުކުެރވޭނެ ގޮްތތަކެއް ކަ

ތި ސުރުޚީއާ އަދި މީގެ މޯހިރުގައި ވާހަކަދަްއކާ ކަމުަގއި ދަނީ. ދެން ތެދެއްމެ، ދީބާޖާގެ މީގެ ވާހަކަދައްކަމުން އަރިމަ 

ވާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންާކ ބެހޭ ވާހަކައެއް ހަމަ ދައްކައިލާއިރަށް ފާެޑއްގެ ތުރުުތރެއް އަޅާނެ ކޮންމެ ދިވެހި 

ނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ  ލޯނު، ގެ ރައްޔިތަކު. އަޅަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ހެސްކިޔާފައި ޮބުޑ އަެގއްަގއި އަުޅގަ

 މަރާމާތުކޮށްލަން ވެސް، ކިެޔުވމުގެ ކަމެއް ކުރަްނވެސް، އެޫނން ކަމަކަށް ވެސް. އެކަން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ެކލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު 

ނޑު ބައެްއ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެ 2111/22ނަންބަރު  ނައުމުގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ވެސް ދެކެން  ނުކުތާތައް ފާހަގަކޮށްލަން. އާެދ، މިއަދުގެ މި ބިލުގެ އެންެމ މުހިއްމު އެއް ބައެއް ކަުމަގއި އަުޅގަ

ރުތަކެްއ ރާއްޖޭގެ ފިްސކަލް ޕޮލިސީ ާއއި މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ ތަންފީުޛކުރުމަށް ޓަކަިއ އެމް.އެމް.އޭ އަށް ލިބެންޖެހޭ ބާ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ވެްސ އެބަ ހުރި. އެއް ކަމަީކ  ލިބިގެންދިއުން. އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފައިސާ ޕެްގކުރެވިފަިއާވއިރުަގއި ައޅުަގނުޑމެން މި ގެންގުޅެނީ ޑާޓީ ެއްކސްޗޭންޖު ރޭޓު ސިސްޓަމެއް. 

ނޑުމެން ބަލާއިރުަގއި އިޞްލާޙު މި ކުރެވޭ ބިލު ައޅުަގނޑުމެން ޑާޓީ އެްކސްޗޭންޖު ރޭޓު ިސސްޓަމަ ކަށް އަުޅގަ
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ރަނގަޅަށް އިޞްލާޙުނުކުެރިވްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ބޭންކުތަކަްށ މީގެ ދަތިތަކެއް ވެސް ދިާމވެދާނެކަން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. 

ނަޑއެޅުމުެގ ބާރު، މުޅި ބާރު އެމް .އެމް.އޭ އަށް ލިބިގެންާދއިރުަގިއ އެއް ކަަމކީ ކްރެޑިޓް އެކްްސޕޯޒަރ ލިމިޓް ކަ

ބޭންކުތަކަށް މީގެ ދަތިތަކެއް ވެސް ދިމާވެގެންދާނެ. އަުޅަގނޑު ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، ބޭންކުތަކަށް މިހާރު 

ދިމާވެފައިވާ އެއް ދަތީގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ލޯނު ދިނުމުގަިއ، ޚާއްޞަކޮށް މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ލޯނު 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑު ދިނުމުގަ އި ދަތިތަކެއް ވާކަން. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެގެން ޮގސްފައި ވަީނ އަޅުގަ

ދެކޭގޮުތގައި ވޭތުވެދިޔަ ތިރީަހކަށް އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި ސަރުކާރުން ވެފަިއވާ ވަރަށް ބޮޑު އިހުމާލެއް. ސަރުކާުރގެ 

ޔިތުން ސަުރކާރުްނ ދިނީމާ އަތްއުރާލަިއގެން ަސރުކާރުން ެއއްެޗއް ދެންދެން، މުޅި ސިޔާސަތު ތަންފީުޛވެފަިއ އޮތީ، ަރއް

މަޑުމަޑުން މިހެން އައިސް ވެއްޓެންދެން މަޑުމަޑުން ތިބެންވީ. އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ލޯނެއް ނަގަިއގެން އަމިއްލަ އަްށ 

އަހަުރެގ  31މުެގ ބާރު ޮއތީ ވޭުތވެދިޔަ ގެ އެޅުމާިއ އަމިއްަލ ިވޔަފާރިކުރުމާއި އަމިއްލަ އަށް އެ ީމހާ މުއްސަނދިވު

ނުޑމެން މި ވާހަކަ ދައްކާއިރުަގއި މި ބިލަށް ސަރުކާރުން  ސަރުކާރުން ދުއްަވއިލާފަ. ެއހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

އިޞްލާޙުގެންނައިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަަލންޖެހޭ މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިންނާ، ޚާއްަޞކޮށް ެގ 

އަދި އެހެނިހެން ވިަޔފާރިތައް ކުރާ މީހުންނަށް ފަސޭހަ ގޮތުގައި ލޯނު ލިބިގެްނދާނެ ގޮތް. ރާއްޖެ ނޫނިއްޔާ  އެޅުމަށާ

މިހާހިސާބަކަށް ނެތޭ ރަނގަޅު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް ާޤއިމްކުރެވިަފއިނުވާ. ަބއްލަވާ! މިހާރު ކުދި ޤައުމުތަކަށް 

ިވއްަސކަށް އަހަރު ކުރީަގއި ިޑވެޮލޕްމަންޓް ބޭންކު ޤާއިމްކޮށް،  ބަލާއިރު ފިޖީ ކަހަލަ ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މީގެ

ޚާއްޞަކޮށް މެދުފަންތީގެ ވިަޔފާރިވެރިންނަށް ލޯނު ދެވޭނެ ގޮތްތައް މަގު ތަނަވަްސކޮށްދީފައި ވަނީ. ގެދޮރު އަޅަން 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުދި ލުއި ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދީފައި ވަނީ. މިއަދުގެ މި ސަރުކާ ރުން ވެސް އަުޅގަ

ރައްޔިތު މީހާ ގެެއއް އަޅަން ލޯނަކަށް އެދުނީމަ މި އޮންނަނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް އައިސްފަިއ، ޭއގެތެރޭަގިއ 

ތިއްބަވާ ފަްސވަރަކަށް ބޭފުުޅން، ބޯޑު މެންބަރުން ސިޔާސީ ގޮތުން ބޭނުންކޮށްފައި އެ މީހަކު ބޭނުން ބަޔަކަށް 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބޭންކިން ރެގިއުލޭޝަން ލޯނުދިނުމުގެ ގޮތްތަކެ އް މި އޮންނަނީ މިއަދު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އިޞްލާޙުެވގެންދާއިުރގަިއ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޭބންކިންގެ ތެެރއިން ލިބެންޖެހޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ފައިދާ 

ނޑު މިހެން މި ދެންނެވީ ވޭތުވެދިޔަ ނަޑއަޅަން. ައޅުގަ ުދވަސްތަކަށް ބަަލއިލާއިުރގައި އައި.އެމް.އެފުން  ލިބޭނެ ގޮތް ކަ

ކިތަންމެ ފަހަރަކު ބުނި، ޓެކްސް ނިޒާމު ތަޢާރަފްކުރާށޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޓެކްސް ިނޒާމު ތަޢާރަފްކުރާކަށްނުޖެހޭނޭ، 

ންމެ ސަރުކާރު ނުކުރޭ. ެއއީ ީކްއވެގެންތޯ؟ ެއއީ ޓެްކސް ނިޒާމު ތަޢާރަފްުކރަން އުޅެފިްއޔާ ހަމަ ހީކުރާީނ ދެންމެ ދެ

ވެއްޓިދާނޭ. އިދިކޮޅު މީހުން ނުކުމެ ހަޅޭއްލަވަން ފަށާނޭ. އެހެންވީމާ، ސިސްޓަެމއް ނުަވތަ ނިޒާމެއް ރަނގަުޅކުރުމަށް 

ޓަކައި މަަސއްކަތްކުެރވިފަެއއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން، އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި 

ން ބޭނުމިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި އޮތް އަޣްލަބިއްޔަތާއި ެއީކގައި މަސަްއކަތްކޮްށގެން މި މި ބިލު ފާސްކުރަ

 ބިލު ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ސަރުކާރުން ބޭނުމިއްޔާ ފާސްކުެރވިދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަނާރާ ނަޢީމަށް. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސިސްޓަމާ ބެހޭ އާދެ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭންކިން . رسول هللا الم علىالة والس  الحمد هلل والص   حيمالرّ  حمنالرّ  هللا بسم

ގޮތުން މިހާރު މެންބަރުން ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެްއ ދައްކަވަމުން މި ގެންދަވަނީ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނުޑ 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި ތަނުގައި ޢިްއޒަތްތެރި ަބއެއް މެންބަރުން ފާހަގަކުަރްއވައިފި މި ބިލާ ގުޭޅގޮތުން 

ުމންދާ ގޮތުގެ ވާހަކަ. އަދި އެ ލޯނުތައް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ދާ ވާހަކަ. ެއއީ ހަމަ ރާއްޖޭަގއި ލޯނުތައް ދޫކުރެވެ

ވަރަށް ތެދު ޙަޤީޤަތެއް. ރާްއޖޭގައި ހަމަ ރަށްތަކުގައި ެވސް ވަރަށް ގިނަ ޢާއިލާތަކުްނ، ވަރަށް ފަގީރު ޢާއިލާތަކުން 

މުންދަނީ އިންޓްރަސްޓާ މި އެްއޗެހި އިތުރުވަމުން ޮގސް، ވެސް އެބަ ހުރި ކުދިކުދި ލޯނުނަގާފައި އަިދވެސް ހަމަ އިތުރުވަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ގެދޮރު ެގއްލި، ވަރަށް ިނކަމެތިވަމުންދާ ޢާއިލާތައް އެބަ ުހރޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ކުަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި އިސްލާމިކު ބޭންކިންގެ ސިްސޓަމު ރާއްޖޭގައި ިމއަށްވުރެ ުފޅާކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ. އިސްާލމީ އުސޫލުތަ

އެގޮތަށް ދަރަނި އިތުރުވަމުންެނއް ނުދާނެ. އަދި އެީއ ވަރަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އެ ކަންކަްނ ބަދަލުކުރެވިގެންދާ ކަމެްއގެ 

ނޑު ފާހަގަޮކށްލަން. އެހެންވީމާ، އިސްލާމިކު ފައިނޭންސް ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ  ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ހާރު ަހމަ މުސްލިމު ނޫން ބައެއް ަޤުއމުތަކުގަިއ ެވސް، މުސްލިމު ޫނން ބައެްއ ރަްއޔިތުން ެވސް ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މި

އެ ސިސްޓަމުތަްއ ދަނީ ބަލައިގަންނަމުން. އެހެްނވީމާ، ާރއްޖޭަގއި ެވސް އަުޅަގނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ލޯނުަތއް 

ސޫލުތަކެއް އެބަ ތަޢާަރފްކުރެވެންޖެހޭ. އަދި ދެންމެ ދިނުމުގައި ެވސް އެފަދަ އުޫސލުތަކެއް އިންޓްަރސްޓް ނާރާ ފަދަ އު

ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަށް ިޑެވލޮޕްމަންޓް ބޭންކުތަކެއް ެވސް ޤާއިމްކޮށް، އިތުރަށް 

ނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް މި ބޭނުްނވަނީ އިތުުރ ތަނަވަްސކަމާއި   ހަރުދަނާކުރެވެންޖެހޭ. އެީއ ައޅުގަ

ކުރިއެރުމާއި ތަަރއްޤީ. އެހެންކަމުން، މި ކަންތައްަތއް ުކރެވޭނީ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ޤާޫނނުތަކަށް ވެސް އެެދވޭ ހެޮޔ 

ބަދަލުތަކެއް އައިްސގެން. ެއހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުން 

 އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންާމލަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން
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ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމްދީދީ އަށް. 

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ިދވެހިރާއްޭޖެގ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  2111/22 `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަްނބަރު

އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުްއވީީތވެ ސަރުކާރަށާ އަދި މި ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ، ކެލާ ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް 

ނުޑ ޝުކުުރ ަދންނަވަން. މި ބިލަކީ މި ަވގުަތށް ބަލާއިރު ިދވެހިރާއްޖޭެގ މާލީ ހާލަތާ އި މާލީ ކަންތައްަތއް ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އެމް.އެމް.އޭ ިއން މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ  މި އޮންނަ ގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމަށް އަުޅގަ

މަސަްއަކތްތަކެއް އޮެވގެން އެ ކަންަކމަށް ޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ  ވާނީ ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި ކުރަންޖެހޭ

މީ. އެހެްނވީމާ، މި ބިލުަގއި އެބަ ހުރި ބަެއއް ކަހަލަ ކަންަތއްތަްއ އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ  އިޞްލާޙުތަކެއް 

މަޝްވަރާކޮްށގެން، ބަެއއް ަކހަލަ އިޞްލާޙުތައް. ޢިްއޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާނެ 

އްމު އިޞްލާޙުތައް ގެނައުުމގެ، އެންެމން ގުޅިގެން ެއއްބާރުލަިއގެްނ މިކަހަލަ ކޮންމެ ބިލެއްގައި ެވސް ގެންނަންޖެހޭ މުހި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިކަހަލަ ކޮންމެ ބިލަކީ ސަރުކާރުން  ކަންތައްތައް ކުރުުމގެ އިޚްިތާޔރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކަންތައްތަކަކަށް ވާީތވެ، ހުރިހާ ހުށަހަޅާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ރަްއޔިތުންގެ ަކންކަމާ ގުޅިފައި ހުންނަ 

ބޭފުޅުން ވެސް މި ކަމަށް ެއްއބާރުލުންދީ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި މި ބިލަށް އެންމެ އެކަީށެގންވާ ރަނަގޅު އިޞްލާޙުަތއް 

ނޑުމެންނަްށ  ގެނެސްގެން ރަްއޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާވާ ގޮތަށް ކަންކަން ނިންމަން. މިއީ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫުލކުރަން، ކޮމާޝަލް ބޭންކެއް ވެސް ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ.  ލިބިފައިވާ. މިހާރު ދިވެހިރާއްޭޖގައި އަުޅގަ

އަދި ހަމައެާއއެްއކޮށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ދިވެހިްނގެ ބޭންކު؛ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސ އަށް ވެސް ަބއެއް ކަހަލަ 

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ. އެއީ ސަބަަބީކ  އިޞްލާޙުތަކެްއ ެއ ބޭފުޅުންގެ ކަންަތއްތަކަށް ވެސް ގެންނަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންގެ ބޭންކު ކަމަށް ވެފައި މި ބޭންކުން ވިޔަފާރި އަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކާ ހަމަ 

 ހާސް  21ހާސް ރުފިޔާ،  15އެްއގޮތަކަށް ދާދި ެއއް ގޮތަަކށް އަޅުަގނޑުމެން އާަދއިގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ނަގާ 

ލައްކަ ރުފިާޔ އިން ވެްސ އިންޓްރަސްޓް ެނގޭ ތަން  2ލަްއކަ،  1ރުފިޔާ އަދި ގެދޮރުއެޅުމަށް ޓަކައި ަނގާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ބޮޑެތި އިންޓްރަސްޓެއް ނެިގގެން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބޭންކު 

ންކުން ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތްގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިނގާއިރު، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެްއގައި ވެސް ޤައުމީ ބޭ 

ނޑުމެންނަށް ެފނޭ މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތަްއ ައންނައިރު، ހަމަ ބޭންކު އޮްފ  ކުރެިވގެންދާ ތަން ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސްޓާ އެކު ެދވޭ މޯލްޑިވްސް އިން ދިވެހިންނަްށ މި ދެވޭ؛ މިސާލަކަްށ ތަޢުލީމަށް ދެވޭ ލޯނުތަކަކީ ފްީރ އިންޓްރަ

ލޯނުތަކަކަށް ވުން. ެއއީ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި ވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކުެރވެން އެަބ ޖެހޭ ބޭންކުތަކުން ވެސް. 
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ހަމައެކަނި ވިޔަފާރި އުސޫލަކުްނ ނޫން، ވިޔަފާރި ުއސޫލުން ަކންތައްތައް ވިޔަފާރި އަށް ކުާރނީ. ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމަށް 

ަލއްކަ ރުފިާޔގެ ލޯނު؛ ގެދޮުރ  1ހާސް،  31ހާސް،  21ގެ ިނަކމެތި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އަދި ނިކަމެތި އާަދއި

އިމާރާތްކުރުމަށް މި ދެވޭ ލޯނުތަކުން ތަންކޮޅެއް ުލއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް މި ލޯނު ލިބޭނެ އިްނތިޒާމު ވެސް ހަމަޖެހެން އެބަ 

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެ އް. ައޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ކަމެއް ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ސިޔާސީ ގޮތުން ވިސްަނއިގެެނއް ނުވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމަކުން އެންމެ ފައިދާ؛ 

ތައްތައް އެންމެ ލާބަ އާއި މަންފާކުރަނިވި ގޮތަކަށް. މިސާލަކަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގަިއ ވެސް މިކަހަލަ ކަން

ދުވަހާއި މާޙައުާލއި އެ މޫސުަމކާ ުގޅިގެން ޗޭންޖުތައް އަންަނމުންދޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ އިންޑޮނޭޝިާޔަގއި ވެސް 

ހަމަ ބޭންކިން ނިޒާމުތަކާއި މަނިޓަރީ ނިޒާމުތަކަށް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ތަން. މުޅި ޤައުމު ބަނގުރޫޓުެވގެން ދިޔައިމަެއްއ 

ނޑަށް ފެނުުނ ނޫން އެކަންތައްަތއް އި  ޞްލާޙުކުރަން މި ޖެހެނީކީ. ހަމަ އިންޑޮނޭޝިޔާަގއި އެ މައްސަަލ ދިމާވީމާ އަުޅގަ

މެލޭޝިޔާ އިން އިޞްލާޙުަތކެއް ގެނެސްގެން ހަމަ ަވރަށް އަވަސް ފިަޔވަޅުަތކެްއ އަޅަިއގެން ކަންތައްަތކެްއ 

ނޑުމެން ނަށް ހަމަ ދިމާވާ ކަހަލަ މައްސަލަތައް ދިމާވޭ. ކުރެިވގެންދިޔަ ތަން. ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު ދުނިޔޭގެ އެންމެ  މިއަދު ހެނދުނު ދަންފަޅީގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މި ދެއްކީ ޖަލުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

އުމު، ވަރުގަަދ، އިޤްތިޞާދީ އެންމެ ބާރުގަދަ ޤައުމު އެމެރިކާަގއި ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަށް ެއންމެ އިސްކަންދެވޭ ޤަ

އެ ޤައުމުގެ މާލީ ހާލަތުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއްކުރަނީ ޤަުއމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރަކން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި 

ގައި މަތިންދާ ބޯޓުފަހަރު ގޮސް އެމެރިާކގެ  11/0ރައްކާތެރިކަމަށް ަޓކައި. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑަށް ެފނުނު 

ތާނގެ ޓުވިން ޓަވަރަށް ބޯޓުފަހަރު ގޮސް ވަދެ ގޮއްވާިލ ތަން. ކޮބައިތޯ؟ ބެލުނުތޯ ޤައުމީ ސަޚްޝިއްޔަތު ކަމަށްާވ އެ

ނޑުމެން މި ަދއްކަނީ ެއ  ނޑުމެން ކުަޑކުަޑ ޤައުމެްއގެ ޖަލުން ބަަޔކު ފިލީމަ އަުޅގަ އެްއޗެހި؟ ނުބެލުނު ދެއްތޯ. ައޅުގަ

ނުޑމެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް  މި ވާ ގޮަތކީ މިއަދު ޖަލުތަކުން ވެސް ވާހަކަ. ރަނގަޅު. އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނޭ ވިއެޓްނާުމެގ  ފިލަނީއެއް ނޫން. ފިލުވަނީ. ެއމެރިކާގައި ވެސް އެ ތަންތަނަށް ގޮސް ބަަޔކު ހަމަލާދެނީ. އަުޅގަ

ވަރަްށ  ޖަލުން އެހެން ޤައުމުތަކުން ޮގސް ޖަލުގަިއ ތިބޭ ކުްށވެރިން ވަގަްށ ނަަގއިގެންާދ މަންޒަރު. ވިއެޓްނާމު. ދުިނޔޭގެ 

ވަރުގަދަ ޖަލު ހަދާފައި ތިބޭ ޤައުމެއް ވިެއޓްނާމަކީ. ވިއެްޓނާމުގެ ޖަލުގައި ތިބޭ ކުށްވެރިން އެހެން ޤައުމުތަކުން ގޮސް 

ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުންނާއި މަތިންދާ ބޯޓުތަކުން ޖަންަގއްޔަށް ަފއިބަިއގެން ެއ ކުްށވެރިން ަނގަިއގެން ފިލަިއގެންދާ ތަން. 

ވެސް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުަރން ކުށްވެރިއަކު ފިލަިއގެން؛ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަވގަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުން

ނޑުމެން ކުރިއަށް ާދއިރުަގއި މި ޭބންކުގެ މަްއސަލަިއގައި ވެްސ  ނެގީހެން. އެހެންވީމާ، ބޭްނިކން ނިޒާމުގަިއ އަުޅގަ

ލަތައް އަންނަނީ ދުަވހާއި މޫސުމާ ގުިޅގެން. އެ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ މައްސަލަތައް ހުންނާނެ. ެއ މައްސަ

އެްއޗެއްސަށް އިޞްލާޙު އަުޅަގނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެން ހުރިހާ ކަމަކަށް ެވސް އިޞްލާުޙގެންނަންޖެހޭ. 

ކީ ހަމަ ދައުލަތުން ބޭންކިން އަށް، ޭބންކިން ނިޒާމަށް ހުށަހެޅޭ؛ ފައިނޭންސް ނިޒާމަށް މި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަ 
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ނޑުމެން މެންބަރުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  ކޮންމެހެން މި ދުވަސްވަރަށް މި ވަގުތަށް ބޭނުންވާ އިްޞލާޙުތައް. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ަފއިާދހުރި ގޮތަށް އަދި އިތުުރ ިއޞްލާޙުތައް ވެސް މިއަްށ ަވއްދަިއގެން މަސަްއކަތްކުރުމަީކ 

ނޑު ވަރަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކަމަށް  ޤަބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް މިހާރު މި އަޅުގަ

ދިމާވެފައި އޮތް މައްސަލަަތކުން ޙައްލުެވވޭނީ ހުރިހާ ަރއްޔިުތން، އެންމެން ގުިޅގެން ހުރިހާ ސިޔާީސ ޕާޓީައކުން ެވްސ 

ރުމަށް މަސައްކަތްނުކޮށް، މިހެން ހުށަހެޅޭ ރަނގަޅު އެއް ވިސްނުމަކަށް މަސަްއކަްތކޮށްގެން. އިތުރަށް ަޤއުމު ހަލަބޮލިކު

ނޑުމެން ާވހަކަދައްަކއިގެން، އެންމެ ބިނާކުރަނިވި ިއޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެން. މަޝްވަާރކޮށްގެން.  ބިލުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ ވަރަށް ރަނ ގަޅުވާނެހެން. ރަނގަޅަށް ބިލުތައް ނިންމައިެގން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނީމަ އަޅުގަ

ނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުުރ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ަވގުތު ައޅުަގނޑަށް ތިޔަެދއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ހަމަ ައޅުގަ

ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަުތގައި ހަމަ  ސުބުޙާނަހޫ ވަޠައާާލ هللا ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑގެ ދުޢާ އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް މިއަދަށް ވުރެ ައމާން މުސްތަޤްބަލެއް އަދި ިތާޔގި މުސްތަޤްބަލެްއ ދެްއވުން.  ބަރަކާތްލައްަވއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންަނށް ޓަކައި މިކުރާ މަސައްކަތް އަޅުގަ

ށް މަސައްކަތްކޮށް ޤައުމު ތަރައްޤީވުން. ރައްޔިތުން ހެޔޮވިސްނުމާ އެްއކޮށް ޤަބޫލުކޮށް، އަޅުަގނޑުެމން އެންމެން އެއްކޮ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާ ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ މަުޑއްވަރީ ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ކެލާ އަޅު ށް.އަޙްމަދުމަނިކަ އަމީތު މުޙައްމަދު  މެންބަރު ގަ

. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 2111/22ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

 ދަންނަވަން. ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިުރގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަށް އަދި މަުއޟޫޢައިގެން ކުިރއަށް ަވޑަިއގަތުމަށް 

 

  ހަކަެދއްެކވުން:ވާ އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭންކިންާއ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ، 2111/22ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ނުޑ ެވސް ފާހަގަކުރަން. މި ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަކީ ުޖމުލަ ގޮތެްއގައި ވަރަށް މު ހިްއމު އިޞްލާޙެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ކްރެޑިޓް ެއކްސްޕޯޒަރ ގޮުތގަިއ އެއްފަރާތަކަށް ބެހެއްޓޭ މިްނވަރާ އަދި ބޭންކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދަރަނި ދޫކުރެވޭ 

ނޑަެއޅިފައި އޮންނާތީެވ؛ އެހެންނަމަވެްސ، މި ކަންކަ  ނޑުަތއް ކުރިްނ ޤާނޫނަކުން ކަ ން ރެގިޔުލޭުޓކުރުމުގެ އިތުުރ މިންގަ

ބާރު، ޙަޤީޤަތުަގއި އެމް.އެމް.އޭގެ ަގވާއިެދއްެގ ދަށުން ރެގިޔުލޭޓުކުރުުމގެ އިތުރު ބާރު ލިބިދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް 

ނޑުމެން  ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ވެސް ާފހަގަކުރަން. ހަމަ އެާއއެީކަގއި ބޭންކާއި ބޭންކުތަކާ ބެހޭ ޤާޫނނުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ
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ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެޭހ ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާތަކެްއ އެބަހުރި. ބޭންކުތަކަކީ ގިނަ ދަ އްކާއިުރަގއި އަުޅގަ

ފަހަރަށް ބޭންކުތަކުން ލޯނު ދޫކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވަސީލަތްތަކުން މި ލިބޭ ފައިސާ އިން އާމްދަނީ ހޯދައިގެން 

ސް، ޙަޤީޤަތުގައި ބޭންކުތަކުްނ މި ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާ އެބަ ވޭ ހިންގާ ތަންތަން. އެހެންނަމަވެ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ިމ ވިޔަފާރިކުރާ މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާިރވެރިން ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ާޢއްމު 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ރައްޔިތުންެގ ދިރިއުޅުުމގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ަޓކައި ިމ ކުރެވޭ މަ ަސއްކަތްަތއް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ޙަޤީޤަތުގައި މިފަދަ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ 

ން ބޮޑަށް ވިޔަފާިރވެރިން ނުވަތަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ިތއްެބވި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންެވފައިވާ ފަރާތްތަކު

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ބަރޯސާވަމުން މި ދަނީ ކޮމާަޝލް ބޭންކުތަކުން މި ދޫކުާރ ޯލނުތަކަށް. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަ

ނޑުމެން މިދެންނެވި ދާއިރާތަކަށް ުނވަތަ  ޙަޤީޤަތަކީ ކޮމާޝަލް ބޭންކުަތކުން މި ދޫކުރާ ކޮމާޝަލް ލޯނުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖެގ މިއަދުގެ ހާލަތަކީ، ގެދޮރުެގ މިދެންނެވި ސިނާޢަތްތަކަށް  އެހާ ހެލްތީ އެއްޗަކަށް ެވގެންނުދޭ. އަޅުގަ

ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށް ޓަކައި ލޯނެއް ަނގާއިުރަގިއ ނުވަތަ ބޭންކުން މި ދޫކުރަނީ ލުއި ލޯނުގެ ނަމުގަިއ 

ކީ ބޮޑަށް ލުއިެވގެން މި ދަނީ އެ ލޯނު ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ލޯނުތަކެއް. ދޫކުރާއިުރަގއި ލޯނެއް ޙަޤީޤަތުގައި މިއަުދގެ ހާލަތަ

މި ޤާއިމުކުރެވޭ އިދާރީ ނިޒާުމތައް ޙަޤީޤަތުަގއި ފަސޭހަެވގެްނ މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ލޯނެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި މި 

ންދާނެ ސަބަބެއް ނޫންކަން ލޯނެއް ލުިއެވގެއެކަނި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ފަސޭހަވެގެންިދުޔމަކީ ހަމަ

ނޑު  ނޑުމެްނގެ ލޯނުތައް ދޫކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ލުއި ލޯނު ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ކުޑަ ިއންޓްރެސްޓެއްަގއި، ިދގު މުއްދަތެއްަގއި ލޯނު އަދާކުރެވޭެނ މަގު އެ ލޯނު ލިބިގަންނަ 

ނޑުމެން ހަމައެއާެއީކގައި ޤަބޫުލކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް، ކޮމާޝަލް ފަރާތްތަތަކަށް ފަ ހިކޮށްދީގެން. އާދެ! އަުޅގަ

ބޭންކުތަކުން މިދެންނެވި ުއސޫލުން ލޯނުތައް ދޫކުރުން ވެގެންނުދާނެ ފަސޭހަ ަކމަކަށް. އެ ސަބަބަށް ޓަަކިއ 

ހޭ. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ބޭންކު އޮފް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްެޖ އަްށ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ބޭންެކއް ައންނަން އެބަ ޖެ

މޯލްޑިވްްސގެ ތެރޭގައި ިޑވެލޮްޕމެންޓް ބޭންކެއްގެ ސެލްއެއް ޤާއިމުކޮށްފައި އެބަ ހުރި. ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ޚިދުމަތެއް 

ޭޖގަިއ އެބަ ފޯރުކޮށްދެވޭ. އެހެންނަމަެވސް، މި ސެލް އިން ފޯރުކޮްށދެވޭ ޚިދުމަތް ެވގެނެއް ނުދޭ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއް

މި ކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކޭޓަރކުރެވޭވަުރގެ ޚިދުމަތަކަށް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭންކިްނ 

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރެޭވ  ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ރާއްޖޭަގއި ޑިވެލޮޕްމަންޓު ބޭންެކއް ޤާއިމުކުެރވިގެން މެނުވީ ައޅުގަ

ނޑުެމންގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢާއްމު  ަރއްިޔތުންނަށް ބޭނުންވާވަރުެގ ލުއި ލޯނުތަކެއް ނުވަަތ އަުޅގަ

ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެުރވޭނެ ފަދަ ލޯނުތަކެއް ބޭންކުގެ ނިާޒމުގެ ތެރެއިން ދޫކުރެިވގެންާދނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިއީ 

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ހަމައެއާެއކީަގއި ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ އެހެން ބައެްއ ކަންތައްތަްއ ެވސް އެަބ ހުރި.  އަޅުަގނޑުމެން ބަދަލުތަްއ ގެްނނައިރުަގއި އަުޅގަ
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މައްސަލަަތްއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގިއ އިޤްތިޞާދީ، އިޤްތިޞާުދގެ ތެރޭަގއި ދައުުރވަމުންދާ ޑޮލަރުގެ

ނޑުމެން މި،  ޙައްލުކުރުމުަގއި ބޭންކުަތކުން ވަރަށް މުހިއްމު ަދއުރެްއ އަދާކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ކުރެިވގެންދިޔަ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ނުވަތަ ސަރުާކރުގެ ސިޔާސަުތގެ ތެރެއިްނ 

ލަ އަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޙައްެލއް އެބަ ލިބިެގންދޭ. ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑޮލަރުގެ މައްސަ

ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޑޮލަރު ލިބެވޭނެ އުސޫލެއް މިހާރު ބޭންކުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފައި އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، 

ތާށިކަމަށް އަދިވެސް މުޅި މައްސަލަ އަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން، އުފެދިފަިއ އޮތް ޑޮލަރުގެ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ބޭންކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ އެދެވޭ ޙައްެލއް ލިބިގެންނުދާކަން، މިއީ އަޅުގަ

ންމެ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނައިުރގަިއ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޭޖގައި މިއަދު އޮތް އެ

ވަރުގަދަ އެްއ ސިނާޢަތް ކަުމގަިއވާ ފަތުރުވެިރކަމުގެ ސިާނޢަތުގެ ތެރެއިން ދައުުރވާ ޑޮލަރުތައް، ުނވަތަ ބޭރު ފައިާސ 

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޭންުކގެ ިމ ނިޒާމުގެ ތެޭރަގއި ހިފެހެްއޓޭނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ުއސޫލުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޑޮލަރު ިލބުމުގެ މަުގ އިތުރަށް ވެްސ  ޤާއިމުކުރެިވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، ބޭންކުެގ މި ނިޒާުމގެ ތެރެިއން އަުޅގަ

ފަހިވެގެންހިނަގއިދާނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ދެކެން. އެހެންވީާމ، ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭންކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން މި 

ނޑު ޤަ ނޑުމެން ހަމަ އިޞްލާޙުތައް ގެންނައިުރަގިއ މިދެންނެވި އިޞްލާޙުތައް އަޅުގަ ބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަުޅގަ

މީގެއިތުރުން ވެސް ގެނައުަމީކ މުހިއްމު ކަމެއް. ދެން މި ާޤނޫނަށް މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙުަތކަށް ބަލާއިުރގަިއ އަުޅަގނޑު 

އެަބ  ދެކޭގޮުތގައި ވަރަށް މުހިއްމު ިއޞްލާޙުތަކެއް އެބަ ހުރި. މިާސލަކަށް ޭއގެތެރޭަގއި މި ގެނެޭވ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭ

ވަނަ ާމއްދާ އަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ބޭންކުަތކުްނ  35ވަނަ މާއްދާަގއި؛ މާފްކުަރްއވާތި!  11ހިމެނޭ މި ޤާނޫނުގެ 

މަނީ ލޯންޑަރިން އާއި ޓެރަިރސްޓު ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ޯހދައިދިނުން ހުއްޓުވުމާ ުގޅޭގޮުތން ފިޔަވަޅުތަެކއް ެއކަށައަަޅއި 

ކުރަންވާނޭ. މިގޮތުން އެކަަށއަޅާ ިފަޔވަޅުތަުކގެ ތެޭރގަިއ، މީގެތެޭރަގއި މީެގ ދަށުން މި އަންނަ އެ ފިަޔވަޅުތަކަްށ ޢަމަލު

ކަންކަން މި ހިމެނިގެންދަނީ. މީގެ ތެރޭގައި އެބަ ހުރި، ބޭންކުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތުތަކާ އަދި 

ނޑިވަެޅއްަގއި  ބޭންކާ މުޢާމަލާތުކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތާ އަދި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރަންޖެހިއްޖެ ދަ

އެމް.އެމް.ޭއަގއި ޤާއިުމކުރެވިަފއި އޮންނަ އިންޓަލިޖެންސް ޔުނިޓާ ހިއްާސކުރެވޭނެ އުސޫލުތަާކއި މި ކަންކަަމީކ 

ނޑުމެްނެގ މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިުރގައި ވަރަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު  ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޑު ަވރަށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާެޙއް.  ފާހަގަކޮށްލަން. އެހެންވީމާ، ޖުމުލަ ގޮތެއްަގއި މި ގެނެޭވ އިޞްލާހަކީ އަުޅގަ

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި މިހުރި އިޤްތިޞާދީ މައްސަލަތައް ޙައްުލުކރުމަށް ޓަކައި ބޭންކާ ބެހޭ 

ނުޑ ދެކެން. ސަުރކާރުން އިޤްތިޞާދީ މުހިއްމު ޤާނޫނަށް އަދިވެސް އިތުރު ިއޞްލާ ޙުތައް އަންނަންޖެހޭ ކަަމށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭންކިންެގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މި ގެނެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ޛަރީޢާ އިން  ބަދަލުތަކެއް ގެނެވެމުންދާއިުރަގއި އަުޅގަ

މް.އެމް.އޭ އަށް ިލބިގެންދިއުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެމް.އެމް.އޭ އިން އިތުރަށް ރެިގއުލޭޓުކުރުުމގެ ބާރު އެ
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އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ އަދި މަނިޓަރީ ޮޕލިސީ އެކަަށއެޅުުމގައި ަދުއލަތަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުުރ 

ނޑު ނޑު ސިފަކުރަން. އެހެންީވމާ، ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ  ލުއިފަސޭހައެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނުޑގެ ެއދުމަކީ މި އިޞްލާޙު އަުޅަގނޑުމެން ބަހުސްކޮށްގެން ައދި މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވޭ  ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

އިޞްލާޙުގެ ތެެރއިން އިތުުރ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެެނިވެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަްށވުރެ ެވސް ރަނގަޅަށް މި 

ފާސްޮކށް މީގެ ސަބަބުން ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ ައޅުަގނޑުމެންެގ  އިޞްލާޙުތައް ތަަރއްޤީކޮްށގެްނ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން

މުޖްތަމަޢަށް ވީހާވެސް ައވަްސ ފުރުޞަތެއްގެ ތެޭރަގއި ލިބިެގންދިއުން. ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވަރަށް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަރުވަނީ، ގަމު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަ ރު. އަުޅގަ

 ފައްޔާޟް ިއސްމާޢީލް. 

 

 އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެުވން: އްާޔޟްގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަ

ނުޑވެްސ ތާއީދުކުަރން، މަރުކަޒީ ބޭްނކަށް އިތުުރ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ަމއިަގނޑު ގޮތަަކށް އަުޅގަ

ބާރުތަކެއް ލިބުމަށް. ޭއގެއިތުުރން ގިނަ މެންބަރުން ފާހަގަުކރެއްވި ފަދައިން ބޭްނކިންގެ ޤާނޫނުގައި ނޫނީ ބޭންކިންެގ 

ނޑުމެން އެަބ ބަލައިލަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ   ނިޒާމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ަމއްސަލަތަެކއް އެބަ ހުރި. ާޚްއޞަކޮށް އަުޅގަ

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސ އަށް ވަރަްށ ގިނަ އިާނޔަތްތަެކއް ދެިވެގން ބޭންކު އޮފް މޯލްިޑވްސް  ބޭންކެއްެގ ގޮުތގައި 

އުފެދިފައި މި ވަނީ. އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޔަޤީންކުރަން އެ ބޭންކުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އަބަުދވެސް ސަރުކާުރ 

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިެވމުން އެ ބަ ދޭ، ފެންނަމުން ެއބަ ދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮބޑެތި އަތުަގއި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް. އަުޅގަ

ވިޔަފާިރވެރިން ބޭންކުގެ ިހއްސާތައް ސަުރކާރުގެ ކުްނފުނިތަކުން ބޭންކުގައި ހޯްލޑުކުރާ ހިއްސާަތކާ ެއއްޗެހި 

ާކ ގަންނަމުންދާ ތަން. ނޫނީ ގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން. ވަކި ޚާއްސަ އިނާޔަތްަތކެއް ދެވި، ވަކި ބިންތަކަ

އެްއޗެހި ދެވި، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވިަފއި މި ވަނީ ސަުރކާރުގެ ބޭންކަކަށް ވާތީ. ެއއީ  އެ ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމު 

ވިޔަފާީރގެ އުސޫުލގެ އިތުރުން ޚިދުމަތްތަކެއް ބޭންކުގެ ފަާރތުން ދިނުމަށް ޓަކައި ވެސް އެކުެލވިގެްނވާތީ. އެހެްނވީމާ، 

ރާކުާރއިރުަގއި މި ކަްނތައްތަކަށް ވިސްނާލައި މި ސަރުކާރުގެ ބޭންުކގެ ާޚއްަޞ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށް މަޝްވަ

އުސޫލުތަެކއް ގެންުގޅެންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަން. އޭގެތެޭރގައި ޚާއްަޞކޮށް އެ ހިއްސާ ސަރުކާރުެގ 

ނޑު ފާހަަގޮކށްލަން ބޭނުންވަނީ ބޭންކިން ދާއިރާަގއި ލޯނުދިނުމުގަޔާއި  ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުން. ދެން އިތުރަށް އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ ބޭންުކަގއި ވެސް އަދި ޕްރަިއވެޓު ބޭންކުތަުކގަިއ ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮރަްޕޝަން އަށަގަނެފައި މި ވަނީ. 
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ހަމަ އެއްވެސް ބޭންކަކުން ޯލނެއް ނުލިބޭ ކްރެޑިޓު އޮފިސަރަށް ނޫނީ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ފައިސާ ދީގެން ނޫނީ. 

ންވީމާ، އެމް.އެމް.ޭއގެ ަގވާއިދުތަުކގެ ދަށުން އެބަ ހެދެންޖެހޭ މި ކަންކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް. މިއީ ވިޔަފާރި؛ އެހެ

ޕްރައިވެޓު ކުންފުނިތަކަކަށް ިވޔަސް އަދި ސަުރކާރު ހިއްާސާވ ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑު ކުންފުނިތަކަށް ވިަޔސް މި ކަންކަމަށް 

އިދުތަުކގެ ދަށުން ޙައްލެއް ހޯދަން. ެއއީ އެންމެްނވެސް ދަްއކާ ބޮޑު ިސއްރެްއ، އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، ނޫނީ ގަވާ 

ނޑުމެްނގެ  ބޭންކުތަކުަގއި ކޮމިޝަންދީގެްނ ނޫނީ ލޯނު ނުލިބޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މި ކަްނކަމަކީ ަޙޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

މިއަށްވުރެ ޓްރާންސްޕޭރަންޓުކޮށް ފަސޭހައިން އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވަމުންދާ ަކމެއް. މިކަން 

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ިވޔަާފރިތަކަށް ވެސް ލޯނު ކޮމިޝަްނ ނުދީ ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް އެބަ  ވާންޖެހޭ. އަިދ 

ނޑު ެއއް ސަބަބުހެން ރާއްޖޭގައި ބޭންކުަތއް މަދުވުން މީ. ނޑަށް ހީަވނީ މިކަމުގެ މައިގަ ބޭންކު  5 މީގެއިތުރުން އަުޅގަ

ވީމަ، ާރއްޖޭަގއި މިހާރުަގއި ިމއޮތް އިޤްތިޞާދަްށ މާ މަދު. ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު، އަމިއްަލ ވިޔަފާިރވެރިން މަސަްއކަތް 

ނޑުމެްނގެ ަގވާއިދުަތއް މިހިރީ މާފަހަތުގައި.   21މި ކުރަނީ  ވަނަ ގަރުނުގައި ބޭުރގެ ޤައުަތކެކޭ އެއްަފންތީގައި. އަުޅގަ

ނޑު ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، އިތުރު  ބޭންކުަތަކށް ފަސޭހައިން އާދެވޭނެ ަމގު އެބަ ތަަނވަސްވާންޖެހޭ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުވެސް ޤަބޫލުުކރަން، މަނީ ސަޕްލައި އާއި  މިއޮތްހާދުވަހު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރެިވފަ. އަޅުގަ

ންކަން ކުރެވޭނީ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި ފެންނަ މިހުރިހާ ކަމެއް، އިކޮނޮމިކްްސ މާހިރުން މިކަން ބައްލަވާފައި މި ކަ

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަްށ  ޙަޤީޤަތަކީ މާ ބޮޑަށް ވެސް ޮކމާޝަލް ބޭންކްސް އަދި ިޑވެލޮޕްމަންޓު ބޭންކްސް މަދުވީމަ ައޅުގަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، ީމގެ އެަތކެްއ އަހަރު ކު ރިން އޭގެ ނޭެދވޭ އަސަރުކުރާ ަތން. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ާރއްޖޭަގއި ާޤއިމުކުރެވުނީ ވަރަށް ގިނަ ުއްއމީދުތަކެއް، ވަރަށް ގިނަ މީުހންގެ އުފެިދގެންދިޔަ ރަނަގޅު 

ލޯނުގެ ނިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހިެގންދާނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ެވގެން މި ދިޔައީ އެްޗ.އެސް.ބީ.ސީެގ 

ސްގެ ސަރވިސް ސެންޓަެރްއގެ ގޮތުަގއި މިތާ ހުރި ބްާރންޗު. ޭއގެ ސަބަބުން މި  އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްލަޔަންޓް 

ވީގޮަތކީ އިތުރު އެހެން ބޭންަކކަށް ފުރުޞަތު ވެސް ނުލިުބނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު 

ނޑުމެން މި  ޤާނޫނު އޮތް ގޮތުން ވެސް ަތންކޮޅެއް ފަސޭހައިން އެކަން ުކރެވޭނެ ގޮތް ވެސް އެބަ ވޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިތުރަށް އެކަން އެބަ ފުޅާުކރަންޖެހޭ. ދެން އިޞްލާމިކު ބޭންކުގެ ވާހަކަ ދެެކވިއްޖެ. މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ރާއްޖޭަގއި އިސްލާމިކު ބޭންކެއް އެސްޓަބްލިްޝވެފައި އެަބ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ބޭންކުން ވިޔަފާރިކުރުމުގަިއ 

ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވޭ އެބަ އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނުތައް ހުރި ގޮތުން. މިސާލަކަށް، ބޭންކަށް  ވަރަށް

ނޑަށް ީހވަނީ އިސްލާމިުކ  ބޭރު ބައެްއގެ ހިއްސާ އޮންަނ ކަމަށް ވަންޏާ މޯގޭޖުކުރުމުެގ ދަތިތަކެއް އެބަ ދިމާވޭ. އަުޅގަ

ތަކަްށ ބޭންިކންގެ ނިޒާމު ަބއްޓަންެވގެންާދ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަންކަމަށް  ބޭންކު އަދި ާޚއްޞަކޮށް ިއސްލާމިކު އުސޫލު

ބަދަލުއަންނަން އެބަ ޖެހޭ ބޭންކުތަކަށް މޯގޭޖު ރައިޓްްސަގއި އިތުރު ބާރުތަކެއް ލިބެން އެބަ ޖެހޭ އެ މީހުން އިތުރު 

އި ިމހިރަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ވިޔަފާރި މިތާ ކުރާނެ ކަމަށް ވަންޏާ. އެހެންވީމާ، މި ބިލަށް މަޝްވަރާކުރާއިުރގަ



74 

 

ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް މި ކަންަކމަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަށް ވާަހކަދެއްކުމަީކ މުހިއްމު ކަމަކަްށ ދެކޭތީ ައޅުަގނުޑ އެކަްނ 

 ފާހަގަކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޭބންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  2111/22ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑުމެްނ ަވގުތު ަކނަޑއަޅާފައި ިމއަދު ވަނީ ތިން ގަިޑއިރު. އެހެންނަމަވެސް، ުދވާލަުކ  ބަހުސްކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ބަހުސްތައް ަކނަޑއަޅަިއގެން   އަޅުަގނޑުމެން ޢާއްުމކޮށް ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން ކޮންމެ ދުަވހަކު ވެސް އަުޅގަ

ގަިޑއިރުގެ ބަހުސް މިހާހިސާބުން ވަގުތު ހަމަވެަފއި ވަނީ.  1ަގޑިއިުރ ކަމަށް ވާތީވެ ިމއަދުގެ  1ކުރިއަށް ގެންދަނީ 

 . އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ.0އެހެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަތް. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަެތްއ ނެތް.ހުރި މަސައް ނުނިމި، 11ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިީޓތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. . ކ11ޮައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުުމަގިއ ހަތް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް މީހުން ބަންދުކުރުމު، 15/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  -11.1

ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮުތގެ ޤާނޫނު އުވާލުުމގެ ބިލު، ަޤއުމީ ސަާލމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. 

ަގއި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާނެ. ބިލަށް އެްއވެްސ ިއޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ނެތް. ިމ 2112ޮއގަސްޓު  21މި ރިޕޯޓު 

ޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއދެއްވާނީ ަޤއުމީ ސަލާމަތު ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިުރ، ގުރައިދޫ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޕޯ

ނޑު... )ވަގުުތކޮޅަކަށް ިނޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއެްއ، މަްއޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރެގ  ފަހު(އިބްރާހީމް ރިޟާ. އަުޅގަ

 ދީ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީ
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

ނޑު މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅައިފައި ވާނެ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިްނ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 22އިރަްށ ވުރެ އިތުރަށް މީހަކު ހަްއޔަރުކުރަން، ބަހައްޓަން. ގަޑި  22ޤާނޫނުއަސާސީން މިހާރުވެްސ ހުއްދަކުރޭ 

ަގޑިއިަރށް ވުރެ އިތުރަށް މީހަކު ހަްއޔަރުކުރާ ނަމަ، ކަން ކުރާެނ  22ގަިޑއިރަށް މީހުން ހައްޔަރުކުަރން. އެހެންވީމާ، 

ނުޑ ހުށަހަޅައިފަިއ ވާނެ. ޭއގެތެރެއިން ހަމަ ސުރުީޚ އަށް ބަ ދަލުގެނެްސ އަިދ ގޮތުެގ އިޞްލާޙުތަެކއް އަުޅގަ

އިޖްރާއަތުތަެކއް ލިޔެަފއި ާވނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާެނ ފަދައިން ހެނދުނު ވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ދަްއކަމުން، މުޖުރިމުން ދޫވެ، ަކންތައްތަކެއް ގޯްސވަމުންދާ ަކމަށް. އެހެންވީމާ، އަބަދުވެްސ 

ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އިނގިލިދިއްކޮްށ، މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

އިޖްރާއަތުތައް ނިންމައިނުދޭތީ ކަންކަން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ވާނީ މިއަށް ހަމަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މީދުކުރަން އަޅުަގނޑު އެ އިޖްރާއަތުަތއް ތަންތާނގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮަތށް އިޖްރާއަތުތައް ހުށަހަޅާފަ. އަޅުަގނޑު ުއއް

ހުށަހަޅައިގެން ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާެނ ފުރުޞަތުތައް ދެްއވާނެ ކަަމށް. އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 

ން، ިމ ވެސް ތާއީދުކޮށްެދްއވަން ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑު އިށީންނާނީ. އަޅުަގނޑަށް ނިޒާުމގެ ޮގތުން އަޅުަގނޑު ދެކެ

ނޑަށް ހުށަހެޅޭނެ އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަްށ.   އެްއޗެހި މިއީ އަުޅގަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ޤާނޫނު އުވާލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމަވާފައި ، 15/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ލެވޭ ޤާނޫނެއް ގޮތުަގއި. މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރާ ުއސޫލުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މި ޤާނޫުނ ވަނީ، މި ޤާނޫނު މިއީ ުއވާ 

ނޑަށް ކައުންސެްލ  އުވާލުމަށް ނިންމައި، ކޮމިޓީެގ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ޤާނޫނު ުއވާލުމަށް ފާސްކޮށްފަ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރުަގއި ޤާނޫނެއް ުއވާލުމަށް ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވަނީ އެގޮތަްށ ގަާވއިދުަގއި މިހާތަނަށް ޢަމަ 

 ޓަކައި ކުިރއަށް ގެންެދވިފަިއާވއިރުަގއި ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަެކއް ހުށައެއްނޭޅޭނެ ކަމަށް. ނިާޒމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ްއކެވުން:ވާހަކަދެމައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ 
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނަކާ ބެހޭ ބަހުސް ހުށަހަޅައިގެން މި އުޅެނީ. މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ 

ޤާނޫނަކާ ބެހޭ ގޮތުން. އެހެންކަމަށްވާއިުރ، އެ ޤާނޫނާއި ރިޕޯޓަށް ކޮމިޓީން އުވާލަން އެހެން ނިންމަވާފައި ވިޔަސް 

ގަޅުކޮްށގެން އެ ޤާޫނނު ޤާނޫނުގެ ގޮުތގައި ބޭުނންކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ އިޞްލާޙުގެ ގޮުތގައި އެކަްނ ރަނ

އިޞްލާޙު، އެ ުއވާލުމުގެ ބޭުނމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާުޙތަކަށް ވޯޓަށް އަަހއިދެްއވާށޭ. 

ށް ފުރުޞަތު އޮންނާނޭ. އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް ައއްސަވާަފއި ެއގޮތަށް ފާސްނުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އުވާލެްއވުމަ

ޤާނޫނުތައް އުވާލުމަކީ ވެސް އިޞްލާޙަކަށް ާވއިރު، އަދި ިއޞްލާޙުގެ ގޮުތގައި ހުށަހެިޅެގން އެކަން ކުރިއަށް ާދއިރު، 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ފުރުަޞތު ލިބެންޖެހޭނެ، އެ ޤާނޫނަްށ އިޞްލާޙުތަްއ ހުށަހަޅައި، ިއޞްލާޙުތައް މަޖިލީހުގެ ފްލޯ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި އި ން ޤަބޫލުނުކުރައްަވއިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ އުވާލަން. އެެހން ނޫނިއްޔާ އަބަދުވެސް ައުޅގަ

އިލްޒާމުެއޅެމުންދާނެ އިޖްރާައތުތައް ައޅުަގނޑުމެން ނުނިްނމާ ތިބޭ ވާހަަކއާ އަދި މި ފަދަ ފުރުޞަތެއް ލިބުނީމާ 

ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ުއވާލަން ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނަކަސް ޤާނޫުނގެ އަޅުަގނޑުމެން އެ ފުރުޞަުތގެ ބޭނުންނުހިފީ 

ތެރެއިން އިޞްލާޙުގެެނވޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަދި އިޞްލާޙުކޮށްގެން އިޞްލާޙުތައް ބޭނުންކުެރވޭނެ ކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތަށް 

އުާވނުލުމަށް ފާސްވިޔަސް ހަމަ އެކަން ކުެރވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. އުވާލަން ހުށަހަޅައިގެން 

ނޑަށް ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް  އެްއގޮތަކަށް އެ ދަނީ. އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. ައޅުަގނަޑކަށް އަދިވެސް ަކއުންސެލް ޖެނެރަލް ވެސް އެްއވެސް ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތެއް ނުދައްކަވާ ިމ 

 ހުށަނޭޅެންވީ ެއއްެވސް ސަބަބެއް. ޝުކުިރއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޞްލާޙު 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެްއޗެްއ 11އެޖެންޑާ އައިޓަމު  . ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ އެ ނެންގެވި ނިޒާމީ ނުކުތާއާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ހަތް ދުވަހަށް ވުރެ ދިުގ ، 15/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ، 11.1ނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ދަންނަވާނަން. ފުރަތަމަ އަޅުގަ 

މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ުނވަތަ ހައްޔަުރކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާޫނނު އުވާުލގެ ބިލު، ަޤއުމީ 

މުގެ ފުރުޞަތު. ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރަށް ސަލާމާތީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ިރޕޯޓް ހުށަހެޅު

 އަރުވަން ފުރުޞަތުއަުރވަން. 

 

 މް ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ިއބްރާހީ ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު

ހަތް ުދވަހަށް ވުެރ ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން ، 15/5`. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރަންވީ ޮގތުގެ ޤާނޫނު ުއވާލުމުެގ ބިލު މި މަޖިލީހުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ބަންދުކުރުމުގައި ުނވަތަ ހަްއަޔރުކު
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ވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު. މި ބިލު ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ކޮމިީޓގަިއ 

ރި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވާަފއި ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީަގއި އެ ދުވަހު ހާޒިުރވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ

ވަނީ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ގޮަތށް، އުވާލުމަށް ފެންނަ ކަމަށް. ހަމަ އެގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޓީން ވަނީ މި ބިލުގައިވާ ގޮތަށް 

ބަރުންނާ އަދި މި ޤާނޫނު އުވާލުމަށް ފާސްވެފަ. މީ ރިޕޯޓްގައި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެން

ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާ އަށް ވަަޑިއގެންނެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ލިސްޓެއް ހުށަހެޅިފައިވާނެ. 

ނޑަށް  އެހެންކަމުން، ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާ އަދި ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންނަށް އަޅުގަ

ށް ޓަކަިއ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުދަންަނވަމުން، އަޅުަގނުޑގެ ވާހަަކ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަ

ނޑު ހުށަހަޅާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.  ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން މަޖިލީހުން މި ބިލަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުކޮށް މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލަށް ބަލާއިރުގައި ޤާނޫނެއް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢާއް

އުވާލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކުގެ ތެރޭަގއި އިތުަރށް އެ ޤާނޫނުގެ އެކިއެކި ަބއިބަޔަށް އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅޭނެ 

ންނެިވ ގޮތަށް އުވާެލވޭ ޤާނޫނަކަށް ކަމަށާ އަދި މިހާތަނަށް މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ގޮތަކީ ެއއީ، މިދެ

ނޑަށް މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަްލ  އިތުރަށް އިޞްލާޙު ހުށަނާޅާ އުސޫލެއް ކަމަށް ބަލައިގެން މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ލަފާދެއްވަނީ. އެހެންވީމާ، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މައްަޗންގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ 

ދުދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ، ޓޭބަލްނުކުރެވި ވަނީ ިމދެންނެވި ގޮތަށް، ޢާއްމުކޮށް އަޙްމަ

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ާޤނޫނު ނަންބަރު  ހަތް ، 15/5ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު ކަމަށް ނުވާތީ ކަމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ަޢމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނު ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަ

އުވާލުުމގެ ބިލު، ޤައުމީ ސަލާމަތުން ދިރާސާކުރައްވައި ނިްނމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްުކރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. 

ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ   އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ަމއްޗަްނގޮޅީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 އަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިހާރު އެންމެން ވެްސ 

ގަިއ އަދި ިމއަދު ެއ ކޮިމޓީގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެުޅއްިވ މުޤައްރިރު ެވސް ވިދާޅުވިހެން ކަންބޮޑުވެަފއިާވ ދުވަްސކޮެޅއް 

މަޖިލީހުގައި މިކަން ނިންމުމަށް ފުރުޞަތުނުދެއްވައި ކައުްނސެލް ޖެނެރަލް ކުރީގައި ޢަަމލުކުރެވިފަިއވާ ގޮތޭ ވިާދޅުެވ، 

ނ ޑު ެއކަމާ؛ ހަރުަކށި އިބާރާތުން އެ ޢަމަލު މި ކަންތައްތައް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަުޅްއވާީތ، އަުޅގަ
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ކުށްވެރިކުރަން. އަުޅަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ އަުޅަގނޑު ހުށަހަާޅފައި އޮީތ ރަނގަުޅ އިޞްލާުޙތަކެއް. އަދި މަޖިލީހުގެ ފްޯލ 

ނާނެ،  އަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ، މިކަމަށް ރަނގަޅު ޙައްލުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. އަޅުަގނޑު ެއގޮުތން ހުށަހަޅާފައި އޮން

ގަިޑއިރަށް ވުެރ" މިގޮތަްށ  22ުސރުޚީ ވެސް ހަތް ދުވަހަށް ުވރެ ދިގު މުއްދަތު ެއއީ، " ގ15/5ެޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަދަލުކޮށް، ެއ ޤާނޫނުގެ ސުުރޚީ އަށް ބަދަުލގެނެއްަސއި އަިދ ެއގޮތަށް ކުެށއްެގ ތުހުމަތުގަިއ ބަންދުކުރެވޭ މީހަުކ އެންމެ 

ަގޑިއިރަށްފަހުަގއި އޭނަ އިތުރަްށ ބެހެއްޓޭނެ އިޖުރާއަތުތަްއ  22ަގޑިއިރުކަމާ އަދި  22ގިނަެވގެން ހައްޔަުރކުރެވޭނީ 

ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ީމގައި ބުނެދީފައިވާނެ. ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އަބަދުވެސް މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން އިޖުރާއަތުތަްއ 

އިރު، ބެހެއްޓޭ، ބޭިތްއބޭ މީހުންނާ އަދި ނުބޭތިއްބޭ ަގޑިއިރަްށވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް މީހުން ބަހައްޓަންޖެހޭ 22ނެތިގެން 

މީހުންނާއި ބޮޑެތި މުޖުރިމުންނާއި ޑްަރގު އެތެެރކުރާ މީހުންނާ މިފަދަ މީހުންތައް ދޫެވގެންދާތީ މުޖުތަމަޢުން އަބަދު 

ގައި ޤާނޫނުތައް އަންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގިލިދިްއކުރަމުން އެކަމަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މިކަންަކމާ ދޭތެރޭ

ނުހަދައިގެން މުޅި މަޖިލީހާ ދިމާލަށް އެއްޗެހިޮގވަމުން. އެެހންކަމަށްވާއިުރ، މަޖިލީހަށް ފުރުޞަތުނުދެއްަވއި ކައުންސެލް 

ނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ،  ޖެނެރަލް މި ހިންގަވާ ޢަމަލަކީ އަުޅގަ

ޙުތައް ހުށަހަޅަން. ބަލައްވައިލަްއވާ! މިހާހިސާބަށް އައިިއރު ވެސް މިކަހަލަ ރަނުގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާ

ފުރުޞަތެއް ލިބި، މިކަން ުކރަން ލިބުނީމާ، މިއީ މަޖިލީހުގައި ކުރީަގއި ޢަމަލުކޮށްފަިއާވ ގޮތެއް ނޫނޭ ބުނެ، އަދި 

ނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙުަތއް ހުށަ ވެސް ެއޅޭނޭ ނުވަތަ  މިއަދާ ހިސާބަށް އައިއިރު ެވސް ޖަވާބެއް ނުދެްއވަިއ، ައުޅގަ

ހުށަނޭޅޭނޭ ވެސް ވިދާުޅވެ ެއހެން ހުންނަވާފައި، ކުއްިލއަަކށް އަބަދުވެސް މިކަން ކުާރ ގޮތޭ ވިދާުޅވެ މަޖިލީހުން 

އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރީ ބޭފުޅުން ހުރަސްއަުޅްއވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން، 

ނޑުމެންނަކީ މިތަނަށް ވޯޓުލިބިގެން އަޅު ަގނޑުމެން އިލެްކޓް މީހުންހެން މިތަނަށް އައުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަޅުގަ

މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަން ޙައްލުކޮށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީުކރުވައި އަދި އެ ޤާނޫނުތަްއ ހެދުމަށް އަންނަ ބައެއް. 

ނޑުމެން ހުށަހެޅީމަ އެހެންކަމަށްވާއިުރ، ޤާނޫނުގެ އިޞްލާޙުގެ ތެރޭން ޤާ ނޫނުތައް މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން އަޅުގަ

ނޑު ހިތާމަކުރާ  މަޖިލީހުގެ އިދާރީ މުަވއްޒަފުްނގެ ރަޢުޔަްށ ބައްަލވަިއ މަޖިލީހުގެ ަރއީސް އެކަން ނިންަމވާަކމީ މީ އަުޅގަ

ނޑަށް މި އިޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ލިބެ  ނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ އަޅުގަ ންޖެހޭނެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ކަމެއް. އަުޅގަ

ނަޑކަށް ނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަްނ  ތާނގައި ެވސް މިކަންކަން ހުއްޓުވާނީ މިގޮތުން ކިހިނެްއ ކަމެއް އަުޅގަ

މިގޮތަށް ކޮށް، މިއަދު ވެސް މީހަކު ހައްޔަރުގައި ނުބެހެއްޓި ދޫވެގެން ޮގއްިސއްޔާ އެކަން މަޖިލީހުގެ ބޮލުގައި 

ޖުާރއަތުގެ ތެރޭން އެ ކަންަތއްތަކަށް ފުުރޞަތުނުދެއްަވއި މަޖިލީހުގެ ަރއީސް މިކަން ުހއްޓުާވކަމީ، ނާޅުއްަވއި، މި އި

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފަިއާވ  އަޅުަގނޑު ހަމަަގއިމުވެސް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުެމން އެންމެ ން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާއިުރ، މި އިޞްލާޙު އިޞްލާޙަކީ ސިާޔސީ ނުފޫުޒން އެއްކިާބވެ، އަުޅގަ
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ނުޑ އެކަމާ ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، އަޅުަގނޑު އަެނއްާކވެސް މިކަން ހުށަހަޅާނެ  ހުއްޓުވާފައި ވާތީ، އަުޅގަ

 ވާހަކަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދު ކަމަށް ވާއިރު، މަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގައި ޢާއްމުކޮށް ޢަމަލު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި އޮންނަނީ، ބިލަކަށް ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙަކީ އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭ މާއްދާއަކާ  51ގަާވއިދުގެ 

ގޮުތަގއި ނަގަންޖެހޭ ގުޅުންހުރި އިޞްލާޙަކަށް ވާްނވާނޭ. ހަމަ އެ މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެބަ ޮއވޭ، ވަކި ަމއްަސލައެްއގެ 

ފަދަ މުހިއްމު މައްސަލައެއް އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގައި މާއްާދއަކަށް ނުގެނެވޭނޭ. މާއްދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޤާނޫނެއް 

އުވާލުުމގައި ޤާނޫނެްއ ުއވާަލން ހުށަހެޅީމަ، އެ ޤާނޫނުެގ ނަން ބަދަލުކުރުން ނުވަތަ އެ ޤާނޫނަށް އެހެން ގޮަތކަށް 

ލުތަކަކީ ޢާއްމުކޮށް މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫލުތަކެއް ނޫންކަމުގައި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫ

 މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 1ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ސުރުޚީ ބަދަލުކުރާކަށް ހުށައެއް ވެސް ނާޅަން. ައޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނީ "

ަގޑިއިރަށް". އެީއ، އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮންާނނެ ގޮތަކީ. ހަމަ ސުރުޚީ އޮތީ  22ދުވަހަށް ވުރެ". ޭއގެ ބަދަލުަގއި "

ނޑު ބަދަލުކޮށްފައިވާނީ.  22ވަހަްށ މީހުން ބަންދުކުރުވޭނޭ އޮންނަ ތަންކޮޅު، ދު 1އޮތް ގޮތަށް. އޮްއވާ  ަގޑިއިރަށް ައޅުގަ

ނޑު އެކަްނ  އެހެންވީމާ، ސުރުޚީ އަށް ެވސް ނާދޭ ބަދަލެއް. އެކަމަުކ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެ ުހއްދަދޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

މިގޮތަށް ވިދާުޅވެ، އަދި އަޅުަގނޑަށް ސީދާ ޖަވާެބއް  ބަދަލުކޮށްފައި ވާނީ. ބަދަލުޮކށްގެން އިޞްލާޙުަތއް ހުށަހެީޅމާ

ނޑު ވެްސ  ނުދެއްަވއި މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އިން މިކަން މިގޮތަށް ގެންނަވަިއގެން މިކަމަށް ހުރަސްއަޅާ ަކމަކީ ހަމަ އަޅުގަ

 ދަންނަވާނީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސާތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައް  ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށިސަލައެްއގެ ޮގތުގައި ބަަލއިނުގަންނަން. އަުޅގަ

 ށް.ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު

 



80 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤާނޫނަށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކީ ޙަ

ނޑުމެންނަްށ ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނުތަެކއް، އެ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި  ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަށް ައިއއިރުަގއި އަުޅގަ

 20ވަނަ މާއްދާ އާއި  225ވަނަ ާމއްދާ ާއއި  22ހުށަހެޅި. މީގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައާސސީގެ 

މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް، ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތް މީހުން ބަންދުކުރެވޭ ގޮތްތަާކއި މީހުން  ވަނަ

ހައްޔަރުކުެރވޭ ގޮތްތަާކއި މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް އަތުލެޭވ ގޮތްަތކާއި މި ހުރިހާ ގޮތްތަެކއް. ެއހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ހުރި ޤާނޫނުތައް އުވާަލއި، އެތައް ޤާނޫނުތަުކގެ ތެރޭން ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައްަތްއ ތެރޭގައި ހުރި، ހިރަފުސްއަރާަފއި 

ނޑުމެން އެބަ  ނުޑމެންނަށް ނުބެހެއްޓޭނެ. އެ ޤާނޫނުތައް އަުޅގަ ކުރަންވާ ގޮތް އޮޅުބޮޅުްނއަރާ ކަހަލަ ޤާނޫނުތަކެއް އަުޅގަ

މި ދެކޭ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ މި ައއީ ވަރަށް ޖެހޭ ނައްތާލަން. އަޅުަގނޑުެމންގެ ޤާނޫނުއަސާީސ، އަުޅަގނޑުމެން 

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންގެ ާޚްއޞަ މަޖިލީހެއް އެއްކޮްށގެން މި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެްއ  މުހިއްމު ބޭނުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

ހުރިހާ  މިކުރީ ވަރަށް މުހިއްމު ބޭނުމަކަށް ޓަކައި. ދެން، މި ޤާނޫނުއަސާސީ ގެަނއުމަށްފަހުގައި ައދި މިއާ ތަޢާރުޟުވާ

ޤާނޫނުތައް ވެސް ބަަހއްޓަިއެގން ރައްޔިތުންނަކަެށއް ޢަމަލުކުރަންވާ ގޮތްަތކެްއ، އަދަބުދޭެނ ގޮތްތަެކއް، އުސޫލުތަެކއް، 

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި އޮތް  ހަމަތަކެއް ނޭނގޭނެ. އެހެންވީމާ، މި އޮތީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ހުރިހާ ބުރަ ޤާނޫނުއަސާސީެއއް. މި  އޮީތ ރައްޔިތުން ދެކެމުން އަންނަ ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ. އަޅުގަ

މަސައްކަތެއް މި ކުރީ މި ރާއްޖެ އިޞްލާޙާ ދިމާއަށް. ދެން، މިއާ ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނުތައް ބަހައްޓައި، ހަްއޔަރުކުރަންީވ 

ނޑުމެންނަކަށް ނުދެވޭނެ. ގޮތްތަާކއި ޕާސްޕޯޓް އަތުލެވޭ ގޮތްތަކާ، މި ގޮތްަތއް، ޮއޅުްނބޮޅުން އަރާ ކަހަލަ ގޮތްތަކަށް ައޅުގަ

 20ވަނަ މާއްާދގަާޔއި  25ވަނަ މާއްާދގަާޔއި  222ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާުފކޮށް 

 ވަނަ މާއްދާަގއި މި އޮތީ ވަރަްށ ސާފުކޮށް މިކަން ބަޔާންކޮށްފަ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

މެންބަރު  ޢިްއޒަތްތެރި އުތުރު ާދިއރާގެ ަމއްޗަްނގޮޅީޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލެއއް، 

 .މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ލިބިވަޑަިއގެންފަވަނީތޯ ެއގޮތަްށ 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަނީ. ެއއީ، އަޅުަގނޑަްށ ަގއިމުވެްސ ހުށަހެޅިފައިވާ ވާހަކަަތއް ާސިކއުލޭޓުކުެރވިފައި ުހއްޓަެއއް 

ނިަވޑަިއގަްނނަވަިއގެންތޯ އޮޅުޮބޅުންއަރާ ޮގތަށޭ ކިޔަިއގެން އެ ބޭފުޅުން ނުދެކެން. އަޅުަގނޑު ހުށަހެިޅ އިޞްލާޙުތައް ފެ

ނޑު ހުށަހަޅާފަިއ އޮންނާނީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ  އެ ވާހަކަދަްއކަވަނީ އަުޅަގނޑު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން. އެީއ، އަުޅގަ

އަަރއިގެން ުނވަތަ އެހެން ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ވެސް ކަްނކުރާ ޮގތުގެ ުއސޫލު. އެހެްނވީމާ، ެއ ތަންތާނގައި އޮޅުންބޮޅުން 

ތަނެއްަގއި ވެސް އޮޅުންބޮުޅންއަރަިއގެން އުޅެނީތޯ އަުޅަގނޑު ސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ. ެއއީ، އެހެން މި ދެންނެވީ 

އިޞްލާޙުތައް ނުފެނި؛ އެަކމަކު، ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލޙުތައް މިވެނި ގޮތަކޭ ކިުޔއްަވއިގެން އެހެން ބޭފުޅުން 

 ން ފެންނާތީ.ވާހަކަދަްއކަވާ ތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ޢާއްމުކޮށް މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލަށް ބަލާއިރުގައި އިޞްލާޙުތަެކއް 

އިުދގައި އޮންނަ ބަލައިގަނެ، އެ އިޞްލާޙުތައް މެންބަރުންނާ ހަމައަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ަމޖިލީހުގެ ަގވާ

ގޮތުން އެކަން އޮންނާނީ ކުރެިވފަ. މިއަދު ތި އިޞްލާޙުތައް، މި މައްސަލައާ ުގޅޭ ގޮތުން ުހށަހެޅިފައިވާ ިއޞްލާޙުތަކަީކ 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ދަށުން ބަލައިނުގަނެވޭނެ އިޞްލާުޙތަކެއް ކަމަށް ވާތީވެ ެއްއެވސް އިޞްލާޙެއް، ެއްއވެސް 

ނޑުވާނެ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާފަ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއ މެންބަރަކަށް ފޮނުވާފަ އިނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ކުރިން އަޅުގަ

ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  15ަގިއވާއިުދގެ ، 15/5ޤާނޫނު ނަންބަރު ، 11.1ކަމަކަށް ބަލައިނުގަންނަން. 

ހަތް ދުވަހަށް ވުރެ ިދުގ ، 15/5ރު ނަންބަރުގެ ދަށުން، އެ މާްއދާގެ )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެ ަމތިން ޤާނޫނު ނަންބަ

މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ަހއްޔަުރކުުރމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮުތެގ ޤާނޫނަށް އިތުރު ބޭފުޅަކު 

ވަނަ ިކޔުން ިއްއވަން.  3ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް، މި ިރޕޯޓަށް ވާހަކަެދއްކުމަށް އެިދަވޑައިުނގަންނަވާތީ މި ބިުލގެ 

ނުޑ މި މައްސަލަިއގެ ވޯޓަްށ ދާނަން. ، 12ޖެންޑާ ައއިޓަމު އެ ވޯަޓށް އެހުމަށް ހުރި މަސައްކަުތގެ ަގީޑގައި އަުޅގަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 

 އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް. .13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ކުިރައށް މި ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ުތގެ ދަުށން އަޅުަގނޑު މިހާއިުތރު އެހެން މަސައްކަ .13ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ، 2111/22ފަރާތުން، ކެލާ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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ނޑުމެން މި ކުރީ  ބޭންކިންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަުހސައިގެން ކުިރއަށް ދިއުމަށް. އަޅުގަ

ގަިޑއިުރ ނަގާފައިވާީތވެ، ކުރިއަށް މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް އަދި  1ހުށަހެޅިފައިވާ ކުްއލި މައްސަލައިަގއި  ދަންފަޅީފައި

ގަިޑއިރު އެަބ އޮތް. އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނެތުމާއެީކަގިއ މި ބިލަށް ފުރުޞަތެއް  2އިތުރަށް 

ނޑު ފުރަތަމަ އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރު ވަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ޚަލީލަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތަްށ هللا ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

ތު މަޖިލީހުގެ އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ކޮމިޓީތަކުެގ ބަހުސް ނެތިއްޔާ ފުރުަޞތަށް ޖެހޭ ވަގު

ޖަލްސާގައި، ޗެމްބަރުަގއި ތިއްބެވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރިޔާސަތުން އެދޭ ކަމެއް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ސަރުކާރުެގ 

، 2111/22ފަރާތުން ކެލޭ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާރިފު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ނޫނަށް އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ ބިލަށް ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑިއގަންނަވާ ެއއްވެްސ ބޭފުޅަުކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ބޭންކިންާއ ބެހޭ ޤާ

ނެތުމާ އެކު، އަދި ބަހުސްުކރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ އެްއެވސް ބޭފުޅަކު ނެތުމާއެކީަގއި ބިލުގެ ބަހުސް މިހާހިސާބުން 

ޯވޓަށް ެއހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް މިއަދު ، 12ޓަމު ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން. މި ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުން، އެޖެންޑާ އައި

ނޑު  1031 ގައި ވޯޓަށް ދާެނ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ހަމައެާއއެީކގަިއ، މި ވަގުތު ހުސްވަގުުތކޮޅަށް އަުޅގަ

ނޑައިލާނަން. ޝުކުިރްއޔާ.   މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލއްުވން[  ]އަށް  13:32އިން  12:31: ޖަލްސާ މެދުކަ
 

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު؛ ޔާސަތުގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގައި މި ބައްދަުލވީ ވޯުޓގެ ވަުގތަށް ޓަކައި. އެހެންކަމުން، ިމހާރު ވޯޓު ނެގުމަށް ޓަކައި  1031އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު 

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ން.ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ަދންނަވާލަ

 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އާދެ! މިއަުދގެ ވޯުޓގެ ވަގުުތގަިއ ދެ ވޯޓަކަށް ދަންަނވާލުމަށް އެބައޮތް. ެއއީ ފުރަތަމަ ިބލެއް ބަލަިއގަތުމުެގ ވޯެޓއް. 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކޮމިޓީން ނިންމަާވފައި ފޮނުްއވައިެދއްިވ ބިލެއް ފާސްކުރުމުގެ ވޯޓެްއ. އާދެ! ުހރިހާ  ،އެއަށްފަހު

ފުރަތަމަ ޯވޓަށް.  ،ލާނަންުރަވމުން މިހާރު ވޯޓަށް ދަންނަަވއިއަށްލަެދއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްވެސް ކާޑުޮކޅުތަްއ ެޗކްކޮ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްކެާލ ދާއިރާ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މެދު  ގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު އާއްޖޭގެ ބޭންކިންިދވެހިރާ، 2111/22

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢަލީ ޢާރިފްދާއިރާގެ މެންބަރު  ކެލާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 55    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11 ޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯ

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 55ޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީއަޅުަގނޑު މިހާރު މި 

. ނުފެންނަ 55. ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 21ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. 11ގެ އަދަދު؛ މެންބަރުން ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 

 .55. ޖުމްލަ؛ 25. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަަދދު؛ 55ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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 ޢަލީ އާރިފުާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު  ކެލާއެހެންކަމުން، ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، 

ގެނައުުމގެ ބިލު މަޖިލީހުން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބޭްނިކންއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ،2111/22ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު 

ބަލައިގަތުމަށް ވޯުޓގައި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ 

ނޑަައޅަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ   އަށް ފޮނުިވއްޖެ ކަމުަގއި ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުއޅޭތީވެ ކުޑަ ހިނދުޮކަޅކަށް ެއކަން ޙައްލުކުރުުމގެ ަމއްސަލަެއއް  ޓެކްނިކަލް މެޝިނެްއގައި ުކޑަކުޑަ 2 ވޯޓިން

ކަމަށް  ލަ ޙައްުލވެއްޖެއާދެ، މިހާރު ޓެކްނިކަލް ަމއްސަ މަސައްކަުތގައި މިހާރު އިދާީރ މޭޒުން... )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

ށްލަދެްއވުމަށް ވިދާުޅވަނީ. ެއހެންވީމާ، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވެސް އަލުން ާކޑުކޮޅުަތއް ެޗކްކޮއިދާރީ މޭޒުން 

ވުރެ ދިުގ  ދުވަހަށް ހަތް، 15/5އަުޅަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މިދަންނަާވލަނީ. ޤާނޫނު ނަންބަރު އަރުވަން. ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ގޮުތެގ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު  މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަުރކުުރމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ މުއްދަތަކަށް

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެ ފާސްކުރުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 55    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 21    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15 މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެްނ 55ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްމިހާރު މި 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 52. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 21ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަގއި . ވޯޓު 15މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުާވ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު؛ 

ންކަމުން، އެހެ .52. ޖުމްލަ؛ 25. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 52ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ދިގު މުއްދަތަކަށް މީހުން ބަންދުކުރުމުގައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުަގިއ  ހަތް ދުވަހަށް ވުރެ، 15/15ބަރު ޤާނޫނު ނަން

 ޯވުޓގަިއ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ވީ ގޮުތގެ ޤާޫނނު އުވާލުުމގެ ބިލު،ޢަމަލުކުރަން

  ސްވެއްޖެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ފާ

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.13

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަެތއް ނެތް. އެހެން މަސައްކަތް. މި ައއިަޓމު ތުރު . އ13ި އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ގައި 0:11ވާ ބުދަދުވަހު ހެނދުނު  2112ޮއކްޓޯބަރު  22ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާނީ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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