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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންނަށް ްއޒަތްތެރި ކުަގއި ކޮމިޓީ މި ފެށުނީ. ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ދެްއވި އިސް އެ `. މުޅި މަޖިލި

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަިއވެިރވެަވޑައި އެބަ ގަންނަވާ. މުިޅ  35 ަވގުތު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި މަރުޙަބާ ދަންނަވައި

. 1 ބައްދަުލވުން. އެޖެންާޑ ައއިޓަމު ވަަނ އަަހރު ބޭއްޭވ ފުރަތަމަ 2015މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ މި ަބްއދަލުވުމަކީ 

ޤާނޫނު ނަންބަރު ޅުއްވާަފއިާވ، ހުށަހަ ޖަމީލް ޢުޘްމާންގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ނަޑއެޅުން. ައޅުަގނޑު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ޤާނޫނަށް  ހިރާއްޭޖގެ އެްކްސޕޯޓް އިމްޕޯޓުދިވެ 79/31 ސުްނަގޑި ކަ

 ތަންދިނުމުގެ ގޮތުން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ މި ކަމަށް ފު

 ލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް. އަރުވަނީ ވި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ޚިޔާލެއް އޮެވއްޖެ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް މިއަންނަ ުބރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް ނިންމަން. މި ނޫން

އެހެންވީމާ، ވެސް ކޮށްލެވިދާނެ.  މި ދޫ  ،ނަ ނަމައަދި ބަލައިގަން ،ވާނަމަ އް ކަމަށްމި ހުށަހެޅުމެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ،

އްޔާ ެއއަށްވުރެން ައވަްސ ވެސް ކުރެވިދާނެ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ލަސްވާ ކަމަށް ެވްއޖެއެކަން 

ނޑު ހުށަހަޅަން  އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތިއްޔާ. ،ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް ނިންމަން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ައުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވަން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ  ޘްމާނަށް. ގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު އާދެ! އަުޅގަ

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލްގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑައަަޅއި،ށަހަޅަނީ މި ބިލުގެ ސުންގަިޑއަކީ މިއަދު ކަމަށް ައޅުަގނޑު ހުޤައްރިރު. ޝުކުރިއްޔާ މު މިއަދުން މިއަދަށް  ކަ

އޭޕްރީްލ މަހުގެ އެްއވަނަ ދުވަހުްނ  މިބިލު ނިންމާލަން. އެއީ މި ބިލުގެ ނުކުތާެއއް ފާހަގަކުެރވިފައި އެބައޮތް.  މި

ގެ ގޮތުަގއި އިްސެވ ޑިއުޓީ ގެ ކިބައިން ފަރާތެއް  ކުރަން ފަށާ ތާރީޚާ ދެމެދު އެްއވެސްޤާނޫނަށް ޢަމަލު  ފެށިގެން މި

ނޑައަޅާ މިންވަރު  ކުރުމުގައި މިޖެއަށް އެތެރެތަކެތި ރާއްނުވަތަ  ،ދެންނެވުނު މުދަލަށް ރިފަންޑުކުރެޭވ ޤާނޫނުން ކަ

ނުޑ ހުށަހަޅަން މިއަދުން މިއަދަށް ިމ  މިއަދު ސުންަގޑި ކަމަށް ަކނަޑއަޅައި ، ގޮތަށް އޮތީމަާޔ ވެްސ ެއއްޮކށް އަުޅގަ

  ނިންމަން. ޝުކުރިއްޔާ.ލު ބި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ނޑު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރިޝުކުރި އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. މިއީ  މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

އިޞްލާޙު މިގޮތަށް ފާސްނުވެ މިހާރު މާ ބަޔަކު އެދިއެދި އޮްތ އިޞްލާޙެއް. މި ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ހަމަ ވަރަށް ގިނަ 

ިޑއުޓީ ވެްސ  ދޭ، ސް ބޮޑު ަމއްސަލަައކަްށ ވާނީން ސަރުކާަރށް ވެމި މަހު ެއއްވަަނ ދުވަހުން ފެށިގެ .ލަސްވެއްޖެ

މުއްދަތު ލަސްވެފަިއވާތީ ިމ  ވުރެއެހެންވީާމ، މިހާރުވެސް އެކަީށގެންވާ ވަރަށް އޮންނަނީ.  ކުރާ ގޮތަށް މިއަނބުރާ ރިޓާން

ނޑު ާތއީދުކުރަން. ޝުކުދުން މިއަދަށް ނިންމުމަށް ހުށަހެމައްސަލަ މިއަ  ިރްއޔާ. ޅި ފަރާތަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީއަޅުަގނޑު 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ނޑު ވެްސ  އެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ ދެންމެގެ ކަމުެގ ބާވަތަށް ބަލާއިރުަގއި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ގުތަްށ ތަނަށް އަންނަ އެއްެޗއް ަވގުތުން ވަ ޖެހުނީ މި ކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު އެ ގޮތަށް އެ ވާހަހެންތާއީދުކުރުން

ވެްސ  ތަެކއް ިހމެނިފައި އޮތް ކަމެއގިނަ ައއިޓަމު މާ އެކަމަުކ އެހެންނަމަވެްސ،މި  ؛އިތުރަށް ނިންމުމުގެ ބަދަލުގައި 

 ،ގުޅިގެން ކަްސޓަމްސް އަދި ސަރުކާރުން ވެސް މިހާރު ނިންމާފައި އޮތީ ފަހަކަށް އައިސް މި މައްސަލައާ ދިއަނޫން. 

ކުރެވޭ ެއއްޗެީހގެ ރިފަންޑު ެވސް ދޭ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، މި ލަސްވެގެންދާ ވަރަކަށް ތެރޭގައި ކްލިއަރ މުއްދަތު މި

މިއަދުން  ،އެހެންވީމާ، މީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ވާނީދާނެ. ކަތްތަެކއް ކުަރން ވެސް ޖެހިގެންއިތުރު މަސައް

ނޑު ެވސް  ނިންިމއްޔާ ކަމަށްހުށަހެޅުމާ އޮތް ގޮތަށް އެކަން  ހަމަ އެ އޮތް ނަށްދަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރންމިއަ އަުޅގަ

ނޑުެގ  މަށް ވަންޏާ ބޫލުކުރަނީ. އެހެްނވެ، އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވީ އެހެން ހުށަހެޅުމެއް އޮެވއްޖެ ކަ ގަބޮޑަށް  އަޅުގަ

ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، . ކުރިއަށް ވެސް ދާން ބޭނުންނޭނޫވަން ބޭނުންބާއް ގޮުތަގއި  ގެޅުމަކީ އެއީ ހުށަހެޅުމެއްމި ހުށަހެ

 ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު ވެސް އެ ހުށަހެޅުމަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އޮތީ މިއަދުން މިއަދަށް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް  ދު ލބިފައި މިވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ހުށަހެޅި ތާއީ

 ހުށަހެޅުމެއް ކޮށްލެްއވުން އެދެން. އާދެ! ތަފާތު ހުށަހެޅުމެއް އޮްތ ބޭފުޅަކު ވާނަމަ ިއޝާރާތް ތަފާތު .ނިންމުމަށް

ްއޒަތްތެިރ . އިނަންލާން ބޭނުންފުޅެއް ނުޭވ. އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް ދަންނަވައިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހުށަހަޅުއްވަ

ޖެހުމެއް ނޯންނާނެ މި ވޯޓުގައި. އެހެންވީމާ، އިދާރީ ބެލް ދަންނަވާލަން. ކޮށްލެއްވުމަށްތައް ޗެކު މެންބަރުން ކާޑުކޮޅު

ނެގުމުގެ މަރުޙަލާަގއި ތައްޔާުރވާންޖެހޭ ކަންކަމަށް.  ތައްޔާުރ ވެަވޑަިއގަންނަވަނީ މި ޯވޓުމިހާރު އެ މޭޒުން 

ފުރަތަމަ ؛ 1،2ނަން. މިހާރު ަގނޑު ހަމަ ދަންނަަވއިލާ ހާރު ޯވޓަށް ދަންނަވާލުމުގެ ކުީރަގއި އަޅުމި )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ނޑި ަކނަޑއެޅުމި ސުންގަ ނަޑއަޅަނީ. ސުންގަ ގައި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން  2 މަށްފަހު ދެން އެޖެންޑާ އައިޓަމުޑި ކަ

ނޑައެޅުން އޮންނާނީ. އެހެންވީާމ، އެކުރިއަ ލާފަިއ ވައިވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަ ށް ގެންދާނެ ގޮތެްއ ކަ

ނޑު ގަވަނީ. ޢި ވެަފއި މިވަގުތު ެރޑީ އިދާރީ މޭޒު މި ދެ! . އާބޫލުކުރަންއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ވެސް ރެޑީކަުމގައި އަުޅގަ

 މާން ޘްލް ޢުރު ޖަމީގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަ ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. 

ޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިުލގެ ޤާނޫނަށް އި ހިާރއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުދިވެ 79/31ނޫނު ަނންބަރު ގާހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، 

ނޑަެއޅުމުގެ ގޮުތންސުންގަ މަރަދޫ ، ހުށަހަޅުއްވައި  މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުށީ ،ޑި ކަ

ދާއިރާެގ  ގެމަނަފުށީސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ޝަރީފް ތާއީދުކުރައްވާަފއި ވަނީ،  ޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދާއިރާގެ ޢިއް 

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުެގ  79/31ާޤނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންޢިއްޒަތްތެރި 

އްޒަތްތެރި މެދު އި މި ހުށަހެޅުމާ .ކަމަށް 2015ޕްރީލް އެ 20ިޑއަކީ ންގަޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލުގެ ސުޤާނޫނަށް އި

 ެއދެން.  ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުންމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލު އުޘްމާނު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް  :ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު

 

 85    ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 43    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 38    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:



  

 00 ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު:  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން

   38     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 20       ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 38         ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންެގ 85ޖުމްލަ އަދަދު؛  ކޮމިޓީގެނަތީޖާ. ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 38. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 43އަދަދު؛ 

ގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ ނެތް. ވޯޓު ދެްއވި މެންބަރަކު ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓު

 ގެމަނަފުށީ އެހެންކަމުން، ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން،  .38. ޖުމްލަ؛ 20. ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 38އަދަދު؛ 

ްޓ ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯދިވެހި 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންްއޒަތްތެރި އިދާއިރާގެ 

ނަޑއެޅުމަށް މި ނެގުނު ކަކަަމށް  2015ޕްރީލް އެ 20ޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ސުްނގަިޑައކީ ޤާނޫނަށް އިއިމްޕޯޓު 

 ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ ިއްއތިފާޤުން އެ ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ.ވޯޓުަގއި، 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން  ޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ ،ަސރުކާރުގެ ފަރާތުން .2 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ނައުމުގެ ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެ 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ނޑައެޅުން. މި ައއިޓަބިލުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް  ނޑު ހު ގެމުެގންދާނެ ގޮތެއް ކަ ުޅވާލަން. ދަށުން ފުުރޞަތު އަުޅގަ

 ގެމަނަފުށީ އާދެ! ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ތަރުތީބުން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޭނަން. އާދެ! ފުރަތަމަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ޖަމީލް މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

 ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓު  ދިވެހިާރއްޖޭގެ 79/31ވެސް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން މި ހުށަހަޅާލަނީ. އެއީ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުރިން

ނޑު ސުންގަ  ނޑު ިޑއެްއގެ ގޮުތަގއި ދާދި ދެންމެއަކު ފާސްެވގެން އެ ދިަޔއީ ޤާނޫނަށް އަޅުގަ  .ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށްައުޅގަ

ނޑު ހުށަހަަޅނީ މި ބިލުން ހަމަ މިއަދުން މިއަދަށް ނިންމާލުމަށްދެން ހަ  ޝުކުރިއްޔާ.  .މަ އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ދާއި ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަށް. އަުޅގަ

 މަނިކަށް.މެންބަރު މޫސާ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މޫސާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވޭރުހުޅުހެން

މި ބިލުގެ މަރުޙަލާަގއި  އަދި ކުރީަގއި  ،ދެއްެކވިއްރިރު. މި ބިލުަގއި ވާަހކަފުޅުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ުމޤަ

 ވިަޔސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި  ދިޔަ ކަުމގައިކިތަންމެ ބޮޑަށް އަޑުަގދަވެގެން ދެްއކެވުުމގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަ

ގެ ފަރާތުން މި ޕާޓީންނާއި އިދިޮކޅު އެމް.ޑީ.ޕީ  ޚާއްަޞކޮށް ސަުރކާރު ހިންގާ ކޮށްފައިާވކަން އެބަ ާފހަގަކުރެޭވ.ސާދިރާ

އިތުރަށް އަޅުަގނޑުމެން  ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަކަށް ެދން މުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައިނިންއަވަްސކުރަން ނިންމި

އާއެީކގައި ވޯޓުދިންިއރުގައި މި ކޮމިޓީގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެސް އެހަމަދަްއކަން އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ. ވާހަކަ

ވާތީެވ، އަުޅަގނޑަށް ވެސް ޮބޑަށް ތާއީުދކުރެވެނީ އިތުަރކަށް މިއަށް ްއގެ މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވާފައި ގިނަ އަދަދެ

ބި މީހުންނާިއ މިކަން ތަންފީޛުކުރަން ތިބި ެއއްެޗއް ބުނަން ތިއަޅުަގނޑުމެން ކުރާނެ ބަހުެސއް ނެތް ކަމަށް. އިދިޮކޅަށް 

ނޑު ަދންނަވަނީ މިކަން ނިންމާލަމާ  ވަރަށް ުއފަލާ، އެްއގަލަްށ އަރާފަިއ ތިބީމަ ފަރާތުން މިކަމަށް  އެީކގަިއ އަުޅގަ

 އުޅޭށޭ. އެހެްނވީމާ، ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން.

 

  ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 .ޙުސައިންމަނިކަށް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވިލިމާލޭ

އެްކސްޕޯޓް ގާނޫނަށް  ގެ އިްމޕޯޓ79/31ް، މު މަރުޙަލާގައިއީސް. ކޮމިޓީެގ މުހިއްޒަތްތެރި ރަ ިއއް  ޔާ ޝުކުރިއް

ޓެކްސް ބޮޑުކުރުުމގެ  ،ގޮުތގައި  ގެހެއް ފެށިގެންދިޔަިއރުގައި އިތުރު ެޓކުދިޔަ އިޞްލާަޙކީ މި އަހަރު އަލަށް ގެނެިވގެން

ން ާޚއްޞަޮކށް ދެ އައިޓަމެްއގެ ވާހަަކ. ެއ އިމްޕޯޓް އެްކސްޕޯޓްގެ ތެރެއި އީގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

މަޖިލީހުގެ ިމއަދުެގ މި ޖަލްސާގަިއ ހަމަހިމޭންކަން  ،މު މަސައްކަތް ަރއްޔިތުްނނާ ވަރަށް ޮބޑަށް ުގޅިފައި ޮއތަތީވެމުހިއް

ނޑު ެއއަށް މަރުޙަބާިކޔަމުން ހަމަ މިގޮތައިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ވަރަށް ެއކުވެިރ ގޮެތއްގަ  ށް މި ވޯޓަްށ . ައޅުގަ

ހަމަ ކޮމިޓީގެ ރެކޯޑަށް ޓަކައި  ،ނަމަވެސް. ދިއުމަށް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ

އަްށ އެމް.ޑީ.ޕީ މު މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ނިމިގެންދާއިރުމުހިއްމި  ،އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ނޑުމެންނާ  ވަަރށް މަދު މެންބަރުން، ޚާއްޞަ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބާނީ އެކަނި އަުޅގަ



  

މިއަދު ވެްސ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު. އެ މަނިކުފާނު  އެުކގައި މި ވަގުތު މި އިންެނވީ.

. އާދެ، މަދު ކަ. އަދި އިތުުރ؛ ޝަރީފް އެބަ އިންނެވި ލެްއވި އެ ޕާޓީަގއި ޑިމޮކްރަސީ ެއއްވަަރކަށް ނެތް ާވހަގޮަވއި

ނޑަށް މެންބަރުންކޮޅެކޭ ލެވުނީ. އެހެންވީާމ، ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެެދން. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ މީެގ ދަންނަވައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުން. އެ ޕާީޓގަިއ ެއްއވެސް ޑިމޮ ކްރަސީެއއް ނެްތ ބާނީ ވަަޑއިގެްނ އިންެނވީމަ ެއ ވާހަކަ އަުޅގަ

ކެންިޑޑޭޓަުކ ތަުނގަިއ ވިދާުޅވެދެްއވި. ޕްރައިަމރީއަކަށް ވެސް  ވާހަކަ މިއަުދ ެވސް ހަމަ ަވރަށް ކެރިަވޑަިއގެން މި

ނުޑ  ކުރިމަތިނުލައްަވއި މުޅީ ޕާީޓ އޮޔާދާތީ ކަންބޮުޑވުން ފާުޅކުރެްއވި. އެ މަނިކުފާނުގެ ކަންބޮޑުވުުމގައި އަުޅގަ

ޫބލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބު މިއަދު ކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ީލޑަރު ކަމަށް ގަވަމުން، ރައްޔިތުން އެ މަނިކުފާނަބައިވެިރވާ ވާަހކަ ދަންނަ

ނޑު ުޝކުުރވެރިަކމާމި ފެންނަނީ ކަމަށް ދަންނަވަމުން،   އެކު ފާހަގަކޮށް ވޯޓަށް ދަންނަވަން.އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު ފުރުޞަ ތު މި އަރުވަނީ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 ޝަރީފަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

މިހާރުން މިހާރަށް މި މައްސަލަ ނިންމާލުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް  ތަކަށް އެިދ ދަންނަވާލީ މިއަދުއަޅުަގނޑު ފުރުޞަ

ާތއީދު ލިބިއްޖެ. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމަން  ގޮތުން. ދެންރުމުގެ ތާއީދުކު

ނޑުމެންގެ ތާއީދު ހަމަ ންނަނީ މިހާރުވެސް މާ ލަސްވެއްޖޭމި ފެ . ަރއްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ލިބޭ ކޮންމެ ކަމަކަށް ައޅުގަ

ނޑާލެވޭ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އޮންނާނެ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު  ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމެއް. ޑިުއޓީ އެްއކޮށް ކަ

ނޑިވަުޅގަިއ ހަމަ މިކަން ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން، އަޅުަގނޑު  މި އެހެންވީމާ، މި ދަ

 މައްސަލަ މިހާރުން މިހާރަށް ނިންމަން އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއް هللا ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

 ށް. ރިފާޢަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު



  

ށް ވަރަށް ގިަނ ުޒވާނުންތަކެްއގެ ަޝކުވާ ޚާއްަޞކޮ ،މު ބިލެއްަގއި ހިއްޝުކުރިއްާޔ. އާެދ، މިއަުދ މި ފަދަ މު

 މޮޓޯސައިކަްލގެ ޓެކްސް ޮބޑުެވެގންދިއުމާ ގުޅިގެން. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަެއއާެއކީަގއި މި ސަިއކަލްެގ؛ލިބިގެންދިޔަ 

 ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެހިތަކާ ދިޔައިރުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕެގ ގިނަ ބަޔަކު އޭުރގައި މި ޓެކްސްގެ ބިލު ވާހަކަަދއްކަުމން 

ނޑުމެން ސަރުކާރުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުން  ރައީސް ޔާމީން މިކަމާ  ،ގެންދިޔަ. އެހެންނަމަވެސް، މިައދު އަޅުގަ

ނޑާލަން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމު ،ދޭތެރޭ ވިސްނަަވއި މު ވަގުުތކޮުޅަގިއ ގެ ބަހުސް މަރުޙަލާެގ ެއންމެ މުހިއްމި ޓެްކސް ކަ

ދެންމެ ނިހާން ފާހަގަކުރިހެން، އެ  ؛އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަެވެގން މި ދަނީ 

ނޑުމެން އެންމެންގެ މަވޯޓާ ،ބޭފުޅުންގެ ޙަޤީޤީ ލީޑަރު މިހާރު އެ  ؛ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މޫސާމަނިކާއި އަދި އަުޅގަ

ނުޑމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެ ބޭފުޅާ ވެސް ނެތް އް. އެހެންނަމަވެސް، ކަުމގެ ބާވަތުްނ ކަންނޭނގެ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ހަމަ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން އެ ފާހަގަކުރި ފަދައިން މިއަދުން މިއަދަށް މިކަން 

ނޑު  ނޑުެމން އެންމެން ވެސް ތާއީުދކުަރންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ މާ، ބޫލުކުރަން. އެހެންވީގަނިންމާލުމަކީ ހަމަ އަޅުގަ

ނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. ޝުކުރިއްޔާ.  މިކަމަށް ހަމަ އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން: ލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްތު

ނޑު ދެްނ ގިނަ ބައެއްެގ، ގިނަ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުތައް އަުޑއަހައިފިން. ދެން  ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަ

ކަމަށް  ުނަވތަ އިޞްލާޙެއް ނެތް ިޚޔާލުފުޅެއް ،ދޭތެރެގައިުތގަިއ އެްއވެސް ބަހުސެއް މިއާ ގޮ އަޅުަގނޑަށް ފެނުނު

ނޑަށް ފެންނަނީ ގިނަ ވާހަކަތައް މިގޮތަްށ ވާހަކަދެއްކުުމގެ ބަދަލުގަިއ ، އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

މިކަން މި ކޮމިޓީން ގޮތަކަށް ނިންމާލަދެއްވުން.  ،ސްވަންޏާ ނިމުމަކަށް ގެނެ ަކމަށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ނެތް

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާ ޝުކުރިއްޔާ އިރާގެ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 



  

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ 

ނޑު މިއަދު ހަމަ ވަރަށް އުފާ ،އް ހޯދީިއްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތެ ޝުކުރިއްޔާ  ވޭ ިމ  އެބަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ،ބޮޑު ާރއްޖޭގެ ުހރިހާ ރައްޔިތުންނާއި ުކޑަބިލަކީ މިއީ ދިވެހި ތެޭރގައި މި  އުމުރުން ދުވަްސވީ އަދި ައޅުގަ

ނޑުމެން އަބަދުމެއޮންނަ ސަގާފީ ކަންކަމަށް ެވސް ވަރަށް މުހިއް އެްއޗެްއ ހެދުން،  ބޭނުންކުރާ މު ބިެލއް. މިއީ އަުޅގަ

ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް  ،ދިއުަމކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށްޓެކްސް މާފުވެގެން ތަކެތިންގާމެންޓު 

ނޑު ގަ ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޫުލުކރަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ބިލު ބޮޑު ުލެޔއް ކަމަށް އަުޅގަ

އެކު ޝުކުރުދަްނނަވަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާވި ފަރާތަށާއި އަދި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވަހުށަހެޅުއް

އަދި މި ބިލަށް ތާއީދުކުރެްއވި އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިަކމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން. 

ނުޑ ވަރަށް ާތއީދު. އަދި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ބާނީ ކަމަްށާވ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕީ.ޖީ ލީަޑރުގެ ވާހަކަފުޅަށް އަޅު  ގަ

ވެސް ވަރަްށ  ސާމަނިކު، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ؛ ހަމަ އެ ބޭފުޅާއަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެިރ މޫ

ނޑު ވަރަށް ޝުކުުރއަދާކުރަްނ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް. އަޅު  ނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު އަުޅގަ  ގަ

ނޑުމެން މު ބިލުތަކަށް ދަންނަވާނީ މި ކަހަލަ މުހިއް  ނޑުމެންެގ މިޓީ މަރުޙަލާ ބަހުސްކުރެވިގެންކޮއަޅުގަ ާދއިރު އަުޅގަ

ނުޑ މެންބަރުން މި ކަމުގަިއ ބައިވެރި އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ަކމަށްވާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ގިނަ އަަދދެއްގެ ނުާވކަން އަުޅގަ

ނޑުފާހަގަކުރަން. ހަމައެާއއެކު ައޅު  ގައި ިތއްބެވި ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ހަމަ އެންމެހައިފާހަގަކޮށްލަން މަޖިލީހުގެ ފްލޯ ގަ

ތެޭރގަިއ ކަމާއި އަދި މިއަށް ވޯޓުދިންަކން. އެހެންވީމާ، އޭގެތާއީދުކޮށް ވާހަކަެދއްކި  ،ކޮށްމެންބަރުން މި ބިލަށް ތަޢުރީފު 

ނުޑ އިތުރު ބޭދެ ބޭފުޅުން.  މޫސާމަނިކާ އަޅުަގނޑު ފާަހގަކޮށްލާނަން ޝަރީފާއި ފުޅަކު މިތާ ނެތްކަން އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްގަ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ  ،ބޫލުކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، ިމކަން ފާހަގަކޮށް އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް މާލެއާއި ރާއްޖެތެރޭގައި ހެދުމުެގ އަޅުަގނޑު މިއަދަކީ މިއީ ަވރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް ކަމަށް ދެކި، 

ނޑު ދެކެްނ މިއަދަކީ. އެކަމަށް ަޓކަިއ  ރިކުަރއްވާ ވިޔަފާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އުފާވެިރ ދުވަެހއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ހަމަ މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް އަދިވެްސ ެއއް ފަަހރު ޝުކުރުދަންނަވަން. ިދވެިހ ސަރުކާރުން ިމގޮތަށް މި 

ހުރި ހުރިހާ ވުޒާރާއަކަށް ވަރަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ މިކަމާ ުގޅުން ށާއި އަދިއަންމަވައިދެްއވީތީވެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާނި

ދަންނަވަން.  ައޅުަގނުޑެގ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ،އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު ރައްޔިުތންގެ ނަމުގައި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު ތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްއިްއޒަ ޝުކުރިއްޔާ

 އަށް. ޙުސައިން ޝަހުދީ



  

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ދީދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހު ހަނިމާދޫ

ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ފަރާތުން ެވސް ހަމަ ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮތް ވާހަަކ  ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިބލަށް، އަުޅގަ

ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން. ރައްޔިތުންނަށް ަތކުލީފެއް ލުިއެވގެންދާ ކޮންެމ ކަމެްއގަިއ އަުޅަގނޑުމެންެގ  މެންއަޅުަގނޑު

ނޑުމެން ވެސް މި ބިުލ ީވހާވެސްފުރިހަމަ  ައވަހަކަށް ނިންމަިއ؛  އެއްބާރުލުމާއި ާތއީދު އޮންނާނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ދިއުމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. މިއަދުން މިއަދަށް ނިމިގެން ދިއުމަށް،ނިމިގެން

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ  ޔާޝުކުރިއް ިއއްޒަތްތެިރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ފަރު ދާއޫދަށް.މެންބަރު ޖަޢު

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ފަރު ދާއޫދުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢު

ނޑަްށ ެވސް  ގެުދވަހެއް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު ވަރަށް އުާފވެރި  ރިްއޔާުޝކު ،އާދެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ގެ މެންބަރުން އެްއގަލަކަްށ ތަކެއްސިފަވަމުން މި ދަނީ. އެއީ މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަްނނަވާ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީ

ނޑަކަްށ ފަހު ބިލަކާއަރަިއގެ  ގެ މެދު އެއްގޮަތކަށް ވާހަކަަދއްަކއި، އެްއގޮަތކަށް އެއްަބސްެވވޭ ދުވަެހއް ން ދުވަްސގަ

ނޑަށް ިމއަދު  ނޑު ގަ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ގޮުތަގއި މި ހުށަހެޅޭ ބިލަކީ ވެސް ިމއީ  ބޫުލކުރާމި ފާހަގަކުރެވެނީ. އަުޅގަ

ޑަށް ބޭރުވެގެްނގޮސް ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ގުޅުްނ އޮތް ބިލެއް. މިއީ ަރއްިޔތުންގެ ކަންބޮުޑވުންތައް ވަަރށް ބޮ

މެންޓްސްއާއި ައޅުަގނޑުމެްނ ގާިއވިގެންިދޔަ ބިލެއް މި ބިލަކީ. އެއީ، ސްތައް ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އަޑުއިހުސާ

. އަދި 0އިން ހަމަ %ދިޔައީ. ގާމެްނޓްސް މި މި ަތކެތީގެ ިޑއުޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަެވގެން، ސައިކަލާބޭނުންކުރާ 

ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެިރކަން ގޮތަށް ަސއިކަްލގެ ޑިުއޓީ ވެސް ބަދަލުެވގެްނ މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިީއ  ކުރީަގއި އޮތް

އަޅުަގނޑުމެންންށް އިހްސާްސކުރެވޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މިކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުކުރަން 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ޔާމީންގެهللا ޢަބްދުދިވެހި ސަރުކާރަށް، ޚާއްޞަޮކށް ރައީސް  ސިޔާސަތުތަކަށް. ދެން، މިއާއެކު އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް މިއަދު މިތަށް މިގޮ، އޮތީ މިހާ އަމާންކޮށް ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު ފެންނަމުން  ،ތަޅުން މިހާ ސާފުކޮށް އަުޅގަ

ވެސް މި ދަނީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މެންދުރު ކުރީގެ ދަންފަޅީގައި ފާސްެވގެންދިޔަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އިޞްލާުޙގެ 

ގެނައުްނ ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެަފއި ވެސް  މިހާރުން މިހާރަށް ،ވެސް ހެންވީމާ، އެ އިޞްލާޙަކީ މިހާރުސަބަބުންނޭ. އެ



  

ން މުވެސް ތަޅުޯތ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް، މިހާރުއޮތް ިއޞްލާޙެއް މި ގެެނވުީނ. އެހެންވީމާ، ެއކަމުެގ އަަސރު އިނގޭ

މިއަދުން މިއަދަށް  ފެންނަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާޮކށް، ހަމަ

މަލުކުރަން ހަމަ ގޮތުަގއި އެ ިއޞްލާޙަށް ޢަ ބޫލުކުރާމާއިން ފެށިގެން ވެްސ އަުޅަގނޑު ގައޭތި ފާސްކޮްށ، މާދަ

އޮތީ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ޓަަކއި އެކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލާ ވާހަަކ މި ފައްޓަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ިމކަން 

 ރިއްާޔ.ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް.

 

  :ވާހަކަދެއްެކވުން މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު

މުޤައްރިރު. އާދެ، މިއަދަކީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް މޫނުމަތިން ހަމަ ވަރަށް ހިނިތުންވުމެއް ފެނިގެންދާ  ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ެވސް މި ފުރު ނޑޫލާހިން  ،ވަނީޞަތުގައި ފާހަގަޮކށްލަން ބޭނުންދުވަހެއް. އާދެ، އަުޅގަ މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަ

މިއަދުން  ،ކުރަނިވި ބިލަކަށް ާވއިރުަގއި، މި ބިލަކީ ހިނދުން ހިނދަށްންނަށް މަންފާބުއި ފުރައިން ފެށިގެްނ ެއންމެފެން

 މިއަދަށް އަޅުަގނޑުމެން ފާސްޮކށް ނިންމަންޖެހޭ ބިލެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ މި އަރުވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޅުގަ

 .އަޙްމަދު އަސްޢަދަށް

 

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަސްޢަދު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ހަމައެކަނި ބުެނލަން ބޭނުންވަނީ  ޭމގަިއ  1އަޅުަގނުޑ ވެްސ މި ބިލަްސ ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

މޭގަިއ  1ސަން ޢަލީ ވަޙީދަށް، އަޅުަގނޑުމެން ެވސް މި ތިބީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މި ބިލަށާއި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެޗއަރޕާ

ނޑުމެން މި ތިބީ.  މަނިކުފާނު ބާއްވާ، ތިޔަ ބާްއވާ ޖަލްސާއަށް ވެސް ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުެވގެންނޭ އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން



  

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝު ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް.

 

 ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

އަށް މި ބިލަށް، ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މުަޤއްރިރު. އަުޅަގނޑު ވެސް ަވރަށް ފުރިހަމަ

ނޑުމެން ކޮމިޓީ ސްޓޭުޖގައި ކުީރގައި ވެސް ިމކަމަށް، ައގު ބޮުޑކުރާތީ، ޑިއުީޓ  ތާއީދުކުރަން. ޙަޤީޤަތުަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެން އަބަދުވެސް އެދެީނ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާ ނޑުެމން އިންކާރުކޮށްފަިއވާނެ. އަުޅގަ ތުން ބޮޑުކުރާތީ ެއކަމާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެދެނީ ރައްޔިތުންނަށް ލުެޔްއ ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑުމެން އަބަދުެވސް ތިބޭނީ  ވެސް އަދި އަުޅގަ

 ތައްޔާރަށް. ެއކަމަށް ތާއީދުކުަރން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއވެރިެވވަަޑއިގަންަނވަން ފުރުޞަތަށް އާދެ، މި ހިސާބުން މި ބަހުސްގައި ބަ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

އެދިަވޑަިއގެންނެވި އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި މި ނިމެނީ. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ެކވުްނ:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަެދއް

ނޑުމެްނނަށް މި ބިލުން ފާގަވެގެން މި  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ައޅުަގނުޑ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް ވެސް މި ދަންނަވާލީ އަޅުގަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސިޔާސަތުަގއި ރަްއޔިތުންނަްށ هللا ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ޗަށް ބަހައްޓާ ކުލުނުެވރިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޯާގވެރިކަން އަދި ރަްއޔިތުންގެ މައް

ސާފުވެގެން ހިނަގއްޖެ. ރަްއޔިތުންނަށް ބުރައެއް ޖެހޭ ޮކންމެ ފަހަރަކުމެ އެ ބުރައިން ސަލާމަތްކޮށް، ޭއގެ ުލިއ 

ނޑުމެންނަށް ފެނި ގެން މި ދަނީ. އާދެ، މިފަދަ ކިތަންމެ ހޯއްދަވައިެދއްވުމަށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކޮށްެދްއވާ ތަން އަުޅގަ

ޔާީމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ަހއިސިްއޔަތުން هللا ކަމަކުން މިވީ ކުަޑކުޑަ ުދވަްސކޮޅުެގ ތެރޭަގއި ޢަބްދު

ށް ޓަކަިއ ދައުލަތުގެ ެއކިެއކި މުއައްަސސާތައް ގުިޅގެން، އަދި ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި  މި ގެންދަވާ، ކުރިއެުރވުމަ

މި ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުަތކަކީ އަސްުލގައި ވަރަށް ކުުރކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ިހންގާފައި އަދި ޭއގެ ނަތީޖާ 

ނެރެދެއްވާފައި ހުރި ކަންތައްަތކަށް ވާީތވެ، އިދިޮކޅު ފަރާްތތައް މޭކަރަިއގެން، ހިތަށް ުއނދަގޫެވގެން ކަރުނަ ބާަލއި 

ން މި ދަނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ެނތި އެ ބޭފުޅުން އިންކާރުކޮށް، އިޢުތިރާޟްކުރަމުން މި ދަނީ މިފަދަ ކަންތަކެއް ކުރަމު

ޔާމީން هللا ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން، ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަހިއސިއްޔަތުން ޢަބްދު

ނޑު ެއންމެ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުާރ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެނެސްދެއްވަުމން ގެންދަވާތީވެ. ޙަޤީޤަތުަގއި މި ބިލަކީ މިއީ އަޅުގަ



  

އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ އިބާރާތްތަކެއް މީގެތެޭރގައި ހިމެނިެގންދާ، ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ލާބަޔާއި މަންފާ، އަދި ޭއގެ 

ނޑު ފަށްފަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޮނިމީރުކަން ލިބިގެންދާނެ ގޮތަށް ބައްޓަންވެަފއި އޮްތ ބިލަކަށް ވާތީވެ އަުޅގަ

ނުޑގެ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންގެ ފަާރތުން ވެސް. ޝުކުިރއްޔާ.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑު ފުރަތަމަ މަޑުކޮށްލައިގެން މި އިނީ މި ވަރަށް އަވަހަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ެއއްެޗްއ ނުބުނެ، އެންމެންގެ ތާއީދު ނިންމަން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ވިދާޅުވެފަ  އި، ވިދާުޅީވމަ އަޅުގަ

އޮތީމަ ވީހާ އަވަަހކަށް ޯވޓެްއ ނަގަިއގެން ނިންމާލުން ެއީއއޭ މީެގ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތަކީ. އެހެންނަމަވެްސ މިހާރު 

ނުޑ ތާއީދުނުކުރާ މީހެއްގެ ގޮ ނޑު ެއއްެޗއް ނުބުނެފިއްޔާ އަުޅގަ ުތަގއި ެވސް ވެދާނޭ. އެހެންވީމާ، ހިތަށް މި އެރީ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ގަބޫލުުކރާ ގޮުތގަިއ ރަްއޔިތުންނަށް  ނޑު ެވސް މި ފުރުޞަެތއް ޯހދީ. އަުޅގަ އެހެން ނުވާްނވެގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތިބެނީ އަބަދުވެސް، ވަކި މިއަދަކު ނޫން؛ އަބަދުވެްސ  ލާބަޔާއި މަންފާހުރި ކޮންމެ ކަމެއްަގއި އަުޅގަ

. ހަމައެާއއެީކަގއި ދިވެހިާރއްޖެއަށް ިމއަދު މި ލިބެމުންދާ ތަރައްޤީއާިއ ކުރިއެރުމަީކ ެއއީ ިމއަދު ތާއީދުކޮށްގެން

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ހަުރދަނާ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން هللا އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނޑުމެން އެން މެން ގަބޫލުކުރަމު. އަިދ ހަމައެއާިއއެީކަގއި އިދިކޮުޅ ލިބެމުން އަންނަ ކުރިއެރުެމއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެކެ އެންމެ ރުޅިއަންނަ މައްސަލައަކަށް ެވގެން މި އުޅެނީ ރައީސް ޔާމީނަކީ ވަޢުދުފުއްދަާވ  ފަރާތްތަކުން އަޅުގަ

 2018އޭެގ ސަބަބުން  ބޭފުޅަކަށް ވެަފއި، އެ މަނިކުާފނުގެ އިޤްތިޞާީދ ވަޢުދުތަްއ ފުއްދަމުންގެންދަވާތީ. ހަމައެެހންމެ

ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ރިާޔސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ނުލިބިދާނެތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ 

ނޑުމެންަނށް މިއަދު މަގުމަތިންނާއި އަދި އެ ނޫން ތަންތަނުން ފެންނަމުން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި  ކަންބޮޑުވުެމއް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަކީ އަބަދުވެސް ތަަރއްޤީއަށް ފެންބޮަވިއގެންފަިއ  މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ތިބި ރައްޔިތުންތަކެޭކ. ރަްއިޔތުން ބޭނުންވަނީ މި ޤައުމުަގއި ހަމަޖެހުމާއި ސުލްޙަމަސްލަޙަތު ޤާއިމުވެފައި އޮންނާށޭ. 

ދީނުގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައި ައބަދުގެ އަބަދަށް ދެމިއޮންނާނެ  ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މި ޤައުމު މާތްވެގެންވާ ިއސްލާން

ގޮތަކަށް ކަންތައް ެވގެންދިއުމޭ. ރައްޔިތުްނ ބޭނުންވަނީ އެ ީމހުންގެ ޖީބުތަކަށް މުއްސަނިދަކން އިތުރުެވގެންދާނެ ގޮތެކޭ. 

ވެފައި އޮންނާށޭ. ަރއްޔިތުްނ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަީނ ެއ މީހުންގެ ޅަދަރީންނަށް ރަނގަުޅ ތަޢުލީމެއް ލިބޭނޭ މަގު ފަހި 



  

ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް އެކަީށގެންވާ ފެްނވަރެްއގަިއ އެބައިމީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ 

މާޙައުލުތަކުން ލިބިގެންދާނެ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައި އޮންާނށޭ. މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ނަޒަރު ހިންގައިާލއިރު މިއަދު 

މި އޮތް ެވރިކަމަކީ މި ހުރިހާ ކަމަކަްށ ސަމާލުކަންދޭ، ދިވެހި ަރްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ  ދިވެހރާއްޖޭަގއި

ޚިދުމަތެއް، ކޮންމެ ރޮނގަުކން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަރަްށ ޤާބިލު ވެރިކަމެކޭ. ހަމަެއއާިއއެީކގައި ަރއީސް ޔާމީްނ 

ބައްލަވަމުންނޭ. ވަކި އެކަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންެގ  ގެންދަވަނީ ވަރަށް ގާތުން ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ ހާލުއަހުވާލު

ކަންތައްތަކަކަެށއް ނޫނޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަޒަރުފުޅު ހުއްޓިފައި ހުރީކީ. އެކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހާމަވެގެން މި ދަނީ، 

ނޑެއް ހުޅުަވއިފި މަރަދޫގައި ފުޓްސެްލ ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއވެމުން މި ދަނީ ހުޅުދޫގައި ފުޓްސެލް ދަ

ނޑެއް ހުޅުވުމަށް  ނޑެއް ހުޅުވައިިފ، ނައިފަރުަގއި ފުޓްސެލް ދަ ނޑެއް ހުޅުަވއިފި، މީދޫަގއި ފުޓްސެލް ދަ ދަ

ތައްޔާުރވަމުންދަނީ. މީގެން މި އެނގެނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮްނމެ އުމުރުފުރަޔަކަށް ވެްސ؛ ެއއީ އެންމެ މުސްކުޅި ބޭފުޅުން 

ފުޅުްނ ކަމަށް ިވޔަސް، ޒުވާން ބޭުފޅުން ކަމަށް ިވޔަސް، އަންހެން ބޭފުޅުން ކަމަށް ވިަޔސް، ކަމަށް ވިަޔސް، ހަރު ބޭ

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަކަށް ބޭނުންފުޅުވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މި ސަރުކާރުން ހަމަ ވަރަށް އަވަދިނެތި 

ބަލަން، އެއަށް ސަމާުލކަންދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ިމ މަސައްކަތްކުރަމުންގެންަދވައޭ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޖަހާ ސަކަރާތް 

ވެރިކަމުަގއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުުޅވެަވޑަިއގަންަނވަނީ ޤައުަމއިގެން ކުރިއަށް 

ދީގެން ެއ ލުކަންވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ެއއްގޮަތކަށްވެސް މަގުމަތީަގއި މި ޖަހާ ސަކަރާތްތައް ބަލައި، ދޭ ޑޭުޓތަކަށް ސަމާ

ނޑުތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުަކޒުތަާކއި  ކަންތައް ހިނަގިއފާނެދުވަސްދުވަހު  ގޮތަކަށް ވިސްނާަވޑަިއގަުތމެއް ނެތި ފުޓްސެލް ދަ

މި ހުރިހާ ކަމެއް، އަދި މީގެއިތުުރން މާލެއާއި ހުޅުމާލޭއާ ދޭެތރޭގައި މި އަޅައިދޭ ބްރިުޖ ، ސްޕޯޓްސް އެރީނާތަކާ 

ަރީއސް ޔާމީން ވެިރކަމަށް ަވޑަިއގަތުމަށް އެންމެ ބޮޑު ިހއްސާެއއް އަާދކުރާ ެއއް ކަންތަކަށް. ގައި  2018ވެގެންދާނީ 

ނޑުމެންނަށް މި ަމޢުލޫމާތު ލިބެނީ މާލޭގައި މި  ހަމައެއާެއކީަގއި އައިެހވަންެގ ޕްރޮޖެކްޓު ފަދަ، ނޫނިއްާޔ ިމހާރު އަުޅގަ

ާއއެީކގައި ކައިީރަގއި މި އޮތް އެނބޫދޫފަޅުގައި ވަރަށް ވަރުގަަދ އޮތް ިވޔަފާރިބަނދަރު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުން. ހަމައެ

ޕްރޮޖެކްޓެއް ފެށިގެން ދާންއުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބެމުން މި ދަނީ. ހުޅުމާލެ އެތައް ުގނައަކަށް ހިއްކައި އެ ތަން 

ނޑުމެްނގެ ފެހިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ިހނގަމުން މި ދަނީ. ައއްޫޑ އެއަރޕޯްޓ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ހަމަ  އަުޅގަ

ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ވިދާޅުވަނީ ހަމަ ޙަޤީޤީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކަށް ެވގެންދާނޭ. މިހިރަ އަޑުތަކާއި 

ނޑުމެންެގ އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި  މިހިރަ މަންޒަރުތައް ކަންފަތަށް އިވި، ލޮލަށް ފެންނަމުން ދާންފެށީމާ، އަޅުގަ

ނުޑ ވާހަކަ ތަންޮކޅެއް ިދުގވީމަ އުޅެނީ ހަމަ ހަދާނެ ގޮ ތް ބޮޑުެވގެން. ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިގެން. މިހާރު އަުޅގަ

ނަޑށް އިތުރު ކަންތައްަތކެްއ  ނުޑގެ އެުކވެރި ބަެއއް ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އަޅުގަ ކަންނޭނގެ، އަުޅގަ

ންދާ ދުވަހު، މިއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އިތުރުކޮށްދެްއވަމުން އެބަ ގެްނދޭ. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ މިފަދަ ބިލެއް ނިމިގެ

ވާހަކަދަްއކަން އެބަ ޖެހެއޭ. ިއނދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ިވސްނައިދޭން އެބަ ޖެހެއޭ، މި ބިލަކީ ކިހާވަެރއްގެ މުހިއްމު 



  

ންކަްނ ބިލެއްކަން. މިއަދު ކޮންމެހެން އެ ބޭފުޅުން މި ބިލަށް ތާއީދުކޮށްފައި، ނޫނީ މިތާގައި ައޑުގަދަކޮށްަފއި، މި ކަ

ނުކޮށްގެން އުޅެީނކީ ރަްއޔިުތންނަށް މާ ބޮޑު ލުޔެއް ލިބޭތީ އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހިގެނެއް ނޫން. ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް 

ފައިދާކުރާނެ ކަމަކަށް ފުރުޞަތުދޭކަށް ވެސް ނޫން. އެ ބޭފުޅުންނަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ރަްއޔިތުންނަށް، އެްއގޮތަކަްށވެސް 

އް ލިބޭ ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރާނެ ބަެއއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ހެެވއް އެދޭ ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންނަށް މަންފާއެ

ލާބައެއް އެދޭ ނަމަ، ަރއްޔިުތންނަށް ކުރިއެރުމެއް އެދޭ ަނމަ، މި ޤައުމު ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރެއަްށ ަވއްަޓއިލާކަްށ 

ތީ މަގުމަތި އަމާންވެގެން. ރަްއޔިުތންނަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބެން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ. ރަްއިޔތުންނަށް ހަމަޖެހުމެއް އޮ

އޮތީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ފޯރުޮކށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީގެން. މި 

ަތެކއް ނުކުރާނެ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަމަށް ހުރަސްއަޅަިއ، ބޭރުގެ ޤައުމުތަުކގައި ިދވެހިރާއްެޖ ބޮއިކޮޓުކޮށް، މި ކަންތައް

ހެޔޮއެދިަވޑަިއގަންނަވާ އެްއެވސް ބޭފުޅަކު. މިއަދު އެ ޭބފުޅުންނަށް ނެތީ މިތާ ތެރެއަށް ވަދެ ައޑުގަަދކުރެވެން. 

ދެންމެގައި އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު އެ ވިދާޅުވިހެން މިއަދު ތިޔަ ފާސްކުރެއްވި 

ްއގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ މަގުފަހިވެފައިނެތީމަ ދެން މަޑުމަޑުން ތިބީ. އެއްގޮަތކަށްވެްސ އިޞްލާޙެ

އެއީ ަރއްޔިތުންނަށް މާ ހެޔޮއެދިގެންނެއް ނޫން. އެހެންނޫންނަމަ މި ބިލަށް ވޯޓުދެއްުވމަށް މި ތަނަށް ވަޑައިގެްނ 

ބޭފުޅުން ނުކުމެ ވިދާޅުވެވޭނީ ތިމަންނަމެން މިތިބީ ރައްޔިތުންނާ  ތިއްބެވީސް. މި ބިލަށް ވޯުޓދެއްވީމަ ނޫންތޯ އެ

އެީކގައޭ. ަރއްޔިތުންނަށް މަންފާހުރި ވޯޓެއް އަތުެވއްޖެްއޔާ ތިމަންނާމެން އޭގައި ަބއިވެިރވަމޭ. އޭަގއި ބަިއވެރިުނވެ، ދެްނ 

އްގަިއ ތާއީދުކުރާ ބައެކޭ ބުނީމާ މިތާގައި ތިބެގެން ތިމަންނަމެންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައެއް ލިބޭ ކޮންމެ ކަމެ

ނޑުމެންނަށް އެްއގޮަތކަށްވެސް ބަަލއިގަެނވޭނެ، ގަޫބލުކުރެވޭނެ ވާަހކަެއއް ނޫން.  ޢިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އެީއކީ އަުޅގަ

ެގ އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިފަދަ މުހިއްމު ބިލެއް ރައްޔިުތންނަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުން

ނޑުމެންގެ ކޮންމެ  ނޑުމެންގެ ތާރީުޚގައި ަރން އަކުރުން ފަވާލަންޖެހޭ ކަެމކޭ. އަުޅގަ މަޖިލީހުން ނިމިގެންދިއުމަކީ އަޅުގަ

އިންސާނަކީ ވެސް ަކިއގެންބޮއިގެން ނޫނީ ދުނިޔޭގައި އުޭޅވޭނެ ބައެއް ނޫން. ތަރައްޤީައށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަެކްއ 

ނޑުމެންނަށް ިހންދަމާ ލައިގެން ތިވެބެން އޮތީ ކަިއގެންބޮިއގެން، އުުނއޮރިޔާްނ ނިވާކޮްށގެން. އެހެންވީމާ، ކުރަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ބިލަށް ތާއީދު؛ މިއަދު މިއީކީ މާޒީއެއް ނޫން. ފަސްދޮޅަހުގެ އަހަރުތަކެއް ނޫން އިނގޭޯތ 

ނޑުމެން ނަޒަރު ހިން ނޑުމެންނަށް އޭރު ފުޭދ މިއަދު މިއީކީ. ފަސްދޮޅަހުެގ އަހަރުތަކަށް އަުޅގަ ގައިާލއިރު ައޅުގަ

ނުޑމެންނަށް އޭރު ފުދޭ ގޭަގއި  ނޑޫކޮަޅކާއި ހަކުުރކޮޅަާކއި އުނުއޮރިޔާން ިނވާކޮށްލާނެ ޭފރާންކޮޅެއް އޮތީމަ. އަުޅގަ ހަ

ނޑުމެންނަށް އޭރު ފުދޭ އަުތކު ނުޑމެންނަށް އޭރު ފުދޭ ޭގގައި ީޓވީެއއް ނެތަސް. އަުޅގަ ރީަގިއ ރޭޑިޯއއެއް ނެތަސް. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް އޭރު ފުދޭ އަރާނެ ފައިވާނެއް ނެތަސް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މިއީ މި  ގަިޑއެއް ނެތަސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ގޭގައި މިހާރު ހުރި ޓީވީ ދޫކޮށްލާފައި  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު އެ ދުވަހެއް ނޫން. މިއަދު އަޅުގަ

އެއް ބަހައްޓަން. އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ެއއަށްުވރެ ރަނގަޅު، އަތުަގއި މިހާރު އެއަްށވުރެ ބޮޑު، ެއއަށްވުރެ ޮމޅު ޓީވީ 



  

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ޫޔރަޕު ފެންވަރުގެ ދިރިުއޅުމަށް  މި އޮތް ަގޑިއަްށވުރެ ރަނަގުޅ ގަިޑއެްއ އަޅާލަން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ އިތުރު ފުރުޞަތުތައް ފަހިވެގެންދާން ޢިއްޒަތްތެިރ  ދާން. މިކަންކަމަށް ދާން ބަލާއިރު، އަުޅގަ

މުޤައްރިރު. އިތުރު ފުރުޞަުތތައް ފަހިވާން އޮތީ ަރއީްސ ޔާމީންގެ އިޤްތިޞާދީ ިސޔާސަތުގެ ތެެރއިން، އެއަްށ 

އެއްބާރުލުން ދީގެން. އެއީ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރާނެ ފުރުޞަތުދީގެން. އެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދީގެން، 

ރުލުންދީގެން މަސަްއކަްތކުރީމާ. އެހެންވެގެން އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ހުރިހާ އެއްބާ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތިބީ ރައީސް ޔާމީނާ އެކީަގިއ ވަރަށް  ސާބިތުވެ، މި ޤައުމު އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އާ 

މިންތަކަކަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ަވރަށް ކެތްތެރިކަން ކުަޑވެފަޭއ. ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި، ތަަރއްޤީގެ އާ އުސް

ނޑުމެންނެއް މޭ  ެވސް  27އަންނާތީ ކަންބޮުޑެވގެނެްއ ނޫޅެން. ފެބުރުވަރީ  1ވަރަށް ސާބިތުކަމާ އެީކަގއޭ ިމތިބީ. އަުޅގަ

އޭ މާ ބޮޑު  1ެއކޭ، މޭ  27ވެސް އަންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފެބްރުއަރީ  1އައި. އެ ދުވަސް ވެސް ދިޔަ. މޭ 

ތަފާތެއް ނެތް. ެއ ެވސް ުދަވހެއް، މި ވެސް ުދވަހެއް. ުދނިޔެ ދެމިއޮތްހާ ދުވަހަުކ ދުަވސްތައް ދާނީ ތަކުރާުރވަމުން. 

ެވސް އަންނާނެ. ދުނިޔޭަގއި ިތބި ބަޔަކަށް އެ ުދވަސް ވެްސ ފެންނާނެ. އެ ދުވަސް ހަމަ  1ދުނިޔެ ދެމިއޮތިއްޔާ މޭ 

ނޑުމެން ހަމަ އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މޭ  މާޒީއާ އެުކެވގެން ގަިއ ވެސް އުޅޭނީ މި ޤައުމަށް  1ފަހަތަށް ދާނެ. އަޅުގަ

ޚިދުމަތެއް ކޮށްދެވޭތޯ. ަރއީްސ ޔާމީން މަސައްކަްތކުރަްއވާީނ މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާހުރި ކަމެއް އެ 

ނޑެއް ހުުޅަވއި ދެވޭތޯ. ކޮންމެވެސް ތަނެްއގައި ސްޕޯޓްްސ ދުވަހު ވެސް ކޮށްދެވޭތޯ. ކޮންެމވެސް ތަނެްއގައި ފުްޓސެ ލް ދަ

އެރީނާެއއްގެ ބިންގާ އަުޅްއވަިއދެވޭތޯ. ކޮންމެވެސް ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އިތުރު ޚިދުމަތެއް ފައްޓަވައިެދއްވޭތޯ. ކޮންެމވެްސ 

ރީމެންޓެއްގައި ޮސއިކުެރވޭތޯ. ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ފެށޭތޯ. ކޮންމެވެސް ބޭރުގެ އިންވެްސޓަރަުކ ގެނެސްގެން ކޮންމެވެސް ެއގް 

ނޑުމެންނަަކށް ވަގުެތއް ނެތް މަގުމަްއޗަށް ނުކުމެ ސަކަރާތްޖަހާކަށް. އެ  ނޑު މި ކުރާ ަމްއސައްކަތަީކ. އަުޅގަ މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޤައުމުގެ   މީހުންނާ ބައިވެރިވެގެން މައްަލވަކުރާކަށް. ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން އެކަން ކުރާކަށް. އަޅުގަ

ޔާމީން ެގނައީ ވަރަްށ ފޮނި ުއއްމީދެއްަގއި އިނގޭތޯ. ވަރަށް ފޮނި އުްއމީދެއްގައި. ައޅުަގނޑުމެްނެގ هللا ވެރިކަމަށް ޢަބްދު

ާޔ ދޮޅު މި ޤައުމަކީ ސިްނގަޕޫރާ އެީކގަިއ ފައިހަމަކޮށްލެޭވ ފަދަ ޤައުމަކަށް ހަދަންެވގެން. އެަކން އިރާދަކުެރއްިވއް

ދާިއރު ދިވެހިރާއްޖެ އޮންނާނީ ހަރުގެ ދައުރު ނިމިގެންފެންނަނީ މި ފަސް އަ ާދއިރު މިއަހަރެއްހާ ދުވަްސވެގެން

ގޭތޯ. ސިންގަޕޫރާ އެއްހަމަެއްއަގއި އޮންނާނީ. އެހެންެވގެން ްއިވއްޔާ ސިންގަޕޫާރ އެއްހަމަެއއްަގއި އިނއިރާދަކުރެ

ޑުމެްނ ައޅުަގނ ،މުޤައްރިރުެވސް ޢިްއޒަތްތެރި  ުކރިއިރުމަށް ާޔމީން ގެންނަން މަސައްކަތްއަޅުަގނޑުމެން ވެރިކަ

 ،ބޭފުޅުން ނުދެކޭ ފަދަ ތަރައްޤީ ތިޔަ  .ޔާމީން މި ޤައުުމގެ ެވރިކަމަށް ގެނެސްދޭށޭهللا ޢަބްދު ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައިމު،

ވެސް އަދި  މަތާ ދޮޅުއަހަރުޤައުމަކަށް މި ޤައުމު ހައްދަވައިދެްއވާނޭ. އެހެންވީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ހުވަފެނުން ނުފެންނަ ފަދަ 

ނޑުމެްނނަށް ވޭތުެވގެން ވެސް މިއި ކަމެއް. މިހާހިސާބަށް އައިުރގަ ރަނގަޅަށް ހަމަވީ ގެނޭނ  2008 ؛ދިޔައޮތީ އަުޅގަ

ނުކުެރވުުނ ޚިދުމަތް އޭގެ ހަތަރު ގުނަ  ބަޔަކަށް އަހަރު ިމ ޤައުމަށް 5ދިޔަ  އާ ދޭެތރޭގައި އ2013ެއިން ފެށިގެން 



  

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން .އިތުރަށް ކޮށްދެްއވާފަ. ިއއްޒަްތތެރި މުޤައްރިރު މު މިފަދަ މުހިއް، އަުޅގަ

ސަރުކާރަކުން  ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ޕްރެޝަރެއްގެ ސަބަބަކުންނެއް ނޫން. މި މެހެން އިއަންނަނީކީ ކޮން ބިލުތައް މި

ޙަޤީޤަތެއް ނެްތ  ،ްއކާ އަްސލެއް ނެތްދަ އިނިދކޮުޅ ފަރާތްތަކުން އެ ކަންޮބޑުެވގެްނނެއް ނޫޅޭ އިނގޭތޯއެްއގޮތަކަްށވެސް 

ނޫނުއަސާސީ އަސާސީގެ ހިމާޔަުތގައި. މިހާރު ޤާނޫނުތީ ޤާބޭުފޅުން މަގުމައްޗަށް ފުރަތަމަ ނުކު ވާހަކަތަކާ ދޭތެރޭަގއި. އެ

 ދެކޮޅަށް. މި އުޅެނީ އަނިާޔއާ ގޭ. ދެން ނުކުތީ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން. މިއަދު މި ތަނެއް ނޭނ ވީ

ން ވަންޏާ އަޅުަގނޑުށް ދެ ކަމަށް  ގޭ. ިދެވހި ޤައުމަށް ފުދުންތެރިކަން އައުން އެއީ އަނިޔާެއއްކުރާ އަނިާޔއެއް ނޭނ

ގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަްއ ތަަރއްޤީ އްޖޭަގއި ައތޮޅުތަކުަގއި އިނގޭތޯ،ގޭ. ދިވެހިރާއަނިޔާ މާނަކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނ

ގޭ. އިްއޒަތްތެިރ ވަްނޏާ ދެން އަނިޔާ ސިފަކުރާނެ ގޮތެއް ނޭނ ކަމަށް އެއް ދިއުން ެއއީ ދިވެހި ަޤއުމަށް އަނިޔާ ފެށިގެން

ނޑުމެންނާ .ރައީސް އަންނާނެ  ،ވިދާުޅވަނީ ކުަރއްވާަފއި ނުކުެމ މިވެސް އެީކގަިއ މަސައްކަތް ަބއެއް ބޭފުޅުން އަުޅގަ

މީހަކަށް ނުވާނަމޭ.   ދާގަންނާކުރެްއވި ބިރުން ފިލަން، ށްއެްއ، ފެނިެގން އަމާޒުެވގެން މެޔަތީރެއް އުންޑަ 

ަޑއެއް ފެިނގެން އުން ،މީހުންނަކީ. ެއއީކީ ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ އަންނާނެ ތީރެއް އަޅުަގނޑުމެންނޭ އެ

ނުޑމެން މިތިބީ އަހުރެންގެ މޭ އަމާުޒވެގެން މެޔަށް، ގަންނާ ުކރެއްވި ބިރުން ފަހަތަށް ނުދާން ނިންމައިގެން. އަޅުގަ

ކަމުގައި ހަދަން ނިންމައިގެން. ވެސް މޮޓޯ ަކށް ދިއްކޮށްލުމީ ފަހުނޭވައަށް ދަންދެންއަޓަކައި ައއްޑަނަ  ޤައުމަށް

 އެަބހުރި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކެރުންތެރިކަން ރި. ެއ ފަންވަރު އެަބހުރި. އެހުހިތްވަުރ އެބަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެ 

 ،ކަށްަރއްޔިތުްނނާ އެީކގަިއ ަވކި ކުަލޔަވެހި ޔާމީނަީކ އަުޅަގނޑުމެްނ ޮގވަިއގެން ދި ަރއީސް، ރަީއސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

މަނިކުފާނެއް ފަސްއެނބުރިެއްއ  ދެއްވަން ކެރިަވޑަިއަގންނަވާނެ ވެރިެއއް. އެފިކުަރކަށް ނުބައްލަވާ ޚިދުމަތް ވަކި

ން ިމ މަނިކުފާނުގެ އަމާޒަީކ ތަރައްޤީ ޔަޤީން. އެކަ މަނިކުފާނު އަބަދުވެސް ަބއްލަވާނީ ކުރިައށް. އެ ނުބައްލަވާނެ. އެ 

ފު ! ޤައުމެްއގައި ޢަދުލުއިންޞާަވޑަިއގެން ބައްަލވާންދެއްވާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިކަން ވިސްނާޤައުމަށް ކޮ

ނޑަކަށް ނޭނޤާއިމުކުރުމަކީ އެ  ބޭފުޅުން ނޫންތޯ މި  ގޭ ެއއީ އަނިޔާއަްށ ވާނެ ެއއްވެްސ ޮގތެއް. އެ އީ އަނިޔާތޯ؟ އަުޅގަ

. މިއީ ކިާހ ވެްސ ހުކުމެއް ނާދެއޭ ދާއިރު ސަލަެއއް ހުށަހެޅިގެން ިތން އަހަރު ެވގެންކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްރާއްޖޭގެ 

އަވަސް ފުރުޞަެތއްަގިއ.  އިނގޭތޯ، ދިނުންކީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްކަމަ ބޮޑު އަނިޔާެއއްހޭ. މި ސަރުކާރުން މިކުރާ

އަންނާނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ހަމަޖެހުމެއް ޤައުމަށް ފު ޤާއިމުކުެރވިގެންތާ މިވަސް ފުރުޞަެތއްަގއި ޢަދުލުއިންޞާއަ

ނަވާލަން ވެގެން މިހާރު ވާހަކަ ދަން ވަޑަިއގެން ވިާދޅުވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދެއްވީ އަިނޔާއޭ. އެމިއަދު ނުކުމެ

ބޭފުޅުން ނޫންތޯ  އެ ،ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާއިރު  . ރަީއސް ނަޝީދަށް ދެއްވީ އަިނޔާއޭ އެހަމަ ކުރީގަސްތު

ވިދާުޅވީ ސައްަތއިން ސައްތަ އިސްލާމީ ަޤއުމެއްގެ ވެރިކަުމގަިއ ބަހައްޓަްނ  ވަޑަިއގެންނުުކމެ ،ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރުއި

ކޭ. ކީރިތި ރަސޫލާއަްށ ޖައްސަވާ ބޭފުޅެ. އޭނައަކީ އިސްލާމްދީނަށް ހަޖޫހެޔޮނުވާނޭ ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު

هللا ދުވާލުހާ ޔަޤީން ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް ދެއްތޯ ޢަބްދުއީ ދުވާލު، މިރޯމާވާ ބޭފުޅެކޭ. ދެން އަނެއްކާ އްމަލާމާތްކުރަ



  

ނޑު ދަންވަރު އޭނާގެ ލޯިބވާ އަނބިމީހާ ވަގަށް ަނގަިއގެން  އާ އެީކގައި އަވަހާރަފުޅަށް އޮްނވަނިކޮށްޤާޟީ ރޭގަ

ޙަޤީޤަތެއް. ޝަރުޢީ އެްއވެްސ  ޤައުމު ދަންނަ ެލވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ެއއީ މުޅި މިގެންދިޔަގެންިދއުން. ެއއީކީ ޮއޅުވައި

އޮންނަނީ  ކުރުމުގެ ބާރު މިއަެނއްކާ މީހުން މީހުން ހައްޔަރު ކޯޓަކުން އަމުރެއް ހިތްޕަަވިއެގނެއް ނޫން ަވޑަިއގަތީކީ. 

އެނޭގ  ކީ. އެހެންވީާމ، މީގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަންނެއް ނޫން އެކަން ކުެރއްވީ ށް. ޕޮލިހުޕޮލިހަ

އެހެންވީާމ، ޖެހޭ.  ޚިލާފަށް ހިންގެވި ޓެަރރިޒަމްގެ ޢަމަލެްއކަން. ޓެރަރިަޒމްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެިރވާން އެބަ  ނާޤާނޫ

 ވެސް އެ  ކުަރއްވާ ބޭފުޅުންނަށްތޯ ރާއްޖޭަގއި ވެރިކަންވެސް ކިހާ ބޮޑު ޢިބުަރތެއްއްކާ ެއއީ ކުިރއަށް އޮތް ތަނަށް އަނެ

ދިޔައީ. މިއަުދގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ނޫޅުއްވޭެނކަން ހާމަވެގެން މިވާަފއި، ބޭނުންހާ ކަމެއް ކުރައްބޭފުޅުން 

މަނިކުފާނަށް ވެސް ެއކަްނ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެވސް ހަމަ ލިބިވަޑަިއގެންނެިވ ޢިބުރަތްތެރި ފިލާވަޅެކޭ. އެ 

ޝަރުޢީ ނިޒާމުެގ ތެރެައށް  ނެ އެކަމަކު މަނިކުފާނު ޭބނުންފުޅެއް ނުވާ އެނިގވަަޑއިގެްނ ހުންނަވާ ނޫންތޯ. އެ

ނުވާކަން މި ވޭތުެވގެންދިޔަ ކުރު މާޒީަގިއ ގެ ތެރެއަށް އެ މަނިކުފާނު އަތްބާނަން ބޭނުންފުޅުބާނާކަށް. ޝަރުޢީ ނިޒާމުއަތް

ނީ؟ ކޮން ންތޯ މި އުޅެިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ކޮން އަނިޔާެއއް ކޮށްގެ ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސާބިތުކޮށްދެއްަވއިފި

ން މާއްދާއެްއގެ ކޮްނ ކޮއެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދެއްވަްނވީނޫންތޯ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ؟ ޚިލާފުވެގެންތޯ މި އުޅެނީ ޤާނޫނަކާ

ކުނީކީ ނޫން. ދެން ހަމަ އްކަން ޚިލާފުވީ. ކާކަށްޯތ ނުޙައްޤުން އަނިާޔެއއް ދިނީ. މީގެން ެއްއވެސް ކަެމއް ދެ އަކުރަކާ 

އަދު ރައްޔިތުން ެއ މި ،ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ފަތުރަމުންދިޔައިމަ ،ްނ އަސްލެއްމަގުމައްޗަށް ނިކުމެަވޑަިއގެ

ނަޑށް  ތަކަށްވެްސ؛ެއއްގޮ  ރޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިީބކީބޫލެއް ނުކުވާހަކަެއއް ގަ ނުޑެގ މިހާރު އަުޅގަ ހުއްޓާލަން އަުޅގަ

 18މަޖިލީހުގައި އަދި ކިިރޔާ މި ލިބުނީ އިނގޭތޯ.  ވަނަ 18ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް މި  އެުކވެރި؛

ހިތުގެ ހުރި އުާދސްތައް ބޭރުކޮށްލަން ލިބުނު  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ކިރިޔާ މިހެން ޝުޢޫރު ފާޅުކޮށްލައި،

ވެްސ ށް އަުޅަގނޑަށް ަވގުތު އޮްއވާ ހުްއޓައިލެވޭނީ. އެްއގޮތަކަހަމައެކަނި ފުރުޞަތު މިއަދަކީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ 

ނޑުމެން ދައްކަން ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަކަ އެބަހުރި. ވަަރށް ނަ ވާހަކަތަްއ އެބަހުިރ ގި ހުއްޓާލެޭވވަރު ކަެމއް ނޫނޭ. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި 17ޖެހެނީ  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އެެހން ދަންނަވަން މި އަުޅގަ

ތަނާ މިހެން ކުއްލިަޔކަށް އަިއސް ވަން، ފަދައިން މި މަޖިލީހުގައި ނުލިބި އޮވެފައި ލިބުނުލާނެ ފުރުޞަތު ވާހަކަދަްއކައި

ކޮމިޓީެއއްެގ  ،ގަެއއް ނޫންެއއް ވެްސ އަދި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އޮތީ ވަރަްށ ފަހި ފުރުޞަތެއް ލިބިފަ. އެ  މި

ނުޑ ކޮން ،އެރީލިބުނީ. އެހެންނަމަވެސް ހިތަށް ތެރޭން މި  މެހެން ލައިވްކުރޭތޯ ބަލާފައެއް ނޫން މި ވާހަކަ މި އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުްނވަނީ މިތާތެރޭގައި ވެްސ އެހެންނަމަ ދައްކަނީ. ލައިވްުނކުރާކަްނ އެނގިހުރެގެން. ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެން އިތުރަކަށް ލައިްވކުރޭތޯ ކައިދައް ވާހަކަ ލާނެ ފުރުޞަތެްއ އޮތީމަ އެ ވާހަކަ ދައްކާަލން. އަޅުގަ

ަބެއްއ ަދއްކާަފއި މިތިބީ އިނގޭތޯ. ނޑުމެން ލަިއވްކުާރ ޖަލްސާތަކުގަިއ ވާހަކަރޭތޯ ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. އަޅުގަ ނުކު

ދެއްކީ މި ކޮމިޓީ  ކަންނޭނގެ އަުޅަގނޑު މިހާ ދިގުކޮށް މި ވާހަކަ މި ހިތްޕުޅަށް އަރާވަަޑިއގަންނަވަނީބޭފުޅުން 



  

ނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. ިއވްކުިރޔަސް ނުކުރިޔައިްވކުރާތީއޭ. ނޫން، އެްއޮގތަކަށްވެސް ލަލަ ސް އަުޅގަ

މިއަދު ިމ  ޤައްރިރު.ށް ޖެހިލާނަން. އިއްޒަްތތެރި މުޟޫޢަވެސް އަޅުަގނުޑގެ އަސްލު މައުކާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަެނއް

ނަށް ކަންބޮޑުވާ ކޮންމެ ންޔާމީނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުهللا ފާސްވެގެންދާ ބިލުން ވެސް މި އެނގިގެންދަނީ ރައީސް ޢަބްދު

މަނިކުފާުނ ބޭނުންފުޅުވަނީ ދިވެހި ދަުއލަތަށް މަންފާ ހޯދަން ވެސް  ކަންބޮުޑެވވަަޑއިގަންަނާވ ވެރިެއއްކަން. އެ ކަމަކާ

ްނ ތާކު ކޮ . ރަްއޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ހޯދައިދީގެން. ރައްޔިތެއް ނެތްއިގޮތެއްގަ  ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުްނގެ ހިތްހަމަޖެހޭ

ކުރަްއވަމުްނ ން ހުންނަވައިގެްނ އެ މަސައްކަތްއެ މަނިކުފާނަށް އެކަން އެނގިަވޑަިއގެ ކަމެއްތޯ ކުރަން އޮންނާނީ؟ވެރި

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުގައި ެވއްޖެްއޔާ މި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުަގއި އަިދ  ގެންދަވަނީ. އަުޅގަ

ގެނުވާނެ، ރައްޔިތުންގެ މޫނުމައްޗަްށ މާ އުޖާލާކަން  ،ޑަށް ފައިދާހުރިބޮ ރައްޔިތުންނަށް މާ ،މިއަށްވުރެ މާ މުހިއްމު

ވެރިކުުރވާނެ ބިުލތައް މި މަޖިލީހަށް ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުްއވާނެ. ރައްޔިތުންެގ ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުން

އެީކގައި  ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ ބިލަކަށް އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ 

ހަމައަްށ  ޔާސަތުން ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނާތާއީދުކޮށްގެން އެ ބިލުތައް ީވހާ އަވަހަކަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުގެ ރި

އޮންނަ އުސޫލެއްގެ ތެރޭްނ ފާސްކޮށްގެން ޤާނޫނަކަށް ހަދައިގެން ރައީސް ޔާމީނުގެ  ގެނެސްދެްއވިހާ އަވަަހކަށް އެ 

ނޑުމެންނަށް ގަ ދޭން ންޑާ ފުިރހަމަކުރުމަށް ފުރުޞަތުދީ އެޖެއިޤްތިޞާ ބޫލުކުރެޭވ ގޮުތަގިއ ތައްޔާރަށް. އަުޅގަ

ަގިއ  2018ިވއްާޔ  ތަށް ާދކަމުަގއި ވަނީގޮ ގެންދާގ ކުރަމުން މިމިހާރު މި ސަރުކާރުން މަސަްއކަތްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

ނޑުެމންގެ މިއަދުގެ ިއއްޒަތްތެިރ ށް އަނެއްކާ ވަނަ ދައުރަކަ  2އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން  ވެސް އަުޅގަ

 ށް ޝައްެކއް ހުރިަމށް ގެނެވޭނެ. އެީއކީ އަޅުަގނޑުމެންނަޔާމީން މި ޤައުމުގެ ވެރިކަهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ުޅގެ ތެރޭަގއި ޖެހުނީ މި ވޭތުވެދިަޔ ކުޑަ ދުވަްސކޮދަންނަވާލަން ެއއީ އެހެން މި ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ކަމެއް

މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނުކުެމ  !ބައްަލވާ ،އެކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަން ފެށީމަ. އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު

ގައި  1 ދަންނަވަނީ. މޭ މާލެ އަންނަން ގޮވާލީމަ އަްނނާނެ މީހަކު ނުވޭ. ހަމަ އަްނނާނެ މީހަކު ނުވާތީ އެ ވާހަަކ މި

އަށް މާލެ އަންނާށޭ!  1ށް ވަަޑއިގެން އެބަ ވިދާޅުޭވ މޭ ރަށްަރށަ ،ޭރގެ ައތޮޅުތަކަށް ަވޑަިއގެންވެސް، މިހާރު ރާއްޖެތެ

ްސ ން މި ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ދެއްިކޔަކިޔަިއގެ ޖެހެއޭ ޖެހެއޭ. ނަތީޖާ ނެރެން އެބަ ަގއި ނިކުންނަން އެބަ  1މޭ 

ކޮންެމވެސް ބަަޔކު ާމލެ އަންނާނެ. ެއއީ މާލެއަްށ  ވަނަ ދުަވހު ވެސް 1 ދަންނަވަނީ މޭ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވެސް މި 

އަތޮޅުތަުކގެ ރަްއޔިތުން އަިއސްގެން ނޫނިއްޔާ އަދި އަޮތޅުތަކުގެ ަރއްޔިތުންގެ ދިިރުއޅުން ހަމަޖެއްސޭކަށް ނެތް. 

ރުކޮށްދޭ ކާރުން މި ފޯއޮތް ޯއގާތެިރ ސަރު އެހެންވީމާ، މާލެއަްށ މީހުން ނާންނަ ދުވަހެއް ނުދާނެ. އަެނއްކާ މިހާރު މި

ހަމައަށް އަންނަން ފެންބޮވައިގަނެފައި އިނގޭތޯ. މީ ހަމަ  ކައި ރަްއޔިތުން އެތިބީ މާލެއާ ލިބިގަތުމަށް ޓަ ޚިދުމަތްތަށް

މި ހިއްކި ބިން ވެސް  ިގނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ ހުޅުމާލޭގެ ދައްކަނީ. އަނެްއކާ ވަރަށް ޙަޤީޤީ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު މި

އޮތީ  ކުދި ރަށްތަުކގެ މީހުންނަށް މިހާރު މި  ،ަލއްަވއިމާލޭގެ މި ހިއްކި ބިން ބައްލަވައި. ުހޅުލަްއވަން އިނގޭތޯބައްލަަވއި



  

ތަން  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިަފއި ުހޅުމާލެއަށް ހިޖުރަކުރަން. ެއހެންވީމާ، ެއ މީހުން ހިޖުރަކުރުމުގެ ކުރިން އެ 

ސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން ަވޑަިއގަންނަވާެނ ބައްލަަވއިލަްއވަން ވަަޑިއގަންނަވާނެ ބޭފުޅުން ވެސް އުުޅްއާވނެ. އާ

ބޭފުޅުން ވެސް އުޅުްއވާނެ. މިހުރިހާ ކަންކަމެއްގައި މާލެއަްށ ބޭފުޅުން ވަޑައިނުގަންނަވާ ުދވަހެއް ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު މި 1 އީ ވަކި މޭއެ ޒާރުކުާރވަރުެގ ގައި އެ ޭބފުޅުން އެ އިންތި 1 ދަންނަވަނީ މޭ ެވގެން އަްނނަނީކީ ނޫން. އަޅުގަ

ހުގެ ފަހު ދުވަ މި މަހުގެ އެންމެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ނޫނިއްޔާ 1، ގެ  1 ރެވޭނޭ. ދެން މި ވިދާޅުވަނީ މޭކަމެއް ނުކު

 އިށީނުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތީ. އޭގެ  އީސް ޔާމީނަށް މަޝްވަރާގެ މޭުޒގައިހަމައަށޭ ރަ ރޭގެ ސުންގަޑި ސުން މިނިޓާ

ނުގަންަނވާނެތާ މޭޒެްއެގ  ވިދާޅުވާ ދުވަހަކަށް ކޮންމެހެން ރައީސް ޔާމީން ޖެހިވަޑައެއްފަހަކުންނެއް ނެތޭ. އެ ބޭފުޅުން 

ނޑަށް ެދއްަވިއެގނެވިދާޅުވެގެން، އެ ބޭފުޅުްނ ވޯޓު ކައިިރއަށް ވަަޑއިގަންަނވާކަށް. އެ ބޭފުޅުން އް ނޫންހެން އަުޅގަ

 މަޤާމަށް ވަޑަިއގެން އެ ދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމިއަހަމަގައިމުވެސް އިިދޮކޅު ބޭފުޅުން ބޭނުންވެގެނެއް ނޫން  ހީވަނީ؛

ދެްއވަިއގެން. ތުްނގެ ތެރޭން ިގނަ ބަޔަކު ވޯޓުހުންނެވީކީ. އެމަނިކުފާނު މަާޤމަށް ވަޑަިއގެން އެ ހުންނެވީ ދިވެހި ރައްޔި

ފާނު މަނިކު ގޮތަށް އެ ރައްޔިތުން ބޭނުންފުުޅވާ  ،އެހެންވީމާ، އެ ރަްއޔިތުން އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް 

ވެސް މަޝްވަރާގެ ފުރުޞަތު އޮީތ މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވަނީ، މިހާރުގެންދަވަނީ. އެ ކުަރްއވަމުން އެވެރިކަން

 ކަމެްއގަިއ، ޙަޤީޤަތެްއ އޮތް ހުޅުވާލެވިަފއޭ. ތިމަން މަނިުކފާނު މިހިރީ ތައްޔާރަށޭ. ޭބނުންފުޅިއްޔާ އަސްލެއް އޮތް 

ވަަޑއިގަންަނވާށޭ! އޭރުްނ މަޝްވަރާކުރަން  އްގައި ތިމަްނމަނިކުފާނާމެއްަގއި، ަރއްޔިތުންނަށް މަންފާހުރި ކަމެކަ

ނޑުގެ މި ކުރު ހިސާބުން އަޅުގަޔާރަށޭ. އިްއޒަތްތެރި މުޤައްިރރު. އަޅުަގނޑުމެން މި މަނިކުފާނު މިހިރީ ތައްތިމަން

ނޑުމެން އެްނމެން ގުވާހަކަކޮުޅ ނިންމައި ނޑުެގ އިޚްލާޞްތެިރ ދުޢާއަކީ، އަުޅގަ  ކުރާ  ިޅގެން މިލާނީ. ައޅުގަ

ލައްަވއި، މި ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ބަރަާކތްهللا މަސައްކަުތގައި މާތް

ޔާމީްނ ދިވެހި ޤައުމަށް ޓަކައި ެއ هللا މިންވަރުކުރަްއވަިއ، ރައީސް ޢަބްދުهللا ފޯރުކޮށްދެއްވުުމގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު މާތް

 .وبركاته المّعليكمّورحمةّهللاالسّ ބަރަކާތްލެްއވުން. هللا ުތގައި މާތް ކޮށްދެއްވާ ައގުހުރި މަސައްކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް.

 

 ބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެން



  

ްއ ނިމިގެންދާއިރު ހަމަ މިކަމާ ގުޅުންހުރި ބޮޑު ބިލެ މިފަދަ ރައްިޔތުންނާޝުކުރިއްާޔ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ 

ނޑު ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުން ވެސް ަވރަށް އުފާކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް  ގުޭޅގޮތުން ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ބުނުމަކީ ހަމަ އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑަށް ފެންނާތީވެ އަުޅަގނޑު ހަމަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން ހުރިހާ ވަގުތެއްަގއި  26ންޖެހޭ ކޯރަމް ބަހައްޓަަގނޑުމެން މި މުޅި ކޮމިޓީގައި އަޅު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން.

ނުޑ  ވެސް ތިއްަބވަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، އެކަމަށް ވިސްނާަވޑަިއގެްނ ޒަރޫރީ ބޭނުންފުޅުތަކަށް ނިކުމެވަޑަިއގަތުމަށް އަުޅގަ

 އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ކުރިއަށް ގެންަދވާ!

 

 ހަކަދެްއކެވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާ

ކަމެއް ނިމިގެން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުްނ  ގުޅުންހުިރ މިފަދަ ބޮޑު ސް ހަމަ މިކަމަށް، ރައްޔިތުންނާއަޅުަގނޑު ވެ

ނޑު ހަމަ އެކަމަށް އެްއޗެއް ބުނަން އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ފެންނަ ކަމަކަށް   ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނިމިގެންދާތީވެ އަުޅގަ

ނޑު އެކަމަށް  ،ވާތީވެ  ނޑު ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.އަުޅގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އެްއޗެއް ބުނެލަން ބޭނުންވެެގން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ސަރުކާރުން މި ކަން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މި ކުޑަކުިރކުޑަކުރުން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް 

ޑަރު ވެސް ހަމަ  މި ކަމުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް ބުރަ މަސައްކަތެްއކޮށް، ވަރަްށ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި އިންނެވި ޕީ.ޖީ ލީ

ނޑުމެްނގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރާއި ހަމަ މި ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ގެނެްސ  މަސައްކަތްކޮްށ، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ޕީ.ޖީ ގުރޫޕުން ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް ބާްއަވއި، ހަމަ ސައިކަުލގެ ޑިއުޓީ  އާ ެއއްޗެިހ ހަމަ އަޅުގަ

ކުޑަ؛ އެ އޮްތވަރަށް ޭބއްވީ. ގާމެންޓުސްއިން  ިޑއުޓީ ނުަނގާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދިޔަ. ެއ ބުރަ މަސައްކަތްކުރި ުދވަހު 

ނޑުމެންގެ މިއަދުެގ  ނޑު ވެސް ިއނިން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ ނޑު އެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ނުޑ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅގަ މެންގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކިއ މި ކުރައްވަމުންގެންަދވާ ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅަށް އަުޅގަ

ނުޑ  ނާޑއި އަޅުަގނުޑގެ ާދއިރާެގ ނަމުގަިއ، ހުރިހާ ރަްއިޔތުންގެ ނަމުަގއި އަުޅގަ ހަމަ ފަށްފަށުން އަޅުގަ

ނުޑމެން މިފަދަ މަސައްކަތްކުރަުމންދާއިރުގަިއ ައޅުގަ  ނޑުމެންެގ ހަމަ މެންބަރުންގެ ގޮުތގަިއ ޝުކުރުއަދާކުރަން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިދިކޮޅު ޕާީޓގައި ިތއްބެވި މެންބަރުން މި ތަނުގައި ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ެއއްެވްސ 

ކަމަކީ  ވަރަކަށް ބަިއވެރިވުެމއް ނެތި، ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަުކަގއި ބައިވެިރވުމެްއ ނެތި، މި ބޭފުޅުންގެ

މި ތަނަށް ތާޅަފިއްޔާއި ދުންމާރި ހިފައިގެން އައިްސގެން ހަމަ ހަޅޭއްލަވައި ައޑުގަަދކޮށް، ކަންކަންކުރުން. އެކަަމކު މި 

ބޭފުޅުން ބުނަމުންދަނީ ތިމަންނަމެންނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތް ހޯަދއިދޭން، އުސްމިންތަކަށް ގެންދަން، ާއ 

ސައްކަތްކުރާ ަބއެްއގެ ގޮުތގަިއ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑމެނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކަށް ގެންދަން މަ



  

ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ެއއްގޮަތަކށްވެސް އެ ބޭފުޅުންެގ ފަރާތުން މި މަޖިލިސް ހުޅުވިގެންިދޔަ؛ މިދިޔަ ިދގު ުދވަސްތަުކގެ 

ނޑުމެންގެ ެއ މި ސަރުކާރުން މި ހުށަހެޅުއްިވ ބަ ިއވަރު ބިލުތަެކއް ހުށަހަޅަމުންދިޔައިރު، މިއިން ތެރޭގައި އަުޅގަ

އެްއވެސް ބިލަކަށް އެ ބޭުފޅުން އެްއވެސް ެއއްެޗއް ނުބުނެ ހަމަ އަޑުގަދަކޮށް ހަޅޭއްލަވަމުންދިޔަ މަންޒަރު. 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުން، އަޅުަގނޑުމެންގެ އިސްލާމިުކ ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލު ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ދުވަހު ެވސް ެއ 

ފުޅުން ހަމަ އެހާ އަޑުގަަދކޮށް، ބިލު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ވެސް ނުދީ، ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ވެސް ވަރަްށ ބޭ

އުނދަގޫކުރަމުން، އަުޑގަދަކުަރމުން ގެންދިޔައީ. ެއއީކީ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އާ ކަމެއް ނޫން. އިސްލާމިކު ކަންތައްަތކަމާ 

ދާއިުރގައި އެ ބޭފުޅުންގެ އުނދަގޫތަެކއް އެ ކަމުގައި ހުންނާނެ. އެއީ ެއ ބެހޭ ގޮތުން އެފަދަ ބޮޑު ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން

ނުޑ  ބޭފުޅުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ެފށުނީއއްސުރެން ދީނަށް ހަމަ ފުރައްސާރަކޮށް، ކަްނކަން ކުރަމުން އައި މަިއގަ

ނޑުމެނަކަ ށް އެހާ ބޮޑަކަށް އައިބެްއ އަސާެސއްގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިގެންދިޔަ ބޭފުޅުންތަކަކަށް ވާތީެވ. ދެން އެއީ އަޅުގަ

ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިހާރު މާލެތެރޭގައި މި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި މާލެތެރޭގައި ިމ 

ނޑުމެންގެ އަދާަލތުގެ ޕާީޓގެ ަޝއިޚުންެގ ގޮުތގަިއ މި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން  އެްއވާެއްއވުންތަކާިއ މި ކަްނަކމުގައި އަުޅގަ

ޑުފާުޑެގ އެްއޗެހި ބުނެ، ހަމަ ރައްޔިުތންނަށް އެއިން އެހެން ގޮތަކަްށ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެސް ނުކުމެ، ހަމަ ފާ

ޓަކައި އެ ބޭފުޅުން އެ ކުަރއްވާ މަަސއްކަތް ައޅުަގނޑުެމންގެ މި ޤައުމުަގއި މިހާރު މި ތިއްބެވި ހެޔޮ ިވސްނޭ 

މިއަދު ހަމަ އެނގި ސާބިތުވަމުން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި  ރައްޔިތުން އެ ކަންކަން ގަބޫުލނުކުރާނެކަން އަޅުަގނޑުމެންަނށް

ނޑުގެ ހަމަ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަމުން ޝައިޚް ޢިމްރާނާ ބެހޭ ގޮތުން ކުޑަކުޑަ އެްއޗެއް އަޅުަގނޑު ހަމަ  ރައީސް. އަުޅގަ

ްނގެ މަތިވެިރ ބުނެލަން ބޭނުން. މީހުން އުޅޭއުޅުމާއި ކުރާ ޢަމަލާ ގުޅޭހެން، ޢަމަލާ ގުޅޭހެން އެކުވެގެން ޝައިޚު

 ހެދުމުގައި މިނިކާަވގުން ވެސް އުޅެދާނެއޭ. ުޝކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ

 އަޙްމަދު ސަލީމަށް.

 

 ށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:އޭދަފު

 حبهاصأوّآلهوعلىّسلينّروالمّءّخاتمّاألّنبياالمّعلىّالةّوالسّ العالمينّوالصّ ّالحمدّهللّربّ  حيمالر   حمنالر   هللا بسم
ނޑަްށ ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ތާأجمعين ނު ވަރަށް އަމާން ގައި މި ދައުުރގައި ވާހަކަދަްއކަން ލިބުރީޚު. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޢަބްުދއްރަޙީމް ދައްަކވައިފި. ދެން  ވަގުުތކޮެޅއް ކޮމިޓީެއްއގައި ނަމަވެސް. ދެން ގިނަ ވާަހަކތައް އަުޅގަ

 ،އެީކަގއި ތެރިކަމާޔާމީނަކީ ވަރަްށ އިޚުލާޞްهللا ބްދުތުަގިއ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޢައަޅުަގނޑުމެްނގެ ޙަޤީޤަ

ދުމަތްކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެއް. އުމަށް ޚިެއކީަގއި ޤަ ަވރަށް އިންސާފުވެރިވެިރކަމާ ،ގައި އެކީ  ވަރަށް ހިތްވަރާ



  

ނޑުމެންެގ  ނޑު ެވސް ުއޅުނީ ހަމަ އެއްެޗއް ނުބުނެ މީތި ނިންމާލަންވެގެން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑު ހިފުރުޞަ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން  ގައި ތަށްއެރީ އަޅުަގނޑުމެން އެްއޗެއް ނުބުނެ ތިބުމަކީ މީތަށް އެދެމުންދާތީ އަޅުގަ

ނޑުމެންމި ބިލަށް ތާއީދުނުކުރާ ބަޔަ ނޑުމެން ެވްސ  ،ކަށް ވެދާނެއޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއެރީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޙަޤީޤީ ވިގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރަށް ވާހަކަ ޖެހެއޭ މި ބިލާ ބެހޭ އެބަ ސްނުމަކަށް ވާންވާީނ ަދއްކާލަން. އަުޅގަ

ކުރުން. އެ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ އިމުޤާއިމުކުރުްނ، އަމަންއަމާންކަން ޤާ އުމުގައި އިންސާފުޤައުމު ތަރައްޢީކުރުން، ޤަ

ނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ގެންދަވަނީ ކުރަޙަޤީޤަ ނޑުމެން ތުގައި އަުޅގަ ްއަވމުން. މީގައި އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް އެބަޙައްުޤ ތަޢުތުގައި ފުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޙަޤީޤަރީތަޢު ޙައްޤު ޖެހޭ. ބައެއް  ރީފުކުރަން އަޅުގަ

 އް މަދެ ކުރަނީއޭ. ެއކަމަކު، މި ަވގުތު އަުޅަގނުޑމެން މި ކުރަނީ ހުޝާމަދުޝާހުބޭފުޅުން ވިދާޅުވެދާނެ ައޅުަގނޑުމެން 

ބަެއްއ  ން. އެހެންވީމާ، ކީރިތި ރަޫސލާ ވެސް އެބަހުރިނޫ ކުުރމަކީ ރަނގަޅު ކަެމއްމަދުނޫން. އެކަމަކު ހުޝާ

ޚައްޠާބަށް ެއ  ބުނުލް މަރުޢުރީފުކުރައްވާފަ. އެ ގޮތުން ޢުރީފުކުރަްއވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ތަހާދިސާތަކުގައި ހަމަ ތަޢު

ާނ ންނަ މަގަށް ޝައިޠާޖެހިްނގެ އޮ، ނާ ފެނިއްޖެ ނަމަމަަގކުން ަޝއިޠާ ކަލޭގެފާނު ހިންަގވާ ،ފާނު ޙަދީޘްކުެރއްވި ލޭގެކަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ަޙއްޤު ބަދަލުވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މިހިރަ ވާހަކަފުޅުތަކުން ރީފު އަދާކުރަންޖެހޭ ތަޢު އަުޅގަ

ނޑުމެން އެތަންތަނު ޔާމީން މިހާރު މި ޤައުމު هللا އެހެންވީމާ، ޢަބްދުރީފު އަދާކުރަންޖެހޭކަން. ތަޢު ޙައްޤު ގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތަން ސިންގަދާ ގޮތުން ޙަޤީޤަހިންގަމުން ލާކަށް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެ. ޕޫރަކަށް ހަދައިތުގައި އަުޅގަ

ކުރެްއވިްއޔާ ކުިރއަށް އޮތް ިމ ނޑުމެން އިރާދައަހަރު ނެގިތާ. ެއކަމަކު، އަުޅގަ 30ސިްނގަޕޫރަކަށް ހަދަން  ،ސިންގަޕޫރު

ފެންވަރަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ. އެއް  ކުެރްއވިްއޔާ މި ތަން ހަމަ ސިންގަޕޫރާއުރު ިނމޭއިރުަގއި އިރާދަދަ 2ރައީސް ޔާމީްނގެ 

ރަްއޔިތުންެގ  ،ތުގައި ވެސް ަރއްޔިުތންނަށް ދަތިވާތީމި ބިލަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަ، ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ

ކޮށް ގެ ސަބަބުން ޚާއްޞަފިަޔވަޅު  އިހުސާސްތަށް ދެނެގަނެގެން އެ މަނިކުފާނު އެޅުްއވި ފިަޔވަޅެކޭ. އެހެންވީމާ، އެ

ނުޑ ޞަކޮްށ ޢައްޚާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޒުވާނުންނަްށ ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ވެގެންދާނެއޭ.  ބްދުއްރަޙީމް އަޅުގަ

ނފުޓުސެ ދައްކަންހުރި ވަރަށް ގިނަ ވާަހކަ ދައްަކަވއިފި. ެއކަމަކު އޭަދފުށީގައި ޑެއް އެޅި ވާހަކަެއއް ނުދަްއކަާވ. ލް ދަ

ތުަގއި އޭދަފުށީެގ އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަ ހިއްިކ ވާހަކަެއއް ނުދައްކާ.ންހެދި ވާަހކަެއއް ނުދައްަކވާ، ބިށީގައި ބަނދަރުއޭދަފު

ބިން ވެސް ހިއްކައިފި. އަނެްއކާ ވަށާ ތޮށި ވެސް ލަމުން މިހާރު އެ ގެންދަނީ. އަނެއްކާ ިއހަށްދުވަހު މަގު ހަދަންވެގެން 

ގޮތުން  ފެންހޮޅި ލުމާ ބެހޭ އެ ރަށުަގއި  ނގައްޖެ. އަެނއްކާ ފެންހޮޅި ލުމަށް ޓަކަށްކުރަްނ ހިތަން ޑިަޒއިން ބަޔަކު އެ

އަށް ވެސް ަބޔަކު ގޮްސ ގޮތުން ހިތާދޫ މަޝްވަރާކުރުމަށް ޓަަކއި ހިނގައްޖެ. މިހެން ގޮސް އަނެއްާކ ހިތާދޫގެ ފެނާ ބެހޭ

އުމަށް ޓަކަިއ މަނިކުފާނު ޤަ ލަތިފުޅުކަމުން އެ މަނިކުފާނުގެ ދީ އްލުކުރުަމށް ޓަކައި. ިމއީ ހަމަ އެއުޅޭ އެކަން ޙަ  އެބަ

ކުަރްއވާ ކަްނތައްތައް. އެހެންވީމާ، މި ގޮަތށް ވެރިަޔކު މީެގ ކުީރގަިއ ތުން ދެކެ ވާ ޯލބީގެ ސަބަބުން އަދި ރަްއޔި

ށް ވެސް  ކުރީަގއި. ައޅުަގނޑުމެންނަަގިއ އެމެރިކާއަށް ވުރެ އުމު އޮންނާނީ ހަގީގަތު މިހާރު މި ޤަ، ހުންނެވި ނަމަ



  

ތާކުްނތާކުނުޖެހޭ މީހުން ގެނެސްގެން އް ގެނެްސގެން، އޮޅިގެްނ މީގެ ކުރީަގއި ތިބި މީހުން ނުބައި ގޮތަކަށް ަރީއސުންތަ

ނޑުމެން ޢަބްދުޙަޤީޤަ، މި އުޅެވުނީ. އެހެްނވީމާ ޔާމީން ވެރިކަމަށް هللا ތުގައި ބުއްިދވެރި ބަޔަކު ިމައދު އައިްސގެން އަުޅގަ

ނޑު މިހެންވީމާ، ެއއްގޮަތކަށްރީފު އަދާކުރަންޖެހޭ. އެަގނޑުމެން ޝުކުރާއި ތަޢުޙަޤީޤަތުަގއި އަޅު ގެނެވުނީތީ   ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ނުެވސް  ހުޝާމަދުކުރަނީކީ ނޫން. ހުޝާމަދު ކަމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަން  ކުރާނަން. އެ އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް ދޭހަވަނީ ހުޝާއަޅުަގނޑަށް އެނގޭ. ެއއީ އެްއ ޙަދީޘަކުން  ފަސްޖަހާށޭ ކީރިތި  ކުރާ މީހާގެ މޫނަށްމަދުއަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް މާލެއިން ފަސް އަތުލުމަކީ  ހުންނަމި  . މަުގމަތީގައިކުރައްވަނީރަސޫލާ ޙަދީޘް ފަސް ޖަހާށޭ. މިއަދު އަޅުގަ

ނޫން. ޕޭމަންޓުން ގާބުރިއެއް ކަންނޭނގެ ނެގޭނީ. އެހެންވީމާ، ގާބުރިެއއް ނަގާފައި ގާުބިރ  ކަމެއް އެހާ ފަސޭހަ

ނޑުމެނަށް ދޭހަވަނީ ެއއްލައި އަޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާއަށް ކުރާ މީހާއަްށ ހުޝާމަދުެލވޭނީ. ދެން އެހެން ޙަދީޘަކުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ އެފަދަ ކަެމއްފިޔޭ. އެހެންވީމާ، އެްއގޮތަކަށް ކަލޭ އޭަނގެ މައިބަދަ ބިްނދާލައި ކުާރކަްށ  ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދަ ކުރުމަކީ ފަރާތްތަކަށް ތަޢުރީފު ޙައްޤު ވާކަނީ ަތޢުރީފު ޙައްޤުއްއަޅުަގނޑުމެން ނެތިން. އަުޅގަ

ނޑު ތައު ނޑު  ރީފުކުަރންޖެހޭ ހާލަތްތައްއަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ެއގޮތުން ފުރަތަމަ ޙަދީޘުން އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަ ނިން ނޑު ދަންނަވައިގެނެއްސިން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ އުމަށް އެ މަނިކުފާނު ޤަ ާލނީމާލަމުން ވެސް އަުޅގަ

 ހެޔޮ ޙަޟްރަތަށްެގ هللاއެިދ މާތް މަނިކުފާނަށް ދެއްވުން އެ هللا މާތް ތައުފީޤު މުގެކޮށްދެއްާވ މަސަްއކަތުަގއި ދެިމހުރު

ނޑުގެ ވާަހކަ ނިންމާލަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.   ދުޢާކުރަމުން އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުން އަޅުަގނޑު ނޯޓުކޮށްފައި އެބައޮތް.  7ލިސްުޓގައި އިްއަޒތްތެރި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މި ވަގުތު 

ަގިއ ވޯޓަށް ދާން. ހުށަހެޅުމެއް  12:20އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިޢުތިރާޟުނުކުރައްވާތީ އަޅުަގނުޑ ގަސްތުކުރަނީ 

ާފސްކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ ގޮތަށް  ލިބިފައި މި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަކީ ބިލު އޮތްތާއީދު، ހުށަހެޅި

ނޑުމެން ވޯޓަށް ދާ ގަޑި 12:20އަޅުަގނޑުމެން ުކޑަކޮށް މި ބަހުސްކޮށްލަނީ. އެހެންވީމާ،  ކަމަްށ  ެއއީ އަުޅގަ

ގެންދެވުން ެއއީ ައޅުަގނުޑމެން އެންމެން ބޭނުންވާނެ ވާހަކަފުޅު ކުރިައށްބައްލަަވއިގެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނ ތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ރުޞަޑު ގަޫބލުކުރަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުގޮތްކަމުަގއި އަުޅގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަށް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނުޑ ެވސް ފުރުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައް އްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ވަަރްށ ތަކަށް އެދުނީ ރަރިރު. އާެދ، އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ކުރިމަތީަގއި ހުށަހެޅި ހަމައަށް ގެންދެވިފަިއ  . މި ފާސްވުމާލިބިމިއަށް ތާއީދު ،މުހިއްމު ބިލެއް އަޅުގަ



  

ނޑު ެވސް މި ކަމާ ކަމުަގއި  މެދުގައި ދެކޭ ގޮތެއް ހާމަކޮށްލުމަކީ ކޮންމެހެނަކުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ވާއިުރގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންނއަޅުގަ  ވެސް ރަްއޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މިފަދަ  ޙަޤީޤަތުގައިހިފީ. ޑު ދެކޭީތވެ އަުޅގަ

އައުމަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް ނުހަނު އެ ވެގެން އަންނަ ިއޞްލާޙު މި ގޮތަށްމުހިއްމު ބިލެއް ސަރުކާރުގެ އިސްނެގުމަކަށް 

ޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ކަމުގެ ސަބަބުން މަންފާތަކެއް މިއީ މު ،އެހެންމެފާކުރާ ކަމެއް. އަދި ހަމަކަމާ އު

ނުޑގެ ދާ  އަދި ލުއިތަެކއް ެވގެން އަްނނާނެ ކަމެއް އިރާެގ ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ދެކެން. މި ކަމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ގެެނވިގެން ބަދަލު، ިވގެންގެނެގައި އިޞްލާޙު ގޮތަށް މި ގާނޫނަށް ކުރީމިާފކުރާނެ. އަދި މިއީ ރައްޔިތުން ވެސް ނުހަނު އު

ނާޑ ހަމައަށް ެވސް ނުހަނު ގިނަ ޝަުކވާތަެކއް އަިއސްެއ މަރުޙަ، އައިސް  ވަރަށް ގިނަ ބަޔަުކ މި ކަމާ  ،ލާަގއި ައުޅގަ

ވެސް ސަުރކާރުން އެހެން ވީމާ، މީތި އަެނއްކާ ގޮތުން ތަފާތު ގިަނގުަނ ވާހަކަަތއް ދެެކވުނު ކަެމއް. އެހެން ބެހޭ

ރައްޔިތުންނަްށ ރަނގަޅު ގޮތެއް ހެއްެދވީތީ  ،ގެނެސްޙު ރައްޔިތުންނަށް ޓަކަިއ ބަދަލުގެން މި އިޞްލާވިސްނުމަކަށް ަވޑައި 

 ތެރިކަމާއެކު ުޝކުރުލާޞްރެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ނުހަނު ިއޚުއަޅުަގނުޑ މިއަދުެގ ސަރުކާަރށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެންބަ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އުާފކު  2ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ފެނިަވޑަިއގެންނެވީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ  ގައި ރަން މިތާދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނަޑށް އަޅުަގނުޑގެ އަޚް މުލަކު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެބަ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ. ބޭފުޅަކު ތިބި އެ  ތަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ އެކު ަވޑަިއގެން މިފަދަ ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ބިލެބޭފުޅާ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނާ  އްަގއި އަުޅގަ

އެކު ބަިއވެރިެވވަަޑިއގަތީތީވެ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް އުފާކުރަން. އަޅުަގނޑުެމން އަބަދުވެސް ދެކެން މި 

 .އޮމާން ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ުކރިއަށްގެންެދވޭނެ ދުވަހަކަށްމަޖިލީހުގެ ފްލޯ މިފަދަ އަމާން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުން

ގެން އްލު ހޯދައިއަޅުަގނޑުމެން ެއކަންކަމަށް ޙަ، ގެ ތެރޭގައި ހުރީ ކޮންކޮން މައްސަލަތަކެއްޯތ ބަލައިއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ގަބޫލުކުރާއެކަންކަަމއިގެން ކުރިއަށް ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުންނަްށ  ުކރާލުޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގަބޫ ،ގޮތުގައި  ދިއުަމކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ އެ  އެންމެ ރަނގަޅަށް، ލާބަ އެކަމުން ކުރާނީ އިހެވާ މަންފާއެއް ކުރާނީ މި އުސޫލުން މި ކަންކަން އަުޅގަ

ވެސް ިމ ސަރުކާރުގެ މި އިސްނެުގމަކީ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ޙަޤީޤަތުގައި ކުރިއަްށގެންދެވޭ ކަމުަގއި ާވނަމަ. 

ިރއަށް ގެންެދވޭނެ ދެއްަގއި ކުޅު މަޤްޞަ ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ރަނގަ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ ރަނގަުޅ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް

ނޑުމެން ހަމަ މި އިޞްލާޙު ިމ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެްނގޮްސ  ކަމެއް ކަުމގަިއ ައޅުަގނޑު ެދކެމޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ނު މައްސަލަތަކާއި މި ކަންކަމަށް ހަނު ކަންބޮޑުވޭ މާލޭގެ ޓްރެފިކުގެ ފާސްކުރެވުނު ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް އަޅުގަ

ނޑުެމންނަށް ކޮންމެވެސް ގޮަތކުްނ ޙަ  ން ކޮންމެވެސްއަޅުަގނޑުމެން އެހެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  ހޯދޭނެއްލެއް އަުޅގަ

އިގެްނ ކަމާ ދޭތެޭރ ފުންކޮށް ވިސްާނވަޑަ  އުއްމީދުކުރަން. އަދި މި ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެ

ނޑުމެންނަށް ހޯ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ވަރަށް ޮބޑަށް ުއއްމީދުުކރަން. އަޅުަގނުޑގެ ކުރިްނ  ދޭނެ އަޅުަގނޑުޙައްެލއް ައޅުގަ

ނޑަްށ ދެްއވި ފުރު ،ގިނަ ަވގުތު ވާަހކަދައްަކއިފި. އެހެންކަމުންވަރަށް ވާހަކަދެްއކި ގިނަ ބޭފުޅުން  ތަްށ ޞައަުޅގަ

ގެ ދާއިރާެގ އަދި ވެސް ެއއް ފަހަރު އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ ނަމުަގިއ އަދި އަޅުަގނޑު މުން، ދަންނަވަ ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު



  

ގެންދެވީީތ މި ގޮތަށް ކުރިއަށް  އަދި މި އިޞްލާޙު ،ރައްޔިތުންގެ ނަުމގައި މި ެގނެވޭ އިޞްލާޙަށް ނުހަނު ތާީއދުކޮށް

 އްރިރު.އިްއޒަތްތެރި މުޤަތަްށ ެދއްވި ފުރުޞަސަރުކާރަށް ޝުކުރުދަންނަވަުމން ވަކިވެލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 

  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ  ތު މި އަުރވަނީ ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް.

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ެވސް  އްރިރު.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤަ ތަކަށް އެދުނީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ހަމަ ފުރުޞައާދެ، އަުޅގަ

ސް ައވަހަކަށް ވުޖޫދަށް ހާވެބިލުގެ މުހިއްމުކަމުން ހަމަ ކޮންމެވެސް އެްއެޗއް ދަންނަވާލުމުގެ ބޭނުމުގައި. މި އިޞްލާުޙ ވީ

ނޑުމެ ؛ނުން ވެސްދާނީ އެ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ޔަޤީއައުން ވެގެން ނަނީ ވިޔަފާރިތަކުަގިއ ނަށް މި ފެންންމިހާރު އަޅުގަ

ތަން. ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރިކަމެއް ގެނެްސދޭ އިޞްލާޙަކަށް ވެގެން މި  ގިނައިން ުޒވާނުން ހަރަކާތްތެރިވާ

ލުގެ ކަންތައްތައް އޮތް ހިސާބެއް ބި ދަނީ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވިހެން ޒުވާނުން އެބަ ގުޅާ މި

ނުޑގެ ކުރިްނ ާވހަކަދެއްެކވި އެހެން ބޭފުޅުން  ،ހެންކަމުންބަލަން. އެ ނޑު ވެސް ހަމަ މާ ވާހަކަ ދިުގނުކޮށް އަުޅގަ އަޅުގަ

ގޮތުން. އެހެންވީމާ،  މި ބިލުގެ މުހިއްމުކަމާ ބެހޭ ،ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވައިފި މި ބިލާ ގުޅޭޮގތުން

މި ސަުރާކރުން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ މި ބަހައްޓަވާ ޯއގާތެރިކަްނ  ،އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވާަހކަ ކުރުކޮށްލާނީ

ނުޑގެ ތެރި ޝުކުރެލާޞް ވަރަށް އިޚު އަުދގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ،ހަމަ މިއަދުގެ ަސރުކާރަށް ،ފާހަގަކޮށް އް އަުޅގަ

ނޑުގެ ާދއިރާގެ ހުރިހާ ަރއްިޔތުންގެ ނަމުގަިއ އަރިްސކުރަމުންއަމިއްލަ ނަމުަގޔާ މަނިކުފާނު ެއ  އަދި އެ .އި އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަކަކޮުޅ  ރަތުގައި ދުޢާޟްގެ ޙަهللاކުރަްއވާ މަސައްކަުތގައި ބަަރކާތްލެއްވުމަށް އެދި  ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 ލާނަން. މި ބިލަށް ފުރިހަމަ ތާއީދުކުރަން އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްާޔ.މައިނިން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެ ިއއްޒަތްތެިރ  ތު މި އައަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެފުރުޞަންބަރު. އަޅުގަ

 މިރަށް.ޢާ މެންބަރު އަޙްމަދު

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާ ކުޑަހުވަދޫ



  

ގެ ާގނޫނަށް މިއަދު ހުށަހެޅިގެން ެއކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުއްރިރު. އާެދ، ދިވެހިާރްއޖޭގެ އްޒަތްތެިރ މުޤައާދެ، ުޝކުރިްއޔާ އި 

ފަސޭހަ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ ވަރަށް މުހިއްމު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ދާ އިޞްލާޙަކީ މި

ނުޑ ެވސް ދެކެން. އެހެންކަމުން ްށ މި ބިލު މިހާރު މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ގޮތަ ،މަސައްކަތެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނުޑ ވެސް އަދި އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޕާޓީން ވެސް ތާއީދުކުރާިދއުމަކީ އަފާސްވެގެން ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ނެ ކަމެއް ުޅގަ

ިވސްނާލައި އިތުރަްށ ވަަރކަށް އާދެ، މިއަުދ އަުޅަގނޑު ެއހެންނަމަވެސް މި ކަންކަމުެގ މައްޗަށް ކޮންމެވެްސ 

ކަަތއް ވެްސ މިފަދަ ބިލެއްގެ ތެރެއިން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ަގބޫލުކުރެވޭ ވާހަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ިއޞްލާޙުއަ

. އެ ވާހަަކ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން  ވާތީ ކަމަށް ދައްކާލުމަކީ ެއއީ އަޅުަގނުޑ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

މަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ހެދުއަށް  0ގަިއ ވާ ައއިޓަމުތައް % 61ކޮށް ހަމަ މި ބިލުގައި ޗެޕްޓަރ އަޅުަގނޑު ާޚއްޞަ 

ދުއްވާ އިންޖީނުީލ  ަގއިކޮށް އެްއގަމުހެދުމާއި އަދި ޚާއްޞަ 0އައިޓަމުތައް % ގަިއ ހިމެނޭ  62ޗެޕްޓަރ  ހުށަހެޅުމާއި

ކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ މޮޓޯ ސައިކަލް ދާދި ޚާއްޞަތަކެތީގެ ތެރެއިން ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެންމެ ގިނައިން ޒުާވނުން 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި އިޞްލާ އެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުުވްނ  ،ހެދުމަށްފަހު 150ޙެއް ހުށަހެޅިގެން %މިދާކަށް ފަހުން އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ހުރިަކން ސަރުކާރަށް ފާހަގަކުެރޭވތީ އެކަން އަލުން ރަްއޔިުތންގެ ިވސްނުމާ ެއއްގޮތަްށ 

މަރުޙަބާ ދަންނަާވ ރަށް ޮބޑަށް ައޅުަގނޑުމެން ނިންމުމަކީ އެކަމަށް ޓަަކއި ަސރުކާރަށް ވަމި ނިންމެވި ބަދަލުކުރުމަށް

އުމަށް އެންމެ ސް ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ ޤައުމުަގއި މި ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއް ވެކަމެއް. ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ މި ޤަ

. އެއްޗެްއގެ ިޑއުޓީ ބޮޑުކުރަނީކީ ވަކި ފަރާތަކަްށ ލުކުަރންޖެހޭނެހެޔޮގޮތް ހޯދަން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ގަބޫ

ނޑާލަނީ ޔަތުަގއެއް އުނދަގޫކުރުުމގެ ނި ވަިކ ފަރާތަކުން އެއަށް ލިބެންވާ  ވެސް ކީނޫން. އަދި އެއްޗެްއގެ ޑިުއޓީ ކަ

ނޑުމެންނަށް މި ކުރެވެީނ ވަރަށް ހެޔޮ ނިޔަުތަގއި.  މަންފާއެއް އުނިކުރުަމކަށް ެވސް ނޫން. މި ކަންކަން ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ަރއްޔިތުންަނށް އޭގެ ފުރިހަމަ މަންފާ ، އެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔަީކ މިފަދަ ބަދަލުތަކުން އަޅުގަ

ލިބިގެންނުދާކަން އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބައެއް ހާލަތްތަކުަގއި. އެހެން މި ދަންނަވާ ކަމަކީ، ޑިއުޓީ 

ޅުަގއި ނަގަމުން އަންނަ ެއއްަޗކުން ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދެނީ ހަމަަގއިމު ވެސް ސަުރކާރުެގ، ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހިތްޕު

ރައްޔިތުންނަށް އޭަގއި ލުިއފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. އެކަން ެއގޮތަށް ކުރީމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނޑުމެންނަކަށް ޭއގެ ޙަޤީޤީ ފޮނިމީރުކަމެްއ  ވިޔަފާިރވެރިން ެއކަން ެއގޮަތށް ކޮށްނުދީފި ކަމަށް ވާަނމަ، އަުޅގަ

ވީމާ، މި ބާވަުތގެ ކަންކަން މޮނިޓަރކުެރވި، އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ވެްސ؛ ރައްޔިތުންނަކަށް ލިބިގެެނއް ނުދޭ. އެހެން

ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ. އަުގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގޭ ވަރަށް އުނަދގޫ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ސޭހަ ކަެމއް ނޫން. ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ެމކޭނިޒަެމއް ޤާއިުމކުރެިވގެން އެ ކަްނކަން ކުެރވިގެންިދއުމަކީ ެއީއ އެހާ ފަ

ދުނިޔޭގެ ެއއްވެސް ަޤއުމެްއގަިއ ވެސް އަދި މިހާތަނަށް އެކަން ކުރަމުން އަންނަ ގޮތެއް ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ދައުަލތަށް، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް 



  

ވޭ މަަސއްކަތްަތކުަގއި ިވޔަފާރިވެރިން ވެސް ބައިވެިރވެ، އެ ބޭފުޅުން ވެްސ އެ ކަންކަން ކޮށްދިނުމަކީ ޓަކައި މި ކުރެ

ނޑުމެންނަށް ހަމަަގއިމު ވެސް ކުެރވޭނެ ެއއް  އެއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އެހެންނޫންކަމަށްވާަނމަ، އަުޅގަ

ުކގެ ވާހަކަ މިހާރު ހަމަގައިމު ެވސް ކުރިން ސަިއކަލެއް ކަމަްށ ކަމެއް ެއއީ، ޑިއުޓީ ކުަޑކުރާ ފަރާތްތައް، ައއިޓަމުތަ

ވާނަމަ ނުވަތަ އަދި ގަމީސް، ފަޓުލޫނު އެއްޗެހި ކަމުގަިއ ވާނަމަ ވެސް، ތިން ސަތޭކަ ރުފިޔާއަށް ވިްއކާ ގަމީސް 

މިސާަލކަށް  25ރުިފޔާއަްށވުރެ ވެސް ުކޑަނުެވއްެޖ ކަމަށް ވަންޏާ، ެއއިން ނަާގ ޑިއުީޓ % 200އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ޑިއުޓީ ަނގަނީ ކަމަށް ވަންޏާ، އެ ކުޑަ ުނވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ އެ ކުރެވެނީކީ ރަނގަުޅ ކަމެއް ނޫންކަން، ެއއްކަަލ 

ނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަން އެބަ ޖެހޭ.  ވިޔަފާިރވެރިޔާ އެ ކުރަނީ ަރނގަޅު ކަމެއް ނޫންކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް މީގެ ޙަޤީީޤ ފައިދާއެްއ ޙަޤީޤަތުަގއި މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަަކކުންނެއް އެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ 

ފެނިގެންނެއް ނުދާނެ. ދެން ހަމައެއާިއއެކު ައޅުަގނޑު ަވރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން؛ ޒަމާނުއްސުރެްނ 

ނޑުމެން ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން، މި ރާއްޭޖގަިއ އަުޅގަ ދެކެމުން މި އަންނަނީ ރާއްެޖއަީކ،  ފެށިގެން އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ އިޤްތިޞާދުގެ ދެވަނަ  ނޑުގެ ސަރަަހއްދު ބޮޑު ޤައުމަކަށް ވެފައި ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި އަޅުގަ ޚާއްޞަކޮށް ކަ

 މަސައްކަތަކީ މަްސވެރިކަން ަކމަށް ވާތީވެ، މަްސވެރިކަުމގެ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މާފުެވގެންދިުއމަކީ މިއަދު ކޮންމެހެން ވެސް 

ނޑު ވަރަށް އިތުބާރާއެކު ދަންަނވަން، އަދުެގ  ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. އަިދ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރާ ހަމަޔަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ސަރުކާރުން އެކަން ކުރަްއާވނެ. އެހެންނަމަވެސް،

ދާޅުވާ ފަދައިން ކަްނކަމުަގިއ ހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ މިއީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އޭަދފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަްއޗަށް މާތްވެގެްނވާ އިސްލާން ދީނުަގއި ވެސް ާލޒިމްކުރާ ކަމަކަްށ ވާީތވެ، އެ ކަންކަން ތަކުރާުރކޮްށ 

ަގނުޑ އެ ވާހަކަ ވެްސ ހަނދާންކޮށްދިނުމަކީ އަޅުަގނުޑމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަަމށް ވާތީެވ، މި ފުރުޞަުތގައި އަޅު

ދަންނަވާލަން. ޒަމާނުއްސުރެން ފެށިގެން އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުގައި އުެފއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޓަަކިއ 

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންވާ ކަބީލާނަރާއި ލަކުޑިާޔއި އެއާ ުގޅޭ އެހެން ބާވަތްތަކުެގ ޑިއުޓީ ވަނީ މާފުކުރެވިފަ. 

ނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ެއްއގޮތަށް ، އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ލަކުޑިން ދޯނި ބަންނަ މީހުންނާއި ފައިބަރުން ދޯނި ބަންނަ މީހުންނާ ކިހާވަރެްއގެ ޕަސަންޓެއްތޯ؟ 

ދޯނިފަހަރު ަބނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، އަދި  އެހެންވެއްެޖކަމަށްވާނަމަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ ފައިބަުރގެ ތަކެތި، ނުވަތަ

ނުޑ  މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަެކތި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިޑއުޓީަގއި ލުއި އެބަ ލިބެންޖެހޭ. އެ ލުއި ދޭއިުރގައި އަުޅގަ

ުދ ދަންނަވާނީ ހަމަ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ހީނަރުކަން ނާންނާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ލުއި ލިބިގެންދިއުމަކީ މިއަ

ނޑު މީަގއި މި ވާހަަކ  ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވާީތވެ، އަުޅަގނޑު އެ ވާހަކަ ދަންނަަވއިލީ. އަުޅގަ

ނޑު ހުންނާނީ  ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބައިވަރު ދިރާސާތަެކްއ ވެސް އަުޅގަ މި ދަންނަވަނީ މި ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ލަން އިމްޕޯޓް ެއްކސްޕޯޓް ގާނޫނުަގއި ޗެޕްޓަރުތަަކށް ބަލައިލާއިުރގަިއ، ޗެޕްޓަރ ހަދާފަ. ޚާއްޞަކޮށް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާ



  

މި ޗެޕްޓަުރތަކަކީ ފައިބަރާ ގުޅުންހުރި ަވރަށް ބައިވަރު އަިއޓަމުތަކެްއ  70، 39، 38، 34އަދި  32، 29، 28، 25

ކަށް ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅި، ރާއްޖޭގައި ހިމެނިފައިވާ ޗެޕްޓަރުތަކެއް. ެއހެންވީމާ، ކުރިއަށް އޮތް ތާަގިއ މި ޗެޕްޓަރުތަ

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުުރކުުރމަށް ޓަކައި އުޅަނދުފަހަރު ބަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތަންކޮޅެއް ުލއި ގޮަތކަށް 

ނޑު ދަންނަވަން. އަދި  އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ވެގެންިދއުމަކީ ކޮންމެހެން ވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ައޅުގަ

ނުޑވެރިކަަމށް ބޭނުންވާ ސާމާނުން ޑިއުޓީ މާފުކުރެވިފައި ވާއިުރަގިއ  ޚާއްޞަކޮށް މިހާރު މި ގާނޫނުގެ ތެރޭގައި ދަ

މަސްވެރިކަމުަގއި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ޑިއުޓީ މާފުކުެރވިފައި ނެތީމަ އޭތި ތަންކޮޅެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަލައިގަންނަްނ 

ން. އެހެންވީމާ، ކުިރއަށް އޮްތ ތާަގއި އަޅުަގނޑަްށ ހަމަ ވަރަށް ުއއްމީދުކުރަްނ އުނދަޫގވާ ވާހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަ

މި އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރެއިްނ މި ދެންނެވި ައއިޓަމުތަކަްށ ވެސް އިޞްލާޙުތަެކއް ގެނެވި، ަރއްޔިތުންނަށް މިކަްނ 

އާދެ، މިައދުގެ ސަރުކާރުން ައޅުަގނުޑ  ތަންކޮޅެއް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަްށ ވާނެ ގޮތްތަެކއް ސަރުކާރުން ހަދައިދޭނެ ކަމަށް.

ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަަވން. ރައްޔިތުންނަށް، ރައްިޔތުންނަށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަަތ ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުްނެގ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިުކރުމަށް ޓަކައި، އިޤްތިޞާދީ 

އި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް މި ގެންނަ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މަސައްަކތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ޓަކަިއ ގޮތުންނާ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުުރ هللا އަޅުަގނޑު ާރއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

މިނެޓު މި ބަހުސްގެ ވަގުތަށް މި އޮތީ.  14. ދެން ބާކީ 12:06ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު ގަޑިން 

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ތިމަރަފުށީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއަށް. 

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:މަދު މުޞްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްތިމަރަފުށި 

ނޑު ވެްސ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އެްކސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙަށް އަޅުގަ

ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުަރން. އެއީ ވަރަށް އަސާސީ ެއއްޗެހިތަެކއް މި އެްއޗެްއސަކީ. އަންނައުނާއި ާޚއްޞަކޮށް 

ނުޑގެ ުސވާލަކީ، މި ަޤއުމަކީ އާރާްސތުކުރަމުން އަންނަ ޤައުމެއް. މޮޓޯސައި ކަލް ފަދަ ތަެކއްަޗކީ. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމަަކށް ވާތީވެ، ހަމަ މި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝަުކވާެއއް 

. ެއީއ ދުނިޔޭގެ އެއްެވސް ޤައުމެްއގަިއ، ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޑިއުޓީ ނެގުން އެއީ 150ހެވީ އިކުއިޕްމަންޓަށް %

ޤައުމެްއގައި، އާާރސްތުކުރަމުްނ އަންނަ ޤައުމެއްގައި ެއގޮތަަކށް ނޫން އެކަން އޮންނަނީކީ. ވީހާވެސް ބޮޑު ލުޔެއް ދީފައި 

ރާ ކަމަށް ވަންޏާ އަށްޑިހަ ހާްސ އޮންނަނީ. މިސާލަކަށް ދަންނަަވންޏާ، އެކްްސަކވޭޓަރެްއ އެްކސްޕޯޓުކުރަންޏާ، އިމްޕޯުޓކު



  

ޑޮލަރަށް ގަންނަ ެއއްަޗކަށް މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން އެބަ ޖެހޭ ދުއިސައްަތ، ދެ ލައްކަ ޑޮަލރު އެބަ ޖެހޭ. މާނަޔަކީ ތިން 

މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ޖެހެނީ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ިމ ރާއްޭޖގެ ިއޤްތިޞާދަށް ވެސް އާރާސްުތުކރުމަށް ވެސް ހުށަހެޅޭ ވަރަށް 

ނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެދެން، ހަމަ މިގޮތަށް ހެވީ ިއކުއިޕްމަންޓަށް ވެސް ޑިުއޓީ  ބޮޑު ހުރަހެއް މިއީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަށް ތިރިކުރުމަށް  ނޑު މި ހުށަހެޅުން މި  ؛މި މިންގަ ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް. އެީއ އަުޅގަ އެީއ އަުޅގަ

ނޑާ  ރާތްތަކެއްގެ ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާ މިހުށަހަޅަނީ ވަރަށް ގިނަ އާއްުމ ފަ  .ދިމާލަށް ވެސް އައިްސގެން ކަމުަގއި އަުޅގަ

ސާސްަތއް މަޖިލީހުގައި ކޮށްލަދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެދޭތީވެ. މި އިހު ވާތީވެ އަޅުަގނޑު ވެްސ މެންބަރަކަށް

، ހަމަ އާއްމުްނގެ ޝަުކވާތަެކއް ޮއެވގެންނގޭ ސަުރކާރުން މި ފިޔަވަޅު އެޅީ ދެން އަޅުަގނޑަށް ވެސް ެއބަ އެ

ިޑުއޓީގެ ަބއެްއ ެއއްޗެހިން ޑިއުީޓ ކުަޑކުރަން ހުށަހެޅިއިުރގަިއ  ،އްމުންެގ ހޭލުމަށް ޓަަކއި. އަނެއްާކ މި ުކޑަކުރަންއާ

ޑިުއޓީ  ކުއިޕްމަންޓުގެމަނިކުފާނޭ ހެވީ އި  ،އަޅުަގނޑު ވެސް ވާނެ ހަމަ ަރއީސަށް ސީދާ ދަންނަވާަފއި މި މައްސަލަިއގައި 

ނޑަށް ހީވަނީ ފުރަތަމަ މި ޝުޢޫރު ފާޅުވެގެން ވެސް މީގެ ތެރޭަގއި ކުަޑކުރެެވން އޮތް މިންވަރަކަށް ކުޑަކޮްށދޭށޭ. އަޅުގަ

ނޑު ިމއީ އެކަކަށް ވާނެ ސަުރކާރުަގއި ިމ ވާހަކަ ދެންނެވި.  ތެރޭަގއި ެއ ހިމަނާފައި އެހެންވީމާ، މީގެއަިއއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން ެހވީ އިުކއިޕްމަންޓުގެ ޑިއުީޓ ެވސް ހަމަ މި ސައިކަލްަތއް ، ހެްނީވމާވަރަށް ދެރަ. އެނެތީމަ  އަުޅގަ

ނޑަށް ތިިރކުރުމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.   ފަދައިން އެ މިންގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތު މި އަރުވަނީ ަގއްދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާރު އަޅުަގނޑު ފުުރޞަ

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. 

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވެސް ފުރުޞަތަކަްށ ތަންކޮޅެއް ލަހުން އެދެވުީނ. އަޅުަގނޑު ވެސް ހީކުރީ  ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަުޅގަ

ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ  އް އަަވހަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމާލަން އުޅޭއަޅުަގނޑުމެން ތަންކޮޅެ 

ނޑު ެވސް ޙަޤީޤަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން  ކުިރއަށް ގެންެދވީއެ ވާހަކަަތއް  ޝުޢޫރު ފާޅުކުރުމުގެ ގޮުތން. ދެން އަޅުގަ

ވަރަށް ރަނަގޅު ނިޔަތެްއގައި ސަުރކާރުން ކޮށްދެްއވާ  ބޭނުންވި ދެތިން ނުކުތާއެއް އެބައޮތް. މި ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި

މި ޑިއުީޓ  ،ެއއްކޮށް މި ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާއިުރގައި ށްކަންޖެހޭ. ހަމައެއާ ކަމެއްކަން އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮ

ކަމަށް  ހޭނެޖެ ؛ކަމަށް ކުޑަކުެރިވގެންދާއިރުަގއި ިވޔަާފރިވެރިންގެ ފަރާތުން އާއްމުްނނަށް ވެސް މި ލުއި ލިބިގެންދާނެ

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ިވގެންއަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަން. މިާހރު ޚާއްޞަކޮށް ގާމެންޓުން މުޅިން ޑިއުީޓ ކުަޑކުރެ ދާިއރުގައި އަުޅގަ

ވަންޏާ އަދި  ނޫންނަމަ، އެހެން ުނވެއްޖެ ކަމަށްކަމަްށ. އެހެން ވެސް ތިިރެވގެންދާނެ ހިތް އޮތީ އަންަނއުނުގެ ައގު 



  

ނޑު ގަބޫލުކުރަން.  މާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނައިލަްނޖެހޭ ކަމެއްއަލުން އަޅުަގނޑުމެން މިކަ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަ

ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިވެރިްނނަށް މިކަން ލުއިވުމަކުންނެއް  ،ވަންޏާ ކަމަށް ކަމަށް ވާ ނުދާިއެވެގންރައްޔިތުންނަށް އެކަން ލު

ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު އަނެއް  ކަމަްށ ވާނަމަ. ދެން ހަމަ އާއްމުންނަށް ޭއގެ އަސަރު ނުފޯރާ ފުދޭނެ،ނު

އޮތީ ރޭަގއި ބަލަދުވެރިކަން ނެތް ބަޔަކު ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ކަންމައްަޗކަށް ނުކުމެ މަދު ބަޔަކު ދަންނަވައިލާހިތް

ނޑު އަުޑއެހިން މިހާރުގެ މި  ،ކުއްލިއަށް ަބއެއް ކަންކަން ްއލިއޮތް ސަުރކާރުން ކު ތިބެގެން ދެއްކި ވާހަަކއެްއގަިއ އަުޅގަ

ނުލައި.  ކުމަކާެދއްފުއްދަވައި އެބަ ދެއްވައޭ ވާހަކަނޫނިއްާޔ ވަޢުދު  ،ކަައކީ ބައެއް ކަންތައްަތްއ އެބަ ކޮށްދެއްވައޭ ވާހަ

ނުޖެހޭ ކަންނޭނގެ. ނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށްއެއީ ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއްހެން. މާ ގި

ނޑުމެްނގެ ވަ ނޫނީ  ،ޢުދުތައް ސަުރކާރުން ފުއްދަަވއިދެްއވަނީ މާ ގިނަ ބަހުސްތަކަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ުބނާ ކުދިންކޮޅު ދެްއކި ވާހަަކ  ނުލަިއހެން. އެކަމާއި އެ ބޭފުޅުން ަކންބޮޑުވާ ވާހަކަ ރޭަގއި މި ތައްތަަކކާގިނަ ކަން މާ

ލައި ިގނަ ވަޢުދުތަކެއް ފުއްދަމުންދާ ނު ބަހުސްތަކަކާޙަޤީޤަތަކީ މި ސަރުކާރަކީ ، ން. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑު އަުޑއެހި

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑު ފާހަގަކޮނެ. ހަމަސަރުކާރެްއކަން އަުޅގަ ށްލަން ބޭނުންވަީނ އެއާެއއްކޮށް އަުޅގަ

ނޑު އެ ދާއިާރއަކަށް ނިސްބަްތވާ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ތިބީ ހަމަޔަޤީނުން މި ސަރުކާރުން  ހިްތހަމަޖެހިފަ.ވެސް އަުޅގަ

 މީހުންނަކީ މި ސަރުކާރު ބަލައިގަންނަ މީހުން  95މިހާރު މުޅި % ،ކަންތައްތައް ރަނަގޅަށް ބަލައިގަނެ ކޮށްދެއްވާ

ނޑު އެްއކޮށް ސަރުކާރުްނ ކޮށްދެއްާވ ކަންަތއްތައް ަރއްިޔތުން ބަލައިގަންނަކަާމއި ހަމަ ގަބޫލުކުރަމޭ. ހަމައެއާ  ކަމަށް އަުޅގަ

ށް ކުިރއަށް އޮތް ތަުނގައި ވެސް ކުރިއަށްދާންކަން ައޅުަގނުޑ ެއއްކޮ ރުކާރާމީހުން ތިބީ އަދިވެސް މި ސަ އެ

ނޑު ވެސް މި ފުރުޞަތު  މި ފާހަގަކޮްށލާފާހަގަކޮށްލަން. އެ ސަބަބަށް ަޓކައި ައޅުަގނޑު  މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްލީ އަުޅގަ

 މި ބިލަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން. ޝުކުިރއްޔާ.  ،ބޭނުންކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިބްރާހީމްދީދީއަށް. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ހަމަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެ ދުނީ ހަމަ އަދިވެސް ެއއްފަހަރު މި ބިލަކީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މާޙައުލުަގއި  ،ވާީތވެ ގުިޅފައި ހުރި ވަރަށް މުހިއްމު ިބލަކަށް ަރއްޔިތުންނާމިއީ ވަރަށް 

މުގައި ރަނގަޅު ފުރުޞަެތްއ ލިބިފައިވާތީވެ ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް ބުނެލުމުގެ ބޭނު ،އެްއޗެއް ހަމަ ބުނެލާނެ ފުރުޞަތެއް

ނޑު ހަމަ ެއންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މި ބިލާ ގޮތުން އިތުރު ެއއްެޗއް ުބނުމުގެ ކުރީަގއި އަޅުަގނުޑގެ  ބެހޭ އަދިވެސް. އަުޅގަ



  

ނޑުމެްނގެ ައއްޑޫ ިސީޓ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޝާހިދަށް ވަރަށް  ކަނާތްފަރާތުން މިހިރަ އަޅުގަ

އެ ބޭފުޅާގެ އެއްބާރުލުން  ،މި ބިލުގެ ކަންތަްއތައް ކުރިއަށް ގެންދެވި ގޮތުން  ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަންލާޞްތެރިކަމާއިޚް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަ ލަން އިެއުކ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާއެއާ ށް ފާަހގަކުރަން. ދެން ހަމަމި ބިލަށް ލިބިފައިވާކަން ައޅުގަ

ނޑި  ނުޑމެންގެ މި ޑިއުީޓގެ ކަންތަްއތައް މި ކެ އަދި ސައިކަލުްނ  ާގމެންޓާ، ގެންދިޔަބޭނުންވަނީ މިއަދު އަުޅގަ

ނިޑގެންދިަޔއިރު މި ނުޑގެ ުސވާލަީކ، ިނޔާއަކަށް ބަދަުލވެގެންެވސް އަނެްއކާ މާދަމާ އަ ކެ ނުދާނެޯތ؟ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ސަުރކާރު ވުޖޫދަށް އައިދައްކަންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާަހކަ މިގޮަތށް  ފަހުން ޓެކްްސެގ  ޖެހޭ ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނޑުްއވައިެލއްިވކަން އަޅު ނަގަން ނިންމާފައި އޮތް ޓެކްސެ ންގޮތުަގއި ކާބޯތަކެތި ނުޑ އް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ ގަ

ެއއްކޮށް މިއަދު މި ދިޔައީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހަމަ ލިބިލިބި ހުރި އެއްެޗއް މި ފާހަގަކޮށްލަން ހަމަ. ހަމައެއާ

ރުން މިހާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއްގެ ގޮތުގައި ލިބިލިބި އޮތް ެއއްެޗްއ އޮތީ ސަރުކާ ްއ ނެތި މިޕްރެޝަރެ އެްއވެސް ބަެއްއގެ

ނަޑއި މި ހިސާބަށް ހަމަ  ހުންނާއުމުރުން ދުަވްސވީ މީ ނަށް ޓަަކއި. ެއއީ ުކޑަކުދިންނާއިީލ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއްޗެްއ. ދެ ޞަކޮށް ދިވެހި އަންހެްނ އެއްކޮށް އަދި ޚާއްން އެއާކޮންމެ ދުވަހަކު އަޅުގަ

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ  މެންކަނބަލުން މިހާރަކަށް އައިްސ ސައިކަލު ގިނައިން ދުްއާވަކން އަޅުަގނޑު

ނުޑ ތީވެ ސައިކަލުން ވެްސ ވާ އާއްމު އަސާަސކަށް ވެފައި  ބޮޑުކުރެވިފަިއވާ ބައި ުއނިކުރެވިފަިއވާކަން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންނަންޖެހެނީ އާއްމު ރައްޔިުތންނަށް ލިބޭ ފަސޭހަޔަކަށް.  ންވީމާ، މިހެފާހަގަކޮށްލަން. އެ

އެއްކޮށް ދަންނަވަީނ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި އަނިޔާައކަށް ބަލަިއގަންނާތީ.  ންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑު ހިތާމަޔާއެހެ

ަގއި ވެރިކަން ބޭނުންެވގެްނ  2018ށް މަދު ބަޔަކަށް. އެީއ އްޔާ މި އަނިޔާ ިމވަނީ ވަރަ އެހެންވީމަ، މި އަނިާޔއެްއ ެވްއޖެ

ނޑުމެންފާަހގަކޮށްލަން. ަހމަ ެއކަން އަޅުަގނޑު، އެހެންވީމާ އުޅޭ ބަަޔކަށް މި ވެދާނެ އަިނޔާއަކަށް.   ގެއެއާިއއެުކ އަުޅގަ

ފެށިގެން މި ދެވޭ ވަނަ އަހަުރގެ ޖަނަވަރީން  2014ވާހަކަައކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިކޔަވަން ބޭރަށްދާ ކުދިންނަށް 

ނޑިފައި ޮއްއވާއެލަވަންސް މިހާތަނަށް އެ އެ  ރިްއޔާ އެ އެލަވަންސް މުސާރައާ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ ލަވަންސްތައް ކެ

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. މިއީ  ،އެްއވަރު އެލަވަންަސކަށް ހަްއދަވާފައި އެ ދެްއވަމުން ެގންދަވާތީ އެކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންއަނި ރުފިޔާ ދައުލަތުން އެބަ ދެއްވާ. މިއީ އަނިާޔޯތ  5000އުމުރުން ދުވަސްވާ މީހުންނަށް  ނަވާނީ؟ޔާތޯ އަުޅގަ

މި އެއްޗެްއސަށް އަނިޔާ ކިަޔނީ ކީއްެވގެންހެއްޔޭ؟ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ކަރަންޓުގެ  ؟އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ

ރަށަކަށް ޖަނަރޭޓަރުތައް ބައްސަަވއި މި ކަންަތއްތަްއ  ގަިޑއިރު ޔަޤީންުކރުމަށް ޓަކައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ 24ޚިދުމަތް 

 ،ސިީޓއެއް ހެދި ނަވާނީ. ޒުވާނުންނަށް ޓަކައި ޔޫތުމި ކުރައްވަނީ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން. މިއީ އަނިޔާތޯ އަޅުަގނޑު ދަން

 ދާުޅވާ އަނިޔާައކީ؟ބޭުފޅުން އެ ވިހިއްކަިއ އެ ސިޓީ ތަަރއްޤީުކރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުަރއްވަމުންދަނީ. މިއީތޯ އެ 

ިވއްސާރަ މޫސުުމގަިއ  ވެގެންދިަޔއީ. ިމއީ އަިނޔާެއއްތޯ؟ހާހަށް ބަދަލު ހާހުން ދެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޙައްޖު ކޯާޓ އެއް 

ނޑު ދަތު ނޑުމެންގެ ައވައްއަޅުަގނޑުމެން ކަ އަދި  ،ޓެރި ަޤއުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ މީހުންރުކޮށްފައި އަުޅގަ



  

ކުރުން ބްރިޖެއްގެ މި ަކނުޑަގިއ ދަތުރުކުރާދޭތެރޭގައި  ޅުލެއާއި މާލެއާދުހުންަތކަށް ދާ މީހުން ހުރާއްޖޭަގއި އެތެޭރގެ އު

ރީޢާއިން ދަތުރުކުރެވޭ ގޮަތށް މި ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި މިއަހަރު ތެރޭގައި ބްރިޖުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ޛަ

އްޔާ ދެން މިއީ އަރަތެއް ޔާއަކަށް ެވއްޖެްއިޔތުންނަށް ދެވޭ އަނިފެށިގެންދާނެކަމުގެ ވާހަކަ އެ ވިދާޅުވަނީ. މިއީ ދިވެހި ރަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިއީ  ލަތުން ކޮށްދޭ މީހުން ތިމަންނާމެންނަށް ދައު 70ން %އި 100ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫންތޯ. އަޅުގަ

ވަނަ އަހަރުަގއި ވެރިކަމަްށ  2015ހެދި  ދިވެިހރާއްޖޭގެ ވެިރކަމާކަމެްއގެ ގޮުތގައި ބަލަިއގަންނައިރު މަދު ބަޔަކު އޯގާތެރި 

ކުރިމަތިލާން ވިސްނާވަަޑިއގަްނނަވާ މަދު ބަޔަކު މި އަނިޔާއަކަށް ބަަލއިގަންނަންޏާ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކޮބައިޯތ 

 ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ން ރުފިޔާބިލިއަ 6.3ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި  ދިވެހި އް ނޫން އެހެން ކަމަކީ؟އަނިޔާއެ 

 ؟ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ބިން ހިއްކުމަކީ އަނިާޔއެއްތޯ ށުަގއި ބަނދަރުހެދުމަކީ އަނިޔާއެްއތޯ؟ރާއްޖޭގެ ރަށްރަ ހިމަނާފައި

 އި ސްކޫލްތައް އިމާާރތްކުރުމަކީ މިއީ އަނިޔާތޯ؟ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުަގއި ތަޢުލީމު ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކަ

، ނުލެވިފައި އަަޅއިިއ މިހާތަނަށް އެއްެވސް ވެިރކަމެއްަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ދިވެހި ތާރީޚުގަ 

ތެލަސީމިޔާ ކުދިންނަކީ. މި ކުދިންނަށް ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުަގިއ އަޅައިލާްނވާވަރަށް އަަޅއިނުލެިވފައި ތިބި ބައެއް 

. ތެލަސީމިޔާ ސެންޓަރެްއ ލެވެމުންިދޔަގެ ދަށުން އަަޅއިވެސް ައޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަްނ ރަނގަޅު ފެންވަރެްއގެ ނިާޒމެއް

ބޯންމެރޯ  ،ވެސް ާރއްޖޭަގއި ހުޅުވިަފއި ުހރި. އެހެންނަމަވެސް، ބޯންމެޯރ ކަހަލަ ބޮޑެތި ޚަރަދުތައް ކޮްށގެން ދެވޭ ފަުރވާ

ލިބިފައި އެބަ ތިބި. އެ ކުދިންނަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ ފަރުާވ  ކުދިންނަށް ޑޯނާ 34 ހެދުމަށް ޓަކައި

ނޫނިްއޔާ އެ ުކދިންނަށް ދެވުނު ފަރުވާއެއްތޯ  ،މުންދަނީ. މިއީ އެ ކުދިްނގެ މައިންބަފައިންނަށް ދެވުނު އަނިޔާެއއްތޯދެވެ

މިކަހަލަ ކަންތަްއތައް ދިވެހި ދައުލަތުން ުކރަމުންދާ ދުވަސްވަރެްއަގއި ، ގެ ުސވާލަކީ؟ ެއހެންވީމާއަޅުަގނޑު 

ނޑު ން މަސައްކަތްކުރަނީއޭ ކިޔާފައި ބަަޔކު ވާަހކަދެޮކޅަށް ތިމަންނާމެ އަނިާޔއާ، އަނިާޔވެރިކަމޭ ދެއްކީމަ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޭޖެގ  ހަމަ ކަންބޮޑުވާ އެކަމާ ނޑު ދަންނަވަން. އަޅުގަ ކަމެއް ކަމުަގއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް އަުޅގަ

ާހ ސަރަހައްދެްއގަިއ ކުިޅވަުރ ސަރުކާރުން މިއަދު ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ޓަަކއި، ުޒވާނުންނަށް ޓަކައި ާރއްޖޭގެ ހުރި

ނޑުތައް ހުުޅވަމުން އެ ދަނީ. އަދި ދިވެހި ޒުވާނުން ވިޔަފާރީގެ ތެެރއަށް  އެުކވެނީތައް ހުުޅވަމުން އެ ަދނީ. ފުޓްސެލް ދަ

މިލިައން ރުފިޔާ ބަޖެޓުގައި ަޖްއސަވަިއގެން އެްއވެސް ކަހަލަ ރަހުނެއް ނުބަހައްޓަިއ، ެއ  200ނެރުމަށް ޓަކައި 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުަފއްދަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިީއ  200ށް އެ ބޭފުޅުންނަ

އަނިޔާތޯއޭ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ހަަމ 

އީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި ބޭނުންވާތީވެ، އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރީ. އިއްަޒތްތެރި ރަ

ނޑުމެން ދަންނަވާނީ  ވަޢުދުތަކަކީ ިމއީ، ިދވެހިރާްއޖޭގެ ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުންަނށް ވެފަިއވާ ވަޢުދުތަކަީކ މިީއ އަުޅގަ

ުތަގއި އެަބ މިއީ އަނިޔާވެރި ވަޢުދެއް ނޫނޭ. ކާބޯތަކެތީގެ، އަޅުަގނޑުެމންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުްނ ސަބްސިޑީގެ ގޮ

ދެއްވާ ކާބޯަތކެތީގެ ސަބްިސީޑޒް އެބަ ދެްއވާ. ކަރަންޓު ަސބްސިޑީޒް އެބަ ދެއްވާ. ތަޢުލީަމށް ސަބްސިޑީޒް އެބަ ދެއްވާ. 



  

މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އަނިޔާެއއް ެއއްތޯ. މިއީ އަނިޔާ ވެއްޖެްއޔާ، އަދި ހައުިސން ސަބްސިޑީޒް. ސުނާމީގަިއ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ އެންމެންނަށް  1ބި މީހުންނަށް މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ގެދޮރު ނުލިބިފައި ތި

ހާސް ރުފިޔާ މި  25ގެދޮރު ދިނީ. އެއީ އަނިޔާތޯ؟ އަދި އެ ގެދޮރު ދެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށް 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އަނިޔާއެއް ނޭނގުނު. ސަރުކާރުން ދެއްވީ. މިއީތޯ ތި ވިދާޅުވާ އަނިާޔއަކީ؟ އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގެ  ޭބނުންހިފީ މި ވާހަކަ ދައްކާަލން. އެހެންނަމަވެސް، ވަގުުތ 

ނޑު ވާހަކަ ނިންމައިލާނީ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޓަކައި ހަމަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ހަމަ  ކުޑަތަންވުމާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ޝުކުރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑކަށް  ނުޑގެ ލިްސޓުަގއި މިހާރު 12:20. 12:17ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ަގޑިން ގާްތގަ ަގއި ޯވޓަށް ދާން ައުޅގަ

ތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާމަނިކު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތް

ޚަލީލް، ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

 5ދޮންމަނިކު. އާދެ، އަދި މަުޑއްވަރީ ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު އެަބއޮތް. 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  12:20ން. އެކަމަކު ބޭފުޅު ނޑު ބަހުސް ނިންމައިލާނަން. އަޅުގަ ވީމަ އަުޅގަ

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މޫސާމަނިކަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު

ނޑު ވަ ަރށް ކުރުކޮށްލާނަން. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޝުކުރިއްާޔ، ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

މުޤައްރިރު، އާދެ، މަޖިލީހުގެ ރައީސެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ެކތްތެރިކަމާ އެީކގައި މި ވޭުތެވދިޔަ ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަސް 

ރަށް ތެރޭގައި މި ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ ހިންގެވުމަށް ކުރެްއވި ބުރަ މަސައްކަތަށް ވަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކީ ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އަދި ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި މަޖިލީހުެގ އިދާރީ މުަވއްޒަފުންނާިއ 

އަމީންޢާއްމު ވެްސ ކުެރއްިވ ބުރަ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ުޝކުރުަދންނަވަން. ވަރަްށ އަނިާޔއާ 

ނޑުމެންނަށް ކުރެވިފަ ނޑުމެން މި ދިޔައީ. ޤާނޫނުއަސާސީ އެީކގައި މިކަން އަުޅގަ އި އަނިާޔވެިރކަމުގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގާނޫނުހެދުމުގެ ބާރުތައް ލިބިގެންވާ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ 

ން ނިްނމައި ހުށަހެޅިފައިާވ ރިޕޯޓަށް ރައްޔިތުންެގ ައޑުއުފުލޭނެ ޮގތެއް ހެދުން. އަދި އެގޮތުްނ މިއަދު ާއއްމު ކޮމިޓީ

ނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ މެންބަރުންގެ ޙައްޤުަގއި ކޮންެމ  އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވަިއ، އަދި މި ތަނަކީ އަުޅގަ

އްަލއަްށ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން ެވސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާހަކަެދއްކުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތް ތަނެްއ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން އަމި



  

ޔަޤީންކޮށް، ެއއަށް ެއއްބާރުލުންދީ، ރިޔާސަތަށް އެއްބާރުލުްނދީގެން އެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށ ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ ެއީކގަިއ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނުޑ 

މުވެްސ އަޅުަގނުޑގެ ނަޒަރުަގއި ޭވތުވެދިޔަ ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި މި މަޖިލީހަށް ދަންނަވާލަން. ހަމަގައި

ހުށަހެޅިގެން މި ތަނުން ފާސްކުރެިވގެންދިޔަީއ ަވކި މިއަްށުވރެ ކުޑަ ބިލުތަެކއް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް، މި ތަނުގަިއ 

އެކަމަކު ެއއިން ކޮންމެ ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯްޓ  ލަވާހަޅޭާކއި ގޮވާ ެއއްޗެީހގެ ސަބަބުން ކިޔާނުކިޔާ ނޭނގި ދިޔަ.

އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނާ ުގޅިފައި ހުރި ބިލުތައް. އެހެންވީމާ، މުސްތަޤުބަލުގައި މި ބިލުތަަކށް ގެންނަންޖެހޭ ބިލުތަކާއި 

ލިސް ތެރޭގަިއ ެއއްެވސް އެކަންކަން ކުރުމުަގއި އިްއޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ރިޔާސަތަށް އެއްބާރުލުންީދގެން އަިދ މަޖި

ބޭފުޅަކު ސަކަރާތްގަންނަންޏާ އެ ބޭފުޅަކު ވެސް އެްއކަރިުކރުމުގައި ެވސް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އެއްބާރުލުންީދގެން 

ނުޑ  ކުރިއަށް ގެންދަވަންޏާ ތި ބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެހެން ކޮމިޓީ ވަގުތުަގއި އިތުރު ވާހަކަަތކެއް ދައްކާކަށްނުޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ނޑު މީގެ ފަހުން މި މަޖިލީހުގައި ކޮޅަށް ތެދުވެ ވާހަކަދަްއކަން ހުއްާޓ ތި ބޭފު ޅުންނަށް ޔަޤީންކަންއަރުވަން، އަުޅގަ

ކުރިމައްޗަށް އަރާ ކޮންމެ ހުރަހެއް ގިރާކޮށްފައި އަުޅަގނޑު ވާހަކަަދއްކާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކު

 މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކަށް.

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު

ނޑު ދަންނަވާ ނޑު ވެްސ ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ. ޝުކުރިއްާޔ. މުޤައްރިރު. ައޅުގަ ލަން ބޭުނންވަނީ މި ބިލަށް އަުޅގަ

ހަމައެއާެއކު ހެވީ އިުކއިޕްމެންޓް، ބޮޑެތި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި؛ ހެވީ އިކުއިޕްމެންޓުގެ ގޮތުަގިއ ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ޑިއުީޓ 

ނުޑ ކުޑަކުރުމަށް، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ހު ށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ. އަދި ހަމަެއއާެއކު މިީއ ދިވެހި ަރއްޔިތުްނނަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި ބިލަަކށް ވެފަިއ، މި ބިލުން ލިޭބ 

 ފަސޭހަކަން އެންމެންނަށް ވެސް ފޯރާނެތީ، އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

  ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ޚަލީލަށް. هللا މެންބަރު ޢަބްދު



  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުނިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

 އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްލީ. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު ދެްނ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ެއއް މިނެޓަށް، މަުޑްއވަރީ ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އާދެ! މިހާރު އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް. 

 

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތެރި މުޤައްރިރު. އާދެ! މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ މުހިއްމު ބިލަކީ ހަމަ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލަކަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ވާތީެވ، އަދި މިއީ ކޮންމެހެންވެސް ގެންނަންޖެހޭ އިްޞލާޙަކަށް ވާީތވެ، މި އިްޞލާޙަށް ތާއީދުކޮށް ެއއްެޗްއ 

ނޑަށް ެވސް ލިބޭ ވަރަްށ ބޮޑު އުފަލެްއ.  ނޑުމެންގެ ޕީ.ީޖ ދަންނަވާލުމަކީ އަުޅގަ އާދެ! އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕީ.ޖީ ލީޑަރު ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތާ އެީކގައި ސަރުކާރުން ވަރަްށ  ގްރޫޕޫން، ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގިއ އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނޑުމެންގެ ބަެއއް އިްއޒަތްތެިރ  މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް މި ގެންނެވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ގޮަތށް މި އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން ެއއްެޗއް ނުދަންނަވާ އިނުމަކީ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުނުކުރުން

ައޅުަގނުޑގެ އެދުމަކީ ވީހާވެސް ައވަސް  .ކަމުގައި މާނަކުެރވިދާނެތީެވ، ހަމަ ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން ެއއްެޗއް ދަންނަވާލީ

ނުޑމެންގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަާށއި  ،ރޭަގއި މި މަޖިލީހުން މި އިޞްލާޙު ފާސްވެެގންފުރުޞަތެއްގެ ތެ މީގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

އިއްަޒތްތެރި މުޤައްރިރު، ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  .އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މީގެ މަންފާ ލިބިގެންދިއުން

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ެއންމެން އެއްބަސްވެފައި އޮތް ަގޑި އައިސް މި ޖެހުނީ. އާދެ!  ޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. މިވަރަށް ބޮ ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މިހާރު މަސައްކަތް މި ކުަރނީ ވޯޓުނެގުުމގެ ކަންތައް  ތަުކގައި. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ކޮމިޓީން ނިންމާފަތައްޔާުރވަމުންދާއިރު އަޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވައިލާނަ  އިން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި. އަޅުގަ

ބަރުންނަށް މިއަދު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު އިއްޒަތްތެރި  މެން ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ ފުރުޞަތު. އަދި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

ޅޭ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގައި ކުރަނީ މި އަންނަ ބުދަދުވަހު މި ބިލު ފާސްކުރުމާ ގުފޮނުވޭނެ. އަޅުަގނޑު ގަްސތު

ވެސް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ކަންކަމުގަިއ  ައދި މާދަމާ ،އެޖެންޑާކުރަން. އެހެްނވީމާ، މިއަދު ކަންދިމާވާ ގޮަތކުން



  

ލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތިމަރަފުށީ ވެްސ ދަންނަވާ ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނާވނެ ވާހަކަ ދަންަނވައިލާ ާވހަކަ

 އަރުވަން. އަށް ފުރުޞަތުްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތަފާދާއިރާގެ އި

 

 ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅި އެއަްށ ، ން. އެ ހުށަހެޅުމަށް އޮތީ ތާއީދުލިބިފަ. އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު، އަުޅގަ

 އެއް މި ހިނގަނީ. ޝުކުިރއްޔާ. ކޮމިޓީ ބޫލުކުރަނީ. ކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަ ންޖެހޭނެވޯޓަކަށް އަހަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ވާހަކަފުޅަށް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، ކޮމިޓީަތކުަގިއ 

ލިބޭ މަތީން ފުރަތަމަ ހުށަހަޅައި ތާއީދު ޢަމަލުުކރަމުންދާ އުސޫލުގެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު، އަދި މަޖިލީހުގައި ވެސް

ތަރުތީބުން ވޯޓަށް އަހަމުން ެގންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ައދި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭނެ ޖާަގ އޮންނަ ގޮތަާކއި ހުށަނޭޅޭެނ 

ނުޑ ދޫދުގެ ތެރޭގަ ދަންނަާވލަން. އެހެންވީމަ، އެ ހު  ވެްސ އޮންނަ ވާހަކަ ޖާގަ އޮންނަ ގޮތް އި އަުޅގަ

ދަުލވުން މި ކޮމިޓީގެ ބައް .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާނެ ވާހަކަ

ދިނުމުގައި މި ަވގުތު ކުޑަ ަވގުތުކޮެޅއް ނަގަން އެބަ ހިފާ. ކްޓްރޯނިކު ގޮތަށް ވޯޓު ގެންާދިއރު އިލޮއަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް

ނޑުމެންނަްށ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގަޫބލުއެހެންވީ ގެން ވޯޓަށް ެދވިދާނެހެން ފުޅިއްޔާ އަތް މައްޗަްށ ނަަގއިމާ، އަުޅގަ

މާ، ައޅުަގނޑުމެން ގެންދަން ކަމަށް އިނގޭތޯ. އެހެންވީ! އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ކުިރއަށް އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. އާދެ

ނޑު ވޯޓަްށ ދަންނަވާލަން ކަމަށް. އި، ންވީމާވަނީ. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( އެހެއެގޮތަށް ރެޑީ  އްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

ނޑު މި ަދންނަވާދެންނެވުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދަންނަވާނީ ފަހަރަކު ގޮތަކަށް  ދެްއވާ ބޭފުޅުން ެއ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނޑު ަވގުތީ ނަތީޖާ ދަންނަވާނަން. އޭގެފަހުގައި އެ ހުށަހެޅުމަށް ނު އްވާ ބޭފުޅުން ދެފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ނިމުނީމާ، އަޅުގަ

ދޭްނ މެދު ވަކި އަތަކަްށ ވޯޓު އެ ވޯޓު ނިމުނީމާ ަވގުތީ ނަތީޖާ ދަންނަވާނަން. އަދި އޭގެފަހުަގއި އެ ހުށަހެޅުމާ

އަރުވާނަން. އަދި ޭއގެ ަވގުތީ ނަތީޖާ ފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދެްއަވން ބޭނުންޯވޓު ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

ނުޑ  ވާނަން.ދަންނަ . ސަުރކާރުެގ ފަރާތުްނ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދަންނަާވނަން. އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ ވޯޓަށްއެއަށްފަހު އަުޅގަ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ، 79/31ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާންދާއިރާ ގެމަނަފުށީ

ގެ ދާއިރާ ށް ގެމަނަފުށީނައުމުގެ ބިުލ މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމައެކްސްޕޯްޓ، އިމްޕޯޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެ

މަނިކު ރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވައި

ން ެއދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ެދއްވުނިވަޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުން ވޯޓުހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަށް ފާސްކުރުމަށް ފެ

 ޝުކުރިއްާޔ. 



  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން.   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު.  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 45    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް . ދެންމެ، ފެންނަ ކ45ަ. ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ިތްއބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 85ކޮމިީޓގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛  އާދެ!

މި މަޖިލީހުގެ  ،ނުދީ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ާއދެ! ވޯޓު. ަވގުތީ ނަީތޖާއަކީ. 44ވޯޓު ދެްއވި މެންބަރުންގެ ޖުްމލަ އަދަދު؛ 

ޤީޤަތުަގިއ ންނަނީ. އެހެންވީމާ، ޙަދެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން މި އޮށް ވޯޓުރިޔާސަތުަގއި ކޮމިޓީގެ ރިޔާަސތުގައި އިންނަ މީހަކަ

 ޖަމީލް ޢުޘްމާން ހުށަހަޅުއްވައި  ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަނަފުށީލަނީ. ދެންމެ، ގެދާއިމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވާ

ެގ ދާއިރާ . ސަރުކާުރގެ ަފރާތުން ގެމަނަފުށީމަނިކު ތާއީދުކުެރްއވި ހުށަހެޅުންވޭރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މޫސާހުޅުހެން

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެކްސްޯޕްޓ، ، 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

އިމްޕޯޓް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ވޯުޓަގއި 

އްދަލުވުމުަގއި ިއއްޒަތްތެިރ މިއަދުގެ ބަ ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިާފގުން ފާސްވެއްޖެ.)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

މި ހިސާބުން  ،މެންބަރުން ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުުޅގެ ައގު ވަޒަްނކޮށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން

ޙްމަުދ އަޅުަގނޑު ކޮމިޓީ ނިންމާލުމުގެ ކުރީަގއި ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު ޢާމިރަށް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 



  

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ހަނދާންކޮށްފައި އޮތް މި ހުށަހެޅީ އެއްއަޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލަ އެްއޗެއް  ކުރިން ވާހަކަދެއްިކއިރު އަުޅގަ

ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ހޯލް ހައުސްގެ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގެ ކުރިއަށް އޮްތ ، ރިރުހަމަ ިއްއޒަތްތެރި މުޤައް .ވާތީވެ ނުދެންނެވި

ނުޑ ހުށަހަޅަމޭ. ތަންކޮޅެއް އަމާންކަމާެއކު މިކަްނ  ،ޖަލްސާތައް ވެސް ގެންެދވިދާނެ ގޮތެއް ވާނަމަ އެގޮތަްށ އަުޅގަ

 .. އެހެންެވ، އެ ވާހަަކ ދަންނަވަންކުރެވޭީތވެ

 

 ރިޔާސާތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ިމ ހިސާބުން ކޮމިޓީ ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ވަރަ
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