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6201/18/90ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:02 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:44: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.އްޔާ ފާސްކުރުމާއި ޔަުއމިކުރުއެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަުހގެ، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/9އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ. ެއީއ  5ުށް އަ 2016/18/5ން އި 2016/18/1ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  -3.2

ހުރި ޔަުއމިއްޔާތައް. މި ަޔއުމިއްޔާަތއް  ވަނަ ޖަލްސާއަުށް 5ވަނަ ޖަލްސާއިން  1ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2016

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ާޝއިޢުކުރުމަުށްފަހު އެްއވެސް ެމންބަރަކު އިޞްލާޙެްއ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ، ަގާވއިދުަގއިާވ 

 ން.ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަުށް ނިންމައިފި

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާަސތުން  ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލއްަޔުތ ަގއި  09:30މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އިޖްތިމާޢީަގއި  09:30 .1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ކޮމިޓީއަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ 

 

 ސުވާލު . 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ުސވާލު ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ރ އޮފް ހައުސިންގ އެްންޑ ދަމް، މިނިސްޓަނާ އާމެންބަރު ރޮޒައިއިްއޒަތްތެރި ެގ އިރާއްޑޫ މީދޫ ދާއަ -5.1

ރ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ މިނިްސޓަމި ފުރުޞަތުގައި ުސވާލު.  ކުރަްއވާ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ .ޑރ ސްޓްރަކްޗަރރާއިންފް

ުށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަ .ޑރ ސްޓްރަކްޗަރރާއިންފް

 ސުވާލުކުެރއްވުމަުށް.  ުށްދަމަ ނާ އާގެ މެންބަރު ރޮޒައިިއރާއްޑޫ މީދޫ ދާމި އަރުވަނީ އަ 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމެނި، އަހަރު  2015ސ. މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި މަގު ތޮުށިގަނޑު މަާރމާތުކުރުމަުށް 

ގެ ބަޖެޓުަގއި ވެސް ހިމެނިފަ. 2016މި ޕްރޮޖެކްޓް ވަނީ  ނިމިގެންދިޔައީ ީމގެ ެއއްެވސް ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ނުކުެރވި. ހަމަ

ގައި މިކަމުގެ އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ނުކުެރވިދިޔަ ސަބަބާިއ، މިކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފައްޓަވަްނ  2015ވީމާ، 

 ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ ކޮބައިަކން ސާފުކޮުށްދެއްވުން އެދެން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަީޒރު.   ިއއްޒަތްތެރި .ރިއްޔާ ޝުކު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

`. އާދެ، ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާުލެގ ޖަވާބުގައި ދަންނަވާލަން. ސ. މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރުގެ 

ޓަކައި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އަދަދުން ޕްރޮޖެކްޓް ުކރިއަުށްގެންެދވޭ ވަރަުށް ފައިާސ  މަސައްކަތް މިދިޔަ އަހަރު ކުުރމަުށް

ހިމެނިފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ެއކަން ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ަމސައްކަތްކުެރވިަފއި މި ވަނީ. 

ބަޖެޓުެގ ތެރެިއން. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުްނ ިމލިޔަން ރުފިޔާ  5.2އެހެންނަމަވެސް، މި އަހަރު ވެސް ލިބިފަިއ ވަީނ 

ވިސްނަނީ އަހަރުގެ މެދުތެެރައުށް ދިއުމުން، ނޫނިއްޔާ ފަހު ުކއާޓަރގެ ތެޭރގައި ޕްރޮޖެްކޓް ފެުށުމަުށް. ސަރުކާރުން ވަރުަށް 

ިއވާ ވަރަުށް އިސްކަމެްއ ދޭ މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރު ވަރަުށް ބޮޑަުށް މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައި ވާތީ. ޙަޤީަޤތުގައި ހަލާުކވެފަ
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މިލިޔަން ރުފިޔާއަކުން ހެދޭނެ  5ބަލާއިރުަގއި މަރާމާތަުށް ވުރެ ޮބޑަުށް ފުލް ސްކޭލް ބަނދަރެއް ހަދަންޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، 

މިލިޔަން ރުފިޔާ މަދުެވގެްނ  21ކަމަކަުށް އަންާދޒާެއއް ނުކުެރވޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެސްޓިމޭޓްކޮުްށފައިވާ އަދަދަުށް ބަލާއިުރަގއި 

. އެހެންވީމާ، އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން އެންމެ ައވަހަުށް ވެސް ނޫނިްއޔާ ެއއަުްށވުރެ ތަންކޮެޅއް ލަސްކޮުށް މި ބޭނުންވާނެ

އަހަރު ތެރޭަގއި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި މަޝްރޫޢު ފެުށުމަުށް ިމހާރު ޕްލޭންކުރެވިފައި އެބައޮތް. އެީއ ެއ މަސަްއކަތް މިހާރު 

ުޅގަނޑު ދެންމެ ދަންނަވާލި ފަދައިން، ސަުރާކރުން ވަރަުށް އިސްކަމެްއ ދޭ ލަސްވެފަިއވާ ސަބަަބކީ. އެހެންނަމަވެސް، އަ

އަްއޑޫ ސިޓީގެ މި ޕްރޮޖެކްްޓ އަދި ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ވެސް ކުިރއަުށް ގެންދިއުމަުްށ. އެގޮތުން މި މަސައްކަްތ 

 .އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އަހަރު ފެުށުމަުށް ކަނޑައަޅާފައި ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވީޒރު. އިތުރު ސުވާލަުށް ފުރުަޞތު ހުޅުވާލަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް.

 

 އްެކުވން:ވާަހކަދެ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ގައި ވެސް މި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ވަުރގެ އަދަދެއް  2016ގައި ެވސް  2015އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު ކީއްެވގެންތޯ 

ބަޖެޓުގައި ޖައްަސވާފައި ތި އޮތީ؟ ސަރުކާރުން ނޫންތޯ ބަޖެޓް ހުުށަހަޅުއްވަނީ؟ އެހެންީވމާ، އެކަން ނުކުެރވޭނެކަްނ 

ޑަ އަދަެދއް ބަޖެޓުަގއި ޖެްއސެވީ ީކއްެވގެންތޯ؟ ދެން މި އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން މިކަން އެނގިހުންނަަވއިގެން އެވަުރގެ ކު

 ކުރަން ފައިސާ ހޯއްދަވަން ަގސްތުކުރަްއވާފައި ވަނީ ކިހިނެްއތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ޒުމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއް

އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވާލަން. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ލިބިފައި ވަނީ ހަމަ ގާތްގަނޑަކަުްށ 

މިލިޔަން. ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ލިބޭވަރެއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ޚަރަދުކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި އަހަރު  5.5މިހާވަރު، 

ދުތެރެއިން ފެުށޭނެ ކަމަުށް މި ގަބޫލުކުެރވޭ. ސަބަބަކީ އިތުރު ބަޖެޓެއް، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތަގއި ހުުށަހެޅުމުަށް މެ

 ޓަކައި މަސަްއކަތްތަެކއް ކުެރޭވތީ. އޭގެތެެރއިން އެ ފުރުޞަުތ ލިބޭނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރެވޭތީ. ޝުކުރިއްޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްސަލަެއއްަގއި ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް. ނިޒާމީ މަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ގެ އަދަދެއް ބަޖެުޓގައި އަޅުގަނޑު ކުރި ސުވާުލގެ ަޖާވބު ނުލިބޭތީ. ކީްއވެގެންޯތއޭ ަސރުކާރުން މި މަސައްކަތް ުނކުެރވޭވަރު 

 ަގއި ވެސް؟ 2016ަގއި ވެްސ،  2015ޖެއްސެވީ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް، 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ރަްއދުދިނުމުގެ ގޮތުން، ނޫނިއްާޔ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ން ނިޒާމީ މައްސަލަ ނުނެންގެވޭނެކަން. ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި މި ބާވަތުގެ މަސްރޫޢުތައް ޖެހި، ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ސުވާލަީކ، ދިވެޝު

ނުފެުށި ލަސްވުމަުށް ދިމާވާ ަސބަބުތަކުގެ ތެޭރގަިއ ލިބޭ އާްމދަނީއާއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާ ނުބައްދަލުވާ ފަހަރު އާދޭތޯ؟ 

ރަހަކަުށް މި ބާވަުތެގ ނޫނިއްޔާ ރާއްެޖއަުށް ލިބޭ ާއމްދަނީއަުށް ހުރަސްއެޅުމަުށް ޮގވައިާލގޮަވއިލުމަކީ ކިހާވަެރއްެގ ހު

 މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ޭވތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ން. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރާއްޭޖގެ އެކި އާދެ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވާލަ

ކަންކޮޅުތަުކގައި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ. އެގޮތުން، މި އަހަރުގެ 
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އަދަދުަށް  ބިލިޔަނަުށް ވުރެ ިގނަ ރުފިޔާ ހިމެނިފައި މި ވަނީ. ތެދެއްމެ. ހިމަނާ 9ބަޖެޓުގައި ެވސް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަުށް 

ފައިސާ ޚަރަދުކުެރވޭނީ ރެެވނިއު، ނޫނިްއޔާ އާމްދަނީ ެވސް ލިބޭވަރަކުން. މި އަހަރު ވެސް މިހާރު ކުިރއަުށްދާ 

ޢެއް މިހާރުވެްސ މަޝްރޫ 53މަޝްރޫޢުތަކަުށް ބަލާއިރުަގއި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީން އެކަނި ެވސް ބަނދަރުގެ 

 11ުށް ބަލާއިރު ވެސލް ގެ މަސައްކަތް. ބިްނހިއްކުމާއި ތޮުށިލުމުގެ މަސަްއަކތަބިލިަޔން ރުފިޔާ 1.8 އެބަ ކުރިއަުށްދޭ؛

ބިިލޔަން ުރފިޔާގެ މަޝްރޫޢު މިހާރުވެްސ  1.15 ަމޝްރޫޢެއް؛ 20ޔާ. މަގުހެދުމުގެ ބިލިޔަން ރުފި 1.14 މަޝްރޫޢެއް؛

ންަތއްތައް ހުރުމަީކ ގޮތަުށް ކަ ލިބޭ ާދއިރުަގއި ެއއަުށް އާމްދަނީރިހާ މަސައްކަތެްއ ވެްސ ކުރިއަުށްކުރިއަުށް އެބަ ދޭ. މި ހު

ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަކީ މި ގޮތަުށް އެކި މަސައްކަތްަތއް ކުރެވެމުންދާ ކަމެއް. އެކަމަުށް ހުރަސްއެޅޭ މުވަރަުށް މުހިއް

 ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުުށީ

ެއއީ މަރަދޫފޭދޫ  ޒީރު ނުދެްއވަނީ ީކްއވެގެންޯތއޭ؟އާދެ، ުޝކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރާ ސީދާ ވަ 

އިްއޒަތްތެރި ވަޒީރު.  ،މެންބަރެއް ވޯެޓއް ނުދެއްވާ  ގެއްޒަތްތެރި ާދއިރާވެސް އެ އި ބަނދަރެއް ހަދާކަުށެއް ހަމަގައިމު

 ،އެބަޖެހޭ މި ވާހަކަަތއް. އެއީ އޭުރގަިއ ވިދާުޅވީ އެހެންވީމާ، ިމއީ ވަރަުށް ސާުފކޮުށް މީަގއި އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަން

މެ ރަނގަޅޭ. ހޮސްޕިޓަލެއް އެިޅޔަސް ބަނދަރު ހެދިޔަސް ނުހެދިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅޭ. ްސކޫލެއް ެހދިޔަސް ނޭޅިޔަސް އެން

އޮެތއް ނޫންހެއްޔޭ.  ނޭޅިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅޭ. ަބޖެޓަުށް ވޯޓެއް ނުދެްއވާނަމޭ. މިހާރު އެ ުސވާލުކުަރއްވަނީ ބަެޖޓުގައި އެބަ

. ހެންނެސީާދ ެއއަުށް ޖަވާބުެދއްވީމަ އަުޅގަނަޑުށް ހީވަނީ ރަނގަުޅވާ، ންޖެހޭނެ ނޫންހެއްޔޭ. އެހެންވީމާކުރަ، އެހެންވީމާ

 ދާނީ ކިހާ...ރުގެ މަސައްކަތް ދެން ފެއްިޓގެންދެން އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ ަކނޑުހުޅުދޫ އަދި ކޮނޭޑގެ ބަނދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދަމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ލަ()ނިޒާމީ މައްސަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ދަމްދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާ އަްއޑޫ މީދޫ
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ނޫނުއަސާސީގައި އޮންނައިރުަގއި، އެ ސުވާުލ ްއވެސް މެންބަރަކު ވޯޓުދޭ ޮގތާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުނުކުރެވޭނެ ކަމަުށް ޤާއެ

 ގެންތޯ؟ެއއްެޗއް ވިާދޅުނުވެ ިތ އިންނަވަނީ ީކއްވެ  ދާއިުރަގއި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއުފައް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާވ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްކަ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޝުކުރިއްޔާ

 ރުވަން.އަގަނޑު މިހާރު ަވޒީރަުށް ފުރުޞަތުވާހަކަފުޅާ ުގޅިގެން ަރއްދުދެްއވުމަުށް ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގުެމއް ނޯވޭ. އަޅު

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު .ރއޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑ މިނިސްޓަރ

 ކޮނޭޑެގ މަސައްކަތް މިހާރު ގޮއްސަ  އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވަން. ގއ.

ަގއި މަސައްކަތް އަލުން ފެުށުމަުށް ތާވަލްކުރެވިފަިއވާ ވާަހކަ ޕްރީލްއެ 1، ނަމަވެސް ހިސާބު މަޑުޖެހިފައި އޮތް އޮތް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ޔަޤީްނކަން ދީފައި އެަބއޮތް. އަދި ކަނޑުހުޅުދޫގެ މަސަްއކަތް ވެސް މިހާުރ 

ނެވޭެނ ކަމަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ލް މަހުގެ ތެރޭަގއި ގެިހލައިގެ ޝިޕްމެންޓް ވެްސ އެްޕރީބޮޑު ،ގޮތުން މި ކުރިއަުށްދާ

 ވަނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފުަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

 ގެޅޭ ސުވާެލއް ކަމަުށް. މަރަދޫއާއި މަރަދޫފޭދޫއަކީ ެއއް ތަނެއް. މަރަދޫ އި މިއީ ނުއާދެ، ަވޒީރު ވިދާުޅވެދާނެ ފަހަރެއްގަ 

ެގ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައެއް ނެތް. އެީއ ކިހިނެްއވީ  2016ގެ ބަޖެުޓގައި ޮއވެފައި،  2015ބަނދަރުގެ މަރާމާތުކުރަން 

 އި ސުވާލެްއ ދެންނެވީމާ ވިާދޅުިވ،ގަޖިލީހުގަިއ އަުޅަގނޑު ހަމަ މި މަކުރީ  ެއކަމަކު އިްއޒަތްެތރި ރައީސް؛؟ ކަމެއްތޯ

އަހަރުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ  މި، އްސަވަިއގެން ެއކަން ކޮުށްދެއްވާނަމޭ. އެހެންވީމާބަޖެޓުގެ ދަތިކަމުންނޭ. ދެން ބަޖެޓް ހަމަޖަ

 ޖެ މިކަމާ ބެހޭވެސް ވެއް އެކަން ކުރަްއވާނަންތޯ؟ ައޅުަގނޑު މަޖިލީހަުށް ސުވާލެއް ލާފައި ގެން ތެރޭަގއި ހިމަނައި  ބަޖެޓުގެ

 ގޮތުން. އެހެންނަމަވެސް، އަިދ ސުވާލު ނާންނާތީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.
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 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު .ރއޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑ މިނިސްޓަރ

ނެތުމުން ރު ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިދަންނަވަން. މި އަހަ އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި

ތެރެިއން ބައެއް މަޝްރޫޢުތަްއ  މަސައްކަތް ކުިރއަުށްނުދަނީ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހުުށަހެޅި މަޝްރޫޢުތަކުގެ

ންނަވާނެ. ެއއީ ހިމެނިފައިނުވާކަން އެއީ އަުޅގަނޑު ހިތުން ހުރިހާ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަ

ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި މި ހިމެނެނީ ވަިކވަރަކަުށް. ލިބޭ އާމްދަނީއަުށް ވެސް ބަލަިއގެން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަުްށ 

 ގެންދެވެނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން. ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް ފުރުޞަތުއަރު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރަދޫފޭދޫގެ މި ބަނދަރާ ބެހޭ ގޮތުން އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިމ 

ަމކީ ެއީއ އެ ކަންތައްަތއް ކުރަން ކުރަްއވާ ސުވާލާ ގުިޅގެން ިމނިސްޓަރު ގަބޫލުކުަރއްވަންތޯ ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނުދެއްވު

ހުރަސްއަޅަނީ ކަމަުށް؟ ނޫންނަމަ، ވޯޓުނުދީފައި ދެން ައިއސް ރައްޔިތުންނަުށް ކަެމއް ޮއޅުވާލުމަުށް ޓަަކއި، މި ދަްއާކ 

ވާހަކައަުްށ ރައްދުދިނުމަުށް ޓަަކއި، އަދި މި މައްސަަލއަުށް ރައްދުދިނުމަުށް ޓަކައި، ނޫންނަމަ މި މައްސަލަ ކުރިއަުްށ 

 އުމަުށް ޓަަކއި މިހާރު އޮތް ޕްލޭނަކީ ކޮބައިކަން ސާފުޮކުށްދެއްވަފާނަންތޯ؟ އަދި ހަމައެާއއެުކގައި ބަޖެުޓގައި...ގެންދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން:ޑރ. ރ މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަ

ރި މެންބަރު ުކރެއްވި ުސވާުލގެ ޖަވާުބގައި ަދންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ޙަޤީޤަތެްއ، މި އަހަރުެގ އާދެ! ިއއްޒަތްތެ

ބަޖެޓަުށް ވެސް އަދި މިއަހަުރގެ ބަޖެޓަުށް ވެސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެއްއވެސް މެންބަރަކު ވޯުޓ ނުދެއްާވކަން. ެއއީ އެކަން 

ވެްސ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާަސތަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން އެންމެނަުށްވެސް ފާޅުކޮުށް އެނގޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަ

ވޯޓުނުދިނަސް، ރަީއސް ޔާީމން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިުތންނަުށް ތަރައްޤީ ގެނެސްދެްއވާނެކަން. ެއގޮތުން، ބަޖެޓް 

ރިހާ މަޝްރޫޢުތައް ފާސްކުރަްއވަިއގެން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާސްކޮުށްދެއްވައިގެން މިހާރު ކަނޑަެއޅިފައި މި ވާ ހު
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ވެސް ބާރުމިނުގައި ކުރިއަުށް މި ދަނީ. އަޅުގަނޑު ދެންމެެވސް ފާހަގަކުރި ގޮތަުށް ވަރަުށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް، އެތައް 

 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކުިރއަުށް އެބަ ގެންދެވޭ. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ައއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައަ

ްއ ފައި ހުރި އަދަދުތަަކކީ އެ ކަންކަން ކުރެވޭނެ އަދަދުތަދެންމެ މިނިސްޓަރު އަމިއްލައަުށް އެ ވިދާުޅވީ ބަޖެޓުަގއި ޖަްއސަވާ

ނޫން ކަމަުށް. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން ނުކުރެވޭ ގޮތަުށް އަދަދުތައް ޖަހާފައި އޮތް ބަޖެޓަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓުނުޭދ 

ވާހަކަތޯ މި ދައްކަނީ؟ ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި މިހާރު މި ތަނަުށް ވަޑަިއގެން އެ ވިދާުޅަވނީ މި މަސައްކަތްތަކެއް މި 

 އަދަދުތަކަކުން ނުކުެރވޭނޭ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ ާއދަމަުށް ވަރަުށް އިޙްތިރާމާ އެުކ 

ދަންނަވަން. ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ގަާވއިދާ ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފު ކަމެއް މަޖިލީހުގައި ދައްަކވާ ވާަހކަތަކާ 

ގެން ެއއަުށް ރައްދުދެްއވުުމގެ ގޮތުްނ، ނޫނީ ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުުމގެ ގޮތުން ިނޒާމީ މައްސަލަ ނެންެގވުން. މިއަދު ގުޅި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތިން ފަހަރު ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެންެގވިއިރު ވެސް މުޅިން ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް ނިޒާމީ 

. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަރިހުންގެ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް މައްސަލަ ނެންގެވިފައި މި ަވނީ

އެދެން. ަވޒީރުންނާ ުސވާލުކުެރއްވުމަީކ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަެމއް. ވަޒީރުންނާ ުސވާލުކުެރއްުވމުގައި ވަޒީރަުްށ ެއކަުށީގެްނވާ 

މެންބަރުން  8. މިހާރުވެސް އަުޅގަނުޑގެ ލިްސޓުގައި އެަބއޮތް ފުރުޞަތު އަރުވުން ވަރަުށް ރަނގަޅު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަުށް. އެހެންީވމާ، މިއިން ކޮންމެ ކަަމކީ ަވުގތު އެއިން ކެނިޑގެންދާ ކަންަކން. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެިރ 

ރުކޮުްށ އިލްތިމާސްކުރަން. ނިޒާމީ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްކޮުށްެދްއވުމަުށް އަޅުގަނޑު ތަކުރާ

 މައްސަލަެއއްަގއި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު ޢާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ރައީސް، ރިާޔސަތުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ރައްދުިދނުމަުށް ޓަކައި ނިޒާމީ މައްސަަލ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ތަކުރާުރކޮުށް މަޖިލީހުގެ 

ނެގުމަކީ ަގވާއިދު ހުއްދަކުރާ ަކމެއް ނޫންކަން. ރަނގަޅު. އަުޅގަނޑު ވެސް އެކަން ގަބޫލުކުަރން. އަޅުގަނުޑގެ ސުވާަލކީ، 

ދިމަކީ އެ މަްޝރޫޢަކަުށް އެ ބޭފުޅަކު އެކަްނ އަޅުގަނޑުެގ ވާހަަކއަީކ، ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނު

 ކުރުމަުށް ތާއީދުކުރުންތޯ؟ މިއީ ހަމަ ބޮޑު ސުވާލެއް ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރަކު ދައްަކވާ ވާހަކަފުާޅ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން؛ އަުޅގަނޑު ތަކުރާުރކޮުށް ދަންނަަވން. އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި

ގުިޅގެން އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނިޒާމީ މައްސަލަ ނަންގަަވއި އެހެން ަހއްދަވާ ޮގތަކަުށެއް ނޫން ގަާވއިދު ިމ 

އޮންނަނީކީ. ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން އެގޮތަުށް ަގވާއިދު ަބްއޓަންކުރަްއވަން ބޭނުންފުޅުވާ ަކމަުށް ވާނަމަ، އެ ފުރުޞަުތ 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ  8ވެސް އޮތް  ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު އެދެނީ، ައޅުގަނުޑގެ ލިސްުޓގައި މިހާރުެވސް 

އެބައޮތް ުސވާލުކުެރއްވުމަުށް އެދިަވޑަިއގެންފަ. މި ފުރުޞަތައިގެން ކުިރއަުށްދިއުމަުށް ައުޅގަނޑަުށް ފުރުޞަތުދެްއވުމުަށް 

ން ވަރަުށް އިޙްތިރާމާ ެއކު ދަންނަވަން. ނިޒާމި މަްއސަލައެްއގަިއ މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހު

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

އްޒަތްތެރި ަރއީސް ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް. ނިޒާމީ މަްއސަލައަކަުށް މި ވަނީ މިތާަގއި އާދެ! މިއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އި 

ނިޒާމާ ޚިލާފު އެްއވެސް ކަމެްއ ނުހިނގަނީސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ެއކިެއކި ބޭފުޅުންނަުށް ނިޒާމީ މައްސަލައޭ ިކޔާފަިއ 

އް. ނިޒާމާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް މި މަޖިލީހުގެ ރައްދުދެއްވަން ފުރުޞަތުދެްއާވތީ. އެހެންވީމާ، ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެ 

 ފްލޯގައި ނުހިނގަނީސް މެންބަރަކު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ެނންގެވީމާ ޢާމިރަުށް ވެސް، ދެްނ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އަދި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅގަނުޑ ތަކުރާރުކުރީމާ ިއްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން؛ މި ވާހަކަ 

ެއއް ނޫން. ވެސް ނިޒާމީ މައްސަލަ މެންބަރުންނަުށް ސުވާލުކުރެއްުވމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްިލގެންދާީނ. ދެންމެ އެ ނެންގެވީ

 މަުށް. ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއް
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 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިރަވަިއކަ

ކުރުނބީގެ  ވާ ސުވާަލކީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ. އަުޅގަނުޑވެސް ޮކުށްލަން ބޭނުންޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު

ދޫގެ ބަނދަުރ ނީ. ދެން ނެއްލައިވައަހަރު ތެރޭގައި ނިމޭތޯ ސާފުކޮުށްލަން ބޭނުން ބަނދަރުގެ ބޮޑުހިލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މި

އްލެއް ގެންނަން ގެން ރައްޔިތުން ަޝކުވާކޮުށްަފއިޭވ. އެކަމަުށް އެްއެވސް ކަހަލަ ޙަނިމިގެންދިޔައިުރގައި ަބއްތީގެ ައދަދު މަދުވެ

 ވިސްނަވަންތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު. 

 

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާހަަކދެއްކެވުން: ޑރ. ރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން ެއންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަ

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުަގއި ޖަވާުބގައި ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް އިސްކަމެއް ދެން 

އަދި  ުށް ޓަކައި. ެއގޮތުން ކުރިނބީ ވެސްވެސް ވަރަުށް އަަވސް ބާރުމިނުގައި ނިންމުމަ ހަމަ ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް

 ވެސް ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ނިމިގެންދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ.  ނެއްލައިދޫގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމަުށް ފުރުޞަތުފުނަދޫ ދާއި

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާ

 ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުމެން ވަޒީރުން ގެނެްސގެން ުސވާލުކުާރއިރުަގއި މި 

 ވަޒީރުން ފޮނުއްވަވާ ބަޖެޓު މި ،ގޮތަުށްނެ ރައްޔިތުންނަުށް ނޯޅޭ ވިސްނާަލން އެބަ ޖެހޭ ކަންނޭނގެ ބާވަތުގެ ކަންކަުމގައި

ލާގަިއ ބަެއއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ދޭ. ެއ މަރުޙަ ލާއެއްމުެގ ވަރަުށް މުހިއްމު ިދގު މަރުޙަރެްއވުކުތަނުގައި ދިރާސާ 

ވެްސ  ަވޒީރުންނާ ،ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ކުެރވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކަީކ ކޮބައިތޯ ދިރާސާނުކުރަްއވައި 

ވެްސ  ވޯޓު  ،ން ެއްއވެސް ކަމެއްަގއި ބަިއވެރިުނވެެއއި ވެްސ މަޝްވަރާނުކުަރްއަވއި، ސަރުާކރާ މަޝްވަރާނުކުރަްއަވއި،

 ބައްިތ ކިހިނެއްހޭ.ން ސުވާުލކޮުށްގެން ކުަރއްވަނީ ަމގުދެ އިނުދީ ތިއްބަވާފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ވަޒީރު. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު .ޑރ ސްޓްަރކްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ

! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ޖަވާުބގައި ަދންނަވަން. އަޅުގަނޑުމެންނާ މަޝްވަރާކުރުމަުށް ޓަކައި ބަެއްއ އާދެ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަަޑިއގަންނަވާ. އެހެންނަމަވެސް، ަހމަ މުޅިންހެން އަޅުގަނޑުމެންނާ މަޝްވަރާކޮުށްފައި ވަނީ 

އެމް.ޑީ.ޭއގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަނި ކަންަކމުގައި، ބަޖެޓް މަރުޙަލާަގއި.  ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގެ ޕީ.ޕީ.އެމް،

އެހެންކަމުން އެ ކަންކަުމގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަޖެޓުގައި ޖަހަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ވަރަުށް ފަސޭހަެވގެން 

 ގޮސްފަިއވާކަން ފާހަަގކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ރިފާޢަهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު 

  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ެރވޭ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ މިިނސްޓަރު. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ނުދެއްކޭ ވާހަކަ، ނުކުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ވާހަކަ ދައްާކއިުރގައި ކުރެުވނު ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް ދަްއކާލުން ރަނގަުޅ ކަންނޭނގެ. މިނިސްޓަރު 

ވިދާޅުވެެދްއވަފާނަންތޯ ރައީްސ ޔާމީންގެ ދެ އަހަރުގެ ތެޭރަގއި ކިހާ ބަނދަރެއް، ކިހާ ތޮުށިގަނޑެްއ، ކިހާ ރަުށެްއަގއި 

 ބޮޑުހިލަ ޖަހައި ނިންމާލެވިއްޖެތޯ؟ 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު .ޑރ ސްޓްަރކްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ

 20އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވަން. މިދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 

މިލިއަން ުރފިޔާގެ މަސަްއކަތް ެއއީ. ަމގުހެދުމުގެ އެއް މަޝްރޫޢު ނިމި،  642ނިމިގެން ހިނގައްޖެ.  ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު

މި މަހުގެ ތެރޭގައި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ؛ އެއީ ތ. އަތޮޅު ވިލުުފުށީގެ މަގު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ުހޅުވުން އޮންނާނެ. އަދިެވސް 

އެބަ ކުރިއަުށްދޭ. ހައްދުންމަތީ ބޮޑު މަގުގެ މަޝްރޫޢު ވެސް އެ  ވަރަުށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ެވސް މަގުހެދުމުގެ ވެސް

ކުރިއަުށްދަނީ. ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ހަތަރު ރަުށެއްެގ، ފަސް ރަުށެއްގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަަސއްކަތް ނިމިއްޖެ. 
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ަރުށުގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި މަގު ރަުެށއްެގ މަސައްކަތް ވެސް އެބައޮތް. ެއހެންވީމާ، ވަރަުށް ގިނަ ރަުށް 4އަދި ކުިރއަުށްދާ 

 ހެދުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމި، އަދި ކުރިއަުްށ ވެސް އެބަދޭ. ުޝކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާރިފަ ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ލާކެ

  

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަ ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ަރީއސް. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ވަޒީރު. އަުޅގަނުޑ ދަންނަާވލަން ބޭނުންވާ ސުވާަލކީ،  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަުށް ދައްޗަކާ ދިމާީވތޯއޭ މެންބަރު، ދާއިރާގެ މެންަބރު ބަޖެޓަުށް ވޯޓުނުދެއްވާީތވެ؟ 

ބަޖެޓަުށް ޯވޓު ދެްއވަިއގެން ދައުލަތަުށް ބޭނުންވާ މަސަްއކަތްތައް ކުރުމަުށް ދައުލަތުން ބަޖެޓުގައި ފައިާސ  ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް 

ހިމަނައިގެން މި ތަނުން ފާސްކުޮށްގެން އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ފާސްކުރުމަުށް ވޯޓު ނުދެއްވާތީޯތޭއ؟ އަޅުގަނޑު ވެސް ބޭނުން 

 މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނަދަރުގެ މަރާމާތު...

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު .ޑރ ސްޓްަރކްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ

އާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ސުވާުލގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވާލަން. އަުޅގަނުޑ ކުރިން ސުވާލަކަުށް ވެްސ 

ފަދައިން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިނިސްޓްރީތަކާ ގުޅިގެން ބަޖެޓް މަރުޙަލާގައި  ޖަވާބުދެމުން ދެންނެވުނު

މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުެމން އެދޭ ކަމެއް. އެގޮތަުށް މަަސއްކަތްކުރުމުން ބަޖެޓުަގއި ޖަހަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި 

އެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ެއްއވެސް ބަިއވެިރވުމެއް، ފަސޭހަވެގެންދޭ. މަރަދޫފޭދޫގެ ބަނދަރުގެ އަދަދު ޖެހުމުގައި 

 އަދި އެހީތެރިކަމެއް އަދި ލަފަެއއް ވެސް ލިބިފައިުނވާކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. ުޝކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަން.ުށް ފުރުޞަތުއަރުޢާޡިމަ ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު
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ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދަދެއް ޖަހާފައި، ގިނަ ރަުށްތަކެއްގެ ނަންތައް ޖަހާފައި، އަދި ބަޖެޓެއް ހުުށަހެޅިޔަކަސް 

ސް ވޯެޓއް ނުދޭަނން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އެ ބަޖެޓުން ކަމެއް ވާ ކަމަުށް ނުވާ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެ

ބޭނުންވަނީ، ީކއްެވގެންތޯއޭ ޭފދޫ ބަނދަރުގެ އެ ބަޖެޓު ހުުށަހަޅާފައި، އެ ވަރަުށް، ުނާވވަރަުށް ބަޖެޓް ހުުށަހަޅައިގެްނ 

 މިނިސްޓަރު މަސައްކަތްކުަރއްަވމުން ގެންދަވަނީ؟ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު .ޑރ ސްޓްަރކްޗަރއުސިންގ އެންޑް އިންފްރާމިނިސްޓަރ އޮފް ހަ

އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ސުވާުލގެ ަޖވާުބ އަުޅގަނޑު ހިތުން ދާދި ެދންމެއަކު ައޅުގަނުޑ ދީފިން. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު  މެންބަރު ރިިއއްޒަތްތެ  ާރގެދާއި އުނގޫފާރު

  

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު މަނިކުާފނު ސުވާލު ހުުށަހެޅުނު ާދއިާރ ނޫން އެހެން ދާއިރާަތކުަގއި 

ޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ުސވާލުކޮުށްލަްނ ބޭނުންވަނީ، އަޅުގަނޑުެގ ޖަވާބުދެއްވާ ކަމަުށް ޓަކައި ަވރަުށް ބޮ

އަހަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނި، އެހެންނަމަވެްސ  3ދާއިރާގެ ހުޅުދުއްފާުރގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވޭތުވެިދޔަ 

ަވނަ އަހަރު އޭރުގެ ސަރުކާރުން  2009ނދަރަކީ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ނެތް ބަނދަރެއް. އަދި ރ. މާކުރަތުގެ ބަ 2015

ކޮންމެ ވެސް ވަަރކަުށް ހަދާފަިއ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހިލައިލާފައި އޮތް ބަނދަރެއް. މި ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

މުގެ ވެސް ކޮުށްދެްއވާތޯ މަނިކުފާނަުށް ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވައިފިން. ދެން އުނގޫފާރުގެ ެވސް ނެރު ބަދަލުކޮުށްދިނު

 މަސައްކަތަުށް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.
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 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު .ޑރ ސްޓްަރކްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ

މެންޓްރީ އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުެރއްިވ ސުވާުލގެ ަޖވާުބގައި ދަންަނވާލަން. މި އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ސަޕްލި

ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި މަޝްޫރޢުތަކަުށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޚަލީލަهللا މެންބަރު ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެނިލަންދޫ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުނިލަ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑަުށް ެވސް ގަބޫުލކުރެވޭ ގޮތުން ބަޖެޓަުށް ކޮންމެ އަހަރެްއގައި ވެސް ޯވޓުދިނުމަކީ 

ން. އެއީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ވަރަުށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގަިއ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނުޑގެ ސުވާލަުށް އަުޅގަނޑު ޖެހިލާނަ

ދަރަބޫދޫގެ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ ކަންަތއް، ާޚއްޞަ ގޮތެްއަގއި ނެރު ފުންކުރުމުގެ ކަންތަްއ އެއީ އޮތް ކަެމއް މިދިޔަ 

އަހަރުަގއި. އެހެންނަމަވެސް ިމ އަހަރު އެ ނެތުމުގެ ސަބަބުްނ ވަރަުށް ބޮޑު ދަތިތަކާ މި އަަހރު ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ ބިރު 

 އެބައޮތް. އެހެންވީމާ، އެ މަްޝރޫޢު ކުރިއަުށްގެންެދވޭނީ ކޮންޮގތަކަންތޯ ވަޒީރު އަރިހުން އަުޅަގނޑު ސުވާލުކޮުށްލަން ބޭނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު .ޑރ ސްޓްަރކްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާުލގެ ޖަވާުބގައި ދަންނަވާލަން. ބަޖެުޓގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ައއުމުން  އާދެ!

އަދި އަހަީރ  ،ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ނަމަެވސް ،ގެންދެވޭނެ. އެހެންަކމުންކަްތ ކުރިއަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މަސައް

ވެސް މި ކުރިއަުްށދާ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމުމުަށް ކަމެއް. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން އެދޭ ބަޖެޓުގައި ނަމަވެސް ހިމެނުމަކީ އެކަމަުށް

ދާ  ކުރިއަުށް މި ،އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނުން، ވީމާ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑު ިއސްކަމެއް އެބަދެން. އެހެން

އަންަނ އަހަރު ބާކީ ހުރި ހުރިހާ  މި މަސައްކަތް ނިމި، ބަނދަރެއްގެ 28ބަނދަުރގެ ތެރެއިން ިމ އަހަރު  53

ދޭން ންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ސަމާލުކަ އެކަމަުށް، އް ވެސް ނިމިެގންދާނެ. އެހެންވީމާމަސައްކަތްތަކެ 

 ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިްއޔާ. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުރވަން. ުށް ފުރުޞަތުއަ هللاމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ިއްއޒަތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން هللاކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 ކަމަުށް ދެއްވާނެއިގައި ކުރެންދޫގެ ބަނަދރު ނިންމަ 2015ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރަުށް. 

 ނދަރުގެ މަސަްއކަތް ނިމިެގންދާނެތޯ ނުވަތަ ނުނިމޭނެތޯ ބަ ަގއި ކުރެންދޫގެ  2016މިހާރު  ،މިނިސްޓަރު ވިދާުޅވެފަިއވާތީވެ 

 ސުވާލުކޮުށްލަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު .ޑރ ސްޓްަރކްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ

ސުވާުލގެ ޖަވާުބަގއި ދަންނަވާލަން. މި އަހަރުގެ ެތރޭގައި ކުރެންދޫގެ ބަނދަރުގެ  އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި

 މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ުޝކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު އަުށްއިބްރާހީމްދީދީ ެމންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ގެ ބަނދަރު ނުމިގެން، ފޭދޫމަރަދޫ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލަކީ 

ޖެހުނު ަވނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި  2015 ؛މި އަހަރު ،ޓަކައި  އުޭޅއިރު މި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެުށުމަުށް މައްސަލަޖެހިގެން 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުއަހަރަުށް ތައްޔާުރވަމުންދިޔަިއރު މަރަދޫ 2016ން ފައިސާއިން ނުެވގެ

ވުޒާާރއަުްށ ބަނދަރަުށް ފައިސާ އިތުރުކުރަްއވަން ވަރާކުެރއްވިޯތއޭ ބަޖެޓު އިތުުރކުރަްއވަން؟ ރޮޒައިނާ އާދަމް ވަޒީރާ މަޝް 

 އެއީ އަުޅގަނޑުގެ ުސވާލަކީ.  ުކރައްަވއި މި މަސައްކަތް ކުެރްއވިތޯއޭ؟ވަަޑއިގެން ވަޒީރާ މަްޝވަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.
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 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު .ޑރ ސްޓްަރކްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދާދި ދެންމެ އެ ސުވާލަުށް  ން.ިއ ދަންނަވައާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެއްވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުގަ 

 ނުާވކަން. ބައިވެިރވުން އެކަމަުށް ލިބިފައި ޖަވާބު އަރުަވއިފިން. އެ ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ެއހީތެރިކަން އަދި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުއާދަމަ މެންބަރު ރޮޒައިނާރި އިްއޒަތްތެައއްޫޑ މީދޫ ދާއިރާގެ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ތަކަުށް މަނިކުފާނު ޖަވާބު ނުދެއްވަނީ ކީްއެވގެންތޯ؟ އަުޅގަނޑު އެޮޕއިންޓްމަންޓަކަުށް ނިކުފާނަން އަޅުގަނޑު ކުރާ މެސެޖުމަ

 ގެން މަނިކުފާނަުށް މެސެޖެއް ކުރިން. ެއއަކަުށް ވެްސ މަނިކުފާނު ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ. ވެސް އެދި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން  .އެކު ދަންނަވަން ވަރަުށް އިޙްތިރާމާ ުށްއާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު  ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ދެްއވުމެއް. އަިދ  ުގޅިެގން ރައްދު ނީ ަވޒީރަކު ވިދާޅުާވ ެއއްަޗކާޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނޫމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ނޯޭވ ިއއް

 ކި ގޮތެއް ެވސް އޮވޭ. އެހެންވީމާ، ެއގޮތާ ކުރަންޖެހޭ ވަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި މުޚާޠަބުމަ ،ގޮުތން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ބުނާ

ކަުމގައި ދަންނަވަން.  ކަމެއް ޚިލާފު ލީހުގެ ގަާވއިދާީއ މަޖިކުރެްއވުމަކީ ެވސް އެ ގޮތަކަުށް ުމޚާޠަބު އެްއގޮތަުށް ނޫން

 އަުރވަން. އަުށް ފުރުޞަތުއަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު މައްޗަންޮގޅީ

ވަނަ އަހަރު  2015 ،ބަޖެޓުަގއި ހިމެނި ،ދޫ ބަނދަރުގެ އައިޓަމެއް ހިމެނިރަދޫފޭސް. މަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

 ތުރު ުސާވލެއް އެބަ ދަންބަވާލަންޖެހޭ.އޭގެ ެއްއވެސް މަސައްކަެތއް ނުކުރެވުނު ވާހަަކއިގެ ުސވާލުގައި ައޅުގަނޑު އި

މަނިކުފާނު އެ މަސައްކަތް  ޓު ނުދެއްވައިފިްއޔާ ވޯ ދާއިރާގެ މެންބަރު ބަޖެޓަުށް ،ބަޖެޓުގައި ައއިޓަމެއް ހިމެނިފައި ވިޔަސް 

 ތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ނުކުރައްވާނެތޯ؟ އަދި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަުށް ވަޑަިއގެން ަބޖެޓު ހައްދަވާއިރު ަރއްޔި

 ..އެްއވެސް ފަހަރެްއގައި މަްޝަވރާ.



17 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރަުށް ފުރުޞަތުެމންބަރު އަޙްމަދު ޢާމި ިއއްޒަތްތެރި އިރާގެވަދޫ ދާކުޑަހު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި 

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޢާމިރު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ކުޑަހުވަދޫ

ދޫ ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކިހާ ޒިންމާދާރުކަމެއް ހުންނާނެތޯ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުއްޓާ މަރަ

 ،ުސވާލުކުރެްއވި ނަމަ އިކަންަތކުގަ  މި އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  ؛12 ،11 ،2010ސުވާލު ކުަރއްާވއިުރގައި 

ފަސޭހަވީސް. މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ުޅގަނޑަުށް ީހވަނީ ބަލައިގަންނަންތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރުކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަ

އިުރގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ެއހެން ކަންކޮޅުތަކަުށް ވެސް މަރަދޫ ދާއިރާގެ ސުވާލުކުެރްއވި، ޓާމެންބަރު މިތާ ހުއް

  ނުކުރެްއވީ ީކްއވެތޯ؟އިޝާރާތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަން. އެކު ދަންނަ  މެންބަރުންނަުށް ހަމަ ވަރުަށް އިޙްތިރާމާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޅުގަނޑު ހަމަ އިްއޒަތްެތރި

ސަލައަކީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަުތަގއި ނެގުނު ެއއްެވސް ނިޒާމީ މައް 

އަުޅގަނުޑ  ؛ކޮުށް ިވްސނާވަަޑއިގަތުމަުށްއަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފުން އެްއގޮތަުށް ނެގުނު ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް ނޫން.

ތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވެސް އިްއޒަ  ،ކުރަންޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަުށް ެވސް އިލްތިމާސްޅުގަނހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަ

އަދި ޭއެގ ފަހުން އިއްޒަތްތެރި އެހެން  ،ަވޒީރަކު ަވޑަިއގެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކުރެްއވި ުސވާލު ،ކުރަންއިލްތިމާސް

ނުވަަތ  ން ކުރަްއވާ ސުވާލު. ެއއީ އަދި ުގޅޭ ސުވާެލއް ިވޔަސްމެންބަރުން ކުރައްވާ ުސވާލުތަަކކީ ެއއީ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތު

ަކންތައްތައް ބައްަލވަން ދިވެިހ  އެ ޒީރުދެްއވާ ޖަވާބު ެއއީ ގުޅުނަސް ނުގުޅަނަްސ؛ައދި ވަ ނުގުޅޭ ސުވާެލއް ިވޔަސް،

އްލައަުށް އަުޅގަނޑުމެން ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން މި ތިއްބެވީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެްނ މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން އަމި

ކުެރއްިވ  އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ އުތުރު މައްޗަްނގޮޅީއެ ޖާގަ ދޭންޖެހޭނެ.  .ދޭންޖެހޭނެ

 އަރުވަން. ބުދެްއވުމަުށް ަވީޒރަުށް ފުރުޞަތުސުވާލުގެ ަޖވާ

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: މުޢިއްޒު މުޙައްމަދު .ޑރ ސްޓްަރކްޗަރމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ

ތްތެރި އެްއވެސް މެންބަރަުކ ިއއްޒަ  .އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރެްއވި ުސވާލުގެ ަޖވާބުަގއި ދަންނަވާލަން

ތަރުތީބުކޮުށްގެން ހަމަ ދެްއވިޔަސް އަދި ނުދެއްވިަޔސް ސަރުކާރުން ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް ހަމަ ވީވަރަކުން ވޯޓު
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ނުދިނުމަކަުށް ނުބަލާނަން. ބަޖެޓުގައި  ،ދިނުމަކަުށް. އެކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވޯޓުގެންދާނަންހިމެނޭވަރަކުން ކުރިއަުށް ފައިސާ 

، މާ ުކރީކޮޅު ފަުށަން. އެހެންވީމާ ހިމެނިފައިވާ އަދަދުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބައެއް ފަހަރު އުނދަގޫެވގެންދަނީ އަހަރުގެ

 ުޝކުރިްއޔާ. .ލައަކީއެއީ މި ދިމާވާ ހަމައެކަނި މަްއސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުސވާލުކުުރމަުށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ވަގުުތ  ވަޒީރުންނާ، 5ޖެންޑާ އައިޓަުމ ހިސާބުން އެ ޝުކުރިއްޔާ ަވޒީރު. އާދެ! މި 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންްޑ  ފަހަރު ގައި އަދިެވސް އެއްމުގައި ދަންނަވަން. މި ފުރުޞަތުކަ ނިމުނީ

 ޝުކުރުަދންނަވަން.  ުށްމުޙައްމަދު މުޢިއްޒަ .ޑރ ސްޓްރަކްޗަރންފްރާއި

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިާދއީ ބަހުސް. ، 6 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ބަރު ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަން ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -6.1

 ުށް އިޞްާލޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. ިމ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި މުގެ ގާނޫނު( އަޓެރަރިޒަމް މަނާުކރު) 2015/32

ވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލު  3ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުުރގެ  2016 ،ގައި ޭބއްވުނު  22ރީ ފެބުުރވަ 2016ވަނީ 

އްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް . އި ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ ނގިލިވިލިމަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިދެްއާވނީ 

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ

ނުމަކީ މުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭތުން މި ބިލަުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވުސަރުކާުރގެ ފަރާ؛ 2015/32` ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޓެަރރިސްޓު ޖަމާޢަތްތަކަުށް ކަމަުށް  18އެ ގާނޫނުގެ  ،ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫުނގެ ދަުށުން

ކަމަުށާިއ،  ބެހޭ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅަންވާނެ ތްތައް ޤައުމީ ސަލާމަތާބެލެވޭ ޖަމާޢަ

ކާުރގެ ގެޒެުޓަގިއ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަޅާ ޓެަރރިސްޓު ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓު ދިވެހި ސަރު އްާދގެ )ުށ( ގައި އެ މާ

 ލުމަުށްތްތަކުގެ ލިސްޓު އެކުަލވައިާވއިރު. ިއސްވެ ދެްނނެވުނު ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަކަމަުށް ބަާޔންކޮުށްފައި ވާނެޝާއިޢުކުރަން

ުމކުރަން ޓަކައި އާއް މި ލިސްޓު ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަުށްރާކުެރވުނުިއރު، ލީހުގައި މަޝްވަބެހޭ މަޖި ޓަކައި ޤައުމީ ސަލާމަތާ

ބެހޭ ގާނޫނަުށް އިޞްލާުޙގެނައުން.  ވާތީ އެ ނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ކަމަުށް އެ މަޖިލީހުގައި ނިންމާފައި ނުފެންނަ ލިސްޓެއް
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ވި ގޮތަުށް އްާދެގ )ުށ( އަންނަނިވަނަ މާ 18ގާނޫނުގެ  ،މިގޮތުން މި ގާނޫނަުށް ގެެނޭވ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެރޭަގއި

ން ޓެރަރިސްުޓ ޖަމާޢަތްތައް ކަމަުށް ބެލެޭވ ގޮުތގެ މަތީ އިޞްލާޙުކުރުން. މި ާމއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮުށްފަިއވާ 

ވާނެެއވެ. އަދި މިގޮތުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައާޅ ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައޅަންޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ރަ

އުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލީހުގެ އިރުޝާދާ އެކު ސިފައިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެެވ. ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓު ޤަ ޓެރަރިސްޓު

ވަނަ  9މި ގާނޫނުގެ  -ވި އަކުރުތައް އިތުުރކުރުން. )ރ(މާއްދާގެ )ުށ( ފަހަތަުށް އަންނަނި ވަނަ 18ދިޔަ ގާނޫނުގެ ބުނެވި

ދަ ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( ގައި ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ ފަ 15މި ގާނޫނުގެ  ދަުށް ބަލައިވަނަ މާއްާދެގ މަޤްޞަ 15އާއި މާއްދާ

މި  ކަމުަގއި ވީހިނދު، މަލާތްކުރުމަކީ މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން މަނާކުރެވިފަިއވާ ކަމެއްތަކާ މުޢާޖަމާޢަ  ލިސްޓެއް؛ ޓެރަރިސްޓް

ގެ ުޓުވމަުށާއި، އަދި ިދވެހިރާއްޖޭވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންޮކުށްފައިވާ ހަރަކާތްަތއް ހުއް 15ވަނަ ާމއްދާާއއި  9ގާނޫނުގެ 

ތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުެގ )ުށ( ަގއި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ޖަމުޢިއްޔާ ވަނަ މާއްާދގެ  30ނޫނުއަސާީސެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ

ތަާކއި ޖަމާޢަތްތަކުަގއި ަބއިވެިރވުމުެގ ޙައްުޤ މި ގާޫނނުގެ ދަުށުން މި މާއްާދަގިއ އެފަދަ ޖަމުޢިއްޔާ، މިނިވަންކަމާއި

 ކުރުމުަށް ްއގަިއ ޭބނުންކުރުމަުށް މަގުފަހިއެ ަޙއްޤު ޒިންމާދާރު ގޮތެ ވަރަުށް ަހނިކުރެވިފަިއވީ ހިނދު،ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ މިން

ޢިއްޔާއެއް ހިްނގުމުަގއި ތެޭރގައި ނުހިމެނޭ ބޭރުެގ ޖަމު ަތކުގެއްޔާޢި)ބ( ަގިއ ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ޖަމުޓަކައި މި މާއްާދގެ 

ނުވަތަ އެފަދަ ، ުށް ވުމަުށް އެދޭ ފަރާތްތަކުންކަޢިއްޔާއެްއގެ މެންބަރަވަތަ އެފަދަ ޖަމުނު ،ކުންބައިވެިރވާން އެދޭ ފަރާތްތަ

ނުވަތަ އެފަދަ ، ގުުޅވުމަުށް އެޭދ ފަރާތަކުން އްޔާއަކާޢިބައިވެިރވުމަުށް މީހަކު އެ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ހިންގުުމގައި ޖަމު

ޢިއްޔާެއއްގެ ހަރަކާތްތައް ކުިރއަުށް ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމު، ލްކޮުށްއެްއގެ ހަރަކާތްތައް އެްއވެސް ގޮަތކުން ކޮންޓްރޯއްޔާޢިޖަމު

ުނވަތަ ، ެއްއގައި އަދާކުރުމަުށް ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކުންއްޔާޢިފަދަ މަޤާމެއް އެފަދަ ޖަމު ގޮތުެގ އިރުޝާދުެދވޭ ގެންދަންވީ

މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ަބޔާންކޮުށްފަިއާވ  މިފަރާތްތަކުން ޝާއިޢުކުރަން އެދޭ  އްޔާއެްއގެ ލިެޔކިުޔންތައް ފަތުރައިޢިއެފަދަ ޖަމު

ވާ ކަންކަމުން ޢިއްޔާތައް މި ާމއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއިޖަމުވި އަންނަނި -ާވނެއެވެ. )ބ(އަތްތައް ފުރިހަމަކުރަން އިޖުރާ

 ވާދިވެހި ސަރުކާރުން ބައިވެރި  ވެެއވެ. ަރސްމީ ހައިސިއްޔަެތއްަގއި ިދވެހި ދައުލަތުން ނުވަތައިސްތިސްނާެވގެން 

ބެހޭ  ތަކާޢިއްޔާޖަމު) 2003/1ގާނޫނު ނަންބަރު  -2ޢިއްޔާަތްއ. ޖަމުޢިއްާޔތަކާ ުގޅިފަިއވާ ޖަމުޢިއްޔާތަކާިއ ެއ ޖަމު

އާއްމުކުރާ  ގެ ދުަށުން މިނިސްޓަރުމި މާއްދާގެ )މ( -3ޢިއްޔާތައް. ައދި ޖަމުކުރެވިފަިއވާ ގާނޫނު(ގެ ދަުށުން ރަޖިސްޓްރީ

ވަނަ ނަންބަރުގައި ދޭްއ އަދި ތިން، މި މާއްދާގެ )ބ(ގެ އެކެއް  -ޢިއްޔާތައް. )ޅ(ޖަމުނޭ ހިމެ ގައިޢިއްޔާތަކުގެ ލިސްޓު ޖަމު

 ،ޢިއްޔާއެއް ހިްނގުމުަގއި ބައިވެިރވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުންޖަމުޢިއްޔާތަުކގެ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭ ބޭރުގެ ޖަމުބަޔާންކޮުށްފަިއވާ 

ޢިއްޔާއެއް ހިްނގުމުގަިއ ޖަމުނުވަތަ އެފަދަ  ،ދޭ ފަރާތްތަކުންޢިއްޔާެއއްެގ މެންބަރުކަމަުށް ވުމަުށް އެޖަމުނުވަތަ އެފަދަ 

ޖަމުޢިއްޔާއަކާ ގުުޅއްވުމަުށް އެދޭ ފަާރތްތަކުން ނުވަތަ އެ ޖަމުޢިއްޔާއެްއގެ ހަރަކާތްތައް ެއްއވެސް  ބައިވެިރވުމަުށް މީހަކު

ދަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުދެވޭ ފަަދ ގޮތަކުން ކޮންޓްރޯލްކޮުްށ، ނުަވތަ އެފަދަ ޖަމުޢިއްޔާއެްއގެ ހަރަކާތްތައް ކުިރއަުށްގެން

މަޤާމެއް އެފަދަ ޖަމުޢިއްޔާއެްއގައި އަދާކުރުމަުށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމުޢިއްޔާެއއްގެ ލިެޔކިޔުންަތއް 
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މި  -)ކ( ފަތުރައި ޝާއިޢުކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ހުއްދައަުށް އެދި މިނިސްޓަރަުށް ލިޔުމުން ހުުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އެ ހުުށަހެޅުމަކާ މެދު  15މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާްނކޮުްށފައިވާ ފަދަ ހުުށަހެޅުމެއް މިނިސްޓަރަުށް ލިބޭތާ 

ިމ  -މިނިސްޓަރު ނިންމި ގޮތް، ސަބަބާ އެކު ލިޔުމުން އެފަދަ ުހުށަހެޅުމެއް ހުުށަހެޅި ފަރާތަުށް އަންަގވަންވާެނއެވެ. )އ(

މިިނސްޓަރަުށް ހުުށަހަޅާ ހުުށަހެޅުމެއްގައި ުހއްދައަުށް އެދޭ ކަމަީކ، މި މާއްދާގެ )ުށ(ގެ ދަުށުން  މާއްދާގެ )ޅ(ގެ ދަުށުން

މި މާއްދާގެ )ކ(ގެ ދަުށުން މިނިސްޓަރު ، ކަނޑައެޅޭ ލިސްުޓަގއި ހިމެނޭ ޖަމާޢަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެދިފައިވާ ކަެމއް ނަމަ

ެއއްވެްސ ސަބަބަކާ ހުރެ މި މާއްދާެގ  -ންމިދާނެއެވެ. )ވ(ދިނުމަުށް މިނިސްޓަރުަށް ނި ނިންމާނިންމުމުގައި އެކަމަުށް ހުއްދަ

 15އެ ހުުށަހެޅި ފަރާތްތަްއ  ިނންމުން ލިޔުމުން ހުުށަހެޅުމުން، ން މިނިސްޓަރުގެ މަތީ )ކ( ގަިއ ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ޮގތުގެ

 ގައި ބެެލވޭނެެއވެ. އަދި އެހޯދުމަުށް އެދިަފއިވާ ކަމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ކަމު ހުއްދަ، ުނވާ ނަމަދުވަހުގެ ތެޭރގައި އަންގާަފއި

ވަަނ  30ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ -މީހަކަުށް ލިބިގެންވެެއވެ. )މ( ދިޔުުމގެ ޙައްޤު އެމީހަކު ހުުށަހެޅި ކަމަކައިގެން ކުރިއަުށް

ޢިއްޔާތަކާއި ޖަމު އެފަދަ ،ޢިއްޔާތަާކއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި)ުށ( ގައި ބަޔާްނޮކުށްފައިވާ ޖަމު މާއްދާގެ

 ވީ ިއާވ މިންވަރަުށް ހަނިކުރުވެފައިތްތަކުގައި ބަިއވެރިވުުމެގ ޙައްޤު މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮުށްފަޖަމާޢަ

ންބަރުގައި ބަޔާންކޮުށްފައިވާ ވަނަ ނ3ައަދި  2، 1 ގެ)ބ( ފަިއވާ މިންވަރުން މި މާއްދާގެއަދި އެ ޙައްޤު ހަނިކުރެވި ،ހިނދު

މި މާއްާދެގ ދަުށުން އެފަދަ ޖަމުޢިއްޔާަތއް ިއސްތިސްނާކުެރވިފަިއވާ ، ހިނދު ވީފައި ޔާތައް އިސްތިސްނާކުެރވިޢިއްޖަމު

ޢިއްޔާތަކާިއ ޖަމާޢަތްތަކުަށް އެފަދަ ަޖމު، ޢިްއޔާތަކާިއ ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުެގ މިނިވަންކަމާއިމަޤްޞަދަުށް ބަލައި، ޖަމު

މަލުކުރަން ފަުށާ ުށްދިނުމަުށް ަޓކައި ިމ ގާނޫނަުށް ޢަކޮދާއިާރއެްއަގއި ބޭނުން ކަުށަވަރު ބައިވެިރވުމުެގ ޙައްޤު ވީާހވެްސ ފުޅާ

މުކޮުށް ުކގެ ޕޮޒިިޓްވ ލިސްޓެއް ނެރެ، އާއްޢިއްޔާތަތެރޭަގއި ހުއްދަކުރެވިަފއިވާ ޖަމުމަސްދުވަހުގެ  3ތާރީޚުން ފެުށިގެން 

އްދާގެ )މ( ގަިއ ޢިއްޔާތައް މި މާޖަމު ގެ ދަުށުން ިމނިސްޓަރު ހުއްދަދޭިމ މާއްދާގެ )ކ( -ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ. )ފ(

ދިޔަ ގާނޫނަުށް އިތުރުކުާރ މި ގާނޫނުން ބުނެވި -3ޝާއިުޢކުރަމުންގެންދަންވާނެެއވެ.  ،ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ލިސްޓަުށް އިުތރުކޮުށް

މަލުކުރަން މި ގާނޫނަުށް ޢަ -4ކުރުން. ބުނުވަތަ އުިނކުރާ މާއްދާތަާކ ުގޅިގެން އެ ގާނޫނުގެ ާމއްދާތަުކގެ ނަންބަރު ތަރުތީ

 ުށިގެްނނެވެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ގާނޫނު ދިވެިހ ސަރުކާރު ގެެޒޓްަގއި ާޝއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެފަުށާނީ މި 

ގާނޫނަުށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ މިހާރު ބަވަނަވެފައިވާ ިމ  ގެރިޒަމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން

ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ެވގެންދާ އެންމެ މުހިއްމު، އެންމެ ޮބޑު ެއއް ވަބާމުތައް ފަނާއުއި އެންމެ ފުޅާ ާދއިރާެއއްަގއި ޤަ ދުނިޔޭގަ

ރިސްްޓ ހަމަލާތައް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ވެްސ ޓެރަ، ގައި ކުރިމަތިވެފަިއވާ ޓެރަރިސްޓް ވަބައި މުޅި ދުނިޔެ ނުރައްކަަލކަުށް 

ަގއި ީސދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ފެތުރެމުންދާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮުށްލަން. ެއގޮތުްނ ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު

މުތަކުެގ އުޚާްއޞަކޮުށް އިސްލާމީ ޤަ ، އަމާޒުކޮުށް މިފަދަ ހަމަލާތައް ވެސް ވަނީ ދެވިަފއިކަން ފާަހގަކުރަން. އެހެންކަމުން

ޔެއަުށް ުނވަތަ މުޅި ދުނި ،މި ދަނޑިވަޅަީކ ދިވެހިރާއްޖެ ނާޒުކު ތިާމވެްއޓެއް ،ހިނދު މުވަުމންދާތެރޭގައި ޓެރަިރޒަމް ާއއް

ޒަްމގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްކުރުމަުށް މަޝްހޫުރވެފަިއވާ މި ލޮބުވެތި ޤައުމު ޓެރަރި  އެންމެ ހިތްގައިމު މަންޒިެލްއެގ ގޮުތގައި
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ހަމަ ވަރަުށް ކާމިޔާުބ  ،ޓަކައި ިދވެހި ސަރުކާރުން މިައދު މި ކުރަްއވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތަަކކީ މީ ހަމަ އަގު ނުުކރެވޭނެ

ރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުން ޓެރަމި  ،އުމާއިފާހަަގުކރަން. އެހެންކަމުން މި ޤަ ގައިމަސައްކަތެއް ކަމު

ގެންދަވާ މަަސއްކަތަުށް ރައީސް ޔާމީން މި ކުަރްއވަމުން، ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްކުރެްއުވމަުށް ޓަކައި މިއަުދގެ ސަރުކާުރން

 ،ން. ހަމައެއާެއކީަގއި މި ގާނޫނު ވީހާވެސް ައވަހަކަުށް އިޞްލާޙުކޮުށްދަންނަވާލަން ބޭނު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުަގއި ޝުކުރު

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިއަުށް ެގންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާއި އަދި މިކަމަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްެގ 

ގާނޫނަކަުށް ، ައވަހަކަުށް ފާސްކުރަްއަވއި ވީހާވެސް މި ބިލު  އެއްބާރުލުންދެްއަވިއ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވީާހެވސް ބޮޑަުށް 

ރާްއޖެއަކީ ރައްކާތެރި މާޙައުލެްއގެ  ،ކުރެވި ތައް ވީހާވެސް ބޮޑަުށް ކޮންޓްރޯލްބަދަލުވެ، މި ރާއްޖޭގެ ވެސް މިފަދަ ހަރަކާތް

الم الس  و. ންނަވަންމީދުަކމުގައި ދަކީ އަުޅގަނުޑގެ އުއްދިޔުމަމުންދާ ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ެވގެން ގޮތުަގއި ބެލެހެއްިޓގެން، ހިނގަ 

 .وبركاته عليكم ورحمة هللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ  3ލަ ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި ަވނީ ޖުމު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ިސކުންތު.  51މިނެޓު  16ތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް ސިކުން 21މިނެޓު  46އަުށް ޑީ.ޕީ ސިކުްނތު. އެމް. 1މިނެޓު  39ގަޑި  1

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  32މިނެޓު  10އަުށް އެމް.ޑީ.އޭ 

 ތު މިއަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަ)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުުޅާވލަން.  14މިނެޓު  4މެންބަރުންނަުށް 

 އަުށް.ފަހުމީ ިއމްތިޔާޒު މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާިއރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

މިދިޔަ  ރިޒަމް މަނާކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީރައީސް. ޓެރަޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި އާދެ! 

ަވނަ މާއްދާގެ )ުށ( ަގއި އެަބ  18. އެ ގާނޫނުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީުގުކރައްވާފަ އަދި ،އަހަރުަގއި ފާސްކޮުށް

ރިސްްޓ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަާޅ ޓެރަުދަވހުގެ ތެރޭަގއި ރައީ 15މަލުކުރާ ތާރީޚުން ފެުށިގެން މި ގާނޫނަުށް ޢަ، ބުނޭ

 15ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ތަސްީދގުކުރިތާ  15. ކުރަންވާނެެއވެސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގއި ާޝއިޢު ޓު ދިވެހިޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސް

ެއވެ. ކަނޑަައޅުްއވަންވާނެ  ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޝާއިޢުކުަރްއވައިރަީއސު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޓެރަރިސްްޓ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓު

ހޫރިއްޔާއަކަުށް ހުންނަާވ ތޯ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީުސލްޖުމް. ާގނޫނާ ޚިލާފުވެވަަޑއިނުގަންނަވާއަދި ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ

އްދާގައި ކަނަޑއެޅިެގން ލިޔެފައިވާ އިބާރާތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނަޑކަުށް ނޭނޭގ މި ގާނޫނުގެ މި މާ، މިދެންނެވީ ބޭފުޅާ؟

ބަހުން މިދެންނެވި މާއްދާ  ތީ ސަީރޙައޮ ދެން މި ދައުލަތް ހިންގަވާ ފަރާތްތައް ގާނޫނާ ޚިލާފުެވވަަޑއިަގންނަވާނެ ގޮތެއް. މި

ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ  15ަމލުކުރަން ފަުށާ ތާރީޚުން ފެުށިގެން ާމއްދާގެ )ުށ( ަގއި މި ގާނޫނަުށް ޢަ ވަނަ 18ގާނޫނުގެ 
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ެގެޒޓްކޮުށް ޝާއިޢުކުރަްނވާނެެއވެ.  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނަޑއަޅާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓު ދިވެހި ސަރުކާރުންރައީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ވުޖޫދުަގއި ުނޭވތޯއޭ؟، ރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ދުނިޔޭަގއިމިއަދާ ހަމައަުްށ ެއފަދަ ޓެރަ، ވާލަކީ ސު

ގާ ބޮޑެތި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުޢިއްޔާަތއް މަލުތައް ހިންނީތޯ މުޅި ދުނިޔޭގައި ހިްނގާ ޓެރަރިސްްޓ ޢަނުކުރަްއވަގަބޫލުފުޅު

މިއަދު މި ފެންނަނީ  އަެނއްކާ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ގޮުތަގއި ގަބޫލުފުޅނުކުަރްއވަނީތޯއޭ؟ ްއޔާތަުކގެޢިރިސްޓް ޖަމުއެއީ ޓެރަ

ަތން. މީގެ ނަތީޖާއަކަުށް ވާނީ  ނޫިނއްޔާ ާހމަނުކުރާ ގޮތަުށް ނިންމަވާ ،ރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ސިއްުރކޮުށްމިފަދަ ޓެރަ

 އެ  ،ކުރުމަުށް ޓަކައިއަލްަޤއިދާ އިޝްތިހާރު، ޓަކައި ކުރުމަުށްމޯޓްއިދާ ޕްރޮއަޅުގަނޑު ލާ ޓީޝާޓެއްަގއި އަލްޤަ  މިސާލަކަުށް

ނޫނިއްޔާ ައއި.ސިސް ޖަުމޢިއްޔާ، މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ، ނޫނިްއޔާ ބޯކޯހަާރމް ،ކުުރމަުށް ޓަކައިމީހުންގެ މެސެޖުތައް ރައްދު

މީހުން  ނަުށް ޓަކައި އެމީހުންގެ ޕްޮރމޯޝަ އެ ،މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތްތަކާއި  އެ ،ރުތަކާއިމީހުންގެ ިޝޢާ އެ ،ތަކާއިމެސެޖު

އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ  އިޝްތިހާރުކުރުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑަުށް އެ އިޝްތިހާުރކުރަމުންދެވޭނެތޯ؟

ތަކުން ެވސް މިކަހަލަ އިޝްތިހާރުތައް ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމު، ން ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަޒަުރފުޅުގައި؟ ނޫނިއްޔާ ޓެެލވިޜަރައީސު

ޫނނިއްޔާ ލިސްުޓކުރެިވގެންާވ ، ޢިއްާޔތަކަކީ މަނާކުރެިވގެްނވާުހއްދަކުރަްއވަނީތޯ؟ މި ޖަމު؟ ތޯމިގޮތަުށް ކުރެވޭނެ

ދުނިޔޭގައި ، މު ކަމަކަުށް ވަނީރެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މީގައި މުހިއް މިކަން ކު ،ޢިއްޔާތަކަކަުށް ނުވާ ކަމަުްށ ވަނީ ނަމަޖަމު

ތަކެްއގެ ގޮުތގައި ކަނޑަައޅުްއަވއި، ސްޓް ޖަމާޢަތްޢަތްތަކަކީ ޓެރަރިމާރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ގޮުތގައި ކަނޑަައޅާފަިއވާ ޖަޓެރަ

މި ރާއްޖެ ނާމާންވެ،  ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ ލިސްޓުކުރެްއވުމުގެ މުހިއްމު ަކމަކީ މިއީ

ޝަރީޢަތްކުރުުމގެ ، ލައި ތްތައް ޖަލަުށް މަލުތައް ހިންގާ ފަރާާބވަތުެގ ޢަ ނޫނިްއޔާ ޙަޤީޤީ އެ ،ރިސްޓުންޙަޤީޤީ ޓެރަ

 ލާ ބަދަލުގައި މި ާރއްޖޭގެ ިސާޔސީ މައިދާނުަގއި ތިއްެބވި ުހރިހާ ފަރާތްތަކެއް، ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގެންގޮްސ ޖަލަުށް

 ރާއްޖޭަގއި ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުން އިންިތޚާބުވެަވޑަިއގެންނެވި ަރއީސް ތަން. ރައީސް މުޙައްމަދު ަނޝީދު؛

. ައޅުގަނޑުމެންެގ ާދލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޖަލަުށް ޓެރަރިސްޓެްއގެ ގޮުތގައި ޙުުކމްކުރައްވާފަ. އަކުމްކުަރއްވާފަޖަލުގައި ޙު

 ރިޒަމްގެ ދަުޢވާެއއް ދުވަސް. ކޮންކަަހލަ ޓެރަ 10ނުލާ  ޕާޓީގައި ދެން ހުންނެިވ ނައިުބ ރައީސް ޖަލުަގއި ޝަރީޢަތަކާ 

ން ވެްސ އި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިާޔ އަޑުބަރޭ ވެސް ގެންޮގއްސަ. ފޮޓޯއެއް ނަަގއިގެގަކަމެއް ނޭނގެ އަންނާނީ. ނުާވ ތާ

ދުވަުހގައި  15ދުަވސް،  20ރިޒަްމގެ ދަޢުވާހެން އުފުލާނީ. ފަނޑިޔާރެްއގެ ފޮޓޯއެއް ނަަގިއގެން އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ޓެރަ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ނަގަނީ. މި ފަކީރު ޝަރީޢަތެއް ކުރުމެއް ނެތި ޖަލުގައި. ވީއިުރގައި އަޑުބަޭރގެ ފޮޓޯ ދިވެހި

 ންސާފުތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ އިންސާފުތޯ؟އެންމެ ރައްޔިެތއްެގ ފޮޓޯެއއް އެންމެ ދުވަހަކު ެނގީމަ ޖަލަުށް. އި

ރުކަޒު ދަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދުޢާެއއް ުކރުމުގައި އިސްލާމީ މަ މިކަހަލަ ކަންތަކާ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެންނަމުން މި

 ުދވަސް 10ދުވަހު ޖަލުގައި.  10ްއވި ކަމަުށް ޓަަކއި ކައިީރގައި އިްސވެ ހުންނަވަިއެގން ކުރެއްވި ބޭފުަޅކު، ދުޢާެއްއ ކުރެ

ގޮްސ ނީ މި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކަުށް އަރައި ތިޫޖރީތައް މޫނު ނިވާކޮުށްގެންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ފެންނަ

 ،އިހަކަުށްދުވަހު އެަތއް ތިޖޫރީތަކެއް ފުލުފުލުން ނަގާ ތަން.އެތައް، ކޮުށް، ބަނދެއްޒަުފން ހައިޖެކުމުވަ ރިސޯޓުތަކުަގއި ތިބޭ
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ތިޖޫރީ  އިވަނަ އަހަރުގަ 2014 ިއ،އަހަރުގަމަހުގައި ނެގި. އޭގެ މިދިޔަ މިދިޔަ އޭގެ ކުރީަގއި  .ނެގިހަފްތާގައި މިދިޔަ 

އަިދވެްސ މިއަދާ ހަމައަުށް މައްސަލަ  ،ވަނަ އަހަރު 2015އް ަނގަިއގެން ފީއަލީގައި ތިޖޫރީއެ ފ. ަގއިނެގި. ހަމައެއާެއކު

މި މައްސަލަ . އްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަރުކާރާ އޭެގ ބަދަލުަގިއ ގުިޅވަަޑިއގަތީއި . ފީއަލީގެ ާދއިރާ ތަްމސީލުކުރާ ނުބަލާ

މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑަުށް  ،ެވސް ހުން މިއަދުއެ ދާއިާރގެ މީ. މުގެ ބަދަލުގައި ތުރިވަޑަިއގަެއހީތެއަުށް ބެއްލެވުމުަގއި އެ ާދއިރާ

އެ ަމއްސަލަ ބެލުމެއް ނެތް މިއަދާ  ؛ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާ ހުރި ތިޖޫރި ަކންބޮޑުވުން. ފީއަީލގެ މިކަމުގެކުރޭ  މެސެޖު އެބަ

ޒަމް ޓެރަރި މި އޮެވގެން އެއް. އެހެްނވީމާ، މި ރާއްޖޭަގއި މި ސަރުކާރުސާހިނގި ހާދި ވަނަ އަހަރުަގއި 2015 .ހަމައަުށް

މި މަސައްކަތްުކރާ ވެރިކަމެއް ނޫން މި ހިނގަނީކީ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި   ނޫނިއްޔާ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ،ތްތައްޖަމާޢަ

 ..ގާނޫނުގެ ބޭނުން ނާޖަިއޒު ގޮުތގައި ހިފައިގެން މިހާުރވެސް އެ ޢަމަލު ހިންގާ ގޮތަުށް ހިްނގަާވނީ ހަމަ ސިޔާސީ ލީޑަރުން.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އި ދާިއރާގެ ފޭދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ އި  ޝުކުރިއްޔާ 

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް.

 

 އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން: މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ިއޞްލާޙު  އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުުމގެ ާގނޫނަުށްއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ކޮުށްަފއިވިސްނާ ފިކުރުމެން ވަރަުށް މި އިޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު އި،ންނަވަމި ކަމަުށް ޝުކުރު ދަ ހަމަ އަުޅގަނޑުވެ ހުުށަހެޅީތީ

ޑު ދަންނަވާނީ ރަނގަޅު ގޮތަކަުށް ިމކަން ިނންމުމަުށް އަޅުގަނުޑ ެވސް ަހމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އަޅުގަނ

. އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތަްއ ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަ ޤައުމެކޭ ދުނިެޔއާ ބަލާފަދިވެހިރާއްޖެ މިއީ ވަރަުށް ުކޑަ 

 އަޅުގަނޑުމެްނގެ ސަލާމާތާ  ން،މާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަހިރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކު ފިކުރު .ވިސްނަން އެބަޖެހޭ

ޔަކު އަދި ކަމެްއ ބަ އިދުނިޔޭގަ ތަކަުށް ައުޅގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރީމަތޯ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ. ފައި ވަނީ ކޮންގޮގުޅި

ޓެރަރިްސުޓ  އީއަުޅގަނޑުމެން މި ،ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ލޭބަލްކޮުށްފައިުށްލާކަމާންތެެރއަުށް ައޅުގަނޑުމެން ފުއޭގެ ުށްކުރާއިރަ

ވެސް  އަދި ގެއްލުެމއް ވެސް ކުރާނެ ފައިދާެއއް ުށް އެ ބަޔަކަ މަކުން ވެސްނުޖަމާޢަތެއް ނޫނޭ ބު ރަރިސްޓްޓެ ،ޖަމާޢަތަކޭ

ވެްސ ނޯންނާނެ. އެީއ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ  ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ޖަމާޢަތްތަކާ ދޭތެރޭ ެއޅޭނެ ފިޔަވަެޅއް

 ،ފައި ހުރި ިގނަ ކަންތައްތަކަުށް ބަލާއިރުގޮތް. އަދި މިހާތަނަުށް ވާހަކަައކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ސަލާމަތަުށް ޓަކައި ކޮުށް

ވަީނ ހަމަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށާއި ޤައުމަުށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަުށް ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުްށ  ކޮުށްފައިމި ކަންތައްތައް 

ބޮޑަުށް  ވެސް ވަރަުށް މިފަހަރު މި ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ވޭ.ބޭނުންހަމަ ފެނޭ. އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން 

ކުރި ވެިރޔާ ޓިކު ނިޒާުމގެ ދަުށުން ވެރިކަންއެންމެ ޑިމޮކްރެޕާޓީ، ޓިކު ސްނަންޖެހޭ. ދެން އެންމެ ޑިމޮކްރެއަޅުގަނޑުމެން ވި



24 

 

ންތޯ އަޅުގަނޑު ުސވާލުކޮުށްލަްނ ލުރުން ޖަލުަށް އޮންނަނީ ފަނޑިޔާ ަގއިލީ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމު ޖަލަުށް

ލާފައި އެބަހުރި. މިއަދުގެ މި ޤައުުމގަިއ  ހައްަޔރުކޮުށް ޖަލަުށް އިން. ފަނޑިޔާރުން ހިފަފުޅާ އަރިހުއެބަޖެހޭ އެ ބޭ

އަހަރު ރައްޔިތުްނގެ  21އެއީ އެ ބޭފުޅާ އެބަހުރި. ޖަލަުށް ގެންގޮސް ލާފައި  ފައިލާހަސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ަދމާރައީ

މު މި ޤައު ،ތުންނަުށް ފައިދާހުރި ގިނަ ކަންތައްތައް ކޮުށް ނޫނިއްޔާ މި ޤައުމުގެ ރައްޔި ؟މަޖިލީހުގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވީަމތޯ

  އެ ބޭފުޅާ ޖަލަުށް ލެއްވީ؟ ކުރީަމތޯކުންފުނިތައް ތަރައްޤީ ،ވެރިކަންކޮުށް  ކުންފުނިތަކުގެ ިކެއކިކުރުމަުށް ޓަކައި އެތަރައްޤީ

، އިދަމަ ،އިއިބު ރަީއސް ހިފަނަ ނޑުމެންގެ މިއަދު އެ ބޭފުޅުްނގެ ޕާީޓގެ ިއސް މަޤާމުތަކަުށް ަވކާލާތުކުރަްއވާ ކުީރގެ އަުޅގަ

ޓިކު ވެރިކަމެްއގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރަންާވ ެއީއ ހަމަ ޑިމޮކްރެ ،ފިރުކެމުން ގެންގޮްސ އެަތއް ފަހަރަކު ޖަލަުށް ލެއްވީ

މިއަދު ެއ ، އިބު ަރއީސްކަން ުކރެއްވި ބޭފުެޅއްގެ ނަގޮތްތޯ ައޅުގަނޑު ހަމަ ސުާވލުކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. މި މަޖިލީހު

ފުޅުން ވެސް އެ ބޭހެންނަމަމިއަދު އެ ،ތާއީދުކުރެއްވި ބޭފުޅެއް އެ ބޭފުޅުންނަުށް ، ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ގައިތެރޭޅުންގެ ބޭފު

 އިހިފަ ބޭފުޅާ ނާޒިމް ލެއްވި އެ ބޭފުެޅއްގެ ަމއްޗަުްށ ޝަރީޢަތްކޮުށް ޖަލަުށް އި،ކުރީގެ ސަުރކާރުން ދަޢުވާއުުފލަ

 ؟އުޫސލުން އެކަން އޮންނަ ގޮތްތޯ އެއީ ޑިމޮކްރަސީ އެއީ ކޮްނަކމަކާތޯ؟ ،ނިކޮުށްމި މަޖިލީހުގައި ހުންނަވަ ކުެރއްވީހައްޔަރު

މިއީ ޑިމޮކްރަސީގެ ރިވެތި ނަމޫނާއެއްތޯ؟ ޓެރަރިޒަމްެގ  ރަސީ އުސޫުލގެ ކަމެްއތޯ؟މުޅި ޤައުމުގައި ހުޅުޖެހުމަކީ މިއީ ޑިމޮކް

ގޮްއވުމާިއ ހުޅުޖެހުން. މި ކަންތައްަތއް އެންެމ  އެންމެ ބޮޑެތި ކަންަތއްތަްއ ހިންގާ މީހުން އެންމެ ބޮޑަުށް ުކރާ ކަމަކީ

އްޔާ އެހެން ސަރުކާަރކުންތޯ؟ މިއީ ުސވާލުކުރަންޖެހޭ ނޫނި  ،ނޫނީ މިހާރުގެ ވެރިމީހާޯތއޭ ،ބޮޑަުށް ކުެރއްވީ މި ސަރުކާރުްނތޯއޭ

ނުކުރަްއވާުށޭ ން މަސަްއކަތްނޫނީ ަވއްޓަ ،. އެހެންވީާމ، ައުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމު ނުރަްއކަުލގެ ތެރެއަުށް ެވއްޓެންތައްއްކަންތަ

ކޮންމެވެސް ިސއްރެްއ  މުގައިލު އިމި ކަންތައްތަކަުށް ގޮވަ  ،ދަންނަވަނީ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަުށް ހިތްވަުރދީ އަޅުގަނޑު މި

 ންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމާވަގުތު ެވސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނު  އަީޑގައި އެަބވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި 

އެންމެ ބޮޑުަށް  ދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރޭއްސުރެގައި އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ. މިއަދޭތެރޭ

 ،ކުރުމަުށް ޓަަކއި ޓުފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ައއި.ޓީ.ބީ ފެއަރަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޕްރޮމޯ ޓްވިޓަރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި

އަުޅގަނޑުމެްނެގ  އް ކުރުމަުށް ޓަކައި ކުެރވޭ މަސައްކަތައިްސތިހާރުނޫނީ  ،ރުމަުށް ޓަކައި ކުތަރަްއޤީ ގެ ޓޫިރޒަމްދިވެހިރާއްޖޭ

ދިވެހީން ހުރަސްއަޅާ މަންޒަރު. ޚާއްޞަކޮުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިސްކޮުށް ހަރަކާތްތެރިވާ 

ކާތެރި ޓަރގައި އެ ފެންނަނީ. ިދވެހިރާއްޖެައކީ ނުރައް ބައެއް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް މިކަން ކުރަްއވާ ތަން. ޓްވި

ތަނުަށް  މި .ޤައުމެކޭ މިއީ ނުރަްއކާތެރި .ދިެވހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔެ މަތީގެ ުސވަރުެގއެއް ނޫނޭ ން.ޤައުމެއް ކަމަުށް ދައްކަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން  ،މި ދަރަޖައަުށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާލިމަންޓު މެންބަރުން ،އައުން ރަނގަެޅއް ނޫނޭ. މި ެފންވަރަުށް

އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ  އެކޭބަ ގޮތް ެއދޭ ހެޔޮ އަުށްުޅގަނޑުމެން ދަންނަވާނީ ކީކޭތޯ؟ އަުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޖެދިޔައިމަ ދެން އަ

މެންބަރުން  85ކޮުށްފައި ތިބި ޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް އިންތިޚާބުދެންނެވޭކަުށް ނޯންނާނެ. އަުޅަގނޑު އެދެނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއް

ގޮތުން ކުަރްއާވ ކަންތައްަތއް ކުެރއްވުަމކުން މައްސަލަެއއް ނެތް. ވެރިކަމަަކުށް ވަަޑިއގެންނެވުމަުށް ޓަަކއި  ސް ިސޔާސީވެ



25 

 

 ދޭންވީ.ކުރުމަުށް ޓަކައި ތިމަންނާމެންގެ ވިސްނުން ހާމަކޮުށްތަރައްޤީ ދިވެހިރާއްޖެ ،ވީ. ރަްއޔިުތންނަުށްކުރަްއވަންކެމްޕޭނު

އިތުރު  ،ދިވެހި ދައުލަތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި އާމްދަީނ ހޯއްދުމަުށް ޓަކައި ،އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ހެނދުނު މަޖިލިވެސް  ިމއަދު .ނާުޅއްވާުށޭމަސަްއކަތްތައް ހުރަސް އާމްދަނީ ހޯދުމަުށް ޓަކައި ކުރަްއވާ

 ދަްއކަވާ ފަިއސާ މަދުވެގެން ވާހަކަ ،ލަސްެވގެން ،ހެދިގެންފެުށިގެންދިޔައިރު މި ފެނުނީ ޮކންމެވެސް ރަުށެްއގެ ބަނދަރު ނެ

ރަނގަޅު އާމްދަނީ ލިބޭ ކަހަލަ ބިލެއް މި މަޖިލީހުން ހުުށަހަޅައިގެން  ،ޤައުމަުށް ފައިދާހުރި ކިހިނެއްތޯ ބަނދަރު ހަދާނީ؟ އަޑު.

ތަނުން އަޅުގަނޑުމެން  ކުރެވޭނެ. މިރެވެނިއު އިތުރުކޮުށްެގން ނޫނިއްޔާ ޚަރަދެއް ނު ؟އެ ޭބފުޅުން ދުވަހަކު ވޯެޓއް ދެއްވިތޯ

ހޭ ގާނޫެނއް ފާސްކުރިަޔސް  ދުވަަހކު ބެ ެޓކްސްއާ  ،ދި އެހެން ބިލެއް ފާސްުކރިޔަސްއަ ،އެސް.އީ.ޒެޑް ބިލެއް ފާސްކުިރަޔސް

ުށް މަޖިީލހުގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަ ،ދެްއވުމަކީ ވެސްއްވާ. ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓަުްށ ވޯޓުމިއިން ބިލަކަުށް ވޯެޓއް ނުެއްއ ދެ

ޤައުާމ  ،ވެސް ހުރަސްއަުޅއްވަނީ. ައުޅގަނޑުމެންނާ ދެކޮޅަުށް ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، އެ ކަމަުށް ފާސްކޮުށްދެއްވުަމކީ ލާޒިމު

ްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ކަންތައްތަްއ އިއިން ައޅުގަނޑުމެންގެ ދަފަ ދެކޮޅަުށް ބޭރު ަޤއުމުގެ ދުޝްަމނުން ކަންތައްތައް ކުަރއްވާ 

ިދވެހި  ،ވާހެން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހީވާީތވެ ހިާތމަކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ިމއީ ދިވެިހ ރައްޔިތުން ފަހަރު ކުރައް  ބައެއް

އްތައް ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ތަރައްޤީ ކަންތަ ،ދިވެހި ދައުލަތައް އާްމދަނީ އިތުރުކޮުށް ،ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި ވަކާާލތުކޮުށް

ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަުށް ޓަކައި ގާނޫނުތައް  ،ކާރަުށް އެއްބާރުުލންދީމަުްށ ޓަކައި ސަރުއުރަނގަޅު ގޮތުަގއި ގެންދި

ސް. މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން ތިބި މަޖިލި ނުދިމުމަުށްދިޔަ ޤައުމު ނުރަްއކާތެރި ހާލަތަކަުށް އި،ހަދަ

އެހެން ދައުލަތަކަުށް ހިތްވަުރ  ،ނަުށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަުށްމިގޮތަުށް މަސައްކަްތކުރުމަކީ އެހެން މީހުން ،މިގޮތަުށް ަވކާލާތުކޮުށް

ލިބޭ ގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ކުުރމަކީ އެީއ އަުޅގަނޑުމެން ެއއްގޮަތކަުށް ެވސް ބަލަިއގަންނާނެ ވާހަކަެއއް ނޫން ކަމަުްށ 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިތު ދެއްވީތީ ޝުކުރު ދަންނަވަން އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ މި ފުރުޞަ ،ދަންނަވަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަީނ ކިނބިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  .މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްާޔ 

 ުށް.ރިޔާޟަهللا ބްދުޢަ

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އާ ގާނޫނެްއ އުފަންެވ  ،ދެ! ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫަނުށް`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާ

ހޭ ތެރޭގައި ޢަމަލުކުރަންޖެ ދުވަހުގެ  15ހުުށަެހޅެނީ މި ގާނޫނުން  ވަނިކޮުށް މިހަރެއްހާ ުދވަހާ ކައިިރވެފައި ގާތްގަނޑަކަުށް އަ

 ުކރާ ދިޔައީ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލު ން މިއަނެއްާކވެސް ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޅިގެ ބައެއް ކަންތައްަތކަުށް ޢަމަލުނުކޮުށް

ރައްޔިތުން  އުމުގެ ދިވެހިއި މި ޤައުމާމި ޤަ، މު އެއް ބޭނުމަކީގެ އެންމެ މުހިއްގޮތުަގއި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް
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 ނޫނާ ބެހޭމު އެްއ ބޭނުމެއް ކަމުަގއި ެވގެންވާނެ. މި ގާއްާކތެރިކުރުން ެއއީ އެންމެ މުހިއް ރަ  އިޚާއްޞަކޮުށް ސަލާމަތާ

އި އުމާ ޤަ މި ؛މިދެްނނެވި މަޤްޞަދު ،ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަމުން ދިޔައިން އިގޮތުން މީގެ ކުރިން ބަހުސްކުިރއިރުގަ 

ކުރާެނ އެކަންކަމަުށް މަަސއްކަތް، ރައްކާތެިރކަމަުށް މަސަްއކަތްކުރާނެ ބަެއއް އުފެދިގެން އިއުމުގެ ަރއްޔިތުްނގެ ސަާލމަތާމި ޤަ

ފަހުން މިއަދާ ހަމައަުށް މި ގާނޫނުަށް  ގާނޫނު އުފަންވި ހިސާބަުށް މިމިހާ، ގާނޫނު ވާންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ގާނޫނަކަުށް މި

ޢަމަލުކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ގޮަތުށް ބަލާއިރުގައި ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ނިހާޔަތަުށް ކަންބޮޑުވާ ގޮތަުށް ކަންތައްތަްއ 

 ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތެްއގެ ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ދިެވހިފާހަގަކުރަން. އަޅުގަ  ފުރުޞަތުގައި ހިނގާފައި ހުރިކަން މި

ގުން. ނކަން އެޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަކީ ކޮބައި  އެ ރައްޔިަތކު ހިމެނޭ މި ޤައުމުގައި ،އުަމކުންއެ ޤަ، ވެސް ޙައްެޤއް އެއީ 

ޭއގެ ެއްއ ސަބަބު ކަމުގައި އަޅުގަނޑު  ،އޮތީ ވެސް އެވެސް ެއކަން ހިމަނާފައި  މި ގާނޫނުގައި އެންމެ ފުރަތަމައިނުން

ތެއްގެ ޖަމާޢަ ބައިވެިރވާ މީހުންނަުށް ނެތީސް އެބަަޔކާ އެ ޖަމާޢަތްތަތަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅިަފއި ގަބޫލުކުރަން. އެ

އަޅުގަނޑު  ްނ ނިމިގެންދާކަންސަބަބުން ބޮޑެތި އަދަބުތައް ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތަކަުށް އަނެްއކާވެސް އިޞްލާޙު ައއިްސގެ

ދެއް ނުުކރަން. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތަގއި އެއީ ކޮންމެ ަރއްޔިތެްއގެ ވެްސ ޙައްޤެއް އެ ަރއްޔިަތކަުށް ވެސް ާތއީ ގައިމުހަމަ

ހުގެ ކަން. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީޓެރަިރސްޓް ޖަމާޢަތަކީ ކޮބައިބޫލުކުރާ އުލަތުން ގަދަ ގެއަުޅގަނޑުމެންނގުން، އެ

ައޅުގަނޑު ، އަުށް ރާއްޖެ ގެގޮުތގައި އަުޅގަނޑުެމން ޫބލުކުރާއި ވެސް އަުޅގަނޑު ގަވޭިއރުގަކުރެ ކޮމިޓީއެްއަގއި ބަހުސް

. ައޅުގަނުޑ ސެންިސޓިވް މައްސަލަެއއްކަން ކަން،އެއް އިޝޫެއއް ،ކޮންސަރނެއް ކުރަން މީަގއި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް އެއްބޫލުގަ

ސްޓްރެޓެޖީ ކަމުަގއި މް މަނާކުރުމަކީ އެއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ޓެރަިރޒަ  ،މިއަދު ޓެރަރިޒަމަކީ ،ބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ގަ

ގޮތަުށް އަޅުގަނޑުމެން  ވަންޏާ އެ ިސޔާަސތުތައް ވަރަުްށ ސާފުކޮުށް ެފންނަަކމުގައި  ސިޔާސަތު  އް އެވަންޏާ، 

 ންއި. އދ. މެ ވެސް ގެ މެްނބަރެއް. އަޅުގަނުޑމެން ޖެހިލުންވާކަުށްނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިއީ އދ.ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ

ެވސް ބެލިދާނެ  . އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ިލސްޓްތޯ އެއީވެސް އެަބއޮވޭ ލިސްޓުަތކެއް ކަނޑައަޅާފަ

ބާއްވާަފއި ދެން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދިވެހި ަރއްޔިތަކަުށް އެ  ސްޓުއެްއޗެއް. އެހެންމަވެސް ފޮުރާވފައި ތަނެއްަގއި އެ ލި

އަހަރުގެ ުޙކުމެއް ައއުމަކީ އެީއ ެއއްެވްސ  15އަހަރު ނުވަތަ  10ްއގައި ަބިއވެރިެވިވގެން އެއިން ޖަމާޢަތެ ،ޖަމާޢަތުގައި

ގައި އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަން އެބަޖެހޭ މި ޤައުމު ގޮތުގައި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން. ނޫން ކަމެއް ކުރާނެތަކަުށް ތާއީދު ގޮ

 އި. ބަެއއް ބޭފުޅުންނަުށް މިއީ ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަަލއަކަުށް ޒަްމ، މި މައްަސލަ އެއީ މައްސަަލއެްއގެ ގޮތުގަ އެކްސްޓްރީމި

ފެންނަނީ.  ކަމަުށް އަޅުަގނޑުމެންނަުށް މި  ބޮޑު މައްސަލައަކަުށް ނުވާ ވެއްޖެ. އަެނއްބައި ބޭފުޅުންނަުށް އަދި އެހާ

ކުރަން އެބަޖެހޭކަން.  އްލުއެއް ކަމަުށް މިއީ. މި މައްސަަލ ޙަބޫލުކުރަންޖެޭހ މި ޤައުމުގަިއ އޮތް މަްއސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ގަ

ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމާ ބެހޭ ސިޔާސަތެްއ  ،ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތެއް ވެސް މި އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ މި ސަރުކާރަކުން

ކައިރިާވއިުރގައި ޓެރަިރޒަމް މި ގާނޫނު އުފެދުނުތާ އެއް އަހަާރ އެއް އަހަރާ ކައިިރވާއިުރގަިއ، އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ. 

ެލވުނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ަދުށުން. އަދިވެސް ސަުރކާރުެގ އެކުަލވައި މި އް އިަހުށްދުވަހު ގ ސެންޓަރެމޮނިޓަރިން
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މި ޤައުމުެގ  ،ގޭ. ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތަކީ ސިޔާސީ މީހުންނަުށް މި ގާނޫނުން ޢަމަލުކުރުންތޯނސިޔާސަތަކީ ކޮބަިއކަމެއް ނޭ

އެ އަުޅަގނޑުމެންނަކަުށް ސާފުކޮުށް ފެންނާކަުށް ނެތް. ދުނިޔޭގެ އެހެްނ  ކުރުންތޯ.ން ސަލާމަތްކުރުމަުށް މަސައްކަތްރައްޔިތު

ެގ ތަކު އް. އެ ސިޔާސަތުކެސިޔާަސތުތަ އެބަހުރޭ. ހެދިފައި ެވސް އެަބއޮވޭ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންސް އެބަހުރޭއި ޤައުމުތަކުގަ 

ބޮޑު ބޭނުމަކުަށް  ން މި ގާނޫނުގެ އެންމެނީ. އަޅުގަނޑު ުކރިންވެސް ދެންނެވިހެލީަގއި އަުޅގަނޑުމެން މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭއަ

އްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޖިނާޢީ ބޮޑެިތ ުޙކުމްތައް އައުުމގެ ބަދަލުަގއި ރަމްކުރުމެއް، ަވކި ަބޔަކަުށް ުޙކު  ،ވާންވާނީ

ޔިތުންނަުށް ނެސް މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަން އެބަޖެހޭ. ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނު ކޮން އިދާރާއަކުންތޯ ަރއްއެެވއަރ

ސް ެއއްެވސް ވެ ރުއިހިސާަބުށް އައި ތީ؟ މިހާކޮުށްދީފައި އޮއެެވއަރ މިފައި އޮތީ؟ ވެސް ސާފުކޮުށްދީއި މިހާހިސާބަުށް އައިއިުރގަ 

ޓަަކިއ  މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އުފައްދާ ގާނޫނުތައް ަރއްިޔތުންގެ ރަްއކާތެރިކަމަުށް

މީހުންނަުށް ކުރެވޭ ކަމެްއގެ ސަބަބުން ެއ ދޭން މިއީ ކިހާ ބޮޑެތި ކުުްށތަކެއްކަން. އަދި މި އޮޅުންފިލުަވއި ުށްރައްޔިތުންނަ

އައްަސސާެއއް މިހާހިސާބަުށް މީހުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެތޯ. މި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ެއްއވެސް މު ކިހާ ބޮޑު ޙުކުމެއް އެ

ވީމާ، މިއީ މިފަދަ ކޮންމެ ގާނޫނަކީ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ކަުށް ނުފެނޭ. އެހެންރުަގއި އަުޅގަނޑަ އިއައި 

ުށްކަްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނެގ ސަލާމަތަުށްކަން މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުެގ މިނިވަންކަމަ

 ކުަރންޖެހެނީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

އިްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

  އަުށް.ޣަފޫރު މޫސާމެންބަރު ޢަބްދުލް

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވެްސ އި ދިަޔއިރުގަ ވެގެން ައހަރު ޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު ވުޖޫދަުށް އައިތާ އެއްޝުކުރިއްޔާ އިއް 

ނުކުރެވި އިއްޒަތްތެިރ ވަީނ ޢަމަލު ވަނީ. އަނެއް ބަޔަކަުށް މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބަޔަކަުްށ އެކަނި ޢަމަލުކޮުށްފައި މި

ިގވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ މިއީ ނފަހު އެ ކުރުމަުށްދީގުނޫނު ތަސްުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ގާަރއީ ؛ރައީސް، ގާނޫނެއް 

ގެ ަވކިަވކި މާއްދާަތކަުށް ޢަމަލުނުކުރެވި ހުރުން އެއީ އެ ގާޫނނު ޖެހޭ ގާނޫނެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް،ޢަމަލުކުރަން

އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ  ިޅގެން ޚިލާފުވަމުންދާ މަންޒަރުަކނޑައެ ގާނޫނުތަަކުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި

ޔިތުންނަުށް ެއ ގާނޫެނއްގެ އެ ގާނޫަނކުން ަރއް ،ފެންނަމުންދާ ކަމެއް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ގާނޫނެްއ ހެދުމުެގ ބޭނުމަކީ

އްޔިތުންނުަށް ކުރަނީ ރަވެސް ބޭނުން މި ސަރުކާރުން މި ގާނޫނު ،ދިނުން. އެހެންނަމަވެސްލާބަޔާއި މަންފާ ލިބި

ފެންނަނީ. މި  ޓަކައި. އެ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ަރްއޔިތުންނަުށް އަދަބު ދިނުމަުށް ،ޓަަކއި ރިވުމަުށްއަނިާޔވެ
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ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  15 ތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތް، ބުނޭ ގާނޫނުަގއި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެބަ

 ވަނީ؟ ޓަކައި ގޮްއސަ އެ ގުރާމަކުރުމަުށް ނެއކު ހަ ން ކިތައް މީހުންތޯ އަިއ.ެއސް.އާނޭ. މި ރާއްޖެއިއިޢުލާންކުރަންޖެހޭ

އުސޫެލްއ  އެބައޮތްތޯ އެއްވެސް މަނާކުރެވޭނެ މީހުން އެ ދިޔަދިއުން  މަނާކުރަނީ؟ ކޮން ގާނޫނަކުންތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެ

އެބަހުރި  ފައިން އެކަުަށއަޅާއިން އެ ޤައުމުަތކުގެ ސަރުކާރުތަކުން ނުވަތަ އދ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ދުނިޭޔެގ ޤައުމުތަކު

 މުގެ ޤާބިލުކަން ައޅުގަނުޑމެން ޤައުމުގަިއ ނެތީމާ، އެވެްސ ުބނު ން ެއއީ. އެވަރު ދުނިޔޭގެ ޓެރަރިސްްޓ ޖަމާޢަތްކަ

ދަނީ. ރައޔިތުންނަުށް ކަންތައް ސާުފާވންޖެހޭ. ރައްޔިތުންނަުށް ގޯހަކީ  ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން ިކބައިން ފެނިގެން މި

ވެސް ުނަވންޏާ ދެން އެ ޖަމާޢަތާ ގޮސް  ަކން ވަރަުށް ސާފުކޮުްށ އެނގެްނ އެބަޖެހޭ. ެއވަރުއިކޮބަ ނުބަޔަީކ ، ކޮބައިކަން 

ތެރި ކަެމއް ިއްއޒަތް މެން ރައްޔިތުން ުސވާލުކުރާމިއީ އަޅުގަނޑު؟ ނޫނީ ސަރުކާރުތޯ ގޯހީ ،ގުޅުނީމާ، ދެން އޭނަތޯ ގޯހީ

ތެެރއަުށް ވަެދވުނީމާ ޮގސް އޭގެ ބަަޔކަުށް އެނގި ޅަުށް ނޭނގަދަނީ ކީއްކުރަންކަން ރަ މި ަކން،އް ރައީސް. ކުެރވެނީ ކޮންކަމެ

ބުނަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ެއީއކީ ނޫން އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ  ދެން އެއަުްށވުރެ ނުބައި މީހަުކ ނެތޭ އަުޅގަނޑުމެން މި

އް އުފެދިފައިާވކަން. އެތައް ަޖމާޢަތްތަކެއި ވެސް ޓެރަރިސްޓް ތެރޭގަ  މި ޤައުމުގެ، ގޮތަކީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއނގޭ

ގެ ފަހަތަުށް ސް ކޮަބއިކަން ސަރުާކރަުށް ބުނަންނުކެރުނީމާ، ނުވަަތ އެ ޖަމާޢަތްތަކުއެ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ވެ ،އެހެންނަމަވެސް

ދާ ކަންތައްތައް  ނެއްތޯ މި ޤައުމުގައި ހިނގަމުން މިވީމާ، ދެން އަުޅގަނޑުމެން ކިހި ސަރުކާރު ވަދެ ނިވާފަތްގަނަޑކަުށް

ންތައް އަުޅގަނޑުމެން ހުއްޓުވާނީ؟ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ގަމުންދާ ކަޖަމާޢަތްތަކުން ހިންކިހިނެއްތޯ ދުނިޭޔގެ އެކި ؟ ހުއްޓުވާނީ

ކަމެއް ަރނގަޅޭ ބުނުމުގެ ޤާބިުލކަން.  ނގަޅުހުންނަންޖެހޭނެ ގޯސްކަމެއް ގޯހޭ ބުނުމުގެ ޤާިބލުކަން. ރަ ބިލުކަންޤާ

 ތްތެރި ރައީްސ، ނުހޯދޭނެ ދެމެހެއްޓެނިވި ޙައްލެއް ިއއްޒަ ވެސް ކަމެްއަގއިއެއިން އެއް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް  އެހެންނޫނިއްޔާ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ހަމަޖެހުން ބޭނުންވަންޏާއިންސާފު ބޭނުންވަންާޏ، އަުޅގަނޑުމެން އަުޅގަނޑުމެން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

އާއި ކުރާ ކަންތަކާ ދިމާވާން އެބަޖެހޭ. ދައްކާ ވާހަކަ މެންނޑު ގައެއްކޮުށް ުއެޅން ބޭނުންވަންޏާ، އަޅު އަމަންއަމާންކަމާ

ކޮުށްފައި،  ކަމެއް ވާއެއްގެ ގޮުތަގއި ރައްޔިތުންނަުށް ދައްކަިއގެްނ ބޭނުންނީ ދުނިޔެއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އުޅެވެނީ ހުވަފެ

ީކ. ވަނީ ެއކުލެވިަފއި މި އްގޮަތކަުށް ނޫން ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާީސާއއި ގާނޫުނތަ ނުކުރާބޭނުންނުވާ ކަމެއް 

ކަންތައްތައް ިމގޮތަުްށ ކުރިމަތިވާނެ އިްއޒަތްތެރި  ހިނދެއްަގއި ހަމަ މި ހާނުކުރާެއަކންކަން ން އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލު

ރީ މަހު ވެސް ުޓއަރިޒަމް ބޮިއކޮޓްކުރަީނއޭ. ިމދިޔަ ފެބުރުވަ، އެބަ ވިދާުޅވޭ އީސް. ބަެއއް ބޭފުޅުންެގ ާވހަކައިަގއިރަ

ން މި ޤައުމަުށް ނައީ އިތުުރެވފައި ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަޗއުޅާ މީހު 20ްނެގ އަދަދު ވަނީ %ޔޫރަޕުން އައި ުޓއަރިސްޓު

ގެ . އެހެްނވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީން ުޓއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓްކުރާ ނަމަ، ޔޫރަޕު ވެސް. ދަުށަުށް ގޮއްސަ ވަނީ ރީ މަހުމިދިޔަ ފެބުރުވަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ީޑ.ޕީއަކީ ުޓއަރިޒަމް ޮބއިކޮްޓކުރާ  ންވަރު އިތުުރވެގެެނއް ނުދާނެޓުއަރިސްޓުން ރާއްޖެ އަންނަ މި 

މެއްގެ ސަބަބުންނޭ. މި ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮްޓކުރަނީ ުކރާ ކަ، ންނަނީބައެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީން ައބަދުވެސް ބުނަމުން އަ

މާ ނަަގިއގެން ދިަޔއި ެއއް ަވގަުށްތަުނގަިއ ހުރި ހުރިހާ ފައިސާ އެ ރޭގައި ާރއްޖޭެގ ިރސޯޓަކަުށް އަަރއިދެމަސް ތެ
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އޮީތ  އަނެއްާކވެސް މީހަކު އެ ޖެއަުށް އަންނަން ބިރުގަންނަނީ. އައްޑޫަގިއ އިއްޔެ މީހަކު މަރާލީ. ރޭގައި ޓުއަރިސްޓުން ރާއް

ހުއްޓާ ކަންފަތުގެ ެއއްބައި ކާލަިއގެން ދިަޔީއ  ނަމާދުކުރަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިސްކިތަުށް އަރައި  މަރުވާން ަކއިރިވެަފއި

ލުހުން ނެރެގެން ތޯ މިހާތަނަުށް؟ ސިފައިންނާއި ފުޤައުމުގައި ހިނގާަފއި ހުރި ކަންތައްތައް ރި ރައީސް. މިއީ މި އިްއޒަތްތެ

އުމުަގއި ސަރުކާރަކުން ނުކުރޭނޫންތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޤަ ކަމެއް މި ސިޔާސީ މީހުންގެ ފަހަތުން މުގޯލިއެޅުން ނޫން

ނޑުމެން ދަނީ. އެއީ އަޅުގަ މަންޒަރު ފެނިގެން މި އެ ުށް ޓުއަރިސްޓުން ނާންނަނީ.އަމާންކަން ެގއްލުނީމާ އެ ޤަުއމަކަ

އްެގ ކަެމއް ނޫން. ހިނގާ ކަމެ ދެއްކޭ ވާހަަކއަކުން ވާ ކުރުމަކީ ޓްކަންތައްތަަކކީ. ޓުއަރިޒަމް ބޮިއކޮ ފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭ

ކަންތައްތަްއ ެއކި ކަހަލަ  ،ހަތިޔާރު ެނރެ ޖޭގެ އެކި ތަންތަނުންާރއް ކަެމއް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މި ސަބަބުން ވާ

 . އެހެންވީމާ، މި ސަުރކާރުަށް ރައްޔިތުންނަުށް ބިރުގަންނާނެ ޮގތަުށް ދައްކުަވއިހެދީމާ، ުޓއަިރސްޓުން މި ޤައުމަުށް ނާންނަނީ

ްސ. ޒަތްތެރި ރައީދޭ އިއްއަުޅަގނޑުމެންނަކަުށް ފެނިގެނެއް ނުކުރާ ސަރުކާެރއް މް ބޮިއކޮޓްވުރެ ބޮޑަުށް ޓުއަިރޒަ

ކު ީމހުންނަުށް އަމާންކަމާކަމާއެ މީހުންގެ ރަުށްތަކުގައި އެ އެ .މާންކަން ލިބެންޖެހެނީކުަގއި ތިބޭ ޓުއަރިސްުޓންނަުށް އަތަރިސޯޓް

ުށް ހަޑި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޓުއަިރޒަުމގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަ އުޅެވޭެނ ެވއްެޓއް ޤާއިމުކޮުށްޭދންޖެހެނީ. އެކަން ނުވާީތވެ

ންނަުށް ކަތްކުރާ ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި ަރއްޔިތުަޓކައި މަސައް  ގަނޑުމެން އިންސާނިއްޔަތަުށް. އަޅުނަން ލިބެމުންދަނީ

އުމަުށް ޓުއަރިސްޓުްނ ދައްކުަވއިދޭންޖެހެނީ. ބޭރު ދުނިޔެއަުށް ވެސް ދަްއކުަވއިދޭްނޖެހެނީ. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ

އެއްެޗކޭ ކިޔަަކސް ޙަޤީޤީ  މިެވނި ،ެއވެނި އެްއޗެކޭ، ދީނީއޭލާ ޭއ،ކުރަނީރިޒަމް ބޮއިކޮޓް ޓުއަ ފަހަރަކު އަންނާނީ. ކޮންމެ

. އެކަަމުކ ދާނެހުރިހާ އެްއޗެއް ވެސް ހަމަ ކީ ޓަކައި މި ާޔސީ ބޭނުމަުށްްތތެރި ރައީސް.  ސިޒަރެއް ނުފެންނާނެ އިއްޒަމަން

ފެންނަނީ  އައި ސަރުކާރު މި ބުނެގެން އި، ޓަަކއިޓަކަ  ހުރިހާ ޓަކައި، ؟ފެންނަނީ  މިކޯްއެޗއްތޯ  ކީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

 ފެންނަނީ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މި ތަން ނޫންތޯ މި ކުރާދަާއިއ ދުނިޔޭަގއި ލެްއވިހޭ ޓަަކއިެއްއ މަކަާރއި ފަސާ އިވަްއކަމާ

ވެރިކަުމގައި ިތއްބަާވ  ޓަަކއި މި ޤައުމުގައި އުމުގެ ަރއްޔިތުންނަުށްޤަ އެކީ މި ކާ ވާހަަކއަކީ . އިޚްލާްޞތެރިކަމާދައް

އުމުަގއި މިއަދަކު ވެރިކަެމްއ ޤަ މި  .ހާލަތަުށް ދާނީ އުމު މިޤަ، ނަމަ ތްތަކުން އަބަދުވެސް ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެ. ނުކުރާފަރާ

ދަނީ.  ކަމެއް ކުރަމުން މި ޖެހުނު ދިމާލަކުން ޖެހުނު މީހަކާ އެ މީހެއް. އެ މީަހކަުށް . އެިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނެތް

 ިޚދުމަތްކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރެއްގެ  ޓަަކއި ސަރުކާަރކީ. މިީއކީ ޫނން ރައްޔިތުންނަުށް މިއީކީ ނޫން ަރއްޔިތުން ބޭުނންވި

ުގ ދައްކަނީ ދޮ ގަނޑުމެން މިދައްކަނީ. އަޅު ވާހަކަ މި ޢަމަލުތައް ހުންނަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި

ޗެހި ހަމަ ވަދެ އް ަގއި ހިނގަމުން އެބަދޭ. ތިޖޫރީތަކާ އެއުމުހުރިހާ ކަމެއް މި ޤަ ރައީސް. މި ވާހަކަެއއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި

ެއ ދަނީ ިރސޯޓުތަކުަގއި ހުްއޓާ. މިއީ ީމގެ ކުރިން މި ަޤއުމުަގއި ެފނިފައިވާ މަންޒަރުަތކެއް ނޫން ނަގަމުން  ވަގަުށް 

 އް ގިނަ އަދަދަކަުށްމީހުންތައަުްށ ރާއްޭޖެގ . މިކަން އެބަ ހިނގާ. ައއި.އެސްފެނޭ މި މަްނޒަރު އެބަ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

  ..ދަނީ. އެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުުީށ ދެކުނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަުށް.

 

 ޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަ

 އި މަނާކުެރވޭ ކަމަކާ ،ވަނަ ާމއްދާަގއި 61ައސާސީަގއި ބުނެފައި އޮންނަނީ ޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ޤާނޫނުޝުކުރިއްޔާ ިއއް

 މި  އަދަބަކީ ކޮަބއިކަން ބަޔާްނކޮުށްފައި އޮންނަންވާނޭ. އެހެްނވީމާ، މިހާރުލިބޭ  ،ކަމަުށް ވާނަމަ މަނާކުރާ ކަމަކުން ކޮުށްފި

ކަމެއް  ަކމަުށް ބަލާފައި އޮންނަ ތަނެއްަގއި ބައިވެިރވުމަކީ މަނާ ޓެރަިރސްޓް ޖަމާޢަތެއް ،ފަިޅއަކީ ދޭ މައްސަލަިއގެ ެއއްއުފެ

ްނނަންވާނޭ. އެހެންނަމަވެސް، ގިފައި އޮނވެްސ އޭގެން ލިބޭ އެ ކަން އެނގިަފއި އޮންނަންވާނޭ. އަދަބުވަންޏާ އެ ކަމަުށް

ގޮތުން  އޮތް ދަންނަވާ ޓެސްޓް، އަދި މިހާރު މި ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ( ގައި މި 61 ައސާސީގެއަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ޤާނޫނު

ކަމަުްށ  ކަމެއް. އަދި ަބއިވެިރވެއްޖެ ފުރިހަމަވޭހެން. އެއީ މިހާރުެވސް ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެްއގަިއ ބައިވެިރވުމަީކ މަނާ

 ވޭ. މީަގއި މި ދަބު ވެސް ބަާޔންކޮުށްފައި އެބައޮ އަވާަނމަ ލިބެންވާ ބަިއވެިރވެއްޖ ކަމަުށް ، ތެޭރގައި ޝަމީުލވެމ އޭގެވާނަމަ

 އި،ވުމާއޮންނަ ލިސްޓަކަުށް ކޮުށްފައި ދުރައިލާ ާޝއިޢު، ގިފައި ނއޮންނަނީ ހަމައެކަނި އެންމެ މައްސަލަެއއް. ެއއީ އެ

ލިސްޓު  ނީ ސަރުކާރުްނ އެ ކަނޑައަުޅްއވާއޮންނަ މި ،އިރުގައި ތެެދއްތަމަ ފެުށުނު. ފުރަވުމާ  ހޯދަންޖެހޭ ލިސްޓަކަުށް އެ

 ެވގެން މި  ންކޮޅެއް އުނަދޫގ ޕްރޮސެސްއަކަުށްމަވެސް މިހާރު އެ ޕްރޮސެސް ތަޝާއިޢުކޮުށްފައި އޮންނަްނވާނޭ. އެހެންނަ

ޖެހެނީ  އްލައަުށް ހޯމް މިނިސްޓަރަުށް ސިޓީއެއް ފޮުނވަން މިަބއިވެިރވާން ބޭނުންވާ މީހާ އަމި . އެއީ ޖަމާޢަތެްއގައި ދިޔައީ

ުހއްދަ  ހުގެ ތެޭރަގއި އެ ޖަވާުބ ިލބުނީމާ އޭނައަުށް މި އެނގެީނ އޯޭކ، މި ޖަމާޢަތަކީވަދު  15ދުމަުށް. ޖަމާޢަތްތައް ހޯ

އްސަ ގެ މައްޗަުށް މީތި ގޮއުނަދޫގވުމެއް  އިފަސޭހަވުމަކާ ހަަމއެކަނި ތެއްކަން. އެހެންވީމާ، ޖަމާޢަތެއްކަން ނުވަތަ މަނާ ޖަމާޢަ

އޮތުން. އެއް ިވސްނުނަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ  ގިަފއިނއެލައި ދުރާ، ކަމަކީ އޮންނަނީ. އަޅުގަނޑަުށް ަގބޫލުކުރެވޭ ެއއް މި

އުމުތައް ބަޔާންކޮުށްފަިއ ކަމަުށް ގަބޫލުކުރާ ޤަ ޖަމާޢަތްތައްޤައުމެއް ކަމަުށް ވާނަމަ، އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ޓެރަިރޒަމްެގ 

އްެވގެންކަން. ބަެއއް ތީ ކީގަނޑުމެންނަުށް ބުނެވެން ނެގަނޑަުށް އެބަ ވިސްނޭ އެހެން އަޅުބަހައްޓާުށޭ. އެކަމަކު ައޅު

ކަމަުށް ނުވެދާނެ.  އެކު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެހެން ބުނުަނކީ ފަސޭހަ އުމުތަކުން އެހެން ހަދާހެން އަދި އެހާ ފަސޭހަކަމާޤަ

ކުމުަގިއ ރާއްޖެ ވިއް  ،މާ ގުޅިފައި އޮންނަމަޢުގެ ތެރޭގައި ވަރަުށް ޓުއަިރޒަވާމީ މުޖްތައަޅުގަނޑުމެންނަކީ ވަރަުށް؛ ބަިއނަލްއަޤް

ސީދާ ގޮތުންނާއި ވުރެ ބޮޑު ބައި އަުށް  70 ،ދުެގ ބޮޑު ބައިޝްޢޫލުވެފައި ތިބި ބަެއއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާމަ

ގައި ބައެްއ ރޭއޮންނަނީ އެކި ދިމަދިމާލުަށް ބެހިފަ. މީގެތެ ތްތައް މިނުސީދާ ގޮތުން ޓުއަރިޒަމުން އަންނައިރުަގއި މި ޖަމާޢަ

އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުނުކުރެޭވ ، ސް ކަމަުށް ގަބޫލުކުރިޔަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ބައެއް އެހެން މީހުން ޖަމާޢަތްތަކަކީ

ން ކަމަުށް އަޅުގަނޑުން ގަބޫލުކޮުްށގެ ދާނެ. އަދި ބައެއް ޤައުމުތަކަކީ ެޓރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ވެސް ޖަމާޢަތްތައް ކަމަުށް
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ގަނޑުމެން ދިފާޢުވުމުެގ ކުން އަޅުކަުށް ނުވަަތ ހަމަލާއަދާނެ ަރއްދައަތުވެ ންކުރިއަުށްދާއިުރަގއި ައޅުގަނޑުެމންނަުށް އޭގެ

ހުރީމަ  އްނެ. އެހެންވީމާ، މިަކހަލަ ވިސްނުންތަކެދާގެ ނެތި ހިނގައިގަނޑުމެންވެސް ޤައުމެްއގެ ޮގތުގައި ައޅު ބިލުކަންޤާ

ނަުށް ންއަުޅގަނޑުމެ، އަްނނަނީ ލިސްޓު ޝާއިޢުކުރަން. އެހެންވީމާ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ މި ފަސްޖެހުން މި

ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮަބއިތޯ. ތެރެއިން ލެވިދާނެ، މީގެނިންމާ ލައިގެން ައޅުގަނޑުމެންނަުށްކާ ދައްކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ވާހަކަ

ވެސް ހަމަ އޮތްހެން ނުވަތަ މިހާރު އިޝާާރތްކޮުށްފައި ނިންމާލުންތޯ، ކޮުށްަފިއ އޮންނަ ލިސްޓަކަުށްއެހެން ބަޔަކު ޝާއިޢު

އްވާ ޖަވާބަކުން އެކަން ފުދޭގޮތަުށް އޮތުންތޯ. ސަރުކާރުން ދެ މައި ބޭނުންވާ ޖަމާޢަތެއް ފާހަގަކޮުށްފައި ލިޔުނީކަމެްއގަ  ވަކިން

. ކަމެއް ކީ މިހާރުވެސް މަނާސްޓް ޖަމާޢަތެއްގައި ބަިއވެރިުވމަޓެރަރި  ގޮތުން އަާސސީގައި ބުނާޤާނޫނު، ސްއެހެންނަމަވެ

ކުން ބުނާ ރު އެ ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( ގައި 61އެބައޮތް. އެހެންވީމާ،  ބަޔާންކޮުށްދީފައިސް އަދި އެކަމުން ލިބޭނެ އަދަބު ވެ 

 25އިނގޭޯތ.  ނެއްންެވއްޖެހެ ުދވަސްއަހަރު ެއއް އެބަ ފުރިހަމަވޭ. ައޅުގަނަޑކަުްށ ހިއެއްނުޭވ މި ގާނޫނު ނުކުްތތާ އަދި

 ހަތަރު މަހެއްގެ ތެރޭގަިއ ައޅުގަނޑުމެން މި ންގާނޫނު ުނކުތީ. އަދި ފުރަތަމަ ތި މި ގަިއ ކަންޭނނގެ 2015 ބަރުއޮކްޓޫ

ކަމެްއ.  ވެސް ވަރަުށް އުފާކުރާ ދިޔުން އެއީ އަުޅގަނޑުުއވިގެން 90/10ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އަުޅގަ ،އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް 

ފެުށިގެްނ  ވަނަ އަހަރުން 90 ،ވެސް ދެންނެވިން ހުުށަހެޅުނު ދުވަހު މަޖިލީހަުށްއަޅުގަނޑު މި ގާނޫނު ބިލެްއެގ ގޮތުަގއި 

ެމކޭ ރުދާަކމީ ވަރަުށް ބޮޑު ކުރިއެގާނޫނު މި ގާނޫނަުށް ބަދަލުވެގެންުތގައި އޮތް ރާއްޖޭަގއި ޓެރަރިޒަމްގެ ގާޫނނުގެ ގޮ

ާއއްމު ޖިނާޢީ ، އޮންނަނީ އެ ެވއްޖެއްޔާ ގޮތުން ކުީރގައި އޮތް ގައިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ. އެީއ ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު

ދަބު ވާ ރަނގަޅަުްށ ކުރެވެން ޮއއްވާ އަކަމެއް ވެސް ހަމަ ދަޢުދެވޭ ތުެގ ދަުށުން އަދަބުގާނޫނުތައް؛ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާ

އެ ގާނޫުނ  އިރިކޮުށްަފއި ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު ބޭނުންކުރެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަުށްބާތް އެއްކަބޮޑުކޮުށްލުމުގެ ނިޔަތުަގއި ޤާނޫނުލްޢުޤޫ

ެއގޮތަުށް  ،ވަނަ އަހަރުގެ ެޓރަރިޒަމް ގާނޫނަކީ 2015އޮތް  ަގއި މިމިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ، އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް

އި ބޭރު ކިއީ ކުުށާ ނޑުމެްނ ޓެރަރިޒަމޭގަރެވޭ ގޮތަކަުށް އޮތް ގާނޫނެއް ނޫން. އޭރު އަޅުއެއް ގާނޫުނގެ ބަދަލުގައި ބޭުނންކު

، އެހެންނަމަވެސް އެބަހުރި. ންސޭސި ބަހުގެ ތަފާތު ކިޔާ ކުުށާ ދޭތެރޭގައި އިނގިރޭސި ަބހާއި ފަރަ ދުނިޔޭގެ މީހުން ޓެރަރިޒަމޭ

ގާނޫނަކީ ޑޮމެސްޓިކް ޓެަރރިޒަމަުށާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް  މި  ،ނޑުމެްނެގ ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުަގއިގަމިއަދަ ވެސް ައޅު

ގޮަތުށް އޮތް ގާނޫނެއް ކަމަުށް ާވތީވެ އަދިެވސް ޓެރަރިޒަްމ  ކުެރވޭބޭނުން، ގޮތަުށް ޢަމަލުކުރެވޭ ޓެރަރިޒަމަުށް ވެސް

ްތ އަދި ދީނީ ފިކުރެއް ކުިރއެރުުވމުގެ ނިޔަތުަގއި އެ ނިޔަ ،ތް ހަރުަދނާކުރަން އެބަޖެހޭ. ސިޔާސީގޮ ނަކޮުށްފައި އޮތްމާ

ޔިތުންގެ ެތރޭގައި ބުރެެދއްކުމަުށް ޖިނާޢީ ަރއް ،ބުމަުށްސަރުކާުރގެ ވިސްނުެމއް ލެއް، ކުރުމަުށްއޮެވގެން ސަރުކާރަުށް ޕްރެޝަރު 

ޖެހެނީ މީހެއްގެ މުދަލަކަުށް  ޢަމަލެއް ހިންގަން މި ގެންސްަޔލެވަ .ސްވިޔަކަމަުށް  މީހަކު މެރުން ޢަމަލެއް ހިންގަންޖެހެނީ

 ިރއެތުމުގެ ނިޔަތުަގއި ސަރުކާރަުށް ދީނީ ފިކުރެއް ކު ،ސިޔާސީމި ތިން ރުކުން؛ . ގެއްލުންދިނުން ކަމަުށް ވިަޔސް 

މަޤްޞަދުގައި ޖިނާޢީ ޢަމަލެއް މަޤްޞަދުަގއި ނުވަތަ ރައްޔިތުން ތެރެއަުށް ބިރުދެއްކުމުގެ ނިޔަތުގަިއ،  ކުރުމުގެޕްރެޝަރު

ކުރުން. މި ތިން ބައި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ފެންނަން އެބަ އޮްނނަންޖެހޭ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮުތން ޓެރަރިޒަމޭ ބުނާ ކުުށުަގއި 



32 

 

މި ތިން ރުކުން ފެންނަން އެބަޮއވޭ. އެ ކަންކަން އަުޅަގނޑުމެންގެ ގާނޫުނގައި ވަުރަގދަކުރެވިއްޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ، 

 ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަުށް... ކޮންމެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 

 

 އްކެވުން:ވާހަކަދެައނާރާ ނަޢީމް  ދާއިރާގެ މެންބަރު މަކުނުދޫ

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ ޓެަރރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަުށް ަރީއސް. އާދެ، ިމއަދު ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއް

ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ އިޞްލާޙާ މެދު އެއްޗެއް ދަންނަަވއިލާއިުރ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ުށުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓު ކަނޑަައާޅ ގޮތަުށް. އޮންނައިރު، ަޤއުމީ މި އޮންނަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ާގނޫނުގެ ދަ

ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލީހުން އިރުޝާދުދެއްވާފައި މި ވަީނ، މި ލިސްޓު ސިފައިން ބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމަުށް. ދެން މީގައި 

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތުގެ ލިސްޓު ރައްޔިތުންނުަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަްނތައްތަކެއް ވެސް އެބަހުރޭ. ެއއީ މި ލިސްޓު، 

ހާމަނުވާ ގޮތަކަުށް އޮތުމުން އެ ފުރުޞަތު އެބަ ހުޅުވިގެންދޭ، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ކަމުގައި ސަރުކާރުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ 

ކަުމގެ ބިުރ ފަރާތްތައް، އެއީ ިސޔާސީ ފަރާތްތަކަކަުށް ވިަޔސް، ސިޔާީސ ޕާޓީތަކެއް ކަމުަގއި ވެސް ެވގެންހިނގައިދާނެ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ހީވޭ ިމގޮތަުށް އޮތުމުން. އެހެްނވީމާ، ަވރަުށް މުހިއްމު އަޅުގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި ވަކި ޝަރުތުތަކެްއގެ 

ދަުށުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތުގެ ލިސްޓު ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތެްއ އޮތުން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ މި އިޞްލާޙަުށް ބައްލަވާއިުރ 

ކެއް ކަނަޑއެިޅގެންދިއުން އެއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން އެފަދަ ޝަރުތުތަ

އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ޓެރަރިޒަަމކަުށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. އަދި ޓެރަރިޒަމް ހުއްުޓވުމުގެ ގޮތުން ވެސް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ 

މަކީ. އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާޓީން، އަދާލަތު ޕާޓީން އަބަދުވެސް ރަްއޔިތުން ކަމެއް ކުރުން ެއއީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ޢަޒު

ޖިހާދަުށް ދާ މައްސަލައިަގއި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އަބަުދެވސް ރައްޔިތުންނަުށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްޮރގްރާމުތައް ވެސް 

ކަންތަްއތަކުގެ ތެެރއަުށް ުނވަންނާުށޭ.  ހިންގާފައިވާނީ ގޮތް ނޭނގޭ ހަނގުރާމަތަކުގެ ތެެރއަުށް ުނަވނުމަުށް. ގޮތް ނޭނގޭ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަނުން؛ ެއހެން ޤައުމުތަކުގައި ހިނގަމުްނދާ ހަނގުރާމަތަކުގެ ތެރެއަުށް ދިވެހިން ގޮސް ވަނުން އެީއ 

ކަލެއް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ކަެމއް ނޫނޭ. އެއީ އެ ޤައުމުތަުކަގއި އެބަތިބި އެ ކަންކަން ކުާރނެ، އެ ޤައުމަުށް ނުރައް

ކުރިމަތިވާ ނަމަ، އެކަމާ ޖިާހދުކުރާނެ މީހުން އެބަތިބި ެއ ޤައުމުތަކުަގއި. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ިދވެހިރާއްޖެއިން 

އެފަދަ ތަންތަނަުށް ނުދިއުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން އަބަުދވެސް ގޮާވލަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ނިންމާލަމުން 

ގަނުޑމެންނަުށް ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބޭނުންވެއޭ ޝަރުތު؛ ވަރަުްށ ފުރިހަމަ، ވަރަުށް ހަރުދަނާ ވެސް ދަންނަވާނީ، އަޅު
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ގޮތެްއގެ މަތީން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ކަނޑައެިޅގެންދާެނ ސިޔާސަތެްއ އަުޅގަނޑުމެްނ ބޭނުންވެއޭ. މިސާލަކަުްށ، 

ކުރަމުންދާ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުަރން މެންނަުށް މިހާރު ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ކަންޮބޑުުވން މި ފާޅުއަޅުގަނޑު

މި ޤައުމުަގއި އިތުރަުށް ޖެހިފައިވާއިރު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމުަގއި އިތުރު ހަރުދަނާ އުސޫލުތަެކްއ 

 ބައްޓަންކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ާފހަގަކުރެެވއޭ. ުޝކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުރެންދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު

 

 އްެކވުން:ވާހަކަދެ هللا ޢަބްދުލްބާރީ ޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރެންދޫ

)ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނު(އާ ބެހޭ ގޮތުން  2015/32ސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ރައީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ 

ފުންކޮުށް ވިސްަނއި މި ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުން. މި ގާނޫނަުށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެަނއުމަުށް ޓަކަިއ ވަރަުށް 

އަޅުގަނޑު އެހެން މި ދެންނެީވ، މި ބިލަކީ މިއީ ސިޔާީސ؛ ވަކި ިސޔާސީ ފިކުެރއްަގއި ުނވަތަ ަވކި ސިޔާސީ ޕާީޓއަކުން 

 އެބަޔަކު ބޭނުްނވާ ގޮތަކަުްށ ބައްޓަންކުރުމުގެ ބަދަުލގަިއ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަުށާއި ައދި ދުނިޔޭގައި ިދވެހިރާއްޖެ 

ބައްޓަންެވގެންދާއިރު ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޖެ ެއއް ޤައުމާއި އަެނއް ޤައުމާ މުޢާމަލާތުކޮުށް، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެރީނާގަިއ 

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެްއވެސް ކަހަލަ ނުރައްކަލެްއ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ވާނެ ގޮތަކަުށް މި ބިލު ަބއްޓަންެވގެންދިއުމަކީ އަުޅގަނުޑ ވަރަުށް އެދޭ ކަެމއްގެ ވާހަކަ އެްއވެސް ކަހަލަ ދަތިތަެކއް ިދމާނު

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ  މައްޗަންޮގޅީ އުތުރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަުށް. ބަރުމެން

 

 ން:ވާހަކަދެްއކެވުމާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ  ންބަރުމެދާއިާރގެ  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު

)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް މިއަދު އިޞްލާޙެއް  2015/32ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

އަުޅަގނޑުމެން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކުރަން. މި ޓެރަރިަޒމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު ހުުށަހެޅިފައި އޮތްކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަ
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ކޮމިޓީގައި ބަލަމުންދިަޔއިރު ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަުށް ޒަމާނުއްސުެރ މަސައްކަތްކުެރއްވި ބޭފުެޅްއ 

މަނިކުފާނު ގެންނެިވ  . އެގަނޑުމެންނާ ެއކީ އިްނނެވިހީމްދީދީ ެވސް އަޅު އަްއޑޫ ހިތަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާ ،ކަމަުށްވާ

ލަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ވިދާުޅވި. ވަރަުށް ރަނގަުޅ މެން ކޮމިޓީގެ ތެޭރގައި ވިސްނާއެތައް ަބއިވަރު ޮޕއިންޓުތަެކްއ އަުޅގަނޑު

ބިލު އޮތް ގޮތުަށް  ،ނީދިޔަ ގޮްތ ފެނުަގއިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކަން ހިނ ،ޕޮއިންޓުތަކެއް. އެހެންވިަޔސް

އަދި އޭެގ  ،އެގޮތަުށް ފާސްކުރަން ފެނޭ ކަމަުށް ވިދާޅުވެ ަވއި، ފާސްކުރަން ސަރުކާރަުށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ހުުށަހަޅުއް

ގައި އެ ޮޕއިންޓުތަްއ ެއ ކޮމިޓީ ،ޕޮއިންޓުތަްއ މިތާ ކޮމިޓީގައި ކިޔާލައި  ުށް އެއްެސވި ިއޞްލާޙަުށް ގެނައިފަހުން ވޯޓަކަ

އެ ކޮިމޓީގެ މުޤައްރިރު އެހެން އެްއސެވީމާ އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅީވ  ،ބޭނުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ވިދާޅުވީމަލަން އަުޑއަހާ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ކަންތައް ނިމިގެންދިަޔއީ.  ،ނޫނެކޭ. އެ ބޭފުޅުން އަޑުައްއސަވަން ވެސް ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަުށް ވިދާޅުވެ 

ދުަވސް  15. އޭރު ެވސް އޭަގއި އޮތޭ އޮތީ އިޞްލާޙަުށް ައއިސްފަ ުނވެ މިމިއަދު މި ގާނޫނު ފާސްކުރިތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް

އެ ބޭފުޅުން ދެކެވަަޑއިގަންަނވާ ގޮުތގައި އެހެން ހުންނަ  ،ތެރޭގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް

ްއަވއި ގެންެދވިއިރު ވެސް އެގޮތަުށް ހަަމ ކުރަވެސް ބިލު ތަސްދީގުޖަމާޢަތްތައް އިޢުލާންކުރައްވަްނވާނެ ކަމަުށް. ހަމަގައިމު 

. ދެން ގާނޫނަުށް އިޞްލާޙެްއ ގެންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ެއ އެކަން އެގޮތަުށް ކުރަްއވާނެމަނިކުފާނު ދެކެަވޑަިއގެްނ  އެ

އީ އެ  ވިއްޔާ . ގާނޫނަުށް ޢަމަލުނުކުރެވި އޮންނަހާ ދުވަހެއްއޮތް ގޮތަުށް ޢަމަލުކުރައްވާފަ ގެންނަވަްނވާނީ އެ ގާނޫނުަގއި 

މިހާރު މި  ،އިރު ގެނެވުނު މިއަދު މި އިޞްލާޙަުށް، . އެހެންވީމާޚިލާފަުށް ތިއްބެވީ ކަމަުށް އެބަ ބަލަންޖެހޭ ގާނޫނާ

ން ދިޔަތާ އެަތއް ޒަމާެންއ. ވީމާ، މިއަދު މިކަން ގެެނސްގެން ެއކަން ޙައްލުކޮުްށގެދުވަސް ހިނގައި 15ފާސްކުރެިވގެން 

ތް. އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަން ނުވާ ކަމަކަުށް ބެލޭކަުށް މިއަދަކު އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނެޚިލާފު ކުރިޔާލައި އެ ތަނުަގއި  ގާނޫނާ 

ކަންކަން ކުރެްއވުމަުށް.  އެްއގޮތަުށް ވެރިަކމުގެ ޤާނޫނުައސާސީާއއި ގާނޫނުތަކާ، އެްއގޮތަުށް ގާނޫނާވާލުކުރަނީ މި ހަ

ދިޔައިަމ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބަ ެރިވގެންކުފާސްކުރެވި ތަސްދީގުމި ގާނޫނު މިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ، އެހެންވީމާ

ާރއްޖޭަގއި އެްއެވސް ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް ެނތީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ނެތިއްޔާ  ދުަވސް ތެރޭގައި މި 15ހާމަކުރައްވަންޖެހޭ 

 ،ުށް ވިދާޅުނުވެ ނުޖެހޭނެ. ނެތިއްޔާ ެނތްކަން ވިދާުޅވަންޖެހޭނީ. އެަކމަކު، ެއގޮތަހާމަކުރައްާވކަުށް ކޮންމެހެން ލިސްޓެއް

ިއޞްލާޙެއް ގެންނަަވިއގެން މިކަން ކުރެއްވީމާ ައޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަކީ ސަރުކާރުގެ ބަެއއް ގޮަތުްށ  އަނެއްާކވެސް ގާނޫނުގެ

ސަރުކާރު  އެ ބޭފުޅުންނަުށް ހަމަ އެ ތިއްބަވަނީ ވެސް ،މިތާ ތިއްބަވާ މެންބަރުންނަުށް ،މިހާރު މި ފެނިގެންދަނީ. ތެދެއްމެ

ފަހަރަުށް މި މަޖިލީހަކީ ބާރުތައް ވަިކވެފައި  ބަެއއް ؛ކުރަްއވަން. އެހެްނވިޔަސް ކޮންމެވެސް ހަމަޖެހޭ ުއސޫލަކުންރެޕްރެޒެންޓް

ފަހަރަުށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކީ ވެސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް އެއީ ވަިކވެފައި އޮންނަ ތަނެކޭ  އޮންނަ ތަނެއް. ބައެއް

ކަން ކުރައްވާ ކަމަުށް. އިވެނީ ޙުކުމްތައް ވެސް ސަރުކާރުން ވިދާުޅވާ ގޮތަުށް  ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބުނެވިދާނެ. އެކަމަކު،

ކަމެއް ކަމަުށް ވަންޏާ އިސް ޤާޟީއާ މަޝްވަރާނުކޮުށް ޙުކުމް ެވސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަުށް. ެއކަމަުކ  ހިމެނޭ  ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު

ތަްއ ކޮުްށގެން މި ދިޔައީ. ވީމާ، ޓެރަރިޒަމް ޤާޟީންތައް ައޅުގަނޑުމެން ޮކންމެ ބޭފުޅަކީ މިނިވަން ބޭފުެޅއް ގޮތަުށް ކަން
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ގާނޫނުަގއި ެވސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެ ޮއެވ، އެ ޚިލާުފވެފައި އޮތްަކން ފާހަގަނުކޮުށް، އަނެއްކާ ގެެނސް އިޞްލާެޙއް ކޮުށްލަިއގެްނ 

ކަުށް ވެސް އެބަ މި އެއްޗެހި ިސއްރަުށް ފޮރުަވިއގެން އޮންނާނީއޭ ބުނީމާ ެއއީ ކަމުދާ ގޮތެއް ނޫން. އޭެގއިތުަރުށް އެ މީހަ

އެނޭގ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ާރްއޖޭގައި ޖަމުޢިއްޔާަތއް އޮންނަިއރު އަުޅގަނޑުމެން ޖަމުޢިއްާޔައކަުށް ގޮްސ ބަިއވެިރވާއިރު 

ސަރުކާރުން ދެކޭގޮުތަގއި މިީއ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއްތޯ ނޫންތޯ އެބަ ާއއްމު މީހާއަުށް އޮޅުންފިލަންޖެހޭ. އެހެން 

ވަންޏާ އެބަ އޭތި ހާމަކުރެވިަފއި ެއގޮަތުށް ޑިކްލެއަރކުެރވިފައި އޮންަނންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަުށް އެނގޭ  އޮޅުންފިލަންޖެހޭ ކަމަުށް

ގޮތަުށް ތިމާއަުށް ގޮްސ ވަެދވެީނ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތަކަުށްތޯ ނޫންތޯ. އެ ޓެރަރިސްުޓގެ ޖަާމޢަތެއްގެ މެންބަރަކަުށް ވުމަކީ 

ރިވާ ގޮތަުްށ، ނޭނގި ތިއްބާ ކުުށްވެރިވާ ޮގތަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެސް ެއއީ ކުުށެއް. ވީމާ، މިޮގތަުށް އާއްމުން ކުުށްވެ

މެންބަރުންނޭ ކިޔައިގެން ރައްިޔތުން ތަމްސީލުކުރާ ބައެއްހެން ތިބެ ކަންކަން ފާސްކުރުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ައޅުގަނޑަުްށ 

 . ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މަުށް.ނާޡި މުޙައްމަދު

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނާޡި މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

)ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް މި ގެނެވުުނ  2015/32ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑަކަުށް ާތއީދެއް ނުކުެރވޭ. އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ 

ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއްކަން ނުވަތަ ބަަލއިގަންނަ  ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ޕާޓީއަކާ ުގޅޭއިރު ެއއީ ކޮން ޕާީޓއެްއކަން 

ބައެއްކަްނ އެނގެން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމއަދު މި ގާނޫނަުށް މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުން 

ގުޅުންހުރި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެކެވެމުން މި ދާ ވާހަަކއަުށް ކޮންމެެވްސ ވަެރއްެގ ފާހަގަކުެރވޭ އެބަ މީގައި ސަުރކާރާ 

ބައެއް ކަންކަން މީގެތެޭރގައި އެބަ ހިނގާ ކަމަުށް. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މި ކިޔަނީ، އަޅުަގނޑުމެން ވެސް މި ބުނަނީ 

މިހާރު ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއް ވިްއޔާ އެބަ ކަނަޑއެޅި، ފާހަގަކުރެވި ނިިމގެން އެބަ އެނގެންޖެހެއޭ. އެހެންވީމާ، 

ދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވޭ އެަބ، ރާއްޭޖގަިއ ބައެއް ފަރާތްތަކަުށް ކަންކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ދޭހަވަނީ ސީ

ކުރުމަުށް ފައިސާ ވެސް ދެނީ ތިމަންނަމެންގެ ފަރާތުން، ނޫންނަމަ ތިމަންނަމެންނޭ. އެހެންވީމާ، އެ ޖަމާޢަތްތައް ނުވަތަ 

ލަ މާނައެއް ދޭަހވާ ގޮތަުށް މި އިޞްލާޙުން އެ ގުރޫޕުތަަކކީ ސަރުކާރުން ހިންގާ ގުރޫޕުތަެކއް ގޮތަުށް ދެކި، ެއކަހަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރެިވގެން މި ދަނީ. މިއީ ކަންބޮޑުވުމެއް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮތުގައި ާރއްޖޭަގއި، ކުަޑ 

ުރގަިއ މި ނަމަވެސް ދުނިޭޔގެ ބޮޑެިތ ޖަމާޢަތްތަކަުށް ނުވަތަ އދ.އަުްށ ޮބޑެތި ގޮންޖެހުންތައް، ރައްުދ ަބސްތައް ދެމުންދާއި
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ވަރު ކުޑަ ޖަމާޢަތަކީ ޓެރަރިްސޓު ޖަމާޢަތެއްކަން ކަނޑައެޅުަމުށް ޖެހިލުންވާ ހިސާބަުށް ކަން ދާއިރުަގއި މިއީ އަުޅގަނޑުމެން 

ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަލަެއއް. އަުޅގަނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން ރާއްޖޭގެ ައމަންއަމާން ކަމަުށް ބުރުލެއް 

އް ކަނޑައަަޅއި ސިއްރުކުރަންޖެހޭ، ޤައުމީ މަޞްލަޙަތުަށް ޓަކައި ސިއްރުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ އަރައިފާނެތީވެ ޖަމާޢަތްތަ

ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި. އެހެން މި ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެބޮޑު ެއއް ޖަމުޢިއްާޔ އދ.އިން ގޮތް ނިންމީމާ ެއއަުްށ 

ޓު ޖަމާޢަތެއް ކަމަުށް ކަނޑައަޅަން ބޭނުންވެ، އެ ކަންކުރަން ޢަތްތައް ނުވަތަ ޓެރަރިސްރައްދުދެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ޖަމާ

ނުކުރޭ ފަދަ ހާލެއްގައި މި އިޞްލާޙުން އަުޅގަނޑުމެން ޭދހަވެގެން މި ދަނީ. މިއީ ައުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ 

ޞްލާެޙއް ނޫން ކަމަުށް މައްސަލަެއއް. އަުޅގަނޑުމެން އިތުރަުށް ވިސްނާ މި އިޞްލާަޙކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ތާއީދުުކރެވޭ އި

 ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރިވާތީވެ އަޅުގަނޑު ވެސް ެއކަން ފާހަގަކޮުށްލަން ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ގެދާއިރާ ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ނަުށް.ޢުޘްމާ ޖަމީލް

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މި ހުުށަހެޅިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ބަހުސްކުރެވޭ ބިލަކީ މިީއ  ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ! 

މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު(އާ ބެހޭ ބިލު. ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަދެއްިކ ފަދައިްނ  )ޓެރަރިޒަމު 2015/32ގާނޫނު ނަންބަރު 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑަުށް ވެސް ހަމަ ގަބޫލުކުރެވޭ ަކމެއް ނޫން ޤައުމުގައި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތަކެއް ވާ ކަމަުށް 

ހިސާބެްއގައި ޮކންމެވެސް ބަޔަކަުށް އެނގެްނ  ވަންޏާ އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ކޮންމެވެސް

އެބަޖެހޭ. އެއީ ޤައުމީ ސިއްރެްއގެ ގޮތުަގއި ބޭްއވުމަކީ އޭގެ ަސބަބުން ނުބައި ނަތީޖާ ނިކުމެދާނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ 

ނޭންސްކޮުށް އަިދ ތެރޭގައި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތައް އުފެދި، އެ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތަކުން އެކިއެކި ކަންަތއްތަކަުށް ފައި

ތަފާތު އެކިއެކި ހަރަކާތްަތއް ަޤއުމުގެ ތެރޭަގއި ހިންާގއިރު، އެ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގެން އެބަޖެހޭ. 

 އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫުލުކރާ ގޮތުގައި މި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި އިތުރަުށް ައޅުގަނޑުމެން 

ދިރާސާކޮުށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. ދުނިޔޭގެ ެއއްވެސް ޤައުެމއްަގއި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓަުށް އަރާފައި، އެ ޤައުމެްއެގ 

ތެރޭގައި އެ ޖަމާޢަތްތައް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ހިނދު، އެީއ ޤައުމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުަގއި ބާްއވާފަިއ 

ގެ ބަދަލުގައި ެއކަން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެނގެން އެބަޖެހޭ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ސިއްރުވެރި ގޮތަކަުށް ޭބއްވުމު 

ގޮތުަގއި؛ އެއީ ހަމައެކަނި ައޅުގަނޑު މި ބިލުން ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ޕޮއިންޓަކީ. ިއތުރަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިީޓ 

ކުރަމާ ހިނގާުށޭ މީގެ ސަބަބުން ނިކުމެދާނެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއާއި މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން އިތުރަުށް ދިރާސާ
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ނުބައި ނަތީޖާއެއް އޮތް ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ދިރާާސކޮުށް ގާނޫނަުށް ގެންނަންޖެހޭ އިތުރު ބަދަލުތައް ައޅުގަނޑުމެން ގެންނަން 

ާސބެއްަގއި އުޅޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑަުށް އެނގޭ ކަމަކީ މިވަުރގެ ޖަމާޢަތްތަކެއް މި ޤައުމުގައި އެްއވެސް ހި

 ރައީްސ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރިއަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ެވސް އެނގެންޖެހޭނޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފުނަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ލީމަސަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ސަލީމް ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ރައީސް، ސަރުކާަރުށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން މި ބިލުަށް ތާއީދުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާއިުރަގިއ  އިްއޒަތްތެރި

ރުން ވެސް މި ލިސްޓު ހާމަނުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އިދިކޮޅު އެމް.ީޑ.ޕީއާ އަދި ބަެއއް އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަ

ގޮތް ނޫން ކަމަުށް ވިދާުޅވެ މި ަދްއކަވާ ވާހަަކއަުށް މި ބިުލގައި  އަދި އެީއ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އޮތް ،ފިނޑިކަން ކަމަުށް

ތައް ވަކިްނ އި ޖަމާޢަތްޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޮގތުގަ ން ޭބނުން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.އަޅުގަނޑު ވާަހކަދައްކާލަ

އަިދ  ،ަވސީލަތްތައް މަދު ،ގޮތުަގއި ާރއްޖެ ކަހަލަ ުކޑަކުޑަ  ލިސްެޓއް އިޢުލާނުކުރުމަކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ކަނޑައަަޅއި

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެހާ ފަސޭހަ  ،ސަުރކާރުތަުކގެ މައްޗަުށް ބަރޯސާވާ ހިނދު އިަރއްޔިތުންނާ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުގެ އެހެން

. އަދި އަުޅަގނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަނުޑ ނުވާނެ ކަމަކަުށް

ގޮތުަށް އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި ޤައުމީ  ސަރުކާރުން އެ ލިސްޓު ތައްމިނަުށް ހާމައަުށް ފެންނަ ،ދަންނަވަން ވެސް ބޭނުންވަނީ

ގެނެޭވ  ގޮތަުށް އޮތުމަކީ އެއީ ގާނޫނަުށް މި ންވާ މީހަކަުށް ފެންނަމަޞްލަޙަތަުށް ޓަކައި އެ ލިްސޓު ފޮރުވިފައި ބަލަން ބޭނު

ކަމެކޭ. އިދިކޮަޅުށް ބަހުސްކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ެއ ވިދާުޅވަނީ ބިރުގަންނަނީޭއ.  މުގޮތަުށް އެއީ މުހިއް އޮތް އިޞްލާޙުަގއި މި

އިްއޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގައި  އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެ ބޭފުޅުްނގެ ޕާޓީގެ ިހތްވަރު ހުރި ކަމަުށް ވަންޏާ

ޤައުމީ ލޯބި ހުރި  ،ޤައުމަުްށ ޓަކައި ،ނޫނިއްޔާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދުނިޔޭަގއި ވިދާުޅވާންވީ ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ޓަަކއި

ގަނޑުމެންގެ އިޒްރޭަލާކ ގުޅުމެއް އަޅު  އިބަޔަކު ކަމަުށް ވަންޏާ ވިާދުޅވާންވީ ނޫންތޯ އަުޅގަނޑުެމން ޔަހޫދީންނަކާ

ނުކެރޭ. ޖެހިލުންނުވަންޏާ ނޫނިއްޔާ  ވިދާޅުާވކަުށްގުޅުމެއް ނުބާްއވާނަމޭ.  .އްސެއް ނުކުރާނަމޭކަމެްއަގއި ބަދަވެރި

ނޫނޭ ޔަހޫދީންނާ  ނިކުމެވަަޑއިގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސަތެއް ،ނޫންތޯ ނަވާ ކަމަުށް ވަްނޏާ ވިދާޅުވާންވީކެރިވަަޑިއގަން

 ހަމަ ކެރޭ ތެއް ނޫން ކަމަުށް ވިދާޅުވެދެްއވާ!ރިއަުށްދިޔުމަކީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިާޔސަގުޅުން ބަދަހިކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުމެން ކު

 ަވނަ ފަހަރަުށް ރައްޔިތުން ފުރުޞަތެއް ދީފިއްާޔ އަދި ިމއަދުވީ ޫނންތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެވަންޏާ ވިާދޅުވާން  ކަމަުށް

ދީންތަކަުށް ފުރުޞަތުދިނުމަކީ. ހިތްވަރުގަދައްާޔ  ވެސް ތިމަންނަމެންގެ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތެއް ނޫނޭ މިއީ ރާއްޖޭގައި ތަފާތު
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ނިކުމެ ހާމަކުރައްވާ އިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި ނޫނީ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ދުނިޭޔގައި. ޖެހިުލން ކުޑަވުަމކީ ެއއީ ޤައުމަުށް 

ގެ ސިޔާސަތެއް  އިޚްލާޞްތެރިވުމަކީ. ެއއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަުށް، ެއއް ޖިންސުން ކަިއވެނިކުރުމަުްށ ތިމަންނަމެން

ނޫނޭ. ތިމަންނަމެން އެ ކަންކަމަކަުށް އެންޓަރޓެއިެނއް ނުކުރާަނމޭ ބޭރު ދުނިޔޭގައި ވިާދޅުވަްނީވނޫންތޯ. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ 

ތިމަންނަމެންގެ މިއޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެ ފުރުޞަތުތަްއ ނުދޭނަމޭ. އިސްލާމް ދީނާ އިދިޮކުޅ ރައިޓްސްތަކަުްށ ތިމަންނަމެން 

ނަމޭ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ހިތްވަރު ހުރިއްޔާ ހާމަކުަރންވީ ނޫންތޯ ލިޔެކިޔުމުން. ިމ ލިސްޓަކަުށް ތިމަންނަމެން ޖާގަެއއް ނުދޭ

ނޫނެކޭއޭ ބުނާނީ. ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންނާ އިދިޮކޅަުށް ަވާކލާތުކޮުށް، ސަރުކާރަުށް ބަދުަބސް ބުނަމުންދާއިރުގައި ހަމަ 

ޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ހިތްވަރު ހުރި ކަމަުށް ވަންޏާ ވިދާުޅވަންީވ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ހިތްވަރު ހުރި ކަމަުށް ވަންޏާ، އެ ިއއް

ނޫންތޯ ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުައސާސީަގއި އޮތް ގޮތަުށް އިްސލާމް ދީނުގައި ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ހައްދުތައް ާޤއިމުކުރުމަުށް 

ވި ދާޅުވޭ ބޭރު ދުނިޔޭަގއި. ތިމަންނަމެން ނިކަން ކެރިގެން ސާބިތުކަމާ އެކު މި ތިބީ ކުރިއަުށްދާުށޭ. ހިތްވަރު ހުރިއްޔާ 

ހިތްވަރު ހުރިއްޔާ މި ިއއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގައި ވިދާުޅވޭ! ސިޔާސަތު ހާމަކުރަްއވާ! އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަްނ؛ 

މިހެން ބައިވަރު ބޮޑު ލިސްެޓއް ކީދާނެ އިނގޭތޯ. ަބއިވަރު ޮބޑު ލިސްޓެއް ކީދާނެ. އިޚްލާްޞތެރިކަމެއް ހުރި ކަމަުށް ވަންޏާ 

މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަާވނެ. އަޅުގަނޑަުށް މި ފެންނަނީ މިއަދު އޮތް ސަރުކާރު، އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރު، ަރއީްސ 

ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ވަރަުށް ާސބިތުކަމާ އެކު މިދެންނެވި ވާހަކަފުޅުތައް ޤައުމަުށް ޓަކައި ވިާދޅުވާ ތަން. އެ ކަންކަމުަގއި 

ފަރާތްތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލީމަ އެބަ ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަމަުށް ޓަކައި  ހަޖަމު ވެސް ނުވާތަން އިދިކޮޅު

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން؛ އާދެ! ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ރައްޔިތުްނ، 

ތުތައް ހިފަހައްޓާ ކަމަުށް ަޓަކއި ފަުށްފަުށުން އައްސަރިބަާހއި ރައީސް ޔާމީނަުށް، ިމއަދު އޮތް ސަރުކާރަުށް މި މުހިއްމު ސިާޔސަ

ސާބަސް ދަންނަވަން ބޭނުމޭ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ 

ރެއޭ ިސޔާސަތު އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުރިނަމައީ، ދެން ބިލެއް އައިމަ ސަރުކާރު ފިނޑީއޭ ސަރުކާރު ބިރުގަްނނަނީއޭ، ނުކެ

ހަމަކުރާކަުށް؛ މި ދެންނެވި ަކންކަން ނިކަން ހާމަކޮުށްލަްއވަބައްލަވާ މި ރޭ! ނުނިއްޔާ ަވުގތުން ވަގުތަުށް މިތާ. އަދިެވސް 

އެބަ ތިއްެބވި ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން ިއއްޒަތްތެރި ަބއެއް ބޭުފޅުން. ވިދާުޅވޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މި ސިޔާސަތުތައް އޮންނާީނ 

ނެ ވިދާޅުވާަކުށް. އަުޅގަނޑު ޗެލެންޖުކޮުށްފައި މި ދަންނަވަނީ ނުކެރޭެނ ވިދާުޅވާކަުށް. އެހެންވީމާ، މިހެންނޭ. ނުކެރޭ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަާވއިުރގައި ޤަުއމަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުރިކަމަުށް ވަންޏާ، ހުސްއެކަނި ވަކި ތަންކޮޅެއް ނަގާފައި ދަމާ 

އަދު އެނޭގ؛ ރާއްޖޭަގއި މިތިބީ ކިޔަަވއިގެން ތިބި ރައްޔިތުން. އެހެންވީމާ، ގޮތަުށް މި ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވީމާ ރައްޔިތުންނަުށް މި

ރައްޔިތުންނަުށް މިއަދު އެނގޭ ޙަޤީޤަތުގައި މިއުޅެނީކީ އިޚްލާްޞތެރިކަމެއް އޮެވގެެނއް ނޫނޭ. ދެން ނާންމަކާއި ބިރުވެރިކަމޭ. 

ގެ ވެރިކަުމގަިއ މިއަުށްވުރެ މާ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވަރު ކަންަތއްތައް ހިނަގނީއޭ. އަުޅގަނޑުމެން ދެކުނިން އެ ބޭފުޅުން

ނާންމާންކޮުށް އޮއްވާ. މިއަުްށުވރެ މާ މާރާމާރީ ހިނގި ޒަމާން އަޅުގަނޑުމެން ދުުށިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
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މެން ދުުށިން. ނޭވާނުލެިވގެން އެ ބޭފުޅުްނގެ ވެރިކަމުަގއި ަރއްޔިތުން ހާްސކަންމަތީގައި ތިބެންޖެހުނު ދުަވސް އަުޅގަނޑު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ޝާހިދަުށް. هللا  މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ވުން:ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢާބްދު

)ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު(އާ ބެހޭ ގޮތުން ހަމަ  2015/32ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން މި މަޖިލީހުން 1އެންމެ ދެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. ނަންބަރު؛ 

ހޫރިއްޔާ ތަސްދީުގކުރެްއވުމަުށް ފަހު އެ މައްޗަުށް ޢަމަލުކުުރން އެއީ ާރއްޖޭގެ އެންމެހައި ގާނޫނެއް ފާސްކޮުށް ަރއީސުލްުޖމް

ރައްޔިތުންގެ ަމއްޗަުްށ؛ ޭއގެތެޭރގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާއި ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން ބާރުތަކާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެހަިއ 

ިއވާ ަކމެއް. ޭއގެ ަމއްޗަުށް ބަސްބުނާނެ ފަރާތެއް މި ިދވެހިރާއްޖެައުކ ރައްޔިތުންގެ މަްއޗަުށް މި ޤާޫނނުއަސާސީ ާލޒިމުކޮުށްފަ

އޮެވގެންނުވާނެ. ެއއީ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލިސް ކަމުގައި ިވޔަސް. އެހެންވީމާ، މި ގާނޫނު ފާސްކުރުމަުށް ފަހު އެ 

ަވިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭަގއި ތަސްދީގުކުެރއްވުމަުށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަރިހަުށް ފޮނުއް 

ުދވަހަުށް އިޙްތިރާމުކުެރއްވުން އެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ކުުރއްވަންޖެހޭނެ ކަމެއް.  15ސޮއިޖެއްެސވުމަުށްފަހު ޭއގައި އެ ވާ 

ން. އެކަން ނުކުަރއްވާ ކަމަުށް ަވންޏާ އެ ކުރެްއވުނީ ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް. ިއސްލާޙުކުަރއްވަންޖެހޭނީ މިއަދަކު ނޫ

އަހަރުދުވަސް ނުވަތަ  1ދުވަހުގެ ބަދަލުަގއި  15ދުވަސް ކަމުނުދާ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ  15އިސްލާޙުކުަރއްވަންޖެހޭނީ އެ 

ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި މި އިްޞލާޙު ގާނޫނަުށް އަންނަންޖެހޭ.  15އެ ލިސްޓު ހާމަކުރަން ފެނިަވަޑއިނުގަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ 

އްދަތުގެ ތެރޭަގއި އެކަން ނުކުަރއްަވއި، ދެން މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް އިޞްލާޙެއްގެ ގާނޫނުަގއި ކަނޑަެއޅިފަިއވާ މު

ގޮތުަގއި ފޮނުްއވިކަްނ ެއީއ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުެމން ގާނޫނަުށް ބޯލަނބަން، 

ުށް ުކޑަުކޑަ ކަެމއްެގ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ބޯލަނބަން ދަސްކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މިއީ. މިއީ ވަރަ

ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންނަުށް އިހުސާސްކުެރއްވޭތީ މި މައްަސލައިަގއި މިހާ ލުއި ގޮަތކަުށް ތިޔަ ގެންދަވަނީ. އިްއޒަތްތެިރ 

ތް މައްސަލައެްއެގ ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް ވާނީ މި މައްސަލަ ައއުމުން މި މައްސަލައަކީ ގާނޫނަުށް ބޯނުލަނބާ އޮ

. އަުޅގަނޑުމެން ގާޫނނެއް ފާސްކުރަނީ. ގާނޫނެްއ 2ގޮތުަގއި ސަރުކާުރގެ ސަމާލުކަމަުށް ގެންނަވަން ޖެހިފަ. ނަންބަރު؛ 

ފާސްކޮުށް އޭގެ ދަުށުން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަުށް އަދަބުތަކެއް ކަނޑައަޅަނީ ހިނގަްނވާ މަގު ދެއްކުމަުށް ފަހު. މަގުމަތީގައި 

ހޭ ރޮނގު؛ ެއ ރޮނގު ނޫން އެހެން ތަނަކުން ހުރަސްކޮުށްފި ކަމަުށް ވަންޏާ ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ކަމުަށް ހުރަސްކުރަންޖެ
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ގާނޫނެްއގައި ކަނޑައަޅާ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ރޮނގު ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުްށ ފެންނަ ގޮތަުށް ކުރަހާފައި 

ވަކި ޖަމާޢަތްތަކަާކ ބަިއވެރިުވން، އެހީތެރިވުން ުނވަތަ ެއ  ދައްކަން. ައޅުގަނޑުމެން މި ުކރަން އުޅޭ ކަަމކީ ގާނޫެނއްަގއި 

ނޫންވެސް ގޮތަކަުށް އެ މީހުންނާ ގުޅިފައި ގުޅިގެން އެްއވެސް ަކމެއް ކުރުން އެއީ ވަރަުށް ބޮޑު ުކުށެއް ކަމުަގއި ކަނަޑއެޅުމަުށް 

ތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ކުާރ ފަހު، ގުިޅގެން ކަމެއް ކުރަްނޖެހޭ ބަޔަކީ ކޮން ބަެއއްކަން ސިއްރުކުރުުމގެ މަސަްއކަ

މަސައްކަތަކީ ަމގުމަތީަގއި ިމ ދެންނެވި ރޮނގު ނާަޅއި، އެކަމަކު ރޮނގު ނޫން އެހެްނ ތަނަކުން ހުރަސްކޮުށްފިއްާޔ 

ކުުށްވެިރވާނެ ކަމަުށް ކަނޑައެުޅން. މިއީކީ ހިތްވަރާއި ގަޓާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. މިއީ ގާނޫނީ މައްސަލައެއް. މިީއ 

ންގެ ަޙއްޤުތަކާ ބެޭހ މައްސަލައެއް. ަރއްޔިތުންަނުށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ޙައްޤެއް، ކުުށަކީ ކޮަބއިކަން ރައްޔިތު

ކަނޑައަާޅއިރު އެ ކުުށަކީ ގާޫނނުގައި ސާފުކޮުށް އެނގެން އޮތް ކުުށެއް ކަމުަގއި ހެދުން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޓެރަިރޒަމަުށް 

ގާ ޖަމާޢަތްތައް ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ގެންދަނީ އިޢުލާންކުރަމުން. ހިތްވަރުދޭ ޖަމާޢަތްތައް، ޓެރަރިޒަމް ހިން

އެކަން ކުރަީނކީ ކޮންމެހެން ެއަކން ކުރުމަކުން އިތުރު ަރއްކާތެިރކަމެއް އެ ޤައުެމއްގެ ސަރުކާރަުށް ނުވަތަ ލޯ އެންފޯސްމަންޓް 

ނީ ރައްޔިތުން ޙިމާޔަްތކުރުމަުށް ޓަކައި. ރަްއޔިތުންނަުށް ެއ އެޖެންސީތަކަުށް ލިބެނެތީކީ ޫނން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ުކރަ

މިލިަޔން ރުފިޔާ ެއކި ފަރާތްތަކަުށް ޭދދިނުން ނުވަތަ ފުރަިއގެންގޮްސ  1ރުފިޔާ،  10ކުރެވޭ ކަމަކީ އެއް ޑޮލަރު، ދެ ޑޮލަރު، 

މި ކުރެވެނީ ކޮން ބަޔަާކ  ޖަމާޢަތަކާ ބައިވެިރވެގެން ފުުޓބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުން، ުނވަަތ އެނޫންވެސް ކަމެއް ކުރުން،

އެީކގަިއކަން ސާފުކޮުށް އެނގެން އޮތުން. މިއީ އެއްވެސް ގޮެތްއގައި ހިތްވަާރއި ގަޓާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި 

 ރައީސް. މިއީ ަރއްޔިތުްނގެ ޙަްއޤުތަކާ ބެހޭ ކަމެއް. ސަރުކާރުން ޖެހޭނީ  މި ލިސްޓު އާއްމުކުރަން. މި ލިސްޓު އާއްމުނުކޮުށް 

ވަކި ބަެއއްގެ ތެރޭަގއި މި ލިސްޓު ބޭއްވުމަުށް ފަހު ރައްޔިތުން ވަިކވަކިން ހޮވަިއގެން ގެްނގޮސް ކުއްވެިރކުރަން ސަރުކާރުން 

 މި ކުރައްވާ މަަސއްކަތް ައޅުަގނޑު ކުުށްވެިރކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަުކ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 ުށް. ޢަލީ ޝާހަމެންބަރު 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

 އީދު.ެވސް ތާ ވާ އިޞްާލޙަުށް އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި

ނަވަން. ިއއްޒަތްެތިރ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމް މާނަކުރުމުެގ ގާނޫނަުށް މި ގެެނވޭ ިއޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަން

އިްއޒަތްތެިރ ދެެކވޭއިރު އަުޅގަނޑުމެންގެ މި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ވާހަކަަތއް ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމަުށް ޓަކައި  ރައީސް.

ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ފިތުނަ  ،ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ބަެއްއ މެންބަރުން ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް އޮޅޭ
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 .އުފެދޭ ގޮތަުށް އެ ބޭފުޅުން ާވހަކަފުޅުދައްަކވާކަން އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮުްށލަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ސިއްރުތަކެއް.  ވެސް ހުންނާނެ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އިސްލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ކޮންމެ ޤައުމެްއގަޤައުމެްއގެ ސުލްޙަމަ

އްމުނުކުރަންޖެހޭ ބަެއއް ހަމަތައް ހުންނާނެ. ބަެއްއ މަޢުލޫމާތުތައް ހުންނާނެ. ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޭޅ ކަންަކމުގައި އާ

ބޭފުޅުން އެ ތިއްބަވާ ގޮނޑިކޮުޅގެ  މިއަދު އެ ،ބަެއްއ ބޭފުޅުން އެކަންކަން ވަރަުށް ރަނގަޅަުްށ އެނގިަވޑަިއގަންނަވާ

ގޮތަުށް މިފަދަ ވާހަކަ  ނުވަތަ އަޅުްއވާ ހެދުމުގެ ކުލައިގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަުށް އޮިޅވަަޑއިގަްނނަވާ ،ސަބަބުން

އުފެއްދުމަުށް ޓަަކއި ާތއަބަުދ  ނުދެއްކެވުމަުށް އަުޅގަނޑު ގޮާވލަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ފިތުނަ

ރިއްޔާ ޓެރަރިސްޓް ހޫރަީއސުލްޖުމްޖެހޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަން އެބަބަޔަކު މަސައްކަްތކުރަމުންދާއިުރ 

ެނ އެކު ސިފައިން ބަލަހައްޓާނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާ ބެހޭ މަޖިލީހުގެ އިރުޝާދާ ޖަމާޢަތްތައް ލިސްޓުކޮުށް، ސަލާމަތާ

ޔަޤީނުންވެްސ ޤައުމު ދެެކ ޯލބިވާ ކޮންމެ ދަރިަޔކު ވެސް  ާވ ހަމައަީކ ހަމަ މި ކަމަުށް މި އިޞްލާުޙގަިއ ބަޔާްނކުރެވިފައި 

ތާއީދުކުރާނެ އުސޫލު. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ކުަޑކުޑަ ަޤއުމެއް. ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއް. އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި  މާންކަން އޮންނަން އެބަޖެހޭ. ޞުލްޙަވެރިކަން އޮންނަން އެަބޖެހޭ. މި ތެރޭގައި އަމަންއަ  ގެމުޖުތަމަޢު

އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރެއިން ބަެއއް ފަރާތްތަކުން  ،ިހސާބަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ިޚޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދޭ

ޤީާދތައް ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރެއަުށް ޢަތަފާތު  ،އިދަނީ ތަފާތު ދީންތަކާ މި ފަހަކަުށްއައިސް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފެނިގެން

އެަކންކަން ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގަިއ ، އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ވެއްދުމަުށް ޓަަކއި މަސަކަތްުކރަމުންދާ މަންޒަރު.

އުފެދޭ ކޮންމެ ނަެތރޭގައި ފިތު ގެދެން މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ،ފަހު ފޮރުވިފައި ތިބެގެން ކުރުމަުށް

ބޮޑުކޮުށް އަުޅގަނޑުމެްނ މާ ފުންކޮުށް ިވސްނަންޖެހޭ  ެރ މާވުމޭ. މިއީ ެއއަުށް ކަމަކަުށް ތިމަންނަމެން ޖާގަދޭން ބޭނު

ސަރުކާުރެގ ވިސްނުންފުޅަުށް އަުޅގަނޑު  ،މައްސަލަެއއް. ވީމާ، މި މައްސަލަިއގައި އަުޅގަނޑަުށް ެދންނެވެން އޮތީ

ސް. މިއަދު ައޅުގަނޑުެމންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގަިއ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ތާއީދުކުރަމޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީ

ްނ ރުބަވީ ތަޢުލީމެއް ދެވެތަނުޑމެންގެ ުޒވާނުންނަުށް ރަނގަޅު ގިަނ ކަންކަން އެބަހުރި. އަުޅގަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ވަރަުށް

ޤީދާގެ ޢަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނީ ހަމަތަކާއި އަ ފަތާއި އާަދކާދަތައް ދިުރވެން އެބަޖެހޭ.ސަގާއެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  ބަދަހިކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތަކުގައި ތާއަބަދު ވިންދުަޖހަން އެބަޖެހޭ. މި

ން ޓެރަރިސްޓުން ނޑުމެންނަުށް ޓެރަރިސްޓުންނާއި ނޮއަޅުގަ ؟އުޅެނީ ކީއްެވގެންތޯ ފަހަކަުށްއައިސް ނުކުެރވިގެން މި

 ސަޭތކަ އަހަރެއް ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވާ ގޮތާއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ އާދަކާދަަތއް ބަހައްޓަްނވާ ނޭނގިގެން މީގެ އެތައް

ލަތްތަކާއި ޖިހާދު ނުކުރަންޖެހޭ ހާމަތީ ާގނޫނެއް ޖިހާދުކުރަންޖެހޭ  ރެ މާވު ގޮތް އަުޅގަނޑުމެން މި ހަދާ ގާނޫނަުށް

 އެޅެންޖެހޭ އުސޫލުަތކާއި އަދަބު ކަނޑަ ތައް،ލަތްހާލަތްތަކާއި ހަނގުރާމަ ނުކުރަންޖެހޭ ހާ ހަނގުރާމަކުރަންޖެހޭ ތައް،ލަތްހާ

އަދަބު ނުދެވެންޖެހޭ އުސޫލުަތްއ ކަނަޑއެޅި ނިމިފައި އޮތީ. ެއކަމަކު، ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެްނެގ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅުން 

ހަމަތަކަުްށ  އިތިމަންނަމެން މިތިބީ މިދަންނަވާ އުސޫލުަތކާ ،ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގައި ކަމަުށް ވަކާލާތުކޮުށް އެބަ ވިދާޅުވޭ 
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ހުސްކޮުްށ  އިމަރަ ،އުަފއްދާ މުސްލިމު އާބާދީތަކާއި ަޤއުމުތައް ސުްނނާފަތިކޮުށްައޅުގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ފިތުނަ ،ތަބާނުވެ

މާއި ފިކުރަުށް ތިމަންނަމެން ވެރިންގެ ވިސްނު  އެކު ބަދަހި ގުޅުމަކުން ގުޅިފަ. އެ ކޯރުތައް ދެމިގެންދާ ފަރާތްތަކާލޭގެ 

ގެ ކުޑަމިނުން ކުުށްވެރިކޮުްށލަން ނުކެރޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން އަނިޔާވެރިކަމު ކުރަން. އެކަން އެންމެ އެބަ ތާއީދު

ިދވެހި ތާރީޚުަގއި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ވަރަުށް  ،ނަމަ އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީކަމަުށް ވާ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކާ

ހުއްޓޭ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ޢިބުރަތްތަކެއް. ތާރީޚުގެ ފިލާވަޅުަތކެއް އެބަ ހުއްޓޭ. އެ ފިލާވަޅުަތއް ތި ބޭފުޅުން  ުށް އެބަރީތިކޮ

ބައްލަވާ. މަޝްހޫރު ތާރީޚު ލިޔުންތެރިޔާ ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ ދެ ދަރިން ބޭރުގެ މި ދަންނަވާ ކަހަލަ ލާދީނީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ 

ތިމަންނަމެންނަުށް  ؟ފަހު ދެން އެ މީހުން ބުނީ ކީކޭތޯ ހިާރއްޖޭގެ ވެރިކަްނ ބަދަލުކުރުމަުށްއެހީތެރިކަން ހޯދައި، ދިވެ

އަމިއްލަ ރަްއޔިތުންނަުށް ކުލުނެއް ލޯތްބެއް ނެތް ބަޔަުކ  އިލަ ފަސްގަނޑާއި އަމިއްލަ ޤަުއމާހެޔޮއެދޭނެހޭ އެވެރިްނގެ އަމިއް 

ކުރަްއވާ ބޭފުޅުްނ  . ައޅުގަނޑު ދަންަނވާނީ މިއަދު ތި މަސައްކަތްތިމަންނަމެންނަުށް ހެޔޮއެދޭނެހޭ. ނަތީޖާއަކީ ކަނޑުފައްތާލީ

މި ޤައުމީ ލޯތްބަުށް  ،ނަމަކަމަުށް ވާ ވެސް އާޚިރު ނަތީޖާއެްއގެ ގޮުތން ތި ބޭފުޅުން އެ ނަތީޖާ ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުނުވާ

  އިސްކަންެދއްވާުށޭ...  ޤައުމީ އެއްަބއިވަންަތކަމަުށް ،ފަތްތަކަުށްސަގާމެންގެ އާަދކާދަިއގަިއ ހުރި އަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. 30ހިސާބުން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 

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

 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ތަކުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީ 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއގެން ކުިރއަުށްދާއިުރގައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގަިއ ފަހު އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތަ  `. ހުސްަވގުތުޮކޅަުށް

 ކަންކަން ހުުށަހެޅުން.  ވަނަ ަނންބަރު. އެއީ، ކޮމިޓީތަކުން ހުުށަހަޅާ 7ވަނީ ކޮމިޓީ އެޖެންޑާެގ، މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ  މި

 3ގެ (ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު) 2015/27ގެ ދަުށުން، ގާނޫނު ނަންބަރު 7.1އެހެންކަމުން،  {7.1}

ވަނަ  11ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން އުފައްާދފައިވާ ނެޝަނަލް އިންޓެގްިރީޓ ކޮމިޝަން މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމަުށް ޓަކައި 

 ކަންތައްތަކާ ގެ ރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅު މިނިވަން މުއައްަސސާތަކު ހޫގޮުތގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމް މާއްދާގެ )ުށ( ގަިއވާ

ަގއި ިއއްޒަތްތެރި  2016ރީ ވަރުފެބު 22ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު 



43 

 

ބެޭހ  ހަޅުއްވައިެދއްވާނީ މިނިވަން ުމއައްަސސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާމެންބަރުންނަުށް ވާނީ ފޮނުވިފަ. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަ 

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ފުނަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް. 

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ފާހަގަކުރެއްވި މި މައްސަލަ، ނެޝަނަލް  `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެންމެ ތި

ރިއްާޔ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަށް ހޫއިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައީސުލްޖުމް

 ިއއްޒަތްތެރި މަިޖލީހުން އެ މައްސަލަ ދިރާާސކޮުށް ަވކި ގޮެތއް ނިންމުމަުށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ މިިނވަން ފޮނުއްެވވީމާ

ބެހޭ ކޮމިޓީއަުށް މި މައްސަލަ ފޮނުއްވެވި. އަުޅގަނޑު ިމ ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވާލަން  މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަކާ 

ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި ހުިރހާ މެންބަރުން ވެސް ވަރަުްށ  މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުގެ ކަންތައްަތކާ ،ބޭނުން

ފުން ވެސް ޮކމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަާކއި ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތްތަްއ އެކު އަދި އިދާރީ މުވަްއޒަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

މި ފުރުޞަތުގައި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ،ކުރުމުގައި ބަހައްަޓވާ ހީާވިގކަމާއި ސަމާލުކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށް

 މި ނަންފުޅު ކޮމިޓީއަުށް ލިބުނީމާ  .ދަންނަަވން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރުންނަުށާއި މުވައްޒަފުންނަުށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު

މައްސަލަތައް ދިރާާސުކރުމުގައި ގެންުގޅޭ ުއސޫލު ގެްނގުޅެފަިއ ވާނީ. ސަރުކާުރގެ  އްމު ުއސޫލުން އަުޅގަނޑުމެންއާހަމަ 

ދި އެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ހޯއްދަަވންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި، އިދާރީ ގޮތުން އެކަްނކަން ފުރިހަމަކުރުމަުށްފަހުގައި އަ

ބޭފުޅަކީ އެ މަޤާމަުށް އެކަުށީގެންވާ ބޭފުޅެއްތޯ އިތުރަުށް ސީދާ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިންޓަވިުއކޮުށްގެން ވެްސ 

އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދާފައި މި ވަނީ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅުމަތީަގއި މިހާރު މި ރިޕޯޓް އޮންނާނެ. 

ަކމުގައި ބަލަން. ފަުށްފަުށުްނ  މި ރިޕޯޓް ހުުށަހެޅުނު ،ލަަކުށް އަުޅގަނޑު ވަިކވަކިްނ ނުޮގސްއެހެންވީމާ، އިތުރު ތަފްސީ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ރިޕޯޓާ ލަނީ ތެރި މެންބަރުންނަުްށ މި ހުޅުވާއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު. އާދެ! މިހާރު އަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްޝުކުރިއްާޔ އި 

ގެ ަވގުެތއް މިނެޓު 30ވަނީ  ދެއްެކވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިްއކެވުމަުށް. މި ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ވާަހކަދެގުޭޅގޮތުން ވާހަކަ

އިން ކޮންމެ ޕާީޓއަކަުްށ މި ؛ދާލަތު ޕާޓީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އެމް.ީޑ.ޭއ، އަ، އެމް.ޑީ.ޕީ ވަނީ. ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމް، ހަމަޖައްސާފައި

ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްވަަޑއިނުގަންނަާވ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އެހެންމެ، ވަކިމިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް. ައދި ހަމަ 5

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަީނ  ގެ ފުރުޞަތެއް. އެހެންކަމުން، މިހާރުމިނެޓު 5ވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަުށް އެދިަވޑަިއގަންނަ

ރި މެންބަރުންގެ ތެރޭން ުނވާ އިްއޒަްތތެެދއްެކވުމަުށް ޓަކައި ާޕޓީތަކުން އަދި ވަކި ާޕޓީއަކަުށް ނިސްބަތްމި ރިޕޯޓަުށް ވާހަކަ

އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަުށް ފުރުޞަތެއް އަުރަވން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އާދެ! މި ރިޕޯޓަުށް ވާހަކަދެްއކުމަުށް  ފުރުޞަތަުށް
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ނީ މި ރިޕޯޓާ ދެން، އޮންނާ ؛އެހެންކަުމން، އަުޅގަނޑު މި ޖެހިލަނީ ބަރުން އެދިަވޑަިއގެންފައިނުވާީތ؛އިްއޒަތްތެރި މެން

ޓަކައި ެނގޭ ވޯޓު ނެގުން. އެހެންކަމުން، އެ ވޯޓު ެނގުްނ އޮންނަނީ މިއަދު ވޯޓު ަނގާ  ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެްއ ނިންމުމަުށް

 ގައި.  1:30 ،ގަީޑގައި 

ގެ ދަުށުން މި ހުުށަހެޅެނީ  7.2އަުށް.  7.2އެއަުށްފަހު އަޅުގަނޑު މި އެނބުރިލަނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  {7.2}

ގޮތުން ފޮނުއްާވފައިވާ މައްސަލަ ސަރުކާުރގެ އާޒްގެ މަސަްއކަތްތަކަުށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭ ސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެމިނި

 2016 ޗުމާރި 2މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންަވރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ދެްއވާނީ ސަުރކާރުެގ ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްަވއި . މިފޮުނވިފަރިހަުށް ގަިއ ވަނީ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންގެ އަ

ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްހޯރަފުުށީ ، މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 ލް. އިސްމާޢީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ލްރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީދާއި ހޯރަފުުށީ

އާްޒގެ މަަސއްކަތްަތަކުށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޯހމް އެފެ

ވާ މައްސަލަ ސަރުާކރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮުށް ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައި

އަޅުގަނޑުމެން މަސައްަކތްކުރުމުގައި ކޮމިީޓގެ އިދާރީ  ހުުށަހަޅަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ލީހުަށް އަޅުގަނޑު މި މަޖި

އެކު  ތެރިކަމާވި އެއްބާރުލުމަުށް ަވރަުށް އިޚްލާޞްމުވަްއޒަފުންނާއި ކޮމިޓީގެ ހުިރހާ މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް ދެއް

އެކި ނޑުމެން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކިގައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަޅުގައިރު . އަުޅގަނުޑ މި މަސައްކަތް ކުރިއަދާކުރަން ޝުކުރު

ފެންވަރުގެ އެިކއެކި ބޭފުޅުްނ ވަރަުށް ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފި. އެންމެންގެ ާވހަކަ އެއްގޮަތކަުށް އައިްސ 

ތަުށް ކޮމިޓީއުަށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ނިމުނު ގޮ

 ހުުށަހަޅަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 30ވަނީ  ދެއްކުމަުށް ެވސް ކަނޑައަޅާަފއިތި ހުުށަހެޅުއްިވ ރިޕޯޓަުށް ވާހަކަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެންމެ، 

މް.ޑީ.އޭ ޕީ.ޕީ.އެމް، އެމް.ޑީ.ޕީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އެ ؛ގޮތަކީ  ގެ ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާމިނެޓު 30މިނެޓުގެ ވަގުެތއް. ހަމަ އެ 

އެހެންމެ، ަވކި ޕާީޓއަަކުށް ނިސްބަތްވަަޑއިނުގަންަނާވ މިނެޓު. އަިދ ހަމަ 5އަދި އާދާލަތު ޕާީޓއަުށް ކޮންމެ ޕާޓީއަކަުްށ 

ދައްކަްނ ޓުަށް ވާހަކަމި ރިޕޯލަނީ އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު މި ބަލައި އެރުވޭނެ. މިނެޓު 5ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އިއް 

އާދެ! މިހާތަނުން އަޅުގަނޑަުށް މި ރިޕޯޓަުށް ގޮެތްއ )ވަގުުތކޮޅަަކުށްފަހު( އެްއވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބޭނުންފުޅުވޭތޯ. 



45 

 

 ނެގުން ވޯޓު، ޓަކަިއ. އެހެންކަމުން ޓަކައި ނެގޭ ވޯޓު ގެންދިއުމަުށް ނިންމުމަުށް ޓަކައި ގެންދާނީ ރިޕޯޓް ބަލައިގަތުމަުށް

 ަގއި.  1:30ަނގާ ަގޑީަގއި. ެއއީ، އެްއގޮތަުށް މިއަދުގެ ވޯޓު ކޭއޮންނަނީ އެހެން ދުވަސްތަކެ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުގައި ދަންަނވަން. ދެން، އަޅުގަނޑު އެނބުރިލާން މި  ހިސާބުން ނިމުނީން، މި ރިޕޯޓުގެ ަމސައްކަތް މިހާއެހެންކަމު

ރުޖޫުޢވާން ޅުގަނޑުމެން މި ކޮިމޓީ ރިޕޯޓު ހުުށަހެޅުމުގެ ކުރިއަުްށ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަމުންގެންިދޔަ މަސައްކަތަުށް ޖެހެނީ އަ

ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ،  ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ވިލިނގިލީ ގެ ދަުށުން 6.1މި ޖެހެނީ. އެއީ، 

ވެސް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލަުށް މިހާރު )ޓެރަރިޒަމް 2015/32ގާނޫނު ނަންބަރު 

. އެހެންކަމުން، އަޅުގަނޑު މިހާރު އަޅުގަނޑު ކުރިމަތީަގއި ކަފުޅުދައްަކވަމުން ގެންދަވާފަވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަ

ހާރު ތު އަރުވަމުންގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، މިގަިއވާ ތަރުތީުބން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފުރުޞައޮތް ލިސްޓު މި

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަރަދޫއަރުވަނީ އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތު މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ... )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(

 ުށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ގާނޫނަުށް މި ގެންނަން ހުުށަހެޅި އިްޞލާޙު ހުުށަހެޅުން އަުޅގަނުޑ  ގެޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޓެރަރިޒަމް 

ގާނޫނު ކުރިން އިޞްލާޙު ުހުށަހަޅައި ތަސްދީުގކުރެްއވިއިުރ ، މި ދެންނެވީ ންނަވާނީ ތަންކޮޅެއް ލަްސެވއްޖޭ. ލަސްެވއްޖޭދަ

ނުކޮުށް ވިއްޔާ އެ ތަސްީދގު މަލުކުރެވެން ނެތް މާއްދާއެއް އޮތް ކަމަުށް ަވނީވަންޖެހެނީ ޢަހަމަ ހިތާމަޔާ އެކު އަުޅގަނޑު ދަންނަ

މެދު ޤައުމީ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކާތެރި  އަނބުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވަންވާނެ އަނބުރާ މަޖިލީހަުށް. އަދި މިކަމާ

ކުރަން. ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލު ނެވަޑަިއގަންނަވާއެކަން މަިޖލީހާ ވަގުތުން ިހއްސާކުަރއްަވންޖެހި ،ކަމެއް ވާނަމަ

ރަރިްސޓް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްެޓްއ ތް ޓެއޮ މި ާގނޫނުގައި މި ،ެއކު ދަންނަވަންޖެހެނީއެހެންނަމަވެސް، ހިތާމަޔާ 

ވަން ގެންނަފަހުން ދެން ގާނޫނަުށް ބަދަލު ނުކުރެވި ވަރަުށް ގިނަ ދުވަސްވީއާއްމުކުރަްނވާނެ ކަމަުށް އޮތްޮއތުން ޢަމަލު 

މިފަދަ ކަންތައްތަްއ  ރާ ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހުުށަހެޅުއްވިކަމީ ައޅުގަނޑު އެއަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހިތާމަކު

މަލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫންނަމަ، ގާނޫނުތަކަުށް މީހުން ކުާރ ރުނުވާނެ ގޮތެްއގެ މަީތން އަުޅގަނޑުމެން ޢަތަކުރާ

އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ފުންކޮުްށ  ނގައިދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މާެވގެން ހިއިޙްތިރާމާއި ޤަދަރު ކެނޑޭ ގޮތް ދި

ވިސްނަންޖެހޭ. ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުހިއްމު ކަންކަމުަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ. އަދި 



46 

 

 ،އުމުގެ ސަލާމަތާއި ޤަ، ެއއްިކބާކޮުށްބު ޔާސީ ވާަދވެިރކަމާއި ޒާތީ ތަޢައްޞައަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ސި

އޮތުމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފާސްިވ ރަްއކާތެރިކަމާިއ، ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތަުށް ބުރޫ ައރައިފާނެ ގޮތަކަުށް އޮތް ، ސިޔާދަތާއި

 ރި ރައީްސ.ނޑު ދެކެން. އިއްޒަތްތެވިޔަސް ވެސް ެއކަން އަވަހަުށް އިޞްލާޙުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ ކަމަުށް

މި  އެއް އޮްނނަ ޤައުމަކަުށް ދުނިޔޭަގއިުކޑަކުޑަ އަސްކަިރއްޔާ  ،ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ އަދި ައސްކަރީ ގޮތުން ބާރު ދެރަ

ބޮޑެތި ސިޔާސީ މައްސަަލތަކުގެ ތެރެއަުށް ވަނުމުގެ ުފރުޞަތު ވަރަުށް ހަނިވާނެ.  ،ހިނގާ ބޮޑެތި އޮިއވަރުތަާކއި

އަނެއް ބަަޔކު ެއއީ ފްރީޑަމް  ،ބަަޔުކ ޓެރަރިސްޓުންނޭ ބުނާއިރު ޤައުމުތަކުަގއި ެއއް އަޅުގަނޑުމެން ބައެއް އިސްާލމީ

އިސްތިޤްލާލަުށް މަސައްަކތްކުރާ މީހުން ކަމުގައި ލޭބަލްކުރެވޭ ވަރަުށް ގިނަ ޖަމާޢަތްތައް  އިނުވަތަ މިނިވަންކަމާ ،ފައިޓަރުންނޭ

ތައް ލިސްޓުނުކޮުްށ ޢަތްތައް ލިސްޓުކޮުށްފައި އަނެއް ަބއި ޖަމާޢަތްއެބަހުރި. އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑުމެންނަކަުށް ބައެއް ޖަމާ

ހުރޭ ން އެ މީހުން ނުތްތަކުގަދަ ދަުއލަބާރު، ނަމަ ނޯންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ލިސްޓެއް ހަދަންވެއްޖެ ފަރުޖެއްސޭކަުށް

ުޅގަނޑު ުކރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އްާޔ، އަކުރާނެ. އެހެންވެއްޖެ ގައި ހިމެނުމަުށް މަޖުބޫރުހުރިހާ ޖަމާޢަތެއް މި ލިސްޓު

ންތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުަޑކުޑަ ަޤއުމަކަުްށ ވަރަުށް ބޮޑެިތ ސިޔާީސ ފިއްތު ފަދަ އަްސކަރީ ގޮތުން ބާރު ދެރަ،  ރާއްޖެ

ގަނުޑ ފުއްލޭވަރުގެ ބުރަ އުފުއްލަްނ މަޖުބޫރުވެގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެންކަމުން، މިހާރު މި ގެންނަ އިޞްލާޙަކީ އަޅު ނޫ

އެހެންނަމަވެސް،  ންތައްތައް. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ކުަރންޖެހޭ ކަ ޞްލާެޙއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. މިއީވަރަުށް ތާއީދުކުރާ އި

މާޢަތަކީ ސް. އެ ޖަޖެހޭނެ. މިސާލަކަުށް، އައިސި އެކަން އިުޢލާންކުރަން ،ނަމަ ކުރާކި ޓެރަރިސްެޓއް ޖަމާޢަތެްއ މަނާވަ

މުކޮުްށ އެފަދަ ޖަމާޢަތްތައް މަނާކޮުށް އާއްއަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް އެނގޭ.  ކަންޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް

ފަރާތުން ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ެއކި ފަރާތްއިޢުލާންކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި ދުނިޭޔަގއި ހުރި ހުރިހާ ޖަމާޢަތްތަކަުށް 

ނުޖެހޭނެ. މިސާލަކަުށް، ޕާކިސްތާުނގަިއ ލާޒިމުކުރާކަުށް ކުރާ ޖަމާޢަތެއްުނވަތަ މާނަކުރުމަުށް ލާޒިމު އިކޮުށްފަ ،މަނާކުރުމަުށް

ުށް ގިނަ ވެސް، އަފްޣާނިސްތާނުަގއި ެވސް އަވަުށްޓެރި އިންިޑާއގައި ވެސް. މި ބާވަތުގެ އެިކއެކި ނަންނަން ކިޔާ ވަރަ

މާޢަތްތަކާ ދޭތެޭރގަިއ ހެދޭ ޖަމާޢަތްތައް ވެސް އެބަހުރި. އެ ޖަ ކޮންޓްަރވާސީތެޭރަގއި ވަރަުށް ޮބޑެތި ޖަމާޢަތްތައް ހުރޭ. އޭގެ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަލާމަާތއި  ުޅގަނޑުމެން ކޭސް ަބއި ޭކސް ބަލަިއ،ނުޖެހޭ. އަން ކޮންމެހެން ގޮެތއް ނިންމާކަުށްއަޅުގަނޑުމެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފަިއންގެ މި އޮންނަ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ަކއުންސިުލގެ ފުޅާ  ،ރައްކާތެރިކަމަުށް ބުރަލެއް ނާާރ ފަދަ

ޑަިއގަންނަވާ ހާލަތްތަކެްއގަިއ ފެނިވަ  ،އެ ބޭފުޅުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ތަންތަން އެކަނި އިމަޝްވަރާކޮުށްފަ ދާއިރާަގއި

މުކޮުށް އިޢުލާންކުރަންވާނެ. ިވއްޔާ ދެން އެކަން ލިސްޓުކޮުށް ާއއް ވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަނާ ތަނެއް ކަުމގައި ހަދާ ކަމަުށް އެއީ 

 ތެރޭަގއިމިދެންނެވި އިޞްލާޙު ވެސް ީމގެ، ނުދޭ. އެހެންވީމާތް ވެސް އަުޅގަނޑަުށް އެހާ ކަމަކު އޮތް ގޮ އެހެންވީމާ، މިހާރު މި

ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ  ޕީސްމީލްކޮުށް އެކްރޮސް ދަ ބޯުޑ؛ ދިވެިހރާއްޖެއިންގެން އިޞްލާޙުކުރަްނާވނެ. އެހެންނަމަވެސް، ހިމަނައި

ހާމަކުރުމަީކ  ގަބޫލުކޮުްށ އެ ލިސްޓުތެއް ައޅުގަނޑުމެން ޓެރަރިސްެޓ ޖަމާޢަތެއް ބުނާ ކޮންމެ ޖަމާޢަ  ޤައުމަކުން ެއއީ

ވަރަުށް ެއގޮތަުށް ކުރުން ވާނީ  ނުވާނެ. އެކަން ސަލަމާތަުށް ރައްާކތެރިކަމަކަުށްޤައުމީ  ެމންގެއެްއގޮތަކަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު



47 

 

ޤައުމުތަކުަގއި އެިކއެކި  ނުރައްކާތެރި ކަަމކަުށް. ެއގޮަތުށް ދުނިޔޭގެ އެިކއެކި ޖަމާޢަްތތަކަކީ އަދި ޚާއްަޞކޮުށް އިްސލާމީ

ވަނީ ހުޅަނގުެގ ޤައުމުތަކުްނ ބުނާ ގޮުތގައި. އެހެންވީާމ، އެކަންކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ޖަމާޢަތްތައް ހުންނަ ކަމަުށް މި

ޑުމެންގެ ޤައުމީ ސަލާމަާތ އެހާ ކުރަން ފަސޭހަ ކަމަކުަށްނުވާނެ. އެހެންވީމާ، މިއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާލަތާއި އަުޅގަނ

ޤައުމީ  އިހުރި ކަންކަމަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށްގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ެއިކއެކި މިހުންނަ ސިޔާސީ ފިކުރުތައް އެއްކިާބކޮުށްފަގުޅުން

އާދަލަތު  އަދި އަާދލަތު ޕާޓީ ވެސް؛، ައދި ޕީ.ޕީ.އެމް ވެސް ،ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ބައިޕާޓިޝަްނ ގޮތަކަުށް އެމް.ޑީ.ޕީ ވެސް

ޔޫރަޕް މީހުންެގ ނަޒަރުްނ  ަގއި ކަންނޭނގެޖަމާޢަތެއް. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ބޮލު ޕާޓީއަކީ ވަރަުށް ވަރުގަދަ އިްސލާމީ

އަފްޣާނިސްތާނު، ޕާކިސްތާނު  ،ތު ޕާޓީ ކަހަލަހެން ހުންނަ އަދާލަނީ. އެީއ، އެމެ ބޮޑަުށް އެކަހަލަ ކަްނަކން އެޅޭއެން

ޓް ޖަމާޢަތްތައް. އަޅުގަނޑު އަދާލަތު ޕާޓީއަީކ ސްޖަމާޢަތްތަކަކީ އެމެރިކާއިން ބުނާ ގޮތުގައި ހަމަ މުޅިން ެވސް ޓެރަރި

ރުގައި އޮންނަ މަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ. މިޞްކަންކަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެކޭ ދަންނަވަނީކީ ނޫން. އެހެންކަމުން، މި

އް އޮންނާނެ. ރހުްޑ ކިޔާ ޖަމާޢަތެމާޢަތެކޭ. އެއީ، މުސްލިމް ބްރަދަޓެރަރިސްޓް ޖަ އަދާލަތު، އެމެރިކާ މީހުން ބުނަނީ އެއީ

އަކީ ެވސް ޭއގެ ޖަމާޢަތެއް ކަމަުށް ެބލެވޭ. ެއކަމަކު، ފަލަސްތީުނގެ ލަ ކަންަކމަުށް އެބަޖެހޭ. ހަމާސްއެހެންވީމާ، މިކަހަކަ

. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންކަން މިގޮތަުށް ހުރުމާއެކު، މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތެކޭ މީހުން ބުނަނީ މިނިވަންކަމަުށް

ވާނެ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،  އިން ިމކަހަލަ ކަމެއް ކުރުަމކީ ހަމަ ަވރަުށް ދަތި ކަމަކަުށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެ

ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ  ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަުްށ ފުންކޮުށް ކަންކަމުގެ މަްއޗަުށް މި

ްނކަމާ ބެހޭ ފަންނީ ލަފާ ހޯދަން. އަދި އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިީޓއަކަުްށ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ކަ .މަޖިލީހުން ފާސްކުރާއިރު

އިތުރަުށް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޖެހޭ. ދެން، އޭގެމިހެން ހުރިހާ ލޯވަޅުތަކެއް ބައްދަން ،ގޮްސގެން އަދި އަލުން ދިރާސާކޮުށް

ތަކެްއ ގެންނަންޖެހޭ. މިސާލަކަުށް، ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ބަދަލު ގެޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަުށް އެންމެ ފަހު ވާހަކައެއް 

މިހާރު އޮތް ގޮތުން އެ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކަމަުށް  ؛އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައީސް ަނޝީދު، ފަނޑިޔާރަކު ހައްޔަރުުކރުން

ވެއްޖެ އިޞްާލޙުކުރަން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަޅުގަނޑު ުއއްމީދުކުރަން މި އިޞްލާޙު ގެންނަވާނެ ކަމަުށް.  . މި ގާނޫނުވޭ

ކުމެއް އަންނަވަުރެގ ައހަރުގެ ޙުދޭ ވާހަކަެއއް ނޫން. ެއކަމަކު،ތޭރަ ނުއެީއ، ފަނޑިޔާަރކު ހަްއޔަރުުކރީމާ އެކަމަުށް އަދަބު

އޮތުަމުށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ރުމާކުރެވިފައި އޮންނަމަލެއް ކަމަުށް ބެލެވޭ ގޮތަުށް މިހާރުގެ ގާނޫުނ ފަޓެރަރިސްޓް ޢަ

ގޮތަުށް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ  ހާލަތާއި ވަގުތާ ބަދަލުވަމުން ައންނަ އީ،އް އެބަޖެހޭ ބަދަލުވާން. އެބަދަލެއް ގެންނަން. އެ ގާނޫނުތަ

ްއ ައދި ރައްޔިތުންގެ ފިކުރުތަ ،ހަމަވާ ގޮތަުށްނޑަުށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ފައިނޫނުއަސާސީއާއި ގާޫނނީ އޮނިގަމުޅި ޤާ

 ްއވަރު އަދަބެއް ދެވޭނެ ގޮތަކަުާށއި،އެ ކުުށަކާ އެ ރޭްޑކުރެިވގެން،ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތަުށް ބަދަލުއަންނަ ގޮތަުށް އެކި ކުުށްކުުށް ގް

ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޓެރަރިަޒމްގެ ޢަމަލެއް ކަމަުށް ގާނޫނީ  ފަނޑިޔާރެއް ަކމަުށް ވިޔަސް ވެސް އެ ފަނިޑޔާރު ގއަދި ސިޓިން

ން ވެސް ޝަެކއް ނެތް ަޔރުކުރުތުން އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކުރަން؛ ފަނޑިޔާރަކު ހައް އޮގޮތުން ފިޔަވަުޅއެޅޭ ގޮތަުށް ޮއންނަ

 ގާނޫނުޓަކައި ޓެރަިރޒަމްގެ  އެ ކުުށާ އެކަުީށގެްނވާ އަދަެބއް. އެ އަދަބު ދިނުމަުށް އް. އެކަމަުކ، އެ ކުުަށުށް ދޭންވާނީކުުށެއެއީ 



48 

 

ން. ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުަށް ގަނޑު އެބަޖެހޭ ދިރާސާުކރަޖާގަ ހުޅުވަިއ، މުޅި ގާނޫނީ އޮނި ނޫން އެހެން ގާނޫނުތަކުން

އަދި މި ިއޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަުކން ދިރާސާކުރަމުންގެންދަާވއިުރ މި ދެންނެވި ނުކުތާތަެކއް  ،ދަްއކާއިރު ކަވާހަ

ގެ އިޞްލާޙުކުރާ ައޅުގަނޑުމެްނ ފަނޑިޔާރު މު ކަމެއް. ިއްއޒަްތތެރި ރައީސް.ެވސް ރިޢާޔަތްކުރުަމކީ މުހިއް މައްޗަުށް

ިއ ކުރި ވާަހކައާ މެންގެ ަރއީސަުށް ޭއގެ ދަުށުން ދަޢުވާމް ގާނޫނު އަުޅގަނޑުޓެރަރިޒަ ވާހަކަާއއި ފަނިޑޔާރުން ފުރުޞަތު

އެކަންކަން މި ކުެރވެނީ މި  ގެ ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެ ަދޢުވާ ބަދަލުކުރި ވާހަަކއާިއ،ކުރީ  ؛ތާޒު މުޙުސިންމުހް

މިކަހަލަ ކަންކަމުގަިއ  ުކގެ ތެރޭންތީ. އެ ގާނޫނުތަތައް އެހާ ސާފުކޮުށް ިރތީކޮުށް ފަހުމްވާ ގޮތަުށް ިލޔެފަިއ ނޯންނާގާނޫނު

، ާވކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ހުޅުވިގެންދާތީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިހެން ހުރި ލޯވަޅުތައްވެސް ދަޢު

ގެންނަން . އެގޮތަުްށ ބަދަލުއުފެދޭނެ ގޮތަކަުށް މިކަްނކަން ކުަރންނު މުސްތަޤުބަލުގައި  ކޮންޓްރޮވާސަލް ަމއްސަލަތަްއ ދެން

އަުޅގަނުޑ ޒަތްތެރި ރަީއސް. މިީއ، ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނުޑގެ ވާހަކަ ތަންޮކޅެއް ދިގު ވެސް ވެއްޖެ. އިއް 

އުމީ ސަލާމަތާިއ ައޅުގަނުޑެގ އުއްމީދަީކ މި ދެންނެވި ހުރިހާ ކަމުގެ މަްއޗަުށް ރިާޢޔަތްކޮުށް ޤަ ކުރުކޮުށްލާނަން. 

ދިމާނުވާެނ  ގައިބަލުކަހަލަ މަަސއްކަތްތަްއ މުސްތަޤް ުށް ޓަަކއި މިދެންނެވިއިމުކުރުމަޞުލްޙަވެރިކަމާިއ އަމާންކަން ޤާ

. ގޮތަކަުށް ގާނޫނަުށް މުޅިން ވަުށާޖެހޭ ކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ގެަނއުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން

ތައް ގެންނާނެ ލަވައި ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުހުރިހާ ކަމުގެ މައްޗަުށް ބައް ދައްާކއިރު މިސް ވާހަކަގައި ވެކޮމިޓީ ސްޓޭޖު

ފަންނީ ލަފާ ވެސް ކޮމިޓީްނ ހޯއްދަވާނެ ކަމަުށް. ެދއްވި ގެ ަޤުއމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ އަދި ސަރުކާރު  .ކަމަުށް

 ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ޝުކުިރއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 އަުށް ދެވަނަ ފުރުޞަތު.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ރުމެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ މި ގާނޫނުަގއި ވަރަުްށ ސާފުކޮުށް އެބަ އެނގޭ މި 

 ދުވަހުގެ ޖަލުގެ ޙުކުމެއް ިދވެހިއަހަރު 15ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގަިއ ބައިވެރިވުަމކީ  އިގާނޫނުަގއި އެބައޮތް ހާމަކޮުށްފަ 

ކީއްެވގެންޯތޭއ ، އިުރގައި ައޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީޔިތުންގެ މަްއޗަުށް އަންނަ ކަމެއްކަން. މިހެން މިކަން އޮތްރައް

ގޮތުަގިއ  ގެިރސްޓް ޖަމާޢަތެއްޓެރަ ޖަމާޢަތްތައް އެއީ ޅާފައި ުހންނަޓެރަރިސްްޓ ޖަމާޢަތެއް ކަުމގައި ކަނަޑއައދ.އިން 

ކަންކުރަން ނުކެރެނީ. އެއީ، ައޅުގަނޑުމެންެގ ސުވާލަކީ. އަުޅގަނޑުމެން  ރައްޔިތުންނަުށް އެނގޭ ގޮތަުށް ސަރުކާރަުށް އެ

ކާރަކުން ނުދަންނަވަން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނަކުން ކަނޑައަޅަމުންދާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ކޮންމެހެން މި ސަރު

ކަން. އެވަރު ެވސް ކޮުށްލަްނ ގަބޫުލވޭ އަިއސިސްއަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްކަނޑައަާޅކަން. އެހެންނަމަވެްސ، ދުނިޔެ މިއަދު 
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އެ މީހުންނާ މެދު  އްޓައި،އަިދ ހަނގުރާމައަުށް ދަނިކޮުށް ހިފަހަ ،ދިވެހި އެތައް ަބޔަުކ ހަނގުރާމައަުށް ޮގއްސަ  ނުކެރި،

ކަން. މާޢަތަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްސް ޖަފުކޮުށް އެނެގން އެބަޖެހޭ އައިސިމީހުންނަުށް ވަރަުށް ސާ އެ ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާއިރު

 މީހުންގެ ަމއްޗަުށް ދަުޢވާކޮުށް ޖަލަުށްލަިއ، އަހަރުެގ ޖަލު ުޙކުމުގެ މަްއޗަުށް އެ 15މީހުން  އިްއޔެ ނޫނިްއޔާ ކިހިނެއްޯތ އެ 

އެއްގޮތަުްށ  . ދުނިޔެއާބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭތައް މިއަދު މި ޤައުމު ވެސް ގަތައްބޫލުކުރާ ކަންކުރާނީ. ދުނިޔޭ ގަ  އެކަންކަން

. އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ެއނގެން އެބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އުޅެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް

ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނެ  ޖަމާޢަތްތަކަކީ ޓެރަރިސްޓު ަޖމަޢާތުގެ ގޮުތގަިއ ސިފަކޮުށް، އެ ލިސްޓު ނެޭރ ވާހަަކެއއް

އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމީ ސަާލމަތަުށް ބަލަން. އަޅުގަނޑުެމން ޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންެގ ރައްކާތެރިކަމަުށް ބަލަން. 

އެހެންނަމަވެސް، ދުނިޔެއާ އެްއކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ތިބެންޏާ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ެއައުށް ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުކުރަންޏާ 

ެއގޮތަުށް ވާން އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ވާަހކަ ދައްކަނީ. ގާނޫނު ފާސްކުރިތާ  އެކަމެއް

އަހަރު ފަހުން މި ގާނޫނަކަުށް ޢަމަލުކުރެވޭކަުށް ނެތޭ ބުނީމާ ދެން އެއީ ވަރަުށް ގޯްސވީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަުށް  1

ބުނާ  ނޫންތޯ މިއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއއެއްވެސް ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގަ މީގެން ސިފަވަނީ މި ސަރުކާރަކީ 

ބޫލުކުރާ ކަންތައްތަާކ އެއްކޮުށް ދާން. މިނިވަން ބިލުކަން ހުންނަންޖެހޭނެ ދުނިޔެ ގައެްއޗަކީ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤާ

ކަންަތއްތައް ކުޮށް  ނަުށް ބިރުދައްަކއި،އެއް ފަނިޑޔާރުންރާއްޭޖގެ ބަ  ސަސާަތކުގެ ވެރިންނަުްށ ބިރުދައްކަިއ،މުއައް

އެަބއޮތްތޯ  ދަންޏާ އެީއ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތަކަުށް ނުވާނެ ސަބަބެއް ގޮތަުށް ނިންމަމުން މައްސަލަތައް ސަުރކާރުން ބޭުނންވާ

އާގެ މެ ތިމަންނާ އިންޑިވާހަކަދަްއކަން ހުރެފައި ނުކު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ރަްއިޔތުންނަުށް ކޮންބިރެއްތޯ ދައްަކންވީ؟

ނެއް ންއިންޑިއާ ޮއތީކީ މި ސަރުކާރާ އެއްކޮ ލަނީ؟ ޮއުޅވަެއއްތޯ މިއި ރައްޔިތުންނަުށް ކޮންގުޅާލަން އެބަޖެހެއޭ ިކޔާފަ ރައީސާ

ަގއި ވެްސ ވިދާުޅވީ ހަނދަުށް ދިޔައިރު އެތާ  މެންްޓރީ ގްރޫޕު ލީޑަރޭ! މި ސަރުކާރުގެ ޕާލިނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަބލަ

ތީތޯ މިހާރު؟ އިންޑިާއއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީާއ ނެއާ މީހުން ހަނދާންދުވަސް އިންޑި  ތިބީ އިންިޑއާ މީހުންނޭ. އެ ހެދިބިލެތް ވިއްކަން

ލަޙަތާއި ލާަބއަުށް ދިވެހި ޤައުމުގެ ސުްލޙައާއި މަޞް އޮތް ަޤއުމެއް. އިންިޑއާއިން އަބަދުވެސް މަަސއްކަްތކުރާނީ ގުޅުން

ކުރުމަުށް އިްނޑިާއއިން ކޮުށްދިން އެްއވެސް ަކމެއް. ރަްއޔިތުން ކުރިމަީތގައި ންޑާސީމެުގަގއި ރާއްޖެ އެޖެޓަކައި. ވިދާުޅވެދެްއވާ 

! ސަރުކާރުަށް ބަލަ ގައި ކޮަބއިތޯ ސަލާމަތްކޮުށްދީފަ؟ތިމަންނާ ސަލާމަތްކޮުށްދިނީ އިންޑިއާއިންާނއި ޕާކިސްތާނުންނޭ ބުނާއިރު

އޮތީ އަޅާފަ.  ކަކީ. އެ އެންގި ފިޔަވަޅުަތއް އެތަރު ކުރިން މީކަން އަާޅ ފިޔަވަޅުގަޑިއި 24ނގޭނެ އިޢުލާނުކުރުމުގެ އެ

އުމެްއ ނެތްކަން ރައްޔިތުންނަުށް ތިމަންނާއާ އެްއކޮުށް އެްއވެސް ޤަ  ކޮންކަމެއްތޯ ސަާލމަތްކޮުށްދިނީ؟ އިތުރަުށް

އާ އާއި ާޕކިްސތާނު ވެސް އޮތީ ތިމަންނާްސ އޮުޅވާލުމަުްށ ޓަކަިއ އިންިޑއާ ވެދާނެތީ ރައްޔިތުންަނުށް އަނެްއކާބޫލުކުެރވިގަ

ްއ ތްތެރި ރައީސް. އިްނޑިއާ އޮތީއެ އެްއކޮުށްނޭ ރައްޔިތުންނަުށް ހާމަކުރުމަުށް ޓަކައި ހަދަމުންދާ ބޮޑެތި ދޮގު އެއީ އިްއޒަ

އެއްކޮުށްެނއް ނޫން. އިންޑިއާ އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ ެއްއކޮުށް. އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޕީ.ޕީ.އެމާ

ޚިލާފު އެްއވެސް ކަމަކަުށް އެމް.ޑީ.ީޕ  ދީނުގެ ައސްލަކާ އަރުވަނީ ިއސްލާމް ްއޔިތުންނަުށް ޔަޤީންކަން މިއަޅުގަނޑު ިދވެހި ރަ
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 ވާހަކަފުޅުދެއްެކވިއިރު ވިދާޅުިވ،ތަނުގައި ބަެއއް ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން  ތާއީދުނުކުރާނެކަން. މި

އުޅެއޭ. އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ގައި އެހެން ދީންތައް ގެންނަން އެބަތަނު  އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ލާދީނީ ބައެކޭ. ައޅުގަނޑުމެން މި

ދީނަުށް  ދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް ނޯންނާނެ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އިސްލާމް ވެރިކަމެްއަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އިސްލާމް

ީޓއެއް މި ަޤއުމުަގއި ނޯންނާނެ ދީނަުށް މަސައްކަތްކުރާ ޕާ ވުރެ ބޮޑަުށް އިސްާލމް ކުރަނީ. ެއމް.ޑީ.ޕީއަުށްއެމް.ޑީ.ޕީ މަަސއްކަތް

ފުރަތަމަ އެބައެްއގެ ޢަޤީދާއާ ދޭތެޭރގަިއ  ގޮުތގަިއ ބޭނުންކުރުމަކީ ގެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދީަނކީ ސިޔާސީ ޙުއްޖަެތއް

 ޚިލާފުވީމާ  މުން އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދީނާދަނީ އުފައްދަ އުފެދޭ ކަމެއް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެ ޝަްއކު މިޝައްކު 

ދީނުަގއި ވަްއކަމަކީ  ޚިލާފުވީމާ ަރއްޔިތުންނަުށް އަިނޔާވެިރވަނީ. އިސްލާމް . ދީނާކުރަނީޔިތުން ފަިއސާއިން ވަްއަކންރައް

ދިވެހި ދައުލަތުަގއި މިހާތަނަުށް ހިނގާފައިނުާވވަރުެގ  ސަރުާކރަުށް؟ ކިހާ މިންގަނޑެްއަގއި އޮތް ެއްއޗެްއކަން ނޭނގެނީތޯ މި

މި  ކިޔަިއގެންތޯ ވާހަކަ ދީނެކޭ ުއޅެނީ. ދެން ކޮން އިސްލާމް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ޚިޔާނާތާއި ަވއްކަން ހިނގަިއެގން

ގައި ނެގި ޯވޓުގައި ރަތް ޖަހަން ނުކެރުނު ޕާޓީއެްއގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެްނ އެއް ޖިންސުން ކަިއވެނިކުރަން އދ.  ދައްކަނީ؟

ހުރި މަންދޫބަކަުށް ނުކެރުނު އެއް ޖިންސުން ަކއިވެނިކުރަްނ އަުށް ކަނޑައަޅާަފއި  .ގެ ސަުރކާރުން އދދައްކަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމް މި

ހަކަެއއްތޯ؟ ބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ ބުނެ ރަތަުށް ފިތާކަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދެން ކޮން ވާ. ަގއި ތިމަންނާމެން ގައދ

ވާހަކަެއއްތޯ ުށް ކޮންބޭފުޅުންނުަށް އިތުރަ ނީ ރުބެލްގެ ވާހަކަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން މިއަޅުގަނޑުމެނަުށް މި އިވެ

 ދެއްކެން އޮތީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ... 

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ެމދު...އަަބދުވެސް އަުޅގަނޑުމެން ެއއާ  ނޫނަކީ ހަމަގާޓެރަރިޒަމް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަުށް ދަންނަަވން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ރި މެންބަރު ވާހަކަފުުޅ ކުރިއަުްށގެންދިއުނޫނުގެ ހުދޫދުގެ ތެޭރގައި ިއއްޒަތްތެގާ

ިއވާ އިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހުުށަހަޅުްއވާފަދާ ތީ، ސަުރކާރު ފަރާތުން ވިލިނގިލީއޮ ކުރިމަތީގައި މި

ުށް ިއޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލުެގ ތެރޭަގއި ނާކުރުމުގެ ގާޫނނު( އަޓެރަރިޒަމް މަ) 2015/32ގާނޫނު ނަންބަރު 

 އަރުވަން. ރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއިްއޒަތްތެ
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 ދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަ

ދައްކަނީ ފަނޑިޔާރުންނަުްށ  ާވހަކަ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން މި ދަްއކަނީ އެވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މި

 ދައްކަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ ވެރިންނަުށް ބިުރދައްކަިއގެން ސަރުކާރުން ބުނާ ބިރުދައްކާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުެމން މި

ފެންނަނީ.  ކުރާ މަންޒަރު ައުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއިޢުލާން ކަންކަމުަގއި ނުބައިިތއްބާނެ ާވހަކަ ުނކޮުށްފިއްޔާ އެ ގޮތަުށް ކަމެއް

ބޭފުޅުންނަުްށ  މި ޤައުމުގައި ހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަކީ ރަްއޔިތުންެގ ފައިސާއިން ހަދާފައިވާ ުމއަްއސަސާތައް. އެ

ބޭފުޅުންނަުްށ  ބޭފުޅުންެގ ރަޢުޔު ނެރުމުެގ ފުރުޞަތު އެ ގޮތަުށް އެ ބޫލުކުރާހަމަތަުކގެ ތެރޭން ރައްޔިތުން ގަ އުސޫލާއި

ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ހިންގަނީ ހަމަ ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލު އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ،  ދޭންޖެހޭ އެބަ. އެކަން ނުކުރާ

ޓު ޖަމަޢަތަކުނެއް ދެން ޓެރަރިސްމި ސަރުކާރަކީ ފުރަތަމަ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެކޭ.  ،ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު މި

މި ހިނގައިިދޔަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަުށް  !ނޫންތޯ އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ބައްލަވާޓެއް ނޯންނާނެކުރާނެ އިތުރު ލިސްއިޢުލާނު

ތެިރ އުުފއްލެވީ ިއއްޒަތް ޒިންމާެއއްތޯ ގަޅަުށް ާސފުވޭ އެބަ. ކޮންކަމަކާ ބަލާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަން ވަރަުށް ރަނ

ޖެހެނީ. މިއަދު  އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެން މިހެން ދަންނަވަން މި ރައީސް؟ ކޮންކަަމކާ ހަވާުލވީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟

އިްއޒަތްތެރި  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިކުެމަވޑަިއގެން ވިދާުޅވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ތިބި މެންބަރުންނަުށޭ އަދީބު ލާރި ދިނީ

ެއއް ބޭފުޅުން ނުކުމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މާލީ ބަޔާން ހުުށަހަޅަން އެބަޖެހެއޭ، ރައީސް. މިއަދު ރާއްޭޖގެ ބަ

ލީހުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެކަމާ މި މަޖިޖެހެއޭ ބުނީމާ އެކަމާ ދެކޮޅުހައްދަވާފަިއ،  ރައްޔިތުންނަުށް ފެންނަން އެބަ

މެއް ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ެއކަމުަށް ހައްދަާވކަން ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަދެކޮޅު

ވޭ މި ާމލީ ބަޔާން ެއއްގޮަތކަުށްެވސް ުގޅުއްވާަފއި ވިދާޅު އެބަ ބޭފުޅުންނާ ތާއީދުކުރަން. މަޖިލީހުގެ ަރއީސް 

ޔިތުންނަުށް ފޮރުަވްނ ތޯ ރައްނުޖެހޭނޭ. އެއީ ކުަރން ހެޔޮާވވަރު ކަެމއް ނޫނޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮންކަމެއް ހުުށަހަޅާކަުށް

ަދއުލަތުގެ ޒިންމާދާރު ހުރިހާ ވެރިންގެ މާލީ ަބޔާން  ،ގެ މެނިފެސްޓޯގައި އެބައޮްތ ޖަހާފައިއޮތީ؟ ފުރަތަމަ ޕީ.ޕީ.އެމް 

ދިމާލަުށް މިފަދަ ކަންތައްތައް  ދު މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ހުުށަހެޅޭނެ ގޮތް ޕީ.ޕީ.އެމުން ފަހިކޮުށްދޭނަމޭ. އެހެންވީމާ، މިއަ

ނަމުންދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މާލީ ބަޔާން ރައްޔިތުންަނުށް ފެންނާނެ ގޮތެއް ހަދަން އަން

، ދަންނަވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަަމކީ މި މަޖިލީހުން މިއަދު ކޮުށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި

އްތައް ެވގެންދަނީ އެކަްނކަން އޮންނަންޖެހޭ އުސޫލާއި ހަމައިގެ ތެޭރގައި ކަންތައްަތްއ ނޫނުގެ ދަުށުން ކަންތަޓެރަރިޒަމުގެ ގާ

ގޮތެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  ެނއް ކަމެްއ ރަނގަޅަުށް ދާނެ އެްއވެސްންނުކުރާތީއޭ. ނުކުެރވޭތީއޭ. ގޯހުން ކަމެއް ކޮުށްގެ

އެކު ކަންތައް ކުރީމާ ކަންތައްތައް ވާނީ. މި ސަރުކާރު  ވަފާތެިރކަމާ ،އެކު  ތެދުވެރިކަމާ ،އެކު ނޯންނާނެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ކުރިމަތީގަިއ ަވގަކަުްށ ނުވާ މީަހކު ނެތް. މި ސަރުކާުރގެ ކުިރމަތީގައި ޓެރަރިްސޓަކަުށް ުނވާ މީހަކު ނެތް. މި ސަރުކާުރގެ 

މުގެ އެތައް ަބއިވަރު މީހުންެގ ދިޔަ މި ޤައު  ކުރިމަތީގައި ަޤއުމަުށް ވަފާތެރި އެކަކު ވެސް ނެތް. މި ޤައުމުަގއި އުފެދިގެން މި

ވަނީ  ގޮތް ހަދާފައި، މި ޤައުމަުށް ނާެދވޭ ،ކުުްށވެރިކޮުށްފަިއ ޖަލުގަިއ ބައިތިއްބާފައި  ަވއިމެދުގައި ބޮލުެގ ޒިންމާ ައޅު
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 ކޮންފަދަ އަނިާޔވެރިެއއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަިނޔާައކީ އޭެގ ސަބަބުން ެއްއވެސް މަްނފާއެއް ކުރާނެ ެއއްެޗއް ނޫން

މުގެ ގާނޫނު ވެސް އަދި އެހެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަނިާޔައުށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން އެބަެޖހޭ ނޫނެކޭ ބުނަން. ޓެރަރިޒަ

ނޫނުތަކެއް ވެސް ހަދަިއގެްނ އޭގެ ފުރިހަމަ މަންފާ ރައްިޔތުންނަުށް ލިބިދިނުމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. އޭގެން ގާ

ީކ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނެ ގޮތެްއ ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް އަނިާޔވެރިވުމަ 

ނޭ ސަރުކާރަުށް ކުިރއެރުން ލިބޭނީ. އެނޫން ގޮެތއްަގއި ން އެުކ ކަންތަްއ ކޮުްށގެ ދަންނަވަނީ އިޚްލާޞްތެިރކަމާ މި

ރި ރައީސް ފެނިެގނެއް ނުދާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ކުރިއެުރމެއް، ކުރިމަެގއް، ފަހިމަގެްއ އިއްޒަތްތެ

ހަމަ އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން އިޚްާލޞްތެރިކަން ރައްޔިތުންނަުށް ަޓކައި ހާމަކޮުށްދޭން. ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާ ކޮންމެ އެއްަޗކީ 

 ވެސް މިހިރަ  ނޫނުަގއިގާޓެރަިރޒަމް  ،ޖަހާފައި ފާސްކުރަންޖެހޭ އެއްެޗްއ ނޫން. އެގޮތުންއަޅުގަނޑުމެން އަތްތިލަބަޑި

ދުވަުހގެ ތެޭރގައި ިހމަނަންޖެހޭ ލިސްޓެއް ދެން  15ކުރާ ދުވަހުން ފެުށިގެްނ ކަންތައްތަކަީކ ެއ ގާނޫނު ަތންފީޛު

ސް ވެންކަުމަގއި ރަްއޔިތުން އަެނއްކާ ކަ މުޅި އެިތ އަަތުށް ޮގވީމާ މި ޒާުތގެ ކަންަތއްަތއް ހުުށަހަޅަިއގެން އެ  ،ނުނެރެވުނީމާ

ެނ މި ކަންކަމަކީ ގަބޫލުކުެރވޭ ދަނީ. ގެްނދާ ކަންތައްތަކެއް އަުޅގަނޑުެމން ތެރޭގައި ފެނިގެން މިމުންހޯބޯލެވުމަުށް ޓަކައި ކުރަ

ނޫނިްއޔާ  ،ކުރާ ދުވަހުޔާ އެ ަތންފީޛުނޫނެއް ެވއްޖެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ތަންފީޛުކޮުށް ނުހިންޭގނެ ގާކަމެއް ނޫން. 

ތިަޔައކީ އަުޅގަނޑަުށް ކުރަން ފެންނަ ކަމެއް ނޫނޭ ބުނެ އެކަން ، އިހިސާބުން އެ ގާނޫނެއް ިމ މަޖިލީހަުށް ފޮނުވަ އެ

ތަނަުށް ފޮނުީވމާ ދެން ރައްޔިތުން ކިޔާީނ  މި ހޭ. އެއް ައހަރު ފަހުން ގާނޫނާ ޚިލާފުވެފައި ދެން އެބަދަލުކުރަން އެބަޖެ

އެެއއް ނޫން. އެީއކީ ހަމަ ނޫްނ މަލުކުރުމަކީ؟ އެްއގޮތަުށް ޢަ އަުށް ކީކޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ މިއީތޯ ގާނޫނާމި

ނުވާނެ. ިދވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނާިއ  ވެސް ބަލަިއގަނެޭވނެ ކަމެއް ނޫން. އެކަންކަން އެހެން ވެގެނެއްއެްއގޮތަކަުށް 

އެްއގޮތަުށް މި ދައުލަތް ހިނގަންޖެހޭނީ. ނުހިނގަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އެ ާވހަކަ ނުދައްކައެއް ނުތިބެވޭނެ.  ގާނޫނުތަކާ

 ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.  ހަކަ ެދއްކޭނެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށްއެ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސިނާނަުށް. هللا އަރުވަނީ މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ސިނާން ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ންބަރު ޢަބްދުމައްޗަންޮގޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެ

މިއަުށް ހުުށަހެޅިފަިއ  (ނޫނު)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރާ ގާ 2015/32ނޫނު ނަންބަރު ގާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! 

ލާެޙްއ އޮތް އިޞްލާޙަުށް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، މި އިޞްލާޙަކީ މީގެ ޒާތަުށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑު ަވރަުށް ތާއީދުކުރާ އިޞް

ގޮެތއްަގިއ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ެއނގެންޖެހޭ. އެ ޖަމާޢަތްތައް  ކަމަުށް. ޚާއްޞަ

އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ކަންކަމަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސްވިަފއި އެަބ ހުންނަންޖެހޭ. މި ލިސްޓުކުރެ
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ަކންކަން ފެންނަމުންދާ މަންޒަރުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ  ނޑުމެންނަުށް މިއޮްތ ދުނިޔޭަގއި ައޅުގަ ވަުށަިއގެން މި

 ގޮުތަގއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިއަދު މި ބޫލުކުރާއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ހާލަތުަގިއ އަުޅގަނޑު ގަ، ކަުށަވަުރވޭ. އެހެންނަމަވެސް

ކުޑަ ަޤއުމެއް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ބިލުން ވަރަުށް ކުޑަ ،އުލުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ވަރަުށް ނާޒުކު އޮތް މާޙަ

 ފެންނަ މަންޒަރަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުަމކީ، ޚާއްޞަ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ފައި ގޮތެްއގައި ައޅުގަނޑު ފާހަގަުކރެވެނީ މި ލިސްޓު ސިއްރުކުރެވިފައި އޮންނަންޖެހޭތީއޭ. މި ލިސްޓު ސިއްރުކުރެވި

ދެކޮޅަުށް  ޔޭގެ ޤައުުމތަކުަގއި ޓެރަރިޒަމާފެނޭ ދުނި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު އެބަ ހުރެތޯއޭ؟ އޮންނަންޖެހެނީ ކޮން ސަބަބަކާ

ރެވޭ ަޤއުމުތަުކގަިއ ދެކޮޅަުށް އެންމެ ގަދަޔަުށް ަހނގުރާމަކުވޭ ަޤއުމުތަުކގަިއ، ޓެރަރިަޒމާ އެންމެ ވަުރގަދަޔަުށް ހަނގުރާަމކުރެ

ގޮަތކަުށް ގެނެްސގެން ޭއގެން އުފެދޭ މައްސަލަ.  ބޭފުޅުން ނަންތައް ވަކި  އްުމކޮުށްގެން ލިސްޓު އެލިސްޓުަތއް އާ އެ ކަންކަްނ، 

އެާއއެީކގައި ޭއގެ ސަބަބުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި، އަދި ހަމަ  އޭގެތެޭރގައި އެ ޤައުމުތަުކެގ، އެ ޤައުމުތަކުން އެކަންކަމަުށް

ފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެްނ ތަން އެބަ ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ޔަޤީންކަން ނުލިބިދާ ނުރަްއކަލުން ރައްިޔތުންނަުށް އެއަންނަ

މިދެންނެވި ، ދަނީއަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނިގެންގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ބައެއް މެންބަރުން ވަކާލާުތކުރާއިރު މިއަދު މިތާ

ދު ުށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެކަންކަމާ މެކިހާވަރަކަމެދު އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ކިހާވަރަކަުށްތޯ ވިސްނިފައި ހުރީ. އަސްލުތަކާ 

އުުލެގ ައޅުގަނުޑމެންގެ މި ކުޑަުކޑަ މާޙަ، ކެރޭނެއެީކަގއި އަުޅގަނޑަުށް ދަންނަވަން ވިސްނަނީ. އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ޔަޤީންކަމާ

ރާ ލިސްެޓއް އްމުކުގޮތަުްށ އެއީ އާ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މި ބިލުގައި ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ފާސްކުރި

ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ނުކުންނާނެ ފިތުނަ ވެސް އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭަގިއ  ކަމަުށް ެވއްޖެްއޔާ ގޮތުަގއި އޮތް

 އުފެދިގެންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ވެސް އިތުުރވެގެންދާނެ ކަމަުށް ފެންނާތީވެ، މިދެންނެވި އިްޞލާޙު ސަރުކާރުން މިއަދު މި 

ގޮެތއްަގއި މިކަން މިކުރެވެނީ ޖަމާޢަތުގެ  ބޫލުކުެރވެނީ. އަދި ޚާއްޞަކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަ ގޮތަުށް ހުުށަހެޅި އޮތް

ރި ފަރާތްތަކުން އެ ބޫލުކުެރވޭ. އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ ަދއުލަތް ހިންގުމަުށް ހުތެރިކަމަުށް ކަމަުށް އަުޅަގނޑަުށް ގަރައްކާ

ވިސްނުމުަގއި ތަުްށ މިކަންކަން ކުެރވޭނެ ކަމަުށް ބައްލަަވއި އެ ގޮ ޝާމިލުވާ  ފަރާތްތަކުގެ ހިމާޔަތާިއ ރަްއކާެތރިކަން މީަގއި

ވަަރުށް ތާއީދުކުރަން. ައޅުގަނުޑ ބޫލުކުރެެވނީ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވި ިއޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަ

ން މި ލިސްޓު ޤައުީމ ސަލާމަތުެގ ގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެ ބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި މި އިްޞލާޙުގައި ިމއޮތް ކަނޑަެއޅިފައި އޮތްގަ

ަހމަ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެނޭ. އަދި މިކަމުަށް ން ިސއްރުކޮުށްފައި ބޭްއވުމަކީ މިއީ ކަމަކަުށް ބައްލަަވއި މިކަ

 އެއުލުތަުކަގއި އާއްމުކޮުށްފައި ހުިރ ބައެއް މާޙަ، އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. މިެދންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ

 މީހުންނަުށް އެ ،އްމުކުރުުމގެ ސަބަބުން އެ ަޤއުމުތަކުގެ ކުރިމަތިވަމުންދާ ަކންތައްތަކާއި ކަންކަމަުށް، އެ މާަޙއުލުތަކުގެ އާ

ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތަކީ  ؟މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތަކީ ކޮބައިތޯ ދިމާވެފައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް؛

ޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުން ެއކި ގޮްތގޮތަުށް ސިފަކުރަނީ. އަުޅގަނޑުމެންެގ  ެމންނަުށް މިކޮންބައެއްތޯ ިމއަުށް ައޅުގަނޑު

ނުގެ ހަމާސްއަކީ ެއއީ ކުރެވެނީ. ެއއްބަަޔކު ަފލަސްތީ މި ގޮތަުށް ިސފަ އިސްލާމީ އެިކއެިކ ޖަމާޢަތްތައް އެކި ތަންތާ އެކި
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ގެ ބައެއް ޖަމާޢަތްތަަކކީ ެއއީ ޤައުުމގެ ސިޔާދަާތއި ނަންކު ލެބަޔަ ފްރީޑަމް ފައިޓަރސްއިން ގޮުތގައި ފާަހގަކުރޭ. އަނެއްބަ

ދެކޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގެ ތެޭރަގއި ވެްސ  މިނިވަންކަމަުށް ޓަަކއި ހަނުގރާމަކުރާ ބަެއއް ކަުމގަިއ ެއބަ

، އި ރައްކާތެިރކަމާމާޔަތާގެ ހިގެ މި ކުޑަކުޑަ ނާުޒކު ޤަުއމުހުރި ކަންތައްތަކުން އަުޅގަނުޑމެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި އައިސް

 ،ގޮތުން ވަކި ހަމައެްއގައި  ބޫލުުކރާދެންނެވި ކަންކަމަކީ އަުޅގަނޑު ގައަދި ރައްޔިތުްނގެ ރައްކާތެރިަކމަުށް ޓަކައި ވެސް މި

ލުކުެރޭވ ބޫފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަނޑު ގައުސޫލުތަެކއްަގއި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަންޖެހޭ. އެ ސަބަބަުށް ޓަކައި މި ހުުށަހެޅި

ޖަމާޢަތް ހިންގުމުގައި އެންމެ  ،ަލޙަތާއި މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނާއި ދައުލަތް ހިންގުމުަގއިތުަގއި މި ޤައުމުގެ މަޞްގޮ

ބޫލުކުެރވޭތީ މި އިޞްާލޙަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވަން. ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ގަ ފައިދާހުރި ގޮތް

 ތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދީދީއަުށް.އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އި އަ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ގެނެވޭ އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު  ުށް މިގާނޫނު( އަމުގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރު) 2015/32ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 ބެހޭ  މި ތާއީދުކުރާ ސަބަބުތައް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަސލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ

ސަުރކާރުގެ  . މިއީަތއް ވެސް އެބަހުރި މި މަޖިލީހުގައި ވެސްގޮތުން ކަންކަން ނިންމާ ކަުއންސިލުތައް އެބަހުރި. ކޮމިޓީ

ކަމަުށް މި ބިލުގައި ވެސް ކަނަޑއެިޅގެން އެބައޮތް. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިންމުމެއް ނޫން 

ނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުްނސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައުށް ދެއްވާ އެްޑވަިއެޒއް މީ. ނޫނީ މަޝްވަރާެއއް މީ. މިކަްނ ނެޝަ

އިން އެބަޮއވޭ  .ގެ މެންބަރު ޤައުމެއް. އދ.އެނގޭ އަުޅަގނޑުމެންނަކީ އދ އްވުން. މި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަމިގޮތަުށް ބޭ

ބޭފުޅުން ވެސް ބަލަިއގަންނަ މިންގަނޑުތަެކއް ކަނަޑއަޅާފަ.  ދުނިޔޭގެ ޓެރަރިޒަުމގެ މުހިއްމު ބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތައް އެ

ނަޑއަާޅކަުށް. ދުނިޔޭގައި ބާުރގަދަ ޤައުމުތަކުން ބައެއް ޓެރަރިސްުޓ އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ވަކިން އެ މިންގަނޑެއް ކަ

ބޭފުުޅންނަުށް ބެލެވޭ ޖަމާޢަތްތަކާއި ެއކަހަލަ ކަންތައްަތއް އެބަހުރި  ނޫނީ އެ ،ބޭފުޅުން ބަލައިގަންނަ  ޖަމާޢަތްތައް ކަމަުށް އެ 

ންނަުށް މީގެތެރެއަުށް ވަދެގެން ިމކަން ދެކޮޅަުށް ހަނގުރާމަ ވެސް އެބަކުރޭ. އަުޅގަނޑުމެ މީހުން އެއާ  ކަނޑައަޅާފަ. އެ

ގެ މީހުން އޮތީ. މި އުުޅއްާވ. ވަުަށއިގެން ކަނޑު މި އެބަ ވަރަކަުށް ރަުުށގެ ރައްޔިތުން ިދރި 183ކޮުށްގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

ުށް ނެތޯއޭ މިކަހަލަ ކަމެއްެގ ތެރެއައަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކިހާވަެރްއގެ ޔަޤީންކަެމއް ެދވޭ ސަމާލަތާއި ރައްކާތެިރކަމަުށް

ގޮތުންނާއި އަިދ  އިޤްތިޞާދީ ތި މުހިއްމު ވަރުގަދަ ަޤއުމުތައް؛ދުނިޔޭގަިއ ބާރުގަދަ ބޮޑެ އަޅުގަނޑުމެން ވަެދގަންނައިރު؟

ރީޢާއިްނ މި ޤައުމުތަކުެގ ސެިކއުރިީޓ ގަިޑއިރު ސެޓެލަިއޓުގެ ޛަ 24، ގޮތުން ވެްސ ވަރަުށް ވަރުގަދަ ަޤއުމުތައް  މިލިޓަރީ
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ސިފައިންނާއި  ން މަތީ ބޯޓުފަހަރުނގުރާމައަދި އެްއގަމާއި ކަނޑާއި ަވިއގެ ހަ އިންެއައރފޯސް ކަންތައްތައް ބަލަހައްަޓއި،

ންގެ ސަލާމަތީ ފާރުތައް މީހު ވެސް އެ ގަދައަުށް ަބލަހައްޓާ ޤައުމުތަކުަގއިފުލުހުން ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ވަރު 

އި އެ ދަނީ އެްއކަލަ މި ޖަމާޢަތްތަކާ ނުަށް އަމާޒުކުެރވެމުން މިމީހުން މަލާތައް އެފޫއަޅުަވއިލާފައި ގޮސް ޓެރަިރސްޓު ހަ

އޮންނަ ކޯޅުމުގެ ތެރޭން. އަޅުގަނޑުމެން ކީއްކުރަްނތޯއޭ މީގެތެރެއަުށް ވަދެގަެނގެްނ މިވަރަކުން އަުޅގަނޑުމެންެގ  މީހުންނާ

 ައޅުގަނޑުމެން ވަދެގަންނަން؟ އަުށްއަޅަނީ މިކަުމގެ ތެރެ ޕުޝްކުރަނީ ނުވަތަ ބާރު މި  ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިކަމަުށް އި

ހަމަ ، ެވސް މީގެ ތާއީދެއް ނުކުރަން ައޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރަނީ އަުޅގަނޑުމެން ބެލެންސްކޮުށްކަުށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އެްއގޮތަ

ތަކުން ބޫލުކޮުްށގެން އަުޅގަނޑުމެން އެ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތައް ކަމަުށް ދުނިޔޭގެ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްގަ

އެކަަމކު ެވްސ  ،އިން ކަނޑަައޅާ މީހުންނަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވެސް ބަލައިގަންނަ .ނޫނިްއޔާ އދ ،ނޫނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން

ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން އެ ބަލަިއގަންނަ ބަޔަކު ގެްނގުޅެންޖެހޭ ޤައުމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު  އެއީ ހާމަނުކޮުށް ސިއްރު

ގޮްތ ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ދެކޭީތވެ  ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ސަލާަމތާއި ރަްއކާތެރިކަން އޮތްދެކެނީ. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންގެ 

ާވހަކަ ދައްކާއިރު އަުޅގަނޑުމެން  ދަންނަވާލީ. އަުޅގަނޑުމެން މި ފަހަރު މި ވާހަކަ އަދިވެސް ެއއް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި

ވެްސ  ގޮތް. އަޅުަގނޑުމެންގެ އެތެރޭަގއި އޮތް ލަތު މިހާރުހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ހާއަބަދުވެސް ބަލަންޖެ

ދަނީ ކުރިއަުށް. ރާއްޭޖގެ ސަލާަމތާއި ރައްކާތެިރކަމަުށް ޓަކަިއ  އުޅެނީ ައބަދުވެސް ކޯޅުންަތއް މި އަޅުގަނޑުމެން މި

ނުދޭ ރުލުންޔިތުން މިއަދު ވެސް ެއއްބާން ބައެއް ރައްއިތެރެުށް ވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ސަރުކާރުން މިކުރާ ކަންތައްތަކަ 

ކުެރވެނީ މިހާރު ވެސް. ންގެ އިޤްތިޞާދު ފުނޑާލަން މަސައްކަތްދަނީ. އަޅުގަނޑުމެ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެން މި

ދަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ދުނިޔޭގެ ަބެއއް ޤައުމުތަކަުށް އެަތއް ބޮޑެތި  ރޭގައި ވެސް، އިްއޔެ ވެްސ، މިއަދު ވެސް މި

އެިކއެކި ެފއަރތަުކގައި ިދވެހިރާއްޖެ ބަިއެވރިވެގެން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންނަުށް ބޭނުންވާ ފައިސާ،  ޚަރަދުތައް ކޮުށްގެން

ާމލީ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތި ކިިހނެއްތޯ ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި  ކަން ހޯދުމަުށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުާރއިރު.މާލީ ތަނަވަސް

 އްކަލަކަުށް ޤައުމު ފޮނުވާލަންތޯ؟އި އަުޅގަނޑުމެން ޖެހެނީ އިތުރު ނުރަމިދަނޑިވަޅުގަ  އްކާތެރިކަން ބަލަހައްޓާނީ ެވސް؟ރަ

އެހެންވީމާ، އެކަން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަިއގަންނަ ކަެމއް ނޫން ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެންމެ 

އިންތިޚާބުކޮުށްފައި ވެރިން  ތުންހުންނަނީ ދިވެހި ރައްޔި ފައިދާހުރި ގޮތަުށް ކަންތައްތަްއ ނިންމަން އަޅުގަނޑުމެން މި

ތައް ނަންަގވާފަިއ އެިކއެކި ކޮމިޓީ ،އަދި ާރއްޖޭގެ ެއކިއެިކ ކަންކަމަުށް އެިކއެކި ަކުއންސިލުތައް ކަނަޑއަަޅއި ޤާއިމުކޮުށްފަ.

ގޮތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރާނެ. މި  ބެހޭ އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންވީ. މި ބިލާ ވެސް މި މި މަޖިލިސް 

މެން އަދި ހަމަ އެނބުރި ލު ދާނެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަުށް. އެ ކޮމިޓީން ނިންމާނެ މިއުަށް ގޮތެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުބި

ރައްޔިތުންނަުށް އިންތިޚާބުކޮުށްަފއި ތިބި މެންބަރުންނަުށް އެ  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބައޮތް މީަގއި އަުށް އައިމަމި ފްލޯ

ތަ ސައްތައިން ަސއް ވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ވެސް. ެއހެންމެންބަރުންނަުށް ފެންނަ ގޮތަކަުށް ވޯ

ލާފައި މި ޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ދައްަކއިކުރަންމުސްލިމު ދައުލަތެއް ގޮތަުށް އޮވެފައި، އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ރިޢާޔަތް
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ގަދަ ދައުލަތުން ގޮސް މުސްލިމުން ބޮލުަށް ރެޔާއި ދުވާލު ނިންމާލެވޭކަުށް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ބައެއް ވަރު

ބިނާތައް .  މުސްލިމުންގެ މަންޒަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ބޮންއަޅަިއ، އެތައް މުސްލިމުން މަރައިލާ

ޅު ފަރާތްތަކުަގއި ވީރާނާކޮުށްލާ ތަން ވެސް އެބަ ފެނޭ. މި ކަންކަން ކުުށްވެރިކުުރމުގެ ޤާބިލުކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިދިކޮ

ވެސް ނެތް. ހަމައެކަނި މިާހރު މި ބިލަުށް ބަހުސްކޮުށްފައި މި ބަލައިގެން، ނޫނިްއޔާ މި ހާމަކޮުށްލުމުގެ ޤާބިލުކަން 

ދައްކާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ހިތަުށްއަރާ ކިހާ ޒިންމާދާރު ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެތް ވާހަަކ 

ންނަުށް އޮތްއިުރ ައޅުގަނޑުމެތަކުގެ ތެޭރަގއި ގުޅިލާމެހިފަ. ަދއުލަތް އޮތީ މުސްލިމު ނޑުމެންގެ ާރއްޖެ މި އަޅުގަ

ފުނޑާލައި، ބިނާތައް ހުއްޓާ އެ ތަންތަން ވީރާނާކޮުށް  ކޮންމެހެންވެސް ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ މުސްލިމު މުހިއްމު މުޤައްދިސް

އަޅުގަނޑުމެން ނުރައްކަެލއްެގ ހަމައެކަނި ތަކުގައި ނެތި، އިދިކޮޅު ަފރާތް ބިލުކަެމއް އަުޅގަނޑުމެންގެއެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ޤާ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި ރެގެނެއް މި ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ އިބިލުަކން ހުތެރެއަުށް ވައްދާލުމުގެ ޤާ

ން ބަރާބަރަުށް އެބައޮތް. ކަފަހަރު މި ފުރުޞަތު ވެސް މި ހޯދީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަުރންނަުށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން

ިއ އޮންނަ ގޮތުން އެ . އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަހަޅާފަހުުށަވެސް ވަނީ ޔާން ވެްސ ައޅުގަނުޑމެން މާލީ ބަ

އެ ވާަހކަ ވެްސ ކުރަންވީ. ކުރަންޏާ ހާމަވެްއޖެއްޔާ މަޖިލީހުން އެ ހާމަނުުކރުން. މަޖިލީހުން ހާމަނުޖެހޭ އެއްެޗއް ހާމަކުރަން

ޔާން ހުުށަހެޅިކަން މި މަޖިލީހުަށް ހަުށް މާލީ ބައަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީ އްކެވީމަ މި ވާހަކަ ދެއްީކ.ދެ

 ކުރަންވީ. މައްސަލައެއް ނޫން.ހާމަކުރަންޖެހެންޏާ ހާމައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ދެން ގަާވއިދުގެ ގޮތުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މުބީނަުށް. އަޙްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ  ބިލެތްދޫމި އަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ވާ އްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ައޅުގަނުޑމެން ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފަިއ މިޝުކުރިއްޔާ އި 

ާވ އިޞްލާޙަުށް  މި އަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަްއޗަުށް ުހުށަހެޅިފައިުށް މި ިރޒަމް މަނާުކރުމުގެ ގާނޫނު( އަ)ޓެރަ 2015/32

 ގާނޫނަުށް މިމި އަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ! މި އަދު އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް ނުވަތަ 

ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތަްއ ކަމަުށް ބެލެވޭ ޖަމާޢަތްތައް ނީ ޙަޤީޤަތުގައި ުއޅެ ގެންނަން ބޭނުމަކަުށް ވެގެން މިގޮތަުށް އިޞްލާޙު 

 މީގެ ވާނެ ކަމަުށްއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަނޑައަޅަން ރަ  ޙަޤީަޤތުގައި ންބެހޭ ކޮމިީޓގެ މަްޝވަރާގެ މަތީ ޤައުމީ ސަލާމަތާ

ރެވުނީ މިފަަދ ނޑުމެންނަުށް މި ފާހަގަކުއޮތުމުގައި އަުޅގަޮއންނަ އޮްނނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މި ކުރީަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއި މި

ސަލާމަތީ ލިސްޓަކީ  މިޓީއަުށް މަޝްވަރާކުެރވުނުއިުރގަިއ މިބެހޭ ކޮ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގައިލުމު ލިސްޓެއް އެކުަލވައި

ވުނު އެހެންެވގެން، ގެނެ ؛ކުުރން ރަނގަޅު ނޫން ލިސްޓެއް ަކމަުށް އެ ބޭފުޅުން ނިންމަވާފަިއާވތީވެއްމުސަބަބުތަކަުށް ޓަަކއި އާ 



57 

 

އިޞްލާޙެއް މި އިޞްލާޙަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ައުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި ައނެއްކާެވސް ވާދަވެރި އިދިކޮޅު 

ެވސް ގެެނވޭޯތ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ތަން  ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންނަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް އޮޅުންއަރާ ގޮތަުްށ މި ވާހަކަތައް

ގައި ވިސްނަންޖެހޭ ަވރަުށް ބޮޑަުށް އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭއި ވަރަުށް ދެރަވަރުގެ ކަމެއް. ތުގަމި ފެންނަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަ

ކިހާވަރެްއެގ  މި ޤައުމަކީ، ހިނގާއްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލަމާްއޒަތްތެރި ރައީސް، ާއދެ! އަޅުގަނޑުމެން މި ދަކަމެއް އި

ޭދތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮުތގަިއ  ބާރުގަދަ ޤައުމެއްތޯ؟ ައޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ބަޔަކާ

ސިޓީެއއްޯތ ކޮުށް ރަސްމީކޮުށް ހަދާއިރުގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ އޮތީ ކޮން ކެޕޭތައް ކަނޑައަޅަިއ، އަުޅގަނޑުމެން އިޢުލާންޖަމާޢަތް

ުށް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކޮންބަެއއްތޯ ޖަމާޢަތްތަކާ ދެކޮޅަބޮޑެތި  ންކޮޅުަތކުަގއި އުފެދިފައި މިހިރިކަ މި ދުނިޔޭގެ އެކި

ސާބިުތކަމެްއ މައިދާުނގަިއ ކިހާވަރެްއގެ  އިގުރާމައިގަ ކިހާ ހަނރުތަކެއް، ލިޓަރީ ބާކިާހވަރެްއގެ މި؟ ޙަޤީޤަތުގައި

ުށް އަުށް ީކއްެވގެންތޯ ހަލާކެްއގެ ތެރެއައުުމގެ ކެޭޕސިޓީަގއި އެބަހުރިތޯ؟ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ

ކަުމގައި. މިއީ ކަންުނުކރަންވީ މި ކަން އިޚްތިޔާރުައޅުގަނޑުމެްނ ކީްއެވގެންތޯ މަޑުމައިތިރިކަާމއި ކެތްތެރިއުޅެންވީީކ. ދާން

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުމެއް. މިއީ އަޅުގަނޑުެމން މި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލުަށް 

ކޮޅު ގޮތުން އިދި ންމުމެއް. މިފަދަ ކޮންމެ ކަެމއްަގިއ ސިޔާސީ މަންފާ ަނގަިއގެްނ ސިޔާސީޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ނި

ބޮޑަުށް މި ބޭފުޅުންގެ  ވަރަުށް ކެއް ދައްަކިއގެން ރައްޔިތުންމޮޅު ވާހަކަތަ ފަރާތްތަކުން ބާރުވެރިކުރުަވއި، ރައްޔިތުންނަުށް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ މިއީ މިފަދަ ނިންމުންތައް ، ޖެއްސޭތޯ މަަސއްަކތްކުރަމުން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ އިއިގަ އަވަ 

ގެންނަނީ ވަރަުށް ހެޮޔ ނިޔަުތގަިއ. މަޖިލީހާ ހަމައަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި މިފަދަ އިޞްލާޙުތަްއ  އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައި

ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅު ނިޔަތުަގއި. އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ މިއީ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއްގެ

ދުވަުހ ން ކެޕޭސިީޓއެއް ުހރި ބައެއްތޯ؟ އިހަުށްކޮކޮުށްގެން ލިސްޓުތަެކްއ ނެރިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އިޢުލާން

އެންމެ  ވަރުގެ. ީމގެ މަނަަވރެއްަގއި އޮތް ތަނަުށް އައި އިންޑިާޔގެ ބޮުޑ މަނަވަރެއް އައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި 

 ފިޔަަވޅުައޅަިއ،ދެކޮޅަުށް  ތޯ މިފަދަ ޖަމާޢަތްތަކާއަުޅގަނޑުެމން ކިހިނެއްދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ކެޕޭސިޓީއަކީ.  ޕްޓަރެއްހެލިކޮ

އްމުކޮުށް މި ކަްނަކން ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެތޭ ެއ ކެޕޭސިީޓއެއް. އާ  ަތއް ނެރެލިސްޓު ،އަނެއް ކަމެއް ކޮުށް 

 މިއީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ެދރަވަރުެގ ކަމެްއ ޙަޤީޤަތުަގއި  ދަނީ؟ ްތކުރަމުން މިކީްއވެގެންތޯ ިމކަން ޮއޅުވާލަްނ ބަޔަކު މަަސއްކަ

 ގެއަޅުގަނޑުމެން ،އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ،އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީވެސް އި 

ވެސް ިމކަމާ ރާސާަތކެއް ކުެރވިގެން އަނެްއކާދިކުރިމައްޗަުށް މިހާރު ހުުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ރަނގަޅު 

ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  މިގެންދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑުންރަނަގޅު ިނންމުންތަކެއް ނި ންޔާއި ަމޝްވަރާގެ މަތީލަފަފަރާތްތަުކގެ ގުޅޭ 

ުކޑަ ަޤއުމެއް. ަވކިން ަވރަުށް ކުޑަ ،އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ިދެވހިރާއްޖެއަކީ ވަރަުށް ާނޒުކުއުއްމީދުކުރަން. 

ވަުރގެ  އަޅުގަނޑުމެްނެގ ލަޝްކަރުތަކުގެ އެނެތް.  ތަނަވަސްކަމެއް އެ މިންވަރަކަުށެއް ޚާއްޞަކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މާލީ

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ރެްއވި ގޮތަުށް، އަުޅގަނުޑމެންގެ އި އެ ާފހަގަކު އިކެޕޭސިޓީތަެކއް ހުރީކީ ނޫން. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ކުރީގަ 
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ަވިއެގ  ރަަހއްދާއިމުިޅ ޤައުމު ވަުށަިއގެން ަކނޑުގެ ސަ ތަކުން މި ޤައުމު ބަލަހައްަޓއި،ފާހަގަކުިރ ގޮތަުްށ ސެޓްލަިއޓު އެ

އަންނަ ޤައުމެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މިފަދަ  އްދުތަކުން ބަލަހައްޓަމުންހަސަރަ

ޖަމާޢަތެއްގެ  ފުޅުން އެ ޖަމާޢަތްތަކަކީ ޓްރަރިސްޓްގެްނ އެ ބޭކުެރވިޓުތައް އާއްމުޑެތި ޖަމާޢަތްތަކާ ދެކޮޅަކަުށް ލިސްބޮ

މަވެސް، ޮކުށްގެންނެއް. އެހެންނަންނަކަުށް ނުިތބެވޭނެ އެހެންނެއް އާއްމު ކޮުށްގެްނ އަުޅގަނޑުމެގޮތުަގއި ިޑކްލެއަރ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން  ހާޒިރުވެ ތްތަކަުށްބެހޭ ފަރާ ކަމާ ،ަތްއ ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަުށްއަޅުގަނޑުމެން އެ ލިސްޓު

ކޮބައިކަން މި ލިސްޓުތައް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބެހެއްޓިދާނެ ސާފުކުރެވޭ ގޮތަުށް ތަކަުށް މަޢުލޫމާތު ތްބޭނުންވާ ފަރާ

ުށް ބޮޑަުށް ގޮުތގައި ކަނަޑއެޅިފައި ހުރި ޖަމާޢަތްތަކަކީ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ވަރަ މެންނަުށް ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތަކުގެއަޅުގަނޑު

ތްތަކުން ކުރަމުން ެވސް މި ކަންކަްނ އޮުޅވާލުމުެގ ނިޔަތެއްަގއި މަަސއްކަތްަތއް ިއދިކޮޅު ފަރާ މިއިން ކޮންމެ ކަެމއްަގއި

ނިޔަުތގަިއ  ހެޔޮ ،އުޅެނީ އަބަުދވެސް ސަުރކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ރަނަގޅު ކަންތައް  ބޭނުމަކަުށް ެވެގން މި ދަނީ. މީގެ މި

އަންނަނީ. މި ނޫން އެއްެވސް  ނގަޅު ކަްނތައްތައް ަރއްޔިތުންނަުށް އޮުޅާވލުމުގެ މަސައްކަްތކުރަމުން މިކުރަމުން އަންނަ ރަ

ވެްސ  މަސައްކަތްކުރަނީ. ބޭރު ދުނިޔޭގައިމިއަދު އެ ބޭފުޅުން  އްވެސް ިސާޔސަތެއް އޮެވގެން ނޫންވިސްނުމެއް އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ، ހިރާއްޭޖގެ އިސްތިުޤލާލު ނަގާލައިދިވެ ،ާޓލައިނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަުގވައްއަންމި މަސައްކަތަކަުށް ެވގެން 

މަސައްކަްތކުރަމުން މިއަދު ީދނުގެ ވަހުދަތު ނަގާލުމަުށް ޓަަކއި  ބަލައިގެންފަިއވާ އިސްލާމް ސައްަތއިން ސައްތަ  ރައްޔިތުން

 ވެސް މި މަޖިލީހުގައި  ދަ ވާހަކައެއްއަްނނަ މަސައްކަތަކީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބަޔަކު ކޮންމެފައެ ކުރަމުން އެ ބޭފުޅުން 

ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އާ ވާހަކަތަެކއްމިއީ .ެވސް ދައްކަފާނެ ވެސް ދައްކަފާނެ. ކޮންމެ ތަނެއްގައި

ުްށ ބޮޑަުށް މިީއ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ވަރަްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިީއ އިމިއަދަކު އަަލކަުށް އިވެމުން ައންނަ ވާހަކަތަެކއް ނޫން 

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑުމެން  އުއްމީދުކުރަންމިއަދު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަުްށ ބޮޑަުށް 

މި ކަމަުށް  ގެންގުުޅންހުރި ފަރާތްތަކާ މެދުގައި މަޝްވަރާކުެރވި ރަނގަޅަުށް ކަމާ  ؛ުށް ުކރެވިގެން މި މަޝްވަރާތައް ރަނގަޅަ

ންެގ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެ ހަމަ ތާއީދުކުަރން ނިމިގެން އަންނާނެ ކަމަުށް. ވަރަުށް ޮބަޑުށް އަުޅގަނޑު ގޮތްތަކެއް ރަނގަޅު 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޓަަކއި.އިިއޞްލާޙަުށް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުުކރިއްޔާ. ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފަިއވާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނާޡިމަުށް. މުޙައްމަދު މެންބަރު އްޒަތްތެރިއި  ދާއިާރގެ ޞަތު މި އަރުވަނީ ަވއިކަރަދޫމިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރު

 

 ނާޡިމް ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

ދުނީ ބައެއް ބޭފުޅުން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަުށް އެޝުކުރިއްޔާ އި

ެއއް ޝުޢޫުރތައް އެބަޖެހޭ ފާޅުކޮުށްލަން. ދަްއކަވާަފއިވާީތވެ ދެން އަޅުގަނޑު ވެސް ހިތަުށްއެީރ ައޅުގަނޑު ވެްސ ބަވާހަކަ
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ގަިއ މި ގެނައި އިޞްޙު ުށް)ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަ 2015/32ގާނޫނު ނަންބަރު  އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި

ދަބު އެބަ ބުނޭ އައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ގާނޫނުން ންޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެޭރގަހާމަކުރަ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތައް

ކޮންބައެްއކަން  އީމެންނަުށް އެއަހަރުގެ  މުްއދަތައް ޖަލަުށް ލުން. އަޅުގަނޑު  15އަހަރާއި  10 ،ޮއވޭ ކަނޑައެޅިަފއި އެބަ

ޑުމެންނަުްށ އަުޅގަނބަޔަކާ ގުޅި ނުވަތަ އެ ބަޔަކަުށް އެ ނުވަތަ ވަކި ޖަމާޢަތަކީ އެ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއްކަން ނޭނގި  ނޭނގި

ދަނީ.  ގޮތް ނޭނގި ތިބެ ބޮޑު ޙުކުމަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން މި ނަުށްކަމަުްށ ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އްޖެއެހީތެރިކަމެއް ެވވި

 .ފުެޅއްވަރަުށް ގާތް ބޭ ،ކުރީ. އަުޅގަނުޑގެ އަޚްތީވެ އަޅުގަނޑު މިކަން ފާހަގައެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަުށް މިަކން ހާމަވާންޖެހޭ

ކެޕޭސޓީ ނެިތ އަުޅގަނޑުމެންގެ ފާހަގަކޮުށްެލވިގެން އެ ދިޔައީ. މަނިކުފާނު ދައްކަވާ އަޑު ވާހަކަ ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެންނާ 

އދ. ެއއްޗެިހ  ވަރަުށް ރަތް މަހަުށް ނުގޮވާ އެ ކަމެއް. އެހެންނަމަ،އަުޅގަނުޑ ގަބޫލެއް ނުކުރަން މިކަން ކުރާ ވާހަކަ. 

ދީ ހެދުމަކީ އެއީ ޮކންފަރެންސްއަުށް ފާޑުފާޑު ނޫސްޅުގަނޑުމެްނގެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަުރގެ ލީޑަރުން ބަްސބުނީމާ އެއަ  ކިޔަިއ،

 މެންނަުށްއަުޅގަނޑު ުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން އެކަން އެ ކުރަީނކީ. ެއއީއަޅުގަނޑުމެން ޤާބިލުކަން އޮެވގެން ކަމަ

މިއީ އި މި ކަންކަން ހިނގަމުންދާތީވެ. ކުރިމަތީގަ  ގެޖެހުނީ އަޅުގަނޑުމެން ވަގުތު މިހެން ބުނަން މި މި ،މި ދަނޑުވަޅު

ދުނިޔޭެގ  އދ. ޖަމުޢިއްޔާ ނުވަތަ ވަރުގަދަ ތިބީ ވެސް ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ައޅާލަންއަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ 

ވެސް ސަރުކާރުން އެއްޗެހި ކިަޔއި، އަެނއްކާ  މި ވަރަުށް މަހަުށް ނުގޮވާޔާތައް، މި ޖަމުޢިއްޔާތަކަުށް ރަތްބޮޑެތި ޖަމުޢިއް

މަުށް އެހީތެރިކަމަުްށ ވުމަުށް ގެނައުްއޔާ އެންމެ ކުޑަމިނުން އެމް.ޑީ.ޕީ މި ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލު އްޖެކަމަކަުށް އެދި

ޚަބަރު  ތަކުންކަމަުށް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ނޫސް ަގއިއދ. ަޖމުޢިއްޔާ ،އް ޖަމުޢިއްޔާ ވެްސ ދުނިޭޔގެ އެންމެ ބޮޑު އެ އެދުނީ 

ކްލަބު ކަމަުށްާވ  ަދންނަވަނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުިޅވަރުެގ ެއއް ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިސާަލކަުށް މި ލިބެމުން މި

ރުފިާޔ  10އަުޅގަނޑު ނިއުރޭޑިއަންޓަުށް  .ވާީތވެ ކްލަބަކަުށް ޓްސް ކްލަބް އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާސްޕޯސް ނިއުރޭޑިއަންޓް

ފުޅުންގެ ހިތުގައި ނުވަތަ ސިއްރު ލިސްޓުގައި ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއް ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓު ހަދިޔާކުރުމުން މި ބޭ 

އޮތީ ެއ  ޖަމުޢިއްޔާއެްއގެ ގޮތުަގއި ނުަވތަ ކްލަބެއްގެ ގޮތުަގއި ނިއުޭރޑިއަންޓު ހިމެނިއްޖެ ކަމަުށް ަވންޏާ އަޅުގަނޑު އެ

ކަމުގެ ގަނޑުމެން މިކަން ފާޅުކުރަންޖެހޭ ންވީމާ، މިއީ ައޅު. އެހެފަުނވަތަ އެ ޖަާމޢަތަކަުށް ބައިވެިރވެވި ގައިޖަމުޢިއްޔާ

ރިސްޓު ޖަމާޢަތް ޮގތުގައި ޓަރަ ހެއްކެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑ މި ދައްކާ ވާހަަކއަކީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

އަުްށ އދ. ޖަމުޢިްއޔާ، ފައިހި ިކޔާއެ ވަރަުށް ެއއްޗެ އަުށް ހިްތވަރެއް ހުރެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އދ. ޖަމުޢިއްޔާ .ކަނޑައެޅެންޖެހޭ

ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިކަން  ؟ރިސްޓު ޖަމާޢަތް ކީްއވެޯތ ކަނޑަނޭޅެްނވީއެްއޗެހި ކިާޔ ކަމަުށް ވަންޏާ ޓަރަ

ކުރުމަުށް ޖެހޭތީވެ އެ ގާނޫނު މި ތަންފީޛުގޮތުން މިކަން ކުރަން ވާންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު އެދެީނ ވެސް ގާނޫނު ބުނާ

ަވއިހުދު އަުށް އިރުދަނީ ކަނުކަލޯ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ސިފަވެގެން މި .ން މި އެދެނީ މި ސަބަބުތަކަުށް ޓަކައިއަޅުގަނޑުމެ

 .ދޮގު ތެދަުށް ހަދަންވެގެން ކުރާ މަަސއްކަތްއަުޅގަނޑު ިމހެން މިދެންނެވީ، . މިާސލެއްގެ ގޮުތގައި ދެއްކުން މި ސަރުކާުރގެ

ވެސް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަަކ ތަަކުށްވޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި ބިލަުށް އެްއގޮމިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލެއް ނުކުރެ



60 

 

ން ފަހު މި ދޭތެރެއި ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކުމަުށް ރުޞަތަކަުށް މި އެދުނީ އަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑު ވެސް ދެވަނަ ފު .ދަންނަވަން

ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ.  ބަލައި، މަުށްކަ ނޑަުށް ެވސް ފުރުޞަތެއް ލިބިދާނެއަުށް އަުޅގަބައެއް ބޭފުޅުން ދެއްކި ވާހަކަ 

އްޖެ ކަމުގައި ހީކުރަން. ޝުކުރިއްާޔ ކޮްނމެވެސް ޖަވާބެއް ދެވި އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެއަުށް 

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް ޓަކައި.އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުށް. ޙިލްމީهللا ެމންބަރު ސަޢުދުިއއްޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިރާގެ  ތިނަދޫރުވަނީ ތު މި އަހާރު އަޅުގަނޑު ފުުރޞައާދެ! މި

 ުށް.ޢަރީފަ ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ންނޮިޅވަރައެއަުށްފަހު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނަން 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޙިލްމީ هللاސަޢުދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ތިނަދޫ

ިރޒަމް މަނާކުުރމުގެ ގާނޫނު( އަުްށ މިއަދު )ޓެރަ 2015/32. ގާނޫނު ނަންބަރު ަރއީސްތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަ

ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ަވރަުށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އާެދ! އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަުށް 

ސަބަބަކަުށް ވަނީ މިކަން މިގޮތަުށް، އިޞްލާޙު  ބަހުސްކުރެވޭ ވަރަުށް ވުރެ ީސރިއަސް މައްސަލަެއއް މި މައްސަލައަކީ.

ގެންނަން ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ފަރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާަމތާ ބެހޭ މަޖިލިސް ކަމުަށް ވާތީވެ. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެންގެ 

ދެއްވާ ލަފައަީކ ހުރި ފެންވަރާއި އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުރި ކެޕޭސިީޓއާއި މި ހުރިހާ އެއްަޗކަުށް ބަލާފައި އެ ފަރާތްތަކުން 

އެީއ އަުޅގަނޑުމެން ހިތުން ުރހުމުން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ލަފައެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގަޫބލުކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންެގ 

މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި މެންބަރުންނަކީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ދަންނަ ބައެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، މިފަދަ ޤާބިލުކަމެއް ހުިރ 

ގެ މަްޝވަރާ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބުނީމަ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އެައުށް ތަބާވާން. ދެން މީގަިއ ފަރާތްތަކެއް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް ކުެރވިފައި ހުރި ކަމަީކ، މި ގާޫނނު ހެދިއިރު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ؛ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުެގ 

އީ މުސްތަޤްބަލުަގއި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބިގެންދިަޔ ލަފަޔާއި މަޝްވަާރ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ހޯދިފައިނުވާކަން. އެ 

ފިލާވަޅެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ގާނޫެނއް، ާޚްއޞަ ގޮތެްއަގއި ޚައްސާސީ ާގނޫނެއް ހަދާ ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ 

ރަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްަވރާ، ލަފާ ައޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކު

ދުނިޔޭގެ މިހާރު ކަންތައްަތްއ ހުންނަ ގޮތުން ެއއްބަޔަކަުްށ ޖިހާދުކުރާ، ނޫނިއްޔާ އެީއ ޤައުމީ ޖިހާދެއް ކަމަުށް ބަާލ 

، ޖަމާޢަތްތައް އަނެއް ބަަޔކަުށް ެޓރަރިޒަމް، ނޫނީ ޓެރަރިސްޓް ަޖމާޢަތްތަކެއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގުކރެވިގެން އެބަދޭ. އެހެްނވީމާ

އަދި ބަެއއް ބޭފުޅުން ފާަހގަުކރެއްިވ، އ.ދ އިްނ ނިންމާފައި އޮންނަ ލިސްުޓގަިއ މެންބަރު ޤައުމުތަުކގެ ޖަމާޢަތްތަކަީކ 

އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނޭ އެއީ ޓެރަރިޒަމް ނޫިނއްޔާ ޓެރަިރސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮުތގައި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ 

ނަުށް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދަންނަވާ ކަމަުށް ެވްއޖެއްޔާ އ.ދ. އަުށް ވެސް ދަންނަވަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުެމން
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އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަރޯސާވެޭވކަުށް ނެތޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ކުދި ގޮތަުށް ބަލާފައި ިއނގޭތޯ. މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ 

ނުގައި މަރާލައިގެން އެ ދަނީ އިޒްރޭލުން. ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ، ކިތައް މީހުންތޯ ފަލަސްތީ

ކޮންކަމެއްތޯ ކުރީ އ.ދ. އިން އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި؟ އެހެންނަމަވެސް އިރާޤު ކަހަލަ ތަންތަން ހަމަ އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ 

އްޓައިގެން. މަޖިލީހުން ގަރާރުތައް ފާސްކޮުްށގެން ކަންތައްަތކެއް ހިނގަމުންދިޔައިރު އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހަމަ ތިބިން ބަލަހަ

ޓިވީތަކުންނާއި އަދި ރޭިޑއޯތަުކން އެ މަންޒަރުތައް ބަލައި، އަުޑއަހަމުންދިޔައިން އަުޅގަނުޑމެން. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ 

ގޮތަުށް އޮންނަ ކަންތައްަތކަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ެއވަުރގެ ަވސީލަތެއް ނެތި އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުދި ޤައުމުތައް، ނޫނީ ުކަޑ 

ނދު ެއގޮތަުށް ައޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކޮުށްފި ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮުޑވެގެންދާނެ. ޤައުމަކަުށް ވާހި

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ދުނިޔޭގަިއ އެބަތިބި އަުޅގަނުޑމެންނަުށްވުރެ ސަފުން މާ ވަުރގަދަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް. 

ޞަތު، ނޫނީ ޤާބިލުކަެމއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުެއްއ ނެތް. އެހެންކަމުން، އެފަދަ އެ ޖަމާޢަތްތަކާ ކުރިމަތިލުމުެގ ފުރު

ޖަމާޢަތްތައް ރުޅިއަރުވާަލއި، ނޫނީ އެފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުަށް ގޮންޖަހާލައި ކަންތައްަތްއ ކުރާ ކަމަުށް ެވއްޖެއްާޔ 

ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުެރިވގެންދާނެ. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ 

ޤައުމަުށް. އާދެ! އަުޅގަނޑުެމންގެ ވަިކވަކި ފަރުދުންނަުށް ވުރެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުުމ އިސްވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން 

 ޖަމާޢަތަކަުށް އެހީތެރިވެދޭއިރު، ޚާއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ހަނގުާރމަވެރި ޖަމާޢަތަކަުށް އެހީތެރިެވދޭއިރު، އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ 

އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިވެޭދ ަކމަުށް ވެއްޖެްއޔާ އެއަުްށވުރެ ުކރިން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތުގަިއ ދަންނަވަިއގެން ެއއީ ޓެރަރިސްްޓ 

ޖަމާޢަތެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބަލައިލެވިދާނެ. އެހެންކަުމން، އެ ޖަމާޢަތަުށް އެހީތެރިވުމުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ނިޔޭގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަާމޢަތެއްގެ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކުެރޭވ ޖަމާޢަތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން ފަސްޖެހުމެއް ނެތް. އެކަމަުކ ދު

އެްއގޮތަކަުްށވެސް އެހީތެިރވިީދގެންނުވާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިކަން މިގޮތަުށް އޮންނައިުރ 

ރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުަގއި ނޫނީ ަބޔަކަުށް ޓެރައަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ެވސް ހާލަތު އޮތީ ހަމަ މިފަދަ ގޮތަކަުށް. އެއް

ޓެރަރިސްޓް ބައެްއގެ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކުރާއިރު، އަެނއް ބަޔަކަުށް ެއއީ ޤައުމީ ބަޠަލުންގެ ގޮުތގައި ވެސް އެަބ 

ުށް ދެން ފާހަގަކުރެިވގެންދޭ. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ގޮތަކަުށް އޮތް ތަެނއްަގއި ދުނިެޔއާ ހިސާބަުށް ދާިއރު އަުޅގަނޑުމެންނަ

ކަންތައް ވާނެ ގޮތް ިވސްނައިލަްއވާ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ިއޞްލާޙު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާަގިއ 

އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކއިުރ އިތުރަުށް ވިސްނައިލާަފއި ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް، ައދި އިތުރުކުރަން ވެސް ޖެހޭ 

ރުކޮުށްަލއިގެން މި އިްޞލާޙު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގެެނިވދާނެ. މިއީ ވަރަުްށ މުހިއްމު ކަމެއް އޮތް ކަމަުށް ވެއްެޖއްާޔ އިތު

އިޞްލާޙެކޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ، ދެންމެ އަުޅގަނޑުމެންެގ 

މުތަކުަގއި ވެސް ޮބޑެތި ބިޔަ ލަޝްކަރުަތއް އެބަހުރި. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަުކރެއްވިހެން ކައިީރގަިއ ހުރި ޤައު

ވެސް ރުޅިއަުރވާލަިއ، އަދި  އެހެންކަމުން، އެ ޤައުމުތައް ވެސް ރުޅިއަުރވާލަިއ، އަދި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތައް

މަންފާއެއް،  ރިސްޓުން ޖަމާޢަތުގެ ތިބި ބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތައް ވެސް ރުޅިއަރުވާލުމަކުން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ލިބޭނެޓެރަ
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ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ. ޭއގެ ބަަދލުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭނީ، ލިބިގެންދާނީ ޭއގައި ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ގެއްލުންތަެކއް. 

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެހާ ޤާބިލު ނޫނިއްޔާ އެހާ ވަުރގަދަ ލަޝްކަރުތަކެއް އޮތް ޤައުމަކަުްށ ނުވާ ހިނދު، އަދި އެހާ 

ުށް ނުވާ ހިނދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަުމން ލިބޭނެ ގެއްލުން އަޅުގަނުޑމެން ތަޞައްވުރުކުރަންޖެހޭނެ. މުއްސަނދި ޤައުމަކަ

އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާއިުރ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރާއިރު ެވސް އަުޅގަނޑުމެްނ މި ކަންތަކާ ދޭތެރޭގައި 

އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން، އެކަން އަުޅގަނުޑ  ވިސްނަންޖެހޭނެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން

ފާހަގަކުރަމުން މިއަދު އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ މި އިޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމޭ. ދެްއިވ 

 ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ޝުކުިރއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ންނޮޅިވަރައާދެ! 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޢަރީފް ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިާރގެ ނޮޅިވަރަން

ރައީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި މި އިޞްލާޙާ މެދުަގއި އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ކަންބޮުޑވޭ. އަުޅގަނޑު ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަްތތެރި `. 

ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ަވރަުށް ކުޑަކުޑަ ރަުެށއްަގއި، ައކަކިލޯމީޓަރެއް ވެސް ހަމަނުވާ  މި އިޞްލާޙާ މެދުގައި ކަންޮބޑުވަނީ

ރަުށެއްަގއި ދިރިުއޅޭ، ވަރަުށް އެުކވެރިކަމުެގ ޗޭަނކުން ެއކަުކ އަނެަކކާ ގުޅިލާމެހިފައިާވ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އަންަނ 

ގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ެއނގޭ، ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް ރައްޔިތަކަުށް ވާތީ. އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެވއްޖެްއޔާ އަޅު 

އެނގެން އެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ނިންމަވާފައި އޮތީ. ެއއީ އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެންޖެހޭ 

ެއކުަގއި އުޅުުމެގ  އެުކވެރިކަމުގެ ދިރިުއޅުމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނޭނގި ނަމަވެސް އެކަހަލަ ބަޔަކާ ގުޅި،

ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންގެ އަުޚންނާއި އުޚުތުން އެަތއް އަހަެރްއގެ ދިގު ުދވަސްތަަކކަުށް ހުރަޭގަގއި ބަންދުވެ ހުންނަންޖެހިދާނެ 

ޅުަގނޑުމެން ސާބިތުކަމާ އެކުަގއި ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުެރވޭީތވެ. އަުޅގަނޑު މި ަވގުތުަގއި ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަ

ނަވަންޖެހޭ އެއްެޗއް ސާބިތުކަމާ އެުކަގއި ައދި އެހެން ރައްޔިތަކަުށް ކަމުަގއި ވިަޔސް ދަން ރިެއއް ކަމުަގއި ިވޔަސް،ވެ

ހިނގާުށޭ. އްެވސް އެެޖންޑާއެއް ނުބާްއވަމާއެ ހިނގާުށޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހަތުގައި މަކަުރެވރި ހިޔަޅުދަންނަވަމާ

 ުޅގަނޑުމެންގެ އެްއވެސް ރަްއޔިތަކަުށް އަނިާޔއެއް ލިބޭ ކަހަލަ ގޮަތކަުށްއަޅުގަނޑުމެންގެ މަކަުރވެރިކަުމގެ ދަުށުން އަ

މިކަން  އޭކުރާ ކަންތައްތައް މާދަމާ ނޫން ކަންނޭނގެ ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ މިއަޅުގަނޑުމެން ކަމެއް ކޮުްށގެން 

އެބަ ނެރެންޖެހޭ. ތެރިަކން ކުރިޔަުށް ލާޞްއިޚު އަޅުގަނޑުމެން، ީމތި އައިސް ހިފާނީ. އެހެންވީމާ ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންގެ ަގއިަގއި

ޖެހިފައިވާ ގްލޯބަލް ދުނިޔެެއއްަގއިކަން. އުޅެނީ ވަުށާ މި ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން ދިރިއަޅުގަނޑުމެން ގަ
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އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ފެންވަޅެްއގައި އޮތް، ފެންވަަޅކަުށް ުއފަންވި ބޮކެްއގެ ގޮުތގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ިވސްނުން 

 ..މަެއަކނި އޮތް ފެނުނު މަންޒަރަކީ.ައޅުގަނޑުމެްނނަުށް މި ކާއިނާތުގައި ހަ ،އްޓަިއގެންބަހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާ އަރުވަނީ ވިލިނގިލީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނައަުރވާަނން ކެންދޫ ދާއިރާއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ފަހުުށް. އެއަުށްސަޢުދު ހުސައިނަ

 

 ސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙު

ގުިޅގެން ވާަދވެިރ  ގެެނވޭ ިއޞްލާޙާ ުށް މި)ޓެރަިރޒަމްެގ ގާނޫނު( އަ 2015/32ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގުިޅގެން ކޮންމެވެްސ އެްއޗެކޭ ދަންަނވާލުމަުށް އިތުުރ ފުރުޞަތަކަުށް މި އެދުނީ.  ތަކުން ދައްކަމުންދާ ވާަހކަތަކާތްފަރާ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ަސއްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ަޤއުމެއް. 

ނިޔޭގައި، ދުނިޔެމަތީެގ ނާޒުކު އެންމެ ުކޑަ ޤައުމު. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުޅި ދު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިންޑިޔާ ަކނޑުަގއި އޮތް

މިތަނުން އެކި ކަންޮކޅުތަކުން ދުނިޔޭެގ ެއކިެއކި ސުވަުރގެެއއް ފަދަ އެންމެ ައމާން، އެއްަބިއވަންތަ ދުނިޔޭެގ އެތަން

 މި "ޓެރަރިޒަމް" ،ޤައުމު. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެފެންވަރުގެ ބޭބޭފުޅުން ުޗއްޓީ ހޭދަކޮުށްލެއްވުމަުށް އަންނަ އެްނމެ ނާޒުކު 

ތަކަުށް ރިޢާޔަތްކޮުްށ ަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން އެކުަލަވއިލާފައި އޮންނަ ލިސްޓުމާނައި ބަސް މި

ުޅގަނޑުމެންެގ ރުމަކީ ެއއީ އައަޅުގަނޑުމެން އަިމއްލައަުށް ައނެއްކާ ޓެރަިރޒަމްގެ ޖަމާޢަތްތަކޭ ކިޔާަފއި ޖަމާޢަތްތަކެއް އާއްުމކު

ތު އެަކމަުށް ތަންދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން. ސައްތައިން ަސއްތަ އިސްލާީމ މުޅި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަ

ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން މެން އެފަދަ ޖަމާޢަތްތައް އާއްމުގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުްއގައި ޓެރަިރޒަމް ޖަމާޢަތްތަކުޤައުމެ

ކުރުން ކަހަލަ ކަމަކުަށް ވެގެންދާނީ. އިްއޒަތްތެރި ލައަުށް ދިވެހި ޤައުމު ޓެަރރިޒަމްގެ ޖަމާޢަތްތަކާ ހަނގުރާމަ އިޢުލާންއްއަމި

ެޓރަރިޒަމް ފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުން  ،ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ރައީސް. ދުނިޭޔގެ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަުށް ދިމާވެފަިއ އޮްތ އެންމެ

ބަޔަކު ތަޅާފޮޅުމުެގ  ބަޔަުކ އަނެއް ދިފައި އޮތް ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއިން ެއއްޤައުމުތަުކގައި އުފެ  ނުވަތަ އެ

ދަނީ ކުރަމުން. މިފަދަ ކޮންމެ  ނަތީޖާއަކަުށް ބޮޑެތި ދާޚިލީ ހަނގުރާމަތަކެއް ިއސްލާމީ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މި

އެުކަގއި ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްާކ ކުރަން. ހަމައެއާ ާފހަގަ ކަމެއްގެ އަީޑަގއި ބާރުގަދަ ޮބޑެތި ޤައުމުތަކުން ތިބިކަން

ުްށ ައޅުގަނޑުމެްނ ާލ މިފަދަ ގޮވާލުންތަކަ. ނުވަތަ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މުޖުތަމަޢުން ގޮވައިއދ ،ވާހަކަތަުކގެ ތެޭރގައި 

ވަރަުްށ ރޭ މިތާގައި. މިއީ ކޮންމެ ކަމަކަުށް އިޖާބަދޭންޖެހޭ ކަމުގަިއ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެބަ ހާމަކު އިޖާބަދޭންޖެހޭ ކަމަުށް،

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަަލއެްއ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ހުޅަނގުެގ ޤައުމުތަކުން ެއއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމަުށް ަޓކަިއ 

ނުވާނެ  އީމި ެއގޮތަުށް ގާނޫނު ފާސްކުރަންވީތޯ؟ ފާސްކުރޭ. އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކުން ގާނޫނު ވެސް އެބަ
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ފަތާިއ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަުށް . އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ދީނާިއ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަގާތަެކއްކަންތައް

ން ލަފާގެ މަތީ ދެއްވީމަ އެމްހޫރިއްާޔއަުށް ޤައުމީ ސަލާމަާތ ބެހޭ މަޖިލީހުން ލަފާރިޢާޔަތްކޮުށް ރައީސުލްޖު

ބެހޭ  ޤައުމީ ސަލާމަތާ، ނުކޮުށްލިސްޓް އާއްމު އޮތީ މި ދެްއވާފަިއ މިއިމިއަދު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކޮޅަުށް މި ިހންގޭ ހަރަކާތްތަކާ އެީކަގއި، ދެ މުގެ ދަުށުން ރާއްޖޭގެ ަރއްކާތެރިކަާމއި، ޓެރަރިޒަމާމަޖިލީހުގެ ބެލު

ެއކީަގިއ  ތްތަކާ އްކައިން މިކަމަުށް ުކރާ މަސަ .އދ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަާކ އެީކަގއި އަިދ ދުނިޔޭަގއި 

ުހއްޓުވުމަުށް  ީދގެން ޓެރަރިޒަމްފަދަ ފަރާތްތަކަުށް އެއްބާރުލުންޤައުމުން ވެސް އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް އަުޅަގނޑުމެން މި

ތްތަކުން ކޮންމެ ކަމަކުަށް އިދިޮކޅު ފަރާ، އޮތީ. އެހެންވީމާ ކުރުމުގެ  މާނައިަގއި މިކަން ކޮުށްފައި މިޓަކައި މަސައްކަތް 

ތަުށް ނުބައްލަާވ. . ރަްއިޔތުންގެ މަޞްލަޙތަުށް ނުބައްލަވާޤައުމީ މަޞްަލޙަތު އެބަ ފުުށުއަރާ. ޤައުމީ މަޞްލަޙަ، ހަދާއިރުދެކޮޅު

މިއީ ވަރަުށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަމެއް. މިތާަގއި ވާަހަކދެއްކެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާޅުކުރެްއވި ޝުޢޫރުަގއި 

ކޮޅުަށް ދެ ނޯންނާނެ ކަމާއި، އެމް.ޑީ.ޕީން އިސްލާމް ދީނާ  ދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް ލާމްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމެްއަގއި ިއސް

އްިކއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ. އިއްޒަތްތެިރ އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރާެނކަމުެގ، ކޮުށްފައި ނޯންނާނެކަމުގެ ާވހަކަދެ

ޙައްމަދު ނަޝީދު. ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ކުީރގެ ރައީސް މު

ދީނަުށް  ދީނަުށް ޮގންޖަހާފައި އިސްލާމް ހުޅަނގުގެ ޮބޑެތި ޤައުމުަތކަުށް ޒިޔާރަތްކުާރ ކޮންމެ ދަތުެރއްަގއި އިސްލާމް

އްަގއި މި ބެޚިޠާ . އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރޭޑިޔޯވަނީ ހިންގާފަ ެއތަކެއް ހަރަކާތްތަކެއްފުރައްސާރަކުރުމުގެ އެަތކެއް 

ިއ ތިބި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކުރެ ކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ލިބިދާނެތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގަަގއި އެހެން ދީންތަކަުށް އަޅުކަން ދިވެހިރާއްޖޭ

ނަޝީދު. އިއްޒަތްތެރި  ަޤއުމަުށް އެ ސުވާލު ދޫކޮުށްެލއްވީ އޭުރގެ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރަީއސް މުޙަްއމަދު ސުވާލުއުަފއްދަަވއި،

 ،ބޮުޑވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ައޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ހިނދުކަންރައީސް. މިއީ 

 އްބާރުލުންދޭން. މިއަދުގެ ރައީސް،ތު ހިމާޔަތްކުރަންޏާ މިފަދަ ކަންކަމަުށް އެމެން އެބަޖެހޭ މިއަދު ޤައުމީ މަޞްލަޙައަޅުގަނޑު

ގައި ނުލާހިކު ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް އުަފއްދަވަމުން. އަުޅގަނޑުމެންނަީކ އެކީ  ގެންދަވަނީ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާ ރައީސް ޔާމީން މި

ވަންތަކަްނ  އްގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ މި އިސްލާމީލަެތއްެގ ގޮުތަގއި މުޅި ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މުޖުތަމަޢެއިސްލާމީ ދައު

އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމުން  ތް ފައި އޮދަމަހައްޓަވަމުން އެ ގެންަދަވނީ. މިއަދު ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަުށް ދިމާވެ

ބޮޑަުްށ  އެީކގައި އެންމެވަތަ ފަލަސްތީނުެގ ރައްޔިުތންނާ ޖަމާޢަތަުށް ނު އަރަިއގަތުމަުށް ޓަަކއި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަކީ އެ

ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާޢަތަކީ ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުަގިއ  ،ކުރަމުންދާ އެއް ޤަުއމު. އެހެންކަމުންވަކާލާތު

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެކޭ  ޖަާމޢަތަކީ ދިވެހި ެއއްެވސް ަރއްިޔތަކު ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ގަނޑުމެންނަުށް ކަނަޑއެޅިާދނެތޯ؟ޅުއަ

ތިއްބެވި އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ތާއީދުކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެްސ  ސް ރައްޔިތަކު. ޚުދު އެމް.ޑީ.ީޕގައި ނޭދޭނެ އެއްވެ ބުނާނެތޯ؟

ޖެހެނީ  އަުޅގަނޑުމެން މި، ުށް ތާއީދެއް ުނކުރާނެ. އެހެންވީމާ ޖަމާޢަތެކޭ ނުބުނާނެ. އެކަމަކަ ހަމާސް ޖަމާޢަތަކީ ޓެރަރިޒަމް

 .ތަުށް ޓަކަިއ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިފަދަ ކަންކަން..ކަން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމީ މަޞްލަޙަމިފަދަ ކަން
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް. ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަކެންދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަ އަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙު

ދުވަްސ މަސް 8ނުވަތަ  7ގަކޮުށްލަނީ މީގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގަިއ އަޅުގަނޑު ފާހަ

 ރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ކަނޑަައޅައި ުދވަހުގެ ތެޭރގައި ޓެ 15އޮންނަނީ  ނު ގާނޫނެްއަގއި މިމަޖިލީހުން ފާސްކުރެވު ކުރިން މި

 8މަސް ނުވަތަ  7ން ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާނުކުރައްަވއި، ފަހު ދުަވސްމަސް 7ުށް ާޝއިރުކުރަންވާނޭ. އެހެންވީމާ، އާއްމުކޮ

ސަރުކާރު ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  މި، މާ. އެހެންވީފަހުން އަނެއްާކ އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅުއްވަނީ ދުވަސްމަސް

ަމސް ފަހުން އެ ޒިންމާ އަދާނުކުރަްއވާފައި މިއަދު ވަަޑއިގެން  8މަސް ނުވަތަ  7 ،ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮތް ޒިންާމއެއް 

ވާ. ައޅުގަނޑު ބޭފުޅާގެ ޕާީޓގެ ބޭފުޅުން މެދުވެރިކުރައް  އެ ޅުްއވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށްއަނެއްކާ ބިެލއް މި ހުުށަހަ

މަސް ވަންދެން ގާނޫނަުްށ  7ގައި ހިތުމުދެންނެވީ ގާނޫނަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށް ހިތާމަކުރަން އިނގޭތޯ. ޙަޤީޤަތުގައި މިހެން މި

ރަންޖެހޭނޭ އޮްއވާ އެއަުށް ޢަމަލުނުކުރަްއވަިއ، ކުޮގތަކަުށް ޢަމަލު ާގނޫނުގައި ކަނޑަެއޅިގެން ަވކި ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްނުހިއްތަވަިއ،

ބައި ުއވާލަން. ނުވަތަ  މިއަދު ވަަޑއިގެން އަނެއްކާ ބިެލއް މި ހުުށަހަޅުއްަވނީ އެ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަމަލުނުކުރަްއވައިރައީ

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު އިބާރާތުން ަކޅާއި ހުދުން ލިޔެަފއި އެަބއޮތް 61ނޫނުއަސާީސގެ ބަދަލުކުރަން. އެ ހުުށަހަޅާއިުރަގއި ޤާ

މަލުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ އެއްަޗކީ އަދި އެކަމެްއ ޢަިހ ދައުލަތުަގއި އުޭޅއިރު ދިވެިހރައްޔިތުން އެ ެއއްެޗްއގެ މައްޗަުށް ިދވެ

ކޮުށްަފއި ކޮންމެ ެއއްަޗީކ އާއްމުކޮުްށ ޝާއިޢުނުވަަތ ، ކުރުމުން ނުވަތަ ނުކުރުމުން އަދަބެއް ލިބޭނެ ކޮންމެ ކަަމކީ

މަކީ އެއީ ކުުެށއް. ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގައި ބަިއވެިރވެގެްނ އޮންނަންޖެހޭ އެއްޗެޭކ. ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއްގައި ބަިއވެިރވު 

ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް އަންނަ ވުރެ  ކުމަުށްވުރެ ގިަނ އަހަރެއްގެ ޖަލު ޙު އަހަރަުށް 12ކުރުމަކީ މީހުންނާ ގުޅިގެން ޢަމަލު އެ

ނަުށް ކުުށަކަުށް އަރައިގަެނވޭނެ ރަްއޔިުތން ކުުށެއް ކަމަުށް ރައްޔިތުން، އް. މާސިންާގ ކުުށެއް. އެހެންވީމާސިންގާ ކުުށެ ބޮޑު

ެއީއ  ،ވާނަމަންކަމެއް ކަާމއި، މިވެިނ ޖަމާޢަތަކާއި މިވެނި ބަޔަކާ ުގޅިއްޖެ ކަމަުށް ކަންތައްތަާކއި، ކުުެށއް ކަމަުށް ވަނީ ކޮ

 ަޙކީ ވާ އިޞްލާ ައޅުގަނޑު ދަންަނވާނީ މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި މި، ކަމަުށް ރަްއޔިތުންނަުށް އެނގެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ  ކުުށެއް

ހަމަ  ވަނަ މާއްާދގެ ައކުރާިއ، އޭގެ ރޫހާ 61އޭގެ އަކުާރއި،  ؛ކަނޑަެއޅިގެން ޚިލާފު ވަނަ މާއްދާއާ 68ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ގޮތަކަުށް ކަެމއް  ރަްއޔިތުން ކުުށްވެރިކުާރއިުރގައި ރަްއޔިތުން ގާތު ވަކި، ން ޚިލާފު އިޞްލާޙެއް. އެހެންވީމާކަނޑައެިޅގެ

ނގެްނޖެހޭ ކޮބައިކަން ޓެރަރިސްްޓ ންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނަުށް އެބަ އެނގެނޑުމެންނަުށް އެއަުޅގަ ކުރަން ބުނާއިރުގައި

 ގެްނޖެހޭ، ރައްޔިތުންނަުށް އެބަ ެއނގެންޖެހޭ ކޮން ޖަމާޢަތަކާނނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެޖަމާޢަތްތަކަކީ އި

ރައްޔިތުންނުަށް ، ކިހިނަކުންކަން. އެހެންވީމާ ވާނީ ގުޅުނީމަ ވަނީ. ުށްނީމަކަން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތަކާ ގުޅުނު ކަމަގުޅު
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ލުކުރާ ގޮުތގައި މިއީ ހަަމ ބޫ މެން ރައްޔިތުން ކުުށްވެިރކުރާނީ؟ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަނޭނގި ކިހިނަކުންތޯ އަުޅގަނޑު 

ވަކި ބަޔަަކުްށ ތަ ކުރުމަުށް ޓަކައި ނުވަނުމެްއގަިއ ވަކި ބަޔަކު ހިމާޔަތްލުމާިއ، މަކަރުގެ ތެރެިއން ވަކި ސިޔާސީ ބޭއޮޅުަވއި

ޤައުމީ ސަލާމަތަުށް އިނގޭތޯ ކުރުމަުށް ޓަަކއި ގެެނވުނު އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. މިގޮތަުށް ޖެއްސުންކޮުށް ގޯނާ

ބޫުލކުރާނީ ައޅުގަނޑުމެން ބަިއވެިރވެފަިއވާ އަުޅގަނޑު ގަ، ވާަނމަ ތަުށް ޓަކައި މިކަން ކުރާ ކަމަުށްަޤއުމީ މަޞްލަޙަ، ޓަކައި

ޢަމަލުކުރައްާވ  ބޭފުޅުން އެ ހުއްޓޭ. އެ  އްޔާތައް އެބަހުއްޓޭ. އދ. ފަދަ ބޮޑެތި ޖަމުޢި އްޔާތަކެއް އެބަ ގެ ޖަމުޢިނިޔޭދު

ޕޯްލގަިއ ވެްސ އެބަ ަބިއވެރިވަްނ، އަދި އަޅުގަނޑުމެން އިންޓަރ ،ންކަނޑައެޅިަފއިާވ އުސޫުލގެ މަތީ، ންއުސޫލުެގ މަތީ

ފަރާތްތަކަކީ  ފަިއވާތަކުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކުގެ ގޮތުަގއި ަކނޑައަޅާމިފަދަ ޖަމާޢަތް، އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ

 އިގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ަކނޑައަޅަންޖެހޭނެ. ދެންމެގަޖެހޭނެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކުއަޅުގަނޑުމެން ވެސް ކަނަޑއަަޅން

ބޫލުކުރަްނ، ވެްސ ގަ ަރއްަވއިފި. އަުޅގަނޑުެގ ާވހަކަ ފާހަގަކުهللاިޙޒްބު  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާަހގަކުަރއްަވއިފި

ދައްކަނީކީ ކޮންމެހެން ބޭރުގެ މީހުން ކިޔާހާ އެއްޗަކަުށް ައޅުގަނޑުމެން އާެއކޭ ކިޔާ ވާހަަކއެއް ނޫން.  އަޅުގަނޑުމެން މި

ޑެތި އަދަބުތަަކކަުށް ރައްޔިތުން ބޮ ،ރަްއޔިތުން ކުުށްވެރިކުާރއިުރގައި ނޑު މިތާ ފާހަގަކުރަން އެބަޖެހޭ، ައޅުގަ ،އެހެންނަމަވެސް

 ،ނަމަތްތަކަކީ. އެހެންނޫންނގެންޖެހޭ ކޮބައިކަން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢައިރުގައި ރަްއޔިތުންނަުށް އެބަ އެހުުށަހަޅާ

. މީގެ ސަބަބުން އިއްޒަތްތެރި ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނޭނގެ މާދަމާ މީގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވާނީ ކޮންބޭފުޅަކަުށް

ގެއްލުމެްއ ެއކަމުން ބޭފުޅުންގެ ތިމާގެ ބޭފުޅަަކުށް ވެސް  ވެދާނެ. ައދި ތިލުން މެންބަރަކަުށް ވެސް ގެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ވަރަުށް ، ބުން  ެގއްލުންވެދާނެ. އެހެންވީމާވެދާނެ. އަދި ަރއްޓެްއސަކަުްށ ވެސް ޭއގެ ސަބަ

ޖަމާޢަތްތަކަީކ  އެ  ،ވާނަމަތްތައް އޮތް ަކމަުށް ޖޭަގއި އެފަދަ ޖަމާޢަނގެންޖެހޭ ކޮބައިކަން ާރއްސާފު އިބާރާތުން އެ ، ސާފުކޮުށް

ޢަތަކީ ކޮބައިކަން އެ ޓެރަިރސްޓް ޖަމާ ،ވާނަމަ ެއފަދަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް އޮތް ކަމުގައި ކޮބައިކަން. އަދި ދުނިޔޭަގއި

ކަމަުްށ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން.  ނގެންޖެހޭ. އަދި ެގޒެޓް ވެސް ކުެރވެންޖެހޭވަރަުށް ސާފު ޞަރީޙަ އިބާރާުތން އެބަ އެ

ވަނަ މާއްާދއާ  61ހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނުައސާސީގެ ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ މި

 ބޫލުނުކުރާ ވާހަކަ. ވާތީ އަޅުގަނޑު އެ އިޞްާލޙު ގަ ގެން ޚިލާފަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ިއސްލާޙެއް ކަުމަގއިކަނޑައެޅި 

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 . ދީއަުށް. ެއއީ ދެވަނަ ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

ނީ އިތުރު ފުރުޞަތެއް އަރައްމުކަމުން އަޅުގަނޑު ހިތަުށްބިލުގެ މުހި އަޅުގަނޑު މިހަމަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދައްަކވައިފި. އަުޅގަނުޑ ގިނަ ބޭފުޅުން ވާަހކަފުޅު ައުށް ވަރަުށް 2015/32ހޯދީ.  ލާނަމޭ. އެހެންވެ މި ފުރުޞަތު މިހޯދައި
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ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އެ މަލުކުރަން ނުފެުށުމަކީނޑައެޅިަފިއވާ މުއްދަތަުށް ަތސްދީގުކޮުށް ޢަކަ ބިލުަގއި ބޫލުކުރަން މިގަވެސް 

ކުރިން ވެސް ހަަމ މިކަހަލަ މުހިއްމު ޚައްސާސީ  ބޫލުުކރަން މީގެގައަުޅގަނޑު އެކަމަކު  އެ ވިދާުޅވިހެން މައްސަަލއެއް.

 ރިނުކުރެވި ދިޔައިރު ކޮބައިތޯއޭ މި އިްއޒަތްތެއި ހުންނަ މުއްދަތުތަކަުށް ޢަމަލުން ކަނޑައެިޅގަމައްސަލަތަކުަގއި ޤާނޫނުއަާސސީ

ަރއްޔިތުންެގ  ވަނަ އަހަުރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2009 ްއެވގެންތޯއޭ؟ކޮުށް އެކަން ނުކުެރއްވީ ކީމެންބަރުން މިކަމަުށް އިހުތިޖާޖު 

ުސވާލުކުަރްއވަންވީ ނޫންތޯ. ބަހުސްކުރަްއވަންވީ  އޮތް މުއްދަތަުށްތޯ ބޭއްވުނީ؟ ބު ބާްއވަން ކަނޑައެޅިަފއިމަޖިލީހުގެ އިންތިޚާ

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ަކއުންސިްލ ގާނޫނަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ އުފައްދަންޖެހުނު ކައުންސިލް  ނޫންތޯ. ހަމަ އެ އަހަރު

ރަުށްރަުށުގެ ދަފްތަރުަގއި ލައި،  ޚިލާފަުށް ތަންތަނުަށް  މީހުން ގާނޫނާ އެ ،އްޔަންކޮުށްަކއުންސިލްތަކަުށް މީހުން ޢަ ނުއުފައްދާ އެ

 ހާހުން މީހުން އިތުރުކޮުށްގެން ދިޔައީ އެއީ ގާނޫުނގައި އެ  70 ،އިން 60 ޖަހައި، ތިބި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވަކި ޕާޓީއަކަުށް

 ވަނީކީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު މިއީ  ނޫން މިކަން ތޯ އަުޅގަނޑު ދަންަނަވނީ. މިހެނެއްގޮތް ކަންތައް ކުރަން އަންގާަފއި ޮއތް

ހިރާްއޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެޭހ ިދވެ .މައްސަލަެއއް ތުންނަުށް ކޮންމެހެން ވަރަުށް މުހިއްމު ޚައްާސސްރައްޔި ދިވެހި

ވުރެ ބޮޑު އެހެން  ަޤއުމީ ސަލާމަތަުށް އެުރވީ.މަޝްވަރާ އަުށްކޮމިޓީން ަވިކ ގޮތަކަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޝްވަރާއަުރވާ 

އްޔިެތއް ކަމެއް ނޯންނާނެ. ދިވެހިރަްއޔިުތންގެ ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިކަން އިސްކުރަން އެބަޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަްއޗަުށް. ރަ 

ސަލާމަތާިއ  ނުދާނެ. ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ނޫނުއަސާސީ ވެސް ދެިމގެންޅޭ ތަނެއްަގއި ގާނޫނެއް ދެމިގެންނުދާނެ. ޤާދިރިނޫ

މަލުނުކޮުްށ ޢަގާނޫނުތަކަުށް  ،ން އެބަޖެހޭ. ގާނޫނުތައް ހުއްޓަން އަުޅގަނޑުމެން އެބައޮތް ރައްކާތެރިކަން އޭގެތެޭރަގއި ހިމެނެ

ން ަރއްޔިތުންނުަށް ކަހަލަ ާގނޫނުގެ ގޮތު ބަެއއް ޢަމަލުކުުރން ހުއްޓާލަން ޤާނޫނުއަސާީސގައި އެަބވޭ ބައެއް ގާނޫނުތަކަުށް

ރޭަގއި ުކއްިލ ތެހާލަތްތައް މެދުވެިރކުރީމަ. ޭއގެރައްކާތެިރކަން ަކުށަވަރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަަކއި ބަެއއް ކަހަލަ  ސަލާމަތާއި

ަވގުތީ ގޮތުން އާދޭ ބަެއއް ކަހަލަ ގާނޫނުތައް ިވދިގެން އެބަ  . އެއާ ގެ ަކންތައްތައް އެބަޮއވޭކުރުމުނުރައްކާ އިޢުލާން

ަރއްޔިތުންގެ ަޤއުމީ ސަލާމަތާ  ކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޑުޖައްސާލަން ހިންގުން. މި .ސަސްޕެންޑް ނޫނިއްޔާ ހުއްޓާަލން

 ގާނޫނާ ޚިލާފޭ ކިޔައިގެން މި ތެރޭގައި ގާނޫުނގައި ަވކި މާއްދާއެއް ނަަގިއގެންގުޅިފަިއވާ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މީގެ

ބޮޑު ގާނޫނީ ޯލޔަރެއް ވެްސ ނޫން. ވަކީެލއް ވެސް ނޫން.  ވާހަކަދަްއކާތީ ައޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން. އަޅުގަނޑަކީ މާ

 ކަމަުށް މު ނުކުތާއެއްމެހެން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ މުހިއްލާއިރު މީ ކޮންއްސަުށް ބަލައިހުރި އެއްޗެ  އެހެންނަމަވެސް ލިޔެފައި

ައސާސީ އޮތުުމގެ ބޭނުމެއް ވެްސ ނޫނުތަނެްއަގއި ގާނޫނެއް ނޯންނާނެ. ޤާ ދަންނަވާލީ. ަރއްޔިެތއް ދިރިނޫޅޭ ވާހަކަ ވާތީ އެ

އުޅެނީ ދުނިޭޔެގ ބޭރު ޤައުމުތަުކގެ މީހުްނ  ކުރަނީ. އަުޅަގނޑުމެން މިއްޔިތުންެގ މައްަޗުށް އެ ތަސްީދގުނޯންނާނެ. ރަ

 ނުޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން. އެއަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ. ުއޅޭކަުށް  ކަުށް އުޅެންތޯއޭމީހުން އުޅޭހާ ގޮތަ އެ ގެންކޮޕީކޮުށް

ދަނީ.  ވެސް އެތި ނުރައްކާަތއް ކުަރމުން މިހާރުަދުށް ބޮޑެވެސް ނުޖެޭހ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާބަލައިގަންނާކަުށް 

ުށް ޓަކައި އިޤްތިޞާދުކުރަން. ައއި.ޓީ.ބީ ރަނީ ރައްޔިތުންނަކު ރައްޔިތުްނގެ ފަިއސާ ހޭދަކޮުށްގެން މަސައްކަތް މި  ،ދައުލަތުން

ެގއްލުމެއް  ،ރައްޔިުތންނަުށް ދެރައެއް ކޮންމެހެން ވާހަކައަކީ މިކަމުން ދިވެހި ުކރަނީ؟ މިއީ ރަގއި ކޮންކަމެއްތޯ މިފެއަ
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ން ީކްއވެގެންތޯ ދައްކަވާ ބޭފުޅު ކުރާ ވާހަކައްކަނީ. ރައްޔިތުންގެ ަފިއދާއަުށް މަސައްކަތްދަ ވާހަކަ މި ނޫނޭ މި އެއްލިބިދާނެތީ

ނުުކރަންވީ. މިތާގައި މިހާތަނުަށް  ތްއްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރަން މަސައްކަލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުަރން، ރަދައު

އެކު އަުޅގަނޑަުށް ދަްއަކންކެރޭ ވާހަކަ. އަުޅގަނުޑގެ ވަނީ. މީ ޔަޤީްނކަމާ  ކުރި ކޮންމެ މަސައްކަަތކަުށް ހުރަސްއަޅާފައި

ދީނީ ނަޒަަރކުން  ،އެންމެ ރަނގަޅު ނަުށް ލުޔެއް ލިބޭ ކަހަލަ ކަމެއް؛ވަނީ. ރަްއޔިތުން ކޮުށްފައި ކަންކުރިމަތީގައި މި

ޔުނިވަރސިީޓއެްއ  އްލުމެއްތޯ ރައްިޔތުންނަުށް އޮތީ؟ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އިސްލާމީގެ ލައިލާއިރު އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީން ކޮންބަ

މީ މުސްލިމު ދައުލަތެއް. މުސްލިމުން މިތާ  ުށް ކޮން ެގއްލުމެއްތޯ އޮތީ؟ތުންނަގާނޫނީ ގޮތުން އުފެއްދުމުން ދިވެހިރައްޔި

ކުރީމަ ހަމަ މިއާ ދެކޮޅަުށް ަވކާލާތުކުރަނީ. މިއާ ދެޮކޅަުށް ތިބީ. މި ޔުނިވަރސިޓީ ވުޖޫަދުށް ގެނައުމަުށް ަޓކައި ބަހުސް 

ކުރުމަުށް ޓަަކއި އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު އުލަތުގެދަ ރާއްޭޖގައި ިމހާތަނަުށް މި ނީ. މި ފާސްކުރަން ވޯެޓއް ނުދެއްވާ. މިވޯޓުދި

ެދއްާވފައި ނެތް. އެއްވެސް ކަމަަކުށް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުްށ އްތަކުގެ އެްއވެސް ކަމަކަުށް ވޯޓުމި ކުރެވުނު ކަންތަ

އަހަރުގެ ަދއުރެއް ވެްސ  5ޔާމީން ވެރިކަމަުށް ަވޑަިއގެންނެިވއިރު ޭއގެ ކުރީގެ هللا ބޭނުންވެފައި އެބަތިބި ރައީސް ޢަބްދު

ތައް ޚިދުމަތަކުްނ ހަމައަުށް ައސާސީ އެ އަތޮޅު ފޭދޫއާ ތުރާކުނުން ފެުށިގެން އަްއޑު  .ޔަ. އުތުރުން ފެުށިގެން ހއދި

ރައްޔިތުންނަުށް އަގުހެޔޮކޮުށް އަތްފޯާރ  މަޙްރޫމްވެފައި ތިބީ. ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި ސްކޫލް އިމާރާތާއި ބަނދަރުތައް ހެދުމާއި

ހިސާބަުށް ކާބޯތަކެތި ޖެހިފައި އޮތީ. ރައްޔިތުްނގެ ޖީބު  ވި ސަރުކާރުން އަތްުނފޯރާވިދާޅު ހިސާބައް ކާބޯތަކެތި ގެންނަން 

މިއާ ދެކޮޅުނަަހއްދަވާުށޭ. މިހާރު ރަްއޔިތުންެގ ކުރަނީ.  ސަރުކާރުން މަސައްކަްތ މި ދެްއވުމަުށް ޓަަކިއ މިވަސްކޮުށްތަނަ

އިން މި ދައުލަތް ަވއްާޓލަން މަސައްކަތްނުކުރަްއޗޭ. ސަލާމަތާއި ނުރައްކާތެރިކަން ިއންތިހާއަުށް ބޮޑުވާ މަްއސަލަެއްއގެ ތެރެ

މިއީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ. ޤައުަމުށް އިޚުލާޞްތެރިވާުށޭ. ރަްއިޔތުންނަުށް އިޚުލާޞްތެރިވާުށޭ. 

 ވެސް ތިމަންނާ އޮތީ ުށްގައި ވާހަކަދެްއކިދާނެ ކޮންމެ މީހަކައްޔިތުންނަުށް ވަފާތެރިވާުށޭ. މިތާ ރައްޔިތުންނަުށް ތެދުވެރިވާުށޭ. ރަ 

ހުރިހާ  ،ވެސް ދެްއކިާދނެ. އޭގެ ވާހަަކއަކީ  ވެސް. ކޮޕީ ވެސް ހުުށަހެޅިދާނެ ކޮންމެ ގޮތަކަުށް އަދި މާލީ ބަޔާން މިހެންނޭ.

އޭަގއި ދެ ރުފިޔާ ަބއި ހުރި  ،ބަހައްޓާަފއި އޭތި އި ަރއްޓެހިންގެ ެއކައުންޓަުށް ލާދަރިންނާ އި،އެްއޗެއް ވާހަަކއަކީ އަނބިންނާ

ނޫންތޯ. ހުންނާނީ މާލީ ބަޔާން ދައްކާފަ. އެ ަބޔާންތައް ހުުށަހަޅަންވީ މަުށް މާލީ ބަޔާން ހުުށަހެޅިދާނެ. އަުޅގަނޑުމެންކަ

ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެްނގުޅޭ މީހުން  ނުކުރާުށޭ. މިފަސާދަކުރަން މަސައްކަތްއެކަމަކު މިކަހަލަ މަކަރުވެރި ރޭވުންތަކުން ޤައުމު 

 ކުރަނީ... ކަމެއް މި ހުރިހާ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް. މަޚްލޫފަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ެދކުނު ގަލޮޅުއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި އަޅުގަނޑު މިހާރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު
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އުޅޭ އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭަގިއ  ިވގެން މިނާކުުރމުގެ ގާނޫނަުށް ގެނެޒަމް މަރައީސް. ޓެރަރި ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި އާދެ! 

ފަދައިން  އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ކަންބޮުޑާވކަން ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުން. އާދެ! އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ 

 އެބަޖެހޭ ދެއްތޯ؟ ނޭނގި ކުުށެްއކަން އެނެގންރައްޔިަތކަުށް ެވސް ކުރެވެނީ ކޮން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ކޮްނމެ ދިވެހި 

ކޮންެމވެސް ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތަކަުށް ވެދެވޭ އެހީެއއްގެ ސަބަބުްނ  ،ބަިއވެރިެވވޭ ޖަމާޢަތަކުން ހުރެ އަޅުގަނޑަުށް ޮގއްސަ

ނޫންތޯ؟  ޖެހިއްޖެއްޔާ އެއީ މައްސަަލއެއްއަހަރުދުވަަހުށް ޖަލަުށް ދާން 25ން ެވގެ އަޅުގަނޑަކީ ބޮޑު ޓެރަރިސްަޓކަުށް

ކުޑަމިނުން އަުޅގަނޑު  އެންމެ، ޖެހެނީ ޤައުމީ ސަލާމަތަުށް ޓަކައި ކަމަުށް ީމގައި ފާހަަގކޮުށްފައި އޮތީމަސިއްރުކުރަން

ގަބޫލުކުރަން އެހެންވެއްެޖއްޔާ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ތިއްެބވި އެންމެ އިސްފަރާތްަތކުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ 

ތަނަުށް ގެނެްސ  ސަބަބު ނަމަވެްސ ހާމަކޮުށްލަދޭން. އެކަމަކު ކުްއލިއަކަުށް މިއެކީ ިސއްރު ބައްދަުލވުމެއް ާބއްވާަފއި އެ 

ވެސް އަުޅގަނޑަުްށ  ގައިމުރުވެރި ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތަުށް ހަމަން ނުކުންނަން މިއުޅޭ ނަތީޖާއަކީ ބިކޮުށްލީމަ މީގެ ސިއްރުން މިކަން

މިދިޔަ ، ކަުށްދުވަހު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެނުނީސިފަވާތީ ައޅުގަނޑު މިކަމާ ކަންބޮޑުާވކަން ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން. އިހަ

 ފުރަތަމައިނުން ކިޔަން ައރާފައި އެންމެ ބާމީނަ ޙުޠު؛ ކިޔާ ޭބފުޅެއް ޢާޞިމް ަޝއިޚްަޓކައި  ބާ ކިޔުމަުށްހުކުރުދުވަހު ޙުޠު

 ލާުށޭ. މީނަ އެ ރައިއުޅޭ އެންމެން މަ ނުަށް ތާއީދުކޮުށްގެން މިހާރު މިމީން މަރައިލާުށޭ. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް މިތާ ޔާމީވެސް ބުނީ ޔާ

ސީިރޔާެގ  ،ައޅުގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި ދައްާކ ހިސާބަުށް ދިޔައިމަ އަުޅގަނޑު ކަްނބޮޑުވޭ. މީނާައކީ ވާހަކަ ައިއއްސަ

ހަނގުރާމައަުށް ޖިހާދަުށް ދިޔުމުަށް ޓަކައި ހިތްވަރުދޭ މީހެއް. މުޅި ދުނިޔެއިން ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ރާއްޖެއިން އެތައް 

ހަނގުރާމަކުރުމަުށް ދާން  އަުށް ހަނގުރާމަކުރަންދާ ވާހަަކ ޮގވަމުންދާއިރުަގއި ސީިރޔާައުށްއް ސީިރޔާ ބައިވަރު ިދވެހިންނެ

ލާުށޭ. ޔާމީނުަށް މަރައިވެސް  ބުނަނީ ޔާމީން  ބަރަުށް ައރުވާފައި މިންހިްތވަރުދޭ މީހަުކ ގެނެްސގެން މެ ބާރުއަޅައި

ކަމަުްށ  ިމއަދު ޙަޤީޤަތުގައި ޓެރަރިޒަމުގެ ވާހަކަ ދެެކވޭއިރު މިލާުށޭ. އެހެންވީމާ، ެވސް މަރައި ތާއީދުކޮުށްގެން ތިބި އެންމެން

ުށް ހަނގުރާމައަުށް މީހުން އޮތް ސަރުކާރުން. ސަރުކާރަުށް އެނގިގެން ސީިރާޔއަ ބޮޑަުށް ހިތްވަރުދޭ ބަޔަީކ މިއަދު މި އެންމެ

ިނސްބަތްވާ ކުދިން ހަމަ އެއްކޮޅު  އެބަހުރި. ޔާމީނަުށް އެނގިގެން އަދީބު މެދުވެރިކޮުށް ެއކިއެކި މާލޭގެ ގޭްނގުތަކަުށް ގޮއްސަ

ވާހަކަތަްއ  ދުަވހަކުން އަދީބު މި ޓިކެޓު ދީފައި ފޮނުވާފައި އެބަހުރި. މިއީ ޙަޤީޤަތް. އަުޅގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ކޮންެމވެސް

ކަުށް އެދިގެން މާލެތެރޭ ހަމަޖެއްސުމަުށޭ ކިޔާފަިއ މާލޭގެ އެކި ގޭންގުތަ  . ޔާމީންރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮުށްދޭނެ ކަމަުށް

މަުށް ތަނުގައި މަރާލު ުކދިން އެ ތަނަުށް ފޮނުވާފައި އެ ކުިދން އެ އެ ،ނިސްބަތްވާ ކުދިން ރާއްެޖއިން އެްއކޮުށް ފޮނުވާލުމަުށް

 ކޮުށްަފއި ހުރި... ރަުށް ފުރައިގެންދާން މަސައްކަތްން ރާއްޖެއިން ބޭމަތީ . އަިދ އެކިެއކި ފަހަރުޓަކައި އެބަހުރި ފޮނުވާފަ

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ވަނަ ފުރުޞަތެއް. އަުށް ތިންއިބްރާހީމްދީދީ  މެންބަރު އިްއަޒތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި  މިހާރު
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

މު ޕޮއިންޓުތައް ނުނިމި ބައެއް ުމހިއްނޑު ދައްކާލަން ހުރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އަުޅގަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

އި ހުންނަނީ ފެއްސާ ވަގުތު ދިޔައިމަ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ހޯދީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިދައިަގއި މި ހުއްޓާ

ެއ  ،ވާތީވެ ވަނީ ސައްަތއިން ަސއްތަ މުސްލިމުންނަުށް އަުޅގަނޑުމެން ނިސްބަްތ މި ރަތާއި ހުދު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 ؛މު ކުލަެއއް ހުދަކުލަމުހިއް ދިދައިން މުސްލިމުންކަން ރަމްޒުކޮުށްދޭ ނިޝާނެއް ވެސް އެބަހުރި. އަުޅގަނޑުމެން ބަލަިއގަންނަ 

ައޅުގަނޑުމެން މި  ،ެދނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމީ ކުލައަކީ  އެ ދިދަިއގައި އެބަހުރި. އަމާްނކަން އެއިން ރަްމޒުކޮުށް މި

ލަކީ ިފނިފެންމާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމީ ގަހަކީ ިދވެހި ރުއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެްނ ބަލައިގަންނަ ޤައުމީ މަ

މިހާރު މި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެިކއެކި ކަންކަމުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ބަިއވެރިާވއިުރ ފިތުނަފަސާދަ ނައްތާލުމުަށް 

އި ހުދުގެ ރަތާ  އިޔުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ ފެއްސާޤައުމު އަމާންއަމާން، އޮމާން ެވއްޓަކަުށް ގެންދި ،ޓަކައި

ތަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ވެސް  ކުރާވަންތަކަން ަދއްކަން މަސައްކަތް ތަން. ޤައުމީ އެއްބައި  ކުރާތެރެއިން މަސައްކަތް

ގޮަތކަުށް. އެހެންނަމަވެސް، އިދިކޮޅު ނުކުރަން އެ ކުލައެއް އެބަހުރޭ. މި ކުލަެއްއ އަުޅގަނޑުމެން އެހާވަަރކަުށް ބޭނުމެއް

ކޮުށްލުުމގެ ނިޔަުތގައި ވަކި ކުލަެއއް ބައިަބއި، ފަރާތްތަކުން ވިސްނާލީމަ ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ަޤއުމު ބައިކޮުށްލަން

އްޔާ ނޫނި ،ރަްއިޔތުންނާ ޖައްސަން އިޤައުމާ ގޮތަކަުށް ވާހަކަދަްއކަިއ، ގޮތަކަުްށ ބައްޓަންކޮުށް ވަކި ޕްރޮމޯޓުކޮުށްގެން ވަކި

ފެްނނަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު  ތަން އަުޅގަނޑަުށް މި ކުރާޤައުމު ަވއްޓާލަން މަސަްއކަތް  ފިތުނަފަސާދައިގެ އަނަދވަޅަކަުށް 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް މިކަން ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވަން އެބަޖެހޭ.  ދަންނަވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ދިވެހިްނގެ ޤައުުމގެ ހިމާޔަތުަގއި އަބަުދވެސް  އި،ިދވެހިންެގ ދީނާ އި،އްޭޖަގއި އިޤްތިޞާދާ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާ

ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނާ  ،މެއް ނުވާނެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ައވަުށްޓެރި ނެ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މުހިއްވަކާލާތުކުރަންޖެހޭ

ވުރެ އަޅުގަނޑުމެްނެގ  ެއކަންަކމަުށް އިމަޞްލަޙަތާ ދުރުގައި މިހިރަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ލާމެހިފައި ހުރި ޤައުމުތަކުގެ

އި އަނެއް ޤައުމާ ލާމެހި، އޮތީ އެއް ޤަުއމާ ކުރަންޖެހޭނެ. ކޮންމެ ޤައުމުގައި ވެސް މިޞްލަޙަތު އަޅުގަނޑުމެން ިއސްމަ

މު ނަ މުހިއްޔާސަުތަގިއ ތެރޭގައި ހުން. އެހެްނވީމާ، ޤައުުމގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން އެ ސިގުޅިފަ

ބޭފުޅުން ކުރައްވާެނ މަސައްކަތްތައް. އެ ދޭތެރެައުށް އަޅުގަނޑުމެން ފެތިގެން  ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރުމަުށް ޓަކައި އެ

 ކުރުމަކީ އެްއގޮތަކަުްށވެސް ކޮުްށގެންވާނެމަސައްކަތްޤައުމު ނުރައްކަލަކަުށް ަވއްޓާލަން  ދޭތެރޭޖައްަސއި، ވެއްިޓގަެނގެން

ސީދާ ކެރިގެން މި  ،އަޅުގަނޑު ކަނޑަެއިޅގެންކުރަނީ. ވަކާލާތުމި ގަނޑުމެން މިއަދު މި ބިލުަށް ނޫން. އަޅު ކަމެއް

މިއަދު މި  ހުރިހާ ރައްޔިުތން އަޑުައއްަސވާ! ދިވެހި !ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އަޑުއަްއސަވާ .މަޖިލީހުގައި މި ދަންނަވަނީ

މިއަދު ދެކޮޅުހެދީސްކަން. ހަދާނެ. ޔަީޤން ޮކޅުދެ މް.ޑީ.ޕީން ެއއާއެ، ނަމަ ބިލަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ހާމަުކރަން ވަކާލަތުކުރި 

ންނާ ހަމައުަށް ނިންމާފައި އަޅުގަނޑުމެ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއޭ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިކަން ބާއްވަންޖެހޭނީ ސިއްރު

ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތައް  ާނނީއިގަންދެން ދުއްވަ ،ނަމަ ހަދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަުށް ހާމަކޮުށްފިމީތި އައިމާ ެއއާ ދެކޮޅު
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މީހުން  ކަލޭމެން ޓެރަރިސްޓުންނޭ އެ ،ބުނާނީ ިއވާ ގުރޫޕުތަކާ ދިމާަލުށް ގޮސްލޭބަްލކުރެވިފަ ނޫނީ ގުރޫޕުތައް ކަމަުށް

ންނާ ފިއޭ. އެހެްނވީމާ، ަކލޭމެން އަވަހަުށް މި މީހު ރަރިސްޓުން ކަމަުށް ކަނޑައަަޅއިބުނެފިއޭ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަލޭމެން ޓެ

ކުރަންއުޅޭ ކަމަކީ. މިއީ  ދިމާލަުށް. މިއީ މި އްވަިއގަންނާނީ ދިވެހިރާއްޖެއާމީހުން ދު ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅާުށޭ. ދެްނ އެ

 ގައި ކުރާ ަދވަޅަކަުށް ވަްއޓާލަން ހަމަ ގަސްތުއުޅޭ ކަމަކީ މިއީ. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ނުރައްކާތެރި އަނހަމަ ސީދާ ކުރަން

ައޅުގަނުޑ ގެނައިން،  ނުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނެްއގެ ތެރެއިން އް ަޝއްެކއްމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނެކަ

ތޫނު އެްއޗެހި ބޭނުންކުރުން  އި ނުރަްއކާތެރި ހަތިޔާރާއިބިރުެދއްކުމާ ) 2010/17ންވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު ހަނދާ

ގެ މާއްދާއާ ދެކޮޅަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަެއްއ ުށް ގެނައި އިޞްލާޙެއް. ޭއގައި ހަނުހުރުމުމަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަ

ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު ވެްސ ނޫނުއަސާީސަގއި އެަބއޮޭތ އަުށް ހިތްޕެވި. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤާގާނޫނީ ވަކީލުން ވަރަުށް ވަރުގަދަ

ރައްޔިަތކަުށް ދިރިހުރުމުެގ ނޫން އޮތީ. ދިރިހުރުމުގެ ވާހަަކ ވެްސ އެަބއޮތް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ  . ހަނުހުރުން އެކަންޏެއްލިބިފަ

އޭނައަުށް އަނިޔާދިން މީހާއަުށް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އޮންނަންޖެހެނީ ކީއްެވގެންތޯޭއ  ،ތަނެއްަގއި އޭނަ މަރާލި ޙައްޤު ނެތް

އަންނަނީ  އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކުރަން އެބަޖެހޭ. މިހިރީ ވަކާލާތުކުރާ މިންވަރު. ފުރަތަމަ ދިވެހި ދަރިއަކު ދުނިެޔއަުށް މި

. މުގެ ޙައްޤު އޮންނަން އެބަ ޖެހެއެއްނުދިވެހި މަންމައަކާއި ބައްަޕއެްއގެ ސަބަބުން. އޭނައަުށް އޭނަެގ ދަރިފުޅުގެ ދިރިހުރު

ެއުކ  އާއިނދެގެން އަނބިމީހާ މީހަކާ. އޭނަ ޖެހެއެއްނު ވެސް އޭަނއަުށް އޮންނަން އެބަ އޭނަގެ ދަރިައކު ހުރުމުގެ ޙަްއޤު

ކުަރއްާވ.  ޙައްޤަުށް ެވސް ވަކާލާތު އެބަ މަޙްރޫމުކޮުށްލާ ހާ ޙައްޤެއް ހުރި މި ޮއވޭ. ސްދުނިޔޭގައި ހުރުުމގެ ޙައްޤު ވެ 

ނޫނޭ.  އުޅެނީ ކޮންމެހެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮއެދިގެންނެއް އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެން މި

ޔަކު ކުރާ މަސައްކަތް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ވަރަުށް ދިވެހިރާއްޖެ ފަސާދަކުރުމަުށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރެިއން ބަ

ެގ ންއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ރައީްސ ޔާމީސާފުކޮުށް އެބަ އެނގޭ. އެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ރައްޔިތުްނނެއް ދެނެއް ނުދޭނެ. 

ެއއްކޮުށް ހަމަ  ައއިގެން އަދި ތަޙުޒީަބއިގެން އަމާންއޮމާން ވެްއޓެްއަގއި އަމާންކަމާޒަޢާމަތުގައި މި ޤައުމު ދާނީ ތަރައްޤީ

 ސްޕީުޑގައި. ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ރޮކެޓް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.އާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މީދޫ ައއްޑޫއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިމިހާރު 

 

 ުވން:ވާަހކަދެއްކެ  އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

މަނީ  އިަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ިއވެނީ ަވއްކަްނކުރުމާޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ްސ ިއވޭނެ. ވެ ުގޅިގެން ވާަހކަދައްކާ އަޑު  އަޑުަތކެްއގެ ވާހަކަ. މާފިާޔއާ ބިރުވެރިއާއި މިފަދަ އެަތއް ބިރުވެރިލޯންޑްރިން

ހަދާ ވާހަކައިެގ ދިވެހި ރަްއޔިތުން މަރަން ބޮން  ކެއް ހިންގާ ވާހަކަ އަޑުިއވޭނެ.އް ބަިއވަރު ޖަރީމާތަގުިޅގެން އެތަ  ގޭންގުަތކާ
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ޤަުއމުގައި ޮބޑެތި ކުުށްތަާކއި ޮބެޑތި ޖަރީމާތައް ހިންގާއިުރގަިއ  މި .އަޑު އިވޭނެ. މިގޮތަުށް ގޮސް ކިޔާނެ ކަެމއް ނެތް

އިވޭނެ. އެންމެ ފަހު ވަގުުތ ގައި އުޅޭ ވާހަކަ އަޑު ތެރޭ ވާ ކޮންމެވެސް މީހަކު އޭގެތްރުކާރަުށް ނިސްބައަބަދުވެސް މި ސަ

ުށް އެ ވާހަކަ ތިމަންނާ ދެނަހުރި ކަމެއް ނޫނޭ. އެކަމަކު، ނިމޭއިރުަގިއ އެްއވެސް މީހަކަ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅާވނެ

ޒަމާނެއް  ލަތެްއަގެއއް ނޫން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކަންަތއްތަްއ ެވސް ހުންނަނީކީ. މިހާރު އެަތއްހާގަބޫލުކުެރވޭ  ވެސް

 މެންނާނޑުއަުޅގަވެގެން  ޤައުމީ ނުރައްކަލަކަުށް އީނެއް ފަހުން ކުއްލިއަކަުށް މިކުރެްއިވތާ އެތައް ޒަމާސްދީގުފަހުން މި ބިލު ތަ

ޚިލާފުަށް  ނޫނުއަސާސީއާޤާޅިގެންދާއިރު ސީދާ ދަނީ. އެ އިޞްލާޙު ހުުށަހެ ލާޙެއް ހުުށަހެޅިގެން މިއިޞް ުށް އަނެއްކާއަހަމަ

ވެރިާވކަން ވަނީ ކުުށް މެން ރައްޔިތުން ކުުްށވެރި މިއަޅުގަނޑު ދަނީ. ތަނަުށް ހުުށަހެޅިގެން ކުރިއަުށް މި އޮތް އިޞްލާޙެއް މި

ތޯ ބިރުން ކާކަމަކުއްިލައކަުށް. ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަަކކީ ކޮަބއިކަން ޑިކްލެއަރކުރަްނޖެހޭއިރު ކޮން ނުވެސް އެނގި ިތއްބާ

ނޫންޯތ ދާޅުވަްނވީއްޔާމުން ވިޓްލީްސޓް އެހެްނވެއްޖެ ކިާޔފައި އެ ސަލާމަތަުށް ނުރައްކަެލއް ވެދާނޭ ަޤއުމީ ؟އުޅެނީ މި

އުޭޅ ބިރުން ކިޔަން ތަނެއްެގ ނަންވަިކ  .އިން ިޑކްލެއަރކޮުށްަފިއ އޮންނަ ލިސްޓޭ ތިމަންނާމެންގެ ވެސް ލިސްަޓކީ.ޔޫ.އެން

ގުޅިގެން  ން މި މީހުން ޓެރަރިސްޓުންނާމެއްގެ ހައިސިްއޔަތުޤައު ؟ޅެނީއު ކަމަކާތޯ ބިރުން މިކޮން ކަމަުށް ވަންޏާ.

ޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއް ؛ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލުތަކުަގއި ބައިވެިރެވގެން މި ހުރިހާ ކަމެއް

ހިންގާަފއި ، އްތަކެއް ހިނގާފައިލޫފް ވެސް އެ ވިދާޅުވިހެން ސަރުކާރުން ެއްއބައިެވގެން މިކަހަލަ ކަންތަޚްއަޙްމަދު މަ

ދިވެހި  ެއކީަގއި މަސައްކަތްކުާރ ބަޔަކީ  ރުން. ޓެަރރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކާކިޔަން ބިީނ ަވކި ަބެއއްެގ ނަންއުޅެ އޮތީމަތޯ މި

ެވގެން. އެހެން ޤައުމުތަކުން ވެސް ިމ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކުގެ  އުޅެނީ ނުރައްކަލަކަުށް ސަރުކާރަުށް ެވގެންތޯ މިއަދު މި

ެއ ، ވީމާ . އެހެންލިްސޓެއް ނެރެފަންނަނީ އިން އެ އޮ.ވެގެން ބިރުންެނއް ނޫޅޭ. ޫޔ.އެން ލިސްޓު ނެރޭކަުށެއް ނުަރއްކަލަަކުށް

ތަނަުށް މި ގާނޫނު  މަސްދުަވސް ަފހުން މި 7ދު ުޑމެން ދާންވީ ނޫންތޯ. އެކަަމުކ، މިއައަުޅގަނެއއްގޮތަުށް  ޓާލިސް

ޑުމެން މިއިން ކުުށްވެރިވާ ވާހަކަ. މިއީ މީގައި އޮްތ އަޅުގަނމަސްދުވަސް ފަހުން މި ލާފައި މި ބުނަނީ އަދި  7އުފެދުނުތާ 

ުށް. ނިންމާފައި އެންމެ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމަކީ. ިއރުކޮޅަކުން މި ސަރުކާރުން ނިންމަފާނެ ވިލާއަކީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް ކަމަ

 މީހުންނަކަުށް ނޭނގެ އެ ވިާލގައި މަަސްއކަތްކުރާ ހުރިހާ އެންމެންނަކީ މިހާރު ދެން ޓެރަރިސްޓުންނޭ. އެ ،ވިދާޅުވާްނވީ

، ެމއް މި ދެވެނީކީެއއް. އެހެންވީމާތަނަުށް ދާއިރުަގއި ތިމަންނާމެންނަކީ މިއީ ޓެރަރިްސޓް ޖަމާޢަތަކަުށް މަސަްއކަތްކުރަން ކަ

ރާއްޭޖަގިއ  ހިނގައްޖެ މިމެންނަުށް ފެނިގެންައޅުގަނޑު ؛ކަމަކީ ލަތެއްގައި ބާްއަވއިެގން މީހުންނަުށް ކުރެވޭ ނުކުރެވޭހާމިކަހަލަ 

ބަލަހައްޓައިގެްނ  ސިފައިންނާ ފުލުހުންނާއިތަން ވެސް.  މަގުމަތީގައި ައއިސިްސގެ ދިދަ ހިފައިގެން ނުކުމެ މުޒާހަރާކުރި

ން ނަުށް ހަމަ އެބަ ފެނޭ އެމް.ޑީ.ޕީމެންައޅުގަނޑުނެތް. އެކަމަކު،  ތްކުރި ެއއްވެސް ބަަޔކުތިބީ. އެކަން ހުއްޓުވަން މަސަްއކަ

ިއ ދެންވެސް ހުރި ެއއްަޗކާ ،ބޮމާއަތު ސްޕްރޭއާއިނުކުންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޕެޕަރ މުޒާހަރާއެއް ކުރަން މަގުމަްއަޗުށް

ކަުށް ނޭނގެ ދެން ކިޔާކަުށް ވެސް. ައތުޖެހުނު އެއްޗެއް ހިފައިގެން ތިމަންނާމެން ނުކުމެ މިވެނި އަުޅގަނޑަ  ،ގްރެނޭޑާއި 

ތަން  ގެންދާއްކައިގެން މި ކަންކަން ކުރިއަުށްދަބިރު އެވެނި ގޮެތްއ ހަދާނަމޭ ކިޔައިގެން ރަްއޔިުތންނަުށް ،ގޮތެއް ހަދާނަމޭ
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ގެން ނުކުެމ އައިިސސްގެ ދިދަ ހިފައި ، އެހެންވީމާ ތަން ެއބަ ފެނޭ. މެންނަުށް އެބަ ފެނޭ. މުޒާހަރާތައް ހުއްުޓވޭއަޅުގަނޑު

ގުިޅގެން މަސަްއކަތްކުާރ  ހަރެއްަގއި ވެދާނެ އެ ޖަމާޢަތާއެ މުޒާހަރާ ުނހުއްޓުވާނީ އެީއ މި ސަރުކާރުްނ ފަ މުޒާހަރާކުރީމާ

ދުނިެޔއިން ެއންމެ ބޮޑަުށް ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް ކަމަުށް އަިއސިްސ ، ންވީމާވީމަ ކަމަުށް ވެސް. އެހެ ބަޔަކަުށް

ގުމަީތގަިއ ރަްއިޔތުން ނުކުމެ ހިނގީމާ ެއކަން ގަބޫލުކުރާއިުރަގއި ިދވެހި ަސރުކާރުން ައއިސިްސގެ ދިދަ ހިފައިގެން މަ

ޢިއްާޔގެ ނަން ނުވަތަ ޖަމާޢަތުގެ ނަން ޓެރަރިސްޓް އޯގަަނއިޒޭޝަެނއްގެ ގޮުތގަިއ ދެން މިއަދު އެ ޖަމު ،ހުއްޓުވާފައި ނު

ވެްސ އުޅޭ. އަނެއްކާ ގޮތުަގއި ީމގައި ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑެތި ިސއްރުަތކެއް އެބަ  ުށް ީހވާައޅުގަނޑަކަނޑައަޅަން ބިރުން އުޅޭނީ 

އުޅެނީ ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. މީެގ  ޑަުށް ތަޙުޤީޤުކޮުށް ކިހިނެއްތޯ ެވގެން މިއޮތީ ވަރަުށް ބޮ މެންނަުށް މިއަޅުގަނޑު

މެންނަުށް ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީގައި ހުރި މައްސަލަތަެކްއގެ ވާހަކަެދއްކީމަ އޮޑިޓަރ އަުޅގަނޑުކުރީަގއި 

 ،އި ކަންތައްތަކެއްދިޔައިން މީގައި ަވރަުށް ނުބަގައި ދައްކަމުންމެން މިތާއަޅުގަނޑުދިަޔއިުރަގއި ރަލް ވަކިވެގެންޖެނެ

 1.2އަދި ފޮތުން ފެންނަ އެއްޗެހި ެއއީ.  ؛ބިލިޔަން ރުފިޔާ 1.2ވީ.  ގޯސްތަެކއް އެބަ އުެޅއޭ. ނިމުނުއިރު ކިހިނެއްތޯ މި

މެންނަުށް މި ފެނުނީ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަޅުގަނޑުތަން  ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ވަްއކަމެއް މި ސަރުކާރުން ކޮުށް ނިންމާލި

ންގެ މާލިއްޔަތުން ސީާދ ތުންނަުށް މި އެނގުނީ ރައްޔިރައްޔިތު ،މެންނަުށްނޑުއަުޅގަބޭނުމަކީ ކޮބައިކަން ވަކިކުރި ޙަޤީޤީ 

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަްއ  ،މިއަދު ޖަމާޢަތްތައް ކަނޑައަޅަން ، އްިލެގންދިޔަ ފަހުން. އެހެންވީމާބިލިޔަން ރުިފޔާ ގެ 1.2

 ންަރއްޔިތުހުރެކަން މިއީ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ދިވެހި  އުޅެނީ ކޮން ސަަބބަކާ ނޑައަޅަން މި ބޭފުޅުން ިބރުން މިކަ

ންނަުްށ މެއަޅުގަނޑު ފަހުން ެޅއްއުޅެނީ ރަނގަޅަުށް ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. މީގެ ދުަވސްކޮ ީކއްތޯ ކުރަން މި ވިސްނަިއގެން

ތައް ބޭޒާރުެވގެން ދާންވާއިރަުށް ުކގެ ކަން މި ުކރަން އުޅޭ ކަންތައްތަ ،ޔާލާއިނީ މިކަމުގެ ތެރޭގައި އޮތް ނުބައި ޚިފެނިގެންދާ

 އީސް. . ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަނިމިފަވެ ެވސް ވާނެ ހައެތިމެންނަުށް އޮންނާނީ ައނެއްކާއަޅުގަނޑު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 35ފަހުމީއަުށް.  އިމްތިޔާޒު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއުތުރު އަރުވަނީ މާފަންނު  ޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިއަމިހާރު 

 35އެއްކޮުށް  މެންބަރު ފުރުޞަތު ދޫކޮުށްލުމާ އިްއޒަތްތެރި ؛ފުރުޞަތު ދޫކޮުށްސިކުންތު ބާކީ އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް. އާދެ، 

ުށް ިމހާރު ވަަޑއިގެްނ ފުރުޞަތުަށް ައޅުގަނޑައެްއކޮުށް  ޞަތު ދޫކޮުްށލުމާކަމަުށް ދެންނެވުމުން ފުރުތް ކީ އޮސިކުންތު ބާ

 ޔައީ. ދެން އޮންނާނީ މި ބިލާ އަރުަވއި ނިމިގެްނ ެއ ދިންބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެ

ރެއްވި ޝުޢޫރުތަާކއި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކު ،ގޮތުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބެހޭ

 ައޅުގަނޑުދާރީެވވަަޑއިގަތުން. އެކަމަުށް ގޮތުން ޖަވާބު ބެހޭ ކަންކަމާ  އަދި ހަމައެހެންމެ ސާފުކުރަން ބޭނުންވި ސުވާލުތަކާ

ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު  ވިލިނގިލީކަމުގަިއވާ  ފަހު ފުރުޞަތެއް މި އަރުވަީނ ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތް

 މިނެޓުގެ ފުުރޞަތެއް.  5ޙުސައިނަުށް. 
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 ކަދެްއެކވުން:ވާހަދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން  ވިލިނގިލީ

ގުިޅގެްނ  ުށް ެގނެވުނު އިޞްލާޙާ( އަނޫނުޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާ) 2015/32ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ން. އެހެންނަމަވެްސ، ފާޅުކުރެްއވި ޝުޢޫރުތަާކއި އަދި މެންބަރުން ދެއްކެިވ ވާަހކަަތކަުށް ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ުޝކުރު ަދންނަވަ

ހަގަކުރަން. އިއްޒަތްތެިރ މް އޮޅުވާލުމަުށް ޓަކައި ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރެްއވިަކން ފާހޫބިލުގެ މަފް

ންގެ ރައްކާތެރިކަާމއި ޤައުމީ ދެއްގައި ރައްިޔތުޤްޞަން މި ބިލަކީ ވަރަުށް މާތް މަޑަިއގަންނަާވނެ ފަދައިއެނގިވަ  .ރައީސް

ބެހޭ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުްށ  ލާމަތާމާޔަތްކުރެއްވުަމުށް ޓަކައި ަޤއުމީ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ސަހިލަޙަތު ޞްމަ

ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ފެނިވަަޑިއގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަުށް އެިދ ޅުެގ މަތީއަރުވަިއގެން އެ ލަފާފުފާލަ

ުށް މި ބިލު ސްޕޮންސަރކުރުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް އަުޅގަނޑައޮތީ. އެހެންކަމުން،  ވާަފއި މި އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަުޅއް

މެންނަީކ ައޅުގަނޑު ،ކަެމއް ކަުމގައި. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ފަދައިން ނީ މިއީ ވަރަުށް މުހިއްމުވިސްނު އަޅުގަނޑު

. ިދވެހިރާއްޖެައކީ ރައްކާތެިރކަން އެންމެ މަީތ ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެއް. ިދވެހިރާއްޖެައކީ އަމާން މާޙައުލެއް ސައްތައިން

 ،އޮްތ ޤައުމެއް. ދުނިޔޭެގ އެންމެ ަމތީ ފަންތީގެ ދުނިޭޔގެ އެންމެ އަމާން ނާޒުުކ ތިމާެވއްޓެއް  ބޭނުންވެަފއިމިންވަރަކަުށް 

ިރޒަމްގެ ޓެރަ .އޮތް ޤައުމުވެަފއި  ފަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލަކަުށް .އަދި ދުނިޔޭގެ ލެވެްލަގއި އެްނމެ މަޝްހޫރު އެއް ޤައުމު

ގެ މެްނ އެބަޖެހޭ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަން. ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުލިސްޓު އާއްމުކޮުްށގެން ލިބިދާނެ ނުރައްކަލަކަުށް 

ގައި މި ިތްއބެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާ  ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަންދޫބުންގެ ގޮުތގައި މަޖިލީހުން މިއަދު މި ޤައުމާ

ޑަުށް އަުޅގަނޔަޤީނުން ވެސް  އެއްެވސް ބަޔަކު ނުތިއްބަވާނެ. ހަމަ މިއަދު ނުވިސްނި ވިސްނުމެއް ދެން ފަހަކުން ވިސްނޭނެ

ކަމަުށް. ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަުްށ ވަނީ ޤައުމީ ރައްކާތެރި  ދިވެހިާރްއޖެ އެންމެ ބޮޑަުށް ބޭނުންވެފައި، ނގޭ އެއް ކަަމކީއެ

މާޔަތްކުރުން. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަަދއިން ހިލަޙަތު ޞްމު މަޤައުުމގެ އާއް ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުްނގެ ަރއްާކތެރިކަމާއި މި

ހިނދު ދެއްކެވި ވާހަކަަތކުެގ ތެރޭގައި ބަެއއް ބޭފުޅުން  ރާތްތަކުން މިއަުދ މަޖިލީހުގައި ވަކާލާތުކުެރްއވި ވާދަވެރި ފަ

ުށްތަކަުށް ކުބައެއް ފަރާތްތަކަުށް މިކަން ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން އާއްުމކޮުށްފައިލިސްޓު  ފާހަގަކުރެްއވި

ެއކަމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ކަމަުށް.  ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަުށް ހިތްވަރުދެވިދާނެ .އަރަިއގަނެވޭނެ ކަމަުށް

ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ބައްޓަންކުރުުމގެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަމަުށް  މިންނަވާލަން ބޭނުން. ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ފުރުޞަތުގައި ދަ

ްސ އަުށް މި ބިލު ގެނެމަޖިލީހުގެ ފްލޯމަޖިލީހަުށް ފަހު  ފުރުޞަތު އަދި އެބައޮތް. ހަމަެއއާެއކީަގއި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމުމަުށް

މިއަދުގެ ވާދަވެިރ  ،މުގެ ފުރުޞަތު އެަބއޮތް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިންއަދި އިތުރަުށް ެއކަންކަމާ މެދު ވިސްނާލު

 ނެތި ހިތުހުރި  ނޫނުއަސާީސއަަކުށް ބެލުމެއްޤާ ،ަގވާއިދަކަުށް  ،ގާނޫނަކަުށް ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭަގއި 

ައޅުގަނޑުމެން ދެކެފީމު ހިމެނޭ ކަެމއް.  ންމާގެ ތެރޭަގއިޒިގޮތަކަުށް ކަންަތއްތައް ކޮުށްލުމަކީ ވެސް ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ 

 ޝަނަުށް ގާވީޓީީވގެ ސްޓޭ ،ހިނދު އިްވކޮުށް ބަލަމުންދިޔަލަ އި އަދިޔާ ހަމަ ޓީވީތަކުގަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ރައްޔިތުން 
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ގެ ގާނޫނުތަުކގައި މިއީ ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭކަންކަން ހިންިގއިރު  އަލިފާންބޯޅަ އުަކއި، މި އެ ަތނަުށް ،އި، އެ ތަން ރޯކޮުށް އުކަ 

ތަންތަން އަންދައި ޕޮލިްސ  ،ހުޅުޖަހައިިދވެހިރާއްޭޖގެ އެަތކެްއ ރަުށްރަުށުގަިއ މަނާކޮުށްފައި އޮތް ކަންތައްަތކެއް. 

ގާނޫނުަގިއ ވެސް ހަމަ ގާނޫނުގައި މަނާކޮުްށފައި އޮތް ކަމެއް.  އީިމ ތަންތަން ރޯކޮުށްލި. މި ޯކޓުތަކާއި ސްޓޭޝަންތަކާއި

އެނިގގެން ، ކަން ވެސް އެ ުކރަނީ. އެހެންވީމާއޮތް ހިނދު، ހަމަ އެކަންބަޔާންކޮުށް މަނާކޮުށްފައި ދުން ހު ކަޅާއިމިކަންކަން 

މިއަދު ރައީސް ާޔމީންގެ ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން ، ވެސް ކުުށްަތއް ކުރަނީ. އެހެންވީމާކުރަނީ. ނޭނިގގެން  ވެސް ކުުށްަތއް

ނގަޅު ކަްނތައްތައް ަރއްޔިތުންނަުށް އެއީ ނުރަނގަޅު ކަެމއްގެ ގޮުތގަިއ ވެސް ރަ ޙަީޤޤަތުގައިމި ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަކީ 

ކީ ޒިންމާދާރު ކުރެްއވުމަުށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލިސް ތެރޭގައި މި ކުރާ މަސައްކަތަތަޞައްވުރު 

މި ބަސް  "ޓެރަރިޒަމް"މިައދު އީސް. އިްއޒަތްތެރި ރަުނގަނެވޭ.  ގޮތުަގއި ައުޅގަނޑަކަުށް ބަަލއެއް މަސައްކަތެްއގެ

ެއއްވެސް ތަނެްއަގިއ ރީކޮުށްގެން ކީ އެއްވެސް ތަނެްއަގއި ރަޖިސްޓްޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަމިއީ  ،ންނަނީއޮ މާނަކޮުށްފައި މި

ފަހަރުަށް  މިފަދަ ޖަމާޢަތްތައް ގިނައަުޅގަނޑުމެންނަުށް ރެކޮގްނަިއޒްކޮުްށގެން ހިންގާ ޖަމާޢަތްތަކެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، 

ދައުލަތްަތކުަގއި ތިއްެބވި އެ ދައުލަތްަތކުެގ ުނވަތަ ހުޅަނުގގެ ބާުރގަދަ ޤައުުމތަކުން އިސްލާމީ  ތަާކއިބޮޑެތި ޤައުމުދުނިޔޭގެ 

ންނަީނ އޮ ހިންގާ ަހރަކާތްތަކުަގއި ބަިއވެިރވާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަުށް މިތެރޭގައި ހިނގާ ދާޚިލީ ކަްނތައްތަކާ ގުޅިގެން 

ގައި އޮތް ދާޚިލީ އެ ތަންތާ، ކަންކަމުގެ ތެރެއަުށް އެފަދަ، ަޑއެޅިފަ. އެހެންވީމާ ޮގތުގައި ކަނޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކެއްގެ 

ކަން ކަމުގެ ތެރެއަުށް ވަދެ، އަޅުގަނޑުމެން ޓެރަރިސްްޓ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓެއް އާއްމުކޮުްށ، އަުޅގަނޑުމެން 

ޢުލާންކޮުށްގެން ބަޔަކާ ދެޮކޅަުށް އަުޅގަނޑުމެން އަމިއްަލއަުށް ހަނގުރާމަ އި އެޖެހުމަކަުށް ނުވަތަ ހަމަނުއަޅުގަނޑުމެންގެ ދާޚިލީ 

ކަމެއް ކަމުަގިއ އަުޅގަނޑު ވެްސ ނުދެކެން.  ެއއީ އެްނމެ ޒިންމާދާރުދިއުމަީކ މި ޤައުުމ ބަދަލުވެގެންތަކަުށް ޖަހާ ސަކަރާ

ންނަުށް ވެސް އަޅުގަނުޑ ކުރެއްވި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުމި ބިލަުށް ބަހުސްއެހެންވީމާ، މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގައި 

ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަަތކާ ގުިޅގެްނ  އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި .އަރުވަންފުރުޞަތު

ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮުށްލަން.  ގެނައުމަުށް ކޮމިޓީ މަރުޙަާލގައި އެ ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރަްއވާނެ ކަމަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު މި

   އި މި އޮތް ސައްތައިން ަސއްތަ...ަޤއުމިއްޔަާތއި ދިވެހިރާއްޭޖގަ އި،ދިވެހި ޤައުމާސީދާ އެހެންކަމުން، މި ބިލަކީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުަށް ބަލައިގަތުމަުށް  އާދެ، މިހާހިސާބުން މި ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އެ ދިޔައީ. ދެން އޮންނާނީ މި ބިލު

ަގއި. އެހެންކަމުން، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ 1:30މެންދުރުފަހު ެއަކން އޮންނާނީ މިއަދުގެ ޓަކައި ެނގޭ ވޯޓު ެނގުން. 

 ުށްންނައިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމި ަވގުތު ނަގަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަުްށ ވާތީ، ައޅުގަނޑު  ޯވޓު އޮތީއެޖެންޑާަގއި ދެން 

ގައި. 1:30ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްދާނީ މިައދު މެންދުރުފަހު 

 ޝުކުރިއްާޔ. 
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 ] އަުށް  13:30އިްނ  12:21: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 8
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުަށް ކަން ހުރި  ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ،8 ގެންދަން ކަަމުށް. އެޖެންޑާ އައިޓަމުދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްމި . كمالم عليالس  

ިއއްޒަތްތެިރ  ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު() މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. މަުށް އިާދރީއެހުން. ވޯުޓ ރަނގަީބލު ޖައްސަަވއިދެްއވު ވޯޓަުށް

ބަރުންގެ ވޯޓު ނިޒާމު އަދި އަރުވަން. ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްޮކުށްލަދެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު މެ

އޮތް. ފުރަތަމަ ވޯޓުަށް  ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަްނ އެބަ 3މިއަދު  ފަހު(ބަ ދައްކާ. )ަވގުތުޮކޅަކަުށްކަމަުށް އެ ނުކުރެވި ވާއޮން

 ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެޝަނަލް އިންޓަރގްރިޓީ ޮކމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަުށް ސ.ފޭދޫ / ކަރަންާކވިލާ، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަމީްނ 

 ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްުވން އެދެން. އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ޢައްޔަންކުެރއްވުމާ މެދު 

 

 ]ވުން ވޯޓުދެއް [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 58    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓު

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 30      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 58. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 61އަދަދު؛ 

ބައިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ނެތް. ވޯޓުަގއިދެްއވި މެންބަރަކު ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓު

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަުށް އެހެންކަމުން، ނެޝަނަލް އިންޓެ .58ލަ؛ . ޖުމ30ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 58

ގްިރޓީ ކޮމިޝަުނގެ ނެޝަނަްލ އިންޓެކުރަްއވާ! ފުމާ ؛މުޙައްމަދުސ.ފޭދޫ / ކަރަންާކވިލާ، ައލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

ވޯުޓަގއި  ޔަންކުރުމަުްށ މަޝްވަރާއެުރވުމަުށްއަމީން ޢައްމެންބަރުކަމަުށް ސ.ފޭދޫ / ކަރަންކާވިލާ، އަލްފާޟިލް އަްޙމަދު 

 ބައިވެިރވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ވަުގތުކޮޅަކަުށްފަހު(

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޒްެގ މަސަްއކަތްތަކަުްށ ބަދަލުގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން ން. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯްމ އެފެއާ ލާނައިދެވަނަ ވޯޓަުްށ ދަންނަވަ 

ިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތެގ އޫފަިއވާ މައްސަލަ ސަުރކާރުގެ މަސްފޮނުއްވާ

ވޯޓުެދއްވުްނ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަުށް މިޓީން ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެއްވުމާ މެދު އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ރިޕޯޓު އެ ކޮ

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 51    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓު

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 05 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   51     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 51        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

ނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ . ނުފެނ51ް. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ 5ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންަނއިޭދ  ،އެހެންކަމުން .51 މުލަ؛ޖު .26. ފާސްވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަުދ؛ 51އަދަދު؛ 

އި ހަމަޖެއްެސވުމަުށް ގަ ދަުށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްެގ ގޮތުބެލުމުގެ  ްޒގެ ކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާމަރުކަޒަ

 ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.  އެުރވުމަުށް ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެމަޝްވަރާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ ވިލިނގިލީ  ،ން. ސަުރކާރުގެ ަފރާތުންއިލާނަދި އެންމެ ފަހު ވޯޓަުށް ދަްނނަވަވަނަ ވޯޓަުށް އަ  މިއަދު ތިން

ުށް ( އަޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު) 2015/32ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

ގޮތަކަުށް  މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ލު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބި

 . ން އެދެންވޯޓުދެްއވު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލި  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

  ންބަރު:ތާއީދުކުރެްއވި މެ

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 11    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަ 

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު  މި

.  11. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 47. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 2ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮަތކަުށް 

އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  .58ލަ؛ . ޖުމ30ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 58މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ުްށ ( އަ ޓެރަިރޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު) 2015/32ފައިވާ ހުުށަހަޅުއްވާ  ޙުސައިން ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ލިނގިލީވި

 އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަިޖލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްެވއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ސަލާަމތުގެ ކޮމިީޓއަުށް ފޮނުްއވިއްޖެ

 ކަމުގައި ކަނަޑއަޅަން. 

 

 ންމުން ނި
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2016މާރިޗު  8އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 ގަިއ.9:00ދުވަހުގެ ހެނދުުނ  އަްނގާރަވާ 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. نالعالمي رب   هلل والحمد
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