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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 8 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް  އަންާގރަ،  2011 އޮކްޓޯބަރ 18 : ތާރީޚު 

 1432ޛުލްޤަޢިދާ  20 

 ަގއި  9:00ހެނދުނު  ފެށި ގަޑި: 

 އަށް   11:00ން  10:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 އަށް   113:30ން  12:30 ދެވަނަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 ަގއި  14:32މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި: 

 މިނެޓް  2ަގޑިއިރާއި  4 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 . ފަސްކުރެއްީވ ޖަލްސާ ، ބެއްލެވުމަށްފަހު މިނެޓަށް 5، ޖަލްސާއަށްަވޑައިެގންފައިުނާވތީ  މެްނބަރުން ކޯރަމްހަމަާވަވރަށް ޖަލްސާެގ - 1



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

  ޝާހިދުهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު: 

  

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން  އިންޓަ، މެންބަރުން  50އިންޓަވަލް   49ވަލް 

 މެންބަރުން  68ހުސްވަުގތުކޮޅަށް ފަހު ، މެންބަރުން

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފުރު 

 هللا މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا ތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު އު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 އްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދި 



 III 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 މިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ރިޒާ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކަނދިކުޅު 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޠާރިޤް  

  މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު ވެލިދޫ ދާއިރާެގ

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް

 އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަފްރާޝީމް ޢަލީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  



 IV 

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ދުތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ޙަމްޒާ ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއި 

  މަވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 ންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެ 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 V 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެން 

  

 ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ ވަޑައިން ހުންނެވި މެންބަރުން: 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

  

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  މެންބަރު: ންނެވި  ސަލާމުގައި ހު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

   

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 ބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު މީދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 
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 .ދުވަސް އަންގާރަ  3122 ކްޓޯބަރއޮ 29   :ތާރީޚް
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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ ލިސްމަޖި

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. 02އަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ޢިްއޒަތްެތރި  މިވަގުތު ޖަލްސާ

 

 ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. .4

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .0222/3/8/އޖ ކީނަންބަރަގެ އެޖެންޑާ . މިއަދުގެ ރުންއިޢުލާންކު އެޖެންޑާ -4.2

 އެ އައިޓަުމގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަެތއް ނެތް. ޔައުމިއްޔާ ފާްސކުރުން.—-3.0 އެޖެންޑާ އައިޓަމު -4.3

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 5

 

  ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

މިއަދު  -1.2ސަތުން އަންާގއެންގުން.ރިޔާ -1އެޖެންޑާ އައިޓަމް ޓީތައް. މިއަދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ ކޮމި -1.2

ގަިއ 9:32ަގ. 2ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި 9:32ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވާ ކޮިމޓީތައް ދަންނަވާލާނަން. 

ގަ. 1ކޮމިީޓ ކޮޓަރި ، ަގއި ާޤނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓ9:32ީގަ. 0މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގއި އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، 22:21ގަ. 0ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކަޓރި 22:22



  

ަގއި ސަރުާކރުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ 2:11ގަ. 3ަގއި ގަާވއިދު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 22:21ގަ. 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގއި މުޅި މަޖިލީހުެގ 0:22ގަ. 2ަގއި ސުޫލކު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 0:22ަގ. 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

ަގއި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ 0:32ގަ. 0ކުޑަ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 ގަ.2

 . ސުވާލު.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ ދަށުން މިއަދަުކ މަސައްކަތެއް ނެތް.ސުވާލު. މި އައިޓަމު .1މް އެޖެންޑާ ައއިޓަ

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ުހށަހަޅާ ކަންކަން. އެފަދަ ައއިަޓމެއް މިއަދަކު މަސަްއކަތެްއ މަޖި -6ޑާ އައިޓަމު އެޖެން -7.2

 ނެތް.

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. .7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މި އައިޓަމްގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަެތއް ނެތް.މަ -7ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 ން.ޙުކުރުއިޞްލާ  ކުށެއް  ބިލެއްގެ  ވާ  ކުރެވިފައި ފު ތަޢާރު ކުރިން  .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ިމއަދު ެވްސ އިޞްލާޙުކުރު ކުށެއް ބިލެްއގެ ވާ ކުރެވިފައިތަޢާރަފު ކުރިން -8ައއިޓަމު އެޖެންޑާ 

 އެފަދަ ކަމެއް ނެތް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު  -9.2އީ ބަހުސް. ތިދާއިބް -9އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -9.2

ދިވެހިާރްއޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަުރކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ  0222/7ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ަގއި ބޭއްވުނު 0222ޮއްކޓޯބަރު  3ވަނީ  ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފައި

ވަނަ ޖަލްސާގަ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްާވނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ  2ވަނަ ދައުުރގެ  3މިއަހަރުގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު. އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ()ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ތަދޫ ދެކުނުހި

ވަބަރަކާތުހޫ. ިމއަދު هللا `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަްޙމަތު

ގުމުގެ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ ާދިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންއަޅުަގނުޑ މި ހުށަހަޅާ ބިލަީކ 

އަށް ހުށަހަޅާފައި ވާ އިޞްލާެޙއް. މި އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  0222/7ނަންބަރު 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާ އެއް ގޮތް ވާ ގޮުތގެ މަތީން ސިޓީ ކައުންސިލުން ޭދ 

ތުްނ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ އޮނިަގނޑު އިތުރަްށ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުންގެ ގާ

ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުުމގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހަޅާ ބިލެއް. މި ބިލުގެ 

ފައި ާވ ައވަށު ބޯުޑގެ ބަދަުލަގއި، ައވަށު ަކއުންސިލުތަްއ ސަބަބުން ސިޓީ ެއްއގަިއ އުަފއްދަން ކުީރގެ ޤާނޫނުން ބާރުދީ

އުފައްދަިއ، އެ ަކއުންސިލުތަަކށް ޤާނޫނީ ހައިސިްއޔަތު ލިބި، ައވަށު ަކއުންސިލުތަުކގަިއ މެންބަރުން ތިބޭނެ އަދަދާއި ެއ 

ނަޑއެިޅގެންދާ ނެ. އެހެންވީމާ، އެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރާނެ ގޮތާއި އެ ކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ކަ

ނުޑ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު އެދެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުަގނުޑެގ  ސަަަބަބަށް ޓަކައި އަުޅގަ

މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވައި ސިޓީ ަކއުންސިުލގެ ބާބަށް މި ދެންނެވި އިޞްލާޙުގެނެވޭތޯ މަސައްކަްތކޮށްދެްއވުން. 

ށަހަޅާ ިއްޞލާޙުތަކުގެ ތެޭރގައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ އަޅުަގނޑު މި ހު

ނޑު އިޞްލާޙު ކުރި ގޮތް ދަންނަވާލާނަން. ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ިދވެހިރާއްޭޖެގ  3ޤާނޫނުގެ  ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( އަުޅގަ

އިދާރީ ދާއިާރގެ ތެރެއިްނ  02ޮކށްފައި ވާ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ަގއި ބަޔާން 0ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސީސގެ ޖަދުވަލު 

ސިޓީ ކައުންސިުލގެ ޝަރުތުހަމަވާ ތަންތަނުގައި މި ޤާނޫނާ އެއް ގޮތް ވާ ގޮުތގެ މަތީން ސިޓީ ކައުންސިލެްއ 



  

ށެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުަފއްދަވަންވާނެ ެއވެ. އަދި ސިީޓ ކައުންސިލުަގއި ހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަ

ހިންގުމަށް ޓަކައި އަވަށު ަކއުންސިލެއް، އަދި އަވަށްަތްއ ގުޅުަވއިގެން އުަފއްދާފައި ވާ ދާއިރާ އެއް ނަމަ ކޮންމެ 

އަވަެށއް ހިންގުމަށް ޓަަކއި ައވަށު ކައުްނސިލެއް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްަދވަންވާނެ ެއވެ. މިއީ ައސްލު ބޭނުމަކީ. 

އްދާގެ )ރ( ެވސް ހަމަ އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހަޅާފައި ޭވ. އޭގެތެޭރގައި މި އޮންނަނީ ަވނަ މާ 3ދެން ހަމަ އެ ޤާނޫނުގެ 

ރަށު ކައުންސިލަކުން ޖަވާބުާދރީވާ އަދި ރިޕޯޓުކުރާ ަރސްމީ ފަރާތަކީ އެ ރަށެއް ހިމެނޭ ައތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިެލވެ. 

ތަކީ އެ ރަެށއް ހިމެނޭ ސިޓީ ކައުންސިެލވެ. އަވަށު ކައުންސިަލކުން ޖަވާުބދާރީވާ އަދި ރިޕޯޓު ކުރާ ަރސްމީ ފަރާ

އެހެންވީމާ، ައވަށު ަކއުންސިުލން ޖަވާބުދާރީވާނީ ކައުންސިަލށް. ސިޓީ ކައުންސިލުން ލޯކަްލ ގަވަރމަންޓު އޮތޯިރޓީ އަްށ 

ވަނަ މާއްދާ އަށް ވެސް އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައި ވޭ.  02ޖަވާބުދާރީވާ އުސޫލު. ދެން ހަމަ އެހެންމެ 

ވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޭޅ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިުލ ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ކޮންމެ ދި

ނޑު  ރަށެއް ހިނގާނީ އެކަމަށްޓަކަިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރާ ރަށު ކައުންސިލަކުންނެވެ. އޭެގއިތުރަށް އަުޅގަ

ރެވިަފއި ވާ ދާއިރާގެ ޮކންމެ ރަށެއް ހިނގާނީ އެކަމަށް ޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަނީ ސިޓީ ކައުންސިލު ޤާއިމުކު

އިންތިޚާބުކުރާ ައވަށު ކައުްނސިލަކުންނެވެ. އެ އިދާރީ ދާއިރާ ެއްއގައި ހިމެނޭ އަވަެށްއ ނަމަ އެ ައވަެށއް ހިނގާީނ 

ނޑުމެްނގެ މި ހުށަހެޅުމުގެ އަވަށު ކައުންސިަލކުންނެވެ. ެއހެންވީމާ، މާނައަކީ ކޮންމެ ޮގތެއް ވީ ކަމު ަގއި ވިޔަސް އަުޅގަ

ނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނުަގއި  ބޭނުމަކީ މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލު ޤާއިމުކުރެވިފައި ވާ ަސރަހައްދުތަކުަގއި އަވަށު ބޯެޑްއ ކަ

ނޑަެއުޅން، އަވަށު ބޯުޑގެ ބަދަލުަގއި ައވަށު ކައުންސިލު އުެފއްދުމަށް އަޅުަގނޑު ހުށަހަ ނަޑއެޅިފައި ވާ ކަ ޅާ ކަ

ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( އަިދ )ރ(،)ތ(،)ޏ(،)ހ( އަށް ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި  12އިޞްލާޙު. ހަމަ މި ޤާނޫނުެގ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ައޅުަގނޑު ހުށަހަޅާ އިޞްލާުޙގަިއ މި  12ވޭ. އޭގެތެެރއިން ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލާނަން 

ތުްނގެ ބަިއވެރިވުމާ އެކު ަތއްޔާުރކޮށް، ސިޓީ ަކއުންސިލަްށ އޮންނަނީ ސިޓީަގއި ހިމެނޭ އަވަށު ަކއުންސިލުން ރައްޔި

ހުށަހަޅާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންަތކުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް ަސރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ސިޓީ ކައުްނސިލުގެ 

ރޫޢުތައް ރޭވުމާއި މަޝްވަރާގެ މަތީން އެކަށަައަޅއި މުޅި ސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ްޕލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ތަރައްޤީގެ މަޝް

ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަަރްއޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޛުުކރުން. ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާތަެކއް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި 

ނޑަައޅުްއވާ،  ދެންނެވި އަވަށު ބޯޑަށް ކުީރގައި މި އޮންނަނީ. އެހެްނީވމާ، އަވަށު ބޯުޑަގއި ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަ

ޅުން ތިްއބަވަިއގެން އެކަން ކުރެްއވުމުެގ ބަދަލުގަިއ ައޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާ ގޮތަކީ ަރއްޔިުތްނ ޢައްޔަނުކުަރއްާވ ބޭފު

އިންތިޚާބުކުރާ އަވަށު ަކއުންިސލެއް އޮެވގެން އެ ަކއުންސިލުން މި ދެންނެވި ކަހަލަ ޕްލޭންތަކާއި ރައްޔިތުްނގެ ތަރައްީޤ 

ބޭނެތީ، އަދި ރައްޔިތުންގެ އެއްާބރުލުން ލިބޭނެތީ ރައްޔިތުން އަށް ޓަކައި ކުރާ ކަންަތއްތަްއ ކުރުމުގައި ފަހިކަން ލި

އިންތިޚާބުކުރާ ބަޔަކު ތިެބެގން ކަންތައްތައް ކުރާ ިނޒާމެއް މިއަދުަު ބަލަިއގެންފައިާވ ނިޒާމަކީ. އެހެންވީމާ، ެއ 

ނޑު ިމ ހުށަހަޅަނީ ރައްޔިތުން އިންިތޚާބުކުރާ ބަޔަކު ރަށްރަުށގައި ތި ބެގެން އަދި ައވަށްތަުކަގއި ސަބަބަށް ޓަކައި އަުޅގަ



  

ތިބެގެން ައވަށްތައް ޤާއިުމުކރެވިފައި ވާ ސަރަހައްދުތަުކގައި އަވަށްަތކުަގއި ތިބެގެްނ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް 

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުުމގެ މަްއަޗށް އަޅުަގނޑު މި ބާރުައޅަނީ. މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު މި 

ނޑުމެންގެ ހުށަހަޅަނީ. އެ ާދއިރާ ކަމުަގއި  2ހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އިޚްލާްޞތެރިކަމާ އެުކ އެދެން އަުޅގަ

ވާ ައއްޑު އަތޮުޅަގއި ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ސިޓީ ކައުންސިލު ޤާއިުމކުރަްއވާފައި ސަރުކާރުން ެއ 

ހަމަ ބާރާ އެކު މަސައްކަތްުކރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ގާތުްނ ވަނީ. އެހެންކަމުަގއި ވިޔަްސ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފުރި

ރަށްރަށުގައި ޚިދުމަތްދޭނެ ބަޔަކު ތިެބގެން. މިހާރު ސަރުކާަާރުން ޢައްޔަންކުަރްއވާފަިއ ވާ ގޮތުން ނުވަތަ ިސީޓ 

ތައް ކުރަންޖެހުމުގެ ކައުންސިލުތަކުން ޢަްއޔަންކުަރއްވާަފއި ވާ ގޮުތގައި ވެސް ަތފާތު އެބަހުރި. ޤާނޫނުން ބޭރުން ކަންތައް

ބޭފުޅުްނ  3ސަބަބުން. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި އިންތިޚާބީ ދާއިރާ އަކުން، ކޮންމެ އިންތިޚާބީ ާދއިރާ އަކުން 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ވާ، ހޮްއަވވާފައި ާވއިރު ައއްުޑ އަތޮުޅެގ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ އަކުން  ބޭފުޅަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް،  2ކަ

ށް އެ ަކންތައްތައް ކުެރވޭ ގޮތަކަށް. ަބޖެޓުގެ މައްސަލަތަކެއް ވެސް އެބަ ކުރިމަތިވޭ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ ތަފާތު ގޮތަކަ

ނަޑއެިޅގެން އެ ކަންަތއްތައް ދާ ކަމަށް  މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބަަޔކު ތިބެގެްނ ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑު ދަންނަަވން ބޭނުން ވަނީ ހަމަހަ  މަ ގޮތެއްަގއި އެްއވެސް ތަފާތެއް ނެތި، އަތޮޅު ކައުންސިލު ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަ

ވެއްެޖއްޔާ އަޮތޅު ކައުންސިުލ ހުރިހާ ތަނަކު އެއް ގޮތަކަށް. ސިޓީ ކައުންސިލު ެވއްޖެއްޔާ ސިޓީ ކައުންސިުލ 

ނޑު ކަންތައްތައް ހިނގާނީ އެއް ޮގތަކަށް. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަަބށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު މި ިއޞްލާޙު ހުށަ ހަޅާނީ. އަޅުގަ

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކ އެދި ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ އެުކ 

ނޑުމެންގެ ިމ  ނޑުެގ މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށްދެއްަވއި އަުޅގަ މި ބިލާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްނާަވޑަިއގެން އަުޅގަ

ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތަކަށް ވާީތ، މި ކަމުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުނެްގ ނިޒާމު ފުރިހަމަ

ނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން.  އެއްބާރުެލއްވުން ދެްއވުމަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އެދި ދަންނަވަމުން އަޅުގަ

 ވަބަަރކާތުހޫ.هللا ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑައެޅިަފއި ނަޑއެޅިަފއި 4ވަނީ  މިބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ކަ ޕީ އެމް.ޑީ. .ވާ ގޮްތ ދަންނަވާލާނަން ަގޑިއިރު. ވަގުތު ކަ

މިނެޓު.  6އަށް  . ޖުމްހޫރީ ޕާޓީމިނެޓު 6މިނެޓު. ޕީ.އޭ އަށް  46.ޕީ އަށް ޑީ.އާރުއިރު. އަށް ެއްއގަޑި އޮނަވިހި މިނެޓު 

.  މިނެޓު 6އްޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް . އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ ކޮންމެ ޢިމިނެޓު 6އަށް  ޤައުމީ ޕާޓީ

 އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާ މަނިކަށް. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި

 

 ވުްނ:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްކެ 



  

ނޑަށް ހީވަނީ ެދންމެގައި ިއޞްލާޙު ހުށަހެޅުްއވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި   ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

އެްއ  އުޅެނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ާދއިރާަތއް ހިންގަން ފެށީމަ ެއކަމާ ަކންބޮޑުެވގެންހެން. ހަފްތާ

ބެހޭ  ޤާނޫނު. ޤައުމީ ސަލާމަތާ ހަމަ މި ،ތަނަށް އިޞްާލޙެއް ހުށަނާޅާ ކިޔާފައި މިނުދޭ ކޮންމެވެސް އެްއޗެކޭ 

އެއް ވެސް ނޫން. ވަރަްށ  . އެްއވެސް ެއއްެޗއް ފާހެއް ވަީނކީޅުްއވި އިޞްލާޙުަތއް ފުނިޖެހިފަބޭފުޅާ ހުށަހެ ކޮމިޓީގައި މި

މާލޭގެ ކޮންމެ  ފުޅުވޭ ވާހަކަފުުޅ ަދއްަކވާއިުރގައި ވަރަށް ޮބަޑށް ބޭނުން .ވަަޑއިގަތީވާފަިއ އެ ބޮޑު އިތުރުފުެޅއް ހައްދަ 

އަކުން  ުނވާނެ ނޫންތޯ. ކޮންމެ ދާއިރާދޮގުހަދާކަށްވަރުެގ  . މި މީހުން ހޮވިފަ 4ން އެބަ ތިއްބޯ އަކު ދާއިރާ އިދާރީ

ނޑަްށ . ދެން އަޅުކައުންސިލަރުން ހޮވިފަ 4ންނާނީ ގޮތަްށ އޮ އެއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤާނޫނާ އަޅުަގނޑުމެން ގަ

ފެންނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑަިއގެން ހުށަހަޅުއްވަްނ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިްޞލާޙެއް. އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

ނޑުމެންނަށް ފެޑަރަލް ނިޒާމަކަށް މި  ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާީނ ޔުނިޓަރީ އުސޫލު ދޫކޮށްލާފައި ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ޢިއްޒަ ރަްލ ފެޑަ ،އެއް ނުގަްނނަވާ ކަންނޭނގެތްތެރި މެންބަރަކަށް އެނގިަވޑަ ބަދަލުކުރުން. އަޅުގަ

ޔުނިޓަރީ އޮތީ  ކޮށްފައި އަުޅަގނޑުމެން މިބައްޓަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސސީ ނިޒާމާއި ޔުނިޓަރީ ނިޒާމާ

 ދައުލަތެއްަގއި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފުދާއިރާގެ ޢިއް  އެއް ިހތަދޫ ދެކުނު ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު  އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ައޅުަގނޑަށް ހަަމ  .އެއް  ދަންނަވަން ބޭުނންވަނީ ހަމަ ނިޒާމީ މައްސަލަ ގޮތުަގިއ އަުޅގަ

 ޤާނޫނުއަސާސީ ައށް ވެސް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބަށް  މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

ނޑަށް ހީވަނީ އަުޑއައްަސވާ ޅުންތަެކްއ ވަރަށް ބޮޑު އޮ ައދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބޭފުޅުންނަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ވާތީ... އަރާނެ ވާހަކަފުަޅކަށް

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން 

ފުރުޞަތުެގ  ެބހޭ މައްސަލަިއގެ މާނިޒާދެްއވުމަށް އަްށ ޖަވާބު ބަރު ދައްަކވަމުން ގެންދަާވ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 އަރުވަން.އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުބޭނުން ނުކުރެއްވާނެ. ައޅުަގނޑު ޢި

 



  

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ރާއްޖޭގަިއ ކޮންމެ އަތޮެޅްއ  . މިއޮތީ އުފައްދާފަ ސިފަތައް ެއކުލެިވގެން ައޅުަގނޑުމެން މިއާދެ، ޔުނިޓަރީ ަދއުލަތެްއގެ 

ކުެރވިފަިއ އޮތިްއޔަކީ. މިއަދު ކޮންމެ ކަށް ނޫން ާޤނޫނުއަސާސީ ަބއްޓަންޮގތަށް ދޫކޮށްލާ ގޮތަ  އެ ،ކޮންމެ ރަށެއް ވަިކކޮށް

ގެންޯތ ކީްއވެ އްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ކަތީުބކަން ކުރެްއވިއިުރގައި ރާ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން މި އުެޅނީ؟ ކަމެއްތޯ ނުކުރެިވގެން މި

ކަމުގައި ތިއްެބިވއިރުަގިއ ުމގައި މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ކަތީބުއަހަރުގެ ދިގު ވެރިކަ 41އޭރުަގއި ފެނިވަަޑއިނުގަތީ 

ނ ރަށު ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ކުރަން. އެކަން ކޮށްދޭން. އަނެއްކާ ޭއގެ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަްނ  ޑުެމން މި ފަހުން އަޅުގަ

ބަްއޓަންކޮށްގެން ސިޓީ އަށް  8އޮތް ނިޒާމަށް ހިންގަން ފެށި ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ގެނައިމު  ބަދަލުކޮށް މިހާރު މި

ތަނަށް.  ކުރުމަށް އެދިގެން ސަރުާކރުން ހުށަހެޅީމު މިތަރައްޤީ އްދަކަްށ ޕްރޮވިންސް ހަދައިގެންސަރަހަ 8ދިވެހިރާއްޖެ 

ޓަކައި ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ގޮތެއް އެބަ  ބޭފުޅާ ވޯޓު ހޯދުމަށް ހެދީ. ހަދާފައި މިހާރު ހަމައެކަނި އެދެކޮޅުެވސް އެއަށް 

ޤާނޫނުަގއި  ވެސް ވަރަށް ޮބަޑށް އެބަ ެގއްލޭ. އެނިގވަަޑިއނުގަންނަވާ މި ހަދާ. މިހެން ހެދީމަ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު

އެްއ  ޓީރަށުން ކޮމި، ހަދަން ވެސް ވީ އަމިއްލަ އަށް ބަޖެޓު ތަކީ މިައދު ހައްދަވަްނވީ ގޮ ،ހަމައެކަނި ަވކި ކަެމއް

އަށް ވެސް ވަންނަންޖެހެނީ ޑީ.އާރު.ީޕގެ މެންބަރުން. ނަގަިއގެން ރަށުަގއި އިންނަަވއިގެން. އަނެްއކާ އެ ކޮމިީޓ 

 ެއ އުުޅްއވަނީ އެ  .ޕީެގ ޢިްއޒަތްތެރި އެންެމ އިްސ ލީޑަރު ތަސްމީނު ަޢލީ ވެސް ޑީ.އާރު.ީޕގެ ޒަޢީމު ނުވަތަ ީޑ.އާރު

އުޅެީނ އެހެން ގޮތަކަށް ކުރިއަްށ  ނުވެގެން މިހާރުވެސް. އެހެން އުުޅއްާވއިުރގައި އަދި ެއކަން މިޅާ ސަލާމަތްބޭފު

ނޑުމެންނަކަށް ނެތް ދޫކުރެވޭކަށް ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން މި  ގޮަތކަށް އެ ގެންދަވަން. އެ  ކަމެއް އަުޅގަ

ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުގެ އެއްވެސް  ދާޅުވާވި ވެސް އެ ކުރަންހުރި ބައިވަރު ކަންތައްތައް. މިައދުރާއްޖޭަގއި އެބަހުރި 

ތޮޅު. ކޮން ކަެމއްތޯ އަ އޮތް ދަނީ ތަރައްޤީވަމުން ައއްޑު މުޅި އަތޮޅު އެ ،ނެތި ތާއީދެއް، އެްއވެސް ބާރުލުެމއް

 ދެން ައއްޑު  ވަަޑިއގެންތޯ؟ތަނެްއަގއި ޖަހާލަން  ވެސް ވެްސ ދިންތޯ ނޫނީ ކަނދޮެޅއް އެއް  ވެިލ ބަސްތާ ކޮށްދެއްވީ؟

މާލޭ ަރއްޔިތުންނަށް ގޮންޖައްަސވަިއ  ތަަނށް ތެދުވެަވޑަިއގެން. އަތޮޅޭ ކިަޔއިގެން ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ ވިދާުޅވާންީވ މި

ނޑުމެން ަބއި ހަދައިގެން މާލެއަ  މާލެއާ ކުން އެްއވެްސ ދިމާލަށް ކޯޗެކޭޯތ ވިާދޅުވާންީވ. މާލޭގެ ަރއްޔިތުންަނށް އަުޅގަ

 ފާސްކުރަނީ  ެއްއ ނޫން ބަޖެޓު މީހުން ހުށަހަޅައިގެން މާޭލގެ ރަްއޔިތުން ތަނަކަށް އެްއވެފަ 4ޤާނޫނަކުން ނޯންނާނެ 

ގޮތަށް ކުރެވޭ  ކަމެއް އެ ނުވަތަ ބަޖެޓް ހަދަނީ. ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަދާ އެއްޗެއް ެއއީ. އެހެންވީމާ އެ ހުރިހާ .އަކީ

ފަހަރު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އެބަ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާ.  ށް ދެން ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއް ތަނަ މި ގޮތަށް އޮްއވަިއ،

ލާޙުތައް ގެންނަން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ އިޞް ،މިހާރު އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަން

. ވަރަށް ކުތާ ކަމެއް ކުރާނެ ފުރުޞަތެއް މި އްެވސްއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް އިތުރު އެމިތާ އިށީނދެއްޖެ

ނޑުތަކެއް އެބަހުރި  އުނދަޫގވެއްޖެ މިކަން އިނގޭތޯ. ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭ މިންގަ

ބަލަން  ގޮތަކީ އެްއޗެއް ހުށަހަޅާއިުރަގއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ވެސް މަޖިލީހަށް ވާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު މި



  

އިބު ރައީސުން ވެސް އެަބ ޮއވޭ. ަރއީސް ެވސް އެބަ އިންނަވާ. ނަ ވެސް އެބަ ތަނުގެ ސެކްރެޭޓރިއަޓެއް ޖެހޭ މި އެބަ

ުޒވާބު  އީނޫނީ މި .އެ އަށް ބަހުސްކުެރވޭ ެއއްެޗއްތޯ ޖެޭހ. ޤާނޫނުއަސާސީާއ ތަޢާރުޟުވެ، ްނ އެބަވަަބއްލަ .ތިއްބަވާ

ވާހަކަ  ަލއިގެން އެ .ލާފާނެ. އަންހެަނކު ފިރިހެނަކަށް ބަދަލުކުރަން ވެސް ގެނެސް  ެޗއްތޯ. ހަމަ ެއއްެޗއްއުފެދޭ ެއއް

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫެލއް ތަނުގަ ދައްކަފާނެ މި . އެހެނެްއ ނޯންނާނެ އެކަން ކުެރވޭކަްށ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ލެިވގެންވާ ގޮތާއި ައޅުަގނޑުމެންެގ ތް އެކުއަކީ. ޤާނޫނުއަާސސީގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ެއބަ ބުނޭ ދައުލަ ނޫން އެއީ

ިވއްޔާ އަސާީސ ބަދަލުކުރަން އިޞްލާޙު  ވަނީ ބަދަލުކުރާ ކަމަށް ޔުނިޓަރީ ދައުލަތެއް ކަާމއި އެހެން ގޮތަކަށް

 ނެ ސިގެން ކުރާތަށް ލިބޭ އާމްދާނީން ދެކޮޅުނުޖެއްއުެޅނީ ދައުލަ މިއަދު މިގެން ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމާ، އެކަމަކު ހުށަހަޅައި

ދެ ަކއުންިސލަރުން ވެސް ކުރީަގއި ފަހުން ވެސް ކައުންސިލަރުން އެކުލަވާިލއިރުަގއި  އެންމެ .ކަމެއް ނޭނގިގެން

  23ކައުންސިލަރުން ލާފައި އަތޮޅުވެރިންގެ ބަދަުލގައި ކޮންމެ އަތޮަޅކަށް  6ގެންދިޔަ ތަންތަނަށް ހިންގަމުން ކަތީބުން 

ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް މުސާރަ ބޮޑުކުރަން. ޑުކޮށްފައި އަދިެވްސ ބޭނުންފުޅުވަނީތޯ މުސާރަ ބޮމީހުންނަށް  އެ މީހުން ލާފައި،

ެގ ޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މިއަދު ޑީ.އާރު.ޕީ މިހާރު އަހޭނެ އެހެން ވާހަކަަތއް ހުންނާނެ. ވޯޓު ހޯދުމަށްޓަކަިއ ދައްކަންޖެ 

ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަނީ ވޯޓު ހޯއްދެްއވުމަށް  ކުރަންވީ.ކައި ސަރުކާރަކާ ނޫން ކަންނޭނގެ ދިމާޓަ މެންބަރުން ވޯޓު ހޯދުމަށް

ނޑަށް ީހވަނީ އިހަށް އެ ުއޅޭ ޕީ.ޕީ.ެއމާ ދެ ބައި މީހުން ތަޅާ ނިމިގެން ކަންނޭނގެ ަމއިދާނަށް  ވިްއޔާ މިހާރު އަުޅގަ

ކީ. އަ ނގެ ކަންތައް ކުރަންވީއަންނަންވީ. ައޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް. ސަރުކާރާ ހަމައަށް. އެ އުސޫަލކުން ނޫން ކަންނޭ

ިމކަން ކުރަންޖެހޭނެ އެްއވެްސ އުސޫލެއް. މުްސކުިޅވެ މީހާ  ،ެއއް ނެތް ެވސް އޮޅިފައަޅުަގނަޑކަށް ެއއްގޮަތކަށް

ަލިއގެން މައުމޫނު ޕާޓީ ެއއް ހެއްެދވީމަ، ބައިކޮށް ތެރެ ދެ ބަޔަށް.ޕީ އިންނަްނވީ ަވުގތު ބަލާފައި ޑީ.އާރުމިސްކިތުަގއި 

ރިހާ ކަމެއް އައިސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަންވީ؟ ޢިއްޒަތްތެރި އަންނަ ހުޖެއްސުމަށް  އެ ޕާޓީ އަށް

ސީދާ ފާޅުަގއި އެްއޗެްއ ޫނން. ވެސް ނު ޢަލީ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް ޕާޓީން އަޙްމަދު ތަސްމީ މެންބަރު ނިސްބަތްވާ

 ކާޒީދުވަހު ެމންބަރަކު ލައްަވއި ލާމަރު އަނެއް ،ުދަވހު ވަޒީރެްއގެ ފަހަތުން ދުއްވަިއގަނެ ވިދާޅުވާން ނުކެރި އެއް

ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅައި، އަނެއް ދުވަހު ނުސީދާ ގޮތެއްަގއި މަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މި ތަނުގައި ވޯޓު 

ރަންވީ ނަގަން ރާވާއި، ައޑިައޑިން ެއކަން ކޮށް، އެންމެ ގާތްކޮށް ިއންނެވި ތި ބޭފުޅާ ވެސް ދުއްވާލައި އެ ކަންތައްތޯ ކު

ނަޑށް މިހާރު އެބަ ހީވޭ އެހެން ހަދަންއުޅޭހެން. އާދެ، މި ބިލުގައި މި ދެންނެވި ލާމަރުކަޒީ  މި ތަނުގެ ތެރޭގަ. އަޅުގަ

އުސޫލުން ކަންކަން ކުެރިވެގންދާނެ ކަމަށް ބަލާ ގޮތް. ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ޕާޓީތެރެ ލާމަރުކަޒުކޮށްލަންވީ ނޫންތޯ. 

ނޑު ވަރަްށ އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެީކގައި އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެންެމ ރަނގަ ުޅވާނީ އެ ގޮތް ަކންނޭނގެ. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން ައވަހަށް މި ބިލު މި ތަނުން ބޭރުކުރަން. މި ިއޞްލާޙު ވެސް ބޭުރކުރަން. މި 

ނޑުމެން މި ރާއްޖެ މި ގޮތަްށ އެްއޗިހި މި ތަނަށް ަވއްދަިއެގން ކަމަކުނުދާނެ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ކަމަކުނުދާނެ . އަުޅގަ

ބައްޓަންކޮށްގެން ކުިރއަށް މި ގެންދަނީ ވަރަށް ފަޚްރުވެރިކަމާ އެކީގަ. މިއީ އެންމެ ކަތީބަުކ އެންމެ އަތޮޅުވެރިޔަކު މުިޅ 



  

ނޑުމެން ގޭދޮށުަގއި ަކޅުަވަކރު ޒިޔާރަތް ހުރި ތަ ނުަގއި ޤައުމު ކޮންޓްރޯލްކޮްށގެން ަވިކ ދިމާލެއްގަިއ ހުންނާނެ އަުޅގަ

ހުންނާނެ މީނާޒު ކިޔާ ގެ ެއއް. އެ ގެ އިން މުޅި ޤައުމު ހިްނގަމުންދިޔަ ތަނެއް ިމއީ. މުޅި ރާއްޖެތެރެ އެ ޭގގަ. މާލޭެގ 

އެންދެރިމާގޭަގއި ހުރިހާ ވިޔަާފރިއާ ބެހޭ ކަންތައްތައް. ދެން ޤައުމުގެ ވެިރޔަކަށް ހުންނެވި މީހާ އިހަށް ރޭ ވެސް އިނީ 

ހޭނެތިގެން ނުެވއްޓުނީ. ތަަނކަށް ލީމަ، ފިޔާތޮށި ގަމީހެއް ަލއްވާފަ. އެ ވަރުަގއި ތިބި މީހުން ިމ ކިރިޔާ ހިނިައއިްސގެން 

ނޑުމެން ެވއްޖެ ވަރަްށ  އުޅެނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އެހެންވީމާ، މި މީހުންނަށް ެވގެން މި އުޅޭ ގޮތް ައޅުގަ

ކޮށްގެން ސަުރކާރާ ޮތޅެންޏާ ސަރުކާރާ ބެހެންޏާ  ރަނގަޅަށް ޮއޅުންފިލުވާލަން. އެކި ދިމާލުން، ެއކިެއކި ކަްނކަން

ރައްޔިތުންނާ ކުޅެންޏާ ނިކަްނ ރަނގަޅަށް ނުކުންނަންވީ ނޫންތޯ އެކަން ކޮށްލަން. އެ ަވރު ހިތްވަރެއް ވެސް ނެތް. 

ިޑއާ ކެވިފަިއ ހުރި ެއއްިޗއްާސއި އަދި ަކއިފައި ހޮޑަްށ ލާފައި ހުރި އެްއޗިހި ވެްސ މަދުެވެގން އުޅޭހެން ހީވަނީ. މީ

ނޑުމެންނެއް  އަކުން ނޫން ޤައުމު ކޮންޓްރޯލްކުރަނިއްޔަީކ. ދެތިން ހަތަރު ޚަބަރެއް ހަދާފައި ދޫކޮށްލީމަކާ އަޅުގަ

ފަހަތަކަށްނުޖެހޭނަން. ފިސާރި ކެރިގެން މި ތިބެނީ. ވަރަށް ކެރިގެން މި ތިބެނީ މިކަންކަން ކުރަން. އެހެންވީމާ، އެއް 

ެއއީ އެ ކާުރގެ ވާަހކަ. އަނެއް ދުވަހު ކޮރަޕްޝަުނގެ ތާކިހަލެއް ބޮލުގައި އަުޅވާފަިއ ދުވަހު އެއް ކާރަށް ރާ އަރުާވފައި، 

އެ ވާހަކަ. ބުިނއިރު ތިމާމެނަށް ނެތް އަމިއްލަ އަށް އިން ަތނުގައި ތެދުވެަފއި އިށީންނަހާ ވަރު، ކޮށްަފއި ހުރި ވަްއކަމާ 

ހަކަށް ނީނދެވޭ. މުންޑުަގިއ އުޅެންޖެހިފައި ތިބި މީހުން ހެދި. ޢާއްމުކޮށް މި ގެްނގުޅޭ އާދަިއގެ ފަޓުލޫނެއް ަލއިގެން މީ

ބައްލަވާ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ބަދަލުުކރަން މި ތަނަށް ވައްަދއިގެްނ މި ތަނުގައި ާފޑުފާޑުެގ ވާހަަކ 

ތެރޭގައި މަނިކުފާނު އެއް ދަްއކާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ދަންނަވާލަން، މި މަޖިލިސް 

ބޭރުކުރުމުގެ މަސަްއކަތްތަެކްއ އެބަ ހިންގާ. މީެގ މުލުގަިއ ހުންނެވީ އަޙްމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ ކަމަށް އަޅުަގނޑަްށ 

 ސާބިތުކުރެވޭތީ އެކަމާ ކުަޑކޮްށ ވާހަކަދަްއކާލަން އެދޭތީ އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا ންބަރު ޢަބްދުއިރާގެ މެކެލާ ދާ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޙުސަން ލަޠީފު 

ނޑު ވަރަށް އުފަލާ އެކު، ހިތްހަމަޖެހުމާ އެކު ތާއީދުކުރަން. ސަބަބަކަށް ވަނީ މި  ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނުގެ ސަބަބުން މި ހުށަހެޅިފައި ާވ އިޞްލާުޙގެ ަސބަބުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ިއތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދާނެ. ޤާނޫ

މަފްހޫމެއް މިހާރު. އަތޮޅު ކައުންސިާލއި  3އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅަގނޑުމެންގެ ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނުަގއި މި އޮންނަނީ 

ސިޓީ ކައުްނސިލު. އެކަަމކު ސިީޓ ަކއުންސިލުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެޭވ  ރަށު ކައުންސިލު. ދެން ޭއގެިއތުރަށް މި އައީ 

ފަރާތްތަކެއް އޮންނަ ގޮތަކަށެްއ ނޫން މި އޮތީކީ. މި ޤާނޫނުން މި ކޮށްދޭ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންތަކެއް ސިީޓ 

ހުންނަނީ އަވަށްތައް. ައވަށްތަުކެގ ކައުންސިުލގެ ދަށު ލެވަލަށް އިންތިޚާބުކުރަނީ. އާދެ މާލެ ފަދަ ސިޓީއެއްަގއި މި 

އިންތިޚާބުކުރެވޭ އަވަށު ަކއުްނސިލެއް އޮންނަނީ. ދެން ސިޓީ އަކަށް ހަދާފައި މި ވާ އަތޮޅުތަކުަގއި، ރަށްތައް ގުޅިފަިއ 



  

ވިޔަސް ވެސް ގުޅިަފއިނުވާ ަކމުގައި ިވޔަސް ވެސް އެ ތަނުގައި ވެސް ރަށު ކައުންސިލުެގ ބަދަލުގައި އެ ތަނެއްަގިއ 

ކައުންސިުލގެ ދަށުން މި އޮންނަނީ ހަމަ އަވަށު ބޯޑެްއ. އެހެންވީމާ، އަވަށު ބޯޑު ައއުމުން މި ވާ ގޮތަކީ ހަަމ  ސިޓީ

ނޑުމެންނަށް ތަކުރާރުކޮށް ިމ  ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ބޭުފޅުންތަކެއް ަމގާމުތަކަށް އަންނަނީ. މި ސަރުކާރުން އަުޅގަ

ކަންބޮޑުެވ، އެ ަމގާމުތަކުަގއި ތިބޭ ބޭފުޅުންނަށް ބާރުދޭން ޖެހިލުންވާކަން.  އިވެނީ އިންތިޚާބުކުރާ މަގާމުަތކާ ދޭތެރޭ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(.  46ެގ  3121/8ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޫގެ ހެދިގެްނ ައއިސް މީގައި އޮންނާނެ އަންހެނުްނގެ ތަަރއްޤީ ކޮމިޓީަތއް ެއކުލަވާލާ ވާހަކަ. މިހާރު މި ޤާ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެތައް ދުވަެހއް މި ވީ. އަދި ވެސް މި ބައި ވެސް ފުރިހަމަ އެއް ނުކުރެވޭ. ޤާނޫނުގައި ހުރި ކަންތައް 

ފުރިހަމަކުރުމަށް ލޯކަލް ގަަވރމަންޓު އޮތޯރިޓީގައި ވެްސ އިސް ދައުެރއް އަާދކުރަން މި ހުންނަނީ މިނިސްޓަރު. 

ނޑައެޅުމަްށ އެކަމަުކ، އެ ކަންތަކެ އް ނުުކރައްވާ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން އެކި ދާއިާރގެ މުދާ، މިންތައް، އިންތައް ކަ

އޮންނަ ކަންތަކަށް ެވސް މިހާރުގެ ސަރުކާަރކުން މިނިސްޓަރު އިސްވެ ހުންނަަވިއގެން ލޯކަލް ަގވަރމަންޓު އޮތޯރިީޓ 

ހަދާނެ. އެއީ ކީްއވެގެންތޯ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އިން މަސައްކަތެއް ނުކުަރްއވާ. މި ޤާނޫނަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ދެކޮޅު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ވެރިކަން ގެނެސްދިން ާޤނޫނުގައި ރަްއޔިތުންނަށް ދީފައި އޮތް ބާރު މުގުރާލައި، 

ނޑުވާަލއި އެ ދޭތެރެ މެދަށް ޤައުމީ އިދާރާއޭ ކިާޔ، ފާޑެއްގެ ފަންޏެއް ވައްަދއިެގން ރައްޔިތުންނަށް އެްއވެްސ  ފު

ޚިދުމަތެއް ނުލިބި މި ދަނީ. މިހާރު މި ޤާނޫނުގައި މި އޮތް ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލުތަކާއި ރަށު ކައުންސިލުތަކާިއ 

އަތޮޅު ަކއުންސިލުތަކާ ިމ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީާއ ސީދާކޮށް ވާަހކަދެއްކުުމެގ 

ދާޮކށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަުތލިބިގެންދާނެ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފުރުޞަތުލިބިގެންދާނެ. އަދި މައި ސަރުކާރާ ވެސް ސީ

ވަނަ މާއްދާގައި ސިޓީަތކަށް ދޭ ބާރު، މި ދެންނެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކަށް ދޭ ބާރު، އަދި  9ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ކަތްކޮށްފަ. މިހެން ވަނަ މާއްާދގައި ރަށު ަކއުންސިލުތަކަށް ދޭ ބާރު މި ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ނަގަން މަސައް 34

އޮންނައިރު ެއ ޕާޓީގެ އިސް ބޭބޭފުޅުން، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ިއްސ ބޭބޭފުޅުން ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކުރާ ވެިރކަމެކޭ ިކޔާ 

ގެ މިންަވރުފުޅުން ޤައުމުގައި އޮތީީކ هللاވާހަކަދެްއކީމަ ރައްޔިތުންނަށް ސުވާލުއުފެދޭނެ. ެއއީ މިއަދު މި ވަގުތު މާތް 

ރަ ޓީ.ވީ ެއއް ނޫން. ބަންޑާރަ ރޭޑިއޯ އެއް ނޫން. އަމިއްލަ ޓީ.ވީ އާއި އަިމއްލަ ރޭޑިއޯ ވެސް ހަމައެކަނި ބަންޑާ

އެބަހުރި. އަދި ފޯނުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ވެސް އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންނަށް ޮއޅިފަ އެއް ނެތް މިހާރު މި 

އާދެ، މި ބިުލ ވުޖޫދަށް އަުއމުން ރައްޔިތުންެގ ވެިރކަްނ ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންެގ ބާރުތައް އަތުލަމުންދާ މިންވަރު. 

ރައްޔިތުންނަށް ކުރުމުގެ އިތުުރ ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިގެންދާނެ. އެްއވެސް ގޮތަކަށް މި ބިލު ނުޖެހޭ ސިޔާސީ ކުރާކަށެއް. 

ރު ފަށަލަ އެްއ މި ލެެވީނ އެއީ ިމ ބިލު ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުްނގެ ވެރިކަން ރައްޔިތުން ކުރުމަށް ޓަަކއި ިއތު

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ަބއެްއގެ ގޮުތގަ. ސަރުކާރުްނ ބާރު ފޯރުވައިގެން ބަޔަުކ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ބަދަލުގަ. 

ޢައްޔަންކުރުމާިއ އިންތިޚާބުކުުރމާ ތެރެއިން ކޮަބއިތޯ ޑިމޮްކރަސީގެ ހެޮޔ ގޮަތކީ. ޢަްއަޔންކުރުމާއި އިންތިޚާބުކުރުާމ 



  

ކްރަީސގެ ހެޮޔ ގޮތަކީ އިންތިޚާބުކުރުން. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުގައި ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންތަކެްއ ތެރެއިން ޑިމޮ

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ  އިންތިޚާބުވެ، އަވަށު ަކއުްނސިލުތަކެއް އުެފއްދުމަށް ޖާގަ ދޭތީ މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ

 ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ާލރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ  3121/8އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނުޑ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުއްވީީތވެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަ ޠީފަށް އަޅުގަ

ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، ާލމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވަމުން ގެންަދވާތީެވ 

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ކަންބޮޑުވުން ާފޅުކޮށް، އަދި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް 

ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ޮކންމެ އިޞްލާޙެއް ލުމުގެ ުފރުޞަތު، އެ ޤާނޫނީ ބާުރ ޤާނޫނުއަސާސީ އަާށއި 

ނޑައެިޅގެން މި ތަނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޤަރާރެއް ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވީ  ލިބިފައި އޮތްއިުރގައި ވެސް ހަމަ ކަ

އް ހުށަހެޅި ކަުމގައި ވީ ނަމަވެްސ، ސަރުކާރުްނ ނަމަވެސް، ުކއްލި މައްސަލަ ެއއް ހުށަހެޅި ކަމުަގއި ވީ ނަމަެވސް، ބިލެ

ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކުން ލަިއފި ކަމަށް ވަންޏާ މިކަން ެވެގން މި ދަނީ ވަގުތު ަނގާލުން، ނޫންނަމަ ޖެއްސުންކުރުން 

ނގާ މި ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ޢަމަލުކުރަމުން މި ގެންދަނީ މި ދެންނެވި މިއަދުގެ މި ހި

ނޑުމެން މި ހިނގަނީ. ކޮްނ ބައެއްތޯ މި ތަނަށް ފުރަތަމަ  ނޑުމެންނަށް ދައްކާ މަގުން އަުޅގަ ސަރުކާރުގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

މިލިއަން ޑޮލަރޭ ކިޔާފައި ދުނިޔެ އަްށ އުފަންނުކުރައްވާ ވާހަކަ ެއއް. ކޮންބަެއއްތޯ ޤަރާރެްއެގ  911ޤަރާރު ލީ. 

ނޑުމެން މާ ކުޅަ ނޑުމެން މާ މޮޅަށް ސިފައިަގއި ލީ. އަޅުގަ ނޑުެމނަށް ޖެހޭނީ މަގުދައްކަން. ދެން އަޅުގަ ދާނަވާނެ. އަޅުގަ

އެކަން ކުރާނެ. އެހެންވީމާ، ޭއގެ ކޮޅުމަތި މި އޮތީ ފެނިފަ. ނުހުއްޓާނަން މި ކަމެއް. ކޮްނމެ ދުވަހަކު ޤަރާރެއް ލާނަން. 

ނޑުމެން ކުރާނަން. މި އޮތީ ެއ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންޖެހިއްޖެ ކަމަށްޏާ  އެކަން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ ވަރަށް ރަނަގޅަށް މި  ކަން ފަށާފަ. ހަމަ މި ބޭރުވާިއރަށް އަނެްއކާވެްސ ލާނަން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

ަގނުޑ ދެންނެވި ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތަކުގެ އަލީަގއި ތަޖުރިބާ ހޯދައިގެން. އެކަން ައޅުަގނުޑމެން ކުރާނަން. އަޅު

ދަންނަވާނީ މި ޤާނޫނަށް ެގންނަން ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮްތ އިޞްލާޙުތަުކގެ ތެޭރގަިއ ޮކންމެ ސިޓީ ަކއުންސިލެްއގަިއ 

އޮންނަ އަވަެށްއގައި ވަކި ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމަކީ މީގެ ސަބަބުން ދިމާވާނެ، ނުކުންނާނެ މައްސަލަ އަށް 

ޅުަގނޑަށް ެއންމެ ބޮޑަށް ވިސްނޭ ކަމަކީ މިއަދު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ެއއީ އަ 

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ފާްސކުިރ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް މި  އަތޮޅުތަާކއި ރާއްޭޖގެ ެއކި ކަްނކޮޅުތައް ހިންގުމަށް ަޓކައި އަުޅގަ

ްއ ނޫން ތަނަކަށް ދައުލަތުެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ ސިޓީ ކައުންސިެލްއ، ނޫނީ ރަށު ކައުންސިލެ

ބަޖެޓުން އެންމެ ފައިސާ އެއް ވެސް ދުލެއް ނުކުރޭ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމަކީ. ދެން އަނެއްކާވެްސ 



  

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ އިޞްލާޙުތަކެއް ލަިއގެން އިތުުރ ކައުންސިލެއް ހެދުމުން ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އެކަން 

ޑުެވގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، މީގެ ނަތީޖާ ނުފެންނަ ކަމެއް ކުރުމުގެ މާނަ އެއް ނެތް. ޤާނޫނަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ބާރުބޮ

ނުހިތާ ބަޔަކު ތިބިހާ ދުވަހެއްގައި މި ތާ ކިތަންމެ ރަނގަޅު ޤާނޫނެއް ހެދިޔަސް އެ ޤާނޫނު އޮންނާނީ އެ ބޭއްވި 

ނާނެ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ކޮބައިތޯ ތަނެއްގަ. ޭއގެން ކުރާނެ އެއްވެސް ައސަރެއް ނޯން

އެމް.ބީ.ސީ ޤާނޫނު. ޢަމަލެއް ނުކުރައްާވ. ކޮބައިތޯ މާިލއްޔަުތ ޤާނޫނު، ޢަމަލެއް ނުކުރަްއާވ. އިްއޔެ ައޅުަގނޑުމެނަށް 

މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުން މި ނޫހުން އަޑުިއވިގެން ިދޔައީ ާމލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެހިަކލްތަކެއް ގަންނަން އުޅޭ ވާހަަކ. 

ބުނަނީ އެ ކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ. ބުނީމަ ކީކޭތޯ މޭޔަރު ވިދާޅުވަނީ. ތިމަންނަމެން ބަހާލައިގެންނޭ އެކަން ކުރާނީ. އެްއ 

ފަހަރަކާ ނުކުރާނަމޭ. މި ކޮބާ؟ އޭގެ މަަަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް ކުރާނެ ވާހަކަ. ފާޅުގައި މި ވިާދޅުވަނީ. ވިދާުޅވެ މިކަން މި 

ކޮބައިތޯ އޭ.ސީ.ީސ؟ ކޮބައިތޯ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ އޮފީސް. މި ބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް ެއއީ މި ގޮތަްށ  ކުރަްއވަނީ.

ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހިނގާ ކަންތައްތަްއ ހުއްުޓވުން. އަދި އޭގެ ބޭފުަޅކު ުދލުން، އެ ވިާދޅުވާ ަވގުތުން 

ނުޑމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން މީގެ ކުރީ ދުވަހެްއގަިއ  ފެށިގެން އެކަމަކާ ދޭތެރޭ ފިަޔވަޅުެއޅުްއވުން. މިއީ އަުޅގަ

މި ތަނަށް ހުށަހެޅި ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅި ސިޔާސަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ މި ތާނގައި ބައެއް މެންބަރުން ދެއްކީމަ މި 

ކަދެއްކި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަމުން ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތު ރަނގަޅުކަމާއި، މާލީ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ރަނގަޅުކަުމގެ ވާހަ 

އަހަރުގެ ސަރުކާރު ނިމުމަކަްށ ައއިއިރު އެ އޮތް ބޭުރގެ  41ދިޔައީ ކުރީެގ ސަރުކާރަްށވުެރ މާ ރަނގަޅޭ. ކުީރގެ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މި ބޭފުޅުން ނެގި އަދަދު މަތި ވެއްޖެ.  3ދަރަންޏާއި ރާއްޖޭގެ ދަރަންޏަށް ވުރެ މިއައި 

ދައްކަނީ ކޮން ާވހަކައެއްތޯ. ކާކަށް އޮުޅވާލަންޯތ މި އުޅެނީ. ތަފުސީލު ބޭނުމިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން ދީފާނަމޭ ކޮބައިތޯ، މި 

ނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ މި ސަރުކާރު ކޮންމެކޮންމެ ދުވަހަކު  މި ތާނގައި މިއަށް ވުރެ މާ ރަނގަޅަށް. އެކަމަުކ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ތަނަށް އޮރިޔާންކުާރކަށް. އެކަމަުކ، ބައެްއ ދުވަސްުދވަ ހު ކުރާނަން. އެހެންވީމާ، ެއ ެއއްޗެިހ ައޅުގަ

ނޑުެމން މި ދަނީ މި މީހުން ހިފައި  ނުގެނެިވގެނެއް ނޫނޭ މި ތިބެނީކީ. ތަކުރާރުކޮށް ކުށްކުރާ ސަރުކާރެއް މިއީ. އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ވަރަށް ގިނަ.  ހައްޔަރުކުރަން ޮގވަމުން. މިީއ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކުަރންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. މިކަން

މި ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރާ ރަށެއްގެ ަރއްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ނޫނީ އަތޮަޅކާ ދޭތެރޭ ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ކަންަތްއ 

ކުރަނީ. ތ.އަތޮޅު ގުަރއިދޫ ައކީ އާބާދީ ބޮޑު ރަށެއް. އެކަަމކު، މި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުާރ އެންމެ މީހަކު ވެސް ނެތް 

ނޭނގެ އެ ރަށުގަ. ދެން ތިބެދާނެ ކޮންމެވެސް ބައެއް. ދެން އުޅޭނެތާ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް. ރީނދޫހުން ޖެހޭ ކަން

މީހުން. އެ ގޮތުން ބައެއް ޫމސުމުގައި ނޫނީ ބަެއއް ދުަވްސވަރުގެ އެ ހުން ައއިމަ، އެ ުހން ޖެހިގެން ރަށްރަށުގެ މީހުން 

ނުޑ އުޅޭ. އެ ގޮތުން ރީނދޫހުން ޖެހިފައި ހުރި މީ ހަކު ފަހަރެއްގަިއ ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ވެސް ހުެރދާނެ. އެކަމަކު، އަުޅގަ

މި ދަންނަވަނީ ތ. އަތޮޅު ުގރައިދޫަގއި މި އަހަރުގެ ބަޖެުޓގައި އެބަ އޮްތ، މިދިޔަ އަހަުރގެ ބަޖެޓުަގއި ވެސް އޮތް. އެ 

ތްކުރުަމށް ބަޖެޓުގައި ަފއިސާ ވެސް ރަށުގެ ރަށް ގިރަމުން އެ ަދނީ ހެސްކިޔާފަ. ެއ ރަށުގެ ިގރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަ



  

ހިމަނާފައި ވޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ މީހުންނަށް އަންގަމުން އެ ދަނީ ތިމަންނަމެންނަށް ތި ރަށުގައި އޮތް ތާއީުދ 

 ކުޑަކަމުން ތިމަންނަމެންނަކަށް ނެތޭ ތި މަސައްކަތްކުރެޭވކަށެްއ ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ުހއްޓަސް. މިއީ ކޮންކަހަލަ...

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމުއިތިނަދޫ ދާ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިާދރީ ދާއިރާތަްއ ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް  3121/8`. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތުން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު މިއަދު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ިމ ވާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ގޮ

ނޑުމެން މިހާރު ވެސް ެއކުލަވާލާަފިއ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ މިފަދަ ޤާނޫނަކަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް ވިސްނާއިރަށް އަުޅގަ

މި ވާ ަކއުންސިލުތަކުން ކުރަމުންދަނީ ކޮން ކަމެއްޯތ އާއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިފައި ާވ 

ގޮތުގަިއ އަދާކުރަުމން ދޭތޯ ބެލުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ވާޖިބުތަްއ ފުރިހަމަ 

ކައުންސިލުތަުކގެ ތަޖުރިބާ އަްށ ބަލާއިރު މިއަދު ާރއްޖޭގެ އެިކ ކަންކޮޅުތަުކަގއި ެއކުލަވާލާަފިއ ވާ އަތޮޅު ަކއުންސިލުތަްއ 

އް އަުޅަގނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ. ގިނަ އަތް އުރާލާފައި ތިބި ކައުންސިލުތަކެ  3މި ވަނީ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތި، 

ނޑުމެންނަށް އެކި ދުވަސްުދވަހު އަޑު ެއބަ އިވޭ ުޗއްޓީ ނަަގިއގެން  ކައުންސިލުތަެކއް، ަކއުންސިަލރުންތަކެއް އަުޅގަ

މަހަށް ދާ ވާހަކަ. އަނެއް ަބޔަކު ުޗއްޓީ ަނގަިއގެން ޓެްކސީކުރަމުން ދާ ވާހަކަ. މިީއ ޙަޤީޤަތް. އެ ބޭފުޅުންާނ 

ލުކޮށްފައި ވާ ޤާނޫނީ ވާިޖބުތައް އަދާނުކޮްށ ކުރަމުންދަނީ އެހެން މަސަްއކަތެއް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ރަށްރަށަށް ހަވާ

ބޭނުންވާ ކަންކަން، އެ ރަށްރަށުން ކުރަމުން މި ދަނީ ސީދާ ރަށު ކައުންސިލުގެ ބެއްލެވުުމގެ ދަށުން. އެހެންކަމުން 

ސިލުތައް މި ފެންނަނީ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތި ދެއަތް އުރާލައިގެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަތޮޅުަތކުން ައތޮޅު ކައުން

ރައީސް، މިފަދަ މަްއސަލަތައް ދިމާވެގެން މި އުޅޭ ސަބަަބކީ ލާމަރުކަޒުކުރުމަކީ ިމއީ ސީދާ އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕެގ 

ނޑުމެން. ސާ ރުކާރުން، ެއމް.ޑީ.ޕީން. އެކަމަކު ެވސް ވިސްނުމެއް. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫުނ މި ތަނަށް ހުށަހެޅީ ސީދާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ަސރުކާރުން މި ޤާނޫނު ހުށަހެޅި ގޮތާ ދިމާ އިނދިޮކޅަށް މި ޤާނޫނު ހަލާކުކޮށްލުމުގެ  ހިތާމައަކީ އަުޅގަ

ބޭނުމުގައި އިނދިކޮޅު ފަރާްތތަކުން މި ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، މި ވަނީ މީގެން ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑަެއިޅގެން މި ޤާނޫނު ފާސްކޮށްަފއި  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލިބޭ އެްނމެ ރަނގަޅު މަންފާ އާއި ަފިއދާތައް ނުާވ ގޮތަްށ ކަ

ނޑު ޮގވާލަން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ްގރޫޕަށާއި އަދުގެ ސަުރކާރަށް،  މި އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ނުޑ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ރަ ނގަޅު އިޞްލާޙުތަކެްއ ހުށަހަޅަން. އ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ގޮތަްށ،  ދަންނަވާނަން. އަތޮޅު ކައުްނސިލުތައް ުއވާަލއި ކުރިްނ ވެސް އަުޅގަ

ތްތެރި ޕްރޮވިންޝަލް ކައުންސިލެއް ނުވަތަ ޕްރޮވިންޝަލް ބޮޑީ އެއް އުފައްދަން މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް. ޢިއްޒަ

ރައީސް، މިއަދު ހުށަހެޅިފަިއ މި ވާ އިޞްލާޙުގެ ސަބަުބން އަނެއްާކވެސް ދައުލަތުން ޚަރަދު އެތައް މިލިއަނަކުން، 

އަހަރަކު އެތައް މިލިއަަނުކން އިތުރުވެގެން އެބަ ދޭ. އަވަށު ަކއުންސިލުތަކުެގ އުފެއްދުމުން މިހާރު ސިޓީ 



  

ެވގެންދާނީ ައވަށު ކައުންސިލުތަކަްށ. ނަތީޖާ އަކަށް ެވގެންދާނީ މިހާރު ކައުންސިލުތަކުން ކުރާ މަަސއްކަތްތައް ބަދަލު

ންސިލުތަކަށް ދިމާވެގެންދާނީ. ުކރާނެ ކަމެއް ނެތިފައި ހަމަ އަތޮޅު ކައުންސިލުަތކަށް ދިމާވެފައި ވާ ދަތުރު ސިޓީ ކައު

ން ދާ ަތން ފެންނާނީ. އެހެންކަމުން، ދެއަތް އުރާލަިއގެން ުޗއްީޓގަިއ މަހަށް ގޮސް، ނޫނީ ުޗއްޓީަގއި ހަމަ ޓެކްސީކުރަމު

އަޅުަގނޑު އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަން. މި އިޞްލާޙު އަނބުރާ ގެނައުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ދުވަސްވަރަީކ 

ނޑިވަުޅަގއި މި އިޞްލާުޙ  މިއީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ެއ ބުނާ ބޭސްސިޓީ ފުރިހަމަ ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވަމުންދާ މި ދަ

ޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަނބުރާ ގެނައުމަށް ޮގވާލަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ކުުރކޮށްލަން. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް އި

 ވަބަރަކާތުހޫ. هللا ވަރަޙުމަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމު ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ދިވެހިާރއްޖޭެގ ، 3121/18އާދެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު `. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން 

މަނިކުފާނަށް  ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިްޞލާޙަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އަދި މިފަދަ އިޞްލާޙެއް ހުަށހެޅުއްވީތީ އެ

އަޅުަގނުޑ ޝުކުރުދަންނަވަްނ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުނީމަ މީގެ ބަހުސް މަރުޙަލާަގިއ 

ތެދުވެަވޑަިއގެން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު އެ ދެއްކެވި ާވހަކަފުޅުތައް އަުޑއައްަސވަން 

ވެސް މި އިޞްލާޙަށް ދައްކާލަން ބޭނުންވާ ާވހަކަތައް ދައްކާ ނިމެންދެން  އިންނެވި ފަދައިން، އަުޅަގނޑު

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެެދން. އަދި އެ ފުރުޞަތު ދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން.  އަުޑއައްަސވަން އިންނެވުން ައޅުގަ

އްޔިތުންނަށް ލުއިކަމެްއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާޫނނަށް މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްގެން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަ

ހޯދައިދޭކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދު މިއަދުގެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ޚާއްޞަކޮްށ 

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ. އަޅުަގނޑު އެ މަނިކުފާނާ 

ސިލުތައް އުފެދުނީމަ ތިހާ ބޮޑަށް އުަފއްދަން، ނުވަަތ މި ޤާނޫނުތަކަށް އިޞްލާޙު ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުން މި ަކއުން

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެ މަނިކުފާނަީކ  ހުށަހަޅުއްވާތީ ތިހާ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުެވގެން ތި ުއޅުްއވަނީ ކިިހނެއް ެވގެންތޯއޭ. އަުޅގަ

ޖެ ނުދެކޭ ފަދަ ާލމަސީލު ބޭފުޅެއް. ައޅުަގނޑު މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުަގއި މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއް

ހިތަށްއަރާ ދިވެހިރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތްތެރި އަކީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ 

ގަިއ މަނިކަށް ނުވެދާނެބާަވއޭ. މިހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއ މަނިކުފާނު އެއް ުދވަހެއް 

ވިދާޅުިވ ައޑު ައޅުަގނޑު އެީހމު، ކުރީެގ ސަރުކާރު އޮތްިއރު އިްއޔެަގއި އިވުނީ ގުޅީފަުޅ ވިްއކާލި ވާހަކަިއގެ އަޑޭ. 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި  މާދަމާ އިވޭނީ މުޅި ޤައުމު ިވއްކާލާ ވާަހކަިއގެ ައޑު ކަންޭނނގެއޭ. އެކަމަުކ، މިއަދު އަުޅގަ

ފަޅުރަށެއް ވިއްަކއިފި. ހުރިހާ ފަރުފަރެއް ިވއްަކއިފި. ހުރިހާ ހާހަލެއް ވިްއކައިފި. ހުރިހާ  ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ



  

ނޑުަކނެޑއް ިވއްަކއިފި. އޭެގއިތުރުން ައޅުަގނޑު ހަަމ ފާހަގަކޮށްލާ ދަންނަވާލަން  ގިރިގިރި ެއއް ިވއްަކއިފި. ހުރިހާ ކަ

ނުޑ އެ އަތޮަޅކަށް ނިސްބަތްވާ ހައްދުންމަީތ  ބޭނުން. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު އަުޅގަ

ކައްދޫަގއި އޮތް ހުރިހާ އިމާާރތެއް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ އުސޫލުން ކުްއޔަށޭ ކިަޔއި ނަންގަަވއިގެްނ، އެ ތަނަށް ކުލި 

ހަށްދުވަހު ވެްސ ކުެރއްވި ނުދައްކަަވއި ހުރެ، އެ ތަނުްނ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަްނގަވަމުްނ ގެންދަާވއިރު، އިްއޔެ ނޫން އި

ރުށް އެ ތަނަށް މީހުން ފޮނުވައިގެން ވަަގްށ  31،41އޮތް ކުރު ހިންނަ ކިޔާ އަވަަށކުން  ކަމަކީ ހައްދުންމަތީ ގަމުގައި

ނަޑއިގެން ގެނެސް މި ދެންނެވި އިމާރާތްތައް ތަރައްީޤކުުރމުގެ މަސައްކަްތކުރަމުން ގެންދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ  ކަ

މިތަނަށް ތެދުެވވަަޑއިެގން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އިުޚލާޞްތެރިކަމާ އެީކަގއޭ، ިދވެިހ ޤައުމަށް އިޚުލާޞްތެިރކަމާ ބޭފުޅަކު 

ނޑުމެން ހަިއރާނެއް ނުވޭ. އެ މަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވެވަަޑިއގަންނަވާީނ  އެީކގައޭ މި ވާހަކަދަްއކަނީ ިވދާޅުވީމަ، އަުޅގަ

ހުރި އެހެން ޤާނޫނުތައް ވެސް އަދި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ވެްސ  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ވެސް އަދި ހެދިފައި

އުވާލަން. ެއއީ ެއ މަނިކުާފނު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް މިައދުގެ ސަރުކާރުްނ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންަތއްތަްއ ކުެރވޭނީ 

ފުޅަކު ތެދުވެަވޑަިއގެން މިއަދުެގ ޤާނޫނެއް ގަާވއިދެއް ނެތި ކަމަށް ވާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ތާނގައި ކޮންމެ ބޭ

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިަގންނަވާ ބޭފުޅުން ތެދުވެވަަޑިއެގން ކައުންސިލުތައް އުފެދުނީަމ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބާރު 

ބޮޑުވާނޭ ވިދާޅުާވއިރު ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ަކއުންސިުލތައް އުފެދިގެން ާބވައޭ ިމައދު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބާރު 

ޑުެވގެން މި އުޅެނީ. އޭގެ ބަދަލުގައި މި ބޭފުޅުން މި އުފައްދަވާ ިސޔާސީ މަޤާމުތައް އުފެއްދެވުން ހުއްޓާލަންީވ ބޮ

ނޫންތޯއޭ. ކޮރަޕްޝަނަށް މަުގފަހިވާ ގޮތަށް އެިކއެކި ބޭފުުޅންނަށް މި ދޭ ފައިސާތައް ެދއްވުން ުހއްޓާލަންވީ ނޫންޯތއޭ. 

ފައިދާ ެއއް ުހރި ކަމެއް ވީމަ ބަޖެޓަށް ބާުރ ބޮޑުވާ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ  ހަމައެކަނި ކައުންސިލ،ަު ަރއްޔިތުންނަށް

ކީްއވެގެންޯތއޭ. ދެން މި ވިދާޅުވަނީ މި ކައުންސިލުތައް ފެއިްލވެއްެޖއޭ. ކައުންސިލުަތއް ވެްސ ފެއިލްވާނެ. ސަރުކާރު ިމ 

ން އުފަްއދާފައި ހުރި ހުރިހާ ތަންތަނެއް އޮތީ ފެއިލްވެފަ. ސަރުކާރު ފެއިލްވީމަ ދެން ސަރުކާރުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރަ

ހުންނާނީ ފެއިލްވެފަ. އެ ނޫންތޯ މި ވެގެން ުއޅޭ ގޮަތކީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ސިޔާސަތު ފެއިްލވެއްޖެ. މާލީ 

 ސިޔާސަތު ފެއިލްެވއްޖެ. ޞިްއޙީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވެއްޖެ. ިމހެންގޮސް ކިޔާލާއިރު ފެއިލްުނވާ ހަމަ އެއް ކަމެއް ނެތް،

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަެއކަނި މި ކުރާ ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކއި މި މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ 

ބޭނުންކޮށްގެން ތެދުެވވަަޑއިެގން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ަދއްކަނީ. މި ބޭފުޅުްނ މި ކުރަްއވާ ކަމަކީ ިދވެިހ 

ންގެ އަމިއްލަުފޅު ޖީބަށް ލައްަވއިގެން ހުސްުކރައްވަނީ. ިދވެހި ރައްޔިތުްނ ދައުލަތަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާ އެއް މި ބޭފުޅު

ނޑަށް ޖެހިއްޖެ. ދިވެހި  ނޑު ކުރީ ދުވަހު ވެސް ދެންނެވިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަ ނޑަށް ޖެހިއްޖެ. އަޅުގަ ބަ

ނުދައްކާނެ ވާހަކަ ެއއް  ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ނިކަެމތި ދުވަސްތަެކއް ކުރިމަތިވަުމން މި އަންނަނީ. ދެން ދައްކާނެ

ޝާިހދުގެ އިތުބާރުނެތްކަުމގެ ވޯޓު هللا ނޭނގިގެން ތެުދވެަވޑަިއގެން ޑީ.އާރު.ޕީ ަބއިބަިއވި ވާހަަކ، ތަސްމީނު ޢަބްދު

ނަގަން އުޭޅ ވާހަަކ، މައުޫމން ފިޔާތޮށި ގަމީހެއް ލީ ާވހަކަ، މޫސާ މަނިކު ދަްއކަާވއިރު މި މޫސާ މަނިކަށް، 



  

ސާ މަނިކަކަށް އެނިގވަަޑއެއް ުނަގންނަވައޭ ތިމަންނާ ކުރިމަތީަގއި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫ

ނޑަށް ޔަޤީނޭ ލާމަރުކަޒީ އުސޫުލން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާިއރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުްނ  ސުރުޚީ ވިދާޅުާވކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު ވިދާުޅވާ ން އެނިގވަަޑއިގެންެނވި ނަމަ އެ މަނިކުފާނު އަޅުގަ

މި ދައްކާ ގޮތަށް ބިލަށް ާވހަކަދައްކާނީ. އަުޅަގނޑުމެްނ ކިހާ ރަނގަޅަށްތޯ  މި ވާހަކަދަްއކަނީ މި ޤާނޫނަށް. 

ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވިދާޅުވެަބއްަލވާ. އެކަމަުކ، ެއ މަނިކުފާނު ތެދުވެވަޑަިއގެން ހިތަށްއެރިހާ އެއްޗެއް އެ ވިދާޅުވަނީ. 

ވެސް ައޅުަގނޑު ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެ މަނިކުފާނަށް އެނިގަވޑައިުނގަންނަވަނީ މި ޤާނޫނަށް 

ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ ކޮްނ އިޞްކާެޙއްލަން. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި މޫާސ މަނިކަކީ މިހާރު ހިފައި 

ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ހިފަިއ ހައްޔަރުކުރަްނވެފައި ހުރި މީހެއް. 

ހައްޔަރުކުރަްނވެއްޖެ. ިމއީ ދިެވހި ޤައުމަށް ހުރި ބިރެއް. ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ނުރަްއކަލެއް ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ފްލޯރގައި ވާހަކަދަްއކާނެ އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރ ަރީއސަށް ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެ މަނިކުފާނަށް މި 

ފުރުޞަތުނުދެވޭނެ ގޮތެއް އޮިތއްޔާ އެ ގޮަތކަށް ޢަމަލުކޮށްދެއްވާށޭ. އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް އޮޅުވާލާތީ. އެއީ ވަރަށް 

ބޮޑު މައްސަލަ ެއއް. ިދވެހި ރައްޔިތުންނަކީ މިއަދު ވަަރށް ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެއް. ެއހެންވީމާ، އެފަދަ ހޭލުންތެރި 

ތަކަށް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަދައްަކވަން މި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްގެ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުދޭކަށްނުވާނެ ރައްޔި

އަހަރެްއގެ ވާހަކަ. މައުމޫނު  41ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެްނ ތެދުވެވަަޑިއގެން އަބަދުެވސް މި ދައްކަވަނީ 

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެއްގެ ވާހަކަ... 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ޝުކުރިއްާޔ. މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފިްއާޔ 

ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ބައްޓަްނކުރެވިަފއި ޮއތީ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއ ަަރުވަނީ ތުލުސްދޫ 

 ނާ އާދަމަށް. ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައި

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު ހަމަ ފުރަތަަމއިނުން ވެްސ ހިތަދޫ ދެކުނު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ކުފާނަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. ެއީއ ޙަސަން ލަޠީފު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ކަަމށް ޓަކައި އެ މަނި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ައއްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ެވސް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިންގަމުން ދާ 

ނޑުމެން މިކަްނ ހަމައަކަށް ައޅުވަން ޤާނޫުނގެ އިުމގެ ތެރެއަްށ ލާން ުކރާ އެްއވެސް މަަސއްކަަތކަށް  ތަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން މާ ބޮޑަކަށް ކަންބޮޑެއް ވެސް އެމް.ޑީ ނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ. ދެން މިކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ .ޕީގެ ތާއީެދއް އަުޅގަ



  

ނުވަން. ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ އެއް އިރެްއގައި ވެސް ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރަްނ ބޭނުންވާ ބައެއް ނޫން. ެއ 

ނޑުމެން ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނުން ބޭރުން ކަންތައްތަ  އް ކުެރވުނީމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކަމެއް ކުެރވޭ ަކމަށް މި ވަނީ. އަުޅގަ

އަުޑއަހައިފީމު ިއއްެޔގައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވި ަތން ބަޖެޓަކީ އެ މަނިކުފާނު ޢަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ެއއްެޗއް 

ވަމުން ގެންަދަވނީ. އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ނޫނޭ. އެ މަނިކުފާނުގެ ހެޔޮުފޅުކަމުންނޭ ބަޖެޓަށް ވެސް ިމ ޢަމަލުކުރައް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާ އެ މަނިކުފާނު  8:ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ާއއި )ނ( އާއި  7:ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ވިދާޅުވެަފއި ދެން ވިދާުޅވެަބއްލަވާށޭ ބަޖެޓަށް އެ މަނިުކފާނު ބޭނުންހާ ގޮތެއް ހެއްދެވޭ ގޮތަށްތޯ ޤާނޫނުއަާސސީ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ކޮންމެ ވާހަކަ އެްއ ވެްސ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ހިތުހުރި ގޮތަކަްށ ބައްޓަން ކުރެވިަފއި މި ވަނީ. ައޅުގަ

އަރައި ހަމަ ދަްއަކވާއިުރގަިއ ޤާނޫނެއް އެހެން ެއއްެޗއް ޮއތް ގޮތެްއ ބެލުމެއް ވެސް ޯނންނާނެ. އަދި ރައްޔިތުްނގެ 

އެއް ނޫން. ެއއީ އެކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭތާ މިހާރު މި ވިންދަކީ ވެސް ކޮންމެހެން މުހިއްމު ވާހަކަ 

ދައްކަާވ ވާަހކަ އިން. މި ޤާޫނނަށް ގެނެވިަފއި އޮތް އިޞްާލޙުގެ ބޭނުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ަރއްޔިތުން ޢަްއޔަންކުރާ ަބޔަުކ 

ްނ ޢައްޔަންކުރާ ބައެއް ނޫން. އިނގޭތޯ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލު ނުވަތަ އަތޮޅު ަކއުންސިލަކު

ރައްޔިތުން އިންތިޚާުބކޮށްފައި ލާ ބަޔަކު، މި ޯބޑުތަކަށް ުލމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހަުޅއްވާަފއި އޮތް އިޞްލާެޙއް. މިހާރު 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މާލޭ ސިޓީަގއި ކޮންމެ އަަވށު ބޯޑަކަށް ތިން މެންބަރުން  ކިހާ ބޮޑު ތަފާތުކުރުމެއްތޯ ައޅުގަ

ސިޓީން ޢަްއޔަންކުަރއްަވިއގެން މި އުުޅްއވަނީ. ެއކަމަކު، އަްއޑު އަޮތޅުަގއި މި ހުންނަނީ އެންމެ ބޭފުޅެއް ރަށަކަށް.  އެ

ނޑުމެްނ  އެހެންވީމާ، މިއީ ޮބޑު ތަފާތުކުރުމެއް. މި ކަންކަން ަރނގަޅުކުެރވޭނީ ޤާނޫނީ އިމުެގ ތެރެއިން. އަުޅގަ

ްނގުމުގެ ޤާނޫނު ުއފައްދާފައި މި އޮީތ ހަމަ އެންެމ ފުރިހަމަ ގޮތަށް ނޫންކަން ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ާދއިރާތައް ހި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ މި ތަނުގައި ިތއްބެިވ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ. އެީއ މުޅިްނ 

ނޑުމެންނަްށ އާ ކަމެްއ މި ޤައުމުަގއި ފަށައިގެން ދާއިުރަގއި ރަނަގޅުކުރަންޖެހޭ އެތައް  ކަންތަްއތަކެއް އަުޅގަ

ފެނިގެންދާނެ މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރެވެމުން ދާއިުރގަ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންކަން ރަނގަުޅކުރަން އިޞްލާޙު މި ތަނަށް 

ނޑުމެންނަކަށް މި ޤާނޫނުގެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ  ހުށަހަޅަން އެބަ ޖެހޭ. މޫސާ މަނިކު ގަޔާުނވާތީއޭ ިކޔާފަ ެއއް އަުޅގަ

އްޓާލާފައި ެއ ހިސާބަކުން ިމހާރު މި އޮތީ އެންމެ ރަނގަަޅށޭ ކިޔާފަިއ ތިބެޭވކަށް ނެތް. އަޅުަގނުޑ ހަމަ ހިތާމަކުރަން ހު

ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި މިހާރު ެވސް ލާމަރުކަޒީ ުއސޫލުން އިދާރީ ދާިއރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް 

އްކަެތއް ނުކޮށް ހުއްޓާލާފައި އެބަ އޮްތ ހަމަ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުގެ އެްއވެސް މަސަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ިރުކއެސްޓަކަްށ، އެ ހުރިހާ ިއޞްލާޙެއް ެއއް ފަހަރާ ބަލާށޭ ކިޔާފަ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ވާހަަކއަކީ ޤާނޫުނގެ މިހާރުވެސް އެ ތަނަށް ލެވިަފއި އޮތް އެއް އިޞްލާޙަކީ ައއްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިުލގެ މައްސަލަ. 

ތެރެއަށް ލައިދިނުމަށްޓަަކއި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރެްއ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް އިޞްލާެޙއް. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަްނ 

ލަޠީފު އެ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި އެ އޮތީ. މިހާރުވެސް ކޯޓުަގއި އޮތް މައްސަލަ އެއް. އެއީ ސުވާުލއުފެދިފައި އޮތް 



  

ނޑުމެން ހަމަ މި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި ކަމާ ހަމަ މައްސަލަ  އެއް. ކީއްތޯ ވާީނ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެން ކޯުޓގަިއ ހުރި މައްސަލަތަާކއި މި  އެއްބަްސވެލަްއަވއިގެން މި ިއޞްލާޙު ފާސްކޮށްދެްއވައިިފއްާޔ އަުޅގަ

ެއކަން ކުރުމަށް ަޓކައި. ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ެއ ތަނުަގއި ސިީޓ ނުކުންނަ އިތުރު މަްއސަލަތަަކށް ހައްލެއް ލިިބގެންދާނެ، 

އަޅުަގނޑުމެން ފެށުނީއްސުރެ މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ އަްއޑޫ ސިޓީ ޤާނޫނީ އިމުގެ  އެއް ނަހަދާކަށް ނޫން.

ހާރު ވެސް ހަމަ ތެރެއަށް ފެއްތޭތޯ. ޤާނޫނެއްެގ ބާރު ލިބިގެން އެ ތަނުގައި ސިޓީ ހެދިގެން ދޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް މި

ހުރިހާ ކަމެއް މި އޮންނަނީ ކޯޓު މަރުޙަލާގަ. ކޯޓު މަރުޙަލާ އަށް ދާންޖެހޭ ސަބަބަކީ ޤާނޫނުން ބޭރުވެގެން އުޅޭތީވެ. 

އެހެންވީމާ، މި ފަހަރު މި ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ބަލަންޏާ ހަމަ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވެސް 

ހުރި އިޞްލާޙޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ. މިހާރު ވެސް ސާކު ސަމިުޓގެ ކަންތައްތައް އަްއޑޫ ސިީޓަގިއ ހަމަ އެންމެ ފައިދާ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްދިނީ ައއްޑު އަޮތޅުގެ ތަަރއްޤީ ާއިއ  311ހިނގަމުންދާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ސާކު ސަމިޓު ނިމިގެންދާއިރު ތަރައްޤީވެ ރަނގަުޅވެފަިއ  އަްއޑު އަތޮުޅގެ ކަންތައްތަްއ މި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން މި 

ހުންނަން. އެކަމަކު އޭގެ ަބދަލުގައި ކޮންކަެމއްތޯ. ަވކި ބައެްއގެ ޖީބަށް މި އެއްޗެިހ އެޅެމުންއެޅެމުން ގޮސް މި 

ނޑުެމން މި ދައްކަނީ ައއްުޑ އަޮތޅުގެ ަރއްޔިތުން ނުނިކުމެޭއ މިވެނި ކަމެއް ކު ރާކަށް. ދެން ހުސްވަނީ. ދެން އަުޅގަ

ގޮސް ސިފައިން އެ ތަނުގައި ޓެންޓުޖަހައިގެން ބައިތިއްަބއިެގން ސިފައިން ލައްވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެކްިޓވިސްޓުން ނަގާަފިއ 

ނޑު  ހުރި ކޮންޓްރެކްޓުތަކުގެ މަަސއްކަތްކުުރވަމުން މި ދަނީ. މިއީތޯ އައްޑު އަތޮޅު ތަރަްއޤީކުރާ ގޮތަކީ. އަުޅގަ

ށް އެޖ ަަހާ ތާރަފުނި މާދަމާ އޮންނާނީ ފަޅައިގެްނގޮސް ހަލާކުވެފަޭއ. އެ ގޮަތކަށް ނޫްނ ދަންނަވާނީ މިހާރު އެ ތަނަ

އިނގޭތޯ ބަޖެޓު ދީފަިއ މި ޮއތީކީ މިކަން ކުާރކަށް. ވަގުުތ ލިބިގެން ރަނަގޅަށް މި މަސައްކަތްަތއް ކޮްށގެން އަްއުޑ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވކި އަތޮޅަށް ތަރައްީޤ ެއއް ގެެނސްދިނުމަށް ޓަކައި. ޭއގެ ބަަދލުގައި އަ ުޅގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ލާބަހައްޓާފައި ސިފައިން ގެންގޮްސެގން އެތާ މަސައްކަތްކުރުވާަފއި  311އެކްިޓވިސްޓުްނގެ ޖީބަށް އެ 

ވެންޝަްނ ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް މި ުކރާ މަސައްކަތްތަަކކީ މާދަމާ އަނެއްާކ މަގުހަދަންޖެހިފަ. މާދަމާ އަނެއްކާ ކޮން

ނުޑ ދަންނަވާީނ މި ކަންތައްަތއް މި ގޮތަށް  ސެންޓަރު ބޮލަށްވެްއޓިފަ. މި ހާލުގައި އޮންނަ ގޮތަށް. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ކޮށްގެންނެއް ައއްޑޫ ސިޓީ ައކަށެއް ތަރައްޤީ ެއއް ނުލިބޭނެ. އައްޑު އަޮތޅު ތަރައްޤީކުރުުމގެ ނަމުގައި މި ބޭފުޅުން މި 

ނޑު ހިންގާ ޖަރީމާތަކަކީ އަޅު ނޑުމެން ހަމަ ކުށްވެރިކުރާ ަކމެއް. މިސާލަކަށް، އިތުރު ައދި އެއް ވާހަކަ އަުޅގަ ގަ

މިލިައން ރުފިޔާ އަށް އެތަުނގެ ެއންޓަރޓެއިންމެންޓް، ސާކު ަސމިޓުގެ އެންޓަރެޓއިންމެންުޓ  3.6ދަންނަވާލަފާނަން. 

މިލިއަން ރުފިާޔ  9ހާރު ކިހިނެއްތޯ ވެފަިއ އޮތީ. ޕްރޮގްރާމަށް އަްއޑޫގެ ަރއްޔިުތންތަކަކަށް ދޭން ނިންމާފައި އޮއްވާ މި

ނޑު ދަންނަވާލަްނ، ހަމަ އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން  އަށް ކޮން ބޭފުޅަކަށް މިހާުރ އެ ކޮންޓްރެކްުޓ ދެވިފައި އޮތީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރި ބަޖެޓަށް  މިހާރު މި އަްއޑޫގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިކަންކަން ބައްލަވާށޭ. ތި ބޭފުޅުންނަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެނިގެންދާ މަންޒަރަކީ ޢިއްޒަތްތެރި  ވަމުން ދާ ގޮތް ތި ބޭފުޅުން ރަނގަޅަށް ބައްލަވާށޭ. އަުޅގަ



  

ރައީސް، މި މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ބިލެއް ލައިފިއްޔާ ަރއްޔިތުންނަށް އެްއޗެއް ލިބޭނެ ކަހަލަ ބިލެްއ 

އް މި ތަނުގައި ތާށިވެފަިއ މި އޮންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އުނދަގުލާ ހެދި. ކޮންމެވެސް ލައިފިއްޔާ އަބަުދވެސް އެ ިބލެ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ވެސް އެބަ ފެނޭ ައންހެނުންނަށް ލުއި ލޯނުދޭން  ވަޒީެރއް ދެްއވާ މޮުޅ ެއޑްަވިއސްއަކާ ހެދި. އަުޅގަ

އި ލޯނު ދޭން އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނަށް ލީ ބިލު އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނަށް ލީ ބިލު ކޮންތާކުތޯ އޮތީ. ދަރިވަރުންނަށް ލު

ކޮންތާކުތޯ އޮތީ. އެހެނެއްޫނން ޓެކްސް ނަގަން ރައްޔިތުން އަތުން އެއްެޗއް ދަމައިަގންނަން މި ތަނަށް ބިލެއް 

ްނ ލައިފިއްާޔ، އަޅުަގނުޑ ކީކޭޯތ ދަންނަވާނީ ވެސް. ފަސޭހަ ެއއް ނޫން މި ވާހަކަ ދަްއކާކަށް ވެސް. ގަިއަގއި ހުޅުޯރވެގެ

ނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ ރައްޔިތުން  އުޅޭ ބަެއއްހެން ތެޅިފޮޅިގަނެެގން އެ އެއްޗެހިަތއް ފާސްކޮްށގެން ނިކުމެ، އަުޅގަ

އަތުން މި ލާރިތަްއ ރައްޔިތުްނނަށް ވާނުާވ ެވސް ނޭނިގ ިތއްބާ ދަމަިއގަންނަ ތަން. އެއް ފިހާރައަކުން ސްޕާރީ ޕެކެެޓްއ 

ނޑުކޮޅެްއގަިއ ރުފިޔާ ނަގާނެ ޓެ 4.61ގަނެފައި  ކްސް އަށޭ ކިޔާފަ. އަނެއް ފިހާރައަކުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެންނާނެ ގަ

ރުފިޔާ ދޭޭށ ބުނާ ތަން. އެހެންވީމާ، މި ހާލަތުގަިއ މި އޮތީ. ވާ އެްއ ނުވާ ެއއް  6ލިޔެލާފައި އަންނި އަށް ދޭންެޖހޭ 

ިޅގަނެގެން އުޅުނުއިުރގަިއ ހީވަނީ އެހެްނ އެނގެނީީކ ނޫން. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަން ެވސް ތެ

ކަމެއްހެން. ެއކަމަކު ަރއްޔިުތންނަށް އެްއޗެްއ ހޯދައިދޭން މި މަޖިލީހުގައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ބިލެްއ ފާސްކުރަން 

ން އުޅެފިްއޔާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަވޒީުރންނަށް އިންޓަރެސްޓާ ހެދި އެކަން ނުވެގެން އުޅޭނީ. އެހެންނޫނީ އެހެން ކަމެއް ވެގެ

އަަހރު ރައްޔިތުންނަށް އެްއޗެްއ  6އެކަމެއް ުނވާނެ. މިއީ މި ސަރުކާރުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތް ިއނގޭތޯ. ކުރިއަށް އޮތް 

ލިބުމަކީ އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ޔަޤީން ނުވާނެ ކަމެއްަކން. އެހެނެއްނޫން އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ޓެްކސް ބިލުތަްއ 

ރައްޔިތުން އަތުން ފައިސާ ނަގާނެ ބިލުތައް މި ތަނަށް އަންނާނެކަން އެއީ ހަމަ  އަންނާނެ. އަދިވެސް އިތުރު ޮގތްގޮތަށް

ނޑު ދަންނަވާނީ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ރަްއޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދިގެން ުއޭޅ  ޔަޤީންކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ށޭ. ކޮންކަމަކަށްތޯ ޖެހިލުންވަނީ. މެންބަރުންތަކެއް މި މަޖިލީހުގައި ތިބި ކަމަށް ވަންޏާ މި އިޞްލާޙު ފާސްކޮށްެދއްވާ

ދެންމެގައި ވިދާުޅވެއްޖެ ަކއުްނސިލަރުން ތިބޭނީ މަހަށް ގޮހޭ. ބަލަ ކައުންސިލަރުން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރާނީ ބަޖެޓު ނުދީގެން 

އުޅޭއިރު. އެ މީހުންނަށް ެއްއވެސް މަސަްއކަތެއް ކުރާނެ ފައިސާ ެއއް ދެނީކީ ނޫން. ދެން ކޮންތާކަށްތޯ ދަނީ. މި 

ޅުން ބޭނުންވަރަކަށް ފަިއސާ ޚަރަދުކޮށްގެން އެމް.ޑީ.ީޕން ޢައްޔަންކޮށްފަިއ ތިބި ަކއުންސިލަރުން ތިބިއިރު ވެްސ ބޭފު

މަހަށް ދިޔައީ. ކޮންކަމެއްތޯ ވަކިކުީރ. މަހަށްދިޔައީ. އެހެންނޫނީ ރަށުތެރޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ފޯމުބޮޑި ކިހިއްޔަށް ޖަހައިގެްނ 

މިހާރު ދެން ކޮންމެހެން މި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ. ، ހިނގީ. އެއީ ކުރި ކަމަކީ. އެހެންވީމާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިހާރު ވެސް ގެމަނަފުށީގެ ކައުންސިލަރު އަިއްސ މާލޭގައި އެހެރަ ހިނގަނީ 

ލްތު މިނިސްޓްރީ އިން ކޮންކަމަކާތޯ. ބަޖެޓު ނުލިބިގެން. އެންމެ ކުޑަމިނުން ޑެންގީ މަދިރި ނައްތާލަން އެދުނީމަ ވެސް ހެ

އެއަށް ވެސް އެްއވެްސ ފައިާސ އެްއ ނުދިން. އެްއވެސް މަަސއްކަތެްއ ނުކޮށްދިން. ހަނިމާދޫެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ގޮފީެގ ރައީްސ 

އައިސް މާލޭަގއި އެނބުރެނީ ކޮންކަމެްއގައިތޯ؟ މި ބޭފުޅުން މީސްމީހުންނަށް ތިންހަތަރު ވަޒީފާ ދީގެްނ، ތަންތަނުގެ 



  

ބޭ މީހުން ނަގައި ުޔޓިލިޓީ ކުންފުނީގެ ޯބޑަށް ލައިގެން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އައިސް ދެޮކޅަށް ސަރުދާރުންނަށް ތި

ހިނގަހިނގާ މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ގެ އަށް ޕެޓިޝަްނ ލައިލައި އެންމެ ފަހުން އެއްވެސް މީހަކު އިޖާބަނުދިނީމަ 

ޮސިއކޮށްފި އެ ބޭފުޅާ. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ. މިއީ މި ބޭފުޅުންގެ ކުރިން ދުވަހު އައިސް ޑީ.އާރު.ޕީ ހަރުގެ އަށް އަިއއްސަ 

ނޑު ދަންނަާވނީ މި އިޞްލާޙު ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ފާސްކޮށްދެއްވަން އެަބ  ކަންތައް ހުންނަ ގޮތަކީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ލާންޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޖެހެއޭ. އެއީ ރައްޔިތުން އިްނތިޚާބުކުރާ މި ކަންކަން ކުރެވޭނެ ޤާބިލު ބަޔަކު މި ބޯޑުތަކަށް 

މެންބަރުން ލާ ކަމަށް ވަްނޏާ ދުވަހަކު ވެސް ބަޖެަޓުކން ޚަރަދެއް ވެސް ނުދޭ. މިހާރު ތިބި ބޯޑަށް ލާރި 

ދޭންނުޖެހެނީތޯ؟ ތަފާތަކީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުން އިންތިޚާުބުކރާ މީހުންނާއި މި ބޭފުޅުން ލާ މީހުންނާ. އެމް.ޑީ.ޕީ އިން 

ހާހުން ޖެހުނަސް އެއީކީ  81ހާހުން،  71ހާހުން،  61ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހަކަށް ޚަރަދުކުރަން  ތަނަކަށް މީހަކު ލައިފި

ބަޖެޓަކަށް އެްއވެސް ޭއގެ ައސަރެއް ކުރާ އެްއޗެއް ނޫން. އެ ލާރި ދޭންޖެހުނީމާ ބޮޑެއް ވެސް ނުވާނެ. އިޤްތިޞާދު 

ބުކުރާ ބަޔަކަށް ލާރިދޭންވެއްޖެްއޔާ ބަޖެޓުަގއި ލާރި ވެސް ފޫއަޅާފަ ެއއް ނޯންނާނެ. އެހެންނެއްނޫން ރައްޔިތުން އިންތިޚާ

ނެތް ވާހަކަ، އިޤްތިޞާދު ހަނާހުނިވެގެންދާ ވާހަކަ، މި ާވހަކަ ނޫން ވާހަކަ އެއް ނުދައްކާ. އިުރއިރުކޮޅާ މި ކޮން 

އޮވޭ. ެއކަމަުކ  ކުންފުނިތަކެއްތޯ މި އުފައްދަަވނީ. އެކަން ކުރާއިރުަގއި ބަޖެޓުގައި ލާރި ހުރޭ. ލާރިދޭނެ ގޮތްގޮތް ެވސް

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ަބެއއް ހަމަ ތަނަކަށް ލާއިރަށް މި ތަނުގައި އެ ވާހަކަ ބޮުޑެވގެން. ބަޖެޓު ފޫއަޅައިގެން ގޮސް. 

 އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން އިނގޭތޯ މިހާރު މި ވާހަކަ ައުޑއަހާކަށް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެން

`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ކަންތައްތަުކގެ ޙަޤީޤަްތ 

ިރ އޮޅޭ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ދަްއކަާވތީ އަޅުަގނޑު ހިތާމަކުރަން. ައއްޫޑގައި ސިޓީ ހަދާފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިްއޒަތްތެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނާިއ ަގވާއިުދގެ އިމުގެ ތެެރއިން. އަދި މުޅި ައއްޫޑގެ ރަްއޔިުތންގެ ޚިޔާލު ބެލުމަށް ަޓކަިއ 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު އޭެގ  ވޯޓެއް ވެސް ނަަގއި، އެ ވޯުޓން ވެސް ރައްޔިތުން އެދޭގޮަތކީ އެއީ ކަމުަގއި ވާީތވެ. ައުޅގަ

ޅުހަދައިގެން ައޅުަގނޑުެމން ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ މުޒާހަރާކުރަން ވެސް ފަހުން ވެސް ބަޔަކު އެކަމާ ދެކޮ

ޖެހުނުކަން. އެކަން ވެސް ުކރިން އަޅުަގނޑުމެން. އަިދެވސް އެކަން ކުރާނަން ކުރަންެޖހިއްޖެ ހާލަތެއް އައިސްިފއްޔާ. 

ކައި ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ނަމަވެސް މިހާރު އެ ވަނީ ެއސިޓީ ޤާއިމުވެފަ. އެ ިސޓީ ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަ

ނަޑކީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ  މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުަގއި ފައިސާ ހިމެނުނު. އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދިޔަ، އަުޅގަ

ނޭ މެންބަރެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ޑީ.އާރު.ޕީ އާިއ ޕީ.އޭ ކޯލިޝަނުގެ ހިމެ

 ިމލިޔަން ރުފިޔާ... 341މެންބަރުން ސާކު ސަމިޓަށް އައްޫޑގައި ޖަހާފައި ވާ 

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަ އެއް ތުުލސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ދެްއކެވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަ

ޑީ.އާރު.ީޕގެ ެއްއވެސް މެންަބރެއް ެއކަމަކާ ދެޮކޅެއް ނަަހދާ. ބަޖެޓު ފާސްކުރިއިުރގަިއ ސާކު ސަމިޓަށް ފަިއސާ 

 ހޯދައިދޭން ޑީ.އާރު.ޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވާނީ މަސަްއކަތްކޮށްފަ. އޮުޅވާލަިއގެން ވާހަކަނުދައްަކވާތި.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއަގިއ އެހެން މެންބަރަކު ދައްަކވަމުންގެންދަވާ ވާހަކަ އަށް ޢި 

ނުޑ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް  ރައްދުދެއްވުުމގެ ގޮތުން ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ. އަުޅގަ

 ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ:އިލްޔާސް ލަބީބު ދާއިރާގެ މެންބަރު  ހުޅުމީދޫ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބަޖެޓު ކޮމިޓީގެ ޔައުިމްއޔާތައް މަޖިލީހުން ޢާއްމުކޮށްފައި ާވ ކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ 

ރު.ޕީ، ޕީ.ޭއ ކޯލިޝަނުން މަޢުލޫމާތުލިބެނީ. ޔައުމިއްޔާތަްއ ބެއްލެވީމަ އެނިގަވޑަިއގަންަނވާނެ. ބަޖެޓު ކޮމިީޓގަިއ ޑީ.އާ 

ނޑިޔަނުދީ ބަޖެޓު  342ބޭނުންވީ  ނޑާލަން. ައޅުަގނޑުމެްނ އެއަށް ފައިޓުކޮްށގެން އެ ަފއިސާ ކެ މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަ

ކޮމިޓީގެ ތެޭރގައި ހިފެހެއްޓީ. ބަޖެޓު ކޮމިޓީ ނިމިގެން މަޖިލީހުގެ ފްލޯރ އަށް ބަޖެޓު ހުަށހެޅުނީމާ ޑީ.އާރު.ޕީ، ޕީ.އޭ 

ނޑާލަން. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ލައިވްކޮށްފައި ހުއްާޓ  342ބަރަކު ހުށަހެޅި ކޯލިޝަންގެ މެން މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަ

ނޑަައޅާފައި ވާ  341ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންިދޔަ ެއ  މިލިޔަްނ ރުފިާޔ  341މިލިޔަން ރުިފޔާ، ސާކު ސަމިޓަށް ކަ

 ...ކަންޑާލަން ހުށަހެޅިފައި ވާ ަތން. އަދި އެއަށް ވޯޓުދިން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު. 

 



  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ ދެކުނު

ނޑައެިޅގެން ދޮ  ގުހައްދަވާީތ. އިްލޔާސް ލަީބބު ސީދާ ވިދާުޅވި، ކޮމިީޓ އަޅުަގނުޑގެ ިނޒާމީ މައްަސލަ އަކީ ކަ

މަރުޙަލާގައި އަޅުަގނޑު ގާުތ ވިދާުޅވި. މި މައްސަލަ ސާކު ސަމިޓަށް ަކނަޑއަޅާަފއި ވާ ަފއިސާ އުނިކުރުމަށޭ 

ށް ކޮމިޓީގައި މަަސއްކަްތކުރަމުން ގެންދަވަނީ. އެހެްނވީމާ، މި ކަމަށް މަސައްކަތްކުރާށޭ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަ

 މަސައްކަތްކުރިން ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް ޑީ.އާރު.ީޕގެ ވަރަށް ބޮޑު ތާއީދާ ެއކު...

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މެންަބރަކު ކުރަމުން ގެންދަާވ ވާަހކަފުޅަކަށް ަޖވާބުދެްއވުމަަަށް އަޅުަގނަޑކަށް ނިޒާމާ ބެހޭ 

ނެ. ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާްސ ލަބީބު ވާހަކަފުޅު ކުިރއަްށ މައްސަލަ ެއއްަގއި ފުރުޞަތެްއ ނޭރުވޭ

 ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން  އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ދަންނަވާަާަލފާނަން. މި މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު އު ނިކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްީވ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ޑީ.އާރު.ީޕ، ޕީއޭ ކޯލިޝަނުން އެ އިޞްލާޙު هللا. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

މިލިަޔން އުނިކުރުމަށް ވޯޓުދެްއިވ  342ހުށަހަޅުއްވަިއގެން މި މަޖިލީހުގަިއ ވޯޓަްށ ެއއްެސވިއިރު ެއ އިޞްލާޙު އެ 

 ބޭފުޅުްނގެ ރިކޯޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ިމ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓގައި ޮއންނާނެ އިނގޭތޯ. ބޭފުޅުންނާއި ނުދެއްވާ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވުން: ވާހަކަދެއްކެ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު



  

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަުދގެ މައުޟޫޢަކީ ސާކު ސިްމޓާއި ބަޖެޓުތޯ، ނޫނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އޮތް ބިލަކަށް 

 ވާހަކަދެްއކުންތޯ، މި ސާފުކުަރންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް...

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި ިމ އޮތީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫސލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް  8/3121ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނ ުޑ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް އަުޅގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު މިއަދު ވެސް ބޭނުމިއްޔާ އެ ައށް ވޯޓުދެއްވި ބޭފުޅުންނާިއ  ނޑު ދަންނަވާލިން، އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑު އަުތަގއި އެބަހުރި. އަޅު  ނުޑ ފައިލްކޮށްަފިއ ވޯޓުނުދެްއވާ ބޭފުޅުންެގ ރިކޯުޑ އަުޅގަ ނޑުގެ އަމިއްލަ ިރކޯަޑށް އަުޅގަ ގަ

ނޑާލަން މި މަޖިލީހުގައި ވޯޓުދެްއވި ބޭފުޅުން. ހިތަށް އަސަރުކުރާނެ. އެ  342އެބަހުރި،   342މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކޮްށގެން ބަެޖޓުން ފާސްކޮށްގެން، މިހާރު ރާއްޖޭގެ ެދކުނުަގއި  ކުާރ މިލިޔަން ރުފިޔާ އަުޅގަ

އަހަރު ވެރިކަމުަގއި  41މަސައްކަތް ފެނި، މިހާރު އެ ތިބީ ބިރުން އިނގޭތޯ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބިރުގަޭނ. 

އަަހރު ވީއިރު ނުގެެނވޭ ވަުރގެ ަތރައްޤީ ހައެްއކަ މަސްދުވަސް  41ތިބެފައި ދިޔައިރު ރާއްޭޖގެ ެއއްވެސް ހިސާބަކަށް 

ން، އެއަށްވުރެ ތަަރްއޤީ އަންނަ ތަން ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް މި ދަނީ ހަމަ ލޮލުން ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެ އަށް ައންނަ ތަ

ފެންނަމުން. ދިހަ އަހަރުން ވިހި އަހަރުން ހިއްކޭ ބިން، ތިން ދުވަހުން ހަތަރު ދުވަހުން ދިހަ ދުވަހުން ހިއްކަމުން ދާ 

އެއްކަ މަސްުދަވސް ތެރޭ އެިޅގެން ދާ ތަން މި ތަން މި ފެންނަނީ. ސާޅީސް އަހަރުން ނޭޅޭ ބިލްޑިންގު، ިއމާރާތްތައް ހަ

އަހަރު ތެރޭަގިއ މުޅި މާލޭގަިއ ާގއެޅުުމގެ ަމސައްކަތްނުކުެރވި ރަނގަޅު ެފންވަރަަަކަށް މާލޭެގ މަގުަތއް  41ފެންނަނީ. 

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. މިހާރު އެ ފެންނަނީ ދެތިން އަހަރު ތެރޭގައި އަްއޑޫަގއި،  ނެހެދުނު ތަން އަޅުގަ

ވައްމުލަުކގަިއ އަދި ާރއްޖޭެގ އެހެން ސަރަހައްުދގަިއ ކުުޅދުއްފުށީގަިއ މި ދިމަދިމާލުގަިއ މަގުތައް ހެދެމުން ދާ ތަން. ފު

ނުޑމެން ރައްޔިތުން މި ދެކޭ،  ނޑުމެން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ އަކީ. މިއީ އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެަެރި ރައީސް، މިީއ އަޅުގަ

ރުކާެރއް އޮތް ވާހަކަ ވިދާުޅވަން ރަްއޔިތުްނނަށް މަޖުބޫރުވާ ސަބަބަކީ. ކުރީަގއި ރައްޔިތުންނަށް ހަާރންކޯރުވީ ސަ

ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާަމރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމެގ  8/3121ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލެްއ މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާ



  

ނޑު ހިތާމަކުރަްނ. އެ ބޭފުޅާ އަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާެނ  ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާތީ އަުޅގަ

ހިތަދޫ ދެކުނުގައި އެ ބޭފުޅާގެ ދާއިާރަގއި، ސިީޓަގިއ އެ ބޭފުޅާގެ ާދއިާރގަިއ ދައުލަތުން، ސަރުކާރުްނ 

ން ސާުކ ސަމިޓު ބޭވުމަށް ޓަަކއި ުކރައްވަމުން ގެންދަވާ މަަސްއކަތްތައް. ަބއެްއ ބޭފުޅުން މި ޚަރަދުކުރައްަވިއގެ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަދި މިއީ ޕްރޮޖެކްޓު އަންތަރީހެްއ  ޕްރޮޖެކްޓަށް ކިޔާ ޕްރޮޖެކްޓު އަންތަރީސްއޭ. އަުޅގަ

އަހަރު ތެރޭ ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެ. މުޅި ރާއްޖޭގައި  ނޫނޭ. އަދި ޕްރޮޖެކްޓު އަންތަރީސްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން

ނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން،  މިއަށްވުރެ އެތަްއ ގުަނ، އެތައް ވަރުގަދަ ޕްރޮޖެްކޓުތައް ެފށިގެންގޮްސ ނިންމާލެވޭނޭ. ައޅުގަ

އިދޭނޭ. ޭއގެ ކުލަވަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން، އެމްޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުން އެކަން ނިންމާފައި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ދައްކަ

ނޑުމެން  ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ސާފުކޮށް ވަރަށް ގާތުން ފެނިގެން އެބަ ދޭ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުެދން ވިހި ތިރީސް އަހަރަކަށް. އަޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީ  ޕްރޮޖެކްޓު ދޭއިރު ވެސް އަުޅގަ

ން ވެސް އިތުރު މީހަކަށް ނުދެވިގެން. މިދިޔަ ވިހި ތިރީސް އަހަރު އައްޫޑގައި ތިބި ސިފައިންގެ ޔުނިފޯމް ފަހަ

ސިފައިންގެ ބޭފުޅުންގެ ޔުނިފޯމު ފަހަން ވެސް އައްޑޫ ބަޔަކަްށ ދެވޭކަށް ނެތް. ތިރީސް އަހަރު ސާޅީސް އަހަރު ވަންދެން 

ނޑުމެން ބޭނުންވާ އޮތީ ޕްރޮޖެކްޓު ހަދާފައި އެއް ބަޔަކަށް ދީފަ. އަދިވެސް އެ މީހުން އެ  ޔުނިފޯމުފަހަނީ. މިއީތޯއޭ އަުޅގަ

ގޮތަކީ. ައޅުަގނޑުމެން އެ ެއގްރިމެންޓުތައް ބާޠިލުކުރެވެންާޏ ބާޠިލު ވެސް ކޮށްފައި ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ގެނެވޭނެ 

ަބޔަކަށްކަްނ  ގޮތެްއ ހެދޭތޯ މަސައްކަްތކުާރނަން. އެ ޔުނިފޯމް ފަހަން ދީފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓުތަްއ ދީފައި ހުރީ ކޮން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ އެނގިަލއްވާނެ. ަބެއއް މީހުން ކިޔާ ކޮންމެެވސް ޑޮާނޑު ފެކްޓަރީ އެކޭ ވެސް. 

 އަޅުަގނަޑކަށް މާ ރަނގަޅަށް ނޭނގޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް.  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޑޮނާޑު ފެކްޓަރީއަކުން ުދވަހަކު ވެސް ސިފައިން ގެންޮގސްގެން ޔުނިފޯމު ފައްސާފަކާ 

 ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. 

 

 



  

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަުމން ގެންދަާވ ވާހަަކ ައްށ 

ނޑު ހުޅުމީދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަަަތްތެރި މެންބަުރ  ޖަވާބުދެއްވުމަށް ިމ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުމެއް ުނކުރެްއވޭނެ. އަުޅގަ

 ރުޞަތުއަރުވަން.ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދިއުަމށް ފު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ:އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑަކަށް ހަމަ އެްއގޮތަކަްށވެސް ނޭނގޭ ކޮން ބައެއް ކަެމއް، ެއ ޕްރޮޖެކްޓު ދީފައި ނޫނީ އެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑު ކޮންޓްރެކްޓު ތިރީސް އަހަރަށް ދީފައި ނޫނީ ސާޅީސް އަހަރަށް އެ ޕްރޮޖެ ކްޓު ދީފައި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްެޖ ތަރައްޤީކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖެ 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެމް.ޑީ.ޕީން މަސައްކަތްކުާރތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށް އައިސްަފިއ 

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކަިއ ވަރަށް ފުރިހަމަ، އެ ކަމުގެ ދުނިޔޭގެ ާއއި ރާއްޖޭެގ 

އެކްސްޕާޓުން ބޭނުންކޮްށގެން ފުރިހަމަ ބިލެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީމަ، އެއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަުކގަިއ 

ނޑަކަށްހެން މުޅިން ބަދަލުކޮށްފައި މިހާރު މި ތިބި  ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ އެއް  މި މަޖިލީހުގައި އޮތީތީވެ، އެ ބިލު ގާތްގަ

ނޑުމެންނަށް ވެވުނު ވަރަކުްނ އެއަށް އިޞްލާޙު ލަިއެގން، ވީ ކާމިޔާބެއް ކޮށްފަިއ  އޮތީ ެއކުލަވާލާފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ  އަޅުަގނޑުމެން އެ ނިންމާފަިއ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ތަންފީުޛވެގެން މި ދަނީ މި ބިލު. ައޅުގަ

އަތޮޅުތަުކގަިއ، ރަށްތަުކަގއި ކައުންސިލުތަކަށް ިދވެހިސަުރކާރުން ބާރު ދޫކޮށްލާފަިއ ވާވަރު. ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާއި ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާެނ ކެލާ ދާއިރާގެ ކައުންސިލާ 

ދަލުކުރެްއވީމަ، ބައްދަލުކޮްށފައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްލައްަވއިފިއްޔާ ޚުދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކެލާ އަށް ވަަޑިއގެން ބައް

ކެލާގެ ަކއުންސިލާ ބައްދަލުުކރައްވާަފއި ކޮންކޮން ބާރުތަެކްއތޯ އެ މަނިކުފާނު ދޫކޮށްލައްވާފައި ވަނީ. އަދި ކޮންކޮްނ 

ހަވާލުކުރައްަފއި ވަނީ. އެ ޭބފުޅާގެ ޚުދު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ލިިބގެންވާ ބާރުަތްއ  ކަންތައްތަެކއްތޯ އެ ބޭފުޅުންނާ 

ވެސް ވަނީ އެ ަކއުންިސލްތަކަށް ދޫކުރައްވާަފއި އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އެހާ ވެސް 

ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އިދިކޮުޅ ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުްނ ވަނީ ބާރުދީފަ. ބާރުދޫކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުން

ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވަނީ އަިދވެސް އެ މީހުންގެ ބާުރ އޮްނނާނެ ގޮތަކަށް މިކަްނ ކުރުމަްށ ޓަކަިއ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން ބޭނުންވޭ ފުވައްމުލަުކގައި ސިީޓ  އެބަ ފެނޭ އެކިަި އަތޮޅުތަކުަގއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަެކއް އޮެވގެން. އަުޅގަ

ސިލެއް ހަދަން. ފުވަްއމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް މަސައްކަތްކުަރްއވާ. މިހާރުވެްސ ކައުން

މަޖިލީހަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއި އެބަ އޮވޭ ުފވައްމުލަުކގައި ސިޓީ ކައުންސިެލއް ހަދަން. މިހާރު ފުވައްމުލަކުަގއި، 

ަވއްމުލަކަށް ދިަޔއިން. ހުރިހާ ކައުންސިލަރުްނނާ ވެސް ބައްދަލުކުރުުމގެ އަޅުަގނޑު މިދިޔަ ހަފްތާ ަބންދުގައި ފު



  

ނޑަށް ލިުބނު. ކައުންސިލުން ވިދާުޅވޭ،  ަކއުންސިލު ޤާނޫނުަގިއ ބުނާ ގޮތުން ފުަވއްމުލަުކަގއި  9ފުރުޞަތު އަުޅގަ

އީ ސިވިލް ސަރވިސް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހެދިފައި ވާ. އެހެންނަމަވެސް، އެބަ ޮއޭވ ނުވަ ކައުންސިލެއް ވެސް. އެ

ކޮމިޝަނުން ހަދާފައި އޮންނަ ކައުންސިލެކޭ އެ ބޭފުޅުްނ ވިދާުޅވަމުން ދިޔައީ. އަުޅަގނޑަކަށް މާކަށް ރަނގަަޅކަށް 

ސާފެއް ނުވޭ. ަބއެއް ބޭފުުޅން ވިދާޅުވި އިދާރީ މުއަްއިޒފުންނަށް ވުރެ ކައުންސިލަުރން ގިނައޭ. ބަެއއް ބޭފުޅުން 

ނެޑްއގެ ތެރޭަގިއ ވިދާޅުިވ، އިދާރީ ުމއަްއޒިފު ން ކައުންސިލަރަށޭ އަމުރުުކރައްވަނީ. އެހެންވީމާ، އޮުޅންބޮޅުންގަ

ނުޑ  ކައުންސިލްތަކުން އަދަދު ގިަނވީމަ މި މައްސަލަ ނިކުެމގެން ދާ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއބަ ފެނޭ. ދެން، އަުޅގަ

. ައއްޫޑަގއި އޮީތ ސިޓީ ަކއުންސިލެއް. ފުރިހަމަ ދިޔައިން އަޅުަގނޑު ިނސްބަތްވާ ދާއިާރ ހުޅުމީދޫއަށާިއ މުޅި އަްއޑޫ އަށް

ސިޓީ ކައުންސިެލއް. ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ސުޕްރީްމ ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ިއންތިޚާބުކުރެވިފައި ވާ ސިޓީ 

 ކައުންސިލެްއ. ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނިގވަަޑިއގެންފައި ނުވީ ކަންނޭނގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ 

އަމުރަކާ ުގޅިގެްނކަން ައއްޫޑގައި ިސޓީ ަކއުންސިލް ިއންތިޚާބު ވެސް ބޭްއވުނީ. ައއްޫޑގައި އިންތިޚާބު ބޭްއވި، 

ނޑަށް ލިބުނު. އަދި ައއްޫޑގެ ހުރިހާ ދާއިރާެއްއގަިއ  އެކުެލވިފައި ވާ ަކއުންސިލާ ެވސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ އަުޅގަ

ބައްދަލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑަށް ލިުބނު. އަޅުަގނޑަށް އެނގުނު  ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތާއި ަރއްޔިތުންނާ

އެްއޗަކީ ސިޓީ ަކއުންސިލު މިހާރު އެ އޮތް ގޮތަށް އޮެވގެްނ ކައުންސިލުތަކުން ކުރަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގާ ރަށްތައް، 

ުލމެއް ރައްޔިތުންާނއި އިދާރީ އަތޮޅު، ިސޓީ ތަރައްޤީކުރުަމށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްަތއް ވަރަށް ޮބޑު ެއއްބާރު

މުވަްއޒިފުން ދީގެން އެ ސިީޓ ފުރިހަމަ ސިޓީ ައކަށް ހެދުމަށް ޓަކަިއ މަސަްއކަތްކުރަމުން ދާ ތަން. އަދި ތަޅާފޮޅުެމްއ 

ނެތި، ހަމަނުޖެހުމެއް ނެތި ރަނގަޅު ޓެކްނިކަލް ޓީމުތަާކއި ރަނގަޅު ބޭފުޅުންނާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުން 

ނޑަށް ފެނިގެންދިޔައީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ކައުންސިލު ވަރަށް ފުރިހަމަައށް ބާރުގަދަކޮށް ހިންގަމުން ދާ ތަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންތަްއތައް ހިންގަމުން ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތް. އަޅުަގނޑުމެން ބައެއް ރަށްރަށް ދާއިރު އެބަ  އެއީ އަުޅގަ

ގޮތް ކަމުނުގޮސްގެން ރަށު ކައުންސިލުްނ މައްސަލަޖައްސާ ތަން. ރަށު  ފެނޭ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަންތައް ކުރަމުން ދާ

ކައުންސިލުތަކުން މައްސަލަ އެބަ ޖައްސާ ތިމަންނަމެންގެ ބާރުތެރެއިން އެއް ބައި އަތޮުޅ ކައުންސިލުން ނަގައިފިއޭ. 

ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހި ފުށުއަރާ  ތިމަންނަމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަނީ އަޮތޅު ކައުްނސިލުތަކުންނޭ. އެ ދޭތެރޭގައި

ނޑު މިހާރު ވެސް އެދެނީ ހއ. ހދ. ށ ތިން އަތޮޅު ކައުންސިލު އެއްެވގެން، އެ ދާއިާރެގ  ގޮތްތައް އެބަ ވޭ. އަުޅގަ

އެ ތިން އަތޮުޅގެ ކަންތައްަތއް އެުކެވގެން މަސަްއކަތްކޮްށފިއްޔާ އެ ތިން އަތޮޅު ކުިރއެރުވުމަށް އިތުރު ފުރުޞަުތ 

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވެސް ކަެމއް ކުރަން ބަާލއިރު އެބަ އޮންނަންޖެހޭ ވޮލިުއމެއް. ކޮންމެވެްސ ވަެރްއެގ  ލިބިގެންދާނެ.

އަދަދެއް. ފަންސާހަކަށް ހާސް މީހުން ނެތި އެއް ފަންސާސް ހާސް މީހުންގެ އާބާދީ އަކަށް ނޫނިއްޔާ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުްނ 

ފައި ބަލާއިރު އެއީ މާކަ އެކަށޭނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބައެއް ވެސް ކަމެއް ކުރަން ފީސިބަލްވުމަކީ، ފީސިބިލިޓީ ހަދާ

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ. އެހެންވީާމ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހއ.ހދ. އެ ހިސާބުަގއި ކަެމއް ކުަރންޏާ ވެސް ހއ. ހދ. ށ. 



  

ރެވޭެނ ކަމަށް ތިން އަތޮުޅގަިއ އެ ކަމެްއ ޮކށްފިއްޔާ އެ ތިން އަތޮުޅގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިާދވާނެ ޮގތަށް އެކަން ކު

އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީާމ، އެ ތިން އަތޮޅުގެ ރަްއިޔތުން ވެސް އެުކވެގެން މަަސއްކަތްކޮށްިފއްޔާ އަުޅަގނޑަށް 

ހީވަނީ އެ އަތޮޅުަތއް، މިހާރު އެ މަސަްއކަތްކުރާ ވަރަށް ވުެރ އިތުރަށް މަަސއްކަތްކުެރވި ަތރައްޤީެވގެންދާނެހެން. އަިދ 

ޅުތަކަށް ވެސް ައޅުަގނޑު ޮގވާލަނީ ތި ބޭފުޅުން އެއް އަތޮޅާއި އަެނއް އަތޮުޅގެ ަކއުންސިލުތަާކިއ ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮ

ރަށު ކައުންސިލްތަާކ ުގޅިގެްނ އެުކެވގެން މަސަްއކަތްކުރަްއވާށޭ. ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ ގޮތަށް ޤާނޫނު ބަދަލުކުރުމުެގ 

ހެޅިފައި ވާ އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ ކަމުަގއި ވަންާޏ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެްނ ކޮށްދޭނަމޭ. މިހާރު މި ހުށަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންާދނީ މާލޭގައި ކޮންމެ ައވަށަކަްށ އަވަށު ކައުންސިެލއް. ކޮންެމ ހަތަރު އަނގޮޅިައކަށް ައވަށު 

ކުެރވިގެން ވާ ތަން. ކައުންސިލެްއ. ކޮންމެ ދެގޯިޅައކަށް ައވަށު ކައުންސިެލއް. ޮކންމެ ގެއަކަށް ަކއުންސިލަެރްއ ޢައްޔަން

އަްއޑޫަގއި ކޮންމެ ރަށަކަށް، ކޮންމެ އަވަށަކަްށ، ައވަށެްއެގ ބަޔަކު ވެސް ބަެއއް ބޭފުޅުން ދަޢުވާކުރައްވާ އެއީ ވެްސ 

 އަވަެށއް ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، ެއ ބޭފުޅުން ވެސް މި އިޞްލާުޙ ފާސްވެއްޖެ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާީމ މައްސަލަ އެއް ތުލުސްދޫ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޮރޒައިނާ އާދަމް. ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  އިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްތުލުސްދޫ ދާ

ނޑު ާކލައިގެން، ބޭބޭ މަަސއްކަތްކުަރނީ ސިފައިން ލައްވާ...  ސާކު ސަމިޓުގެ ލާިރގަ

 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ނޑު ހުޅުމީދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުުޅ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ައޅުގަ

 ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ަރއީސް. ލާރި ކޭ މީހުންނާއި ލާރި ނުކާ މީހުންނާ ވަރަށް ސާފުކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިނޭގތޯ. މާލޭގައި ހުރި ގޭ ތިމަންނަމެންގެ ގޭގެ ބިމުގެ އަީޑގަިއ ތެލުގެ އަސަރު އެބަ ހުއްޭޓ 



  

ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅީ ކޮންބައެއްތޯ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ކިޔާފައި މިނިސްޓްރީ އަށް މަޢުލޫމާތު ދީގެން ތިމަންނަމެން ގޯތި 

 ރައީސް. އޭުރގެ ެއޓަރނީ ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވީ އެ ގެ ބަދަލުޮކށް، އަދި އެ ގެ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަސޭހަތްތެރިވަން.  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ވާ މަުއޟޫޢަށް ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް އަޅުަގނޑު

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ:އިލްޔާސް ލަބީބު ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑުމެން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރަން.  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ އެހެްނ ޤައުމަތަކާ އެއް ހަމައަކަްށ އެރުވުމަށް ޓަކައި. ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަނީ މި 

ޤައުމުން ވަްއކަންކުރާކަެށއް ޫނން. މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން. ކުރީަގއި ކޮށްފައި ހުރި ަވއްަކމުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްވުރެ 

ނޑުމެން އިސްކަްނދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި. ވެ ސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން ަވއްކަުމގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ބޭނުމިއްޔާ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ވެސް އަުޅގަ

ހޭ. ކުރީގެ ކަތީބުންނަށް ތިބި ބައެއް ބޭފުޅުން ާރއްޖޭެގ ރަށްތަކުން ދޫކޮށްފައި ހުިރ ގިނަ ކަންތައްަތއް ބަލަން އެަބ ޖެ

ގޯތިތަާކއި ލ. އަތޮޅުން ޚާއްޞަކޮށް، ލ.އަތޮޅުގެ ރަްށތަކުަގއި އެހެރަ ގޯތިތައް ޮކން މިނިސްޓަރަކު އެޓޯލްސް 

ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރެގެންތޯ މިނިސްޓަރަަަކަށް ހުރެގެންތޯ އެ އަތޮޅުތައް ދޫކުރީ. ޮކން ހޯމް މިނިސްޓަރަކު، 

ސިފައިން ނިކުމެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން ަގއިަގއި އެންެމ ގަދައަށް ތަޅާލީ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް މިއީ ދިވެހިންނަށް 

ނޑުމެން ނޫޅެން ވަކި ބައެްއގެ ވާހަކަދަްއާކކަށް. ސިފައިން ޔުނިފޯމުތައް  ވަރަށް ސާފު ކަންތައް އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ދިނީ، ކޮން ވަޒީރަކު ަވޒީރަކަށް ހުރެގެން، ކޮން ބަަޔކަށްތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ވަރަށް ސާފުވާނެ. ލާމަރުކަީޒ ފަހަން

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެ އަތޮެޅއްގެ އެ  ނޑުމެން މަސައްަކތްކުރާއިރު އަުޅގަ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖެ ހިންުގމަށް އަޅުގަ

އް އެ ާދއިާރގެ މަސައްކަތްަތއް ކޮންޓްރެްކޓުތައް ވެސް އެ ދާއިރާެގ ސިޓީ އެްއގެ، އެ ދާއިރާެއްއގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަ

ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ކަމުގައި ވަންޏާ އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން. އަދި އެ ދާއިރާތަކުަގއި ތިްއބެވި ވިޔަފާިރވެރިން ވެްސ 

ށް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ލާމަރުަކީޒ މާކެޓަށް ނުކުމެ، ކޮމްޕެޓިަޝންގެ ތެރެއިން އެ ޕްރޮޖެްކޓުތައް ކާމިޔާބުކުރުން. އެ ގޮތަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ  ނުޑމެން އެކަން ކުރާނަން. އަުޅަގނޑުމެން މި ގެންނަ ތަަރއްީޤ އަުޅގަ އުސޫލުެގ ތެރެއިން އަުޅގަ

ކޮންމެ އަވަެށްއގައި ކައުްނސިލެއް ހަދަިއގެން، އަތޮޅެްއގައި ކައުންސިެލއް ހަދަިއެގން، ރަށެްއގައި ކައުންސިެލްއ 

ން ެއއް ަކއުންސިލާިއ އަނެއް ކައުންސިލު ތަޅާޮފޅާ ގޮތަކަށް ަބއްޓަންކުރުމެްއ ނޫން. ފަހަރެއްގައި ކުީރެގ ހަދައިގެ

ސަގާފަތަކީ އެއް ވެރިާޔ ައނެއް ވެިރޔާއާ ަޖއްސަިއ ަތޅާފޮޅުންކަމަށް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުަގނޑުމެްނގެ 



  

މަސަްއކަްތކުރުމުގެ ަސގާފަތް، މިހާުރ  ްއ ބަޔަކާ ގުިޅގެންވިސްނުމަކީ އެ ެއއް ނޫން. އެއް ަބޔަކު ތިެބގެން، އަނެ

ރާއްޖޭަގއި ވަނީ ކުރީަގއި އެަކކު އަނެކަކަށް ޖައްސާ އެަކކު އަނެކަކަށް ފިތުނަ އުފައްދާ ސަގާފަތް އުިވގޮްއސަ. މިހާރު 

ން މަސަްއކަތްކުރާ ތަން. މި އޮންނަނީ ވެރިންނާއި ވެިރންގެ ދަށުން މަސައްކަްތކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ެއކަުކ އަނެަކކާ ގުިޅގެ

ނޑުމެްނ ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލުން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ހުރިާހ ކަމަކާ އެކީ އަުޅގަ

އިންތިޚާބަށް  3124ޖެޭހއިރު ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޭޔގެ ެފންވަރުގެ ަޤއުމަކަށް ތަަރއްޤީުކރާނަން.  3124އިތުރަށް ގެނެސް 

ނިކުންނައިުރ ޑީ.އާރު.ޕީ ވެސް އަދި ީޕ.ޕީ.އެމު ވެްސ ހޭބަލިވެގެްނ ވެްއޓޭވަުރގެ ތަރައްީޤ ެއްއ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ނިކުންނާނީ. އަދި  ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާުބ  3124އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ޤައުަމށް ގެނެއްސަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ުސވާލު އޮތް ކަެމއް ޫނން.  އަހަރުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާުބކުރަްއވާީނ  ވަނަ 3124ކާމިޔާބުކުރުމަކީ އަުޅގަ

މިހާރުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު. އެކަމާ ކަންބޮުޑވާ ބޭފުޅުްނ އެ ވާހަކަ ަދއްކާނެ. އެކަމާ 

ދަލުކުެރވޭނެ ސުވާލުކުަރއްވާ ބޭފުޅުން ުސާވލުކުރަްއވާނެ. އެ ސުވާުލކުރަްއވަނީ ވެސް އެ ބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންވާތީ. އެ ބަ

ނޑުމެނެަް ލާމަރުަކޒީ ުއސޫލުން ރާއްޖޭގެ ރަށްަތއް ތަރައްޤީކޮށް، މަަސއްކަްތކޮށް  ގޮތެއް ހޯދުމަށް ޓަަކއި. އަުޅގަ

ރަށްތަކަށް ތަރައްޤީގެނެްސ ައދި ޑީ.އާރު.ޕީ އިން ކުީރގައި ދޫކޮށްލާފައި ވާ ރަށްަތއް އަޮތޅުތައް ވެސް ހަމަ ތަރައްޤީކޮްށ 

ފާަގތި މުސްތަޤުބަލެއް ގެނެްސދެއްވާނެ ކަުމގެ ޔަޤީްނކަން ތި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް 

މެންބަރުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމާއި ޑީ.އާރު.ީޕގެ މެްނބަރުންނަށް އަރުވަމުން އަޅުަގނޑުެގ ވާަހކަ ނިންމާލާނަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިަި ހިސާބުން މި ނިމުނީ.  :ރިއްާޔ. އެޖެންޑާ އައިޓަުމ  ޝުކު

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.21

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުނިމި  21ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި، އެޖެންޑާ  21.2އަށް ައޅުަގނޑު މި ދަނީ.  21އެޖެންޑާ 

 ހުރި މަސައްކަތް. 

ރާތުން ފޭދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަލްހާނު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ ޤާނޫނު ނަންބަުރ ސަރުކާރުގެ ފަ 21.2

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުރެޭވ ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން.  :36/8

މިނެޓު، ޖުމްހޫރީ  6މިނެޓު، ޕީ.އޭ  3މިނެޓު، ޑީ.އާރު.ީޕ  7ަގޑި  2 ވަގުތު ާބކީ ހުރި ގޮތް ދަންނަާވލާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީ



  

ޕާޓީގެ ވަގުުތވަނީ ހަމަވެފައި، ޤައުމީ ޕާޓީގެ ވަގުުތވަނީ ހަމަވެފަ. ވަކި ޕާޓީ އަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ންޑާ އަިއޓަމުގެ މަސަްއކަތް މިނެޓުގެ ުފރުޞަތު އަރުވަމުން ގެންދާނަން. އަޅުަގނޑުމެން މި އެޖެ  6މެންބަރަކަށް 

ނޑު  ނޑާލިއިުރ ވާހަކަަދއްަކަވމުން ގެންދަވަނީ ހުޅުމީދޫ ާދިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއލްޔާސް ލަބީބު. އަުޅގަ މެދުކަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވާހަަކފުޅު ކުރިޔަށް ގެންެދވުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން.

 

 ބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަ

 ޝުކުރިއްާޔ...

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަފުޅު ކުރިޔަށް  ކޯރަމް ހަމަވެއްޖެ. އަުޅގަ

 ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވާނަން. 

 

 އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ނޑު ވާހަކަދަްއކަމުން ދިަޔއީ ފޮރިން އިްނވެސްޓުމަންޓު  `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއެޔގައި ައޅުގަ

ނޑު ދަންނަވަމުން ދިޔަ ވާހަކަ އަކީ  ޤާނޫނު އުވާލުމަށް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ވާ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން. އާދެ، އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި ބޭރުން އަިއްއސަ ހުރި އިްނވެސްޓަރުންނަްށ ކިހާވަެރއްެގ ފުރުޞަތެްއ ލިބިފައި ވޭޯތ ކުީރގަިއ މި އޮްތ ދިވެހި

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ އެއްޗަކީ ކުީރގައި މި އޮްތ ފޮރިން އިންވެސްޓު ޤާނޫނު  ފޮރިން އިންވެސްޓު ޤާނޫނުން. އަޅުގަ

ޤާނޫނު ުއވާަލންޖެހޭ ސަބަބަކީ މިހާރު މި އޮތް ޤާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އުވާލަން ހުށަހަޅާފައި ވާ ފޮިރން އިންވެސްުޓ 

ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންނަށް ުހރި ބިރެކޭ. ފޮރިން އިންެވސްަޓރުންނަށް ހުރި ބިރެކޭ. އެ ބިުރން އެ މީހުން ސަލާމަތްކޮށް 

ނޑުމެންގެ ޒިންމާ އެ އަހަރު ީވއިރު އެ  41އް ކަމުަގިއ ވާތީ އެ މީހުންނަށް ޤާނޫނީ ރައްކާެތރިކަން ހޯދައިދިނުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑ  ކަމެއް ކުރެވިފަ ެއއް ނެތް. މިހާރު މި އޮތް ފޮރިން އިންވެސްޓު ޤާނޫނު އުވާލަން ހުށަހެޅިފައި ވާ ޤާނޫނަކީ އަުޅގަ

ެގ އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ުދވަހު ރާއްޖޭ 41މި ދުނިޔެ އަށް އުފަންނުވަީނސް އުފެދިފައި ވާ ޤާނޫެނއް ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް މި  ޤާނޫނު ހިންގިއިރު އެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙެއް ގެނެވިަފއި ނެތީމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  ކަންތައް ކުެރވޭނެ ގޮތްތައް އިންވެސްޓަރުންނަށް ހޯދައިދޭްނ. އަުޅގަ

ަތކުަގއި އެކި އިްނވެސްޓަރުން އައިސްަފއި ދިޔަ ތަން. އެ މީހުން ރާއްޖެ އަްށ އަްއޑޫގަ ާއއި ރާއްޖެތެޭރގެ ެއކި ކަންކޮޅު



  

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި ޓްރޭުޑ  އިންވެސްުޓކުރަން އައިސް ްޓރޭޑު މިނިސްޓަރީ އަށް ވަޑައިގަތީމަ އޭރު އަުޅގަ

ޔާމީނު هللا ޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުމިނިސްޓަރަކަށް އިންނެވީ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއް

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ގޮސް އެ ބޭފުާޅއާ ނޫނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލީމަ 

އް ކޮންމެވެސް ނަމެއް ދީފައި މި ބޭފުޅާއާ ބައްދަލުކުރާށޭ. އެއީ ކޮންތަނަކު އުުޅއްވާ ބޭފުެޅއް ަކމެއް، އެ ބޭފުޅާ އުޅޭ ެގއެ 

ނޫނީ އުޅޭ އޮފީހަކުން ބައްދަލުކުރީމަ އެއިންވެސްޓުމަންްޓ ކުރިޔަށް ގެންދެވެނީ. ިއންވެސްޓުކޮށް ނިމޭ ތަނުން 

ނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންދަނީ އެއިންވެްސޓަރު ކަތިލާފައި، ނޫނީ ބަނގުރޫޓުކޮށްފައި ނޫނީ ކޮންމެވެސް  ދުވަސްކޮަޅކުން އަުޅގަ

ންޓު ބަހައްޓާފައި ާރއްޖެ އިން ނިކުމެގެން ދާތަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިމާއަކުން ތާށިކޮށްފައި އެ ިއންވެސްޓްމަ

ދިޔަ ސިލްވަރ ލައިން ގާމެންޓު ފެކްޓްރީ ކަހަލަ ފެކްޓްރީތައް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަްއޑޫަގިއ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑު  ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ، ހުޅުމީދޫަގއި ވެްސ  ފެނިގެންދާނެ އަްއޑޫަގއި ހުިރ ގާމެނެަްޓު ފެކްޓްރީަތއް. ައދި އަުޅގަ

ގާމެންޓު ފެކްޓްރީ އެްއ ބޭުރ ބަޔަކު ައއިސް އިންވެސްުޓކުރި. ެއ ފެކްޓްރީތަކަްށ ެވެގންދިޔަ ގޮާތއި ކިހިނެއްޯތ ެއ 

ކަންތައް ވީ. ެއ ބޭފުޅުންނަށް އެްއވެސް ޤާނޫނީ ހިމާާޔތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ެއ ބޭފުޅުން ޖެހުނީ ދެ އަތް 

ގެން މި ޤައުމުން ދާން. އެއީ އެްއ ނޫން އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އުރާލައި 

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަންނަން ޭބނުންވާ ފޮރިން އިންވެސްޓަރުްނނަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ެއކަން ކުރަމުން. މިހާރުވެސް ހޯދަން. މިހާރު ހުރި ގަާވިއދުތައް ބަދަލުކޮށްފައި ވެްސ 

ނޑު  އަޅުަގނޑުމެން އިހަށްދުވަހު ެފނިގެންދިޔަ ކަމަކީ ކުޅުުދއްފުށީގައި ހުރި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޖާރމަން ބަޔަކާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ފޮރިން އިން ވެސްޓުމަންޓުތަްއ ހަނދާންވަނީ، ޖާރމަން ބަޔަކު އައިސް ހަވާލުވި ތަން. އަުޅގަ

ހުޅުވާލަިއގެން، ރާއްޖެ ތަރަްއޤީކޮށް ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާާދ އެއް މަގެްއަގއި ފައިހަމަކުރާތީ ބޭފުޅުން ބިރުގަންނާނެ. 

މޭކަރާނެ. ވިދާުޅވޭ އެއަރޕޯުޓ ވެސް ިވއްކާީލއޭ. އެއަރޕޯުޓން، ދިވެހި ޖީ.އެމް.އާރު އަިއސްގެން އެއަރޕޯޓުން ިދވެިހ 

ވާ ފައިސާގެ އަދަދުގެ ތަފްޞީލު މީރާގެ ވެބްަސއިޓުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ. ެއ  ދައުލަތަށް ލިބިފައި

ބޭފުޅުން އެ މަޢުލޫމާތު ބެއްލެވީމަ ލިބެން ހުންނާނެ. އަދި ކުރީަގއި ހާމަކޮށްފައި ވާ އެިކއެކި މަޢުލޫމާތުތަކުގައި ކުރިން 

ވަނީ ކިހާ ފައިސާ ެއއްަކން ވެސް އެނގިގެންދާނެ. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ެއއަރޕޯްޓސް ކޮމްޕެނީ އަށް ލިބިފައި 

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ވިޔަާފރި ކުރިއަރާނެ އުސޫލުަތއް  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވިޔަފާިރެވރިންނާ ރައްޓެހި ބައެއް. އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ވިޔަފާިރވެރިންނާ ރައްޓެހި ަބއެއް. އެހެންނަމަވެސް ެތޔޮ ، ކަ

ނުޑމެން ބޭނުމެއް ނޫން ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ ހިއްާސ އޮންނަ އެސް.ޓީ.އޯަގއި ހުރި ހުރިާހ  ވިްއކާ ފިހާރަތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ އުސޫލެއް ނޫން. އެއީ ނޫން އަޅުަގނޑުމެން  ތެޔޮކޮެޅއް ކްރެޑިޓަށް ދޫކުާރކަށް. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިޔަފާިރވެރިންނާ ރައްޓެހިވާްނ ބޭނުންވާ  ގޮތަކީ. ފަހަރެްއަގއި ކުީރގެ ސަގާފަަތކީ ެއއީ ކަމަށް ވެދާނެ. އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ މަޖީދީމަގުގަިއ ުހރި ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ެއ ޭބފުޅުން އެ ކުރާ ވިޔަފާރިތަްއ ޤާނޫނީ އިމުެގ ތެރެއިން އެ 



  

ވާ ބޭފުޅުންނަްށ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ވިޔަފާރި ތަރައްީޤކުރެވޭނެ ގޮްތތައް ހޯދައިދިނުމަށް. ހެދުމުގެ ވިޔަފާރިކުަރއް

ބޭރުގައި ހެދުން އުފައްދާ މީުހންނާ ގުިޅގެން ރާއްޭޖގަިއ ިއންވެސްޓުކުެރވޭނެ މަގުަތއް ެއ ބޭފުޅުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް. 

ނ ޑުމެންނަށް އަދި އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް ެއކި ގޮތްގޮތަށް ޯލނުގެ މެދުވެރިކޮށް ދިނުމަށް. އެ ފައިސާ އަޅުގަ

މިހާރު ނުދެވިގެން މި ވަނީ ކިހިނެއް ވެގެންތޯ؟ ދިވެހިާރއްޖޭގެ މައި ބޭންކު، ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްްސގައި ޑީ.އާރު.ީޕެގ 

ނޑަކަްށ  ބިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ އެ  3ލީޑަރު ތަސްމީނު ޢަލީގެ ަމޞްލަޙަތު އޮންނަ ކުންފުނިތަުކން ދޭން ހުރި ގާތްގަ

ލިބޭއިރަށް އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިންނާިއ އެކި ފަރާތްތަކަށް ިވޔަފާރި ބޭންކަށް ނުދީގެން. އެ ލާރި 

ކުރިއެުރވުމަށްޓަކައި ދޭންޖެޭހ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. 

ވޭނެ ހުރިހާ ދޮރުތަކެއް ހުޅުވާލަން. ެއއީ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ފޮރިން އިްނެވސްޓަރުންނަށް އާދެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަްނކަމާއި އިޤްތިޞާދާއި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިހާރު ވާހަކަފުޅު ަދއްަކވަމުން ގެންަދވާ ހުޅުމީދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އިލްޔާްސ ލަބީބު 

ނުޑމެން ކެންސަލްކުރަންޖެހިއްޖެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ދުވަަހކު  ނެތިގެން މިހާރު މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ ދެ ޖަލްސާ އަުޅގަ

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮިމޓީގައި ހުންނަަވިއގެން މި ތަނުން... އެ ޢިއް

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދަނީ ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލަ ެއއް ނޫން. ައޅުަގނުޑ 

 ށް ގެންދެވުމަށް ފުރުޞަތުއަުރވަން.ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު ކުިރޔަ

 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:



  

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮމިީޓގެ ހާޒިރީ ެބއްެލީވމަ ވެސް އެނގިަލްއވާނެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަްށ އެންެމ 

ނޑު މި ގިނައިން ަވޑަިއގެންފައި ވަނީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން. އަޅު  ނުޑގެ މަސައްކަުތގަ. އަުޅގަ ނުޑ މިހިރީ މި ތާ އަޅުގަ ގަ

ނުޑ  މަސައްކަތް ެވސް ކުރާނަން. އަޅުަގނޑު ވާނެ މާލިއްޔަތު ޮކމިޓީގެ ސެކްރެޓޭިރއަޓަށް މެސެޖަކުން އަންގާފައި އަުޅގަ

ނޑު ބޭނުންވަީނ ފްލޯގައި ވާހަކަދަްއކާފަިއ ނިމިގެން ކޮމިޓީ އަށް ދާެނ ވާހަކަ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާގެ ފުުރޞަތު އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮތްަތްއ ހޯދުމަށް ޓަކައި، ކުީރގައި ޭބރުގެ އިްނވެސްޓަރުން ައއިްސ 

ފެކްޓްރީތައް ހަދައިގެން ރާއްޭޖގައި ވަޒީާފގެ އިތުރުކުެރވޭތޯ މަސައްކަތްކުރި. އޭރުގެ ސަުރކާރުން، އޭރު އިޤްތިޞާީދ 

ވި އިސްވެރިްނ ބޭނުންވީ އެ ގޮތަކަށް ނޫން އެކަން ކުރަން. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވީ އެ ބޭފުޅުންގެ ޖީބަށް ދާއިރާަގއި ތިއްބެ

އެ ބޭފުޅުންނާ ގާތްތިާމގެ ޫނނީ ގާތް ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަަކށް އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން. އިހަށްދުވަހު ޕީ.ޕީ.އެމޭ ކިޔާ 

ފަތިްސަވންދެން ތިން ގަިޑއިރަށް މީހުން ހަމަނުވެގެން ލަްސކޮށްގެްނ  ކޮންމެވެސް ޕާީޓ އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ޖަލްާސ ެއއް

ބޭއްވިތަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. ކުރީ ސަފު ބަލައިލީމަ ފެނުނު އޭރު ޖީބަށް ބަރުވެގެން ދިަޔއީ ކޮްނ 

 ބައެއްކަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: 

 ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ިވލުފުށީ ދާއިރާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(ގެ )ހ(ގެ ދަށުން.  :5ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ 

ވަމުން ގެންަދވާ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ އެހެންވީމާ، މިހާރު ވާހަކަފުޅު ދައްކަ

ނޑު ދަންނަވަން.  މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އަޅުގަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވާ ޮގތުގެ މަތިަިން މެންބަރެއްެގ  ވަަނ މާއްދާގެ )ރ(ގައި މި ބުނަީނ މި މާއްދާގެ )ހ(ަގއި :5މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވާހަކަ ހުްއޓާލުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މެންބަރަކަށް އަންަގއިިފ ނަމަ، ެއ މެންބަރަކު ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ މަިއކުެގ ައޑު 

ނަޑއިލަންވާޭނ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އަދި އެ ގޮތަކަށް ނުދަންނަވަން. ެއހެންވީމާ، ހުޅުމީދޫ ދާއި ރާެގ އިދާރީ މޭޒުން ކަ



  

މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިޔަްށ ގެންދިއުމަށް ފުރުޞަތުއަުރަވން. ނިޒާމީ މައްސަލަ ެއއް ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރަށް ސާުފކޮށް އެބަ އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުންގެ މެންބަރުންގެ ބުއްދި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު އަސާީސގައި ވަ

 ސަލާމަތުން ހުންނަންވާނެ ކަމަށް. މިއަދު ނެގުނު... 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ 

 ހަކަފުޅު ކުިރޔަށް ގެންދިއުަމށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ވާ

 

 ލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި

ނޑުމެން މި ޤާނޫނު އުވާލަން  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ އަުޅގަ

މި އޮތް ޤާނޫނަީކ ފޮރިން އިންވެްސޓަރުން ރާްއޖެ އަށް ގެެނސް ެއ ފޮރިން  ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮުޑ ސަބަަބކީ މިހާރު

އިންވެސްޓަރުްނ ކަތިލާ ޤާޫނނެކޭ. ފޮރިން އިްނވެސްޓަުރން ކަތިލާ ޤާނޫނަކަށް ވާީތއޭ އެ ޤާނޫނު އުވާލާފަިއ 

ކުންފުނި ހިންގުމުގެ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުަގއި ުހރި މުހިއްމު ބައިތައް، ވިޔަާފރިއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށާއި ރާއްޭޖގައި 

ޤާނޫނަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ތެެރއިން ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންނަށް ރަނގަޅު ހިމާޔަތް، ފުރިހަަމ 

ހިމާޔަތް ލިބިގެންވާނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ިމ ޤާނޫނު އުވާލަން ހުށަހަާޅފައި ވަނީ. މިފަދަ ހިމާޔަެތއް 

ނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ފޮ ރިން އިންވެސްޓަރުންނަށް ދީފައި ުވމަކީ އެ ބޭފުޅުންެގ ޙައްޤު ޮކންމެހެންވެސް އަުޅގަ

ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޮލުގައި އެޅިަފއި ވާ ކަަމކަށް ވާތީ. މިހާރު މި އޮތް ޤާނޫނުން ވެރިޔަކަށް ހުންނަ 

ހުން ކަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ލިބިގެންދޭ. އެހެންވީމާ، މީހަކު ނޫނީ ވެރިންނަށް ތިބޭ ބަޔަކު ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ އެ މީ

އަޅުަގނޑު ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެދެނީ މި ޤާނޫނު އުވާލުމަށް ވޯޓުދިނުމަށް. ސަބަބަކީ އަޅުަގނުޑ 

ބަރުވި ފަރާތްތަކުގެ އުއްމީދުކުރަން ިއއްޔެ ާއއި މިއަދާ ވަރަށް ގިނައިުރވަންެދން އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް، އޭުރ ޖީބަށް 

ނޑު ުއވާލަން ތާއީދުކުރާ ަސބަބު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް...  އުދަނގުލާ ެއކުަގއި ވެސް އަުޅގަ



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ޮފނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު އިރާގެ މެންފޮނަދޫ ދާ

ރައީސް. މިއަުދގެ ސަރުކާުރން ޖީބަށް ބަރުވާ ބޭފުޅުން މި ތަނަށް ތެދުވެވަޑަިއެގން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ 

ނުޑ ނިޒާމީ ނުކުތާ މި ނެގީ. ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު...  ދައްކަވަމުްނގެންދާތީ އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މެންބަރަކު ދައްކަވަމުްނ ގެންދަވާ ވާހަކަ އަށް ރަްއދުދެއްވުމަކަށް ނިޒާމާ ބެހޭ 

 މައްސަލަ އެއް ނުނެްނގެވޭނެ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ެއ ގެންދާ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ބައްޕަ 

 ވެރިކަމުަގއި ހުރިއިުރގަިއ...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަފުޅު ދެްއކެުވން:

. އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، އިށީނދެ ވަޑައިަގންނަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑު ހުުޅމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! އިށީނދެަވަޑއިގަންަނވާ! އަުޅގަ

 މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ބަރު އިހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެން



  

ނޑު ެއއްގޮަތކަށްެވސް، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ައޅުަގނޑަށް ިތ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު ެއއްބަފާ މީހެއްެގ ވާހަކަ އެއް  ނުދައްކަން  އިން އެްއވެސް ބޭފުޅެްއގެ ބައްޕަ އެއް މަންމަ އެއް އަިދ އެއްބަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރެވެންޖެހޭނެ އިނގޭ ނޑުމެން ސިޔާސީ މަިއދާނަށް ނިކުމެތިބޭއިރު އަޅުގަ ތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

އެ މީހެްއގެ ދިފާޢުގަިއ އެމީަހކު ކުރާ ކަމަކާިއ ެއ މީހަކު ުކރާ ވިޔަފާރި އަާކއި އަދި ެއ މީހަކު ސިޔާސީ ގޮތުން ުއޅޭ 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނު އުވާލަން ޕާޓީއަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެކި ވާަހކަދައްކާ ނެ ކަމަށް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އުޅުނީ އަުޅގަ

ނޑު ުއްއމީދުކުރަމޭ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  ބުނަމުންދިޔަ ސަބަބުތައް ވަަރށް ސާފުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަަކ އައްސަވަމުން ގެންެދވި މެންބަރުންނަށް ވެސް  ނޑު ވަރަށް ދަތިހާލުން،  އިއްެޔގައިވެސް އަދި އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑަށް ދަތިކުަރއްަވމުން މެންބަރުން ގެންދެވިއިުރ ވެސް، އަދި މިއަދު ވެސް  ނަޑމުން އަޅުގަ އެކި ފަހަރު މަތިން މެދުކަ

ނުޑ އަޅުަގނޑު ދަްއކާ ވާހަކަ އަްށ ދަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ބައެއް މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރެއްިވ ކަމުގައި ިވޔަސް އަުޅގަ

ނޑު  މި ދެއްކި ވާހަކަ ސާފުެވްއޖެ ކަމަށް. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް މިކަން ސާފުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ޔަޤީންކުރަން. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިަލއްވާނެ އެ ބޭފުޅުން އޭރު ސަރުކާރުގެ ތިއްެބވިއިުރ، އެ 

ފުޅުން ސަުރކާރުަގއި ތިއްެބވިއިުރ އެ ބޭުފޅުން ކިހިނެއްތޯ ރާއްޖެ އަށް ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ސާފުވާެނ އިދިކޮުޅ، އެ ބޭ

ނުޑގެ ދާއިާރގައި ހުރި ގާމެންުޓ  ނޑަށް ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެނގޭ އަުޅގަ އައި ފޮރިން އިްނވެސްޓަރުންަނށް ހެދީ. އަޅުގަ

ނޑަށް ވަރަްށ ސާފުކޮށް އެނގޭ. އަޅު  ނުޑ ބޭނުންވަނީ އެ މައްސަލަަތއް ފެކްޓަރީތަކަށް ެވގެންދިަޔއީ ިކހިނެއްކަން އަުޅގަ ގަ

ހިފައިގެން ކޯޓަްށ ދުވެ، ެއ މައްސަލަތައް ބަަލއި ެއ ކަމުަގއި ފަހަތު ދުވުމަށްވުެރ ބޮޑަްށ މި ރާއްޖެ ތަރައްީޤކުރަން. 

ނޑުމެން އިްއޔެ ފަހަ އެއް ނުދުވާނަން. މިއަދު  ނޑުެމން އިސްކަންދޭނީ މުސްތަޤުބަލަށް. އަޅުގަ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ

މެންދުރު މި ޖެހެނީ. އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ މާދަމާ އަށް. މާަދމާ އަކީ ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަްށ ފާގަތި ުދވަހަކަށް ހެދުމަށް 

 ޓަކައި އަދި މި ބޭފުޅުން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ައުޑަގދަނުކުރެއްވުން އެދެން.  މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދަްއަކވަމުންގެންދަވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ދަތިފުޅުވާނެ ގޮތަކަށް

 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލިޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކުާރނީ މި ބޭފުޅުންގެ ދަރިންނަށް ވެސް ާފގަތި މުސްތަޤުަބލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަަކއި. 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދުގެ ވެްސ  އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަޅުަގނޑުެމންގެ މަސައްކަތުން ވިލުފުށީ

ނޑުމެްނ ހޯދައިދޭނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި  ހުރިހާ ދަރިންނަށް ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް އަުޅގަ

 ރައީސް. 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޢަލީ ޢާޒިމަށް. ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް ބާކީ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ

 މިނެޓުއިރު.  3އޮތީ 

 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑުމެން ހަމަ ަޔޤީނުން ވެސް މެ ެއއް ނުަކރާނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ިމ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ވޯެޓއް ވެސް ނުދޭނެ، މި ސަރުކާުރ އަނބުރާ ގެންނާކަށް. އެ ކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރަށް ދެނެއް 

އެހެންވީމާ ޖެހިލުމެއް ނުވޭ. އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން، ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ޤާނޫނުތައް ހަދަންޖެހޭ. ޤާނޫނުތައް 

މުން ވާަހކަދައްަކމުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ކުރީ ދުވަހު މި ޤާނޫުނ ހުށަހަޅުއްވަ

ވިދާޅުިވ މި ޤާނޫނު ހުށަހަަޅއިގެން ުއވާލަން ހުށަހަޅަިއެގން މި އުޅެނީ މިދިަޔ ހަފްތާގަިއ މަޖިލީހުން ބޭރުކުރެވުނު 

ދާތައް ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު، އެ ޤާނޫނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ކުރެވޭ ފޮރިން އިްނވެސްޓުމެްނޓާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ މާއް

ނޑު ހަމަ ވަރަށް އަަޖއިބުވޭ މިހާރު ތެދުެވ، ޮކއްޅަްށ ތެދުވެ ވާހަކަަދއްކަމުން މި  ލާފައި އޮތުމުންނޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ބުނާނީ ބުއްދި ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ވާހަކަ އެއް. ނޫންނަމަ މީގައި  ޤާނޫނު އުވާލަންޖެހޭ ކަމަށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ އަުޅގަ

ތަކެްއ އޮތް ކަންަތއްތައް. އަބަދުެވސް މި ސަރުކާރުން މަސަްއަކތްކުރަމުން ގެންދާނީ ޤާނޫނެްއ ފޮރުވިފައި ވާ ސިާޔސަތު

ނެތި، ކަންތައްަތއް ނުބައި ފަިޅން ކުރުމުގެ ިވސްނުމުގަިއ އަަބދުވެސް ކަންަތއްތައް ކުރަމުން ގެންދާނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ 

ހިރާއްޖޭގައި ފޮރިން އިންެވްސޓްމެންޓުގެ ގޮުތގައި ބޭރުެގ ފޮރިން އިންވެސްޓުމެންޓާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ނެތް ނަމަ، ދިވެ 

ނޑު ދެ އިންޑަްސޓްރީ ކަމުަގއި ވާ ފިޝަީރޒާިއ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްީރަގިއ  ނޑުމެންގެ މަިއގަ ހިއްސާާވ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ވަރަށް ބޮޑަށް މި ވަނީ ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓުގެ ކަންަތްއތައް އަށަގެންފަ. އެހެންނަމަެވސް މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ދަންަނވާނީ މި  ޤާނޫނު އުވާލައިފި ނަމަ، އެ ެވގެންދާނީ ހުސްކަމެްއގެ ތެރެއަްށ. ނެތިގެންދާނެ. ވުމާ ެއއްކޮްށ އަުޅގަ

ޤާނޫނު މިހާރު އުވާލުމަކީ ފަހަރެއްަގއި ެވސް ކުރިން މި ދެންނެވި ޤާނޫނަށް ބަދަލުނުގެނެސް އުވާލުމަކީ ފަހަރެްއގަިއ 

ނޑުމެްނެގ އިލީގަލް ވިޔަފާިރކުރަމުންދާ ވެސް ކުރަން ެވގެ ންވާނެ ަކމެއް ނޫނޭ. މި ޤާނޫނު އުވާލައިފި ނަމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ޑްަރުގގެ ކަންތައްަތއް  ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ިއތުރު ފުރުޞަތުތަކެއް ހުޅުިވެގންދާނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ރާއްޖޭަގއި އިލީގަްލ ފައިާސ ވަރަށް ގިަނވެފައި ވާ ިމ  ހައްދުފަހަނައަޅާފައި ވާ މި ަދނޑިަވޅުަގއި އަުޅގަ

ނޑިަވޅުަގއި މި ފައިސާ ނުހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުުމެގ ފުރުޞަތު އިތުރު ފަރާތްތަކަކަށް މަގުފަހިެވގެންދާނެތީެވ  ދަ

 އަޅުަގނޑު ފަހަރެްއގައި ވެސް މި ޤާނޫނު އުވާލަން ތާއީދުނުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްޔާ.

 



  

 ކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު ވާހަކަދެއްކެވުން:ވައި 

 36/:8ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ ދިވެހިރާއްޖޭ ކުރެވޭ ފޮރިން ިއންވެސްޓުމެންޓާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުުމގެ ބިލަކީ މިހާރު ދެންމެއަކު 

ނޑުމެން ކޮްށގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ނިމުމަކަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ފަދައިން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙެއް ވަނީ ބޭރުކޮށްަފއި މި މަޖިލީހުން. އެހެންވުމުގެ  ދަނިކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަިއގަނެ، މި އުވާަލއިފި ކަުމގައި ވާ ނަމަ ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންނަްށ ސަބަބު ން މިއަދު މި ބިލު ައޅުގަ

ހިމާޔަތް ލިބޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް މި ރާއްޖެއަކު ނޯންނާނެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ހުށަހަޅައިގެން ބަހުސްކުެރވެމުންދާ 

ނޑުމެން ފާސްކުރުމަކީ ދެންމެއަކު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން ކޮްށގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. މި ރާއްޖޭގަިއ  ޤާނޫނު އަޅުގަ

ނުޑމެން ހިމާޔަތް ދޭން އެބަޖެހޭ ކަމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން  ވަަޑއިގެން އުުޅްއވާ ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންނަށް އަުޅގަ

ްނނަމެން ބަލަނީ އަބަދުވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދާއިުރަގއި ެދންމެއަކު ވާހަކަފުޅު ދެްއެކވި ބޭފުޅަކު އެަބ ވިދާުޅވޭ ތިމަ

އަހަރޭ،  41ކުރިއަށޭ. ފަހަތަކަށް ނުދަމޭ. ފަހަތަކަށް ނުދަމޭ ވިދާޅުެވ، ހަމަ ކޮންމެ ދެ ބަހުން އެއް ބަހަކު 

ވަްއކަންކުރީޭއ އަެނކަްއޗެކޭ ައނެކައްެޗކޭ ގޮވަމުން ާދއިރު އެ ބޭފުޅުން މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަްއ ވެްސ ހަމަ 

ން އިންެވސްޓަރުން ރާއްޖެ އަށް ައުއމާ ދޭތެރޭގައި ތިންހަތަރު ފަހަރު ވިސްނާނެ ކަންތައްތަްއ ބަލައިލުމަކީ ފޮރި

މިލިއަން ޑޮލަރުތޯ؟ ޢާއިލާގެ ކިތަްއ  3.6މިލިައން ޑޮލަރުތޯ،  2.6ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތިމާގެ ފައިކޭޓަށް އެޅެނީ 

ބަލައިލުން އެއީ ނެތްކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މީހުންނަށް ދެވެނީ ކިތައް ރުފިޔާތޯ، ކިތައް ޕްރޮޖެކްޓުތޯ ހަމަ

ދެން މި ވިދާޅުވަނީ، މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވެއްޖެ 

އެ ވިދާުޅވާ ، އެންދެރިމާގެ އާިއ މީނާޒޭ ިކަޔއިގެން ިމ ބޭފުޅުންގެ ތިންހަަތރު ފަސް ހަ ޖެނެރޭޝަން ައިއސް ދިޔަޔަސް 

ބޭބޭފުޅުން މި ޤައުމަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތާ އަާރ ހަމަވެސް ކޮށްނުލެވޭނެ. މޫސަ ދިހަ ފަހަރަށް ވިހަިއގެން ައޔަސް ެއ 

ބޭފުޅުން، އެ ޢާއިާލގެ ބޭފުޅުްނ ކުރެްއވި ޚިދުމަތް، މި ޤައުަމށް ކޮށްދެއްިވ ޚިދުމަތާ އަރާައރަފޯދިގެން ނުވާ ވަރަށް ެއ 

ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަކަައކީ މި ތަނަށް ހަމަ  ބޭފުޅުން ހުރީ މި

ބިލެއް ލާއިރަށް، އަޅުަގނޑުެމންގެ ފަރާތުން ބިލެއް ލާއިރަށް ހަޅޭފަޅޭއްޖަހާނެ. ޤަރާރެއް ލާއިރަށް ހަޅޭފަޅޭއްޖަހާނެ. މި 

މި ބޭފުޅުްނެގ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރިތޯ ދެންމެ އަކު ޮތއްޑޫ ާދއިރާެގ  ބޭފުޅުން ވަރިހަމަ ކޮންމެ އެްއޗެއް ގެނަަޔސް.

ނޑުމެްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެބަ ޖެހޭ ބަލައިލަން. އެހެނީ ދެންމެ އަކު އަުޅގަ

ފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު މި ތަނުން ފާހަގަ މި ކުރި ފަަދއިން ިއއްޔެ ނޫންތޯ ނޫނީ މިދިަޔ ހަފްތާގައި ނޫންތޯޭއ ކުން

ބޭރުކޮށްލީ. އެ ޤާނޫނު ބޭރުކޮްށލުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު މީތި ބަލައިގެންފިްއޔާ މިތާ ތިއްެބވި ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންނަށް 

ނޑުމެން މިފަދަ މަޖިލީހަކުން މީތި ބަލައިގަނެގެްނ  ހިމާޔަތްދޭނެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނެތޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެ ނޑުެމން ވަރުގެ ބުއްދި ގޯސް ބަަޔުކ ތިބޭނެތޯއޭ އަޅުގަ ކަން ކޮށްފިްއޔާ އަުޅގަ



  

ނޑަށް ހީވަނީ އެ ކަމެއް  ކަމެއް ހޯދަން ނުވަތަ ކަމެއް ކުރަން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ެފންބޮވަިއގެންފައި ތިއްބަސް ައޅުގަ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރާ ޢަމަލުތަކާއި ބޭނުންކުރާ ބަހުރުވައާ މި ެއއްެޗްއސަށް ވެސް ބަލައިލަންޖެހޭ.  ހޯދުމުގައި އަުޅގަ

ބޭނުންކުރާ ހަމަތަކަށް ވެސް ެއބަ ބައިލަންޖެހޭ. މި ކުރެވެނީ ކީއްތޯ ވެސް ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ބުަތއް ރަނަގޅުކޮށް، ރެްކޓިފައިކޮށް ހުރިހާ އެ ބޭރުކުރި ޤާނޫނު އަލުން ިއޞްލާޙުކޮށް، މި ތަނަށް ބަލަިއނުގަނެވުނު ސަބަ

އެްއޗެއް ހަދާފައި ގެނެސް ެއ ޤާނޫނު ބަލައިގަނެގެން ދެން މީތި ބޭރުކުރަމާ ހިނގާށޭ. އެހެންނޫނިއްޔަކާ މި ބިލު 

ނޑުމެން ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. ޤާނޫނު  ބަލައިގަތުމުެގ ެއްއވެސް މާަނ އެްއ ނެތޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

 6ވަނަ މާއްދާ އިން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ާޤނޫނު ހަދާނީ، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު. ޤާނޫނުއަސާީސގެ  6ހެދުމުގެ ބާރު އޮތީ 

ވަނަ މާއްދާަގއި މި ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެްނވަނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށޭ. 

)ހ(ަގއި މި ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތަްއ ވަނަ މާއްދާގެ  81ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލިބިގެންވަނީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށޭ. )ށ(. މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނު 

ންތައްަތއް ކުރުުމގެ ބާރު ވެސް ެއ ހެދުމުގެ ޢާއްމު ބާރުތަުކގެ ެތރޭގަިއ އަންނަނިިވ ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރުމާިއ ެއ ކަ

މި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްލާޙުގެނައުން.  -2މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއޭ. 

ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެ މަތިން ޤާނޫނު ހެދުމާއި،  -3

ށް ބަދަލުގެނައުމާއި ޤާނޫނު ބާޠިލުކުރުން. އަޅުަގނުޑމެން މިއަދު އަޑުއެހީމު، މިަތނަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޤާނޫނަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަަސން ލަޠީފު އިޞްލާޙެއް ުހށަހެޅީމަ ހީވަނީ އެހެން ަފދަ ކަމެއްހެން. މި ބާރު 

މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އެބަ އޮތޭ ޤާނޫނުއަާސސީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދީފައޭ ޮއތީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި 

އަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ ބާރު ެވސް. އިޞްލާޙު ގެނައުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ވެސް ޤާނޫނަށް. ޤާނޫނެއް ބާޠިލުކުރުމުގެ 

ޤައުމީ ސަލާމަތާ ، ބާރު ވެސް. ޤާނޫނު އިޞްލާުޙކުރުމުގެ ބާރު ވެސް. އެހެްނީވމާ، ީކއްވެޯތއޭ ތިމަންނަމެން ކޮމިޓީގެ

ބެހޭ ކޮމިޓީގައި އެވެނި ބިލެއް، މިވެނި ބިލެއް، ޙަސަން ލަޠީފުގެ ކަންތައް ބޮޑުެވއްޖެއޭ ކިަޔއިގެން ވާހަކަަދއްާކކަށްނުޖެހޭ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރެއް އެީއ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން 

އަހަރު ކުރި ވައްކަެމއް، އޭރު ކުރީ އަހަރު ކުރި ވަްއކަމޭ  41ނީ، މީހުންނާ ދިމާލަށް ވަގަްށގޮާވއިުރގައި މިދިޔަ ބޭނުންވަ

ބުނާއިރު މިއަދުގެ ވެިރކަން އޮތީ މި ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުޅުަގއޭ. މި ބޭފުޅުންގެ އުރަތްޕެްއ ހުރި ނަމަ އެ ވައްކަންކުިރ 

ނުޑ މި މީހުން ހޯދައި އެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަ ދަބު ދޭންވީ ނޫންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ މި ބޭފުޅުން ނާޤާބިލީއޭ، އިނގޭޯތ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ޤާބިލުކަމެްއ ހުރި ނަމަ ަވއްކަމެްއ ކޮށްަފިއ 

ވާލުދާ ހަތަރުދަމު މި ތާ އޮތިްއޔާ އޮތް މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އަދަބު، ޝަރުޢީ އަދަބު ދޭށޭ. ނުދީ ތިބެގެން ދު

ވަްއކަންކުރީޭއ ަވގަށް ޮގވީއޭ އަނެކަްއޗެޭކ، އަނެކަްއޗެކޭ ޮގާވކަށްނުޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ. ޭއގެން ދައްަކއިދެނީ ތިމާ 



  

މީހާ ޤާބިލުކަމެއް ނެތްވަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ޤާނޫަނކީ ހެޔޮ ެވސް ާވވަރު ޤާނޫނެްއ ނޫން ބަލައިގަންނާކަށް. ިމ 

 ޞްލާޙަކީ ހެޔޮ ވެސް ާވވަުރ އިޞްލާޙެއް ނޫން ބަލަިއގަންނާކަށް. ޝުކުރިްއޔާ.އި

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ފޮރިން އިންވެސްޓުމެންޓާ ބެހޭ ޤާނޫުނ އުވާލުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވާ 

ނޑު މި ، ހުށަހެޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނުޑގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ފުރުޞަތުދޫކޮށްލުމަށް އެދޭތީވެ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަމުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ، މި ޤާނޫނަކީ މި  ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އަޅުގަ

ން ޓެކްްސއާ ޚިލާފު ވެްސ ވާ ޤާނޫނެއް ކަމަށް ވާތީެވ ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބުނާ ގޮތު 25ވަނަ މާއްދާަގއި  :ޤާނޫނުގެ 

 އެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވާލަމުްނ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللا ޢަބްދު މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ސްޓުމަންޓުގެ ާޤނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަީކ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ފޮރިން އިންވެ

ރަނގަޅުކަމެްއ. އެހެންނަމަވެްސ، ފޮރިން އިްނވެސްޓުމަންޓު ޤާނޫނު އުވާލުމަީކ ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއް ކަަމކަށް ައޅުަގނެޑްއ 

ންތޯ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ބަެއއް ސަބަބު. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިއންވެސްޓުކުރަްނވީ ީކްއވެގެ

އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން ހަމަ ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާ އެްއގައި ޓްރިޕުލް އޭ ރޭޓިްނ 

ލިބިފައި އޮތް ަޤއުމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުތަކެްއ ހުރެގެން ޤާނޫނުތަކަކުން ހިމާަޔތްތަކެއް ީދގެން ނޫނިްއަޔާކ 

ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. މި ޤާނޫނު އުވާލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މި ފޮރިން އިންވެސްޓަރުން ދިވެހި

ނުކުންނަ މައްސަލަ އަކީ ޮފރިން އިންވެސްޓަރުން ފުރަަތމަ އެ މީހުންގެ ހައިސިްއޔަާތ ދޭތެރެ ސުވާލުކުރާނެ. އެ 

ން ވިޔަފާރިކުރާ ބަޔަކަށް ވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހުންނަކީ ޢާއްމުކޮށް ކުންފުނި އުފައްދަިއގެން، ކުންފުނީގެ ާޤނޫނުގެ ދަށު

މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއް ނެތީމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލުއުފެދެނީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އިްނވެސްޓުކުރުމުން ެއ 

ން ޭދ މީހުންނަށް އޮތީ ކޮން ހިމާޔަތެއްތޯ. ޢާއްމުކޮށް ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓު ޤާނޫނުތަކުން ދޭ ހިމާޔަތަކީ ޓެކްސް އި

ހިމާޔަތާއި އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީްނ ދޭ ހިމާޔަތާ މިކަހަލަ ހިމާޔަތްތައް. ކުންފުނި ޤާނޫނުން މި ިހމާޔަތްތަކެއް ނުލިބޭ. ކުންފުނި 

ޤާނޫނުން މި ހިމާޔަތްތައް ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ މި ހިމާޔަތް ނޫނީ މި އިމްތިޔާޒުތައް ކުންފުނި އުފައްދާ ދިވެިހ 

ލިބޭނީ. އެއީކީ ދިވެހިރާއްެޖ އަށް އިންވެސްޓަރުން އަންަނންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން. ދެން ފަރުދުންނަށް ލިބޭ މިންވަރަށް 

އޮތީ ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންުޓ ޤާނޫނު މިހާތަނަށް އޮތް ޤާނޫނު ކަމުނުދާ ވާހަކަ. އެކަމަކު، ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން 

ނުގެ ތެރޭގައި ހުރި މުހިއްމު ބައިތައް މިހިރީ ނަގާ ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުން ވިދާޅުވި ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓު ޤާނޫ

ކުންފުނީގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައޭ. މިއިން ނުކުންނަ މައްސަަލ އަކީ ފޮރިން އިްނވެސްޓުމަްނޓު ޤާނޫނުގައި ހުރި މުހިއްމު 



  

ޓުމަންޓު ރާއްޖެ އަްށ ބައިތަކެއް ިރޓެއިންކުރަންޖެހޭަކން، ބަހައްޓަންޖެހޭކަން އެބަ ެއނގޭ މި ކުންފުނި، ފޮރިން ިއންވެސް

އެތެރެކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ަވންޏާ. ރާއްޖެ އަށް ގެންނަން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ. ދެން މި ނުކުންނަ ޤާނޫނީ މައްސަލަ 

އަކީ ފޮރިން އިންވެްސޓުމަންޓު ޤާނޫނު އުވާލާަފއި އެ ވިާދުޅވާ އިޞްލާޙުތައް ނޫނީ އެ ިވދާޅުވާ ަބއިތައް ހިމަނަިއގެން 

ނި ޤާނޫނު މި އޮތީ މިހާރު މިތާ ތަޅުމުން ބޭރުވެފަ. ދެން މިތާ ތަޅުމުން ބޭރުވީމަ ދެން ނުކުންނަ ގެނަިއ، ކުންފު

މައްސަލަ ައކީ ފޮރިން އިްނެވސްޓުމަންޓު ގަިއޑުކުރާނެ ނޫީނ ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓު ެރގިއުލޭުޓކުރާނެ ހަމަ އެްއވެްސ 

ން އިންވެސްޓުމަންޓު ެރގިއުލޭުޓުކރާނެ ޤާނޫނެއް ނެތް ކަމަށް ޤާނޫނެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެނތީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފޮރި

ވަންޏާ ދެން ދާނީ ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯގެ ޕްރޮޮޓކޯލެްއގެ ދަށަށް. މާކެޓު އެކްސެސް ޕްރޮޓޮޯކލްގެ ދަށަށް ދާނީ. މާކެޓު 

ގެ މެންބަރެއް. އެކްސެސް ޕްރޮޓޮކޯްލގެ މާނައަކީ ޑަބްލިޔު.ީޓ.އޯ ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ދުނިޔޭގެ ވިޔާފަިރ ޖަމުޢިއްޔާ

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނެއް ނެތް ކަމަށް ވަންޏާ ޑަބްލިޔު.ޓީ.ޯއެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ދެން އިޚުތިޔާރެއް ނޯންނާނެ އަޅުގަ

ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާ ޚިލާފަށް ކަްނތައް ކުާރކަށް އިޚުިތޔާރެްއ ނޯންނާނެ. އެހެންވެއްެޖއްާޔ ވަިކ އިްނވެސްޓުމަންޓަކަްށ 

ޓުމަންޓަކަށް ހުއްދަނުދޭ ކަމަށް ވަންޏާ ފުރަތަމަ މާކެޓް އެކްެސސް ޕްރޮޓޮކޯާލ ހުއްދަދީފައި ވަކި އިންވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިލާފުވެވުީނ. މާކެޓު އެކްސެސް ދޭ ކަމަްށ ވަންޏާ އެއް ޤައުަމކަށް، ެއްއ ވިޔަފާރިައކަށް ދޭ ހުއްދަ 

ގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ފޮރިން ހަމަ ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ކޮންމެ ވިޔާފަރިއަކަށް ހުއްދަޭދންޖެހޭނެ. ދުނިޔޭ

އިންވެސްޓުމަންޓު ެއޓްރެކްޓުުކރަނީ ސިލެކްޓިވް ބޭސިސް ެއއްގަ. ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ތަނެއްަގއި ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންްޓ 

އޮންނަނީ ހުޅުވާލެވިފައި އޮްނނަ ބޭސިސް އެއްގަ ެއއް ނޫން. އެންމެ ތަރައްޤީވެފައި ޮއންނަ ޤައުމުތައް އިންޑިޔާ، 

ކާ އަށް ބެލިކަުމގައި ވީ ނަމަވެސް ފޮރިން އިންވެސްޓުަމންޓުތައް އެޓްރެްކޓުނުކުރާ ތަްނތަން އެބަހުރި. މިސާލަކަށް، އެމެރި

އެމެރިކާަގއި ސްޭޕސް ރިާސރޗަކަށް ފޮރިން އިންވެސްުޓމަންޓަކަށް ޖާގަ އެްއ ނުދޭނެ. އިންޑިާޔަގއި ފޮރިްނ 

އެބަހުިރ. އެހެންވީމާ، ފޮރިން އިންެވސްޓުމަންޓަށް ޖާގަ މި ދެނީ އިންވެސްޓުމަންޓަށް ޖާގަނުދޭ ކިތަންމެ ދާއިރާ އެއް 

ޢާއްމުކޮށް ެއ ޤައުެމއްެގ ރަްއޔިތުންނަށް ނުކުރެޭވވަުރގެ ވިަޔފާރިކުރުމަށް ޓަކައި. އަދި އެ ވިޔަފާރި އެްއ ކޮްށގެން، ެއ 

ޗާިއ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާ ޤައުމަކަށް ފައިދާތަކެއް ލިބޭނެތީ. އެ ޤައުމަށް ލިބޭނެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭަގއި ރިސާރ

ގެ ޤާނޫނަކަށް މި :8، 36/:8މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ އޮތް އަެނއް ވާހަަކއަީކ، 

ޤާނޫނު ވުމަކުން އެީއކީ ޤާނޫނު އޮބްޒޮލިއުުޓީވކީ ނޫން. މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު އައިސްަފއި އެބަހުރި. ބައްލަވާ! މިހާުރ 

މް ދާއިރާަގއި އެހެރަ ބޮޑެތި އިންވެސްޓުމަންޓުަތއް އެހެރީ ކީްއވެގެންތޯ. ޓޫިރޒަމް ދާއިރާގައި އެހެރަ ބޮޑެިތ ޓޫރިޒަ

އިންވެސްޓުމަންޓުަތއް ެއއީ ޮފރިން އިންވެސްޓުމަންޓުަތކެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޮތް ފޮރިްނ އިންެވސްޓުމަންޓު ޤާނޫނަށް 

ށްގެން އެ އުޅެނީ. ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓު ޤާނޫނުން ދިވެހިރާއްޖެ އެންމެ އެ މީހުންގެ ގެރެންޓީ އޮތީމަ އިންވެސްުޓކޮ

ފުރަތަމަ ތަޙުކީމުގެ އުސޫލުްނ ކަންތައްަތއް ކުރަން ާލޒިމްކުރީ. އާބިޓްރޭޝަްނ ކޯެޑއް އެކުަލވާލުމަށް ޓަކަިއ ނޫީނ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ މި އާބިޓްރޭޝަން ހުއްދަދީފައި ެއ އޮތީ ފޮރިން އިންވެސްޓުމަްނޓު ޤާނޫނުން. މިހާރު އަ ޅުގަ



  

މަޖިލީހަށް އާބިޓްރޭޝަނާ ބެހޭ ކޯެޑއް އައިްސގެން އުޅޭ ތަން ވެސް. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުތައް ފުރިހަމަވެގެްނ 

ނޫނިއްޔާ ފޮރިން އިްނވެސްޓުަމންޓު ޤާނޫނެއް ުއވަ އެއް ުނލެވޭނެ. ދެން ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންުޓ 

ޅި ކަމަށް ަވންޏާ، އެހާ ިވޔާނުދާ ކަމަށް ަވންޏާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ދިވެހިރާއްޭޖަގިއ ޤާނޫނު އެހާ ދޯހަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ  ގެ ފަހުކޮޅު ދިވެހިރާްއޖޭގައި ތެޔޮ ހޯދުމަށް ޓަކަިއ 2:91އެބަހުރި އިންވެސްުޓކޮށްފަ. ައޅުގަ

ރެއިން ކުންފުންޏެއް ޝެލް ކުންފުނި އެއީ. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އައިްސ ދުނިޔޭގެ ހަމަ އެންމެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ތެ

އިންވެސްުޓކޮށްގެން ފޮރިން ިއންވެސްޓުމަންޓު ޤާނޫނުގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުން އެ މީހުން އިންވެސްުޓކޮށްގެން އުޅުނީ. 

ާޤނޫނުން ފުރުޞަތުނުލިބޭތީކީ  އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޮއތް ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންުޓެގ ޤާނޫނު ދޯހަޅިވެގެން ނޫނީ

ނޫން. އައްޑު އަތޮުޅގައި ހުރި ޓެކްސްޓައިލް ފެކްޓްރީތައް އުވާަލއިގެންދިަޔއީ ކީްއެވގެންޯތ ބަލައިލަމާ ހިންގަވާ. ައއްުޑ 

ަޔއީ. އަތޮޅުަގއި ހުރި ޓެކްސްަޓއިލް ފެކްޓްރީތައް އުވާަލިއގެންދިޔަީއ ހަމަ އެ ކުންފުނިތައް ބަނުގރޫޓުވެގެްނ ުއވާލަިއގެންދި

އެީއކީ ދިވެހި ސަުރކާރުން ުއވާލި ކުންފުނިތަެކއް ނޫން. ަބންގުރޫޓުވީ އެ ކުންފުނިތައް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް ފޮރިން 

އިންވެސްޓުމަންުޓގެ މައްސަަލތަކުަގއި ޤާނޫނާ ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވަމުންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އިންވެސްޓުމަންޓު 

ގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޯޓަށް. ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން ޝަރުޢީ ޙުކުެމއްެގ އެގްރީމަންުޓގެ ދަށުން ވެސް އެ މީހުން

ދަށުން އެކަންކަން ވެފައި ޮއންނަނީ. އެހެންވީމާ، ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓު ޤާނޫނު ުއާވލުމަކީ، އެހެން ޤާނޫނުތަކެއް 

ހުއްދަދީެގން މަސައްކަތްކުރާ ފޮރިން  ނެތި އުވާލުމަކީ ހަމަ އެއްޮގތަކަށްވެސް މީގެ ހައްލެއް ނޫން. ރާއްޖޭގައި

ނަޑއަަޅއިދޭ  އިންވެސްޓަރުން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް އަރައިެގންފި ކަމަށް ވަންޏާ ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ކަ

 ޤާނޫނެއް ނެތް. ދިވެހިރާއްޖެ އަކު ނެޝަނަލް ސެކިއުިރޓީ އެކްެޓއް ނެތް. އެހެންކަމަށްަވންޏާ އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭކަށް ނެތް. ދެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ޓޫރިޒަމްގެ  ޢަމަލުކުރާނީ ކޮން ގޮތަކުން ކަމެއް އަުޅގަ

ދާއިރާަގއި ވެިރކަން ކުރަްއާވ ބޭފުޅުންގެ ޢާއިލީ މަޞްލަޙަތުތައް ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގައި ވެސް އެހެރީ ފޮރިން 

ކުރީގެ ަސރުކާރުގެ މީހުން ބޭނުން ގޮތެއް ހަދާ ކަމަށް ވަންޏާ މި އިންވެސްޓަރުން ައއިސް އޮޕަރޭޓު އެ ކުރަނީ. 

ތަންތަން ވެސް ހުންނާނީ ބޭނުން ގޮތެއް ހަދާފަ. އެހެންީވމާ، ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓުގައި މިއީ ވަކި ފަރާތަކަްށ 

ަކމެއް ނޫން. މި ތަނަށް އަިއ ހުއްދަދީފައި ަވކި ފަރާތަކަށް ުހއްދަނުދޭން އަމިއްލައަްށ ެއކަން ރެގިއުލޭުޓކުރާ ބަަޔކު ކުރާ 

ކުންފުނި ޤާނޫނުގަިއ ކިހިނެްއތޯ ވީ. ފޮރިން އިްނވެސްޓުަމންޓުގެ ަބއިތައް ހިމަނަިއގެްނ ކުންފުނި ޤާނޫނުަގއި ވެސް 

ރަޖިސްޓްރާ އަށް އެ އޮތީ އިްޚތިޔާރު، ފޮރިން އިްނވެސްޓުަމންޓަށް ހުއްދަދިނުމާއި ނުދިނުމުގެ އިޚްިތޔާރު. ިވޔަފާރި ެއްއ 

ޏާ ދިވެއްސަކަްށ ެވްސ ހުއްދަދިނުމާއި ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ އޮތީ ރަޖިސްްޓރާ އަށް ދީފަ. އެހެންވީމާ، ފަށަން

ނޑެްއ  މިހާރުތޯ އޭރުތޯ ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަދޭއިރު، ފޮރިން އިންެވސްޓުމަންޓަކަށް ހުއްދަދޭއިރު ެއއްވެްސ ކަހަލަ މިންގަ

މާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ ެއއްގޮަތކަށްވެސް ސަރުކާރަކަށް ނުގެންގުޅެ ުހއްދަދޭން މި ޮއންނަނީ. އެހެންވީ



  

ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ، ދަުއލަތަކަށް ފަސޭހަކަމަކަށް ނުާވނެ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ިވޔަފާރިއާ ބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާގެ ދަށުްނ 

 އޮންަނންޖެހޭ.  މިކަހަލަ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކެއް ހުއްަޓއި އެ ރަށެްއަގއި ޑޮމެސްޓިކު ލެޖިސްލޭޝަނެއް އެބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެން  މިނެޓުގެ ހުސްަވގުުތކޮޅެއް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ  41ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން އަޅުގަ

 ކުމް.ގަިއ، ަވއްސަލާމްޢަލައ11ި;22ވާ ގޮުތގެ މަތިން ބޭނުންކުރާނީ. އަޅުަގނޑުމެން އަލުން މަަސއްކަތް ފަށާނީ 

 

 

 ]އަށް  11;22އިން  21:41ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޖަލްސާ  ނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި  ކުރިައށް ގެންދަން.`.ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ އަޅުގަ  އަޅުގަ

 . އަބޫބަކުރަށް ޖަމާލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ާދއިރާގެ އަރުވަނީ މާވަށު

 

 އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން: ޖަމާލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

ގެ ޤާނޫނު ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓުވަބަރަކާތުހޫ. هللا `. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ަވރަޙުމަތު

ނގަސްތު ދަްއކާލަން ލުުމގެ ބިލަށް ައޅުަގނޑު ވާހަކައުވާ  ޑު ދަްއކަން ހުރި ގިނަ ވާަހކަތައް އެންމެ ކުރިިއރުގަިއ އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭދައްކަާވފަ ފަހުން ވާހަކަދެއްކެވި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވަނީ ނުންވަނީ . އެހެންކަމުން، އަޅުގަ

ގިަނ  ގުޅުންހުރި ވަރަށް ެއ ޤާނޫނުގައި ޤައުމީ ސިޔާަދތާ ޤާނޫނަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓުގެ

 އެ  ،ވާތީވެ އެ ަބއިތައް އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ނުހިމެނި އޮތްހާ ހިނދަކު ާވ ބިލަކަށް ކުެރވިފައިހިމާޔަތްތައްތަެކއް ކަން

ބެހޭ  ކޭ. އެެހންކަމުން، ކުންފުނިތަކާބިލު އުވާލުމަކީ ައޅުަގނޑުެމންގެ ޤައުމީ ސަލާމަތައް ވަަރށް ނުރައްކާތެރި ކަމެ

މެން މަޖިލީހުން ބަލައިނުގަތުމާ ގުިޅގެން ފޮރިން ން ގެންނެވި ބިލު އަޅުަގނޑުބައިަތއް ހިމަނުއްަވއިގެ ޤާނޫނުގައި އެ

ށް ނުލެވި. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ފޮރިން އޮތީ އެހެން ޤާނޫނަކަ ޤާނޫނުަގއި މިހާރު ހުރި ގިނަ ބައިތައް އެންޓު މައިންވެސްޓު

ނޑުމެންގެ ަޤއު ޤާނޫނު މި އިންވެސްޓު  ކަުމގަިއ އަުޅަގނުޑ  ކަމެއްވަރަށް ނުރަްއކާެތރި މިއްޔަަތއްަވގުތު އުވާލުމަީކ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ވަރަށް ކުރީ  ޒަމާނެއްގައި ެއކުލަވާެލވިަފއި އޮތް ޤާނޫނެއް ކަމަށް  ދަންނަވާލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ހާލަތު ޒަމާން ބަދަލުވަމުން އަންނަ އައުމުަގއި އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާ ،ވާހިނދު ނަންޖެހޭނެ. ޙުތަކެއް ގެންއަުޅގަ

ކީ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ މާނައަކީ ެއ ޤާނޫނު ެއއްކޮްށ އުވާލުމެްއ ނޫން. ެއ ޤާނޫނައެއާ މެދު ެއއްވެްސ ޝަްއކެތް 

ނޑު  ،ގެނެްސގެން އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާޙުތަެކއް ޤާނޫނެއް. ދާނެ ކުެރވިމެން މިއަދުގެ ހާލަތަށް ރަނގަޅުއަުޅގަ



  

ނޑު އެެދނީ  ވާ ބިުލ އަނބުރާގެންދަަވއި، އަލުން  ޓަކައި ހުށަހަޅުްއވާފައި ޤާނޫނު އުވާލުމަށް މިއެހެންކަމުން، އަުޅގަ

އެ ޤާނޫނަށް  ،ވަން ބޭނުންފުޅުވާ ގިނަ އިޞްލާޙުަތއް ިހމަނުއްވަިއގެންސްޓުމަންޓު ާޤނޫނަށް ގެންނައިންވެ ފޮރިން

ނު މިހާރަށް ފެތޭ ޤާނޫނަކަށް ހެއްދެވުން. އެ ޤާނޫ ،އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލެއް އަލުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން 

ނޑު ވެސް ާތއީދުކުރަން. އެހެންނަމަ  ވެސް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފޮރިން އާދެ، އެކަން އެހެން ކުރެްއވުމަށް އަުޅގަ

 ތައް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބޭރުގެ މު ބޭނުމެއްގައި ޤައުމަށް ފާއިދާހުރި ކަންތައްކިޔަނީ ވަރަށް މުހިއް އިންވެސްޓްމަންޓޭ މި

މާޔަާތިއ ހިޓަކައި. އެހެން ހުޅުވާލަދޭއިުރގައި ބޭުރގެ ިއންވެސްޓަރުންގެ  ދިނުމަށްއިންވެސްޓަރުންނަށް ހުޅުވާލަ 

ނޑުމެން ރިޢާޔަތް ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހޭ. މިކަހަލަ ވަރަށް ގިަނ ކަާމއި އަދި ަޤއުމުގެ ސިޔާދަތަށް ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ހިމާޔަތްޤާނޫނުން އެބަ  ޓުއޮތް ފޮރިން އިންވެސްޓުމަން ކަންތައްތަެކއް މިއަދު ކޮށްދޭ. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ވާނެ ކަމެްއ ޤާނޫނު އުވާލުމަކީ އެއްގޮަތަކށްވެސް ކޮށްގެން  ކުރުކޮަަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހިނދުން މިހިނދަށް މި 

ލުން އަބިލު މި އިބިލު އަނބުރާ ގެންދަވަ ވެސް ނޫނޭ. އެހެންކަމުން، މި ނޫނޭ. އެއީ ކުރަން ހެޔޮވާަވރުގެ ކަމެއް

ދާއިާރެއއްަގއި  ޤާނޫނަށް ބޭނުންވާ ިއްޞލާޙުތައް ފުޅާ ަރއްަވއިގެްނ މިހާރު އޮތް ފޮރިން އިންވެސްޓުމަްނޓުކުއިޞްލާޙު

ނޑު ަވއިގެން އަލުްނ އެބިލު އިޞްލާޙުކުރައް މަޝްވަރާ ކުރެްއވުމަްށ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގއި ވަރަ ދަންނަވަން. އާދެ، ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ މާޒީ ައށް ބަލާއިރު އަުޅގަ ށް ޮބޑެތި އަުޅގަ

ނޑުއެބަހުރި ހަމަ މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން. ކުރެިވފައި އިންވެސްޓުމަންޓުތަެކއް  މެްނގެ ާރއްޖެ އަްށ އާެދ، ައުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި  ،ޔަފާރިވެރިްނގެ ޙަްއޤުތައް ނުގެއްލި ކުރަން ބަލާއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ވި އިންވެސްޓު 

ާއއި ރާއްޖޭަގއި ނެތް ކަންތައްަތއް  ގޮތަށް ާރްއޖޭގައި ނެތް ޓެކްނޮލަޖީ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިވާ

ހުރި ބާކުރެވިފައި ނޑުމެންނަށް ތަޖުރިޮގތުން ބަލާއިރު އަޅުގަ ކުރުމަށް. އެރާއްޖެ އަށް ތަޢާރުފުކުރެވޭނެ މަގުތަކެއް ފަހި

ނޑުމެން ދަޅުމަސް ބަންދުކުރުުމގެ ެޓކްނޮލޮގުިޅގެން  ޖޭަގއި ބޭރުެގ އިްނވެސްޓަރުންނާބައެއް ކަންތައްތަަކކީ ާރއް ޖީ އަުޅގަ

ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން  ގުޅިގެން. އާދެ. މިޢާރުފުކުރީމު. ހޯކޯމަރުބޭނީ ކޯޕްރޭޝަން މިކަހަލަ ކުންފުނިތަކާ ރާއްޖެ އަށް ތަ

ނޑުމެންގެ ދިވެހީން ،ކަތް ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްއެ މަސައް މުން އެ މަސައްކަތަީކ އެ މަސައްކަތައް އަުހލުވެރިވު އަުޅގަ

ޖެ ދިަޔއީ. ހަމަ އެފަދައިން ފެން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވެސް ރާއްރާ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ވެގެން ދިވެހީން ކު

މިކަހަލަ ރާއްެޖ ކުންފުންޏެއް އުފެދިގެންދިޔައީ.  ޖީގެ ަސބަބުން ފެންލޮ. މި ޓެކްނޮއެއް ޖީއަށް އަލަށް ގެެނވުނު ޓެކްނޮލޮ 

ޖެހޭ ފޮރިން އިންވެސްޓުމަންޓަށް  ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ނައުމަށްރި އެކި ޓެްކނޮލޮޖީތައް ގެއަށް ބޭނުންތެ

ދިނުމެއް ފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަހަކަށް ވިޔައް ހިފައިގެން އަންނަ މީއެއްެވްސ ހާލެއްގައި ލުނބޯ ގޯންޏެ ދޭން. އެއީފުރުޞަތު

އިން ނުންހާ މީހަކު އަިއސް ެއއް ފިހާރަ ބޭ ،ނޫން. ރާއްޖޭަގއި ރީޓޭލް ވިޔަާފރިކުރާ މީހުންގެ ވިޔަފާރިތަްއ ހުއްޓޭ ގޮތަށް 

. އެހެންވީމާ، ވެސް ނޫން ދިނުމެއްއެއް ހުޅުވަިއގެން ިވަޔފާރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެްއޗެހި ގަނެފައި އެހެން ފިހާރަ

ހިރާއްޖެ ިދވެ ކުރިއަަރއި ހުނަުރތައް ގެާވންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަންނުތަކާއި ދިވެހިާރއްޖޭ ގ އިންެވސްޓުމަންޓުފޮރިން



  

ޖީތައް އަންނަ ކަހަލަ ކަމަކަށް. އަދި އެ ވާންޖެހޭނީ ރާއްޖެ އަށް ފައިދާހުރި އަށް އައު ކަންަތއްތަްއ، އަުއ ޓެކްނޮލޮ

ބިލު  ކުރަްއަވއިގެން މިވަތުގެ ކަންަތއްތަކަށް ރިޢާޔަތްބާ ވީމާ، މި މަންޓުތަަކކަށް. އެހެންބޮޑެތި އިންވެސްޓު

ނުޑ އް ގޮތުަގއި އަލުްނ ހުށަހެޅުގެނައުުމެގ ބިލެޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު މި އިޞްލާޙުކުަރއްަވއި މަށް އަޅުގަ

 ނޫނު އުވާަލއިފިއެ ޤާ ،ާވތީވެ އޮތީ ޤާނޫނެއް އުވާލުމަށް ކަމަށް ބިލު މިހާރު ހުށަހަޅާފައި މި މި ،އިލްތިމާސްކުރަމުން

ނޑުމެންގެ ވަރަ  ޤާނޫނު އުވާލުމަށް މި  މި ،ަިބިލު އުވާލުމަށް މ ،ާދނެތީވެށް ގިނަ ކަންތައްތައް ގެއްިލގެންނަމަ އަޅުގަ

ނޑު ތާއީދު ނުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުަގނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. ބިލަށް އަޅުގަ

 މް. ވައްސަލާމްޢަލަިއކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަ ހިސާބުން މިބިލަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަްނ ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންފައި ޝުކުރިއްާޔ. މިހާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި )ވަގުުތކޮޅަަަކަަަށްފަހު(  .އަރުވަނީ.. މި ނިމުނީ. އަުޅގަ

ަގނުޑ އެހެންވީމާ، ައޅު ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގެންނެވީ. ފްރާޝީމް ޢަލީ އަފާރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އުނގޫ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކުވން: އަފްރާޝީމުއުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ަގއި ކުެރވޭ ފޮރިން ިދވެިހރާއްޖޭ 36/:8`. ޝުކުިރއްާޔ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަކޮޅަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އިންވެސްޓު މަންޓާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލުވުުމގެ ބިލަށް އަޅުގަ

ޢާލާ އިންާސ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަهللا ވަން. އަިދ މާތްއިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އިްނސާނުން ދުނިޔޭަގއި އުޅެނީ ދުނިެޔ ކުރިއަރު 

 ،ދުނިޔެ މަރާމާތުކުރުން. ދުނިޔެ އާރާސްތުކޮށް ،މާރާތްކޮށްއިދުނިޔެ ޤީޤީ ސަބަބަކީ، ސްލު ޙަދުނިޔޭގައި ލެްއވި އަ

، ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ދުނިެޔ ކުރިއަށް ގެްނގޮސް ދުނިެޔ ރަނގަޅަށް އާރާސްތުކޮށް ތަރައްޤީކުރުން. ދުިނެޔ ދުނިޔެ 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނީ ގެއް ޓަކައި އެންމެ ބޮުޑ ވަސީލަތެ ކުރެވޭ ެއއްަޗކަށް ެހދުމަށްމަރާމާތު އެ  ގޮުތގައި ައޅުގަ

 .ޖެހޭނެ. އޭރުން ޙަޤީޤަތުގައި ލާރި ުނވަތަ ފައިސާ ުނވަތަ މުދާތަނެއްަގއި އޮންނަ އިޤްތިޞާދު. ފައިސާ. ލާރި ހުންނަން

ދީ މި ތަނަވަސްަކން ހުރެގެން ނޫނީ ޙަޤީޤީ ކުރިއެރުމެއް އަޅުަގނޑުމެންަނކަށް ނުލިބޭނެ. އެއީ މާއް ،މި ކަންކަން

ވެރި މީހަކަށް ވާން. ފައިސާ ން ކަުމގައި ިވޔަސް އެަބ ޖެހޭ މުދާިވޔަސް އަދި ރޫޙާނީ ކުރިއެރު ކުރިއެރުން ކަުމގައި

ކުރުން. ވިޔަފާީރެގ އެީއ ވިޔަފާރިހުންނަން. އެހެންވީމާ، ފައިސާ ހޯދުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ވަސީލަތަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ޝަރީކާތައް އުފެއްދުން. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުން. ރުން. ކޮމްޕެނީ ހެދުން، އްަތއް ކުކުެރވޭ ކަންތަ އިމާނައިގަ

ނޑު ވަރަށް އެއްބަްސ މައްސަލަ ރަނގަުޅ  ،ދުނިެޔ އަށް އަްނނަ ހުރިހާ ހެޔޮ ،ެއްއ އެއީ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ



  

ވެްސ  މުޅި ދުނިޔޭަގއި ،ދީންކިޔުން. ެއއީ އިސްލާމްހުޅުވާލެިވގެން އެއަށް މަުރޙަބާ ކުރިއެރުންތަކަށް ިދވެހިރާއްޖެ 

ނުޑެގ ވާހަކަިއގެ ހުރިހާ ބަެއއްަގއި ވެސް އިސްލާމް ުއޅޭެނ  އޮންނަންޖެހޭ އަސްލު ދީނަކީ އިސްލާމްދީން. އަުޅގަ

ލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަްށ ލަމީ ދީނެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، ިއސްޢާއިނގޭތޯ. އިސްލާމްދީނަކީ އެީއ މުޅި ދުނިޔޭގެ ދީން. 

ވެސް  ތައްމަފްހޫމު ޖެހޭ ދީނުގެ  އަހަަރކުން އެބަ 211މެއް އެއީ ކުރިއެރުންތައް ބަލަިއގަތުން. ކޮންމެ ބު ދޭ ކަތަރުހީ

އެްއެޗްއ  މާނައަކީ އެ ދުވަހަކު ކާނެބޯނެ ުކރީގެ ފަޤީރުންގެ އޮންނަ ހާލަތާ ެއއްޮގތަށް ވިސްނަން. ފަޤީރުން، އޭރެްއގެ 

ހެނެއް ނޫން. މިހާރު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ކާން ލިބިދާނެ. މަވެސް މިހާރު އެނައެހެން މީހާ.އޭނާ އަތުަގއި ނެތް 

އިމާ ސާފު ފެންބުކާއި މޯބައިލްފޯނު ގެންގުޅުާމއި ދުްއވާ އެްއެޗހި ހޯދުމާއި އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ކުަރންޖެހޭ ޚަރަދުތަ

ނ އެބަ މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމަކަށް  ،ދަންނަވާލީ ޑު މިޖެހޭ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް މީގެ މާނަކުރަން. އަޅުގަ

ެއ ނަ ަބއެކޭ. އެކަްނ ބަލައިގަން .ބު ދޭ ބަޔެކޭރުންތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރުހީކުިރއެިމއީ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ 

ނަށް އަުޅަގނޑުމެން ،ވިަޔސް ވެސް  އެރުން ކަުމގައިމީހުންގެ ތެރެއިން އަްނނަ ކުރި ކުރިއެރުމަކީ އެއީ މުސްލިމުން ނޫން

ނޑުމެން މަރުހަބާކިޔާނުވާ ކޮންންފައިދާހުރި ދީނަށް ގެއްލު ނޑު މި މެ ކަމަކަށް އަޅުގަ ދެނީ. ދަންނަވާލަ ބައެއްކަން ައޅުގަ

ގުިޅގެން ދެން ނިކުންނަ  ޓްމަންޓާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާުލމާއިންވެސް  ރައީސް. ފޮރިންއެހެންނަމަވެސް، ިޢއްޒަތްތެިރ 

ޖެހޭ ވަރަށް ޚާއްޞަ އުސޫލުތަެކްއ  ގަންނައިރު އެބަައޅުަގނޑުމެން މި ކުރިއެރުންތައް ބަލައި އަށް ބަލައި، މައްސަލަ

ލަ ސައްތައިން ހިފަހައްޓަން. ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަެއބަ ޖެހޭ ކުރަން. ވަރަށް ޚާއްޞަ ހަމަތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ޤާއިމު

ނޑުމެންގެ މާތްވެގެްނވާ އިސްސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުެމއްަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ބަ ލާމްދީން. ލަންޖެހޭ އެއްެޗއް ެއއީ އަުޅގަ

ޤައުމީ  ެއ ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާޤައުުމގެއް ޤައުިމއްޔަތު ހުންނަ،  ެވސް އެ އަކީ ކޮންމެ ޤައުމެްއގައި ދެވަނަ ނުކުތާ

އްމު އެއް އެއީ އެ ޤައުެމއްގެ ޢާ އަދި ިވސްނަންޖެހޭނެ ނުކުތާ  ،މީހުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާނެ

އޮންނަ ޤާނޫނު އުވާލާފައި ދެން މި މަންޓާ ބެހޭ ޤާނޫނު އުވާލީ. މިހާރު އެ ސްޓުއިންވެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު. ފޮރިން

ހާ އެންމެންގެ ވިޔަފާިރ އައި ހުރި ކުރަމުން މިއްތޯ. ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ިވޔަފާރިތަޢާރުފުކުރާ ޤާނޫނު އައިމަ ަވނީ ކިހިނެ

ކޮންމެެވސް ަވރަކަށް ހިނގާފާނެ. އެކަމަކު މާަނއަކީ ބޮޑެތި ިވޔަފާރިކުރާ މީހުންގެ ވިޔަފާރި  އޭގެ ހުއްޓޭނެ. .ހުއްޓޭނެ

އޭގެ އަސްލު ވެރިންނަކީ ެއއީ ދިވެހިން ކަމުގަ ެއއް ނުވާނެ. ރަނގަޅަށް ވިސްނަބަްއލަވާ! ދުނިޔޭގެ ނިސްބަުތްނ 

ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ވަރަށް ފަޤީރު ތަނެއް. އަިދ ދިވެހިރާއްޖެ އެންމެ މުްއސަނދިކަމަށް މި ކިޔާ ބަެއްއ 

ކީ ވެސް މިއީ ވަރަްށ އާދަިއގެ މީހުންނަށް ވާނީ. އެ މީސްމީހުންނަކީ ވެސް ާއދައިގެ މީހުން. އެހެންވީާމ، މީހުންނަ

ރާއްޖޭގެ ޮބޑެތި ވިޔަފާިރެވރިން ހަލާކުެވގެންދާއިރު ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދި ިވޔަާފރިވެރިން އަިދ މާ ބޮޑަށް 

ރާއްޖެ އަށް ވެިރވެގެންދާނީ ރާއްޖެ އިން ބޭުރގެ މީހުން. ބަނގުރޫޓުެވގެންދާނެ. ރާއްޖޭ ހިސޯރުކޮށް ރާއްޖެ އަްށ، މުިޅ 

މުސްލިމު ނޫން މީހުން ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހިާރއްޖެ އަްށ އިސްލާމްދީނާއި ިދވެހިންެގ މުޅި ޤައުމިްއޔަތު އެްއކޮށް 

ނޑުމެްނނަށް އެނގޭ ރާއްޖޭގެ އެ ޤައުމެްއގެ ބޭރުން އެހެން ޤައުމެްއގެ ބަޔަކު އެ ތަ ނަކަށް ހިނގައިދާނެ. އަުޅގަ



  

އަިއއްސިްއޔާ އެ މީހުންނެއް ނުތިބޭނެ މަޑެއްކޮންނެއް. އެ މީހުންގެ ގޮތަކަށް ވާނީ އެ ޤައުމުަގއި ތިބޭ ކަމުވޮށިގެންާވ 

މީހުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ބަސްކިޔާ އެންމެން ެއއްފަރާތްޮކށްލުން. ދެން ކައިރީގައި ގެންގުޅުނަސް ގެްނގުޅޭނީ ޤައުުމެގ 

ނުޑ  ވަރަށް އާަދިއގެ މީހުން. ެއްއވެސް ގޮތަކަށް ަޤއުމު ދެކެ ލޯބިވާން ނުވެްސ އެނގޭ މީހުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވާހަކަައކީ މި ޤާނޫނު އަުތވެއްެޖއްޔާ ިދވެހިރާއްޖެ އަްށ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަާކ ކުރިމަތިވާނެ. ވަރަށް ބޮުޑ 

ނޑު ހަ މަ ގައިމުެވސް މި ޤާނޫނު އުވާލާކަށް ތާއީެދްއ ނުރައްކަލަކަށް ވެގެންދާނެ. ެއހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ައޅުގަ

ނޑުމެންަނށް މިހާރު ކުރިން އޮތް ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކެއްގެ  ނުކުރަން. މި ތަޢާރަފުކުރާ ޤާނޫނަކީ އެއީ އަުޅގަ

 ގޮތުަގއި ހުށަހަޅުްއވާ. އެހެންޫނނިއްޔާ މި ބިލު ނަންގަވާ.

 

  އްކެވުން:ކަދެވާހަމީ ބަރު އަލްހާނު ފަހުފޭދޫ ދާއިރާގެ މެން

`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާެދ، އަުޅަގނޑު މި ބިލު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ދިމާވި ކަންތައްތަުކގެ މަްއޗަްށ 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާުރން އިޤުތިޞާދީ ވަކި އެޖެންާޑ އެއް ޮއެވގެން ބިލުތަކެްއ  ރިޢާޔަތްކޮށް، ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި އަުޅގަ

ުކންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު މި މަޖިލީހުން ބޭރުވުމާ ގުޅިގެން މި ވަގުތު މި ބިލު މި ގޮތަށް  ހުށަހަޅަމުން އައީ. އައިސް

އަނބުރާ ގެންެދވެންނެތީތީވެ، އަޅުަގނުޑ ހުށަހެޅި ބިލު އަނބުރާ ގެންދާ ވާަހކަ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް 

ނޑުމެންގެ ފިކުާރއި ޓަކައި އަދި ިރޔާސަތުެގ ސަމާލުކަމަށް ޓަކަިއ ދަންނަވަން. ެއއް  ވެސް ހާލެްއަގިއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޤުތިޞާދީ ސިޔާސަތަކަށް ބަދަލުައއީީކ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވިހެން ަވކި ގޮަތކަށް، ަވިކ 

ނޑެްއގެ ތެރެިއން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ވަކި ގޮތަކަށް ފަރުމާކުރުމަށްަޓކައި ސަުރކާރުން އެމް .ޑީ.ީޕެގ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ވިސްނުން އޮތީތީެވ، އެ ގޮަތށް ބިލުތަކެއް ހުށަހަޅަމުން އައިސް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ކުންފުނީގެ ބިލު މި މަޖިލީހުގެ 

ތަޅުމުން ބޭރުވުމާ ގުޅިގެން މި ވަގުތު މި ބިލަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭަގއި މިައދު ހިނގަމުންދާ އިޤުތިޞާދީ 

ޖާގަނެތީތީވެ މި ބިލު އަނބުރާ ގެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ، ހަރަކާތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ރައީސް.



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ބިލު އަނބުރާ ގެންދެވުމާ ގުޅިގެން މި އެޖެންޑާ އައިޓަމު މި ހިސާބުން މި ނިމުނީ. އިތުރަކަށް އެ ބަހުސް 

 ކަްށ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިަދކު ތަނެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ކުރިއަށް ގެންދާ

ނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަ -21.3 . ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 21.3މު އަޅުގަ

ން. މި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވާ ަދއުލަތުގެ ޚަަރދަށް ޒިންމާވުމުގެ ބިލުގެ ބަުހސް ކުރިއަށް ގެންިދއު

މިނެޓު.  6މިނެޓުއިުރ. ޕީ.އޭ އަްށ  35މިނެޓުއިުރ. ީޑ.އާރު.ޕީ އަށް  :5ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް 

ަެްއވެްސ  6މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  2ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  ިމނެޓު އެބަ އޮތް. މިހާރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަން އެ

ފަ އެއް ނުވޭ. އެހެންީވމާ، ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު މި އަރުވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިަވޑަިއގެން

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ އަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަދި މަޑުކޮށްލައްވާ! އެބަ އޮްތ 

ނޑު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ  އްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ދެއްތޯ. އަުޅގަ

 

  ކެވުން:ވާހަކަދެއް ފާ ޠަދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންާމވާ ބިލެްއގެ ވާހަކަދަްއކާއިުރ 

ކާރު ޚަރަދަށް ިޒންމާދާރުކުރުމުގައި އެންމެ ބޮުޑ ޒިންމާ އެްއ އުފުލާ ބަަޔީކ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންވީ ަދއުލަތާއި ސަރު 

މި މަޖިލީސް. އަދި ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުކުުރވާ ފަރާތަކީ ވެސް، ސަރުކާރުްނ ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް 

ަގނޑު މާ ގިނަ ވާހަކަ އެްއ ލާޒިމުކުރާ ފަރާތަކީ ވެސް ހަމަ މި މަޖިލިސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅު 

ނޑުމެްނ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ އަދިެވސް ދުނިޔޭގެ އަުޅގަ މިއަކަށް ދައްާކކަށް ނެތީމު. އެކަމަކު އަުޅގަ

ބައިވެިރވާ ވަރަށް ގިނަ ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ަދއްކަންޖެހޭ ޗަންދާ، ކުރީގެ ސަުރކާރުން ނުދައްާކތީވެ، އޭަގއި ެވސް ދަނީ މި 

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ ެއއްަޗކީ އޯގަަނއިޒޭޝަން އޮްފ ސަރު ކާރު ބޮލުގައި އެ ޒިންާމއުފުލަމުންނޭ ދަނީ. އެ ގޮތުން އަޅުގަ

އަހަރު ދުަވހުގެ ޗަންދާ ސަރުކާރުން ނުަދއްކާ އޮެވގެން މި ސަރުކާުރ  41އިސްލާމިކު ކޮންފަރެންސް، އޯ.އައި.ސީ އަށް 

ނޑުމެން މި އަދު ވެސް މި ދަނީ ދުނިޔޭގެ އެތައް މި ތާނގައި ނިއުސްތަުކަގއި ބަދުނާމުވަމުންދާ މިންވަރު އަޅުގަ

އަހަރު ުދވަހު ލިބުނު ލާރި. ދުނިޔޭެގ  41އާޓިކަލްތަުކަގއި ޖަހަމުން އެ ދަނީ. ކޮބައިތޯ ޤައުމަްށ ލިބުނު، 

ތީކީ ނޫން. ނޭނެގ ޖަމުޢިއްޔާތަކުަގއި ބަިއވެިރވެ، އެްއވެސް ޖަމުޢިއްޔާ އަކަށް ަފއިސާ ދަްއކައި، ޗަންދާ ދައްާކފައި އޮ

ރަނގަޅަށް ިވއްާޔ އ.ދ އަށް ވެސް ފަިއސާދައްކާަފއި އޮތް ކަމެއް. ބަލައިިފއްޔާ އެނގޭނީ. މިހާރު މި ޤައުމުގައި ތިިބ 

އަހަރު ދުވަހުގައި އޯ.ައއި.ސީ އަށް  41އެމްބެސެޑަރުން އެ ތިބީ ރޯން. ސަޢޫދީ ސަރުކާރުގައި އާދޭސްކުރަނީ 

އްކަިއގެން. ދެން އަނެއްާކވެސް ފައިސާ ހޯދައިގެން ަދރަންޏަށް ތަނަކުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ ފައިސާ ނުދަ

ހޯދައިގެން އަނެްއކާ ެއއަށް ިއންޓްރެސްޓު ދައްކަިއގެން ފަިއސާ ދައްކަންވީ. ާކކުތޯ ޒިންާމވަނީ. މިކަހަލަ ކަންތައްތައް 



  

ރީ ކޮމިޝަން ނަގާފައި އިންޓްރެސްޓު ދޭ ގޮތަްށ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ހުރީ ކޮށްފައި މުޅިން. ނަގާފައި ހުރި ލޯނުތައް ހު

އަށޭ.  5އަށޭ، % 9ލޯނުތައް ނަގާފައި ހުރީ. ބައެްއ އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން ެއބަހުރި ބުނެފައި ތިމަންމެން ދޭނީ %

ދޭށޭ. ޭއގެ ވެސް ޒިންމާއުފުލަންޖެހެނީ މި ސަރުކާރުން  3އަށް ދޭށޭ. ތިމަންނަ ޖީބަށް % 7ނޫނޭ، އެހެން ނުހަދާށޭ %

ނޑު ފުރުޞަތަކަްށ އެދުނީ. މި އަކަށް މާ ގިނަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވާހަކަ ކުޑަުކޑަކޮށް ދައްކާލަން ެވގެން އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކާކަށް އޮތް ކަމެއް ނޫން. މި ސަރުކާރު ޚަރަދަށް ޒިންމާކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އަެގއް މި ދައްކަންޖެހެނީ 

ނޑުމެްނގެ މި އިަނސެންޓު ސަރުކާރުން މި އޮތީ ކުރީގެ ސަުރކާރުން ކޮށްފައި ވާ ކަންތަ އްަތކުން މި ސަރުާކރު. އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކުރީ ަސރުކާރުން ހަދާފައި ހުރި ހުރިހާ ބްލެންޑަރ ެއއްެގ، މި ހުރިހާ ރަބިހެއްގެ ަފއިސާދަްއކަން. 

ނޑު ސާފުކުރަްނ މި ޖެހުނީ އަޅުަގނޑުމެން އައިސް. މި ޤައުމަށް. އަުޅގަ ނުޑ، ކުީރ ކުނިގޮ ނޑުމެން މި ޖެހުނީ ކުނިގޮ

ނޑު ސާުފކޮށްގެން ސަލާމަތުގެ އައްސޭިރއަކަށް މި ޤައުމު ގެްނގޮްސގެން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަ އާިއ  ހާވާފައި އޮތް ކުިނގޮ

އިންޞާފު ވިސްަނއިދީ، ދުނިޭޔގެ އިންސާނުން ދިިރއުޅޭ ގޮާތއި ފައިސާ ަނގާ ގޮތާއި ަފިއސާ ހޯދައިގެން ކުާރ ބޭނުމާ 

އަހަރު ސަރުކާުރ  41ންކަން ކިޔައިދޭންޖެހިފައި މި އޮތީ. މިއީ ކިހާދެރަ މައްސަލަ އެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިކަ

ނޑުމެންނަކީ ހިންގިއިރަކު ނެތޭ މިކަހަލަ ެއއްވެްސ ކަމެއް. ދެ ން މި ިކަޔނީ އަރާ ފާޑު. ހަމަބުއްދި ހުިރ ބައެއް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަކީ ވެސް.  ވެސް. ހަމަ މި ބޭފުޅުން ކަހަލަ ބައެއް ނޫންތޯ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަހޯދާ ތިއްބާ މި  5އަޅުގަ

 21މިލިއަން ރުފިާޔ. ހާދަ މުއްސަންޖޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ސަރުކާރު މިހާރު. ހާދަ މުއްސަންޖޭ.  21ޖައްސާލީ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ލިބޭ މިހާރު އަހަރަކު. މުއްސަ ނދިވީމަ ނޫންތޯ ވަރަކަށް ބިލިއަން ރުފިާޔެގ ރެވެނިއު އަުޅގަ

މިލިއަން  2111އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސަބްސިީޑ އާއި އޭތިމީތި މި ދެވެނީ. އަނެއްކާ މި ނިންމަނީ ރައްޔިތުންނަށް 

ރުފިޔާގެ މެޑިކަލް އިންޝުއަެރންސެއް ދޭން. ހަމަ މި ބޭފުޅުން އޭރު ވެސް މި ޤައުމުގައި ތިއްެބވި. އިޤުތިޞާާދ 

ނިޑެއއް ނެތް. އެްއޗެހ ކިަޔަވއިގެން. ަފއިާސ ހޯދާނެ  ކްރިޭއޓިްވ މައިންޑުތަެކއް ވެްސ ނެތް. ބުއްދި އެއް ނެތް. ސިކު

ނޑު މިއަށް ހަމައެަކނި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެކަ މަކު މިއަދު އެބަ ތިބި އެންމެން ވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ށާ ނޭޅި ދުނިޔޭގެ ބަިއވެިރާވ ދުނިޔޭގެ ައޅުަގނޑުމެން ބަިއވެރިވާ ޖަމުޢިްއޔާތަްއ، ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ބޮލާފޮ

ޖަމުޢިއްޔާތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާ ދައްކާށޭ. ސަޢޫދީ ސަުރކާރުަގއި މިހާރު އެމްބެސެޑަުރން ރޮއިއާދޭސްކުރާށޭ އެ ތިބީ 

އަހަރު ދުަވހުގައި އޯގަަނއިޭޒޝަން އޮފް އިސްލާމިކު ކޮންފަރެންސަްށ  41މިއަދު ވެްސ އިށީނދެލަިއގެްނ އެ ތިބީ، 

ހޭ ޗަންދާ ނުދައްާކ ޖީބަށް ލައިގެން މި ބޭފުުޅން އަމިއްލަ އަށް މި ަފއިާސ ބޭނުންކޮށްފައި ތިބެގެން މި ދައްކަންޖެ

ސަރުކާރު ޒިންާމވާންޖެހޭތީ އަޅުަގނުޑ މި ވާަހކަ ދަްއަކންޖެހުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރުކޮށްލަްނވީތޯ. އާދެ، 

ނޑު މި ވާހަކަ ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ ތައް ދައްކާކަށް މާ ބޮޑު ބޭނުމެއް ވެސް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މުސްތަޤުބަލުގައި ކުރަން ބޭނުންވާ  ބޭނުން މިއަދު މި ބިލުގެ ކަންތައް ނިންމަން. އަޅުގަ

ރު، އިދިކޮޅު ޕާޓީ ެއއްެގ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރާނަން. މި އޮތީ ސަރުކާުރގެ ޚަރަދުަތކަށް ޒިންމާދާރުކުރުވަްނ، ޒިްނމާދާ



  

ނޑީަގއި އިްނނަވަނީ. މިހާރު ނެތް ސެއްިޅއެްއގެ ބުރަދަން ެވސް މި  ވެރިައކަށް ައޅުަގނޑުމެން ީލ ބޭފުޅާ މި ގޮ

ނޑުމެން ޒިންމާދާރު ގޮތެްއަގއި ސަުރާކރު ހިންގާނީ. އިިދކޮޅު ޕާީޓ  ނީޑގަ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ކިހިނެއްޯތ އަުޅގަ ގޮ

ނުޑ އެއް ާބްއވާނީ. ައޅު ަގނޑު ިމ ދަންނަވަނީ ނެތޭ ސެްއޅިެއއްގެ ބުރަދަން ވެސް މިހާރު. އެ އިންނަވަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތ. އަތޮުޅ ަކނިމީދޫ ހަވާލުކޮށްދޭށޭ. ނޫނިްއޔާ ފުނައްޫޑ ހަވާލުކޮށްދޭށޭ.  އެތައް ުދވަހަކު ބުނެފިން އަުޅގަ

މާވާންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ެއއީ ވެސް. ޝުކުިރއްާޔ އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ އެްއޗެކޭ ތިއީ. ހަމަ މީ ވެްސ ސަުރކާރު ިޒއް

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. އިތުރު މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފައި ނެތުމާ އެކު ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު، 

 މަޢުޞޫމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.هللا ދުއަޅުަގނޑު ކެލާ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބް

 

  ދެްއކެވުން:ވާހަކަ މަޢުޞޫމުهللا ލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި ބިލު މި ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަތާ ލައްކަ ުދވަސް ެވއްޖެ. 

ން ދެްއކި ވާހަކަ ކޮންމެެވސް ވަަރކަްށ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލާ މެދު ވާހަކަދައްކަނީ ކުރިްނ އަޅުަގނޑުމެ

ނުޑމެން ހަނދާން އާކޮށްލުމުގެ  ހަނދާންނެތިފައި، ހަނދާންނެތޭހާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

އި ާވ ގޮތުން ބައެއް ވާހަކަ ދަންނަާވލަންޖެހޭ. އާދެ، ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ބިލުގެ ޮގތުގައި މި ހުށަހެޅިފަ

ބިލުގެ އެންމެ މުހިއްމު ެއއް ނުކުތާ ެއއް ގޮތަށް މި އޮންނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން، ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި ގެނަިއ 

ނޑުމެން ވަރަށް ފުންކޮްށ  މާލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނަށް ގެަނިއ އިޞްލާޙު ނަފީކޮށްލުން. އެހެންވީމާ، މި ބިަލކީ އަުޅގަ

މިއީ ވަރަށް ޮބޑަށް ރަްއިޔތުންގެ ލޮލުަގއި އަދުްނއެުޅވުމަށް ލެވިފައި ވާ ބިލެްއކަން  ވިސްނާލަންޖެހޭ ބިލެއް. މި ިބލު

ކުރިން ވެސް ވާނެ ފާހަަގކުެރވިފަ. އާެދ، މި ބިލުަގއި ޚަަރދަށް ޒިންމާވުމުގެ ވާހަކަ އަްނނައިރު ގިނަ ާމއްދާތަކުަގއި މި 

ވަަނ  3122ވަނަ އަަހރު. އެހެންވީމާ،  3125ހެނީ ބިލުން ދައުލަތުން، ސަރުކާރުން ޚަރަދަށް ޒިންމާވާން މި ފަށަންޖެ

ވަނަ އަހަރަށް ބޭނުން ގޮތަކަށް ސަރުކާރުން  3124ވަނަ އަަހރާއި  3123އަހަރު މި އޮތް ބާކީ އޮތް ދުވަސްޮކޅާއި 

 ވަނަ އަހަރު. ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ މިހާރު އޮތް 3125ފައިސާތައް ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ޒިންމާވާން މި ޖެހެނީ 

ދައުރު މި އޮންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ދައުރުަގއި ބޭނުންގޮތެއް ހަދާފައި ދެން ފެށޭ ދައުރެއްަގއި  3ގޮތުން ރިޔާސީ 

ޚަރަދަށް ޒިންމާވާ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ. އާދެ، މީގަިއ މި ބިލުގައި ގެނެވިަފިއ ވާ ބައެއް މަފްހޫމުތަކަީކ 

ނަޑއެޅިފައި ވާ ތާރީޚުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެިވދާނެ މަފްހޫމުތަކެއް . އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވި ގޮތަށް ކަ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަދަލުކުރަން. ދައުލަތުގެ ޚަރަދުކުރާއިރު ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަާތ ގުޅުވާފައި ހުރި ގުުޅވުމާއި 



  

ނަޑއެޅުުމގައި ަކންތައް ކުރަން ނިންމާފައި ޮއތް ގޮތާއި މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު  ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ ބަޖެޓުގެ ރިޒާރވް ކަ

ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ދެން އަދި މިނިސްޓަރަށް ވަކިން ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮްތއޮތުން 

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ. މި ބިލުގައި މުައއްސަސާތަަކށް އެބަ ޮއވޭ ފުރުޞަތުދީފަިއ ބަޖެޓު ހުށަހަޅަން. ބަޖެޓު 

ވާ ގޮތަްށ ހުށަހަޅަން. އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންާވ ފަިއސާ ދޫކުރުމުަގއި މިނިސްޓަަރށް ބޭނުން ގޮތަށް ކަންތަްއ ބޭނުން

ކުރެވިދާނެ ކަމަށް މި އޮންަނނީ. ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ިޒންމާވުމޭ ކިޔާފައި މުސްތަިޤްއލު މުއައްސަސާތަުކގެ ބާރު 

ާރކަްނ މި އޮތީ ފެންނަން. ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ކައުންސިލުތަކަށް ކަޑުވާލަން މި ސަރުކާރުން ިމހާރު ވެސް މަސައްކަތްކު

ނޑުެމން ވަރަށް ބޮޑަށް ފުންކޮށް  ފައިސާ ނުދޭކަން މި އޮތީ ފެންނަން. އެހެންވީމާ، މި ބިލާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލާއިރު ޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިން މާވުުމެގ ވިސްނަންޖެހޭ. މި ބިލު ކޮމިޓީ އަކަށް ގެންޮގސް އަުޅގަ

ގޮތުން މި ބިލު ގެންދަން. ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާތަްއ، ާޚއްޞަކޮށް މި ސަރުކާރުން ަރއްޔިތުންގެ ޖީބަށް އަތްލަިއގެން 

ނޑުމެން  ނުޑަގއި ހުރި ވިކުރާ ފައިާސއާ ިމ ނަގާނެގުން އަުޅގަ މި ނަގާ ފައިސާ އާއި ިވޔަފާރިތަކުގެ ވަްތގަ

ނޑުމެން ބަލަިއގެން ކަަމށް ވިޔަްސ ެވސް ައޅުަގނޑު ޒިންމާދާރުކުރުވާންޖެހޭ އިނޭގތޯ. އެހެން ވީމާ، މި ބިލު ައޅުގަ

ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަނީ މި ބިލު ބަލައިނުގަންނަން. އެހެންނަމަެވސް މި ބިލު ބަލައިގެން ކަމަށް ވިޔަސް ވެސް ކޮމިޓީ ައކަށް 

ނަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތަކަްށ ގެންގޮްސ މި ބިލު ކޮަށއި މަށާ ރައްޔިތުންެގ ފައިާސ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުން 

 ބައްޓަންެވގެން ދިޔުން ވަރަށް މުހިއްމު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް.

 

 ދެއްެކވުްނ:ވާހަކަ ޢާޒިމުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ  މެދު

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން. މަކަރުހެ އްދުން، ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ސަރުކާރަކީ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލުން މިއީ ހަމަ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ިވސްނުން. ކަންތަްއތައް ކުރަމުން ގެންދަނީ ހަމަ 

މި މޭރުމުން. މިހާރު މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ބިލަކީ ެވސް ޙަޤީޤަތުގައި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެން ގެަނއި ބަދަލާ 

ނޑުމެންނަށް ގުިޅގެން އެ އަނެއް ފު ށަށް ެޖހުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ުނވަތަ ވިސްނުމުަގއި ކޮްށގެން ުއޅޭ ކަމެއްކަން އަުޅގަ

ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެަބ އޮތް އެނގެން. މުޅި މި ބިަލށް ބަލައިލާއިުރގައި ބިުލގަިއ ގިނަ ބައި ބަދަލުކޮްށ، ނުވަތަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ހުރި ުނކުތާތައް ނުވަަތ ޭއގައި ހުިރ  6 އެއަށް އަކުރުަތއް އިތުުރކޮށްފައި ވަނީ މާލިްއޔަތު ޤާނޫނުގެ 

ޕޮއިންޓުތައް އަނެއް ފުށަށް ޖެހުމުގެ މަގުސަދުަގއި، ވިްސނުމުގަ. މިހާރުގެ ސަރުކާރުްނ ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވާަލއި، 

ތުރު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ނިކަމެތިކަން އެއް ދުވަހުން ައނެއް ދުވަހަށް މި ދަނީ އިތުރުކުރަމުން، ގެނެސްދެމުން. ރާއްޖޭގެ އު

އަްއޑު އަތޮޅުން ަވކި ތަނެއް، އައްޑު އަތޮޅު ަވކިން ނަަގއި ތަރައްޤީކޮށް ރަްއޔިތުންނަށް ހުވަފެންދެއްކުމުގެ ައއްުޑ 

އަތޮޅުަގއި ތިިބ ރަްއޔިތުންނަށް ހުވަފެންދެއްކުުމގެ ނިޔަުތގަިއ މަސައްކަްތކުރަމުން މި ދަނީ އަްއޑު އަތޮުޅގެ ވަކި ާޢއިާލ 

ނިސްބަްތވާ ފަރާތްތަަކކަށް ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތައް ހެދުމަށްފަހު ގިނަ ފައިސާތަކެްއ އެ ފަރާތްތަކަށް ދީ، ަވިކ އަކަށް 



  

ޢާއިލާ އެއް މުއްސަނދިކުރުުމގެ މަގުސަދުގަ. ައއްޑު އަޮތުޅގެ ގިނަ ރައްޔިތުން މިހާރު ވެސް ތިބީ ސާކު ސަމިޓު 

ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ކުރާ ކަމަށް މި ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް މި  ބޭއްވުުމގެ ނިޔަތުަގއި ނުވަތަ އެ ވިސްނުމުގަ. ވަރަށް

ދަނީ ދައްކަމުން. އެހެންނަމަވެސް މީގެ ނަތީޖާ ައކީ ައއްޑު އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންނަްށ އެްއވެސް ތަނަަވސްކަމެްއ، 

. ވުމާެއކު މި ޤާނޫނަީކ އުފާފާގަތިކަމެއް ނުލިބި ވަކި ޢާއިލާ އަކަށް އެ އުފާާފގަތިަކމާއި ތަނަވަސްކަން ލިިބގެންދާކަން

ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މިތަނުން ބަލައިގަންނަންާވވަުރގެ ވެސް ޤާނުނެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެން މި ޤާނޫނު 

ނޑު ޤަޫބލެއް ނުކުރަން. މި ހުންނަނީ  ކޮމިޓީ އަކާ ހިސާބަށް ވެްސ ގެންދަން ތާއީދުކޮށްގެން ާވނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ތެރެިއން މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސް، މި ސަރުކާރުން ބޭނުން ގޮތަކަށް އެކި  މަކަރުވެރި ވިސްނުުމގެ

ވައްތަުރގެ ކުންފުނިތައް ހަދަިއގެން އެކި ކަހަލަ ޖަމުޢިއްޔާތައް ހަދައިގެން އެ ފަރާތްތަކަްށ ވަކި ފައިސާ އެއް ދިނުމުެގ 

ތެިރ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމުންދާ ބިލުތަކެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ނިޔަތުގައި މަަސއްކަތްކުރުމަށް ވިސްނަިއގެން މި ޢިއްޒަތް

ނޑު ހަމަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް  ދެކޭތީވެ، ފަހަރެްއގައި ވެްސ މި ބިލު މި މަޖިލީހުން ބަލައިނުގަތުމަށް އަުޅގަ

 ގޮވާލަން. ުޝކުރިްއޔާ.

 

 ދެްއކެވުން:ކަވާހަ އިން މަނިކުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަ ވިލިމާފަންނު

ނޑުމެންގެ ކުރިަމއްޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިީސާއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ބެހޭ އެކްޓު މި ހުށަހެޅުްއވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަމުން ވެސް މި ބިލުަގއި ހުރި ތަފްޞީލުތަކުގެ މަްއޗަށް 

އުލަުތގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުން ކަމުަގއި ބަޔާންކުރަްއވަިއ، މި ހުށަހަޅުްއވާފައި ވާ ބިލުން ފެނިގެންދާ ވާހަކަދެްއކި. ދަ

ނޑުމެން  4އަހަާރއި ބައި ނުވަތަ  3ބައެއް ކަހަލަ ކަންަތއްތަާކިއ ފާއިތުވެދިޔަ  އަހަރު ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ން މި ދާ ބައެއް މަންޒަރުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޚިލާފު. އިހުސާސްކުރަމުން މި ދާ އަދި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމު

މެންބަރަކު ދާދި ދެންމެއަކު އެ ވިދާޅުވެެދއްވީ ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް  3ޢިއްޒަތްތެރި 

އިޞްލާޙު ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ުގޅިގެްނ އެފަދަ ބައެއް ކަންތައްަތްއ ނަފީކުރުމުގެ ނިޔަތުަގއި ސަރުކާރުން މި 

ނޑު ާރއްޭޖެގ  ހުށަހަޅުއްވަިއގެން އުޅޭކަން. ެއކަން ހާމަވެގެންދާ އެންމެ ވަުރގަދަ ެއއް ެހއްކަީކ، އެންމެ ފަހުން އަޅުގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ަޚބަރަކާ ހަވާލާދީ، ދެންނެވި ޚަބަރަކަށް އިޝާރާތްކޮށްލާނަން މި ތަނުގަ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 

ދާދި ފަހުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ވިދާޅުވި އެއީ އަެނއްހެން އެހާ މުހިއްމު އެއްޗެއް ނޫނޭ.  ކަރުދާހާ ބެހޭ ގޮތުން

ނޑުެމންގެ މި ވާހަކަ މި ތަނުެގ  ނޑަށް އެނގޭ އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު  މާވުމުގެ ބިލެއް ބަހުސް މި ކުރަނީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންޔައުމިްއޔާަގއި ރެކޯުޑކުރެވެންެޖހޭނެ. އަޅުގަ

މިތަނަށް ހުށަހެޅިގެން އެ ބިލުގެ މައްޗަށް ވާހަކަަދއްކަމުްނ މި ދަނީ. މީގައި ހިމެނިގެންދާ މަފްހޫމުތަކުގެ މައްޗަށް 

ބާރު ވަކިވެފައި އޮންަނއިރު  4ބަލާއިރު ދައުލަތުގެ ފިސްކަްލ ޕޮލިސީ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގެ 



  

ހުގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކޮމިޓީ އަކީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ. މި ކޮމިޓީން، އެއާެއކުަގއި މުޅި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ، ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރަށް ަދއުަލތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްުކރާ ބަޖެޓުގެ މިންަގނޑުަތއް 

ކަމެންޑޭޝަންތަކަށް ެއއްެވސް ވަރަކަށް ައޅާލުމެއް ނެތި، ފަހަނައަޅައި، އަދި ބަޖެޓުގެ ހަވާސާ ާއއި އަދި ބަޖެޓުގެ ރި

ޖެހެނީ ދައުލަތުގެ ވެރިކަްނ  ހޯދަން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މި ްނނަ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުދައުލަތުން ކުރަްއވާފައި ހު

ނަޑއެިޅގެންއަހަރު ދުވަހު ަސލާން ހިންގުމުގެ ބާރުަގއި ފާއިުތެވދިޔަ ދެ ނުޑ ހަމަ ކަ  ،ދަންނަވަން ޖަހަން. އަޅުގަ

ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  އަދި މި މަޖިލީހުގައި .ަވަޑއިގަންަނވާނެމެންބަރުން މިއަށް އިއްތިފާޤުވެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ގިނަ

އެއްޮކޅު  ނގިވަަޑއިގަްނނަވާނެ. ސަރުކާރާއިދިކޮޅު މެންބަރުންތަކަށް މި ޙަޤީޤަތް ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ސަރުކާރާ

އެްއ.  އެކަހެރިވެ ނުުކޅެދި ތިބޭކަން އެއީ ހިތާމަ ،ަގތަސް މި ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމަށްމެންބަރުންނަށް އެނގިވަަޑއި

މައެކަނި ޤާނޫނުއަސާސީ ހިނދުަގއި ހަ ދައްކާ ބަަޔކަށް ވާގެ ނަމުގައި ވަކާލާތުކޮށް ވާަހކައަޅުަގނޑުމެންނަކީ ޑިމޮކްަރސީ 

ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވަމުން  ްއޗަށް ރިޢާޔަްތކުރަްއަވއިތާރީޚުތަކުގެ މަ މުން ވެސް މީަގއި ހުރި ވަރަށް މުހިއްިއގެދައްކާލަ

އޮތް މީގައި އެބަހުއްޭޓ  ވިދާޅުވެފަިއ އެބަގައި ވެރިަކން ހިންގާ ބާރުން ބާރުތަުކގެ ވެިރން ޚާއްޞަ ގޮތެއް  4ދައުލަތުގެ 

އެފަަދ އޮތޭ.  ވެސް އެބަ ނޫން ތާރީޚުތައް  އަދި އެ .ޮއތޭ ވެސް އެބަ 29 .އޮތޭ ވެސް ެއބަ :2ނަންބަރުތަކެއް 

ނިޑވަެޅްއގައި ާޚއްޞަ ގޮތެްއގަިއ ދަުއލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާދާރު ކުޑަ ޒިންމާވުުމގެ  ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްެކވެމުންދާ ދަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ ބިލުގައި ހުރި ކޮންޓެންޓު  ދާ ހިނދު އެބިލު ހުށަހެޅިގެން ެގ މައްޗަށް ވާހަކަަދއްކަމުން ައޅުގަ

މި ކަންތައްތަކަކީ އި ދައުލަުތގެ ފިސްަކލް ޕޮލިސީ ން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަދއުލަުތގެ ބަޖެޓާނުކުތާތައް ދަންނަވަ މިފަދަ

ބައި ބޭބޭފުޅުން ވާަހކަފުޅު  ނައްތާލާފައި އޮްތ ކަމެއް. ެއއް ހަރެްއގެ ތެރޭަގއި ހަމަ ހަނދާންވޭތުވެދިަޔ ދެތިން އަ މި

ވީއޭ. އެފަދަ އޭރު މިހެން  ،ރި ނެތީއޭމައޭ، އޭރުގެ ލާވީ ގޮތޭ. ކުރިން ނެތުނީދައްކަވަމުން މިއީ ކުރިން ކަންތައް 

ކުރުމުގެ އުއްމީދުަގިއ މި ދިވެހި ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ެއކު ހުއްާޓލައްވާށޭ. ޒިންމާދާރުކަމާ ވާހަކަތައް ދެްއކެވުން

ނޑުމެންނަށް މި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މި  މަ އެ ނަ ވާ ކަމުަގއި ތަނަށް ރަނގަޅު ބިލެއް ގެނެއްސި ތިބީ. އަޅުގަ

ނުޑ ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. މިބިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގައި ހަމަ ގައިމު   ވެސް އިދިޮކޅު ފަރާތެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަުޅގަ

ެދއްަވއިފި ބިލު ޢިއްޒަތްތެރި ބޭުފޅުން ވިދާޅުވެ ެވސް އެބަހުރި ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއް އިނޭގތޯ. ބައެއް ބިލުގައި

 މު ކަންތައްތައް. އެއީ ވެސް އެބަހުއްޭޓ މުހިއް ބިލުގައި . އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިކަަމށްއެްއގޮތަކަްށވެސް ކަމުނުދާ

ފުރޮޅާލެޭވއިރުަގިއ  އަނެއް ސަރުކާރަށް، ބަޔާންކުރާއިުރގައި ސަރުކާރެއް ނިމިދައުލަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ޒިްނމާވުމަށް 

ކަތްތަކުެގ ތެރޭގައި ޢާއްމު އެތަެކއް މު މަސައްތަކުން ކުރަްއވާފައި އޮންަނ މުހިއްދައުލަތުގެ ެއކި މުއައްަސސާ 

 އާއި އަދި ދައުލަތަށްފަރުދުންތަކެއް ހިމެނިގެންދާނެ. މީގެތެރޭަގއި ޚާއްަޞކޮށް ކޮންސްޓްރެކްޝަން އިްނޑަްސޓްރީ 

 ދީފައި ެއއަށް ބިލު ހުށަހަޅަިއގެން މަޑުކޮްށގެން ިތއްބެިވ ިޢއްޒަތްަެތެރި ަރއްޔިތުންނާއި އެިކއެކި ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށް 

 ހިމެނޭނެހެން ހިމެނޭނެ. އެފަދަ ފަރާތްކަށް ދައްކަވަންޖެހޭ ފައިސާ  ގައިފަންތީވިޔަފާިރވެރިންނާއި މެދު ފަންތި އާއި ކުދި 



  

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ.  ނަމަ އޭގެ ހަމަ ވާ  އެއް އަލަށް އަންނަ ސަރުކާުރން ނުދައްކަަވއިފި ކަުމގައި  ވެސް އަުޅގަ

ތަކެއް ކުރަންޖެޭހ މު މަސައްކަތްޓަކައި އެންމެ މުހިއް ތެްއގައި މިކަން ބެލެހެއްޓުމަށްގޮ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަކީ ޚާއްޞަ

ޚާއްޞަ ގޮތެއްަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ،ޖެހެނީ ސަރުކާރުގެ ވެރި ފަރާތުންފަރާތް. އެއީ މިހެން ދަންނަވަން މި 

ތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުން މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނުވަތަ އެ އަލްފާޟި

ނިންމުމެއް. ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ނިންމާ  ޤަބޫލުކުރެއްިވޔަސް ނުކުެރއްިވޔަސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ ހަމަ ގޮުތގަިއ ބޭނުންކުުރމާއި މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނުން

އަދި ދައުލަތުެގ  މުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކަށް ވެސްއި ވުރެ ބޭރަކުންނެއް ހަމަ ގަ އިންތަކަށް  ދީފައިވާ ބާރުތަކާއި

ނޑުމެންނަށް  އެހެން ބާރަކަށް ވެްސ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ފަިއސާ އެެހން ގޮތަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުެރއްވޭނެ. އަުޅގަ

ހިމެނޭ ވެރިކަން ހިންގުމުެގ  ބާބުަގއި ދެްއވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ކު ވިދާުޅވެއެ ނީ ވަރަށް ަފސޭހަކަމާދަ އިިވގެން މި

ނޑުމެން ައޑުއަހަމު. ޤާނޫނުއަސާސާގެ )ހ(، ވަނަ މާއްދާ 217ބާބުގެ  ާއިއ  ވަރަށް ބާރަށް އަުޑއިިވެގންދާ ތަން އަޅުގަ

އަށޭ. ެއްއވެސް ގޮތަކަްށ  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމަތިން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ރައީ ވާ ގޮުތގެ ޤާނޫނުގައި

ނުވަަތ އެ މަނިކުފާުނގެ ޕާީޓގެ ބޭބޭފުޅުން ބާްއާވ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްަލފުޅަށް ފެނިވަޑަިއގަންަނވާ ޮގތަކަށް

އަްށ  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޮގތަކަށެއް ނޫން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާުރ ރައީ ބައްދަލުވުމެްއގައި ނިންމާ

 ވި ަޖދުވަލުަގއި އޮތް ުހވާ ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިލައިފި ކަުމގައިއް ޤާނޫުނއަާސސީގެ ދަށުން ހުާވކުރެ . މިލިބިގެންވަނީކީ

ނޑުމެންނަށް އެ ވާ ގެ  217އޮތީ ކިހިެނއްކަން. އަދި ހަމަ މިހެންމެ، ހަމަ މި މާއްދާގެ ނގޭނެ ެއކަން ނަމަ އަުޅގަ

ނަޑއަޅާނީ  ގެ އެންމެހައިވޭ. ަދއުލަތު ހިންގުމު ގައި އެބަ)ނ(  ،ހިނދު ޤާނޫނުައސާސީން ކަމަށް ވީެވސް އުސޫލުތަްއ ކަ

ދަމަހައްޓަިއ، ދިފާޢުކޮށް، ޤާނޫނުއަސާީސ އަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން މަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީ  މި

މަންޒަުރ  ކުާރރުވަމުން އަންނަންނަނީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަފެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދެމި ހުންނަންވާނޭ.

ތަުނގަިއ ދައުލަތުެގ ސަރުކާުރގެ  މި ހާލަތުގައި މި ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެިރކަމުެގ ފަރާތުން އަޅުަގނޑު ހަމަ ެއދެން

ނޑުމެްނގެ  .އިިދކޮޅު މެންބަރެއްގެ ަހއިސިްއޔަުތން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ ގޮވާލަން ޕޮލިސީތަކާކަހަލަ  ބައެއް އަުޅގަ

 ރުމަތްތެރިވެވަަޑއިގަންަނވާ...އަސާސީ ދަމަހައްޓަވާށޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތަކަށް ހުޤާނޫނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ މަސައްކަތް ކުިރއަްށ ހިސާބުން މަޖިލީހު ޝުކުރިއްޔާ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ަވގުތު ހަމަވެއްޖެ. މި 

ން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ރިޔާސަތަށް ވަޑަިއގެންދެްއވުން އެދެގެ ެދއްވުމަށް ވެލިދޫ ާދއިރާގެންގޮސް

  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 



  

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.22

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަީތގައި މި ނޑު މަސަްއކަތަިއގެން ކުރިއަށް ާދއިރުަގިއ އަުޅގަ ޑާ ައއިޓަުމ ންވަނީ އެޖެ `. އަުޅގަ

 ަގިއ މި ވަނީ ބޭރު ޤައުމެްއގެ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިްސވެރިޔަކު 22.2ެއއީ ކޮމިޓީތަކުްނ ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  22.2. 22

ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ  ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރެްއވުމާ ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ އެންމެ އިސްވެިރޔަކު ަރއް

ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. އެހެންވީމާ،  ވާ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްަފހު ޢާއްމު އިގަާވއިދަށް ހުށަހަޅުްއވާފަ

 ންބަރު ނާޒިމު ތުޅާޫދ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ ،ދެްއވާނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރުމި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި

އެއް ހުށަހެޅުމަށް.  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ ޢާރިފަށް އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރަޝާދު. ވައިކަރަދޫ ދާއިާރެގ ޢި

 ށް ަވޑަިއގަތުމަށް ފުަުރުޞަތު...ކުިރއަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރަޝާދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމުތުޅާދޫ ދާއިރާ

ރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ މި ރިޕޯޓަކީ ވަބަރަކާތުހޫ. ޝުކުهللا މަތު`. ައއްސަލާމްޢަލައިުކމް ވަރަޙު

ކުރަްއާވ ބޭރު ޤައުމެްއެގ ދައުލަތުެގ އެންމެ އިްސވެރިަޔކު ުނވަތަ ގަިއ ދިެވހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއް

 ށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ ކަންަތއްަތއް ކުިރއަ ކުރެއްވުުމގެޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުސަރުކާރުގެ އެންމެ އިްސވެރިަޔކު ރައް

ލީހުގެ ގަވާއިދަށް އިްޞލާޙުގެންނަވައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި އެ އިޞްލާުޙ ގުޅޭ ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖި

ަގިއ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައި ވާ މަްއސަލަ 3122އޮްކޓޯބަރު  3ހިމަނުއްވައިެދއްވުން އެިދވަަޑިއގެން 

ޓީ އަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ގޮެތއް ަކނޑަައޅާއި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު. އާދެ، މި ކޮމިީޓގަިއ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމި

ނުޑގެ އިތުރުްނ، ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަުރންނަކީ އަުޅގަ

ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު. އަދި ހިތަދޫ ޢާމިރު، ނައިބު މުޤައްރިރު. މީގެއިތުރުން ބާރަށު ދާއިރާ

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު. އަދި ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީނު 

އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ޢަލީ، އިންނަވަރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްާރހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ނިލަންދޫ ދާ

މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙަމީދު. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު. އަދި ތިނަދޫ ދައިާރެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމް، މާވަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. އަދި 

އިތުރުން ދުވާފަރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބައިރު. އާދެ ކޮމިޓީގެ ނިންމުން. މި މައްސަލަ މީގެ



  

ވަނަ  3122ވަނަ ުދވަހު ބޭްއުވނު އެ ކޮމިޓީެގ  3122ޮއކްޓޯަބރު  24ޢާއްމު ކޮމިޓީަގއި ދިރާސާކުަރއްވަން ެފއްޓެވީ 

ްއގެ ދައުލަުތެގ އެންމެ އިސް ވެިރޔަކު ުނވަތަ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިްސ ވަނަ ބައްދަލުވުުމގަ. ބޭރު ޤައުމެ 36އަހަރުގެ 

ވެރިައކު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީރުުކރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއި 

ރިން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގިއ ވާ އިޞްލާޙާ މެދު، ކޮމިޓީ އަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއް ނިންަެވުމުގެ ކު

މި އިޞްލާޙު ހިމެނުމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ތަްއޔާރުކޮށް ފޮުނވާފައި ވާ ޑްރާފްުޓ ކޮމިޓީްނ 

ކޮްނ ބައްލަވާަލއްަވއި، އަދި މި ިއޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ހިމަނުއްވާނީ އެ ގަާވއިުދގެ ކޮން ބާެބއްަގއި، 

މާއްދާއެްއގެ ގޮތުަގއިތޯ ބެލުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މި އިޞްލާޙާ މެދު ކޮމިޓީން މި ވަނީ ގޮތެއް ނިންމަވާފަ. 

ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޑްރާފްޓު އެ އޮތް ޮގތަށް، ބޭރު ޤައުމެއްގެ ދައުަލތުގެ އެންމެ އިސް ވެރިަޔކު 

ކު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރެްއވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ވެިރޔަ

ގަާވއިދަށް ހުށަހަޅުްއވާފައި ާވ އިޞްލާޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ިއދާރާ އިން ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޑްރާފްޓު، އެ އޮތް ގޮތަްށ 

 24ތަށް މާްއދާ އެއް އިތުރުކުރުމަށް ވަނަ ބާުބގެ އެހެިނހެން ކަންކަމުގެ ފަހަ 58ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުަގއި ނިންމާފައި ވޭ. އެހެންކަމުން،  36ވަނަ ދުަވހު ބޭއްވުނު ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ  3122އޮކްޓޯބަރު 

ވަނަ ާމއްދާެގ )އ(ގެ ދަށުން މި ަމއްސަލަ ަމޖިލީހުގެ ފްލޯ އިން ގޮތެްއ  5:ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

ށް މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަުލވުމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ނިންމެވުމަ

ވަަޑއިގެންެނވި ގޮުތގެ ނިސްބަތް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނޭ ިލޔުމެއް މި ރިޕޯޓާ އެކު ހުށަހެޅިފައި ވާނެ ވާހަކަ ވެްސ 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތިމަރަފުށީ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް ފުރުޞަތެއް އަުރވަން. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ރު މުޙައްމަދު މުޞްދާއިރާގެ މެންބަތިމަރަފުށި 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑަކަށް ެއްއގޮތަކަށް ވެްސ ނުވިސްނުނު މި މަޖިލީހުގައި މި ބިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނޑަައޅާފައި މި އޮތް އުސޫެލްއ. އެއީ ދެންމެ ސަރުކާރުގެ ަދރަންޏަށް ޒިންމާވާ ބިލުގައި  ވާހަކަދެްއކުމަށް މި އޮންނަ، ކަ

ވަަރކަްށ މިނެޓު ވާހަކަދައްކާލާފައި އަނެއްާކވެސް އަެނއް ބިލަކަށް. މިހެން ހަދައިން މިކަން  21ގާތްަގނޑަކަށް 



  

ކިހިނެއްތޯ ނިންމަނީ. ދުވާލަުކ ބިލެއްގެ ޕެެރގެރާފެއް ބަހަިއގެން ތޯލާތޯލާ އަށް ބަހައިެގން ޕެރެގެރާފު ޕެރެގެރާފުން 

މަސައްކަތްތައް ނިންމޭނެހެނެއް ދުވަހަކު ވެސް. އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ވެއްޖެ ކިޔަމުން އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެްއ ނުވޭ މި 

 ކޮންމެވެސް ހައްލެއް ގެންނަން. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތި ހުށަހެޅުއްވީ ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މި އެޖެންާޑގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން ކުރިއަްށ 

ޖަލްސާ މި ގެންދެެވނީ. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުަރންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެްއ  މިއަދުގެ

ނޑު މިހާރު  ރިޔާސަތުން ކުރަމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޔަގީންކޮށްައރުވަމުން، އަުޅގަ

ންދިޔަ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ... )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ، މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދަނީ ދެންމެ ހުށަހެޅިގެ

އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ، ބޭރު ޤައުމެްއގެ ަދުއލަތުގެ އެންމެ އިސް ވެރިަޔުކ ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ އެންމެ 

ހުގެ ގަވާއިދަށް ހުށަހަޅާފައި ވާ އިސް ވެރިަޔކު ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީ

ނޑައަޅާަފއި މި  ނޑު ކަ އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ޢާއްމު ކޮމިޓީން ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް އަޅުގަ

 މިނެޓު، 37ގަިޑއިރު. އެހެންކަމުްނ، ޕާޓީތަކަށް ަވގުތު ހަމަޖެހިފައި ވާ ގޮތް ދަންނަވާލާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2އޮތީ 

މިނެޓު، ވަިކ  4މިނެޓު، ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  4މިނެޓު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  4މިނެޓު، ޕީ.އޭ އަށް  22ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް 

މިނެޓު  6ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިުނވަންނަވާ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކަށް 

ހާރު އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވަމުން މި ެގންދަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރެގ ދެމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ަދންނަވަން. މި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކވުމަށް.

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ނޑުމެން ވެސް ގަބޫލުކުރަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަ ން އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަިތީވމާ އެކަންކަން ނިންމުމަށް ޓަަކއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް  ގަާވއިދުަގއި ނުހިމެނޭ ކަންކަްނ އަުޅގަ

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި، އަދި މި ތަޅުމުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޓަކައި ފޮނުވަންޖެހޭނެކަން ެވސް. އެހެންނަމަވެސް، ީމގައި 

އަޅުަގނޑު ހިތާމައާ ެއކު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ މިހާރު އަނެއްކާވެސް މިއަުދ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަމުން ދިޔައީ ތަފާތު ގޮތަަކށް ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަތަން. ކުއްލިައކަށް ހޯދާލައިގެން 

ކަމާ ގުޅުންހުރި މާއްދާ ދަންނަވާލަން ނޭނގުނެއް ކަމަކު، އަދި ނުބެލުނެއް އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ސީދާ 

ކަމަކު މީގެ ކުރީގައި މި ތަނުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އެބަ އާދޭ ރިޕޯޓުތަކަށް ވާހަކަދެއްުކމުގައި ކޮންމެ ޕާޓީއަކަްށ 



  

ކެއް ވެސް އިނގޭތޯ. ފުރުޞަތަކާއި އަދި މިނިވަުނންގެ ތެރެއިން ަކނަޑއަާޅ މީހަކަށް ފުރުޞަތުދޭ އުސޫލުތަ

އެހެންނަމަވެސް، މި ބިުލގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިަޔއީ ތަފާތު ގޮތަކަށް. އެ ވެދާނެ ެއ ފުރުޞަތު އެ ގޮތަށް އޮީތ 

ނޑުމެން އެ ކުރަންޖެހޭ ވަގުުތ  ކަމަށް. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ ކަމެއް ދިމާވީމާ ެއކަމެއް ހައްލުކުރުން. އަުޅގަ

ނުޑ މި ދަންނަވަީނ ފަހަނައަޅައި ގޮ ސްފި ނަމަ މި ބާވަތުެގ ކިތަންމެ ކިތަންމެ މައްސަލަތަކެްއ ކުރިމަތިވާނެ. އަުޅގަ

ނޑު،  ނޑު އެކަަމކާ ކަންބޮޑުވާ ކަމެްއގެ ވާަހކަ. މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ އަޅުަގނުޑގެ އަމިއްލަ މަޞްަލޙަތު ނުވަތަ އަޅުގަ

ސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަދެްއކުމުގެ މައްސަަލ މި މަޖިލީހަށް ވަނީއްސުރެ ފެށިގެން ވަކި ޕާީޓއަކަްށ ނި

ނޑު ަލއިފިން. ރައީސާ ބަްއދަލުކޮށްފިން އަދި ތަޅުމުގައި  ހައްލުނުކުރެިވގެން މި ވީހާ ދުވަހެއް މި ދިޔައީ. ސިޓީ އަުޅގަ

ވާ އަުޅގަޑަށް މިހާރު އެކި ގޮްތގޮތަށް ހުށަހަޅައިފިން. އެކަމަކު އެކަމަކަށް ދުވަހަކު ވެސް ގޮެތއް ނުނިމުނު. ނުނިމި އޮއް

އަނެއް ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަްށ މި ބާވަތުގެ އިްސކަންދޭ ތަފާތު އެތައް މައްސަަލތަކެއް ހުށަހެޅިގެން ދާތަން 

ނޑުމެން ަގާވއިދުަގއި ވަކި ގޮތަކަށް ސާފުކޮްށ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ. މިހެން މި ވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑުމެން ވަލުދޮރާށިން އެހެން ގޮތަކަށް ކަންތައްތަްއ  ލިޔެފައި، އޭތި އަުޅގަ ފާސްކޮށްފައި، އޮްއވާ އަނެއްާކ އަުޅގަ

މުޅި ސިސްޓަމު މުގުރާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދާތީ ދިމާވާ މައްސަލަތައް. މި ަކމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް 

ނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ، ދިވެހިާރއްޖެ އަކީ ކު ޑަުކޑަ ޤައުމަކަްށ ވެފައި ބޭރުގެ އެހީތެރިކަާމ ގަބޫލުކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭތީވެ ިމ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި ެވސް އަދި އިންޑިއާ ސަރުކާުރގެ  އެްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން މައްސަލަޖައްސާކަްށ ނެތިން. އެހެންނަމަ ވެސް، މީހަކު ބަހައްޓަން މި މަޖިލީހުން ނިންމައިފި ނަމަ އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އެންމެ އިންޞާފުވެިރ ގޮަތކަށެްއ ނޫނޭ އިނގޭތޯ. ރިޔާސަތަށް ވެސް މިހާރު ހަވާުލކުރަންީވ 

ވަނަ ބޭފުޅަކަްށ  7ބޭފުޅުްނގެ ތެރޭގައި  6އިނގޭތޯ ތި ބޭފުޅުން ހަމަ ިމ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ 

ސަރުކާުރގެ އިްނިޑއާ ބޮުޑވަޒީުރކަމުަގއި ވެސް ނިންމިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް،  ރިޔާސަތުަގއި އިންަނވާނީ ހަމަ އިންޑިއާ

ނޑަށް ހީވަީނ  ނޑުމެން. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންޞާުފވެރި ގޮަތކަށް މިކަން ކުރަްނ އަުޅގަ

ނޑުމެ ންނަށް އާދޭހާ އެކު މި ދަންނަވަނީ ވާންޖެހޭނީ މި މަޖިލީހުގެ ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ކަންތައްތައް ކުރުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ިމތާ ބަހުސްކުރެވޭނެ، މިިނވަން  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެސް ަރްއޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވާ ބައެކޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް  މާޙައުލެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަާމ އެކު އަުޅގަ

ފުރަތަމަ ގާއިމުކޮށްދެއްވާށޭ. ޭއގެ ފަހުގައި މި ބާވަތުގެ ކަންަތއްތައް ކުރާށޭ. އެކަން އަިދެވސް އަވަްސކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި 

އަދިވެސް އާ ބޭފުޅަކު ރިާޔަސތުގައި ހުންނެވީީތވެ ތި ބޭފުޅާގެ ސަމާލުކަމަށް އަޅުަގނޑު މިކަން ގެނެސްދެވިފައި ނުވާ 

ނޑުމެން އައިސް ިމކަން ގެނެސްދެްއވުމަށް މި ަކމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެްއވާށޭ. ނަމަ އަނެއްާކވެސް ތަކުރާުރކޮ  ށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ކުރީަގއި ަވގުތު ހަމަޖެހިފައި ވާ ގޮތް ދަންނަވާލިއިރުަގއި ަވކި ޕާޓީ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

މިނެޓުކަމަށް ދެންނެވިފައި ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް  6އިުނގަްނނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށް އަކަށް ނިސްބަްތވެަވޑަ

ނޑު ަކނަޑއަޅާފައި ވާ ގަީޑގެ ތެރޭގަިއ  4ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅަކަށް  ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑަިއގަންނަާވ ކޮންމެ މިނެޓު އަޅުގަ

 ލަ އެއް... ލިބެމުންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ނުޑގެ ވާހަކަިއގެ ތެރޭަގއި ވެސް ދަންނަވައިފިން ތަނެްއ  އާދެ، އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މި ނެގީ އަުޅގަ

މިނެޓޭ. އަނެއްާކ  6މި ގެންދަނީކީ. ދެންމެ ވިދާޅުވި ދޮރެއް އެނިގގެންނެއް ނޫޭނ މިތާ ކަންތައްތައް ކުރަމުްނ 

ނޑު ސްީޕުޗ ތައްޔާރުކުރީ. އެކަމަކު  6އަޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކަދަްއާކ ހުއްޓާ   4މިނެޓަށް ތައްާޔރުވެގެން އަުޅގަ

ނޑުގެ ވާހަަކއިން ކޯްއޗެްއތޯ އެނގޭނީ.  ނޑާލީމަ ދެން އަޅުގަ  މިނެޓުތެރޭ ކަ

 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 :ން ވާހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތު

ނޑު ދެންނެވި  ނޑުމެން  6މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރީަގއި އަުޅގަ ަގޑިއިުރެގ  4މިނެޓު ދެންނެވުނީ އެއީ ައޅުގަ

 4ަގޑިއިުރގެ ބަހުސަކަށް ވާތީ  2މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އަުރވަމުން ގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއީ  6ބަހުސަކަށް 

މެންބަރު. ވަރަށް ބޮޑަށް މާފާ އެކު ދަްނނަވަމުން، ތި ވިާދޅުވީ އަުޅަގނޑު ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން  މިނެޓު. ޢިއްޒަތްތެރި

ރަނގަޅު، މުހިއްމު ނުކުތާ ެއއް ކަމުަގއި ދަންނަވަމުން، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުުރ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް.

 

 ޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ެމންބަރު ޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ 

 ަރީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ުހށަހެޅުމަށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު.

 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ މެންބަރަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ސުވާުލކުަރމުން އަދި ފާޑުވިދާޅުވަމުން  އާދެ، އަުޅގަ

ޕާޓީ އަކަްށ  އެ ދަނީ ރިޔާސަތަށް ައދި މި މަޖިލީހަށް މި އަމިއްލަފުޅަށް ހޮިވވަަޑއިގެްނ ތިއްބެވި

ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީގައި ތިއްބަާވ ބޭފުޅުންނާ ތަފާތުކޮށް ފުރުޞަތުދެއްވާީތވެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތުލިބިފައި އޮތީ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއަގންނަވާ މެންބަރުންނަށް ވުރެ  ވިދާޅުވަްނވީ ނޫންތޯ އަުޅގަ

މިނެޓު ދެއްވާއިުރ  6ިވވަަޑއިގެން ތިބޭ މެންބަރުންނަށް ލިބޭ ވަގުތު ގިނަ ކަމަށް. އެ ބޭފުުޅންނަށް އަމިއްލަފުޅަށް ހޮ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލުން، މަޑުކުަރއްވާ! ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކަންތައް 

ްއކޮށް ޖުމުލަކޮށް އެަބ ލިބޭތޯ ާއއި އަދި ައޅުަގނޑަށް ލިބެީނ މިނެުޓގެ ފުރުޞަތު އެ 6ގެންދަާވއިރު އަޅުަގނޑުމެންަނށް 

 ޕާޓީ އަކަށް ހުންނާތީ ކިތައް ިމނެޓުތޯ ރިޔާސަތުން ސާފުކޮށްދެއްވަްނވީ ނޫންތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުން މިހާތަނާ ހަމައަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުަށހެޅުއްީވ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލ އެްއ ނޫން. ެއއީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އިތުުރ  ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތް އަޅުަގނޑު ކުރިން މިދަންނަާވލީ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޑު ތި ކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްަނިއ، އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ  މައްސަލަ އެއް މި ކަމާ ދޭތެރޭ ނުގެންނާނެ. އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތުދެމުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން މި  މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލެްއގެ މަތިން އަޅުގަ

މައްސަލަ، ކުީރަގއި އަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންެގވި ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއްސަލަ ފިަޔވަިއ އެހެން މައްސަަލ ެއްއ 

 ދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު.ނަންގަވާ ކަމަށް ވަންޏާ. ނިާޒމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ކުޑަުހވަ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 



  

ނޑު މި ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީ. މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް  އާދެ، މުޅިން އާ މައްސަލަައަކށް އަޅުގަ

މިނެޓު ވެސް ވާހަކަދެްއކިދާނެ. އަޅުަގނުޑެގ  56ޅަކު ބޭނުންެވއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ބައިގަޑިއިރު ެވސް އަދި އެއް ބޭފު

ނޑުމެްނގެ ވަކި ޕާީޓ އަކަްށ ނިސްަބތްނުވާ މެންބަރުން ވެސް ެއއް ބޭފުޅެްއގެ ަވގުތު އަެނއް  އާިގއުމަންޓަކީ އަުޅގަ

ނޑައަަޅއިދެްއވާށޭ. މިއީ ފަހަރެއްގައި ވެސް ބޭފުޅަކަށް ދިނުމުން ރިޔާސަތުން އެކަން ބަލައިގަނެ  ވޭނެ ުއސޫލެއް ކަ

މިނެޓު  3މިނެޓު، ނިސްބަުތން ބަހާލައިގެން  3މީހެއްގެ ޙައްަޤކަށް އަރަިއގަުތމެއް ނޫން. އަދި އެހެން ބޭފުޅަކަށް 

ނޑުމެންގެ ަވގުުތ މިނެޓު އިނދެފައި، އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވުރެ އަޅު  4ސިކުންތުކޮެޅއް ޖެހިފައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ގަ

ގިނަވާ ވާހަ އެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އޮޅޭ ގޮތަށް މި ވާަހކަނުދައްކާށޭ. ައޅުަގނޑުމެން މި އުޅެނީކީ ބައެްއގެ ޙައްޤަްށ 

ނޑައަާޅކަށް ެވސް ނޫން.   އަރަިއގަނެ، އަދި މި ތަނުގެ މަސައްކަތަށް ލަްސވާނެ ގޮތްތަެކއް ކަ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ތެރި މެންބަރު، ތި ނެންގެވި، ފާހަަގކުރެްއވި ނުުކތާ، މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަށް އިސް ޢިއްޒަތް

މައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ިނންމައިދިނުމަށް ފޮނުވާފަ. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ ނިމިގެން އައިހާ ައވަހަކަށް 

ނުޑ އަޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަމުން ގެ ންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ވާހަކަދެްއކުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވާަފއި އޮްތ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ކުޅުދުއްފުިށ  ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ކުރިްނ ައޅުގަ

 އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ.

 

 ލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދު

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޝުކުިރއްޔާ ެދއްިވ ފުރުޞަތަށް. ަނހަމަ ބައެްއގެ މެދުަގއި ހަމަހަމަކުރުމަށް ވުރެ ނަހަމަކަމެްއ 

 ވެސް ނޯންނާނެ. ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކީ އަބަދު ހައްލުވެަފިއ އޮންނާނެ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ބަލައިގެން ވެސް ުނވާނެ. ބޭރު

ދައުލަތްތަކުެގ އެންމެ އިސް ެވރިން ނުވަތަ ސަުރކާރުތަުކގެ އެންމެ އިްސވެރިން ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގަިއ 

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރާ  ތަޤުރީރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޢާއްމު ކޮމިޓީން މި ހުށަހަޅާފައި ާވ ހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަ

ކީ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުތަކުަގއި ރާއްެޖ ަވޑަިއގަންނަާވ ބޭރުގެ ަޤއުމުތަކުެގ އިްސ ވެރިްނ ކަމެއް. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީަޤތަ

އެ ބޭފުޅުން ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރަން ބޭުނންވާ ހާލަތްތަކުަގއި އެފަދަ ަކންތައް ކުެރވޭނޭ އުސޫަތކެްއ 

ންމެހެންވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރަންޖެހިފައި ވާ ކަމެއް. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތެރޭަގއި ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ މިއަދު ކޮ

ނޑުެމން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މި ަކމަކީ ޢާއްމު އުސޫލުަތކެްއގެ މަތިން ދުނިޔޭގައި ާޢއްމުކޮށް  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ންޓުަގިއ ކޮށްއުޅޭ ކަންތައްަތކެއް ނޫްނ. ރާއްޖެ އަށް ެވސް ެއ ބޭފުޅެއްެގ ތަޤުރީރެއް ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޕާލިމެ



  

ދޭންޖެހޭވަރެއްގެ ބޭފުެޅއް ކަަމށް ފެނުނު ހިނދެއްގައި ުނަވތަ ފެންނަ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ބޭފުޅަކަށް މި މަޖިލީހުގަިއ 

ތަޤްރީރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިަފއި އޮތުމަކީ ހަަމ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި ބޭރު ޤައުަމކުން 

ެވހިރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓުަގއި ތަްޤރީރުކުރުމަށް ވުރެ ވަކި އިތުަރކަށް އެ ަޤއުމެްއގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކަށް ދި 

ނޑުމެން ަވރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު  ދެވޭނެ ޝަރަފެއް ވެސް ނުމެ އޮންނާނެމެ. އެހެންކަމުން މިއީ ހަމަ އަޅުގަ

ގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްަގއި ވެސް ކޮށްއުޅޭ ކަމެއް. ބަލައިގަނެ މިއަދު ފާސްކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް މި ކަމަކީ މިއީ. ދުނިޔޭ

އެހެންނަމަވެސް، އެ ޤައުމަކަްށ އެ ބޭފުޅަކީ ވަރަށް ޝަރަފުެވރި ބޭފުޅަކަށް ވާ ބޭފުޅުންނަށް ނޫނީ ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކެއް 

މި ވާ ގޮތުގެ ނޫން މީކީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކޮށް، އަދި މި ރިޕޯޓުގައި 

ނޑުމެްނގެ  މަތިން މިކަން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި ހިމަނައިގެން ވީާހ އަވަހަކަށް މިކަން ނިންމައި، މިކަމުން އަޅުގަ

ޤައުމުން އެ ބޭފުޅަކަށް ދޭންޖެހޭ ޝަފަރު ދޭންވާ ބޭފުޅަކު ވާ ނަމަ، އެ ބޭފުޅަކަށް އެ ޝަރަފު ދިނުމަށް ޓަކައި މި 

ނުމަކީ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެޭދކަމެއް. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ މަޖިލީހުން މިކަން ފާސްކޮށްދި 

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ވެސް ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ މި ހުށަހެޅިފައި އޮ ތް ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ

ވާލަން ވެގެން. ރަހުމަތްތެރި ޤައުުމތަކުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންަނށް އެޤައުމެްއގެ ޤާނޫނު ހަދާ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަ 

މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރުމުެގ ދަޢުވަތުއެރުވުަމކީ މިީއ ެއ ޤަުއމަކާ ދޭތެރޭަގއި އޮންނަ ގާްތަކން ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 

ނޑުމެން ވެްސ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ިމ ކު ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުގަ ރަމުން ގެންދާ ކަެމއް. އަުޅގަ

ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ގެނެސްެގން ނޫނިއްޔާ މިކަމަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްެވގެންނުދާތީ މި 

މެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި މި އިޞްާލޙަށް ބަލައިލާއިރު ައޅުަގނުޑ އިޞްލާޙުގެަނއުމަކީ ވަރަށް ޭބނުންތެރިކަ

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މި ފުރުޞަތުދިނުމުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ގޮތެއް ނިންމިގެން 

ނޑުމެްނގެ މިހާރުެގ މި މާޙައު ލުގައި އެކަން ކުަރން އޮންނަ އެންމެ ރަނގަުޅ އެކަން ކުރާ ގޮތަށް އޮތުމުން އެއީ އަުޅގަ

ގޮތް ކަމަށް ެވސް. އެހެންވީާމ، މި އިޞްލާޙު ެއގޮތަށް ބަްއޓަންކުރެވިފައި ވާތީ ައޅުަގނުޑ މިއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ 

 ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭރު ޤައުމުގެ ދައުލަތުގެ އެންެމ އިސް ވެރިޔަކު ަރއްޔިތުްނގެ އައްސަލާމްޢަލައި 

ނޑަެއޅުމަށް ޢާއްމު ކޮމިޓީ އަށް ފެންނަ އުސޫލެްއގެ މަތިން އެކަްނ  މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރުމާ މެދުގައި ގޮެތއް ކަ



  

ނޑު ވެްސ ތާއީދުކުރަން. އާެދ، މއީ ުދނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުަގިއ  ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމަށް އަޅުގަ

ވެސް ކޮށް އުޅޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ ަގވާއިދު އެކުަލވާލި އިުރގައި މި ބައި އުނިކުެރވިފައި ވާީތެވ 

ނިންމާފައި މި އޮތީ ސިޔާސީ ގަާވއިދަށް ގެަނއި ބަދަލަކާ ެއކުަގއި އަދި މިކަން ކުރުމަށް މިހާރު ޢާއްމު ކޮމިޓީން 

ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުްނގެ މަޝްަވރާއާ އެކު މަޖިލީހުގެ، މަޝްަވރާއާ އެކު މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

ފާސްކުރުމަށްފަހުގައޭ. އެހެންީވމާ، މިހާރު ގަވާއިދަށް އިްޞލާޙު ގެނައުމަށް ޓަކައި މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ، އަދި ތާއީުދކުރެވޭ އިޞްލާެޙއްކަުމގައި ަދންނަވަން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ނޫ ނީ މި އިޞްލާޙަކީ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގަާވއިދު، ަޢމަލުކުރަމުން މި ދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި ަކންކަން ކުރާނެ، ކަންތައްތަްއ 

ކެްއ ކުރާނެ ގޮތާ ދޭެތރޭގައި ސުވާުލއުފެދޭ ވަރަްށ ގިނަ މާއްދާަތއް ހުރިކަން ކުރާނެ، ގިނަ މުހިއްމު ކަްނތައްތަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން. އަިދ ހަމަ އެެހންމެ ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ 

އި އަމިއްލަ މެންބަރުންނަށް އޮންނަ ޢާމިރު މިއަދު ފާހަގަކުރެއްިވ ފަދައިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އޮންނަ ފުރުޞަތާ

ވަނަ މާއްދާ ިސާޔސީ ޕާޓީގެ ަދއުރަށް ބަލައިިލ  :3ފުރުޞަތު ވެސް ތަފާުތވެގެންޭދ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ގަާވއިދުގެ 

ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތަމްސީލުކުރަމުން ދާއިރުަގއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަްއ 

ނަޑއެިޅއިރުަގއި އެ ކަމުަގިއ ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ހުރި ތަމްސީ ލުކުރެވޭނެ އުސޫލުަތއް ކަ

ކަމަށް މިހާރު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އާދެ، އެއީ މިހާރު އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް އުެފދިގެން، އެ ސިޔާސީ ޕާީޓެގ 

ނޑުމެްނ  މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި އާ މެންބަރުންތަކެއް މިހާރު  މި މަޖިލީހުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާކަން އަޅުގަ

ފާހަގަކުރަން. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދުގެ ަގވާއިދު އެކުަލާވލެވިފައި އޮތް ގޮތުން އެ ެމންބަރުން މިއަދު މި ޖެހެނީ 

ިތއްަބވަިއގެން ފުރުޞަތު އަމިއްލަ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގިއ ނޫންނަމަ ވަކި ޕާީޓއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި 

ހޯއްދަވަިއގެން މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަްތކުރަން ނުވަަތ ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ޕާޓީަތުކެގ 

ނޑު ގޮވާލަން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ެވސް މި މަޖިލީހުގައި އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އޮންަނ  ލީޑަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

 26މެންބަރުން ނުވަތަ  25ޓީ އަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރުޞަތުއޮެވގެން އެ ޕާ

މެންބަރުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބޭނޭ ގޮތަކަށް މި ގަވާއިުދ އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ބޭނުންތެރި އަދި މުހިއްމުކަމެއް. އަދި 

އި ސިޔާީސ ޕާޓީަތކަށް އޮންނަ އުސޫލާ ވެސް އަމިއްލަ މެންބަރުންނަށް މިއަދު ފުރުޞަތުދިނުމުގައި ޢަމަުލކުރާ ގޮތާ 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ގޮތުން ަވގުތު ޮއވެ ެވސް އަމިއްލަ މެންބަރުންނަށް  ތަފާތުކަން އެއީ އަުޅގަ

ލިމިޓުކުރެވޭ ވަރަށްވުެރ އިުތރަށް ަވގުތު އޮްތ ކަމުަގއި ވީ ނަމަވެްސ ެއއަށް އިޢުތިރާޟުކުރާނެ އަމިއްަލ އެހެްނ 

ބަރަކު ނެތް ހާލަތުގައި އެ ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަން ބޭުނންވާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭ ހިނދު ސިޔާސީ މެން

ނަޑއެޅިފައި އޮންނަ ވަގުުތގެ ތެރޭގައި ިސޔާީސ ޕާޓީތަކުގައި ވަގުތު އޮތް މިންވަރަކުން ދެ ފަހަރު ވެސް  ޕާޓީތަކަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ. އަދި ހަމަ އެންމެ މެންބަރަކު  ނޫންނަމަ ތިން ފަހަރު ވެސް އެކަކު ވާަހކަދައްކާ މަންޒަރު ައޅުގަ



  

މިނެޓު ވެސް ވަގުުތ އޮންނަވަރަކުން ވާހަކަދަްއަކމުންދޭ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ  56މިނެޓު، ބަިއގަިޑއިރު ައދި  31

ނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ނަހަމަ ކަންތައްތަކެްއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ފެނިގެންދިޔުމަކީ ައޅު ގަ

ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ަވރަށް ފަސޭހައިން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އިޞްލާުޙގެންނަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ވަރަްށ 

އަވަްސކޮށްލަިއގެން ޢާއްމު ކޮމިޓީން އެކަންކަން ފާސްކޮށްެގން މި ތަނަށް ގެންނަ މަންޒަރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެއަށްވުރެ ކުރިން މެންބަރުން އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައި ހުރި ފެނިގެން

އިޞްލާޙުތައް ޢާއްމު ކޮމިޓީަގއި ބެހެއްޓުމަށްފަހުގައި ިރާޔސަތުން ފޮނުވާ އެްއޗަކަށް އިސްކަންީދގެން އޭތި އަލުްނ 

ގަކުރަން. އެހެންކަމުން، ޢާއްުމ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ތުޅާދޫ އަނބުރާ މި ތަނަށް ގެންނަކަން ވެސް އެ އަޅުަގނޑު ފާހަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުްށވެިރކުރަން.   ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ކުރަްއވާ މަސަްއކަތް އަުޅގަ

 

 ޙުސައިން މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: މާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނުވިލި

ނޑުމެންނަށް މި ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ ރިޕޯޓަކީ ބޭރު ޤައުމެްއގެ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިއް  ޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ވެރިަޔކު ނޫނީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔަކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރެްއވުމާ 

ނޑުމެްނެގ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ކޮމި ީޓގެ ރިޕޯޓު. މީގެ ރެކޮމަންޑޭޝަނެއްގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ގަާވއިދަށް މި ބައި މާއްދާެއއްގެ ގޮތުަގއި އިތުރުކުރުމަށްަފހުގައި މި ހުއްދަ ދެއްވުމަްށ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް 

ންމުގެ މަަސއްކަުތަގިއ ވަނަ މާއްާދގެ )އ(ެގ ދަށުން މައްސަލަ ފްލޯރ އިން ގޮެތއް ނި 5:ވިދާޅުވެަފއި އެބަ އޮތް. 

އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް، ބަުހސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް މިދަނީ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ޤައުމެްއގެ އެންމެ އިސް 

ނޑުެމން ޚާއްޞަ އަހައްިމއްޔަތުކަެމއް ދޭ ނުވަތަ ގާތް ގުޅުްނ  ވެރިޔަކު ުނވަތަ ފޮރިން ިޑގްނިޓަރީޒްގެ ތެެރއިން އަުޅގަ

ޓެރި ަޤއުމެްއގެ ުނވަތަ އަަވއްޓެރި ނޫނަސް އެެހން ޤައުމެްއގެ ވިޔަްސ އަުޅަގނޑުމެންގެ ަޤއުމާ ގުޅުންހުރި، އޮތް ައަވއް

އަދި ގުޅުން ނެތް ނަަމވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އދ.ެގ ކޮންމެ ޤައުމެްއގެ ިއސްވެިރޔަކު ރާއްޖެ އަށް ވަަޑއިގެްނ 

ޞަ ތަޤުރީރެްއ ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިގެންދިޔުމަކީ ހަމަ ދިވެހިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޚާއް

ނޑުމެންގެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ވެސް  ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމެއް ކަުމގައި ދަންނަވަންޖެހޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ތަފާތު އެކި ަޤއުމުތަަކށް އެިކ ދަތުރުތަކުަގއި ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުން  ކަމުަގިއ ވާީތވެ އަުޅގަ

ފެނިގެންދޭ ބައެއް ފަހަރު މިސާލަކަށް، ދާދި ފަހުގެ އެއް ހާދިސާ އެއް އަުޅަގނޑު ހަނދާނުގައި ހުރީީތވެ 

ދަންނަވާލާހިތްވޭ ވަިކވެލުމުގެ ކުރީގަ. އެއީ ނޮދަން އައިލެްނޑުގެ ޕާލިމަންޓަށް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް 

ދި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން މި މަޖިލީހުގެ ދެ މެންބަރުންނަށް އެ ތަޅުމަށް ވަދެވުނު. ހަަމ ވެސް ެވއް

ނީޑަގއި އިށީނދެލުމުގެ ފުުރޞަތު ލިބިގެންދިޔަ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަަުަުމީ އާއި އަދި  ގޮ

ނޑުމެ ން ދެ މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔަ. ހަމަ ހިތަށްއެރި އަޅުަގނޑާ ދެ މީހުން ކުރި ދަތުރެއްަގއި އަުޅގަ



  

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޖާގަދީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވާ ދުވަހެްއގައި ވެސް އަުޅގަ

އޮްނނަންޖެހޭނެ ފުރުޞަތެކޭ. މި  އަދި އެ ފަރާތްތަކުން ަދއްކާ ވާހަކަތައް އަުޑއަހާލުމަކީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހުުޅިވގެން

ނޑު ދަންނަވާލަން. އަދި އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ހަމަ އެ ވިދާޅުވެދެއްީވ  ފުރުޞަތަށް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އަުޅގަ

އި މިއަށްވުރެ މުހިއްމުކަން ުކޑަ މައްސަލަތަކެއް ނޫން. މި މަިޖލީހުގެ ތަޅުމުގެ އެތެރޭަގއި ހުިރ ބައެއް ކަހަލަ ކަންފަތިވެފަ

ހުރި މައްސަލަތައް ަގވާއިދަްށ އިތުރުކުރުމަކީ. މީގެ ތެޭރަގއި ޚާއްޞަ ގޮތެްއަގއި ދެންމެ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ރިޔާޟް ރަޝީދު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ މެންބަރުންތަކެއް ޕާީޓ ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެ ލިބެންޖެހޭ ފުރުޞަތުތައް ވެސް 

އަދި ޕާޓީތަާކއި މުޅި މަޖިލިސް އެކީ އެކަްއަޗކަށް އިދާރީ މޭޒުން ވެސް  ދެއްވުން ައވަސްކުަރްއވާށޭ. ރިޔާސަތާއި

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެްއވަިއެގން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަެތއް މެންބަރުން މިތަނުގައި ޮބޑަށް ެއކޮމަޑޭުޓކުރުމަށް 

ޖިލީހަކީ ހުޅުވިފައި ހުރި މަޖިލީހަކަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރައްވާށޭ. ދިވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންގެ މަ

ވެގެންދާންޖެހޭނޭ. އަޅުަގނޑަްށ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވާ ގޮތުގައި އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްގަިއ 

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓްވީޓުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލބިގެންދިޔައީ. އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަން އަދި މި 

ނޑުެމންގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރަސްމީ ގޮތެއްގަ. މަޖި ލީހުން ވެސް ޓްވީޓުކުރުުމެގ ރަސްމީ ހުއްދަ އަޅުގަ

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

ޭބރު ޤައުމެްއގެ ަދއުލަތުގެ ެއންމެ އިސް ވެރިޔަުކ ނުވަަތ ، `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ 

ސަރުކާރުން އެންމެ އިސް ެވރިޔަކު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރުމާ ގުޅޭ ޮގތުން ހުށަހެޅިފައި ވާ ކޮމިޓީ 

ނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ، މި ރިޕޯޓުގައި ކޮމިޓީން ކޮށްދެްއާވފައި  އޮތީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރިޕޯޓަށް އަޅުގަ

މަސައްކަތެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ. ޭއގައި އެބަހުރި އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އެ ނުކުތާ 

ނޑަްށ ވެސް ވަރަށް ހިްތަގއިމު ކަންތައްަތކެއް އެބަހުރި އޭަގއި އެކުލެވިފަ. ެއއީ މި  ފާހަގަކޮށްފި. ޭއގެތެރޭަގއި އަުޅގަ

ފްލޯރ އިން އެކަން ނިންމާ ގޮތަށް އޮތީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސާ ދޭތެރޭގަިއ، ެއ މަނިކުފާނާ ދެކޮޅުހައްދަވާ  މަޖިލިސް

ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނާއި އަދި ާޚއްޞަ ގޮތެްއފައި އެ މަނިކުފާުނގެ ޕާީޓ އިން ވަަޑއިގެން ިތއްބެިވ 

ނޑިަވޅެްއަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންތަކެްއ ވަރަށް ނުބައި ތުހުމަތު ތަކެްއ އެ މަނިކުފާނުގެ ބޮުލގައި އަޅުވަމުންދާ ދަ

ނޑަށް އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ އުސޫލަކީ، ެއ  ރިޔާސަތުން ބޭނުން މީހަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ނެީތމާ އެއީ އަުޅގަ

ހުމަތުތައް އަޅުަވއި އަެނއްާކ ގޮތަކީ. ފަހަރުަގއި އިންިޑޔާެގ ބޭފުޅަކަށް ދެއްވި ނަމަ ޖީ.އެމް.އާރޭ ިކޔަިއގެން ތަފާތު ތު

ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްގެ ބޮލުގައި ކަންަތއްތަކެއް އެުޅިވގެން ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީާމ، މި ރިޕޯޓުން އެ މަނިކުފާނު 

ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާަފއި އޮތީީތ އަޅުަގނުޑ ހަމަ އިންތިހާއަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އެީއ މަޖިލީހުގެ ރައީަސކަށް އިންނަާވ 



  

ފުޅެއްގެ ބޮލުަގއި އިތުރު ތުހުމަތުތަކެއް މެންބަރުންނަށް އެޅިގެންނުދާނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ރިޕޯޓުގައި އެބަހުރި ބޭ

ކަންތައްތަެކއް ކުެރވިފަ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެން މި ފްލޯރ އިން ނިންމާ ކަމެއް ފްލޯރގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ނިމުނީމާ، ެއ 

ން އެ ދިަޔއީ. އޭުރަގިއ އިންޑިާޔަގއި ެވސް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ އެ ބޭފުޅުންނާ ދައްކަންޖެހޭ ބޭފުޅަކަށް ރުހުން ދެވިގެ

ދެކޮޅުހައްދަވަނީ ކޮން ަބއެއްޯތ ވެސް. އަދި ފަހަރުަގއި އިނގިރޭސވިލާތަށް ވެސް އެނިގެގންދާނެ މި މަޖިލިސްގެ ކޮން 

ރުމަށް ދެކޮޅުހަަދމުން ގެންދަނީ. ހަމަ މިއާ ބައެއްތޯ އެ ބޭފުޅުންގެ ިޢއްަޒތްތެރި ބޭފުޅަކު މި މަޖިލީހުގައި ަވކާލާތުކު

އެީކގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ މިކަމުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ވާހަކަތައް ވެްސ އެބަ ގެނެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި 

ްށ މެންބަރުން ކަންބޮޑުވެަވޑަިއަގންނަވާ ޕާޓީ އަްށ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ މެންބަރުންނާއި އަދި ަވކި ޕާޓީ އަކަ

ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންނަށް ތަފާތު ގޮތެއްަގއި ކަން ުކރަމުން ދާތީވެ. އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަމުންދަނީ މިހާރުވެސް 

މަޖިލީހުގެ ސެކއރެޓޭިރއަޓުން ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުން ައދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެ ބޭފުޅުންނަށް އިތުރަށް ވަގުުތ 

ނޑަށް ފެނިގެންދަނީ.  ނޑުމެންނަށް ޖުމްލަ  45ެއއީ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި މި ތިއްބަވަނީ ދެއްވާ ތަން އަުޅގަ މެންބަރުން. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް، އަމީންޢާއްުމ ވެސް ައޅުަގނޑަށް އެަބ  4ގޮތެްއގައި  ގަިޑއިރު އޮންަނ ބިލެއްަގއި ވާހަކަަދއްކަން ައޅުގަ

ކަމަށް  އްމު ވެސް މިއަމީންޢާބައްލަވާ. ައޅުަގނޑަށް ހީަވނީ މިއީ ރަނގަޅު ވާހަަކފުޅެއް ެވއްޖެއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް މި ދެއްވަނީ ނުވަތަ  މެންބަރުންނަށް ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަންނަވާ ހެކިވެަވޑަިއގަންަނވާނެހެން. ައޅުގަ

އަކަށް  މިނިޓުކަން. އަދި ވަކި ޕާޓީ 4މި ދެއްވަނީ ކިހާވަރުގެ ަވުގތުކޮޅެއްތޯ. ައޅުަގނޑަށް އެނގިފައި އޮތީ 

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި  މިނިޓުގެ ފުރުޞަތެއް ދެްއވާ 6ށް ގަންނަވާ ެމންބަރުންނަނިސްބަތްވެަވޑައިނު  ކަމަށް ައުޅގަ

ނޑުމެްނ އެ ނޑު  ނީވަ ކަމަށް ގޮތަށް ދާ ވަކާލާތު އެ އޮތީ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ޖުމްލަޮކށް އެއްކޮށްލީމާ އަުޅގަ ނަމަ އަޅުގަ

ޓަކައި. ެއއީ ޕާޓީއަކުން އެންމެ ފަހުން މިތާ  ރުޞަތުތަކެއް ހޯދުމަށްގިނަ އިތުރު ފު ޕާޓީއެއްހެން ހޮިވގެން މިހިރީ ވަރަށް

މީހުންގެ ސޮިއ ެވްސ  61ލޯކަލް އިންތިޚާބު ބާްއވާ ާޤނޫނެއް ހެދިއިރުަގއި ވެސް ެއބަހުރި ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް. 

ައކީ ވެރިކަމަްށ  ޔާސީ ޕާޓީސިާޔސީ ޕާޓީ. ސި އީ މި، އިން ލީމަ ލިބޭ ެއޑްވާްނޓޭޖު ނުޖެހޭ. އަދި ެއކަހަލަ ޕާޓީގެންނާކަށް

ޓަކައި ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަން މި  އުލުެގ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށްޙައަދި ސިާޔސީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މާޓަަކއި  ފައްކާވުމަށް

ދެން  ެއއް ހަދައިގެން ެއއަށް ދިޔައިމާ ގަިޑއިރު ޮއއްސޭ މަލެއްގެ ޕާޓީ 4އަށް ވުޖޫދަށް އުފަންނުވާ  އުޅެނީ. ދެން ޕާޓީ

 ދައްކަނީ. އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ކުރިއިުރގައި ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެ އެ ވުޖޫދަށް އުފަންނުވާ ކަެމްއގެ ވާހަކަ މިއަޅުގަ 

 ގަިޑއިރު ފަހުން އޮްއސޭ އެްއޗެްއ. އެ މަުލގެ ޕާޓީ 4މަލަކީ އެއީ ަހވީރުގެ ޮފިޅފައި އޮތް ބަެއއް ެވސް ނޫން. ައސުރު

ގޮތަށް  ވާއޮފް ށް އަ 6:41ށް ޭއގެ ލީޑަރު ހުރީަމ އަ 6:41ފަހަރުގައި  ވެދާނެ މައެއް ހައްަދވަން އެ ކުލަ ެނންގެވީ

ނޑު ޭބނުންވަނީ. އާދެ،  ކަމަށް ވެސް. އެ ވާހަކަ ަދއްކާކަށް ނޫން ހުރިހާ ކަންތައްތައް ބިނާކުރަނީ  ހަމަ ކޮމިޓީ އަުޅގަ

ނޑު ވަަރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާރިޕޯޓަށް ހަމަ އަޅު  . ުޝކުރިއްޔާ. އެކީ ާތީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން ގަ

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިފުޢާވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ޭކ އެކޭ އަނެަކއްޗެ  އެކޭ، މުސްކުޅި ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ ވިދާޅުވަީނ އަުސރުމަލު ކުލައިެގ ޕާޓީ

 ގަންނަން އެބަ ކާ ވާހަކަ. ވަރަށް ބިރު ރުން ދައްދަްއކާ ވާހަކަ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ހަމަ ބިއަނެކަްއޗެކޭ ހަމަ ބިރުން 

އަކީ ބޭރު ޤައުމެްއެގ  މަްއސަލަ އޮތް ޒަތްތެރި ރައީސް، ހުށަހެޅިފައިގަންނަންވާނީ. ޢިއް ޖެހޭ. ބިރުގަންނާތި. ހަމަ ބިރު 

ގައި އެންމެ އިސް ވެިރއަކު ުނވަތަ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ވެިރއަކު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގިއ ތަޤުރީރުކުރެއްވުން. މީ 

ކުރަްއވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ދައުލަުތގެ އަށް ޒިޔާރަތް  ުފރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދިވެިހރާއްޖެ ،އޮތް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ

އެންމެ އިސް ވެރިައކު ނުަވތަ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިްސ ވެރިއަކު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރެްއވުމުެގ 

 ސާއީްސ، މި ސެހެރީ ނޫނީ މީގެ ޚުލާވާ ގޮުތގެ މަތިންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ތިރީގައި މި ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ

ަދއުލަތުެގ  ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިްސ ެވރިއެކޭ އޮންނަ އޮތުން އެހާ ހިތްގައިމެއް ނޫން.ކިޔާލާއިުރަގއި ައޅުަގނޑަށް 

ބުނަނީ  ން ތިރިއަށް ާދިއރުގައި )ހ( ގަިއ މިަނމަ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު. ދެ އޮތް އެންމެ އިސް ވެރިައކޭ

އަށް ކުަރއްާވ  ބޭރު ޤައުމެއްގެ ދައުލަުތގެ ެއންމެ އިސް ވެރިއަކު ުނވަތަ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ެވރިއަކު ރާއްޖެ

އަރުވާނީ، ވަތު ޢުދެއްވުމަށް ދައްވުމަށް މަޖިލީހަށް ވަަޑއިެގންފުރަމާނަ ޒިޔާރަތެްއގައި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުުކރެ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ގޮތުަގއި ވަތެއް ދީގެން ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅެކޭ. ދެްނ ޢުމީގެ މާނައަކީ ައޅުަގނޑުމެން ދަ ދެން އަޅުގަ

އޮންނަ  އެއް ވެްސ އޮވެދާނެ. ފޮރުވިފައި އޮންަނ މާނައަކީ، އެ ބޭފުޅަކު ޑިޕްޮލމެސީ ދާއިރާގައި މި މީގެ އެހެން މާނަ

ގޮތުން އެ ބޭފުޅުން އެދިވަޑަިއގަތީމަ މި އެނބުރެންޖެހޭނީ އަނެއް ކޮޅަށް.  ރަސްމީ ،ނަ ގޮތުންކަންތައްތައް އޮން

ންނަވާކަށެްއ އެއް ދަ . އެހެންކަމަްށވެއްެޖއްޔާ ދެން މީގައި މައްސަލައެއް އޮްތ ވާހަކަވަތެއް ގޮތުގަޢުއަޅުަގނޑުމެން ދޭ ދަ

ޕާޓީތަކުގެ ީލޑަރުންނާ  ްއޗެއް ކުިރއަށް ދާއިުރގައި ިސޔާސީއެ  ތްނޫން އެއްގޮަތކަށްވެްސ. ދެން ބަޔާންކުރެވިފައި އޮ

ހުށަހެޅުމެއް ފާސްކުރުމަށްފަހުގައޭ. ިސޔާސީ  ގެ ރައީސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާއެކު ަމޖިލީހު މަޝްވަރާކުރެްއވުމާ

ނޑުމެންނަށް އެހާ ހިތްގައިމެއް ނޫން. މި ވަދޫ ދާއިާރގެ ތާނގައި ުކޑަހު ލީޑަރުންނޭ ވިދާޅުވެަފއި ހުއްާޓލާއިރު އަުޅގަ

ިތއްބެިވއޭ.  ައކީ މިތާނގަިއ މިނިވަން މެންަބރުން ވެސް އެބަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތާއަބަަދށް ދައްަކވަމުން ދާ ވާހަކަ

މިނިވަން މެންބަރުން.  28ވަނަ މަޖިލިސް ފެށުނުއިރުގައި ވެސް  28 ިމ މަޖިލިސް،، މިތަނަށް ވަޑަިއގެންނެވި

ތަށް ޕާޓީތަކާ ގުޅިފައި ވަނީ. އަނެއް ބަަޔކު މިހާރު އަނެްއކާވެސް އެ ވިާދޅުވާ އެހެން ގޮްތގޮބަޔަކު  އޭގެތެެރއިން ެއއް

ނުޑމެން ކަހަލަ މީހުން މި ވަުގތު މި ތިބީ މިނިވަން ގޮުތަގއި މިތަނުން ބަލައިގަނެފަ.  ޕާޓީތަކުން ައއިސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ޕާޓީެއްއގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއގަންނާނެ ކަމުެގ ުއއްމީދުަގިއ  އެހެންނަމަވެސް މުސްތަޤުބަލުަގއި މިތަނުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަްނނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ މިނިވަން މެންބަރުންނާ ވެސް  ތިބި ބައެއް އަުޅގަ

ން އެއްކޮށް މަޝްވަރާ އެބަ ކުރެވެންޖެހެއޭ. ޤަބޫލުކުރަން ޕާޓީތަކަށް އޮންނަ ހައިސިއްޔަތު ބޮޑުވާނެ، ަބއިވަރު މެންބަރު

މި ތާނގައި ރަމްޒުކުރާތީވެ. އެހެންނަމަވެސް މިނިވަން މެންބަރުންނަކީ ނެތް ބައެއް ކަމަށް ބަލައިގެންނުވާނެ. 



  

ޤާނޫނުއަސާސީ އިން މީގެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ލިބެނީ ހަމަ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގެ މަތިން. 

ވެްސ މަޝްވަާރކުރެެވންޖެހޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެން މި އޮތީ )ށ(ަގިއ  އެހެންވީމާ، މިިނވަން މެންބަރުންނާއި

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ދައުލަުތގެ ެއންމެ އިސް ވެރިއަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ެވރިއަކު ތަޤުރީރުކުރެްއވުމަށް 

މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ކަންަތއްތަކާއި ެއ  ބާއްވާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚަާކއި ބާއްވާނެ ގަިޑއަާކއި

ނަޑއަަޅއި ކުިރއަށް ގެންދާނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ  ޖަލްސާއަށް ދަޢުވަތުދެވޭނެ ަފރާތްތަކާއި އެހެނިހެން އިންތިާޒމުތައް ކަ

ނ ޑު ލީޑަރުންނާ، އަނެްއކާެވސް ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ލީޑަރުންނޭ ކިޔާފައި މި އޮންނަ އޮތުްނ، ހަމަ އެ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ކުޑަުކޑަކޮްށ  އެދެނީ ހަމަ ބަދަލުކޮށްލަން. މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ދެކޮޅުހަދަނީކީ ނޫން. އަޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަ އިޞްލާޙުތަެކއް ހުރީތީ މި އިޞްލާޙު އިންކޯޕަރޭޓުކޮށްގެން ައޅުަގނޑަށް  އިޞްލާޙުތަކެއް ހުރީތީެވ، އަުޅގަ

ނުޑގެ...މި ބަލައިގަނެިވއްޖެްއޔާ ެއއްެވސް މަ  އްސަލަ ެއއް ނެތް އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު  ދާއިރާގެ މެންބަރު ތިމަރަފުށީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ބޭރު ޤައުމެްއގެ ވެިރއަކަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ  .ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް

ނޑުމެން ވަަރށް އެދޭކަމެއް. އަދި އެ ކަމަީކ މި ޤައުމާއި މި މަޖިލީހުގެ ތަޤުރީރުކޮށްލައްވަން ފުރުޞަުތދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަަމ ޔަޤީނުން ވެސް ވަރަްށ  މެންބަރުންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް ެވސް މެ. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

އި ނެތުމަކީ ޢިްއޒަތްތެރި ޤަބޫލުކަމެއް. އަދި ކުރަން ބޭުނން ވެސް ވާ ކަމެއް އެއީ. ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް މިކަން ެލވިފަ

ރައީސް ގަާވއިދު ހެއްެދވި ޭބފުޅުންގެ ސިުކނީޑގައި އެ ަގރަހިތައިގެ ުބއްދި ހުރީމަ ވާ ގޮތެއް އެީއ. ެއއީ މިކަހަލަ 

ކަންތައްތަކަީކ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ާލންޖެހޭ ކަންތައް. ެއކަމަކު ަގރަހިތަ ބުއްދިން ވިސްނީމާ 

ނޑަށް އެނގޭ ގޮުތގައި  ފިކުރުކުރީމަކާ އެކަްނކަމެއް ުނލެވޭނެ. ހަނދާންވާނީ މާ ފަހުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

ދުނިޔޭގެ ވެރިން މިކަހަލަ ޕާލަމެންޓުތަކުގައި ތަޤުީރރުކޮށްފައި އެނބުރި ވަަޑިއގަންނަާވއިރުަގއި ފުދޭވަެރއްެގ 

ނޑުމެންނަްށ ވަނީ. އެހެންތަނަވަސްކަމެއް ވެސް ދެްއވާަފއި ވަަޑިއގަންނަ ީވމާ، އޭގެން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކައިީރގައި ވާ ބޮޑެިތ  ނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަން އަުޅގަ ލިބޭނެ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާަތކެއް އޮންނާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ މާލީ  ހަމަ އެހީތައް ވެސް ޤައުމުތަކުގެ ވެރިން، މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެންފައި އަުޅގަ

ލިބޭނެ ކަމަށް. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ލިބެން ވެސް ލިބޭނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެންމެ ބޮޑަްށ 

ތާއީދުކުރާ އެއް ކަމަކީ އެހެްނވެގެން އެ ކަމަށް ތާއީދުކުރަީނ. ދެން، ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ މީތި ފާސްކޮށް މަޖިލީހުގެ 

ވެސް ހަނދާން ހުއްޓާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ލެވޭތޯ މަސަްއކަތްކުރުމަީކ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވެްސ ގަާވއިދަށް އަެނއްކާ 

ނޑު ދެކެން. އެހެންކަމުން، ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ޒިންމާ އެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

 



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން:މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެިރ  وއައްސަލާމްޢަލައިކުމް د هلل الصالة والسالم على رسول هللا الحم`. 

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ  زރައީސް ބޭރު ޤައުމުތަުކގެ ވެރިން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤަ އުމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ފަޚުރަކަށް ެވގެންދާނެ. އަދި އެކަމަކީ  އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤައުމަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމަކަށް ވެގެންދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއް ކަމެްއ 

ނޑު ުއއްމީދުުކރަނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި މަޖި ނޑުމެން މަޖިލީހުން އަޅުގަ ލީހުގެ ހުއްދައާ ެއީކގަިއ އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

މިފަދަ ދަޢުވަތުދޭނީ ނުވަތަ މިފަދަ ފުރުޞަތުދޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ކަމަށް 

 ޤަބުލުކޮށް، ދިވެހި ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ ޤައުމުތަކުން ޑިްޕލޮމެޓިކު އިމްތިޔާޒުަތއް ލިބޭ 

ނޑުމެންނަކީ ނިކަމެތިންގެ ގޮތުަގއި ބަލައި، ިދވެހިންނަީކ  ޤައުމުތަކަށް. އެކަމަުކ، އަުޅަގނޑުމެން ދަތުރުކުރާއިރު އަުޅގަ

އެްއވެސް އަެގއް ނެތް ބަެއްއ ކަމުގަިއ ބަލާ ޤައުމުތަކަށް ނޫނީ އެ ޤައުމުތަުކގެ ވެރިްނނަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން މިފަދަ 

ނޑު ުއއްމީދުކުަރން. ކޮންމެއަކަްސ މިއީ އަދި ފުރުޞަތުތައް ރަްއޔިތުންގެ މަ  ޖިލީހުންގެ މަޖިލީހުން ނުދޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު އުްއމީދުކުރަނީ...  ހިނގާ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ަގާވއިދަށް ގެނެވޭ ބަދަެލއް. އެހެްނކަމާ އެީކގައި އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ކޯރަމް މި ަވނީ ގެއްލިފަ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު(. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮްށލަދެއްވާ. 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަފުޅު ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ނޑުމެްނގެ ޤައުމަްށ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ނޫނީ އަުޅގަ ފާހަގަކުރި ކަމަކީ އަުޅގަ

ޒިޔާރަތްކުރާ ބޭުރގެ ޢިްއަޒތްތެރިންގެ ތެރެއިން އަުޅަގނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި ވާހަކަެދއްކުުމގެ 

ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ޕާލަ މެންޓު މެންބަރުން ކަމަށް ޤަބޫލުކުާރ ފުރުޞަތުދޭންވާނީ އަުޅގަ

ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށޭ. އެއީ، އެހެން މި ދެންނެވީ ބައެއް ފަހަރު ބައެއް ޤައުުމތަކުން ދެކޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ރައްޔިތުންނަކީ ވަރަށް ނިކަެމތި ބައެްއގެ ގޮތުގަ. ޢާއްމުކޮްށ ޢަމަލުކުރުމުގައި ަބއެއް ަޤުއމުތަކުގެ ިއސް ފަރާތްތަކުން 

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ ކަމެއް ހުޅުވާލެިވގެން ދާއިުރގައި ިމ ޚާ އްޞަކޮށް، އެ ގޮތަށް ދެކޭަކން ފާހަގަވޭ. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ

ނޑު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވެްސ  ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އަދި އަުޅގަ ގަާވއިދުަގއި މިހާރު އޮތް ގޮަތކީ އަުޅގަ

ނިންމޭނީ އަލުން ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން، ަރއްޔިތުްނެގ  ދަންނަވަން. ސަބަބަކީ މިފަދަ ކަމެއް

މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ވާތީ. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެއް ކަމެްއ، 



  

އްތާފަ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ތިބޭނީ ފިއްތިފައި، ނޫނީ ފި

ނޑުެމންނަށް ދާދި ފަހުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކުން ޖީ.އެމް.އާރޭ  އަޅުަގނުޑ މިހެން މި ދަންނަވަނީ މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ކިޔައިިފއްޔާ ކޮންމެވެސް ޤަުއމެއްގެ ހައިކޮމިޝަނަށް އެ މީހުން ގެންގޮސްގެން އެ މީހުންނަށް ބިރުދައްކައި ެއ 

ނޑުމެންނަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް މި ކަންތައްތައް ވަމުން ހިނގައިދާެނ މީހުންނަ ށް އިންޒާރުދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑގެ ޝުޢޫރު ައޅުަގނުޑ  ގޮތެކޭ. އަދި ވަމުންދާނެ ގޮތެޭކ. އެހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތްއ އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލީ. އަުޅގަ

ކުރެވޭ ގޮތުަގއި މިކަން މުސްތަޤުބަލުގައި ެވެގންދާއިރު ވެސް ެވގެންދާނީ މި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން. އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލު

 ގޮތަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ެގ ނުވަތަ ދައުލަތުެގ ިއސް ވެރިަޔކު ރާއްޖެ ައށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބޭރު ޤައުެމއް

ވަަޑއިގަންަނވާއިުރގައި ާރއްޖޭަގއި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރުމަށް ފުރުޞަތެއް 

ން ދަްއކުަވއިދޭީނ އެރުިވއްޖެ ނަމަ އެ ވެގެންދާނީ އެ ވެރިޔަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފަކަށް. އަދި ހަމަ އެާއކު އެއި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އާިއ އަދި ެއ ަވޑަިއގަންނަވާ ެވރިޔަކު ނިސްބަްތވާ ޤައުމާ ުހރި ގާތް ގުޅުން. އެހެންވީމާ، 

ނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން  އަޅުަގނޑު ިމއަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ދަ ަޤއުމުތައް އެަބ ޮއވޭ ދުނިޭޔެގ ގިަނ ޤައުމުތަކުން ޤަބޫލުނުކުރާ. މިސާލަކަށް، އެ ާދއިރާ ައްށ އާދެ، ފަލަޞްޠީނު ފަ

ނިސްބަތްވާ، ނުވަތަ ަބއެއް ދުނިޔޭގެ ބަެއއް ޤައުމުތަކުްނ ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ ފަލަޞްޠީނަކީ އެއީ ަޤއުމެއް ކަމަށް. 

އިގެން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ެދކެވޭ. އަދި ެއއީ އެހެންނަމަވެސް، ފަލަޞްޠީަނކީ އިދާރީ ދާއިރާ އެއް ކަމަށް ބަލަ

ޤައުމެްއގެ ގޮުތަގއި ދެކޭ ބައެއް ަޤއުމުތައް ވެސް ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ހިތުން މި ަގާވއިދު 

 އިޞްލާޙުެވގެންދާއިރު އެ ކަަމށް ވެސް ޖާގަދެވެްނވާނެ. ުދނިޔޭގެ ގިނަ ަޤއުމުތަކުން ޤަބޫލުނުކުރާ ޤައުމެއް ކަމުަގއި

ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު އޮންނަ  ވިޔަސް އެ ބަޔަކު މިނިވަންަކން އިޢުލާންކުރުމަށްފަހުގައި ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަިއ  ގޮތުން ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރާ ަޤއުމެއް ނަމަ އެފަދަ ވެިރޔަކަްށ އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، ޯވޓަށް ނެގޭ ގޮަތކަށް ަގާވއިދު ބައްޓަންވެަފއި އޮންނަންޖެހޭނެ  ތަޤުރީރުކުރުމަށް ހަމަ ގައިމުެވސް

ނޑަށް  ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ހަމަެއަކނި މި ގަާވއިދަށް މި ގެެނޭވ އިޞްލާޙުަގއި އަުޅގަ ނޑު ދެކެން. ައޅުގަ ކަމަށް އަުޅގަ

އްެގ އިްސ ވެިރޔަކު. އާދެ، ާޚއްޞަކޮށް ބަރުލަމާނީ ފެންނަ އުނިކަމެއް އެއީ. ެއީއ ޤައުމެްއގެ ވެރިޔަުކ ނުވަތަ ދައުލަތެ

ނިޒާމުގައި އެބަ ހުރޭ ޕްރަިއމް މިނިސްޓަރަކު. އެ ވާީނ ސަރުކާރުގެ ވެރިަޔކަށް. ެއހެންނަމަވެސް، އެޤައުެމއްެގ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ ދައުލަތުގެ ވެރި އެއް. އެެހންނަމަވެސް، ފަލަޞްޠީނު ފަދަ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން 

ބޫލުނުކުރާ އިދާރީ ދާއިރާަތކުގެ ވެރިން ވެސް އެބަ ިތބޭ. އެފަދަ ބަެއއް ަޤއުމުތަަކކީ ައޅުަގނޑުމެން  ވަރަްށ ޤަ



  

ނޑު ވަރަށް ގާްތކަމަށް ދެކޭ. އެ ބައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ނުވަތަ  ގާތްުގޅުމެއް ބަހައްޓާ އަދި ައޅުގަ

ނޑު ދެކޭޮގތުގައި މި އިޞްލާޙުަގއި އެ ގޮތަށް އެކަން ެވގެންދިޔުމަީކ އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް ޔުނިޓު. އެހެންވީމާ، އަޅު  ގަ

ނުޑ އެޭދ  އަޅުަގނޑު އެދޭކަެމއް. ައޅުަގނޑު އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަން ބޭނުން އިޞްލާޙެއް، އެ ގޮތަްށ ވުން ެއއީ އަުޅގަ

ަގނަޑކަށް ދަންނަވާކަްށ ކަމެއެަް. މި އިޞްލާޙު ޑްާރފްޓުކުރެވިފަިއ އޮންނަންޖެހޭނީ ކޮން އުސޫަލކުން ކަެމއް އަޅު

ނުޑ  ނޑު ދަންަނވާނީ މި މަފްހޫމް މި އިޞްލާޙުގެ ތެރޭަގއި އޮްނނަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ ނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

 ދެކޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުުކރިއްޔާ.

 

  ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ތެރި ރައީސް. ބޭރު ޤައުމެއްގެ ަދއުލަތުގެ އެންމެ އިްސވެރިަޔުކ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެންެމ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތް

އިސް ވެރިަޔކު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރެްއވުާމ ގުޭޅ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ހުށަހަުޅއްވާަފއި ވާ 

ނޑު މި އިޞްލާޙު ދިރާސާކުެރްއވުމަށްފަހުގައި ާޢއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެ  ވި ގޮތުެގ ރިޕޯޓަށް ައޅުަގނުޑ ތާއީދުކުރަނީ އަުޅގަ

ނޑު ތާއީުދކުރާ ރިޯޕޓެއް މިއީ. އެހެންނަމަވެްސ، އެންމެ ފުރަތަމަ  ޝަރުތަކީ  ދަންނަވާލާ ތިން ޝަރުތާ ެއުކ. އަުޅގަ

ފިކުރެއް ިމ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ވެރިަޔކީ ަދއުލަތުގެ ވެރިެއއް ނަމަވެްސ ސަރުކާރުގެ ވެރިެއއް ނަމަވެސް ސިާޔސީ 

ތަނުގައި ތަންފީޛުކޮށް މި ތަނުގައި ިވއްަކއިދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް އެކަން ވެގެންުނވާނެ. ހަމަ 

އެހެންމެ މި ގޮތަށް ވާަހކަފުުޅދައްކަާވ  ވެރިޔަީކ ެއއީ ީދނީ ފަތުވާ ެއއް މި ތަނުަގިއ ހުށަހަޅައިދީ މީސްތަކުންގެ 

ނޑު ކުަޑއިމީސްކުރަްނ  ތެރޭގައި ެއކަން ފަތުރަން ހުށަހަޅާ ކަމަކަށް ވެގެންނުވާނެ. މިއީ އެހެން ދީންތަކަށް އަޅުގަ

ދަންނަވާ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. މުސްލިމުންގެ ތެރޭގަިއ ެވްސ ދީނީ ގޮތުން ހުންނަ ފަތުާވ އެްއ ސަޢޫދިޢަރަބިޔާ އިން 

ތެރޭަގިއ އެ މީހުން އިސްލާމްދީން ރަސްގެފާނު ވަަޑިއގެން މިތާ ވާހަކަދެއްިކޔަސް އެ ތަނުގައި އެ މީހުންގެ 

ޕްރެކްޓިސްކުރާ، އިސްލާމްދީން ތަންފީޛުކުރާ ގޮތުގެ ތެޭރގެ ކަމެއް މި ތަނުގައި ތެޭރގައި ފައްތަން ދައްކާ ވާހަަކއަކަްށ 

ވެގެންުނވާނެ. ެއއީ ފަުތވާ ައކީ އިމްޕޯޓުކުރުން މަނާ އެްއެޗއް. ތިންވަނަ ކަމަކީ އާދަކާަދ އާިއ ަސގާފަތު ފެތުރުމަށް 

ނޑު ކުރިން މި ދަްނނަވާލި ހުރިހާ ވާހަަކއެްއގެ  ޓަކައި ވެސް މި ތަުނގައި ެދއްކޭ ވާހަަކއަކަށް ވެގެންުނވާެނ. އަުޅގަ

ތެރޭގައި އާދަކާދަ ާއއި ސަގާަފތު، ރާއްޖޭގެ މީހުންގެ ހިތްތަަކށް އެކަން ަވއްދައިދިނުމަށް ުކރެވޭ މަސައްކަެތްއގެ ގޮުތގަިއ 

ވެގެންުނވާނެ. ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި ބޭރުގެ ަޤއުމުތަކުގެ ވެރިން ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ދެއްކޭ ވާހަކަައކަށް ެވސް މިކަން

ނޑު މި ަދންނަވާލި ތިން ޝަރުތާ އެުކ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ތަުޤރީރުކުރުމަކީ މިއީ ވަރަށް މުިހއްމުކަމެއް. އަުޅގަ

ޤައުމުތަކުަގިއ އެކި ފެންވަރުަގއި އެިކ މިކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި އިްނސާނުން އެކި 

ކުލަކުލަިއގައި އެކި ދަރަޖަިއަގއި ލަްއވާފައި ވުމުގެ ޙަޤީޤީ ބޭނުމަކީ އެކަކު އެނަކަކަށް ަތޢާރަފުވުން. އެކަކު އަނެަކކަށް 

އި މި ގޮތަްށ އިންޓްރޮޑިުއސްވުން. މި ގޮތަްށ ޤައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ެވރިން އެއް ޤައުމުން، އަނެއް ޤައުމުގެ ދެމެދުގަ



  

ވާހަކަތައް ބަދަލުކުެރވި ރަްސމީ ސިފައެއްަގއި މި ގޮތަށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތުތަްއ ދެވިގެން ދިޔުމަކީ ެއއީ ދެ 

ޤައުމުަގއި ތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން އިތުރުވުމުގެ ިއތުރުން، ދެ ޤައުމު ދެ ޤައުމަށް ތަޢާރަފުވެގެން އަންނާނެ 

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ެއކުވެިރކަން އުެފދުން. އޭގެ ނަތީޖާ އަކަށް ކަމެއް. ޭއގެ ނަތީޖާ އަކަ ްށ ވެގެންދާނީ އަުޅގަ

ނޑު މި ތަނުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން އިނގޭތޯ،  ވެގެންދާނީ ހުރިހާ އެންމެންގެ ތެރޭގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުން. އަޅުގަ

ނޑަ  ނޑު އަބަުދވެސް ދައްކާ ވާހަކަ ެއއް މިއީ. ކަ އެިޅގެން ފަލަޞްޠީނުގެ މީހުންނަށް އެއްވެސް ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ނޑައެޅިެގން އަނިޔާކުރަމުންދާއިރު އެ  ޤާނޫނަކާއި ަގވާއިދަކަށް ބެލުެމއް ނެތި، އިޒްރޭުލގެ މީހުން އެ މީހުންނަށް ކަ

ންނާނެ. އަނިޔާ އެ މީހުން ހުއްޓާނުލައިހާ ހިނދު އިސްލާމީ އެއްވެްސ ޤައުމަކުން އެ މީހުންގެ ބައިެވރިވުން ބަލައެއް ނުގަ

ނުޑ  އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިޒްރޭުލގެ ވެަެިރޔާ މި ތަނަށް އައިސްފައި ވާހަކަަދއްކަން އެދުނީމަ އަުޅގަ

އުއްމީދުކުރަން ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާނެ ކަމަށް. ފަލަޞްޠީނަށް އެމީހުން 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަނިޔާ ގަސްތުގައި ެއްއވެސް ކަމަކާ ނުލާ ކަމަކާނުލައި އެ ކުރާ އަނިޔާ ހު އްޓާނުލަނީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަިއގަތުމަކީ ެއއީ އިސްލާމްދީނަށް ވެސް ުކޑައިމީްސކުރެވެނީ.  އަނިޔާ ހުއްޓާނުލަނީސް އެ މީހުން އަޅުގަ

 ިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މުސްލިމުންނަށް ވެސް ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑު ުކޑައިމީސްކަެމއް އެއީ. ވަރަށް ޝުކު

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަާވއިދަށް ގެެނވޭ ިއޞްލާޙެއްގެ ގޮުތގައި ަގވާއިުދ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ނުވަަތ 

އްވާަފއި ވާ ނުކުތާަތކުގެ ައލީގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުްނ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ވާ މި ރިޕޯޓުގައި އެ ފާހަގަުކރަ

ނުޑ ވެްސ ވަރަްށ ތާއީދުކުރާ ަމއްސަލަ ެއކޭ.  ނުޑ ދަންނަާވނީ އަުޅގަ މި ހުށަހެޅުއްވި މަްއސަލައާ މެދުގައި އަުޅގަ

ސަރުކާުރގެ އެންމެ ޤައުމުތަކުގެ އެންމެ މަތީ ވެިރންގެ ގޮުތގައި އެ ޤައުެމއްގެ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ވެިރާޔ ނުވަތަ 

މަތީ ވެރިޔާގެ ހައިސިްއޔަތުްނ އެ ވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅަަކށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާލުުމގެ ފުރުޞަތު ނުަވތަ ތަޤުރީރުކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބިގެންދިޔުމަކީ އެއީ ިމ 

ފަޚުެރއް. އަދި ޭއގަިއ އެ ަދއުލަތަށް ވެސް ލިބޭ ފަޚުރަކަށް ވާނީ. އަދި ެއއާެއކުަގއި މެންބަރުން ޤައުމަށް ވެސް ލިބޭ 

ފާހަގަކުރަްއވަމުން ގެންެދވި ަބއެއް ުނކުތާތަކުެގ ތެރޭަގއި ެއ ޤައުމުތަކުެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުރި ދަތިތަކުެގ 

ން އެ ަދތިތައް ނުކުމެގެން ުނވަތަ އެ ދަތިތައް ހައްލުެވގެންދިއުމަީކ ވާހަކަތަްއ ދައްާކއިރު އެފަދަ ފުރުޞަތެއްގެ ސަބަބު

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ލިިބެގންދާނެ ފަސޭހަކަމަކަށް ވާނެ. އަދި ހަމަ އެއާުކގައި އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑު މި ވަނީ 

ފައި ަގާވއިދުގެ ތެޭރގަ. އަޅުަގނޑުމެން ނުރުހޭ ބަަޔަކށް އެ ފުރުޞަތުދެވިދާނެތީ. އެކަމަށް އެ އޮީތ ހައްލު ެގނެސް

އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް އެކަން ހުށަހެޅުމާ އެުކގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ނިންމާ ގޮތެްއގެ 

މަތީން އެކަންކަން ނިމިގެންާދނެ. ހަމަ އެއާުކަގއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 



  

ނޑު ާތއީދުކުަރމޭ. ފަލަޞްޠީނުގެ ފަރާތުން ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކަށް އެ  މެންބަރު އެ ދެއްެކވި ވާަހަކފުޅަށް އަުޅގަ

ފުރުޞަތު ނުލިބޭނެ ގޮތަކަްށ މި ޤައުމު ބައްޓަްނކުރެވިަފއި ނޯންނާނޭ. އަދި މި ަޤުއމަކީ މިއަދު ވެސް އެ ގޮތަށް 

ރަްއިޔތުން ތިބޭ ގޮތަށް ކަމުގައި ާފހަގަކޮށް، އެ ވާހަކަަތއް ވަީނ  ތާއީދުކޮށް އަދި ފަލަޞްޠީނާ އެުކގައި ވާ ސަރުކާާރއި

ދައްކަަވއި އަދި އެކަން ވަނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތައް ވެސް ހުށަހެޅިފަ. ހަމަ އެއާކުަގިއ 

އްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުން އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެ ފުރުޞަތުނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ

ނޭދޭ ގޮތަކަށް އެކަން ނިންމައި ފަލަޞްޠީނު އެއްކިބާކޮށްފަިއ އަދި އެހެން ބަޔަކު އެއްކިާބކޮށްފައި އެކަްނކަން ކުރެވޭެނ 

ނޑެްއ ނުދެކޭ.  މަގަކަށް މިކަްނ ަގވާއިުދެގ ތެރެއަށް ގެނައުމަކުންެންއ ވަިކ ހަމަޖެހިގެންދާނެ ަކމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަތްމަީތގައޭ ިމ އޮތީ އެތަނުން ކޮން ފަރާތަުކން ހުށަހެޅުނީމާ ކޮންބަޔަކަށްތޯ އެ ފުރުޞަތު އެ ޝަރަުފ އަޅުގަ 

ދޭނީ ނިންމުން އެ އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ އަތްމަތީަގއޭ. އެހެންަކމުން، މިއަދު މި މައްސަލަ 

އި ވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިދެްއވުމަށް. ެއކަމުގެ ސަބަބުން އަދި ނުރަނަގުޅ އަޅުަގނޑަްށ ފެންނަނީ ހަމަ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފަ

ނަޑކަށް ަޤބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންކަމުން، ދައުލަުތގެ އެންމެ މަތީ  ކަންތައްތަެކއް އަދި އަންނާެނ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ހުގަިއ ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު، ވެރިންނަށާއި ސަރުކާުރގެ އެްނމެ މަތީ ވެރިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ނުވަތަ ތަޤުރީރުކުރުމުެގ ފުުރޞަތު ލިބިގެންދާނެ ގޮތަކަްށ އެ ަގވާއިުދގަިއ މިހާރު ޮއތް ގޮތުން ފާްސކޮށް ެއކަން 

ނުޑގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް ކަމުަގއި ވެސް ދަންަނވަންމުން ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ  ނިންމައިދެއްވުމަކީ އަުޅގަ

 ވަން. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝުކުރުދަންނަ

 

  މަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް ކުޅުދުއްފުށީ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ކުޑަކޮށް  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ވާހަކަދެްއކެވެމުން މި ދާ މައުޟޫޢުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭ ގައި ީވ ގޮުތގައި ބޭުރގެ ޢިްއަޒތްތެރިޔަކު ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ވެިރޔަކު ކަމު ތަފާތު ވާހަކަ އެއް. އަުޅގަ

ނަމަވެސް ސަރުކާުރގެ އިްސެވރި އެްއ ކަމުަގއި ވީ ނަމަެވްސ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި 

ފުޅުންނަށް އެރުވޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް. ވަރަްށ ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުއެރުވުަމކީ އެއީ އެ ބޭ

ޚާއްޞަ އިމްތިާޔޒެއް. އެްއެވސް ހާލެއްގައި ާޢއްމުކަމެއް ނޫން. ވަރަށް ޚާއްޞަ ހާލަތެއްަގއި މެނުވީ ހިނގާނެ ވެްސ 

ހަޅާ ކަމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑަށް މި އުސޫލަށް ތާއީދުކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަން ކުަރން އަޅުަގނޑުމެން މިހުށަ

ނޑުމެްނ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ އިން  ނޑަށް އެހާ ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ. ައޅުަގނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި އަުޅގަ ގޮތަށް އަުޅގަ

ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތުއެރުވުމަްށ ޓަކައި ދަުޢވަތުއެުރވުމަށް ަޓކައި މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ެއއްގެ ގޮުތގައި ހުށަހަަޅއިގެްނ 

ހުގެ ވޯަޓކުން ފާސްެވއްެޖއްޔާ އެއިްނ ބޭފުޅަކަށް ދަުޢވަތުއަުރވާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާ ވޯޓުލުމުގެ ވާހަކަަދއްކާފަިއ މަޖިލީ

ނުޑ ދެޭކޮގތުގަިއ ބަލައިލަން ވަރަށް ޑިޮމކްރެޓިކު ކަމަށް ީވ ނަމަވެްސ ޢާއްމު ޑިޕްލޮމެޓިުކ ހަމަތަކާ  ހުށަހެޅުމަކީ އަުޅގަ



  

އެންމެ އިސް ވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ  އެހާ އެއް ގޮތް ގޮތެއް ނޫން. ވަރަށް އުދަނގޫވާނެ ބޭރު ޤަުއމެއްގެ

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަަދއްަކވަން ޭބނުންފުޅު ކަމަށް އިޝާރާތެްއ ކުރެްއވީމާ، ިދވެހި ސަރުކާރުްނ ނުވަތަ ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ 

ރަްއޔިތުންެގ  މަޖިލީހުން ދަޢުވަތެއް އެރުުވމުގެ ކުރިން އޭަނއަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނެތޯ ނޫންތޯ ބެުލމަށް ޓަކައި

މަޖިލީހުގައި ވޯެޓއް ނެގުން. އަދި އެ ތާނަގއި ޢާއްމުކޮްށ ހުޅުވާލެވިފައި ވާ ޖަލްސާެއއްަގއި އެަޤއުމާ ބެހޭ ގޮތުން 

ވާހަކަތައް ދަްއކައި އެ ބޭފުަޅކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަކީ ވަރަށް އުދަނގޫކަމަކަްށވާެނ. ބައެއް ޤައުމުތަކަކީ ޭއގެ 

ންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ޤައުމުތަަކކަށް ވެދާނެ. ބަެއއް ަޤއުމުތަކަކީ ަޤބޫލުކުރެވޭ ަޤއުމުތައް ކަމަށް ޒާތުަގއި އަޅުަގނޑުމެ

ވިޔަސް އެ ަވގުތަކު އެހުންނަވާ ވެރިަޔކީ ޤަބޫލުނުުކރެވޭ ވެިރޔަކަށް ެވސް ެވދާނެ. އެހެންވީމާ، ވަރަްށ 

މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއްގައި ދަޢުވަތުއަުރވާނެތޯ ނޫންތޯ  އުދަނގޫކަމަކަްށވާނެ ޢާއްމުކޮްށ ހުޅުވާލެވިފައި އޮތް ރަްއޔިުތންގެ

މިވެނި މީހަކަށް. މިސާލަކަށް އިންޑިާޔގެ ބޮުޑވަޒީރަށް ދަޢުަވތުއަރުވާނެތޯ ނޫންތޯ މި ބަހުސް މި މަޖިލީހުގައި ހިންގައި، 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ މީކީ އެހާ ރަނގަުޅ  މިއަށް ވޯޓަށް އެހުމަކީ ހަަމ ވަރަށް އުދަނގޫކަަމކަށްވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢާއްމު ހަމަތަކެއް  އޮޕްޝަނެއް ކަމަކަށް. ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިކަން ުކރެވޭނެ ގޮެތއް އެބަ އޮތް. ައޅުގަ

ނަޑއަޅާފައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޚާިރޖީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާރު ހަވާލުކުރެވިގެްނވާ ކޮމިޓީ  ކަ

ާވއިދު ހިންގަން ހަވާލުކުރީމަ އެ ކޮމިީޓގެ ފެންވަރުަގއި ެއކަން ނިމޭނެ. ދެން އަނެއް ކަމަކަަީ ިސޔާސީ އަށް އެ ގަ

ޕާޓީތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ މަޝްވަރާކޮށްފައި މިކަން ނިންމާ ގޮތަށް އޮތީމަ އެއީ ގަާވއިދުގެ ތެރެއިން ބޭރުކޮށްފަިއ 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ރާއްޭޖގެ ޚާރިޖީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފަހަރަކު ގޮތަކަށް ހެދުމަށް ފުރުޞަތުހުޅުވެނީ. އަުޅގަ

ލިބިގެންވާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީ އެއް އެބަ އޮތް. އެ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަުކގެ ތެރޭަގއި މިކަން 

ޓީތަކުަގއި ތިއްަބވާ ސިާޔީސ އިތުރުކޮށްފައި ޭބއްވީމަ ިސާޔސީ ޕާޓީތައް ެވސް އެ ކޮމިޓީގައި ތަމްސީުލވާނެ. އެ ކޮމި

ބޭފުޅުން ޖަވާބުދާރީވާނީ ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ީލޑަރުންނަށް. އާޚިރުަގއި ކަންކަން ނިމިެގންދާނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ 

ވެސް މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް. މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އިން މިކަން ބޭރުވެފައި އެހެން ނިޒާމެްއގެ 

މިކަން ކުެރވޭ ގޮތަްށ އޮތުމަކީ ިމކަން ކުރަން އޮާމންވެފައި ޑިޕްލޮމެޓިކު އުސޫލުަތކާ ެއއް ގޮތް ވާނެ ކަމެއް ތެރެއިން 

 ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 މަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްނޮ

. ބޭރުގެ ަޤއުމެްއެގ ޢިއްޒަތްތެރިައކު، ވެރިޔަުކ، އެންމެ އިސް ވެރިޔަުކ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން ަދޢުވަތުދިނުމުގައި ޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާލަން އަުޅގަ

ނަޑށް ފެނޭ. އެހެން މި ދަ ންނަވަނީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ އެކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަން  ނިޑވަެޅްއގަިއ އަުޅގަ ތެރޭގަިއ ސިޔާީސ ބައިަބއިވުާމ މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ކަްނތައްތަކެްއ ހުރި ދަ



  

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެންމެން އެއްބަސްެވވޭ ގޮެތްއގެ މަތިން، މިކަން ކުރުން ކަމަށް  ކުރެވޭނެ ނިޒާމަކަށް ވާނީ ައުޅގަ

ނޑުމެން ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ޢާއްމު ޖަލްސާ އެްއަގއި އަޅުގަ  ނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. އެެހން މި ދަންނަވަނީ މިކަން ައޅުގަ

ނުޑމެން މިއަދު މި ތިބީ. އެހެންވީމާ، ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ  ކުރާކަށް ެވސް. ސިާޔސީ ޕާީޓތަކުގެ ނިޒާެމއްަގއި އަުޅގަ

ޅަކު ވާހަަކފުޅު ދައްަކވާލާ ގޮތަށް އޮންނަ ސިއްރު ބައްދަުލވުމެްއގަިއ މެދުގައި ވާހަކަދެެކވި ކޮންމެ ޕާޓީއެްއގެ ެއއް ބޭފު

އަޅުަގނޑުމެން މީިޑޔާ އަްށ ޢާއްމުނުކުރާ ބައްދަުލވުމުަގއި މިކަން ނިންމާލެިވއްޖެއްާޔ އެ ބޭފުޅަުކ ރަްއޔިތުންެގ 

ނޑުމެންނަ ށް ެގންދެވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ މަޖިލީހުގައި މުޚާތަބުކުރައްވާ ވަގުަތކީ އަމާންކަމާއި އޮމާންަކމާ އެކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ދެން ކޮންމެއަކަސް ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓަކު އަުޅގަ ވަގުަތކަށް ވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނަޑއެޅުމަކީ   މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާއިުރގައި އެ ބޭފުޅަކު ވާހަަކފުޅު ދައްކަވާނޭ މިންަގނޑުަތާކއި ދާއިރާތައް ކަ

ނޑު ދެކެނީ. އެހެންނަމަެވސް، ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓަުކ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޚްތިޞާުޞން ބޭރު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އަިދ  ވާހަކަދަްއކަވަން މި ތަނަށް ަވޑަިއގަންފައި ދީނީ ފަތުާވއެއް ދެއްވާނެ ކަަމކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ީމ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދާޚިލީ ކަންަކމުގެ ތެރެއަށް ބެހިވަަޑިއގަންނަވާނެ ކަމަކަށް ެވސް އަުޅގަ

ޑިޕްލޮމެޓިކް އުސޫލުން ހިނާގ ކަންކަން. އެ ކަންކަން ިހނގާއިުރގައި ެޓކްސްޓުަތއް ެވސް ހުންނާނީ ބަދަލުކުރެވިފަ. 

ނޑުމެންނަށް އޮންނާނީ ލިބިފަ. އަދި މަ ޖިލީހުގެ އިދާރާިއގެ ތެރެއިން ވެްސ ބޭފުޅަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ަތޤުރީރު އަޅުގަ

ނާޑ މި  ނޑުމެންގެ ަސގާފަތާއި އާދަކާދަ ާއއި ޤާނޫނީ އޮިނގަ ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުާވ ގޮްތޮގތަށް ބައްލަަވއި، އަުޅގަ

ހުރިހާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަްށ ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން އެ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަފުޅު ބިނާެވގެން ައންނާނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ 

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަެކްއގައި ވެސް ޕްެރކްޓިސްކޮށް އުޅޭ ުއސޫލެއް ވެސް މެ. އެހެންވީމާ، މި ުއސޫލުން 

ނޑަށް  އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތައް ުކރުމަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ވާ ގޮތް ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ވާހަކަކޮުޅ ކުރުކޮށްލާނަން. ވެސް ޤަބޫލުކުެރވެނީ. އެހެްނވީމާ، އެގޮތަށް އަޅު  ނޑު ތާއީދުކޮށްލަމުން އަުޅގަ ގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ފުރުސަތުއަރުވަނީ މަތިވެރި ާދއިރާގެ މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ފުރުސަެތއް ައރުވާނަން މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް.  އެއަްށފަހު އަޅުގަ

 އިބްރާހީމަށް.

 

 މަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަތިވެރި 



  

ނޑު ވެސް ތާއީދުކުރަން. ދެންމެ ކު ޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން.  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެިވ ވާހަކަފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނނަށް ވިސްނާލަންވީނޫންތޯ. ޮކންމެ ކަމެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް ވަރަށް ިދުގ  އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

ިއ، ބަެއއް ފަހަރަށް ނިޒާމީ ނުކުތާތައް ނަގައި މިހެން މިކަން ދާނެ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ޤައުެމއް ބަހުސެއް ހިނގަ

ވިޔަސް ބޭރުގެ ޤައުެމއްގެ ެވރިޔަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަތަެކއް ހިނގުމަކީ ދެން އެހާ ރަނގަޅުކަމަކަށް ނުވާނެ ދެއްތޯ. 

ނޑަށް އެނގޭ ގޮތުން ބަލާއިުރ އަނެއްކާ އުސޫެލއްގެ ގޮތުން ބަލާއިރު، މިކަން ދެން ހިނ ގަމުންދާ ގޮތް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 އެހެން ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްަވއިފި މި ކަމަކީ ޑިޕްލޮމެޓިކު އުސޫލުަތކެްއގެ މަތިން ހިނގާ... 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަ އޮތް.ކުރިޔަށް ގެންަދވާ! މިހާރު ކޯރަމު އެ

 

 މަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަތިވެރި 

އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ކުިރން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިްނ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ 

ނޑު ެވސް ހަމަ  ވިދާޅުވި ފަަދއިން ޢާއްމު ޖަލްސާ އެްއަގއި ބަހުސްކޮށް ވޯެޓއް ނަަގއިގެން މިކަން ކުރުމަކީ އަުޅގަ

އެްއވެސް ގޮަތކަށް ފެންނަ ކަމެއް ނޫން. ވަރަށް ނުފެންނަ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ިމއީ މިކަން ހަމަޖެހި މިކަން 

ކުރެވެން އޮންނާނެ ކަެމއް. އެއީ އުސޫލެްއގެ ގޮތުން މި ކަމުގައި އިސްަނގާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަީނ 

ރުކާރަާކ އެ ަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅަކާ ޮއންނަ ގުޅުންތަކާ މި ކަްނކަމުގެ މަްއޗަށް ބަލާފައި ހަމަ ސަރުކާރުން. އެ ސަ

ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން.  ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ދަޢުވަތުައރުވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންފުޅުވާނެ ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަ

ލުކޮށް، އަދި ކޮމިޓީގަިއ މަޝްވަރާކޮށްގެން ސްޕީކަުރ އެހެންވީމާ، މިއީ މިކަމުގެ ުއސޫލުތައް މި ނިންމުމުގެ ކުރިން ބަދަ

އެނިންމުމެއް ނިންމަވާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތް ނަމަެވސް ޢާއްުމ ބަހުސްތަކަކަށް މިކަން ނުޮގސް ދާ ގޮތަކަށް ވާނީ. އެއީ 

ަގއި ހަވާސާ އެ ބޭފުޅަކަށް އެރުވޭ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް މީ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ޝަރަފެއް އަރުާވއިރު އޭގެ ކުރީ 

ހަޑިކޮށްފައި މިކަން ކުރުމަކީ އޭގެ ބޭނުމެްއ، ފައިދާ އެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރެްއިވ 

ފަދައިން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނާއި ދިވެހި ަޤއުމާ މުޚާތަބުުކރުމުގެ ފުރުޞަތެއް މި ެދެވނީ ރައްޔިތުްނގެ މަންދޫބުން 

މިަކން ތަންކޮޅެއް ސާފުތާހިރު ޮގތަކަށް، ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް ުކރެވޭނެ ގޮެތއް ހޯދަންޖެހޭނެ  މެދުވެރިކޮށް. އެހެންވީމާ،

ނޑު ވަަރށް ތާއީދުކުރަން. އެހެންނަމަެވސް، ކޮމިޓީ އިން ކުެރއްިވ  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ. މިކަމަށް އަޅުގަ



  

ބުރަ މަސައްކަްތ ޤަޫބލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މި  މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ާތއީުދކުރި، އަނެއްހެން ައޅުަގނޑު މި ކުރި

ނޑު ެދކެނީ. މަޖިލީހަށް ގެނެސް މިތާ މިފަދަ ކަމަކާ  ދެންނެވި ގޮތަށް މި އުސޫލު ބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ބަހުސްކުރަން ހެޔޮނުވާނެ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމުމާމިގިލީ ދާއިރާގެ 

ނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ަޤއުމެްއގެ ހެޑް ޮއފް ސްޓޭޓު މި މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގެން ވާހަކަފުޅު ެދއްކުުމގެ `. ައޅުގަ 

މައްސަލަިއގައި ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮތަކީ އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނގެ އެުކވެރިކަާމއި ގާތްކަން އޮތް މިންވަރު ދައްކުަވއިދޭ 

ސް މެ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ގަާވއިދަށް ރަމްޒެއް. އަދި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބޭ ޝަރަފެއް ވެ

ނޑުމެންގެ ގަާވއިުދ  ނޑުމެން ކޮށްލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަުޅގަ މި ބައި އެްއކޮށްލުމަކީ އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އަުޅގަ

އްަތއް މި ކުރަނީ. އެީއ ަވކި މި ވަނީ މަޖިލީހުން ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި އޮްތގޮތަށް ކަންތަ

ނޑުގެ ވިސްނުމުަގއި  ނޑުމެްނ މިއަދު ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ ބޭފުޅަކަށް ވަކި ޤައުމަކަށް ަކނޑަައޅަިއގެން އަުޅގަ

ނޑު މި ަދންނަވަނީ. އެހެންވީާމ، އުސޫެލއްެގ ގޮތުން މަޖިލީހުެގ ރަީއސަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުަޅކަށް  ނުބައިންދާ އަުޅގަ

ކާރުން މި ބާވަތުގެ މައްސަލަ އެއް ގެންނަަވއިިފއްޔާ އެކަްނކުރެވޭނެ ދާއިމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުްނ ނުވަތަ ސަރު

ނޑުމެންނަށް މާ ބޮޑު މައްސަަލ އެއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. ެއ  ނުޑ މި ވިސްަނނީ. އެހެންވީމާ، މީކީ އަުޅގަ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނަކަްށ ާވ ބޭފުޅާ މިތާ ވަަޑިއގެން ދައްަކވާ ވާހަކަ އެއް ކޮ ންމެ ބޭފުެޅއް ކަމަށް ވިޔަްސ ެއއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން ބަލައިގަންނަންެޖހޭ އެްއޗެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ހަމަ އަުޅގަ އެްއޗެއް ވެސް ނޫން. އަދި ައޅުގަ

ނުޑގެ  ވިސްނުން ހުރި ގޮުތގަިއ  ޖަލްސާގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވިޔަސް ވެސް އެ ޝަރަފުއަުރވަނީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުން މިފަދަ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް ޕާލިމެންޓެއްގައި އުޅެމުންދާ ުދވަްސވަރެްއގައި އެންމެންގެ 

އެއްބަްސވުމެއް އޮންނަ ގޮތަަކށް އެކަން ކުރެްއވުމުގެ މޮޅުިއތުރުކަން އަޅުަގނޑަށް މާ މުހިއްމު. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް 

ިމއަދު ައޅުަގނުޑމެން ވާހަކަދައްކާލާަފއި މިކަްނ ނިންމާލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންެގ މައްސަލަ ެއއް އޮތް ކަމެްއ ވިސްނާއިރު 

ނޑުމެން މި ފާސްވެގެން ދާނެކަން. މި ފޭލިވެގެންނުދާނެކަން. އެހެންވީމާ، އެީއކީ ވަިކ  ނޑަށް ޔަޤީން އަޅުގަ ނޫން. އަޅުގަ

ަކ ެއއް ކަމަްށ ނުފެންނާތީ އަޅުަގނޑު ވެްސ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ބަހުސެއް، މާ ިދގުކޮށް ަދއްަކވަން އޮްތ ވާހަ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ތެރެއަްށ މި ބައި އެކުެވގެން ދިޔަިއމާ އެ ނިމުނީ. ދެން އެހެން ބޭފުޅަކު ވަޑަިއގަންަނވާތީ 

ން ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ. އަޅުަގނޑުމެން އެ ކަމަާކ ާވހަކަދައްކާކަެށއް ނުޖެހޭނެ. ެއހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ދަންނަވާލަ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާ



  

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބޭރު ޤައުމެއްގެ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔަުކ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެންމެ 

ގެ ަމޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރުމާ ބެޭހ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަްށ ހުށަހަޅާފައި ާވ އިޞްލާުޙ އިސްވެިރޔަުކ ރަްއޔިތުން

ނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން  ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު ފަހު ޢާއްމު ކޮމިޓީ އިން ނިންމެވި ޮގތުގެ ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ައޅުގަ

މުހިއްމު ވެސް ކަމެކޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ކަމަކީ މިއީ ކުރިން  ބޭނުންވަނީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަހަލަ ޤައުމަކަށް ވަރަށް

ކޮށްއުޅޭ ކަމެްއ ކަމަށް ައޅުަގނޑަކަށް ވެްސ އެނގިފަ ެއްއ ނެތް. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހެއް މިހާ 

ނޑަށް އެ ނޑުމެްނ ވައިބްރަންޓުކޮށް ހިނގާަފއި ޮއތް ކަމެއް ވެސް ނުދެނަހުރިން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ބަ ފެނޭ އަޅުގަ

ވަރަށް އާ ކަްނކަން ކުރަން ފަށާ ތަން. ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އާ ކަންކަން ކުރަން ފަށާ ތަން. މި ގޮތުން މި ވަގުތު ިމ 

އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢާއްމުކޮށް ކަން ކޮށްނޫޅޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ައިއއްސަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް. އަދި މަޖިލިސްގެ 

އި މިކަހަލަ ވާހަކަ ަދއްކަން ދަތި ކަމަށް ވެސް ަބއެއް ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ހީވޭ. އަޅުަގނޑަކަށް ހިތަކަށްނާރާ ތަޅުމުގަ

މަޖިލިސްގެ ތަޅުމުގައި ބޭރު ދައުލަތެއްގެ ވެރިަޔކު ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން 

ނޑުމެންނަކީ މިއަދު ގްލޯބަލް ދުނިޔެއެއްަގއި މަސައްކަްތކުރަންޖެހޭ ވާހަކަދެްއކުމަކީ މާކަ ދަތިކަމަކަށް ވާނެހެ ނެއް. އަޅުގަ

ބައެއް. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ވެސް ވަކި ބޭުރގެ ޤައުމުތަުކގެ ވެރިންނަށް ިއސްތިސްނާ ތަނަކަށް ވުމަީކ 

ނޑުމެްނގެ ިވްސނުމުގައި އެހާ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް ައޅު ަގނޑުމެންނަކަްށ ވެސް ނުފެނޭ. އެހެްނވީމާ، ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ޮކންމެވެސް ކަހަލަ ހަމައެްއގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރެވިދާނެ 

ނޑު އޭގެ މިާސލެއް ދަންނަވާލަފާނަން. އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ ޕާޓީ ހަދަިއގެން ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރު  ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުީމ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމީ މަޖިލީހެއްގައި ާރއްޖެ އިން ބޭރުގެ އެމްބެސެޑަެރއް އައިްސ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވެސް ނިންމީ އެއީ ވަރަްށ  ނޑުމެން މަޝްވަރާކޮށްފަިއ، އަުޅގަ މަޖިލީހެއްގައި ވާހަކަެދއްކުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު ހަނދާންވަ ނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި އިނގިޭރސިވިލާުތގެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް. އަުޅގަ ނީ އަުޅގަ

އެމްބެސެޑަރެއް ވަަޑިއގެން ވާހަކަފުޅު ދެްއކެީވ، ެއްއ ފަހަރު. އޭގެ ނަތީޖާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު. 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ވެްސ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީ ދުނިޔެ އަށް ތަޢާރަފުވެގެން ދިަޔއީ. ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ވެސް ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޙަޤީޤަތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ވެްސ އަުޅގަ

ހައިބަތު އިތުރު ވެސް ކޮށްދޭ ކަމަކަށް ވާެނ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ، ާރއްޖެ އިން ބޭރުގެ ވެރިން ވަަޑއިގެްނ 

ނުޑ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔި ތުްނގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލިސް މި ގޮތަްށ ބަންދުކޮށްލައިގެން އުޅުުމގެ ވިސްނުމެއް އަުޅގަ ކަންބޮޑުޭވ އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަީނ  ތެރޭގައި އޮންނަ ކަމަށް ވަނ ަީނަމަ އެއީ އެހާ ރަނގަޅު ަކމެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ނުެދކެން. އަުޅގަ

މި މަޖިލީހަކީ މިއަދު އިނގޭތޯ، މީގެ ކުރިން ދިވެހި ރަްއޔިުތންގެ ކުރިމަތީަގއި މި މަޖިލިސް ފެނިފައި އޮތް ގޮތާ ވަރަށް 

ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ މިއަުދ ތަފާތު ގޮތަކަށް ިމއަދު ފެންނަ ތަނެކޭ. އަދި ދިވެހި ަރއްިޔތުންނަށް އެބަ ޮއޅުންފިލައޭ 



  

ހަމަ ނުފޫޒުގަދަ، ބާރުގަދަ، ެވރިކަމުގެ ެއއް ބާރުގެ ގޮުތގަިއ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ރައްިޔތުންގެ ކުރިމަތީަގއި މިކަން 

ނޑުމެން ާވހަކައެްއ ދައްކާާލއިރަށް ވެސް  ސާފުވެގެން އެބަ ދޭ އިނގޭތޯ. މި މަޖިލިސްގެ ބާރު ހުރި ަވރަކީ މިއަދު އަުޅގަ

އް މީހުން ބުެނއުޅޭ ތީ ޮކން ޝަކުާވ ެއއް ކުރާކަށް ެހއްޔޭ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަކީ މިއަދު ހަމަ ބައެ

ވަރަށް ފާހަަގކުރެޭވ ދައުލަުތގެ އެްއ ބާރޭ. އެހެްނވީމާ، އިތުރަށް ަޝކުވާުނކޮށް ިތކަހަލަ ކަންކަމުަގއި ަމއްސަލަ 

އްޔޭ. ޢާއްމުޮކށް އެނގިފައި މި އޮންނަނީ އެއީ ސަުރކާރުން ކުރަންޖެހޭ ހައްލުކޮށްދޭން ތި ބޭފުޅުން އުޅޭން ވީ ނޫންހެ

ނޑުމެން ބުނާ ގޮތަށް ތާީއދުކުރާ ގޮތަށް، ސަރުކާރުްނ  ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެްސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން ސަުރކާރަްށ ކަންތައް ވެސް ކުރާ ތަނެއް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ބަލާިއރު އަުޅގަ

އެހީތެރިވުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި އަދި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލސް އޭގެ އަމިއްލަ ޒާުތގައި ތަނަވަސް ތަނަކަށް ވުުމގެ 

 މަޤްޞަދުގައި މިކަހަލަ ކަންކަަމށް ތާއީދުކުރުމަކީ ފެންނަ ކަމަކަށް ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަވާީލ. ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން ގެންދިޔަ އެޖެންޑާ އައިަޓުމ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާތަނާ ހަމައަށް އަޅުގަ

ގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ދެން މި ރިޕޯޓު ބަލައިގަތުމަށް، މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ޓަކައި ނެގޭ ވޯުޓ 22.2

ނޑު ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އޮންނާނީ މިއަދުގެ ވޯޓު ނަާގ ގަީޑގަ . އަދި ހަމަ ެއއާެއްއކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުސްވަުގތުކޮޅަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ގަޑިއާ ވަރަްށ  ދަންނަވާލާނީ މިހާރު މި އޮތީ އަޅުގަ

ރުގެ ހުްސވަގުުތކޮެޅއް އަުރވަން. ދެން ކައިިރވެފައޭ. ގަޑިޖެހިފައޭ. ެއހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ބައިގަިޑއި

ޖަހާއިރު. ޢިްއޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް  2މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސަްއަކތް ކުރިޔަށް ދާނީ ިމއަދު މެންދުރުފަހު 

 ޔާ.ވަަޑއިގަންަނވަން ދަންނަވަމުން ތި ދެއްވި ެއއްބާރުލުމަށް ޝުކުރުދަންނަވަމުން، މި ދަންފަޅި ނިންމާލަން. ޝުކުރިއް

 

 

 ]އަށް  11;24އިްނ  23:41: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި ރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހު 11;2ގަ. 11;2އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންފަީޅެގ މަސައްކަްތ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ 

ނުޑ މިނިޓު ބެ  6ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތިން  ލުމަށްފަހު ވެސް ކޯރަމް ނުލިބޭތީ އަޅުގަ

 ަގއި ރަނގަބީލުޖަހާނެ. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.36;2ަގއި ފެށުމަށް. 41;2ގަސްތުކުރަނީ މި ދަންފަޅީގެ ަމސައްކަތް 

 



  

ނޑުްއވައިެލއްުވން[  ]އަށް  24:41އިން  24:17: ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.23

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮތަށް  `. ނޑުމެންގެ ިމ ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށާިއރު ޢާއްމުކޮށް އަުޅގަ އަުޅގަ

ހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް ދެންނެވުމަށް ޓަކަިއ . ވޯަޓށް އ23ެައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

މިނިޓުގެ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހުރިހާ  6 ޖަހަންޖެހޭ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ެވްސ ކާުޑކޮޅުތަްއ ެޗކްކޮށްލެްއވުަމށް ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑު ިމހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ 

، 3118/2ްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ ާޤނޫނު ނަންބަރު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުހެްނވޭރު ދާއިާރގެ ޢި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަުނގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ތީޖާ:ވޯޓުގެ ނަ

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 78 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 45 ވޯޓު ދެްއވީ:

 42      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 12     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުެގ 76. ޖުމްލަ 44. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 76ބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެން

، 3118/12ފަރާތުން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫާސ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު 



  

ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މި ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ 

ފާސްވުމާ އެކު މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި ވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ އަށް މި ބިލު ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް 

ނޑު ދެން ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ދައުލަުތގެ އެްނމެ އިސް ވެރިޔަކު ުނވަަތ  ނިންމަން. އަޅުގަ

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ިއސް ެވރިޔަކު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރެްއވުމާ ގުޅޭ ޮގތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަްށ 

ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ އިޞްލާޙު، ޢާއްމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުަރއްަވއި ނިންމެވި ގޮތަށް ފާްސކުރެްއވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި 

 ގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެްއވުމަށް. މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 79 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 :6 ވޯޓު ދެްއވީ:

 13      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 15     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުގެ 72. ޖުމްލަ 42. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 72ންގެ އަދަދު ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރު

 މި ހިސާބުން މި ނިމުނީ.  23ގަާވއިދު މި ގޮތަށް އިޞްލާުޙެވއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން. އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް.24

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ދަނީ. އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް. އިތުރު ެއހެން މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން  އަށް އަޅުަގނޑު 24 އައިޓަމު އެޖެންޑާ

މިއަދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

ިބލުގެ ބަހުސް ކުިރއަށް ގެްނދިއުން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(  ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ވާ ަދއުލަުތގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ



  

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ދަތިުނވާ ގޮތަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނުކުމެވަަޑއިގަތުމަށް ދަްނނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( 

ނ ޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. ކޮމިޓީތަކަށް ވަަޑިއގަންނަާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ނުކުމެވަޑަިއގަތުމަށް ައޅުގަ

ށުން ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވަން ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ާވ ގެ ދ21.3ަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އެޖެންާޑ އައިޓަމު

ނޑު މި  އެްއވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ަވގުތު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވަަޑިއގެން ނެތް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 ކެނދިކުުޅދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ އަށް ފަހުބަސް ވިދާޅުވުމަށް. ފުރުޞަތު އަރުވަނީ 

 

 މަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކެ

 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލަށް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ފާޅުކުރެްއވި ގިނަ މެންބަރުން

ނޑު ވަރަށް އިޙުތިރާމުކުރަން. ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި ިޚޔާލުފުޅުތައް ފާހަގަކުެރްއވި ކަމަްށ  ފާޅުކުރެްއވި ޚިޔާލުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫުނއަސާީސގެ ދަށުން ތިން ބާުރ  ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ބިލަކީ އަުޅގަ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވެ ިރކަން ކުރަމުން އަންނައިރުަގއި ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ުއސޫލުތައް ހަރުދަނާކޮށް ބޭއްވުމަްށ ވަިކވެގެން އަުޅގަ

ޓަކައި، ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ވެރިކަމުަގއި އޮަތސް އެ ކަްނތައްތަުކގައި ހަރުދަނާ އުސޫުލތަކެއް ބަޔާންކޮށްަފއި އޮްތ 

ޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ އެހެްނ ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް މިފަދަ  ޤާނޫނެއް އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަްނ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނ އެބަ

ނޑު އެދެނީ ވަރަށް އިޙުތިރާާމ  ޤާނޫނުތައް އެބަ ހުރި. ެއއަްށ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރެވެމުން އަންނަނީ. އަުޅގަ

މުހިއްމު ނުކުތާތަކަްށ  އެކު މި މަޖިލީހުން މި ބިލު ަބލައިގަނެ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓގަިއ މެންބަރުން ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ ހުރި

ނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަ އަީކ  ރިޢާޔަތްކުރެިވގެން ޤާނޫނަކަށް މި ބިލު ވެގެންދިއުން. އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ވަރަށް ުއއްމީދުކުަރމޭ މި ބިލު މި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ނޑިތީމު ދާއިރާެގ  ޝުކުރިއްާޔ. މި ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ މިދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންޮގސްދެްއވުމަށް ޓަކައި ކަ

 ދަންނަވަން.   ަވަޑއިގެން ދެްއވުމަށް އަުޅަގނޑު އެދިޙައްމަދު ޙުސައިން ރިޔާސަތަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މު

ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޤާނޫނު  ރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒުދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެ  ހަނިމާދޫ 21.4އިޓަމު އެޖެންޑާ އަ -21.4

ގެނައުމުގެ ބިލު ބަހުްސ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ދެން ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ 13/::ނަންބަރު 

. މިހާރު މަޖިލީހުގައި ހިންގަމުން ގެންދިއުމަށް ެގ ދަށުނ21.4ް`. އެޖެންޑާގެ  ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅައޮންނާނީ. 

ވާ ޤާނޫުނ  ހުށަހަޅުއްވާފައި މުޖުތާޒު  މަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްވާ މަސައްކަތަކީ ހަނިމާދޫ ދާއި ހަމަޖެހިފައި

ވާހަކަފުޅު  ބިލަށް ގެަނއުމުގެ ބިލު ބަހުސް. މިބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަމާ 13/::ނަންބަރު 

ނޑަްށ  ދެއްކަވަމުން ގެންެދވި މެންބަރެއްގެ ވާހަަަކަފުޅު ނުނިމި ހުއްޓާލަްއވަން ޖެހިވަޑަިއގެންފައި ވާ ކަމަށް އަުޅގަ



  

ބެޭހ  ބިލާ . އެހެންވީމާ، މިޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމުނަދޫ ދާއިާރގެ މޭޒުން މަޢުލޫމާތުދެއްަވނީ. އެީއ ފު އިދާރީ

ނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވާނަން. ފުިރ މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ގޮތުން ެއ ޢިއްޒަތްތެ ްއޒަތްތެރި ނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިެދއްެކވުމަށް ައުޅގަ

ނޑަށް އަންަގަވއިއި ލީމު. ޢަލީ ސަމެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު ވަގުތު ފުރުޞަތުގެ  ދެްއވަީނ މިޝާރާތުން އަޅުގަ

ނޑު ފުރުޞަތުންވީާމ، ދެން ުނގަންނަވާ ކަމަށް. އެހެބޭނުންކުރައްވަން އެިދވަަޑއި އަރުވަންޖެހޭ ބޭފުޅަކު އަޅުގަ

ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން ޖަލްސާކުާރ  ވާ ގައިފިލުވާލުމަށްފަހު އެބަ ފުރުޞަތުއަރުވަން. )ަވގުތުޮކޅަަކށްފަހު( ލިސްޓުއޮޅުން

ޖެހެީނ ންއިރު ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަަވގުތު ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ިތއްބެވި ބޭފުުޅންނަށް ބަަަލައިލާ ގައި މިމާލަމު

ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް 

 އަރުަވއިިފން. ޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަ

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 ގެަނއުމުގެ ބިުލ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިބެހޭ ޤާޫނނަށް އިޞްލާޙު ޖޭގެ ޓޫރިޒަމާިދެވހިރާއް 13/::ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ފައި އޮތީ އެ މެންބަރަކީ ޑީ.އާރު.ީޕގެ މެންބަރެްއ ލިަިބިނަށް މަޢުލޫމާތުއިުރގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ތަނަށް ހުށަހެޅުއްވި

ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ޢިކަމަށް  ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ހުންނެވީ ދާދި . އެކަމަކު، މިއަދު އަުޅގަ

ދުވަހުަގިއ  . އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގައި ކުރީއަކަށް ވަޑަިއގަންނަވާފަ ފަހުން އުފެދުނު ކޮންމެވެސް އެހެން ޕާޓީ

 އެ ،އިފިވެސް ދޫކޮށްަލއްަވއިފި ުނވަތަ ވަކި ކޮށްލަްއވަ  ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއ ތިއްބެިވ ބޭފުޅުންެގ ފުރުޞަުތތައް

ބިލަށް ބަހުސްކޮށް ނިމޭތަނުން  ބަދަލުވެގެން. އެަެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މި ންނަކީ އަމިއްލަ ބޭފުުޅންނަށްބޭފުޅު

ެއއް ަދއްާކފައި ޚިޔާލުތަްއ ހުށަހަޅާފަިއ  އޮތް ހުރިހާ ވާހަކަ  ގެ ފިކުުރގަިއ ލެވުުނ ބިލެކޭ ިކޔާފައި އަނެްއކާ މިއާރު.ޕީ ޑީ.

ނޑު ާވހަކަ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމާ އަނބުރާ ނުގެންދާނެތަނުން ބިލު  ދެން އެ އްކަނީ. ވަގުތު ވަރަްށ ދައެީކގަިއ އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތްއިުރގަިއ ވަރަށް ޮބޑަށް  ބިލު ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މި އެހެންވީމަ.މު. މުހިއް

 އި ތިބި މީހުންގެ ވޯޓު ހޯދުމަށް ކަމަށް ލަފާ މިކުރެވިަފއި މިއޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީގަ ބައްޓަން

 4 ،މިލިޔަން ޑޮލަރު 8ރަށް ކުރީ ސަރުާކރުން ބަލާއިުރގައި ފަސްދޮޅަހަކަްށ، ހަތްދިހަ ވަރަކަށް ގޮތުން  ކުރެވެނީ. އެ

ވެްސ   ވާ ކަމަށް މިލިޔަްނ ޑޮލަރު ެއޑްވާންސަށް ނަްނގަވާަފއި އަދި ޭއގައި ޖެހިަވަޑއިގެންފައި  6މިލިޔަން ޑޮލަރު 

ނޑު މި ކުރައްާވފައި ާވއިރުަގއި މިއަދު ެއ ދަންނަަވނީ. މި ފައިސާ ބޭނުން މީހުން ދައްކާ. އެ ވާހަަކއެއް ނޫން އަޅުގަ

އިރުަގއި  ބިލު ގެނައި އެ ފަރާތްތަކަށް ލުއެއް ދިނުމުގެ ނަމުގައި މި ،ފަރާތްތަކުން ރަށްތައް ނުހެދި އޮތީމާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންެގ  މިޗަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ ލާޒިމްކުރާ ގޮްތތަކެއް މައް 

ންމާފަ. އެހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުން އެ ޤާނޫނު ފާސްކޮށް ނި ބެހޭ ޤާނޫނެއް ހަދައި، ވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާ މަޖިލީހުން މި 

ގެްނ ތިބެޭވނެ އެްއވެސް ަބޔަުކ ތިބެވޭނެ ވެއަށް ބަރީޢަ  ާވ އެްއޗަކަށް ބަާލއިރުަގއި ެޓްކސް ބުނެފައި  އެ ޤާނޫނުަގއި



  

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ފަހަރުގައި ވެދާނެ ކޮންމެވެސް ބަންގާޅު ކުއްޖަުކ އެބަ އުޅޭ ކުީރގައި ޯރޔަްލ  ކަމަކަށް އަުޅގަ

ޓަކައި އޭރުަގިއ  ބޭފުޅަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ފެމިލީ ތެރޭގައި އުޅުނު ކުއްޖަކު ވަރަށް ގިނަ ރަށް ނަގަިއގެން. އެ

ނޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން މިއަދު ެއކަން އެ  ން އަމާޒުކޮށްަފއި ޮއތް ކަމަކަށް.އާރު.ޕީޑީ  ވެސް ވެދާނެ. ެއކަމަކު، އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިފަަދ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަަޅއިގެން  ގޮތަށް ކުެރވޭނެ ކަމަކަށް. ާއދެ، އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ިވސްނުމުގެ ތެރޭަގއި މިއަުދ އް ރަނަގޅު ކޮށްލަން މި ވިސްނާ އެޤާނޫނުން ބަ އިން ޓޫިރޒަމު ދިވެހިރާއްޖެ

ން ވެސް އެހެން ކޮފީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ސަރުކާރުން އެކިެއކި ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާ، ބޯފެން ނުވަތަ ދެ

އް ދޫކުރަމުންާދ އެޅުމުގެ މަޝްރޫުޢގެ ތެރެިއން ރަށްތަކެަޓކަިއ އެގްރިމަންުޓކޮށްގެން ގެދޮރު  ވަޅުލުމަށްވިޔަްސ ހޮޅި

އެްއ އަެނއްކާ މި ސަުރކާރުން ރަށް ދޫ  މަންޒަރު. މިކަން ކޮށް ނިންމުމަށްފަހުގައި ދެން އަނެްއކާ ީމގައި ހުރިހާ ފައިދާ

ވާހަކަތައް ދައްކަން ފަށާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަކަްށ  މީޑިޔާ އަށް އަރާ އަނެއްކާ މި، ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ވަގުތު

ކުރަްނ  އެއް ގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުވަތަ ރަށެއް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އޮންނަ ރަށެއް ނަގައިގެން ިވޔަފާރިނުފެނޭ ސަރުކާރު

ކަެމއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޞަތުދީފައި އޮތުމަކީ އެއީ ރަނގަޅުކުރެވޭެނ ފުރުއުޅޭ މީހަކަށް ވިޔަފާރި

އަހަރު ދިނުމުގެ  6އަހަރު،  5ރިހާ މީހުންނަށް އަނެއްކާ އިތުރަށް ޤާނޫނެއް ހަދާފައި ކުރިން ކުލި ނުދައްކާ ތިބި ހު

ވެސް ސަރުކާރުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިތަެކއް ދެްއވަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުެރޭވ.  ިމއަދު ،ބަދަލުގައި

އެއް ިމއީ. ހުދުފުށީެގ  އެއް ިމއީ. ވަރަށް މަޝްހޫރު ވާހަކަ މަޝްހޫރު ވާހަކަ ަޑއިގަންަނވާނެ ޅ.އަޮތޅު ހުދުފުށި.އެނިގވަ

ކުލި ނުދެއްކިފަިއ ެއއް. އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން  ނގޭ ވާހަކަނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް ވެސް އެައކީ ައޅުގަ  ވާހަކަ

ެއކަން އެ ރަްށ ތަރައްޤީކޮްށ  ވަނީ ުމއްދަތެއް ދީފަ. ފުއްޓަށް ެވސްމި ސަުރކާުރ އައިމަ ވެްސ ހުދު އޮވެަފއި ެއކަމަކު

ނަޑށް ނޭނގިގެން މި އުޅޭ ކަން ޤާނޫނަކުން ކުރަން މި ަޓކަިއ ދެން މި އުމަށްކުރިއަށް ގެންދި އުޅެނީ.  ކަމެއް އަުޅގަ

 ތިމަންނަމެން މި ބޭފުޅުން ކައިރީގައި ބުނަންވީނު  ވާނެ ނޫންތޯ ޤާނޫނު ހިފައިގެން ގޮސް އެމިއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު

އެހެންވީމާ، އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް ލާރިކޮޅެއް ެއއްެޗްއ ތަނަކު ނެތޭ.  އެއް މި އުޅެނީ އިޞްލާެޙއް ލަިއގެނޭ މެޖޯރިޓީ

މަުދ  ،ެގ ކުރީަގއި ތިބި ގޮތަށްލީ އިޞްލާޙަކީ. މިއަދު ޓޫރިޒަމު އޮތީއޭ ތިމަންނަމެން ހޯދަން ދިޔައިމަ ދެއްޗޭ. މި

ންމެ މީހަކަށް ގެ ސަރުކާރުން ޚާއްޞަކޮށް މި ބަލަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮއަންނަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ބަޔަކަށް ނޫން އަމާޒުވެގެން މި

ގެންދަީނ  ދިނުމަށް. ބަޔަކު ކިތަންމެ ރުޅިއަޔަްސ އެކަން މިމިއަށް ވަދެވޭނެ ފުުރޞަތެއް ހޯދައި އެ ފުރުޞަތު ވެސް

ގޮސް ރިޯސޓެއް ހަދަްނ މަސައްކަތްކުެރވޭ ގޮތަށް ވެލަިއގެްނ ކަށް އެއްަބއި މީހަ ކުރަމުން. ހަމަ ކޮންމެ ދެ

މިއަދު ރާއްޭޖގެ އެަތއް ބައިވަރު ރަށްތަެކއް މިކަމަށް ދޫކުރެވިގެން ދާއިުރގަިއ  ދާއިުރގައި އަނެއްކާ ކުރެވެމުންބައްޓަން

ނޑުމެްއޗަކުން ަރއްޔިުތންނަށް ފައިދާމިއިން އެ ން ޤާނޫނެްއ ބައްޓަންކުރާއިުރަގއި މިހާރު ނުލިބޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

ން ކުރުމަކީ އެއީ އެްއގޮތަކަްށވެްސ ކަޓަކައި މި ަގއި ތިބި ބައެއް މީުހންގެ އަތުން ބަެއއް މަންފާ ހޯދުމަށްޓޫރިޒަމު

ބޭފުޅާ. މުޖުތާޒަށް  ވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނުވެސް ނެތް މިއަދަކު އަދި އެކޮށްގެން 



  

 އިމުވެސްގެން ކުެރވިފައި އޮތް ކަެމްއތޯ؟ މިހާރު ހަމަ ގަދަްއަކއިމިއީ ކިހާވަރެްއގެ ބަޔަކާ ވާހަކައޮތް  ދަންނަވާލަން އެބަ

ނޫނީ ކޮންމެވެސް ފާރިޝް މައުމޫނަށް  އިފުށީގެ މައްސަލަިއގަކުރާ ކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ ހުދުބޭފުޅާ މަސައްކަތް ދެން އެ

ްނ އެކަ އިބައިގަ ކުރީ  ކަށް ފައިދާ ކޮށްދޭން މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އެކަމަުކ، މިއަދު ސަރުކާރުން މާއެކަހަލަ ބޭފުޅަ

ިއސް ލީޑަރު އެ ގެންގުޅުްއާވ  ގެ އެންމެޑީ.އާރު.ޕީ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރު ތަސްމީނުކުރަން ނިންމާފަ. މިއީ ފިކު

ދެ  ،އިނދެ ފަރާތުން މީހުންނާ ދެ ،ވަރި ސާބިތުކޮށް ،ކިތަންމެ ދުވަހެއް. މިހާރު އެ ދެބައި މީހުން ވަރިވެނިންމެވިތާ 

ރަންވީ. މިއީ ގޮތަށް ކު ންތޯ މިކަން މި. އެހެން އޮތް ކަމެއްަގއި ކީްއކުރައޮތީ ބަދަލުވެފަ މުޅިން އެތި މި  ،ޕާޓީ ހެދި

ޓަކައި ކޮށްދޭ ކަމަކަށް.  ފަރާތަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށްފަހަރުގައި ވެދާނެ ދިޓީވީްނ ހިންގާ ވެރި

ގެނެޭވއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ވެސް އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ މި

ވާ ަބއެއް ރަށްރަށް އެބަހުރި މާެލ  ޓަކައި ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުން ދޫކޮށްފައި ބިން ދަތިވެގެން މީހުން ދިރިއުޅުމަށް މާލޭގެ

ތޯ ދޫކޮށްފަ. ކޮށްފައިއޮތީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ބިޑު ފެންފުއްޓަކީ. އެ ރަށް އެރުެވސް. އޭގެތެެރއިްނ ރަށެއް މީ އަތޮޅުަގއި

ނޑު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ބިޑުނުކޮށް އެ ރަށް ނަގަިއގެން އުޅޭ ކަ މުގެ ޝަުކވާ ވަރަްށ ބޮޑަށް ކުރަމުން ގެންދޭ. އަޅުގަ

ގޮވާލަން މިހާރުން މިހަރަށް މި މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް. މި މައްސަލަ ބައްލަަވއި، މި ކަމުގައި ގޮތެއް ހޯއްެދވުމަށް. 

ހުިރ ލާރި ާއއި ިދވެހި ދައުލަތަށް  އޭރަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ެއނގޭނެ މިކަން މި ވަމުންދާ ގޮތް. މިތަނަށް ދަްއކަން

ފައިސާނުދައްކާ ހުިރވަރު. ެއހެންވީމާ، މިކަހަލަ މަދު ބަޔަކަށް ޓީީވގެ ޕްޮރގްރާމު ގެެނސްދޭތީ، ނޫނީ ޕާަާޓީ އަްށ 

ނޑުމެންގެ ސަރުާކރުން މިއަދު މި އޮތީ ވަރަށް  ތާއީދު ަުރާތީ ކޮންމެހެން އެހެން އެކަން ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅުގަ

މިކަން ހުޅުވާލާފަ. ޫޓރިޒަމް ވެސް މިއޮތީ އެ މީހަކާ އެމީހަކު އަތްފޯރާ ހިސާބަށް ގެނެއްސަ. އަތުޖެހުނު ކޮންމެ  ފުޅާކޮށް

މީހަކު ޕްރޮޖެކްޓު ހަދައިގެން ގޮސް ރަށެއް ނަގަްނވީ. ނެގީާމ ބޭންކުތަކުން ބަލަހައްޓައިގެްނ ނުތިބެ ބޭންކުތަކުން ފައިސާ 

ހެއްގެ ފައިބުޑަށް ގޮްސގެން ލާރި ހޯދާކަށް. ފަޅުތަކާ އެްއޗެހި ވެސް އެހެރީ. ެއ ވެސް ދޭންވީ. ކޮންމެހެން ނުޖެހޭނެ މީ

މީހަކަށް ހިއްކުނިއްޔާ އަތުޖެހުނު ޑުރެޖަރެއް ހިފައިގެން އަިއސް ހިއްކަންވީ. ިހއްކާ މީހަކަްށ ނޫން އޭގައި ހަޭޅއްަލވަންީވ 

ނަޑއެޅިފަ. މިހެން މިކަން އަކީ. އަތުޖެހުނު ކޮންމެ މީހަަކށް ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް. ަގާވއިދުތަ ކާިއ އުސޫލުަތއް އެހެރީ ކަ

އޮްއވާ މިހާރު މި ފެންނަނީ ަވކި ބަަޔކު މުށުތެރެއަށް ިމކަން ގެންނަން ވެގެްނ އަެނއްކާ ާރވަިއގެން މިކަްނ ކުރާ ތަން. 

ދުކުާރ ދެތިން ހަތަރު އެއީ ޓޫރިޒަމުަގއި ވެސް ހަމަ މިހާރު ތިބި އެ ބޭފުޅުންނަށް މި ދެންނެވީ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަށް ތާއީ

މީހަކަށް މުޅި އެތި ލިބޭ ގޮތަްށ މިކަން ބައްޓަންކޮށްލުން. ީމެގ އެންމެ ދެރަކަމަކަށް ވަނީ މިކަހަލަ ކަންކަމުަގއި އިނގޭޯތ 

ސަރުކާރާ ވާހަކަެދއްކުމުގެ ފުުރޞަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެބަ އޮތް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 

އް ފާސްކޮށްގެން އެ ާޤނޫނަކުން އެކަން ކުރާނެ ކަމެްއ ނެތް. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ އެމް.ބީ.ސީއާ ބެހޭ ޤާނޫނު. ޤާނޫނެ

މިއީ ދާއިމީ ބޮޑު ވާހަކަ ެއއް. އެމް.ބީ.ީސގެ ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ އުުފއްލައުފުއްލާަފއި މި ތަނުގައި ޖަހަޖަހާފައި އެ 

ވާ އެމް.ބީ.ސީ ާޤނޫނުން މި ވާ ގޮތަކީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި އެނިގވަަޑއެއްުނގަންނަ



  

ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ބިރުަދއްކާ ކަހަލަ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފާނެ އެްއޗެހި.  ކޮމިޓީ އޮންނަ ގޮތަށް މި ޮއންނަންޖެހެނީ. ފަ

ށް ވެްސ ފާސްކޮށްފާނެ އެއްޗެހި. އަނެއްބައި ފަހަރު މަދަނީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުން މެންބަރުން ފަހާދުއްވަިއގަންނަ ގޮތަ

މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ މުޤައްިރރުކަން އިންނަ ބޭފުޅާ އަްށ މި ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރީމަ ޤާޟީގެ ލޯތްބާިއ 

އިހުތިރާމުލިބުނީމަ އެ ބޭފުޅާެގ މައްަޗކަށް ޙުކުެމއް ވެސް ނާދޭ. އެކަމަުކ މިހާރު މި މަޖިލީހުގައި ނެތް ުޙކުމްނުކުާރ 

ނޑު ކަންނޭނެގ ތަޙުޤީޤަކަށް ފޮނުަވއިގެްނ ުޙކުމެއް ނުކޮްށ ހުރި މީހަކަށް މިހާރު ބާކީ ހުރީ. އެހެންވީމާ، މީހަކު. އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ދާދި ފަހުން ވެސް  މި އުސޫލުން ކަންކަން ކުރަމުން ދާއިރުގައި އަުޅގަ

ހުންނަންޖެހޭ ބައެއް ރަށްތައް ހުންނަކަން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ކުީރގައި އެންދެރިމާގެ އަށް ވެސް

އޭގެތެޭރގައި ާޚއްޞަކޮށް ބޯހުނިއަލިބޭގެ ރަށް އެއީ އެ ާޢއިލާ އަށް އޮންނަންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ކަމަށް ބެލިފައި އޮތީ. 

އްކާ އިހަށް ދުވަހަކު އަެނއްކާ ފެިނއްޖެ އިލްޔާސް އިބްރާހީމު ެއ ރަށަށް ބިޑުކޮށްފައި އޮްތވާ. ދެން އެ ވެސް ވީ އަނެ 

އޭގެ ޑިއުޓީ މާފުކުރުމާއި މި ހުރިހާ ކަމަކުން އިލްޔާސަށް ރަށެއް ދޭން. އެކަމަކު މި ޮއތް ހުރިހާ ދުވަހު ސިޔާސީ 

މައިދާނާ ދުރުގައި ފިއްަލވަިއެގން އުޅުްއވާފައި އިހަށްރޭ ފިޔާތޮށިކުލައިގެ ގަމީހެއް ލަިއގެްނ އަޅުަގނޑު ހަމަ ޢާއްމުކޮްށ 

ގެ ގަިއަގއި ހުންނަ ކަމެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތަކަށް ހުންނަންޖެހޭނީ. ހަމަ ދަންނަވާނަން. އެއީ އެ މީހެއް

ނޑުފުށް ޖައްސަަވިއގެން ވަަޑއިގެން އެަބ އިންނެވި ވަރަށް ޑިމޮކްރަިޓކު މީހަކަށް ވެގެން. އެއީތޯ  ފިޔާތޮށިކުލަިއގެ ގަ

މެއް ކުރާ ކަމަށް ވަީނ ިވްއޔާ ޓޫރިޒަްމގައި މިހާރު ތިިބ ކަ ިރޒަމަށް ފައިދާކުރާޖޭގެ ޓޫއެކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ. ާރއް

މީހުންނަށް އެންމެ ފަސޭހައިން ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ ގޮަތަކށް އޮތީ ހުރިހާ ޕާޓީ އެއް އެްއކޮށް އެއްބައި ިކޔާފައި ނިކުމެ 

ކުަގއި މަސަްއކަތްކުރަްނ ސްކޫލްތަކުން ިކޔަަވިއގެން ނިކުންނަ ކުދިންނަށް ހުނަރު ދަސްކޮށްދީގެން އެ ތަނަށް ރިސޯޓުތަ

ފޮނުވުމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އެއީ ވަރަށް މުހިއްމުކޮށް ައޅުަގނުޑމެން ތާއީދުކުރާނެ އެްއޗެްއ. ކޮންމެހެން ސަރުކާރަށް ކުލި 

ނުދައްކަިއ، ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ކަންކަން ހައްުދފަހަނައަޅާވަރުގެ ޤާނޫނު މިތަުނން ފާސްކުރިއަކަސް ަބއެްއ 

ޤާނޫނުތަކަކަށް ޢަމަލެއް ވެސް ނުކުރޭ މީހުންނެއް. އެ ގޮތުން ލަފާކުރެވޭ މާިލއްޔަތު ޤާނޫނަށް ގެނެވުުނ  ކަހަލަ

އިޞްލާޙު. މާލިއްޔަތު ޤާނޫަނށް އިޞްލާޙުގެނެސް ނިމުނު އިރުަގއި އިދިޮކޅު ޕާޓީ އަކަށް ނޫނިއްޔާ ަދއުލަތުެގ 

މާލިއްޔަތު ކޮންޓްރޯލް ކުިރއަށް ގެންދިއުމުެގ ބާރު އޮީތ  މާލިއްޔަތަކަށް ގޮތެްއ ނުިކޔޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދައުލަުތގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް. ެއކަން މި ދޭންޖެހެނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ އަށް. 

ތަނަކުން ޤާނޫނެއް ފާހެއް  ނޫނިއްޔާ މިހާރުގެ ގޮތުން ނަމަ ދެން ހުރި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނަށް. އެ ގޮަތކަށެއް މި 

ނޑުމެން ެއކަން ކުިރއަށް ގެންިދއުމުގެ ުފރުޞަތެއް ދެޭވކަށް ނެތް. ޮސރީ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

އެއީ ެއކަން އޮތް ގޮތަކީ. ަމނިކުފާނަކަށް ނޫން މި ދެންނެވީ. އެ ފުރުޞަތަށް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ. ކަން 

ނުޑވެރިންނާިއ ހިނގާމަގު ބެލީމަ  އެނގޭނެ. މިއަދު ބައްަލވާ! މިއޮްތ ހުރިހާ ޒަމާނު މި ރާއްޭޖގެ މަްސވެރިންނާއި ދަ

ން ފެށިގެން  2:89ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަިއިއރުގައި  3119ފަޅުވެރިންނާއި ރަްއޔިތު އެްނމެން ކުރި މަސައްކަތް 



  

ނަޑިއެގންދާނެ. މިއަދު ބައްލަާވ ެއ ފާސްކުރެވިފަިއ ހުރި ފައިާސެގ އަދަދު ބަޖެޓުތައް ބަަލއިލީމާ މީހަ ކު ބިރުން ފިތްކަ

ބޭފުޅުން ކޮށްފައި ހުރި ެއްއެވސް ކަމެއް މި ތަުނގައި ފެްނނަން ނެތްއިރު ކުއްިލއަކަށް ާޕޓީ އެްއ ހަދައިގެން ިނކުމެ 

ގެ އަދަދާިއ އިުރގައި ަމއިބަދަ ިބންދި މީހުންގެ އަދަދާއި ޖަލުގެ މެރި މީހުންށް ފާޑުކީއެހެން މީހުންނަށް ސިޔާސަތަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ އިން ލާިރ ނެގި މީހުންގެ އަދަދާ މި ހުރިހާ އެއްޗެހިތައް ބަލައިލާފައި ނޫންތޯ އުޅެންޖެހޭނީ. މިހާރު 

މިތިބީ ވެރިކަމަށް ތަްއޔާރުެވ ތެޔޮލައިގެްނ ނިކުމެ، ދޯންޏެްއ ބާލާހެން ބާލަން ފަތްޖައިގެން ކަނދުދޮށަށް. އެހެނެއްުނވާނެ 

ޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ ހަމަހޭގައި އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ. ލާހިކެއް ނޫން ރައްޔިތުްނގެ އެކަމެއް ިޢއް

މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އެްއކޮޅަކަށް އަރަިއގެން ެއ ޕާޓީ އަކަށް ވަދެަވޑަިއގަަތސް ނުވެްސވާނެ އެހެނެއް. 

މް.ޑީ.ޕީެގ ކިުއަގއި ެވސް ައދި ބައެއް ބޭފުޅުން. ނޭނެގ އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ މިހާރު ވެސް އެބަ އުޅޭ ކަންނޭނގެ އެ

ނޑުމެންނާ އެކީަގއި އުުޅއްވަފާނެ. އެހެންވީާމ،  މިއިންނެވި ޢާޒިމުގެ ގޮެތއް ވެސް. ހަމަ ހިތް ބަދަލުވެއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

ދުާވއިރުަގިއ މިގޮތަށް މިކަން އޮތްއިުރގަިއ ސަރުކާރާ ދިމާލަށް އެއްެޗއް ބުނަން، ސަރުކާުރގެ ާވހަކަދައްކަން ތެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީސް ތެރޭަގއި ޭއރު ކަންތައް ހިނގާފައި ހުިރ 

ގޮތް. ވަރަށް ރަނަގޅަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ބޭސްފަުރާވ އަށް ސަލާންޖެހުން ވެސް މި އޮންނަނީ މުޅި ރައްޔިތުން 

މީހަކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު މިކަންކަން ކުރުމަށް  3ތެރެއިން މި ލިބެނީ މަދު އެންމެ ސަލާންޖެހީމަ އޭގެ

ޓަކައި ޓޫރިޒަމުން ފައިާދ ހޯދައިގެން ަދއުލަތަށް ލިބޭ އާމުދަނީ އެްއކޮށްގެން ކަންކަން ކޮށްކޮށް އޮްއވަިއ ބިލެްއ ިމ 

ނޑުން ފެށިެގން މާލެއާ ދޭތެރޭގައި ހުރި  އަންނަނީ. މިވެނި ދުވަހަކުން ފެށިގެން، އެވެނި ދުވަހަަކށް، ހުވަދޫ ކަ

ކަމެއް. މާލެ އަތޮޅުން  ނެ އެރިސޯޓުތަކުން ޑިުއޓީނެގޭނީ ެއއީ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކަށް ެފންނަ ގޮތަށޭ. އެހެނެއްުނވާ

ސިޔާީސ  އުތުރަށް އޮތް ރިޯސޓުތަކުން ޑިުއޓީ ނަގާނީ ިދވެިހ ސަރުކާރަކަށް ނޫނޭ އޭެގ ބާރު އޮތީ. ބާރު އޮތީ ފެށިގެން

ނޑުމެން ނުކުރާނަން. ނުވެސް  ޕާޓީ އަކަށޭ. އެހެެނއް ނެތް ދޫކުރެވޭކަށް ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އެކަން އެ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނެތް ކުރެވޭކަށެއް. ައޅުަގނުޑމެންނަށް އެނގޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރި ރަށްތައް ލިޔެގެން ތިބި މީހުންނާއި ރަށްތައް 

ނޑު ނަގަިއގެން ތިބި މީހުންނާއި ޕް  ރޮޖެކްޓުތައް ހިންގާފަިއ ތިބި މީހުންނާއި މާލޭގެ ބިމުން ގޯިތ ނެގި މީހުންނާ. އަުޅގަ

މިހާރު ވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މި ގޮވާލަނީ އިލްާޔސް އިބްރާހީމުގެ ގޯތިތައް އަަވހަށް ބައްލަވައިބަލާށޭ. ދިއްދޫ 

ނުވަތަ އެކި ގޮްތގޮތުން ހޯދާފައި ހުރި ބިންތައް، އެ ހުރިހާ އިބްރާހީމުކަލޭފާނު ނިޔާވެ ދިަޔއިރުަގއި އެ ބޭފުޅާ ހިްއކާފައި 

ބިންތަކެއް އިލްާޔސް އިބްރާހީމު ނަންގަވާފައި އޮތް ގޮތެއް ެވސް ބަލައިބަލާށޭ. މި އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން އަނެްއކާ ބޮޑު 

ނޑު މެން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ. ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް ހަދަިއގެްނ ނިކުމެ، އެކި ކަންކަން ކުަރމުން ގެންދާއިރުގައި އަުޅގަ

ަދއުލަުތން ނަހަމަގޮތުގައި ހޯދި މި ހުރިހާ ލާރި އަކީ ެއއީ މި ބިލު  ދެން މިކަންކަން ކުރުމަށްފަހުގައި މިއަދު މި އުޅެނީ

ހުށަހަޅައިގެން ޓޫިރޒަމުގެ މީުހން ހެޔޮކަމުން ދިން ެއއްޗެޭކ ކިޔަިއ، އެ މީހުން ބޮލުަގއި ައޅުވާފަިއ އެ މީހުންނަށް ެވސް 

ނގި ވަގަށް ދަބަހަށް އަޅަިއގެން ޑޮލަރު މި ތަނަށް އެތެރެކޮށްގެން، ބޮޑު ައގުަގއި މާރުކޮށްގެން ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ނޭ



  

މަސައްކަތް ހިންގަން. ނުކުރެޭވނެ މި ފަހަރު އެކަންވާކަެށއް. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޢާއްމުކޮށް އެބަ ގޮވާލަން 

ނޑުމެން ހަޅޭއްލެވީމު ޖަލުޭގގައި އީވާން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ތިޔަ  ޕާޓީތައް އުފައްދަމުްނދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑަށް ގުޅާފައި ުބނީ، އަލަށް އުފެދުނު ޕާޓީއަކުން ތައްޔާރުކޮށްފިޔޯ ޖަލުގޭަގއި  ނަސީމު މަރުވެގެން. ރޭގައި މީހަކު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މި ަސރުކާރުގެ ބޮ ުލގައި އެކަން އެުޅވުމަށް ޓަަކއި. ައޅުަގނޑުމެްނ ތިބި މީހުންނަށް ޒަހަރުލާން. އެއީ އަުޅގަ

ވަރަށް ގާތުން ބަލާނަން. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ބަލާނަން ޖަލުޭގގައި ތިބި މީހުންނަށް ޒަހަރުީދގެން މީހަކު މަރާލަން ކެރޭތޯ. 

ން އެކަން ކޮށްފާނެ. އަޅުަގނޑުމެނަކަށް ދުެރއް ނޫްނ އެއީ އަީކ. ކުީރގަިއ ވެްސ ބަޑިޖަހާ މެރި ބަޔަކު މީހަކަށް ާލރިދީގެ

އަދި މި އަޑުިއވެނީ މާލޭގެ ބޯފެން ބޭނުންކުރަން ހުރި އެއްޗިއްސަށް ވެސް ޒަހަރުލާން މަސައްކަތްކުާރކަން. ކޮންމެހެން 

އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ުނގޮްސ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަމެއް ހާސިލުކުރީމަ ނިމުނީނޫންތޯ. މައުމޫނާ އެީކގަިއ މި ުއޅޭ 

ެއ އެންމެން އުޅެނީ މަރުވާން. އެންމެ ފަހުން މި މީހުން އެކަނި ދުނިޔޭގައި ތިބެންވަނީ. ިމ  ބައިަގނޑަށް މި ވާ ގޮތަކީ

ނޑު ކުރީަގއި ބުނިހެން ސާޅީހެއް ހަމަ އެއް  ނޫން ގޮތަކަށް ކަމެއް ވިސްނޭ ތަނެއް ނާދޭ. އަތްބުރިވެލަޔާ ލައިގެން އަުޅގަ

ދާ ނިމޭއިރުގަިއ ދެން އުތުާރއި ދެކުުނގައި އެހެން މީހަކު ނުވޭ. ެއކަމަކު އިޝްތިހާރު ޮގވިއިުރގަިއ ހީވަނީ މި  ޕާޓީ ހަ

ހަމަވީ ވެސް މަގުމަތިން ދިޔަ މީހުންނަށް ގޮވާ އާދޭސްކޮށްގެން. ރަނގަޅަްށ  :412ދަތުރުކުރާނެ ފަދަ ވެސް ނީންނާނޭ. 

ނޑު ވަރަށް މިހެން ނުބުނާ ން މަސައްކަތް އެަބ އައި.ޑީކާޑު ބެލިނަމަ ޭއަގއި ތިބޭނެ ސާޅީހަކަށް ބަންގާޅިން ެވސް. އަުޅގަ

ނޑު ެއ ވާހަަކ ބުނެލާފައި މި ތާ އިށީންނާނީ. ައޅުަގނުޑ  ކުރަން. އެމް.ީޑ.ޕީ އަްށ ެވްސ ލިބުނު ދަޢުވަތެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީން އެތަނަށް ފޮނުވީ އަުޅަގނޑުމެންގެ އެންމެ އިސް ެއްކޓިވިސްޓު ދުންމާރި ނާޒިމު.  އަުޑއެހީމު، އަުޅގަ

ބޭނުންވޭ މި ވާހަކަ. ދުންމާރި ނާޒިމު އެ ތަނަށް ދިޔައިމާ ެއ ވާހަކަ ދެްއކި. ައޅުަގނުޑ  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން

އަުޑއެހީމު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ބުނި އަޑު ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ކިޔެވި މަކުތަބެއް ނޯންނާނޭ. އޮތް ފާހެއް ނޯންނާނޭ. 

ދާޅުވާ އެންމެ ބޮޑު ިސޔާސީ ޕާޓީެގ، އެންމެ ގިނަ އެހެންވީމާ، ދެން ެއވަުރގެ މީހަކު މިއަދު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެއ ވި

ޢިލްމުވެރިން ތިބި، ތަންދޮރުދަންނަ މީހުން ތިބި، އަދި މިރާއްޖެ ނުދެކޭ ފަދަ ބޮޑު ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިއަކު ހުރި ޕާޓީ 

ނޑު ނުދެކެ ނޑާއި ދުންމާރި ނާޒިމަކާ އަުޅގަ ނޑު. ދެން އަޅުގަ ްނ އެއް. އެ ޕާީޓގެ ޗެއަރޕާަސނަކަށް މިހުރީ އަޅުގަ

ނޑަށް ީހވަނީ އޭަނެގ އަތުަގއިހެން. އެހެންވީމާ،  ޑިގުީރގެ ގޮތުން ވަކި ތަފާެތއް ހުރި ކަމަކަށް. ސެޓްފިކެުޓ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅާ އެ ަތނަށް ފޮނުވީ. ފޮނުވީމާ، މިަކން ވެސް ވެއްޖެ މަްއސަަލ އަކަށް. ކޮބައިތޯ ީމގަިއ، 

ން. އަޅުަގނުޑމެންނަކީ ބޯމައްޗަށް ދޮލަނގުނަގަިއގެން ފުރޭތަ އެރީމަ ދުިވ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ނިކަމެތިން. އާދަިއގެ މީހު

ނޑުމެްނ  ޒަމާނުގައި ދުވިހެން ލޯތަބައްަތއް ހިފައިގެން ފާސްދައްކަން ދުވާ ބައެއް ނޫން. އަޅުަގނުޑމެންގެ ފާހަކީ އަޅުގަ

ލްމާއި ދުނިޔޭގެ ކަންހިނގާ ގޮތާިއ އެތެރޭަގއި ހުންނަ އެއްޗެހި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ަތޢުލީމާއި ހުނަރާއި ޢި

އަހަރު ޖަލުަގއި  5އަހަރު ވަންދެން  41އިރުހިނގާ ގޮތާ، ތަޖުރިބާެގ އަލީަގއި މި ވާހަކަދައްކާނީ. އެހެންވީމަނޫންތޯ 

އަހަުރގެ ވެރިކަެމއް  41އޮވެަފއި ނިކުމެ، އެ ފެިށ މަސައްކަުތގައި ވީ ަބޔަކާ ެއކީ ެއ ައއި ގޮތަށް ައއިްސ 



  

މި ތިބެނީ ފައިހަލުވާލަހަލުވާލާ. ރައްޔިތުން އެ ތިބެނީ އުފަލުން. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ދަންނަވަނީ.  ބަދަލުކޮށްފައި

ނޑުމެން ަވނީ  ނޑުމެންގެ އެަބ އޮތް  37ޕާލިމެންޓަށް އަޅުގަ . އުފަލުންނޫންތޯ 45މެންބަރުންނާ އެކީގަ. މިއަދު އަޅުގަ

ށުގަ. އެހެންވީމާ، މި ގޮތަށް އޮތް ަކމެއް މިއީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ މީހުން އެ އަންނަނީ. ހެވިފައި ނޫންތޯ އެ ތިބެނީ ރަށްރަ

ޓޫރިޒަމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގައި މަސައްކަތް މި ކުރައްާވ، ޚާއްޞަކޮށް ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޖްތާޒަށް 

ަމސައްކަތްކޮްށގެެނއް ތި ކަެމއް ދަންނަވާލަން އޮތީ، ިތކަން ުނކުރަްއވާށޭ. ބިލު އަނބުރާ ގެްނދަވާށޭ. ތިޔަ ގޮތަށް ިތޔަ 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާަލން އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ިވޔަސް އަދި ކޮންމެ ބަެއއްގެ ވިަޔސް  ކޮޅެްއގަ އެއް ނުޖެހޭނޭ. ދެން އަުޅގަ

ސިޔާސީ ގޮތުން މަސައްކަްތުކރަންޏާ ނިކަން ރީތިކޮށް ވާހަކަދައްކާލަިއގެން ސިޔާސީ ގޮތަްށ އުޅެން އުޅޭށޭ. ނުވިސްނާށޭ 

މިއީ އެ ުދވަހޭ. މިއަުދ ކުރީަގއި އޮތް ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެަެން ކަތީބުން އެ ބޭފުުޅން ބޭނުންފުޅުކުރެއްވި ގޮތުން  މިއަދު

ކަތީބުންގެ ނަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން އުވާލީ. މިހާރު ތިބޭނީ ކައުންސިލަރުން. ވަރަށް ރީތި ނަމެއް، ކައުންސިލަރުން. 

ނޑުމެން ޤައުމު ހިންގަމުން މި ދަނީ. ލީޑަރޝިޕު ވެްސ މުޅިން މި އުޅެނީ ބަދަލުކޮ ށްލަިއގެން. މިަކހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ާތއީދާއި ލޯތްބާ އެީކގަ. އެހެްނވީމާ، ރަްއޔިުތންނަށް ކޮންމެހެން ކަންކަން އޮޅުވާަލއި، ކަންކަން އިތުރު 

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ އިނގޭތޯ ކަތީބުކަ މާ އެއްޗެިހ ބެހުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެތެރޭ ގޮތްގޮތަށް ދައްކާނެ ކަމެއް ެނތް. އަޅުގަ

ނޑުމެން ލައްވާ ގޮވާނެ ކަމެްއ  ރަށްރަށުގައި ބޮލާފޮށާއަަޅިއގެން މީހުން ދުވެފައި ހުރިވަރު. ެއ ހުރިހާ އެއްޗެހިތައް އަުޅގަ

ނޑު ނިންމާލަމުން ވެްސ  3124ނެތް. މިހާރު ހުންނާނެ ސޤވުކޮށްފައި ހާުޑޑިސްުކގައި  އަށް ބަހައްޓާފަ. އަުޅގަ

ޝާހިދުގެ މަޤާމުން އެ ބޭފުޅާ ވަކިކުރުމޭ. هللا ދަންނަވާލަން އޮތީ ޑީ.އާރު.ޕީން މިހާރު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަކީ ޢަބްދު

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝާހިދު ވެސް މި ކަމާ ވިސްނާވަަޑިއގަންނަަވއްޗޭ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަަަތްެތރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ބަހުސް ހިނގަމުން މި ދާ މައުޟޫޢަކީ ހަނިމާދޫ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި

ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމާ  3/::ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖްތާޒު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ުޅ ދައްަކވަން އެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނަުއމުގެ ބިލު. މި ބިލަށް ވާހަކަފު

ނީޑގައި ދާދި މަދު ފަހަރަކު އިށީނދެ އިންނަ މީހަކަްށ  ލިސްޓުން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން މި ގެންދަނީ. މި ގޮ

ނޑު އެއް  ޗެއް ދަންނަވާލަންޖެހެނީ. ވާއިުރ، ދާދި މަދު ފަހަރަކު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ މުޚާތަބުކޮށް އަޅުގަ

ނޑު ިތޔަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ  އެހެންނަމަވެސް މި ގޮނީީޑގަިއ މި ތަންވަޅު އިން މީހެްއގެ ހައިސިއްޔަތުްނ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގައި އެކަަށއެޅިފައި ާވ  66އަރިހުަގއި ދަންނަވާލަން ހުށަހެޅިފައި ވާ ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. ަގވާއިުދގެ 

ނޑަށް ފެންނަމުން އެ ކަށަެއޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެިރ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމުކުެރއްވުުމގެ އާދަ އަުޅގަ

ނޑަށް ވާނެ. އަދި މި ޖަލްސާ އަުޑއައްަސވަމުންގެންދަވާ ބޭފުޅުންނަްށ  ދިޔުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަަމޖެހުމަކަށް އަޅުގަ



  

ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވާނެ. މި ވާހަަކ ދެން ައޅުަގނޑަށް ީވހާ ލުއިކޮށް ދަންަނވާލާފައި ވެސް ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ އެަފދަ 

އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަުތއަރުަވނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް. ގަލޮޅު ދެކުުނ 

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު.

 

    ހަކަދެއްކެވުން:ވާލޫފު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ބިލު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ހަިނމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވިލިމާފަ

 މަނިކަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ކެވުން:ވާހަކަދެއް އިން މަނިކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަ ވިލިމާފަންނު

ނޑަކީ ހަމަ ވަރަށް ރިޔާސަތަށް  ނީޑަގއި މަޑުކުރާ މީހެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ ވަރަށް އިހުތިރާމާ އެކީ މި ގޮ

ނޑަްށ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ިވދާޅުވެދެްއވި ޖުމްލަ ައކުން  މަދު ފަހަރަކު ނޫން ގިަނ ފަހަރު. އަުޅގަ

ބަދަލެްއ  އޮޅުންއަރާީތވެ ސާފުކޮށްލުމަށް ޓަކައި. ސާުފކުރުމަކަށް ނޫން ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަގަނީ މި ތާ . އެކަމަކު ހާލަތަށް

ނޑު ދެކެން. އަޅުަގނޑު ހަމަ ގައިުމވެސް ނުދެކެން ޢިއްޒަތްތެިރ  އައިމަ ެއއީ ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ވަރަކަށް މިނެޓުގެ ެތރޭގަ. ެއކަމަކު ޢިްއޒަތްތެިރ  21ރައީސް، މަފްލާ ައޅުްއވަިއގެްނ އިންނަވަނިކޮށް ދެންމެ މިދިޔަ 

ނޑަށް ދޭހަވީ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސަށް، އަުޑއިިވވަަޑއިުނގަންނަވާ ކަމަށް މަޖިލިސް ތެރޭަގއި ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުން އަުޅގަ 

ދެކެވުނު ެއްއވެސް ވާހަކަ ެއއް. ދެންމެ ހުޅުހެންވޭރު ދާިއރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ހިތު ހުރިހާ އެއްޗެްއ 

ންތޯ ކަންފަުތގަ. ެއއްގޮަތކަށްވެސް އަޑުީނވޭ ގޮތަށްޯތ ގޮވާަފއި ދިޔައިރު މަނިކުފާނު އިންނެވީ މަފްލާ އެއް އަުޅއްަވއިގެ

 އިންނެވީ. ެއއީ ހަމަ ސުވާެލްއ ހަމަ ކޮށްލަންޖެހޭތީވެ، އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލީ. 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ނޑު ޖަވާބުދާރީވާކަެށއް ނެތިން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަންޖެހުނު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތިޔަ ދެއްެކވި ވާހަކަ ައކަށް އަުޅގަ

ކުރު ވާހަކަޮކޅު ދެންނެވީ ެއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާަހކަފުޅުދައްަކވައި ނިމުމާ ގުިޅެގން. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު.

 

  ހަކަދެއްކެވުން:ވާލޫފު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

ޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ އެ މައުޟޫޢުގެ ތެރޭަގިއ އާދެ، ޝުކުިރއް

ނޑު އެންެމ  ނުޑގެ ވާަހކަ ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތްުކރާނަން. އަޅުގަ ނޑު ވެސް އަުޅގަ ވާހަކަދެްއކި ގޮތަށް އަުޅގަ

ންގަރޕްރިންޓު ޖައްސަވާަފިއ ތިމަންނަ މި ސަރުކާރު ފުރަތަމައިނުންވެސް ދަންނަވާަލން ބޭނުންވަނީ އަމިއްލައަށް ފި

އަހަރު ވެސް ޖަލުގައި ބައިންދާނެ.  31އަހަރެއް ނޫން  5ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ވައްޓާލަން އުޅުނީ ކަމަށް ބުނީމަ 

ތް. އަދިވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކުރެވުުނވަރު ކުަޑއީއޭ. އެހެންނޫންނަމަ މިހާރު ބައްލަވާ! މިހިރީ އުޅުއްވާ ގޮ

ސަލާމަތެއް ނެތެއް ނޫންތޯ މީނައާ ހެދި. މުޅި ޤައުމުގެ ދުަވސް ދުއްވާލަނީ. ޤައުމު އެކަްނޏެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

ގޮސް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ުދވަސް ެވސް ދުްއވާލަނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ ަވރަށް ޕޮޕިއުލަރ ސަރުކާެރްއގެ ގޮތުަގއި ވެރިކަމަށް އަިއއްސަ 

މި އޮތީ ތޮޅިއަށް ގޮއްސަ. ެއއީ އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅެުމންގެންދާ މީހަކީ ރީކޯ މޫސާ މިއަދު މި ހިސާބަށް އައިއިރު 

ނޑަށް ނޫހުން ފެންނަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެީކގައި ާވހަކަ ނުދައްކާނަމޭ ބުނި އަޑު.  މަނިކު. އިއްެޔަގއި ވެސް ައުޅގަ

ކޭނޭ. ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ލީޑަރު އިބްރާހީމު އެކަމަކު ދެންމެ ވިދާުޅވި ިތމަންނަމެންނަށް އަބަދުވެސް ވާހަކަދެއް 

މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ކައިރީަގއި ރީކޯ މޫސާ މަނިކު މިހެން ބުނެފައި އެބަ އޮތޭ އަހާލީމާ ބުނީ ނޫނެކޭ ތިމަންނަ އޮންނާނޭ 

ަބއްޕަ. ނުބަިއ  މިހާރުަު ވިދާޅުވެަފއި ހަމަ ވާަހކަދެއްކުުމގެ ފުރުޞަތުއޮންނާނޭ. އެހެންވީމާ، މީނައަީކ މުނާފިޤުންގެ ވެސް

ނުލަފާކަމުގެ ވެްސ ބައްޕަ. ދޮގުހެދުމުގެ ވެސް ަބއްޕަ. މިާތ ހުންނަވަިއގެން ކޮންފަދަ ުނބައި ދޮގުޯތ މި ހަދަނީ. މުޅި 

ޤައުމުގެ ުދވަސް ުދއްވާލުމަްށ ޓަކައި. ރަްއޔިތުންގެ މެުދަގއި ފިތުނަފަސާދަ އުފެއްދުމަްށ ޓަކައި. މިހެން މިކަން ކުރާ 

ނޑުމެންނަށް ވެސް ދެްއކޭނެ ބަިއަވރު ވާހަކަ ވެސް ހުންނާނެ. ކަމަށް ވާ ނަމަ އަ  ޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ަކންތައްތައް ެވސް ހުންނާނެ. އެންމެ ދުވަހަކު މި ތަނުގައި ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިވުނީ ތިމަންނާެގ ޢާއިާލާއ  މެންބަރު ތެދުވެ ރީކޯ މޫސާ މަނިކާ ދިމާލަށް އެްއޗެހި ޮގާވލީމާ، އަުޅގަ

ބެހެނީއޭ. މައިންބަފައިންނާ ބެހެނީއޭ. ދަރިންނާ ބެހޭނީއޭ. އެހެނެއް ނުހެދޭނޭ. އެކަމަކު މިއަދު ވެސް އެހެން މީހުންގެ 

މާ ތިމާ އަށް ެއކަްނ ދަރިންނާއި މައިންބަފައިންނާ ހަމަ ބެހެންވީ. ެއއްެވސް މައްަސލަ އެްއ ނެތް. ތިމާގެ ާޢއިލާާއ ބެހުނީ

އިހުސާސްކުެރވިފައި އެހެން މީހުންނާ ބެހުނީމާ އެހެން މީހުންނަށް ވެސް އަސަރުކުރާނެކަން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

 ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ހަމަ އަމިއްލަފުޅަށް އެނިގވަަޑއިގަތުމަކީ ަވރަށް މުހިއްމުކަމެއްހެން. އަޅުަގނޑުމެން...

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ނިޒާމާރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްބާރަށު ދާއިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،   ބެހޭ މައްސަލަ މަދު ޝިފާޒަށް އަޅުގަ

 އަރުވަން.އެއް ހުށަހެޅުްއވުމަށް ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަެދއްެކވުްނ: ޝިފާޒު މަދުމުޙައްމެންބަރު  ދާއިރާގެ ބާރަށު

ނޑުމެންނަށް އިިވގެންދިަޔ ރި ރައީސް. ރައީްސގެ އިލްތިމާސެ. ޢިއްޒަތްތެވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އް ދެންމެ އަޅުގަ

ަވގުތު ިނޒާމީ މައްސަލަައކަށް އެދުނީމު. ހުޅުެހންވޭރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ައޅުަގނުޑ ވެްސ އެ .ގަާވއިދާ ަހވާލާދީ

ނ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެްނ ނިޒާމީ މައްސަލަ ވަީނ މު. އެހެންނަމަވެސް، އެ ތަކުރާރުޑު ވެސް އެދުނީއަކަށް އަޅުގަ

ވާ  މި ހުށަހެޅިފައިޅު ދައްކަވަނީ ހަމަ އެއްގޮަތކަށްވެސް ވާހަކަފު އެ ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފުޢިްއޒަތްއަނެއްކާ 

ޟޫޢިން ބޭުރގަިއ ޒަްތތެރި ރައީސްގެ ވާޖިބެއް އެީއ ތި ތަނުގައި އިންަނވާއިުރަގއި އެ މައުޟޫޢަކުން ނޫން. ޢިއްމައު

އެކަން ނިމެންދެން އިންނަވާ ކަމަށް ވަންާޏ ެއއީ އިނގޭތޯ. ން ހަމަމަގަށް އެުޅވުން އެކަ ވަންޏާ އެކަން ހިނގާ ކަމަށް

 ޝުކުިރއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް.. ނޫން ގަާވއިދުގެ ތެެރއިން ހިނގާ ކަމެއްއެއީ 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިއްެބވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި އި އަދި މި ޖަލްސާގައި ހާޒިުރވެޅުވި ވާހަކަފުޅު އަޅުަގނޑަށާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ވިދާ

ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށ ގެންެދވުްނ ވާނެ. ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަ

 އެދެން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފުމަޚްލޫ މެންބަރު އަޙްމަދު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ައޑުިއވެއްޖެ އިނގޭތޯ. އާދެ، އަޅުަގނޑަށް ވެސް ވިދާޅުވި ާވހަކަ  ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ

މި ރީކޯ މޫސަމެން ފަަދ  ޖެހެނީ ަބއިވަުރ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން މި، އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަުތގަިއ މިތާ ތެރެއަށް ވަދެ

ނޑުމެން މި މީހުންގެ މީހުްނ ކިބައިން ސަލާސްލާ ހެިދއޭ އިނގޭތޯ. މި މީހުންގެ އުނދަގުމީސްމީ މަތްނުވެގެން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމް ހަދަންގެންނޭ ކިބައިން މިޤައުމު ސަލާމަތްކޮްށދޭން. އެހެންވެ ްއވީތީ ޕީ.ޕީ.އެމް ޖެހުނީ. އިރާދަކުރެއަުޅގަ

ޭމވާ އަޅާފަިއ  .އެއީ ވަުރގަދަ ބަެއްއގެ ވާހަަކތާ ދައްކާނީ ކުިރއަށް ދަނީ ނޫންތޯ. އަސަރުކުރާނެހަދައިގެން މިއޮްތ 



  

ނޑުމެން ނަތީޖާ ދައްކާނެކަން އެވަނީބިރުގަންނަނީ ެޖހިލުން، ވެސް އުކާނީ. އެހެންވީމާ ހުރިއްޔާތާ ގަޅި ނގެނީ. . އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޕާީޓ ވެސް ކަހަނީ. އެހެންީވމާ،  މޭ ކަހަން .ެވސް ކަރަނީ މޭ ނުކަރަމޭ ވިދާުޅވިޔަްސ ހަމަ މޭ ކަރަން އަުޅގަ

 ޔާބުޮކށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށްވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމި 3124ހަދައިގެން އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ގޮސް 

ކަމާިއ ހިތްދަތިކަމާ މިހުރިހާ ކަމަކުން މިއަދު އުޅެންެޖހިފައި މިވާ ނިކަމެތި އުފާވެރި ުދވަސްތަެކއް ވެސް ހޯދައިދޭނަން.

ނުޑމެން އިރާދަކުރެއް  ނޑުމެންަނށް މި ޕާޓީ ހަދަން ވެސް ތްސަލާމަިވއްޔާ އަުޅގަ ކޮށްދޭނަން. އެހެންވެގެންނޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޕާ ހާސް މީހުންތޯ  ީމހުންތޯ ފަސް :4މީހުންތޯ،  51މީހުންތޯ،  4111ީޓ އަށް ވަންނަނީ ޖެހުނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ކަމެއް ނޫން. އިރާދަކުރެއް މީހުންތޯ ބަލަން ބޭނުންވާ ކަން 21111 ވިްއޔާ އަުޅގަ

އަށް  ގެންދާނަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕާޓީއެ ކަްނަކން ހާމަކޮށްދެމުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުޮކށް އަޅުަގނޑުމެން 

ނިޑގެން ައއިސް ަވނީ ކިތައް މީހުންތޯވަނީ ކިތައް މީހުންތޯ. ޑީ.އާުރ.ޕީ ނިޑގެން ައއިސް ވަ .ން ކެ ނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ކެ

ނޑުމެންނާއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުއް މީހުންތޯ. އެއްެވސް ޕާޓީއަކާ ުގޅިަވޑައިކިތަ މެންާނ ުނގެން އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ހުރިހާ އެއްެޗއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިގުޅުނީ ކިަތއް މީހުންތޯ.  އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ފެންނަމުންދާނެ. އަޅުގަ

 ޔަށް ހިނިއަރައިގެން އުޅޭހެްނނެއް. އެހެން އުޅެން ހަދައިެގން އަވަސް އަުރވާލާފައި މި ފަނޫޅެމޭ އަވަސްއަުރވާަލއިގެން 

ހިއްކަނީ ކަމަށް ބުނެ، ޑޮލަރުތަާކ ެއއްޗެިހ ކާލަން ހަދައިގެްނ ރީޯކ ުހރިހާ ބިމެއް  ،ހުރިހާ ލާރިތަކެއް ަކއި

ނޑު ލިބިގެން އެމޫސަ ވަހު ދު ދުވަހުން އެއް ވެގެން ޮގސް ދެ ޕްރެޝަރ ހައިއުޅެނީ. ދެން މީހާގެ ބްލަޑު  މެންނަށް ލަ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގެނީކީ ނޫން ދެއްތޯ. ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްސިންގަޕޫރަށް ގޮސް ބޭސްކުރާ ރު ފަހަ ަކމާ އެއްޗެހި އަުޅގަ

 ނޑުމެން އަތުަގއި މި ލިޔުންަތކާ އެއީ އެޮކޅުން އޭނަ އަށް ޮޑކްޓަރަށް ދައްކަްނ އަްނގާފަިއ އޮތީ އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

 .ހުއްޓޭ އިނގޭތޯ ްއޗެހި އެބައެ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހޖަކަދެްއކެވުން:

 އަރުވަން. ހަކަފުޅު ދެއްެކވުމަށް ފުރުޞަތުޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފު މެންބަރު އަޙްމަދު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ނޑުމެން މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަން ހެދީމަ މި އާދެ،  ނޑު ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަނީ ދެން އަޅުގަ ތަނުގައި  އަުޅގަ

އޮތް ހުރިހާއިރު ރީކޯ މޫސަ ދައްކާ ނިމެންދެން  ވެސް ކެރޭ. އެކަމަކު މި ނުވެސް ބާއްވާލާކަށް ބޭުނމެއް ނުވޭ.  ކޯރަމު

ޑުމެންގެ ައޑުއަާހލުމުގެ ޤާބިލުކަން ވެސް ހުންނާނެ. ވާހަކަ ދައްކާ ނިމުނީމަ ތިބީ. އަޅުަގނ ހަމަ އަޑުއަހާލަން ނޫންތޯ މި



  

ކޮށްލައިގެްނ ކުެރްއވިްއޔާ ެއބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ކަްނކަން ވެސް ހަޖަމުއެއަށް ރައްދުދޭނެ ޤާބިލުކަްނ ވެސް އިރާދަ

ނޑު ހަމަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު މިދެންނެީވ ކުރިން ފާހަގަކޮ އަކީ ރީކޯ މޫސާ މަނިކުގެ  ށްލި ވާހަކަތިބުމަށް އަޅުގަ

ކެނދިުކޅުދޫ މިއޮތް ފަހަރު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  އަކު އެއް ވެގެްނ ގޮސް ކޮންމެ ހަފްތާ ޕްރެޝަރ ހައި ބްލަޑު

އެއްޗެހި  އެްއކޮށްގެްނ،  މިލިޔަން ޑޮލަރު 32 .ަހކަ ދައްކާތީމެންބަރު ކޯރަމް ގެއްލުވާލީ މި ވާދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރިަި 

މިލިޔަން ޑޮލަރު އެްއކޮށްގެްނ، އަިދ އެހެން ދިމާލަކުން އަޅުަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވާ  6ން ތަންތަނުން އެހެ

މިިލޔަން ޑޮލަރު އިނގޭތޯ. މި ހުރިހާ ެއއްެޗއް ނަގާަފއި އަދި ރަްއޔިުތންނަށް ޗެލެންޖުކޮށްފައި މި  21ގޮތުަގއި މިހާރު 

ނުޑ ބުނަނީ ނަގާނަމޭ، ކާނަމޭ ބޭނުން އެއްެޗކޭ  ހަދާނީ. މީޑިާޔގައި ޕަބްލިުކގައި ަރއްިޔތުންނާ ދިމާލަށް. އަޅުގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު އެހެން ކިތަންމެ ބާރަށް ވިދާޅުވި ކަމުަގއި ިވަޔސް ރައްޔިތުން އެ ކަންކަން 

އެހެން މަޑުން ތިއްބެވި  ވަނަ އަހަރު. ހީފުުޅނުކުރައްަވްއޗޭ މިއަދު އެ ބޭފުޅުން 3124ހަދާންކުރާނެ ދުވަހެއް އަބަ އާދޭ 

ވަަނ އަހަރު  ވޯޓުލާއިރު ސިއްުރ ވޯޓުަގއި ޖަހާނީ ރަނގަޅުފާހަގަ ކަމަށް. އެްއގޮތަކަްށވެސް  3124ކަމުގައި ވިޔަސް 

ވަނަ އަހަރު އަލުން އަނބުާރ  3124ހީފުޅުނުކުރައްވާތި. ފާޑުަފޑު ނަންނަމުގައި ޓެކްސްަތކާ ެއއްެޗހި ނަގައިގެން ގޮސް 

ޅު ެއ މީހުން އަތަށް ދީފައި ވޯޓުލާށޭ ުބންޏަކަސް އެ ުދވަހަކު ެއ މީހުން އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ނެގި ަފއިސާކޮ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ މިތާ މައުޟޫޢަކަްށ،  އަޅުަގނޑުމެންނެްއ ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

އްކާށޭ. އެހެން މީހުން މައުޟޫޢިން ބޭރުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ވާހަކަދަްއަކންޏާ އެންމެން ވެސް ަމުއޟޫޢުގައި ދަ 

ނޑުމެންނަށް ވެސް ެއކަން ވެސް ކުރެވޭނޭ.   ދައްކަންޏާ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ވާ ބިލަ ވަނީ ހުށަހެޅިފައިޒަތްަެތެރި މެންބަރު. އެދެިވގެންޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ޢިއް 

ނޑުމެންނަށް އަންގަނީ ވެސް އެދެއްމެންބަރުން ވާހަކަ މަތިން ކަންތަްއ ކުރަމުން  ގޮުތގެ ެކވުން. އަދި ަގާވއިދު އަުޅގަ

ޒަތްތެރި ަގއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަްނ އޮތް ިޢއްހަކަ ދަންނަވާލާަފިއ ދެން ލިސްޓުވާން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މި ގެންދިއު

ނޑުމެން މަޖިލީ މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތު މަޖިލީހުެގ  ވަގުތު ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިއުމުގައިހުގެ އަރުވާނަން. އަޅުގަ

ނޑުތަކާގަާވއިދާ ނޑުމެން ަޢމަލުކުރަންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ ފުރިހަމަ  އި އަުޅގަ

ނޑު ަޤބޫލުކު އިޤާބިލުކަން އަޅުަގނޑުމެން ަގިއގަ ރަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ހުރިކަން ތަމްސީލުކުރަްނޖެހޭނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ  އުތުރުލިސްޓުން ކުޅުދުއްފުށީ ވާ  ބިލަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ެއދިވަަޑއިގެންފައި އަރުވަނީ މި ފުރުޞަތު މި

 މޫސާ އަށް. ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ން:މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުށި



  

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރު ގޯހޭ ކިޔުމަކީ ސަުރކާރު ރަނގަޅަށް ހިނގާކަމުގެ 

ފައި ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއއްކޮްށ ފުދިސަރުކާރު ހަމަ ވަރަްށ ތަޞައްރަފުެއއް. މި  ވަރަށް ރިވެތި ނަމޫނާ

ނޑުމެން އު ކުރަމުން މިޚިދުމަތް ާފކުރަންޖެހެނީ މިއަދު ދެ އަހަރު ބައިވެ ތިްނ އަހަރު ވެގެން ދިަޔއިރުަގއި ދަނީ އަޅުގަ

މި ސަރުކާރުެގ ެއއްެވސް ަފރާތެއް ޝަރީޢަތުެގ ކުރިމަްއަޗށް ހާޒިރުކުރެިވ، ިތޔަ ވިާދުޅވާ ފަރާތްތަކަށް ސަުރކާރުގެ 

ށްފައި އޮްތ ނިޒާމެއްަގއި ޝަރީޢަތުން އެްއވެސް ބޭފުަޅކާ ދޭތެރޭަގއި ޙުކުމެއް ިއްއވިފައި ުނވާކަން. ތިން ބާރު ވަކި ކޮ

 ސާބިތުކޮށްގެން ކަންކަން ފަހުމްކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. އެކަން ނުކޮށް، ދުވާލު ދެއިރު ސަރުކާރު ގޯހޭ، ެއވެނި ކަމެކޭ 

ކިާޔ ބައެްއގެ ފެންވަާރއި އުރަތްަޕތް ހުރިވަރު ދައްުކވައިދޭ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުޅުްނ މިވެނި ކަމެކޭ ިކޔުމަކީ، 

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައި މި ވާ  3/::ހެން ވިދާޅުާވއިުރގަިއ، އާ ބިލަށް ދާންވީދޯ. އެ

އިޞްލާޙަކީ ަވކި ބައެްއގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކައި ަވކި ފަރާތެއްގެ ޒިންާމ އަށް ހުރަސްއަޅައި އަނެްއ 

އި ހުށަހަޅާފައި ވާ އިޞްލާެޙއް ކަުމގަިއ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ސަބަބަީކ ފަރާތްތަކަށް ފައިދާތަކެއް ހޯުދމުގެ ނިޔަތުގަ 

ޖޫރިމަނާ އާއި އަދި މި މުއްދަތު ފާއިތުވެގެން ޖޫރިމަނާ ދައްކާފައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ވެްސ އެބަ ތިބި. އެ ފަރާތްތަކުގެ 

ޙައްޤުތަެކއް ހޯދައިދިނުމަކީ އިންޞާފެއް  ޙައްޤުތައް އުނިކޮށް، އެކަން ނުކުރެވުނީމާ ދެން ތިބި ފަރާތްތަކަށް އިތުރު

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ކަމަކި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ރިސޯޓެއް ނަގާއިުރގައި އެ  ކަމުގައި ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން. އަޅުގަ

ރިސޯޓް ނަގަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރިއާ ެއއްކޮށް ވެވޭ އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން. ެއއްވެސް ހާލެްއަގއި ޓޫރިޒަްމ 

ނިސްޓްރީން އެ ބޭފުޅާގެ ފަހަތުން ގޮސް ރިސޯޓެއް ނަގާށޭ ކިޔަިއގެންނެއް ކޮށްފައި އޮްތ ކަމެއް ނޫން މީކީ. އެހެން މި

ނޑަކަށް ެއއްވެްސ  އެކަން އޮތްއިުރގަިއ ެއ ނަާގ ރަށް ނުހެދެންޏާ ރަށް ނުނެގީމަ ނިމުނީ އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ެމއް ނޫން. މި ިއޞްލާޙު މިހެން އޮތުމުގެ މާނައަކީ ވަިކ ފަރާތެއްގެ ަފއިދާއަްށ ހާލެއްގައި މި އިޞްލާޙެއް ގަޫބލުކުރެވޭ ކަ

ޓަކައި ޢަދުލުއިންޞާފުން ެއއްކިާބވެފައި ވާ ކަންތައްތަެކްއ ކުރުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައި ވާ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް. 

ކިޔާާލިއރުގައި ވަރަށް ދިގު އިނގޭތޯ.  އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަން ހުިރ ލޯނާއި އެހީތެރިވާން ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު

ރިސޯޓުތައް ނަންަގވާފައި ތިިބ ބޭފުޅުން އެކަންޏެއް ނޫްނ އިނގޭތޯ. ދޯނިފަހަރާއި ައދި ދޯނިފަހަރުގައި އިންޖީނު 

އެޅުމަށްފަހު ލޯނު ނުދެއްކިފަިއ ތިބި އެތައް ަބޔަކު އެބަ ިތބި. އެ ބޭފުޅުން ދިވެހި ަރްއޔިތުންނަށް ނުވަނީތޯ. ހަމަ 

އެްއކޮށް ގެދޮރު ހެދުމަށް ލޯނު ނަގާފަިއ އެ ލޯުނ ވެްސ ނުދެއްކިަފއި ތިިބ ބަޔަކު ވެްސ އެބަ ތިބި. އެއާ 

ނޑުވެިރކަމަށާއި އަދި އެހެން ކަންކަމަށް ލޯނު ނަގާފަ އި ތިބި ފަރާތްތައް ވެސް ހަމަ ތިބިލެއް މަދެއް ނޫން.  ދަ

ފައި މިއަދު ރިސޯޓުތައް ހަދަން ރަށް ހަވާލުކޮށްފައި ާވ އެހެންކަމުން މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެްއގެ މަތިން ހަދާން ނައްތާލާ

ފަރާތްތަކަށް ޖޫރުމަނާ މާފުކޮށްދީ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ރަށް ހަދަން ބާއްަވއިދީ މި ހުރިހާ ކަމެްއ 

ނޑުމެންނަކަށް ދެވެނީ އެކޭ ނުދެންނެވޭނެ އިނގޭތޯ.  ރަށް ނަގާފައި އޮީތ ކުރީމާ މިއީ އަދުލުވެރި ނިންމުމަކަށް އަޅުގަ

ނޑަކަށް މި  އެގްރީމެންޓެްއގެ ދަށުން. އެ އެގްރީމެންުޓގެ ދަށުން އެކަްނ ނުކުރެވެންޏާ އަނބުރާ ހަާވލުކޮށްފައި އަުޅގަ



  

ކަމެއް ުނވާނޭ ބުނީމާ އެ ިހސާބުން ނިމުނީ. މިހާރު ވެްސ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުަތއް ހަދަން ދޫކުރެވިަފއި ާވ ރަށްތަކަީކ 

ތްތަެކއް ދީ، އަދި މުއްދަތު އިތުުރކޮށްީދގެން މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްީދފައި ހުރި ރަށްރަށް. އެހެން ވަރަށް ބޮޑެތި އިނާޔަ

ނުޑ ކުރިން މިދެންނެވި ފަރާތްތަަކށް ވެސް ހަމަ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ އެ ލޯނު ވެްސ  މިކަން ހުރިއިރުަގއި އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤުގައި ެވސް ހަމަ މި ކަންތައްތައް  ނުދެއްކިގެން އެ އުޅެނީ އިނގޭތޯ. ހަމަ އެހެންވެއްޖެްއޔާ މި

ނޑުެގ  ނޑު ވެސް ދެކެނީ. އަުޅގަ ކޮށްލަދިނުމަކީ ހަމަ މި މަޖިލީހުން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ދެއްކިފައި ދާއިރާގެ ެވސް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ހަމަ ބޭންކަށާއި އަދި އެހެން ތަންތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުތައް ނު

އެބަ ތިބި. ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ހަމަ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް މިކަން ނުވެފައި އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ، ެއއް 

ބައެްއގެ ަޙއްޤު ހިމާޔަްތވެގެްނ ދާއިރުަގއި އަނެްއ ބަެއްއެގ ޙައްޤު ެގއްލިގެންދިއުމަީކ އިންޞާފުވެރި ނިންމުމަކަށް 

ނޑު ކުރި ނޑުމެން ނުވާނެ. އަުޅގަ ން ެވސް ހަމަ ދެންނެވި ފަދައިން މި ސަރުކާރު ވަރަށް ސާބިތުކަމާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ. ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް މި ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ 

ހާ މީހުން ކިޔަން މި ޖެހެނީ އިނދިކޮޅު ހުރިހާ އާއި މަންފާ ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި. ސަރުކާރު އަބަދު ޯގހޭ ހުރި

ފަރާތްތަކުން މި ކިޔަނީ ސަރުކާރު ހިނގަމުންދާލެއް ފެނިފައި ހަމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކެތްނުކުރެިވގެން އިނގޭތޯ. 

ާފ އަޅުަގނޑުމެން މި ަޤއުމުަގއި ހެޔޮ ވެރިކަެމއް ކުރާނީ. އަުޅަގނޑުމެން މި ޤައުުމގައި ަރއްިޔތުންނަށް ލާބަ އާއި މަން

ނޑުމެންގެ ިއޚްލާސްތެރިކަން އެބަހުރި. އެ  ނޑުމެން މި ތިބީ ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެއްކޮްށ، އަުޅގަ ހޯދައިދޭނީ. އަޅުގަ

އިޚްލާސްތެކަން އަުޅަގނޑުމެްނ ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން އަބަދުެވސް މަސައްކަތްކުރާނީ މި 

ރާނީ ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަ. އަބަދު ސަރުކާުރން އެވެނި ކަެމއް، ިމވެނި ސަރުކާރުން އަބަދުެވސް މަަސއްކަތްކު

ކަމެއް ވިދާޅުާވއިުރގައި އަދި ހަމަ މި ސަރުކާރުގެ ެއްއވެްސ ބޭފުޅެއްގެ ަމއްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓެްއގައި ެއއްވެްސ ޙުކުމެްއ 

ނޑުމެން އުފާކުރަްނޖެހޭ ކަމަކީ ބާރު ވަކިކުެރވިފަިއ  4. ވަޑަިއގަންނަވާ ޯކޓަށް. ނެތޭ ކުރެވިފަ އެއް އިނގޭތޯ. މިއީ އަުޅގަ

މި ވަނީ. މި ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުކޮށްދެއްވާަފއި ވިދާުޅވޭ އެހެރީއޭ. އެހެރީ ސާބިތުވެފައޭ. އެހެީރ 

ްށވެްސ ޙުކުމް އިއްވާަފއޭ. މިހެން ވިދާޅުވެފައި ދެން ވިދާޅުވޭ ޯގހޭ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަކީ ހަމަ އެއްގޮތަކަ

އަޅުަގނުޑ ގަބޫލުކުާރ އިޞްާލޙެއް ނޫން. މިއީ ވަިކ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަްތކުުރމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅިފައި ާވ 

އިޞްލާޙެއް. އެހެންކަމުން މި އިޞްލާޙަކީ ވީހާ އަވަހަކަްށ މި ތަޅުމުން ބޭރުކުރަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. ޝުކުރިްއާޔ 

 ތަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

މި ބިލަށް ވާހަކަދަްއކަވަްނ ެއދިވަަޑއިގެންފަިއ ާވ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ލިސްޓުން ިމހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަީނ 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކަށް.

 

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ނިހާނު ޙުސަ މާފަންނު ދާއިރާގެ އަޙްމަދު ވިލި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫިރޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމެގ  3/::ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޒަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެުކ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޖުތާ

މިދެންނެވި ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ  3/::ޝުކުރުދަންނަވަން. މި ބިލަީކ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު ެވސް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ 

، :، 9ވަަނ މާއްދާގެ ތިރިއަށް  8ޤާނޫނަށް މާއްދާތަކެއް އިތުރުުކރެއްވުުމގެ ގޮތުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ. 

އިތުރުުކރުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅުްއވާފައި ވާ މާއްދާތަެކއް. އާެދ، މިދެންނެވި ހައެްއކަ މާއްާދގައި ހުިރ  24، 23، 22، 21

ބައެއް ކަހަލަ ނުކުތާތަކަށް ިރޢާޔަތްކުރާއިުރގައި އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ޤައުމެއްގެ ނިސްބަތުން ޤައުމެއް 

ހަރުދަނާކޮށް، ދުޅަހެޔޮކަމާ ެއކު ކުިރއަްށ ގެންދިއުން. ައޅުަގނޑުމެން  އެންމެ މުހިއްމު ވާނީ ޤައުެމއްގެ އިޤްތިޞާދު

އެންމެން އެބަ އިއްތިފާުޤވޭ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ސަރުކާރު ފަީޅގެ ެމންބަރުންނާއި އަދި ސަުރކާރާ 

ލުކުރަްއވާނެ ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިނދިކޮޅު މެންބަރުން ވެސް އަދި ޖުމުލަކޮށް މުޅި ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުންމެ ގަބޫ

ޓޫރިޒަމް އިންަޑސްޓްރީ ފަތުުރވެރިކަމުެގ ސިނާޢަތު ހަރުދަނާކޮށްގެން ނޫނިްއޔާ އަޅުަގނޑުެމންގެ ޤައުުމގެ މިހާރު މިއޮތް 

ޑެފިސިޓު ހާލަތްތަކަށް ބަދަުލނުގެނެވޭނެކަން. ހުްސއެކަިނ ކުއްލި ގޮތަކަށް ޓެކްސް ެއްއ އިތުރުކުރުުމގެ ސަބަބުން 

ގެ އަރަނި އިތުރުެވ، ފަހަރުގައި ބަޖެޓު ސާޕްލަސް ވެދާނެ. ނުވަތަ ބަޖެޓު ސާޕްލަސްވުމާ ގާތަށް ހިނަގއިދާނެ. ސަރުކާރު

ނަމަވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތްއގައި މި ސިނާޢަތްތައް ތަރައްީޤކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް މި ދެންނެވި 

ރުކާރުގެ ސިްސޓަމު ތެރެއަކަށް ރިކަރަންޓު ޚަރަދަށް ނޫނީ އެނޫން ވެސް ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ޓެކްސް އަތުލާފައި ސަ

ނޑު ގަބޫލުކުރަން.  ޚަރަދުތަކަކަށެއް މި ކަންތަކެްއ ނުއެއް ކުރެވޭނެ. އެފަދަ ަކންތައްތަކެްއގެ ހުއްޖަތެއް ކަަމށް އަޅުގަ

މެނަްށ ފެނިގެންދިޔަ، ފާއިުތވެދިަޔ އެއީ މިސާލަކަށް ފަތުުރވެރިަކމުގެ މި ސިނާޢަތު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު

ގާތްަގނޑަކަށް ވިއްަސކަށް އަަހރު އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެިވގެން ދިޔަ އެކި ގޮްތގޮތުން ދޫކުރެިވގެން ދިޔަ ރިސޯޓުތައް. 

ވާެނ ބައެއް ރަށްތައް ތަރައްޤީކުުރއްަވއިފި. އަނެއްަބއި ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރެއްވުުމގެ މަރުޙަލާގަ. އެނިގވަަޑިއގަންނަ

 އަހަރާ ގާތަށް މި ދާ....  51ގައި ޓޫރިޒަމުގެ މަސަްއކަތް ފެއްޓުުނ ފަހުން ފާއިތުވެދިޔަ އެތަެކއް 2:84ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ރި މެންބަރަށް އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޖަލްސާގެ ޤާނޫނީ އަދަދު މިހާރު ވަނީ ހަމަވެފަ. ޢިއްޒަތްތެ

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ފުރުޞަުތ އެބަ އޮތް. 

 

 އިން މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ނިހާނު ޙުސަ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ އަޙްމަދު 

އާދެ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ަހމަ ގަސްތުަގއޭ އިނގޭތޯ މި ކޯރަމް ެގއްލުވާލަނީ. ަޤއުމަށް ފައިދާހުރި މުހިއްމު ވާހަަކ 

ހަމަ ަވގުުތން ކޯރަމް ގެއްުލވާނެ. ވަރަްށ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އާދެ، މި ދެންނެވި މާއްދާގެ ކުލި  އެއް ަދއްކަންޏާ

. މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގައި ޝާިއޢުކުރާއިރު ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓު 22ނުދެއްކުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ 

ފެށިފައިނުވާ ރަށްރަާށިއ ބިންބިމުންނާ އަދި މިހާރު  ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ އަދި ޓޫިރސްުޓ ގެސްޓުހަުއސްެގ ގޮުތގަިއ ހިންގަން

ހިންގަމުންދާ ބިންބިމާއި ރަށްރަށުން މި ޤާނޫނު ފާސްވެ ދިވެހި ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރަށް 

ނ ޑުމެން މި ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދެއްކުާމ ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާކުެރވޭނީ މި މާއްދާގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިންނޭ. އަޅުގަ

ނޑުތަެކއް  3/::ދެންނެވި ޤާނޫނު ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު  ަގއި ނުއެއް ހިމެނޭ މި ޖޫރިމަނާތައް ކުރާނެ މިންގަ

އެކަށަެއޅިފަ. މީގެން ނުކުންނަ ނަތީޖާ އަކީ މިސާލަަކށް ބޭންކުަގއި ރަހުނުެގ ޮގތުގަިއ ބާްއވާފަިއ، ނުވަަތ 

އްވަނީ ރަށްތަކެއް. ލާރިތަެކއް ނޫްނ ދެއްވަނީީކ. ޓޫރިޒަުމގެ ތަރައްޤީކުރަްއވަން ބޭނުންފުުޅވާ ސަރުކާރުން ދެ 

ނޑުމެން  އިންވެސްޓަރުންާނއި ޓޫރިޒަމް ރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަށް ފުޅާކޮށްފައި ތިބި ދިވެހި ހުރިހާ ވިޔަާފރިވެރިންނަށް އަުޅގަ

ފަންތިއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އައްސަރިބަާހއި ސާބަސް ދަންނަވަންޖެހޭ. އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިފަދަ ރިސޯޓުތައް މަތީ 

ޓަކައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްަކތްތަކެއް ރާއްޖެ އާއި ާރއްޖެ އިން ބޭރުގެ ބޭންކުތަކުން ލޯނު ނަންގަވަިއގެން ެއކަްނ 

ކުރެްއވީ. އެހެންވީމާ، ިމވަީނ ކިހިނެއް؟ ދައުލަތުގެ ފަާރތުން މި ދެއްވަނީ ރަށެއް ކުށްޔަށް ނުވަތަ މުއްދަތަކަށް 

ގެން ނަމަވެސް ައދި އެހެން ގޮތަކަށް ނަމަވެސް، ކޮންސެޕްޓު ޕްލޭނެއް ހުށަހެޅުއްވީމަ. އެ ޕްލޭނުގެ ދަށުން ގުރުއަތުަލއި

ލިބޭ ރަށް ތަރައްޤީކުެރއްވުމަްށ ޓަކަިއ ފައިާސ ހޯދަން ދަނީ ކޮންތާކަށްތޯއޭ. ދިވެހި ބޭްނކުަގއި ުނވަތަ ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

އެންމެ ަރނގަޅު ފެންވަރަށް ތަަރއްޤީޮކށްލެވޭނެ ލޯނުތަކެއް ިދވެހި މިހާރު ހުރި ބޭންކުތަކުގަިއ މިފަދަ ރަށްތައް 

ވިޔަފާިރވެރިންނަށް މިހާތަނަށް ދެވިފަ އެއް ނުވޭ. މިކަްނ އަޅުަގނޑުމެނަށް އެނގޭ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި 

. ރާއްޖެ ާއއި ާރއްޖޭގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ަބއެްއ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ީމގެ ޙަީޤޤަތް

ބޭރުގެ ބޭންކުތަކުްނ ފައިާސ ނަންގަަވިއގެން ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރަްއވަންޖެހެނީ. އެިހސާބުން ކުއްިލއަކަށް ދިާމާވ 

މައްސަލަ. ގުދުރަތީ ކާރިސާ އަކުން ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް ގޮތަކުން ނުވަތަ އެތެރެ ާއއި ބޭރުގެ ލޮޅުންތަކުގެ ތެެރއިން 

ށް އަންަނ ބަދަލާ ގުޅިގެން މިއިން ޮކންމެ އިންވެސްޓަރެއް ނުވަތަ ކޮންމެ ވިޔަފާރިވެރި ައކަށް ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެ ބަދަލުތައް އަޅުަގނޑުެމން ވަނީ މިހާތަނަށް ހިއްސާ  ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަން ައޅުގަ

ލަށް އައި ކޮންމެ ބަދަލެްއަގއި ދުނިޔޭގެ ހަމަނުޖެހުމާއި ވެސް ކޮށްފަ. ދުނިޭޔގެ މާރުޭކޓަށް އައި ކޮންމެ ބަދަލެއް، ތެ



  

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް ވެްސ އަންނާނެ. އެ އޮިއވަުރަގިއ  ހަމަޖެހުންތަކާ ދޭތެރޭ މެދުގައި އުޅޭ ކޮންމެ ރޮނގެއް އަުޅގަ

ވުުމގެ އަޅުަގނޑުމެން ހިމެނޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ރާއްޖެ އިން ރިސޯޓުތައް ތަރައްޤީކުެރއް

ނުޑ  މަސައްކަތްކުެރއްވި ަބެއއް ބޭބޭފުޅުންނަށް ރިސޯޓުތައް މިހާތަނަށް ތަރައްޤީނުކުރެވި ހުރިކަން ވެސް އަުޅގަ

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ ރިސޯޓަކަށް ފައިސާ ހޯއްދަވަިއގެން މަސައްކަތް ފައްޓާތާ ކުޑަ ދުވަްސކޮޅެްއގެ 

އް ދިމާވުމާ ގުިޅގެން މަސައްކަތް ހުއްޓާލީމަ ދެން އަންނަނީ ޖޫރިމަނާގެ ވާހަކަ. ތެރޭގައި މި ދެންނެވި ކަހަަލ ކަމެ

އެްއކަލަ ޖޫރުމަނާކޮށްލަނީ ޢާއްމު ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓުގައި، ބިޒްނަސް އުސޫލުން ނެގިފައި އޮންނަ ކޮމާޝަލް ލޯނަކަށް. 

ވަފާނެ އޭެގ ދުއިަސއްތަ ގުނަ. ަދއްަކވަމުން ދަނިކޮށް ޖޫރުމަނާކޮށްލައް  23. %23ުނވަަތ % 22.86މިސާލަކަށް %

ކިހިނެއްތޯ އެކަން ކުރާނީ. އެ އިންޞާފުވެރިކަން ހަމަައކަށް އެޅުވުމަށް ަޓކައި މި ޤާނޫނަްށ މި އިޞްލާޙު ގެންނަވާަފއި 

ނޑުމެން ސަރުކާރު ވަރަށް ޯއގާތެިރޭއ ވަރަށް ރަނގަޭޅ، މިވެނި  ނޑުމެންނަށް މިހެން ތިބެފައި އަޅުގަ މި ވަނީ. އަުޅގަ

ެއވެނި ކަމެޭކ ބުނެެގން މިކަން. ދެންމެ މިތާ ާވހަކަދައްަކވަމުން ދިޔަ ހުޅުހެްނވޭރު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ކަމެކޭ،

މެންބަރު މި ދިވެހި އުއްމަތަށް ލައިގަނެފައި ހުރި މުސީބާތެއް އެއީ މިހާރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މާލޭގެ ަކއިރީަގއި މި 

މިލިއަން ޑޮލަުރ  32ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސތަކަކުން ޓެކްސް ަނގަިއގެން މީހަކަށް  އޮތް ކުނިއަޅާ ިހއްކި ތިލަފުއްަޓކީ ދިވެހި

ދީގެން ހަދާފައި އޮތްތަނެއް ނޫން. އޮނަރަބަލް ޢުމަރު ޒާހިރު ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ހެއްދެވި ރަށެއް ެއއީ. މިއަުދ 

ވަގަށް ކާަލިއގެން ގޮސް އޭނަ އެ އިންނަނީ. މިލިއަން ރުފިޔާ  64އެތަން ހިއްކުމުގެ ނަމުަގއި ބަހަނާތަކެއް ދައްަކއި 

މިވަރުގެ ބޮޑު ަވގެްއ، އެހެން މީހުންނާ ދިމާލަށް ވަގެކޭ މި ގޮވަނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެވަރަކުން ނިމުނީކީ ނޫނޭ. 

ނަށް އެ އޮީތ ޖެހިގެން ހުޅުލެ ހިއްކުމަށް މިހާރު ޖީ.އެމް.އާރަށް އެިރގަނެގެްނ ޖީ.އެމް.އާރު މީހުންނާ ގުޅިެގން ގޮސް އެ ތަ

އެްއޗިހިތައް ލާފަ. ތިލަފުށި ހިއްކަންވާ ބިން އެ އޮތީ ުނހިއްކަވާ. އެކަަމކު، އަޅުަގނުޑމެން އިޝްތިހާރުތަކުގައި ިމ 

 58ބުނަނީ އެްއ މިލިއަން އަކަފޫުޓ އެބަ އޮތޭ ކުށްޔަށް ލިބެން. ކޮންތާކުންތޯ ލިބެނީ. މީނަ ެއތަން ނުހިއްކައޭ. އެންމެ 

ކޮންމެވެސް އެއްެޗއް ހިއްަކންޖެހޭ ތަނެއް. ހެކްޓަރު ހިއްކަންޖެހޭ ތަނެއް. އެހެންވީމާ،  261. ހިއްކުނީ، ޭއގެތެރެއިން

މިވަރުގެ ަވއްކަންަތއްކުރާ ބޮެޑތި ވަގުން ައއިސް، މިތާ އިްޚލާސްތެރިވެ ތިމަންނަމެން ރައްޔިތުންނޭ. ނަސީބެއް މަޚްލޫފު 

ނޑާނުލަިއ ހުރިކަން . މި ޤައުމުގެ ޮބޑު ޓެރަރިސްުޓންގެ ތެރެއިްނ ޓެރަރިސްޓެޭކ ވިދާޅުވިހެން އޭނަެގ ހަތަރެްސފައި ކަ

އެއީ އިނގޭތޯ. ެއއީ މި ެވެގން އުޅޭ ގޮތަކީ. އޭަނ އަމިއްަލ އެއްަބސްެވ ސިްއކަ ޖަހާފަިއ އެ އޮތީ  ތިމަންނަ ިދވެހި 

ނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ  ަރއީސް އަލްފާޟިލް ދައުލަތުގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނީ ވެރިކަން ވައްޓާލަްނއުޅުުނ ކަމަށް. އަުޅގަ

މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ކަރުގަިއ އެޅި ކަށްަޓކަށް މި ކަލޭެގ ވާނެ. މިއީ އެންމެ އުނދަގުެލއް، މި ސަރުކާރު ަވއްޓާލަން 

ނޑުމެްނ  އުނދަގޫކުރަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

 ން. ތި ބޭފުޅުން.... އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަކެއް ނޫ

 



  

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ބިލަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއ ވާ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓުްނ 

 ބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް.އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ގަބޫލުކުާރގޮުތގަިއ ދުނިޔެއަާށއި ާރއްޖެ އަްށ ވެްސ އިޤްތިޞާދީ ާޚއްަޞ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ންމެ ބޮުޑ ެއއް އަމާަޒކަށް ވާްނވާނީ ވިޔަފާރިތަްއ ހާލަތެއް މި ވަނީ މެުދވެިރވެފަ. އެހެްނވީމާ، ަދއުލަތުެގ އެ

ހިމާޔަތްކޮށްދީ، އެ ވިޔަފާރިތަަކށް އިންވެސްުޓކޮށްފައި ތިބި ީމހުންގެ އިންޓަރެސްޓު ހިމާޔަތްޮކށްދިނުން. އެއީ ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ދޭން. މި ގޮތަށް ދައުލަތުން އަބަދުވެސް މަަސއްކަތްކުަރްއވާނެ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުުރވުމަށް މަގުފަހިކޮށް

ނޑުެމންގެ ރާއްޭޖގައި ވަރަށް ިރސްކުަގއި ވަރަށް ގިނަ ބޭުފޅުން ޓޫރިޒަމް ދާއިާރގަިއ  ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަީކ  އިންވެސްުޓކުރަްއަވއިގެން މިައދާ ހަމައަށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ތަރައްޤީވެގެން ދިޔައީ. ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ މުިޅ މިލްކިއްޔާތު މޯގޭުޖކޮށްގެްނ ރިސޯޓުތައް ތަރައްީޤކުާރ ގައި ބޮރޯޮކށްގ23ެހަމައެކަނި % ން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގަިއ  ވަަނ އަހަރުން ފެށިގެން ފޮރިްނ  3119ހަމައެކަނި ޤައުމު. އެހެން މިކަން އޮްއވާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ނޑުެމންގެ ރާއްޖެ އަށް އިތުރުކުރުަމށާއި އަުޅގަ ާރއްޖެ އަށް އިތުރު ބޭރު ފަިއާސ  އިންވެސްޓުމަންޓު އަުޅގަ

ބޭނުންވާތީވެ ައޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ބަެއއް ކަަހލަ ބަދަލުތައް އަިއއްސި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާަގއި 

ނޑުެމންގެ ތެރެއަށް ައއުމުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ  އިންވެސްުޓކުރުމަށް. މިދެންނެވި ބަދަލުތައް އަުޅގަ

ަގއި ރަށްތައް ވަރަށް ގިނަެވއްޖެ. ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާ ގުިޅެގން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާބޒާރު

ރަށްތައް އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެެރއަށް ނުކުމެއްޖެ. އަދި ކޯޕަރޭޓު ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ދަށުން ފެނާއި ނަރުދަމާއާ 

އެއް ރަށްރަށް މިހާރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ައްށ އަދި އެހެނިގެން ވަސީލަތްތަްއ ގާއިމުކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން ބަ

ނުކުންނަމުން މި ދަނީ. ދައުލަތުގެ ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ ހިއްސާ އެއް އޮެވގެން އަދި ޢާއްމު ފަރާތްތަކަށް އެ ހިއްސާ 

ބޮޑަށް  އަލުން ބައިބެކްކުެރވޭނެ އޮްޕޝަނެއް އޮެވގެން، މިކަހަަލ ކަންތައްތައް ވުުމގެ ސަަބބުން މާކެޓު ވަރަށް

ސެޗުރޭޓުެވއްޖެ. އެހެންވީމާ، ުކރީގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ލޯނު ދައްަކއިގެން އަދި ވަރަށް ބޮޑެތި ލޯނު ނަގައިގެން މަސައްކަްތ 

ނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަކު ެނތް ބޮރޯވިން ކެޕޭސިޓީ އެއް  ފައްޓާފައި ހުރި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް މި ދިމާވި ގޮތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިޔަފާީރގެ ތެރެއަްށ ރާއްޖޭގެ ބޭންކުަތކުގަ. މި ެހން ހުއްޓާ ބޭރުގެ ބޭންކުަތކުން ބޮރޯކޮށްގެން އަުޅގަ

ވެދެަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވި މައްސަލަ އަކީ ދުނިޔެއަށް އައި ލޮޅުމުގެ ސަބަބުން، ޔޫރޯ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގަިއ 



  

ތަކަށް ދިާމވި އިްޤތިޞާދީ ލޮޅުމުގެ ސަބަބުން އަގު ަދއްވުުމގެ ސަބަބުން ާޚއްޞަކޮށް ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާުދގެ ޤައުމު

ބޭންކުތަކުން ބޮރޯ އެއް ނުކުރެވުނު. ފައިސާ އެއް ނުެއއް ލިބުނު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމންގެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް 

މި ހުރީ ވަިކ ހިސާބަކަްށ ކޮންކްރީުޓގެ މަަސއްކަްތ ގޮްސ ހުއްޓިފަ. އެ ަތންތަނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާުތން 

ަވޑަިއގެންނެިވ، މިސާލަކަްށ އޭރު ގެންގުޅުުނ އެިކ މޮޑެްލތަކެއް ހުރި. ަބއެއް ކަހަލަ މޮޑެލްތަކުަގއި ވަރަށް ބޮޑެިތ އެދި

އެނދުގެ ކުލި ޖަހައިގެން ބަެއއް ބޭފުޅުން ރަށްތައް ކާމިޔާބުކުރަްއވާފައި ހުރީ. އެ ބޭފުޅުން ދައުލަތަށް އެބަހުރި އެތައް 

އަހަރު ދުވަުހގެ ެއްޑާވންސް ފައިސާެގ ގޮުތަގއި ދަްއކާފަ. ނަތީޖާ އެްއގެ ގޮތުން  21 މިލިއަން ޑޮލަރެއް އެްޑވާްސަގއި

އެފަރާތްތަކުން ރަށްތައް ތަަރއްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި ލިބިވަަޑިއގެންނެވި ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވެފައި މި ވަނީ. 

ނޑުމެން މިތާ ވާހަކަަދއްކަން މަްސވެރިްނނަށް ސަބްސި ޑީ ދޭ ވާހަކަ. އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ަދއްކަން އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އޮިޑވެރިންނަށް ސަބްސިީޑ ެއްއ ދޭ ވާހަކަ. މިއަދުެގ ސަރުާކރުން އެބަ ވިސްނަާވ މާލޭގަިއ އަޅަން ަފއްޓާފައި ނުހެިދ 

ނޑުމެން   ހުރި ގޭެގއަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ލުޔެއް ހޯދައިދޭ ވާަހކަ. އެހެންވީމާ، ކީްއެވގެންތޯ ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާ އަކީ ުހރިހާ ގޮތަކުން ކިރުފެލަން އޮްތ ގެރި އެްއ ކަމަށް އަޅުަގނުޑމެން ދެކެންވީ. ވަކި ވަރަކަްށ 

ނޑުމެނަށް ފެލޭނީ. ދެން ކިރު ހުސްވީމާ ދެން އަންނާނީ ލޭ. އޭގެ ބަދަލުގައި ައޅުަގނޑުމެން ެއަބ  ގެރިން ކިރު އަުޅގަ

ން ތަރައްީޤކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ާވ ނަމަ މި ދާިއރާ އަށް ވެސް ކަންތައްތަެކްއ ޖެހޭ މި ދާއިރާ އިން އަުޅަގނޑުމެ

ކޮށްދޭން. ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުން ވަރަށް ބޮޑެތި ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުތަކެއް ދެއްިވއޭ އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުޅުންެގ 

ނޑުމެްނގެ ދާއިާރ ައކަށް ނެތް ދެވިފަ ެއއް ނޑު ދާއިރާަތކަށް. އަުޅގަ . އެހެންވީމާ، މި ަވގުތު ައޅުަގނޑުމެންެގ މައިގަ

ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ. ވިސްާނވަަޑިއގަންނަވާ، ހުދުފުށީގެ ވާހަކަ.  ޤައުމަށް އެންމެ ފައިާދ ވާނީ ކޮން ގޮެތއްތޯ އަުޅގަ

 އަހަރު ުދވަސްަވންދެން އަޅުަގނޑުމެން ދެްއިކ ވާހަކަ އެއް. ީކއްެވގެންތޯ  8ޅ.އަތޮޅު ހުދުފުށީގެ ވާހަކަ. މިއީ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން މި ރަށް އެ ފަރާތްތަކުން އެގްރީމެންޓު ޓާމިނޭޓުކޮށްފައި ނެންގެވުުމގެ ބަދަލުަގިއ 

އެ ފަރާތަށް ކުލިދެއްކޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖައްސައިދެްއވީ. ަރން ނެގިޔަސް ދައުލަތުން ެއ މުއްދަތުތަކަކަށް ބަހާލައިގެން 

ރި އެއް ނުލިޭބނެ. ލާރި ލިބޭނީ މި ރަށްރަށް ހަދައިދެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ބޭފުޅުން ގޮވަިއގެން ކޯޓަށް ދިޔަކަސް ލާ

ފަހިކޮށްދީގެން. އެ ބޭފުޅުން ިއންވެސްޓުކޮްށގެން އެ ނެންެގިވ ރިސްކު ދައުލަތުން ވެސް ަބލައިގަެނގެން. އޭރުން ަވޒީފާގެ 

ރުޞަތުަތކާއި އަދި އެ ރިސޯޓުތަްއ ފުރުޞަތުތައް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އުފެދިގެންދާނީ. މިދެންނެވި ވަޒީފާގެ ފު

ތަރައްޤީވުުމގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުތަކުަގއި އުފެދޭ ކުދި ވިޔަފާރިތަުކގެ ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރެައްށ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ަފއިދާ ޢާއްުމ ދިވެހި ފަރުދުންނާ ހަމައަށް ފޯރައިގެންދާނީ. އެހެްނވީމާ، ޮކންމެ ފަހަރަކު މިތާނގައި ިމ 

ނޑުމެން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ފެލައިލަްނ ޢި އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ިރސޯޓުތަކާިއ ފަތުރުވެރިކަުމގެ ދާއިރާ ައކީ އަުޅގަ

އޮންނަ ތަނެއްގެ ގޮތުަގއި ިވސްނައިގެން ވާހަކަފުޅު ދެްއެކވުމަކީ ދިވެހި އިޤުތިޞާދަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އެއީ 

ިޑއުޓީ ނަގަްނވީ،  511އިސާ ލިބޭ ވަސީލަތް. އޫރުމަހުން ވެސް %ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭރު ފަ



  

. މި ގޮތަށް 51، %26، %21ޑިއުޓީ ަނަގންވީ، ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގަންވީ % 411ރަލުން %

ނެ. މިހާރު ވާހަކަނުދައްަކަވއި ފަތުރުވެރިަކމުގެ ދާއިރާ ވެސް ކުިރއަށް ެގންދެވޭނެ ރޫޙުގައި އަޅުަގނޑުެމން ވިސްނަންޖެހޭ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި ފަތުރުވެރިކަމަކީ ވަރަށް ދުނިޭޔެގ އެންމެ ލަގްޒަރީ ފަތުރުވެރިަކމުގެ ތެރޭގައި ފާހަަގކޮށްލެޭވ 

ނޑުމެްނގެ ތެރެއަްށ ބެކްޕެާކރޒް އަންނަން ފަށާފައި ާވ  ފަތުރުވެރިކަމެއް. ޭއގެ ބަދަލުަގއި މިއަދު މިުޑ މާކެޓާިއ އަުޅގަ

ނޑިަވޅެްއގައި ނޑުމެން އަސްލު ޕޮޒިޓިވް ގޮެތއްަގއި  ދަ ނޑުމެންގެ މި މާކެޓު ފުޅާވެގެންދާ ދިޔުން އަުޅގަ މި ަވގުތު ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ ރާއްޖެ އަށް މަސްނުބޭނޭތާ ދެތިން، ހަތަރު، ފަސް އަހަރު  އަޅުަގނޑުމެން ނަގަން އެބަ ޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަށް ބޭރު ފައިސާ ލބޭ ހަމައެކަނި ވަސީލަތަކީ ފަތުރުވެރިކަން.  ވެއްޖެ. އެހެންވީާމ، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ވާހަަކ އަދި ނިންމައެއް ނުލަން.  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މިއަަދށް ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްލާނަން. އެކަމަކު، އަުޅގަ

ނެ ޖާގަ ދެއްވާށޭ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހަލާކުޮކށްނުލައްވާށޭ. އެ ދާއިރާ ުކރިއަށް ދާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ނިންމުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު ނުނިމޭ ކަމަށް ވިދާޅުވުމާ ގުިޅގެން އަދި އިދާރީ 

ރަށް އަރުވަންޖެހޭ ވަގުތު ހަމަވެފައި ވާ ކަމުެގ މޭޒުން ވަގުތު ބަލަހައްޓަވަމުްނދާ ދިޔުމުގައި ވެސް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަ

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި ބިލަށް ާވހަކަފުޅު ދެއްެކވުމަށް ދެން  ނޑަށް ލިިބފައިނުވާތީ އަުޅގަ އިޝާރާތެްއ އަުޅގަ

. މިހާރު ހުޅުވާލެވޭ ފުރުޞަތެްއގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނޭ

ނީޑަގިއ  ނޑު މިހާރު މި ޖަލްސާ ނިންމާލަނީ. މި ޖަލްސާގެ މި ގޮ ޖަލްސާގެ ަވގުތު ނިމުމަކަށް ައއިސްފައި ވާތީވެ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަންޖެހޭ ވާހަކަ އެއް  56ވޭތުވެިދޔަ ގާތްަގނޑަކަށް  މިނެޓެއްހާއިރު އިން މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު ޖަލްސާ ނިންމާލާނީ. އެއީ ބަރުލަމާނީ ސުލޫާކިއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާފައި އަުޅގަ

ބަރުލަމާނީ ސުލޫކުގެ ތެރޭގައި ބަރުލަމާނީ ބަހުރުވަ އާިއ އެއީ އޮންނަ އެއްެޗއްކަްނ ތިޔަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ބަހައްޓަންޖެހޭ ހުރުމަތް ނުބެހެއްޓޭ  މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ތެދުވެރިކަާމއި އަމާނާތްތެރިކަމަށް

ވާހަކަ ބުނުމަށް، ާވވުން ފެށޭ ބަސް ނޫން އެހެން ބަސް ވެްސ އެއީ ބޭނުންކުެރވިދާނެ ގޮެތއް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ 

ނޑުމެްނެގ ޖަލްސާތައް ބަރުލަމާނީ ސުލޫކާއި ބަރުލަމާނީ އަޚުލާޤާ  އަރިހުަގއި މި ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށްފަހު އަޅުގަ

ނޑު ޖަލްސާ ނިންމާލަނީ.   العالوين رب هلل والحودއެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތިން ކުިރއަށްދާނެކަމުގެ އުއްމީދުަގއި ައޅުގަ



  

ވާ ބުދަދުވަހުގެ  :2އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ނިންމާލަނީ މި. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުން 

 އިކަން އިޢުލާންކުރަމުން. ގައި މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގ11ަ;:

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود

 




