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 2011 އަހަރު: 

 ދައުރު  ވަނަތިން ދައުރު: 

  ޖަލްސާ ވަނަ 9 ޖަލްސާ: 

 ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 ދުވަސް   ބުދަ، 2011 އޮކްޓޯބަރ 19 : ތާރީޚު 

 1432ޛުލްޤަޢިދާ  21 

 އި ަގ 9:01 ހެނދުނު ފެށި ގަޑި: 

 އަށް   11:05ން  10:30 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 13:03ން  111:40 ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވާލެއްވި ވަގުތު: 

 ަގއި  14:172މެންދުރުފަހު  ނިމުނު ގަޑި:  

 މިނެޓް 18ަގޑިއިރާއި  3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
ން މެްނދުރު   ބަހުސް މަރުޙަލާަގއި މެްނބަރުްނެގ މެދުަގއި ޚިޔާލު ތަފާތުެވ، ޖަލްސާެގ ނިޒާމު ގެއްލުމުން، ޖަލްސާކުރިއަށް ުނެގްނދެިވެގން ރިޔާސަތު  - 1

 އަށް ޖަލްސާ ފަސްކުރެއްީވ.  13:00
)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އިޞްލާޙު   99/2ނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެްނބަރު މުޙަްނމަދު މުޖްތާޒް ހުށަހަޅުއްާވފައިާވ، ޤާނޫނު ަނންބަރު  ހަ- 2

ބިލު  ކޯރަމް ެގ  ެގަނއުމުެގ  ޖަލްސާެގ  އަދި  ގެއްލި  ނިޒާމު  ޖަލްސާެގ  ތަފާތުެވ،  ޚިޔާލު  މެދުގައި  މެންބަރުްނެގ  މަރުޙަލާަގއި  ެގއްލުމުެގ ބަހުސް  ެވސް 
 ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ޖަލްސާ ނިންމަާވލެއްީވ.  



 II 

 ހާޒިރީ 
 

 

  ޝާހިދުهللا ބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަ ރިޔާސަތު: 

  

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން   10މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މެންބަރު: 

 
ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:  ފަހުން  ، މެންބަރުން  51އިންޓަވަލް   48އިންޓަވަލް 

 މެންބަރުން  67ފަހު ހުސްވަުގތުކޮޅަށް  ، މެންބަރުން

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފުރު 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 ެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ 

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު   

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

 هللاއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދިއް 



 III 

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް

 ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަ 

 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 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާކަނދިކުޅުދޫ 

 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  

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  ކުރެންދޫ 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާ



 IV 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 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 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ން ޙަމީދު ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސި 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޞްޠަފާ  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

  ެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު މަވަށު ދާއިރާ 

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބްފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެ

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް ޙަސަން

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 



 V 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ ފޭދޫ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް  

  

 ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ އިން ހުންނެވި މެންބަރުން: ވަޑަ

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް

  

 ރަޝީދު އިބްރާހީމް  އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މެންބަރު: ސަލާމުގައި ހުންނެވި  

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް

   

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  : ން މެންބަރު   ތިއްބެވި   ޗުއްޓީގައި 

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 
 ރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއި ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

 

 - : ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 



  

 .ޖަލްސާ ވަނަ  09 ަދއުރުގެ ތިްނވަނަ އަހަރުގެ ވަނަ 2011  :ޔައުމިއްޔާނަންބަރު

 .ުދަވސް ބުދަ  2011 ކްޓޯބަރއޮ 19   :ތާރީޚް
  

 

 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .االهبسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن و

 .ފެށުނީ މަޖިލިސް

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރުން. 24އަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މިވަގުތު ޖަލްސާ

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . 2011/3/9ބަރަކީ އޖ/މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ަނން -3.1

 އް ނެތް.ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. މި ައއިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސަްއކަތެ 3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.2

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

  ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

އްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަްށ ރިޔާސަތުން އަންާގ އެްނގުން. މިއަުދ ކޮމިޓީތަުކގެ ބަ .4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު  -4.1

ޓަީރ ކޮމިޓީ ކޮ ،ގައި މާިލއްޔަތު ކޮމިޓ9:30ީަގއި، 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ  ،ިއޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ 9:30ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 

ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ  ،ގައި މުިޅ މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ 11:15ގަިއ، 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ  ،އްމު ޮކމިޓީަގއި ޢ9:30ާަގއި، 2

ަގއި ޤައުމީ 11:15ގަިއ، 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ  ،މިނިވަްނ މުއައްސަސާތަުކގެ ކަންތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި 11:15ަގއި، 1



  

ގަިއ، 4ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ  ،ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަބް ކޮިމޓ11:15ީަގއި، 3ކޮމިޓީ ޮކޓަރީ  ،ކޮމިޓީ ގެތަރައްޤީ

 ،ޤޫބާތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީނޫނުލްޢުަގއި ޤ2:00ާގަިއ، 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ  ،ަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓ2:00ީ

ކޮމިޓީ ކޮޓަީރ  ،ަގއި ޕެިޓޝަން ކޮމިޓ2:45ީަގއި، 3ކޮމިޓީ ޮކޓަރީ  ،ކޮމިޓީ  ަގއި ސުލޫކ2:30ުަގއި. 4ކޮމިޓީ ކޮޓަރީ 

 ަގއި. 2

ވާ ޤާނޫުނ  އްވާފައިއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމު ޢަލީ ހުށަހަޅު .4.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -4.2

ޖިލީހުެގ މަގެަނއުމުެގ ބިލު ރައްޔިތުްނގެ ފަނިޑޔާރުންެގ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު. ިދވެިހރާއްޖޭގެ 2010/13ނަންބަރު 

ށް ނުންފުޅުވާ ކަމަބޭވާ ގޮތުެގ މަތިން ބިލު ހުށަހެޅުއްިވ މެންބަރު އަނބުރާ ގެްނދަވަން  ވަނަ މާއްާދގައި  79ގަާވއިދުެގ 

 ވާތީ މިކަން މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރަން. ފޮނުއްވާފައި ިސޓީ އިގަ 2011ކްޓޯބަރު އޮ 18

 

 . ސުވާލު.5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަުކ މަސައްކަތެއް ނެތް. .ުސވާލު .5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ާރއްޖެ  -6.1. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 6އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -6.1

ރައްޔިތުންެގ  ގުމަންމޯހަންސިން.އަށް ޒިޔާރަތްކުެރްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިާއގެ ބޮުޑވަީޒރު ހިޒް އެކްސަލަންސީ ޑރ

ރީރުކުރެްއވުމަށް ދަޢުވަތުއެުރވުމުގެ ަމއްސަލަ މަޖިލީހުގެ އްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ަތޤުޔާރަތްކުރަްއވަިއ، ރަމަޖިލީހަށް ޒި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިއްޔެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ގެންނެިވ  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހުށަހެޅުން. 218ގަާވއިދުގެ 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާ ަވނަ މާއްދާ.  218އިޞްލާޙާ ގުިޅގެން އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ގުމައްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި މިައދު މި ހުށަހަޅަނީ. އިންޑިއާެގ ބޮޑުވަޒީރު ިހޒް އެްކސަލަންސީ ޑރ.މަންމޯހަންސިން

 ޔާރަތްކުރައްަވއި ވިޒިެޓއްަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަށް ޒި، ސްޓޭޓު އަށް ކުރަްއވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއް ރާއްޖެ

ާދގެ ދަށުން. ވަނަ މާއް 218ވަތުއެރުވުމުގެ މައްސަލަ. އެ ަގާވއިދުގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރެއްވުަމށް މަޖިލީހުން ދަޢު

 26އަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ .އޮތީ މި އިަގޑިިއރުގެ ވަގުތު ކަނޑައަޅާފަ  1ގައި ބަހުސްކުެރއްވުމަށް އަުޅގަނޑު މި މައްސަލައި

 3އަށް  ، ޤައުމީ ޕާޓީމިނެޓު 3އަށް  ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މިނެޓު 3އަށް  ، ޕީ.އޭމިނެޓު 11އަށް  .ޕީއިރު، ޑީ.އާރުމިނެޓު



  

މިނެޓުއިރުގެ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަނުޑ  3އަދި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް  މިނެޓު

ާވ  ރު އަުޅގަނުޑމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މިްސކުރަްއަވމުން ގެންދަވާއިރުވަމުން ގެންދާނަން. މި މައްސަލަިއގައި ބަހުއަ

އަީކ  ވާހަކަދެއްެކވުމަށާއި ައދި އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަ އަށް ފޯކަސްކުރަްއވައި މައްސަލަ

 ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަ މަތްތެރި ޤައުމެއްގެ ސަރުާކރުގެ އެންމެ އިސް ވެިރޔާާއ ބެހޭަރހު ރިއަޅުގަނޑުމެންނާ އެކުވެ

ކަމަށް  ން ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ހަނދުމަފުޅުކުރަްއވަިއގެން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންަދވާނެއެްއކަ

ންކުރަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ބަހުސަށް މި މައްސަލަ ހުޅުވާލަން. ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ގަނޑު ޔަޤީއަޅު

 .ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުމެންބަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުވަރު ދާއިރާގެ މެންބަހިންނަ

 ޑު ތާއީުދކުރާއަކީ އަުޅގަނ ވާ މަްއސަލަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު ރިޔާސަތުން ހުަށހަޅުއްވާަފއި މި

ުރެގ ބޭގަންނަވާ އި ަޤއުމަކަށް ވަޑަ  ެއއްަގއި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ ކަމެއް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ޑިމޮކްރަސީ

 މެން މި ފަށާ ގޮތުން ިމއަދު ައޅުގަނޑު އެއް. އެ  އޮްނނަ އާދަ ،ރީރުކުެރއްުވމަކީ ކުރަމުން އަންނަ އިސް ވެރިން ތަޤު

ން ފެށުމަށް ކަމުަގއި އަޅުގަނުޑ ދެކެން. މިގޮތުން ފުރަތަަމ ކަމަކަށް މިކަ މަސައްކަތަީކ ވަރަށް ރަނގަުޅ ކަމެއް

 މެއްށް ލިބޭ ކަބޮޑު އުފަލަކާ ފަޚްރެއް ައޅުގަނޑުމެނަ ކަމީ އެއަށްުވރެ ބޮޑު ވަޒީރަށް މި ފުރުޞަތު ލިބޭ އިންޑިާއގެ

ައީކ  އާރަސީ. އިންޑިއަީކ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކް ކަމުގައި ައޅުގަނޑު ދެކެން. މިހެން މިދެންނެވީ އިންޑިއާ

 އް ެދްއވާ،ގައި ތަޤުރީރެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުއެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ. މަތްތެރިޔާއެންމެ ގާތް ރަހުއަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކީ މަގެން ދިޔުވެޓަރު ސްނުވަތަ މުޚާތަބުކުރައްވާ ފުރަތަމަ ވެރިޔަކަށް ބޭރުގެ ވެިރޔަކަށް އިންިޑއާގެ ޕްރައިމް މިނި

ެގ ދުވަހު  ްއޔާ އެ  ރަސްިމއްޔާތު ނޫނިުދވަހުގެ ަގއިމުވެްސ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. މިގޮތުން އެ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ

 ންމެ އިސް އެށް ކަވެްސ ރަނގަޅަރުުމަގއި ައޅުގަނުޑ އެދެނީ ވީހާެވސް ރަނގަޅަކަްށ، ވީހާކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކު

 ކަމުން މިމަށް. އެހެންމަނިުކފާނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކިޔު ވެރިޔަކަްށ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިިލހުން ކިޔާ މަރުޙަބާ އެ

ށް . ވަރަށް ބޮޑަކަމަށް ައުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވަމުން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން ފުރުޞަތުގައި މި

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު ގެމަނަ

ވާ އިންިޑއާެގ ބޮުޑވަޒީރު  ހިފައިއަްށ ިޒާޔރަތްކުރެްއވުމަށް ހަމަޖެ `. ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ާރއްޖެ

ެގ ރީރުކުރެްއވުމު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ިޒޔާރަތްކޮށް ގުމަންމޯހަންސިން

ައޅުގަނޑު ެވސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާ ކަމެކޭ އޭގެ ުއސޫލެްއގެ ގޮތުން.  މައްސަލަިއގައި



  

ބޫުލކުރަްނ ލަން ބޭނުން. އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަކަމުަގއި ުސވާލު އުފައްދަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައްތަްއ ހުރީމަ ހަމަ ދަންނަވާއެ

 ނާ ވަރަށް ގާްތ ޤައުމަކަށް ންގޮުތގަިއ މި ޤައުމަކީ ުނވަތަ މި ބޮުޑ ވަޒީަރކީ ުނވަތަ އަުޅގަނޑުމެ  ރިޔާސަތުން ވިދާުޅވި

ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮެތއްަގއި ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނުޑ  ނައި،ކޮށް ވިސްވެފައި ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ފުން

 މި އިއިވޭ އަޑުތަކާ ވެސް ސުވާލު އުަފއްދަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބޫލުކުރަން. އެކަމަކުޤަވެސް 

 ވޭ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަނޑުސާްސތަކެއް ކުރެ ، ހަމަ ަދތިވޭ އުނަދގޫވޭ. އެ އިހުކަމާ ގުޅުމެއް ހުރީމަ

ޔިތުްނގެ ލަތެއްގަިއ މި ރައްހާއޮތީ ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމެްއގެ ވެސް ބޭުފޅަކު ހަމަ މިގޮތަށް އެދިއްޖެ ހިތް ބޫލުކުރާޤަ

 ކަމަށް ވަނީ  ކަމަށް. އެހެންވެއްޖެ ެއއްކޮްށ އެ ފުރުޞަތުދެއްވާނެ ސީއާއި ވަރަށް ކާރޓަތިރާމާމަޖިލީހުން ވަރަށް އިހު

އަީކ  ންޑިއާވަރަށް އުފާކުރަމޭ. ވީމާ އަުޅގަނޑު ހަަމ ދަންނަވާނީ އި ،ނަމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ރަނގަޅޭ 

ހީތެރިވަމުން އަީކ އަުޅގަނޑުމެނަށް ހަމަ ތަފާުތ ގޮތްތަކުްނ އެ އިންިޑޔާވެފައި  ޓެިރ ަޤއުމަކަށްގެ ައވައްއަޅުގަނޑުމެން

 ދިނުމަށްބޭފުޅުންނަށް އިހުތިރާމު ަޤއުމުގެ ޮބޑު ވަޒީަރކު މިފަދަ ެއދުމެއް އެދުނީމަ ނުވަަތ އެ  ވާތީ އެ އަންނަ ޤައުމަކަށް 

 ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކުރުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮންެމހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަމޭ.

 

 ވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހަމްޒާ ވާހަކަދެއްކެ 

ޓީެގ މެން ޕާގޮތުން އަުޅގަނޑު ވާ މަްއސަލައާ ގުޅޭ މިހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އާދެ، `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 ޖިލީހުގައިމަމި ޢިއްޒަތްތެރި  ގުގެ ލީޑަުރ ދެންމެ އެ ވިދާޅުވި ފަދަިއން ޑރ.މަންމޯހަންސިންޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ބޮޑު  ދާނެ ވަރަށްއަްށ ލިބިގެން ޅުދެއްެކވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަފު

ހަލަ ކަގަނޑުމެން ފަޚްރެއް. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޤައުމު އަދި އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް ޤައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަޅު 

ން އަުޅގަނޑުމެ އަުޅަގނޑު ހިތުންކުޑަުކޑަ ަޤއުމެްއގެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހާ މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ އެީއ 

ނިޭޔގެ ދުއަީކ މިހާރު އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ  އިތުރުން ދިވެިހރާއްޖެންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި ޭއގެ ބަލައިގަ

ހަނު އަކީ ނު އަށް މި ގެނައި ޑިމޮކްރަސީ އެކޭ. އާދެ، އަުޅގަނޑުެމން ރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީތަކަށް އޮތް ނަމޫނާ

 ދުނިޭޔގަިއ އެއް. އާދެ، މި ޑިމޮކްރަސީަގއި އޮޮހރުވުމެއް ނެތި ގެނެސްފަިއާވ ޑިމޮކްރަސީއެކު ލޭ  ހަމަހިމޭންކަމާ

ރު މި ގެ ބޮޑު ވަޒީވެސް ދެކޭ އިންޑިއާ  ޤައުމުކަމަށް މުޅި ދުނިޔެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކު ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ

 . އެހެންކަމާ ޖެހޭ ކަމެއްން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަިއަގންނަންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މުޚާތަބުކުރެްއވުމަކީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ހިތު

މެއް. އީދުކުރާ ކަގެ ލީޑަރު ދެންމެ އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން ތާގަނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުއެކު ައޅު

 ސްވެ  ވާ ކަެމއްންގަ އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ާތއީދުކުރާ ކަެމއް. އަދި އަުޅގަނޑުމެން ސަރުކާރުން ެއކަމަށް އިސް ނަ

ރިްއާޔ ށްލަން. ޝުކުއެކު ައޅުގަނުޑ މިކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު ވާހަަކ ކުރުކޮ މެ. އެހެންކަމާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.



  

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

 ވާ  އި ހަމަޖެހިފައަށް ޒިޔާރަތްުކރެއްވުމަށް  ދަތުފުޅެއްަގއި ރާއްޖެޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ފުރަމާނެ

 މިކުރަްއަވއި ްނގެ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްރައްޔިތު ގުއިންޑިާއގެ ބޮޑު ވަޒީރު ހިްޒ އެކްސަލަންސީ ޑރ.މަންމޯހަންސިން

މެން ވަރަށް  އަޅުގަނޑުނަވާނީ އެއީަގއި އަުޅގަނޑު ދަންއެރުވުމުގެ މައްަސލައިވަތުރީރެއްކުރެްއުވމަށް ދަޢުމަޖިލީހުގައި ތަޤު

ެގ އްރީރެ އެ ތަޤު މި މަޖިލީހަށް އައިސް ދެްއާވ ތަޤުރީރުތާއީދުކުރާ ކަެމކޭ. ސަބަބަީކ އެފަދަ ޢިއްޒަތްތެިރ ބޭފުޅަކު 

އްވާ ކާރުން ކުރަގޮތްަތކެއް ފެނިެގންދާނެ. ސަރު ތުރު އައުއަށް ވެސް އި ޓަރުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރަސީއޮއް

ތަްއ ކަން ކުން އެައށް ހުރަސްއެޅުްއވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަުކގައި ވެސް ބޮެޑތި ޤައުމުތަ ސައްކަުތގައި ޑިޮމކްރަސީމަ

 ، ހާޒިރުވެ ސް، މިފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުެޅއް މި ަމޖިލީހަށް އައިރާކަން ފެނިގެްނދާނެ. އެހެންވީމާއެގޮތަށް ުނކު

 ގަނޑުމެން ތާއީުދުކރާ ކަމެއް. ޝުކުިރއްޔާ. ރީރުކުރެްއވުމަކީ ައޅުއަޅުގަނޑުމެންނާ ތަޤު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢާރިފުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

 ކުރެްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ފުޅެއްަގއި ާރއްޖެ އަްށ ިޒާޔރަތް`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ފުރަމާނަ ދަތުރު

 މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސިންގުޓަރ މަންމޯހަންއެކްސެލެންސީ ޑޮކްވާ އިްނޑިާޔގެ ބޮުޑަވޒީރު ހިްޒ 

ވާހަކަފުުޅ ދެއްކެވުަމކީ އަޅުގަނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ މުޚާތަބުކުރައްަވއި

 2 ުނވަތަ ގައިވަަނއި  1 އަކީ ުދނިޔޭގެ އާބާދީ ނިސްބަތުން ެވސް ރެއް. އެހެނީ އިްނޑިއާށް ލިބޭ ފަޚްއަޅުގަނޑުމެންނަ

ބިލިއަން މީހުން ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއް.  1.3ވަނަިއގަިއ މިހާރު އާބާދީގެ ވަނަ ވަނަ އަށް ދަންނަާވަކށް ނޭނގެ. 

ނާ އެންމެ ިއްސ އަީކ ދުނިޔޭގެ ކަްނކަން ނިންމެވުމުަގއި ބަސްބު ޓެރި ޤައުމެއް. އިންޑިއާ ގެ އަަވއްއަޅުގަނޑުމެން

ލާއިރު ރި ގާތްކަމަށް ބަލައިހުާއ އަޅުގަނޑުމެންނާއި އިންިޑއާސް އެއް ޤައުމު.  ޤައުމުތަުކގެ އެންމެ އިސަފުގައި ތިބި

ަވިއގެން ެއްއގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްނަންގަ ހާދިސާއެއްަގއި ކޮންެމ ކަރިސާޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި ޮކންމެ އަ

ގެ ރަްއޔިތުން.  ފޯރުކޮށްެދއްވީ އިްނޑިއާ ގެ އަތެއްގެ ަރްއޔިތުން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަމުވަަޑއިގެންެނވީ އިންިޑއާ

ެގ 3ޢުދުވާނީ ހަމަލާ. ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި، ޮނވެމްބަރ ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދިމާވި  1988މިސާލަކަށް 

ްއވީ ގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދެދުވަހު ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމު ދައްކަނީ. އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މި

ަގއި ނޑުމެންނަށް ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާަވނަ ދުވަހު އަޅުގަ 26ވަނަ އަހަުރ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ  2004. އިންޑިއާ

ށްދާނެ ޤައުމެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ދުރަ ރަތަމަ އަތެއް ދިއްކޮށްލީ އިންިޑއާ. އިންިޑއާ އަކީ އަުޅގަނޑުމެންނާވެސް އެންމެ ފު

ަވިކ  ،ެގ ތެރެއިްނ އެްއވެްސ ފަރާތަކަށްންޓުައކީ ނޮންެއލައިން މޫވްމެ  ޕޮލިސީމިހާތަނަށް ރާއްޖެ ގެންުގޅުނު ފޮރިން

އި ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އިންިޑއާެގ ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ގެންގުޅުނު ފޮރިން ޕޮލިސީ އެއް. އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ 



  

ުޅގައި ވެްސ މަނިކުފާނުގެ ޒާތުފު އެ މަނިކުފާނަކީ އެ ،ޮކށް ޑޮކްޓަރ މަންމޯހަންސިންގުއެްއވެސް ވެިރއަކު ާޚއްޞަ

، ކުަރއްަވއި ބަހަްއޓަވާ ބޭފުެޅއް. އެހެްނވީމާޢަމަލުފުޅުތަްއ ބައްޓަންއެުކ ރަށް މަޑުމައިތިރި ޯއގާެތރިކަމާ ވަ

ނޫނެކޭ ބުނުން އެއީކީ ެއްއވެސް ވަަރކަްށ  ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ ގާތް ޤައުމަކުން މިފަދަ ކަމަކަށް އެދުނީމާ

ން ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެން ނަމަެވސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ުމސްތަޤުބަލަށް ބަލާއިރުަގއި މި އަޅުގަނޑުމެ

ަބވާފާނެ. މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގަންަނވަން ބޭނުންފުޅު އެަތއް ބޭފުޅުންނެއް ިތއް ޤައުމަށް ަވޑަިއގަންނަވަން ޭބނުންފުޅު މި

ނުެގއްލޭނެ ފަދަ ގޮތަކުން. އަުޅގަނޑުމެން ދަތާ  މިނިވަްނކަމާއި ިސޔާކުރަންާވނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލު

އަުޅގަނޑުެމންގެ ސިޔާދަތަށް އުނިކަމެްއ އަޅުގަނޑުމެންެގ މިނިވަންކަމާއި ކަމަކުން އަުޅގަނޑުމެން ބުނާ ބަހަކުން  ކުރާ

 ކުރާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެސް ރަްއޔިތަކު  އައިސްދާނެ ެއއްވެސް ކަެމްއ މި

ނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާ މަލެއް ނުކުރާޢަޤަބޫލެއް ނުކުރަން. މިތަނުން ކޮށްގެން ވެސް ުނވާނެ އެފަދަ އެްއވެސް 

އަކީ ތާ  ވެސް. ައޅުގަނަޑށް ޔަޤީން އިންޑިއާއް ފާސްކުރެވުނީ މިތާ ފާސްކުރެވުނު އެއްޗެ އި އެކު އަުޅގަނޑުމެން ިއއްެޔގަ

ވާނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަުމގެ އަެތއް ކުރިން ވެސް  ށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ެއކުވެރި ަޤއުމަކަށްއަބަދަ

 ކަމަށް  އެކު، އިންިޑއާ ޤައުމަކީ އިންޑިއާކަމަށް ވުމާ އެންމެ ފުރަތަމަފޯރުކޮށްދިން ފަދައިން ދެން ވެސް ފޯރުކޮށްދޭނެ 

 ުޝކުިރއްޔާ. ކުރާީތ އެވާހަކަ ދަންނަވާލީ.އީދުތާ ކަމަށް އެކު ައޅުގަނޑު މިވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމާ 

 

 އިރު ވާހަކަދެްއކެުވން:އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒުބަދުވާފަރު ދާ

 ސިންގު ހަން ބޮުޑަވޒީރު ޑޮކްޓަރ މަންމޯގެޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްނޑިއާ ލައިުކމް. ޝުކުރިއް`. ައއްސަލާމްޢަ

ރެްއވުމަށް ކުިއ މުޚާތަބުޔިތުންގެ މަޖިިލސްގައަށް ަވޑަިއގެން ިދެވހިރާއްޖޭގެ ރައް ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ިދެވހިރާއްޖެ 

ބޮޑު  ބުނު ވަރަށްލިހަމަޖެހިފައި އޮތްކަމީ އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަދި ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ވެސް 

 ގައި މަޖިލިސް މި ރަތަމަ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގއިގެ ބޮުޑަވޒީރު އެންމެ ފުދެކެން. އިންޑިއާ  އުފަލެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު

ގަނޑުމެން ައޅުއްކެއް. ބޮޑު ހެ އޮތް ާގތްގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ވަރަށްކުރައްވާ ކަމީ އިންިޑާއ އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ މުޚާތަބު

ންދާރީ ވަރަށް ގެ މެހެމާން. އަުޅގަނޑުމެއެުކގަހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފަލާކިޔަންޖެހޭނީ ހިތުގެ އަޑިން. ވަރަށް އެކަމަށް މަރުޙަބާ

ކެިވ  ވާހަކަދެއް އަީކ ކުރިން ނެތް އިންިޑއާ ންަނވަން. ަޝއްެކއްއަދާކުރަންޖެހޭނެ ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ދަ ފުރިހަމަ އަށް

 މި  ގަނޑުމެންގެހުރިހާ ގޮތަކުްނ ވެސް ވަރަށް އެހީތެރި ޤަުއމެއް. އަޅު  ދައިން ދިވެހިރާއްޖެއާފަ  ވިދާޅުވިމެންބަރު

ހުރިހާ  މި މާ ރައްޓެހިކަ ައޅުގަނުޑމެންގެކުރަްއވާ ކުރެްއވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ގާތްކަމާއިިއގެން މުޚާތަބުޑަމަޖިލީހަށް ވަ

އެއް  ޙަބާނު މަރުކަމެއްގެ ވާހަކަ އަުޑއިިވގެންާދނެ ދުވަހެއް. އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ހޫ

 ގެން އަުޅގަނޑު ެއއްކަން ދަންނަވަމު ކުރާ ވާހަކަ ބޮޑަްށ ތާއީދު ވަރަށް  ަކމަކީ އަުޅގަނޑު  މިދެންނެވުމަށް އެދެމުން، 

 ނިންމާލަން. ޝުކުިރއްޔާ. ވާހަކަކޮޅު



  

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

ތުަގއި ގޮ އް`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ިމއަދަކީ ިޢއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުަގއި ވަރަްށ ތާރީޚީ ދުވަހެ 

ިރ ދި ިޢއްޒަތްތެކަމަކީ އެންމެ ސިޔާީސ ގޮުތން ވެސް އެްއވެްސ ދެބަސްުވމެއް ނެތި އަ މި ެއއީ . ފާހަގަކުރެޭވ ދުވަހެއް

ބޮުޑވަީޒުރ  އިންިޑއާގެ ،  ުދވަހެއް. އާދެބައްޓަންެވގެންދާމަޖިލީހުގައި އެންމެން އެއް ޫރޙެއްަގއި އެްއގޮތަކަްށ ވާހަކަފުުޅ 

 ހުށަހަޅާ   ރިޔާސަތުންއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްަގއި މިއަދު މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރިރާ ސިންގުމަންމޯހަން

އި ވެްސ ގެ ބަހުްސގަކުރަމުންދާތީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވޭ. އިްއޔެަގއި މިކަްނ ހުށަހެޅިގެން ބަހުސްމައްސަލަެއއްގެ ގޮތު

ވޭނެ ކުރެ  ސަލާމަތްކަހަލަ ަކންތައްތަކުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ މިފަށްއްސާކޮހި ވާނީ ިމ މަޖިލީހާ ގަނޑު އެ ވާހަކައަޅު

ސް  މިއަދު ވެނޫންނަމަ ދަށް ގެނައި އިޞްލާޙެކޭ. ެއހެންގޮތަކަށޭ މި ގަާވއިދު އިްއެޔަގއި ފަރުމާވެގެން ައއީ. ަގވާއި 

ބަހުސް  އް ވެސް މިކެލަ ާވހަކަތައެހެންކަހަ ައދި ފަހަރުގައި ަތއް ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ައޅުަވއި،މަނިކުފާނު ބޮލުގައި އެ

ްށ  އަމިއްލަ އައޮތީ އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި ހިނގުމަކީ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. ނަމަވެސް މިއަދު މިކަން ހިނގާފައި މި

މަވެްސ އެހެންނަށޭ. އާުރގެ ވާހަަކ ދައްަކވާ.އެމް.ގޮތަށް. ދެން އަޅުގަނޑު ކުރިމަީތގައި ވެސް އަުޑއިވޭ ޖީ މިކަން ނިންމާ

އްާކކަށް. ބެހޭ ގޮތުން އެކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް ދަ މަނިކުފާނާ އެ ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑު ބޭނުމެްއ ނޫން އެކަން އެ

ެގ ޅުގަނޑުމެންއަކަމަކީ  މި ކަމެއް. މިކަމުގެ ރޫޙަށް ބަލާއިރު އަދި  ކުރާކަމަކީ ައޅުގަނޑު ާތއީދު އެހެންނަމަވެސް މި

ެގ ުޅގަނޑުމެންއަވެގެންދިަޔއީ ފާހަގަ  ކުރާ ކަމެއް. އެކަން ތާީއދުށްއެކު ެއއަން ހަމަ ނުހަނު އިޚްލާސްތެރިކަމާ ޕާޓީ

 އީއެްނގުުޅއްވި ގެވާހަކަިއަގއި  އާދެ، ހިންނަވަރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ގެ ލީޑަރު ލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުޕާ

ލަްނ  ފާހަގަކޮށްށް އަޅުގަނޑުއިުތރަގެ ރޫޙަކީ ވެސް އެއީ. އާދެ، ޭއގެ. އަދި މި ސަރުކާރުއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ރޫޙު

 ގޮތުން ވެސް ތާރީޚީ މެންަބރުންނަށް 77ވާ ތިއްބަމި ކަމަކީ އަޅުގަނުޑމެންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި  ބޭނުންވޭ މި

ތުންެގ ރަްއޔި ޖޭގެނީ މި ބާވަތުގެ ކަެމއް މީގެ ކުީރގަިއ ދިވެހިރާއްވަ ވެސް އުފަލެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމެއް. ސަބަބަކަށް

ށާއި އަިދ ރައްޔިތުންނަ ރާއްޭޖގެ ޢިއްަޒތްތެރި އެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިކަމުގެ ޝާމިުލވާ އެންމެހައި ޖިލީހުގައި ކޮށްފަމަ

މި ، މެންބަރު އާދެ އަތޮޅު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ވަގުތު އިންނެވި ާއދެ، ވ. ކަށް މިމަޖިލީހުގެ ރައީސަކަމުގައި މި  މި

 ރެއީކގައި އަުޅގަނޑު ުޝކު ޝާހިދަށް ވެސް އިޚުލާޞްތރިކަމާهللا ، ޢަބްދުމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 ދި މަނިކުފާނުމަނިކުފާނު ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް. އަގަނޑުމެންނަށް ހޯދައިދެއްަވން މި ފުރުޞަތު އަޅު ،ދަންނަވަން

 އެކު ކަމާރެްއވީތީ ެވްސ އިޚުލާޞްތެރިމިކަން ގަާވއިދު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަިއގެން މި ކަންތައްތައް ކު

 ކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ދަންނަވަމުން، މިޝުކުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޒިމުޢާމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 



  

 ވާ  ޖެހިފައިހަމަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެްއގަިއ ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްުކރެއްވުމަށް

 އި ކުރަްއވަްނގެ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްރައްޔިތު ސިންގުމަންމޯހަން ގެ ޮބޑުަވޒީރު ހިްޒ އެކްސެލެންސީ ޑރ.އާ އިންޑި

 ާމއްދާެގ ވަނަ 218 ގެއެުރުވމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ތަުޤރީރުކުރެްއވުމަށް ދަޢުވަތުރައް

މި  ގަނޑުމެންގެވާތީ އަޅުގަނޑު ވެސް މިކަމަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އަދި އަޅު އިދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފަ

ރުގެ ބޭފަހަރަށް  މަގެ ބޮޑުަވޒީރަކު ައދި ފުރަތައާ ންޑިފަހަރަށް އި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ދިގު ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ

މަޖިލިސް  ގަނޑުމެންގެ ވުމަކީ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ އަޅު  ހިފައިޢިއްޒަތްތެރިައކު ވަަޑއިގެން ުމޚާޠަބުކުރެްއވުމަށް ހަމަޖެ

ރަީސ ންގެ ޑިމޮކްދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހުމުގެ ެއއް ވިސްނުމޭ ނުވަތަ ެއއް ިފޔަވަޭޅ. އާެދ، އަޅުގަނޑުމެ ޑިމޮކްރަސީއާ 

ސަުރކާުރ  މެންގެދާ ދަނޑިވަުޅގަިއ އަުޅގަނޑުމެންގެ ހިންގުން އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުގައި ނެިތގެން ފަނޑުވަމުން މި

ފަދަ މިދާ ދަނޑިވަޅުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ  މި ޚުދުމުޚުތާރު ވިސްނުމަކާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖަހަމުން

މެ އިްސ އުމުގެ އެންމިފަދަ ބޭފުޅަކު އަދި ޚާއްޞަކޮށް ޑިމޮކްަރސީގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަީސ އޮތް ޤަ ،ޢިއްޒަތްތެރިައކު

ފަދަ މި އާރު.ޕީ އިންުކރެއްވުމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ެއަކމަށް ތާއީދުކުރާނެ ކަމެކޭ. ައދި ޑީ.ވެރިޔަުކ ަވޑަިއގެން މުޚާޠަބު

 ކަންތައްތަކަށް އަބަދުވެސް ާތީއދުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުއްޠަލިބު މުހީތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާފަރެސްމާ

އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. . هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم

ގޮތުން ެވސް ައޅުގަނުޑމެންނަށް ދުރުނުވެވޭނެ ެއއް  ދުރުނުވެވޭނެ އަދި ޖިޮއްގރަފީ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންނާ ތާރީޚީ

ރަށުަގިއ ގެ ެއއް އާ ޒުންެގ އަތްދަށުން ސަލާމަތްކުރީ އިނޑި. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ޕޯޗްގީ އާޑި ޤައުމަކީ އިން

މެްނ ައކީ އަުޅގަނޑު އާ، ިއންޑިމް ހުންނަވަިއގެން. އެހެންވީމާޡަމުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްޢައު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަޠަލު

ން ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ. ގެ ެއކުވެިރކަން އަޅުަގނޑުމެއާ އިންޑިެގ ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެސް އާބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ އިންޑި

ެގ ބޮުޑވަޒީުރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންެގ އާއިންޑި އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މި ުފރުޞަތުގަިއ އަުޅގަނުޑ ުއއްމީދުކުރަން 

ވިޔަފާީރގެ ތެރެއަްށ   ިދވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއިމަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާއިުރގައި

ޖޭެގ ކަމަށް. ދިވެހިރާއް ކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދެއްވާނެ ވާނެވެދެަވޑައިުނގަންނަ

ގެ ބޮުޑވަޒީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އާ ޓަކައި އިންޑި ން ދެމެހެއްޓުމަށް ުއޖާލާކަ މުސްތަޤުބަލުގެ އަލިކަމާއި

ެގ އާ ޑި، ިމއީ އަުޅގަނޑުމެްނ މި ފުރުޞަތު އިންކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމެއް ދެއްާވނެ

އަީކ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ  އާއިންޑިބޮޑުަވޒީރަށް ދޭން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ. 

 ނުމަކީދި އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އެ ޔަޤީންކަން އިން އާޑިވާއިުރގަިއ އިން ވަގުެތްއގައި އެހީތެިރވެދެްއވުމަށް އޮތް ޤައުމަކަށް

ގެ ޮބޑުަވޒީރު ިދވެހި އާ އިންޑިކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، މި ތާރީޚީ ިޒޔާރަތުަގއި  ކަމެއްމުހިއްމު



  

ލު ހާކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކުރާ  ރައްޔިތުންނަށް ދެްއވާނެ އެންެމ މުހިއްމު އެއް މެސެޖަކީ މި ދެންނެވި ކަންތައްތައް

ގެ ބޮުޑަވޒީރު ެއންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސްަގިއ އާ ޫނނީ އިންޑި ކަމަކީ މި ،މި ކަންތައް

ދާކަމީ ައޅުގަނޑުމެން  ތަޤުރީރުކުރައްާވ ބޭރުގެ ޮބޑުަވޒީރަކަށް ނޫނީ ބޭރު ޤައުެމއްެގ އެންމެ އިސް ވެރިަޔކަށް ެވގެން

އޮތް ކުރާ ކަމެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކަން އެހެން ާތއީދު އިށް އަުޅގަނޑުމެން މަރުޙަބާ ކިޔައުފާކުރާ ކަމެއް. އެކަމަ

ނަމަވެސް ޤައުުމގެ ސަރުާކރުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުެމން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ކަންބޮުޑާވ 

ެގ އާއިންޑި ކަންތައްތަެކއް އެބަހުރި. އެެހންކަމާއެީކގައި އަުޅގަނޑު ވާަހކަ އިތުރަށް ދިގުނުކޮށް އަުޅަގނޑު ނިންމާލާނީ

. އެކީގަ ކަމުެގ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާ ދެއްވާނެ ގަނޑުމެން މި އުއްމީުދކުރާ މެސެޖުބޮޑުަވޒީރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޅު

އަިދ  އިރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ އި އަިދ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުެގ ރައީސާ  ގެނީ އެްމ.ޑީ.ޕީއަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަ

ގެ ރަީއސްެގ އާއިންޑި މި މެސެޖު ށް ދެްއވައިގެ ރައީސައާ އިންޑި މި މެސެޖުރީ ގްރޫޕުގެ ރައީސް ގެ ޕާލިމަންޓްޑީ.އާރު.ޕީ 

 ކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.  ފަރާތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހޯއްދަވައިެދއްވާނެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުهللا ޢަބްދު މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު

ގެ ބޮުޑވަޒީރު ރާްއޖެ އަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ އާ ްސ، އިންޑިޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ

ކުރައްވަިއ ވާަހކަފުޅު ދެއްެކވުމަކީ އަުޅގަނޑު މުޚާޠަބު ށް ވަޑަިއގެން ައޅުގަނުޑމެންނާދަތުރުފުޅުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބޭނެ ހަމަ އެންމެ މަތިވެރި އްާޔ މި ގޮތުން ވެއްޖެ  ޤަބޫލުކުރާ

ޝަރަފާއި ފަޚުރުކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އާދެ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގަިއ 

 ،ންމެ އެުކވެރި ައދި އެންމެ އެހީތެރިވަމުންދާއެ ،އަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އެންމެ ޒަމާންވީ އާ ގޮތަށް އިންޑި ވިދާޅުވާވެސް 

ނަމަވެސް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަްށ  ކަުމގައި ވީ ިވަޔސް އަދި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ތިޞާދީ ގޮތުންޤްއެއީ އި

އިޖާބަދޭ އަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އާނަމަވެސް އިންޑި ކަުމގައި ވީ ރަތްތެރި ވަގުތުތަުކގައިޠޫޙުދިމާވާ 

ވެސް އެކީ. ދެން މިާއއެީކަގއި ައުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ  ވާީތއާ ކަމަށް ޤައުމު

ވިދާޅުވި ފަދަިއން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ  ރު އިބްރާހީމް މުޙަްއމަދު ޞާލިޙުގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑައެމް.ޑީ.ޕީ

އެީކ އެއާ  . ހަމަުޑަވޒީރަށް ޝަރަފްައރުވަންވާނޭގެ ބޮއާއިންޑި  ދަރަޖައިގައި ވެސް ހަމަ އެންމެ މަތިވެރި ކަމެއް

ޒަތްތެރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއަގއި މިކަން ކުރަްއާވތީ އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއް

 ބެހެްއޓުމަކީ ހަމަ އަޅުގަނޑު އަިދ ޯއގާތެރިކަން ޒީރަށް ބަހައްޓަންވާ ގާތްކަމާއިެގ ބޮޑުވަ އާމެންބަރުން ވެސް އިންޑި 

އަޅުގަނޑު އެ ޕާޓީ ެއއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވެްސ ހަމަ އެދޭކަމެކޭ. އާދެ، ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ މަގުމަީތގަިއ 

އެއާއެީކ  ގެ ިވސްނުން. ދެން ހަމަވިސްނުން ޕީ.ޕީ.އެމްއެކީ މިީއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ެވސް  އޮތީ. އެހެންކަމާ މި

ެގ އާއިންޑި ވަންޏާ ވެސް  ކަަމށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަިއސްފައި މިއޮްތ ހާލަތަށް ބަލާ



  

ތަޤުރީރެއް ކުރެްއވޭނެ އެންމެ އިސް  ގެންވާ ނޫނީ އެންމެ ޢިލްމީ ޤާބިލުބޮޑުަވޒީރަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެންމެ އެކަށީ

އަކީ އެންމެ ބޮޑު  އާިއންޑިމަށް ވެސް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އާދެ، ކަ އެއް ދައުލަތެއްގެ އެންމެ އިސްވެރި 

 ތިޞާީދ ޢިލްމުވެރި އެއް. އެހެންކަމާއިޤްއަކީ  ސިންގަކީ ޕްރޮފެޝަންގައި އޭނަ އެހެންމެ މަންމޯހަން ޑިމޮކްރަސީ. ހަމަ

 ާރއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާވުމާ އަކީ  ވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ޭބނުންވާ ދެ ދާއިރާ އެކީ ައޅުގަނޑުމެން ރާއްޖެ ައށް މި

މަނިކުފާނުގެ  ިތޞާދީ ކަންކަން ހަރުދަނާވެގެންދިއުން. މި ދެ ދާއިރާ އަށް ވެސް އެއިޤްއެކީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

 ދޭތެރޭގައި ހަމަ އަޅުގަނުޑގެ ހިތުގައި ޔަޤީންކަން އެބަ ަކމާ ވާހަކަފުުޅގައި ބޮުޑަވޒީރުގެ ވާަހކަފުޅުަގއި އަިލއަުޅވާލަްއވާނެ

ސިލުކޮށް އަދި ހާތް. އެހެންކަާމއެކީ އަުޅގަނުޑ ވެސް ދަންަނވާލަން ބޭނުންަވނީ މިކަންކަމުން އަުޅގަނޑުމެްނ ޢިބްރަތް އޮ

ެއއްގޮތަްށ ކަންތަްއތައް ގެންދިއުމަށް ެވްސ  އުޫސލުތަކާ ގެ މި މަޖިީލހުގައި ޑިމޮކްރެޓިކު އަޅުގަނޑުމެން

. ަޝއްެކްއ ވެސް ނެތް. ދައުލަތަށް މިަކމުގެ ބޭނުން ހަމަ އިންތިހާ ލިބޭނެ ފިލާވަޅަކަްށ ެވގެންދާނޭއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

އެހެންމެ ދެން ކުރިއަށް  އޮތް. ހަމަ  ދޭތެރޭަގއި ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ހިުތގަިއ ޔަޤީންކަން އެބަ ކަމާ އަށް ހިއްޕެވޭނެ

ށް ިމ ބޭފުޅުންނައޮތްތާނަގއި ެވސް ރާއްެޖ އަށް ޒިޔާރަތްކުަރއްާވ މިފަދަ ޝަރަފްވެރި މިފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި 

 ކަމުގައި ދަންނަވަން. ުޝކުރިްއޔާ.  ދެއްވުމަކީ އަޅުގަނުޑމެންނަށް ލިބޭނެ އުފަލެއްފުރުޞަތު

 

 މަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް 

ންނަވާލަްނ ގޮުތން އަުޅގަނޑު ދަ ުގޅޭ ާވ މި މައްސަލައާ  އަދު ހުށަހެޅިފައިޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

ގެ ޮބޑުަވޒީރު ހިޒް އާ ްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިބޭނުންވީ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ާރއްޖެ އަށް ޒިޔާރަްތކުރެ

ޓަކައި ިދވެހި ވަރަށް ގިނަ  ބޭފުޅަކަށް ަގއިމުވެްސ އެ  ކީ އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ޑރ.މަންމޯހަންސިންގައެކްސެލެންސީ 

އްޒަތްތެިރ މަނިކުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިދވެިހ ތާރީޚުގަިއ މި ޢި އެުކަގއި އެ އެއާ  ކޭ. ހަމަރައްޔިތުން ފަޚުރުވެިރވާ ބޭފުޅެ 

ްއވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމައެކަިނ ފުރަތަމަ ލިބިވަޑަިއގަންނަާވ ކުރެްއވުމުގެ ފުރުޞަތު، ތަޤުރީރުކުރެ މަޖިލީހުގައި މުޚާޠަބު

ކަުމގައި  ުޅގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ަވރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް ބޭފުަޅކަށް ލިބުމަކީ، ދިނުމަކީ ެވްސ އަ ބޭފުޅެއްެގ ޝަރަފް އެ 

ައކީ މުިޅ  އާއިންޑި ގާތް ގުޅުމެްއގެ އިުތރުން  އަީކ ދިވެިހރާއްޖެއާ އާއެުކގަިއ އިންޑި އެއާ  ހަމައަޅުގަނޑު ދެކެން. 

ޔަުކ ފަދަ ބޮޑު ޤައުމެއްގެ އެންމެ މަތީ ވެރި އާއިންޑި ،ހިނދު ވީ އަކަށް ދުނިޔޭގައި ވެސް ނަމޫނާ ޑިމޮކްރަސީ

ރައްޔިތުންނަށާިއ  އިތަޤުރީރުކުރުމަކީ ިދވެހި އެންމެހަދިވެހިރާއްޖެ ވަަޑިއގެން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

 ކަުމަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް

 މަނިކުފާނު ތަޤުރީރުކުރައްވަމުން ތާރީޚުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެ އެުކަގއި ރާއްޖޭގެއާމި

އެކު ޒަމާންީވ ދިގު ވެިރކަމެއް ބަދަލުެވ،   ދިވެހިންގެ ަޢޒުމާއި ހިތްވަރާޖެހޭ ދާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަން އެބަ

 ،ރެވެމުންދާއިރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރަީސ ފެށިގެން މި މަސައްކަތް ކު



  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މި ވެރިކަމުަގއި މިކަން ކުެރވެމުންދާކަމީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ 

އަދި ދުިނޔޭެގ   ާއއިއާ އިންޑި އަދު ދިވެހިރާއްޖެ އާއިކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެެކން. މި މިހިނދު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމެއް

ރާއްޖެ ބަލައިގަންނަމުންދާކަމީ އަޅުގަނޑުމެން  އޮތް ގާްތކަމަކީ އަދި ދުނިޔޭގެ ޤައުުމތަކުން މި ޤައުމުތަކާއެހެން 

ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ެއދެނީ މިކަން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ މިކަން 

ނުކުރަން މަނިކުފާނަކީ މި ތްން އަުޅގަނޑު ެއްއވެސް ަޝއްކެ ކަމުގެ ތެެރއިޤާބިލު  ްއޒަތްތެރި ރައީސްގެކުރެވެމުންދާއިރު ޢި

ތަނުގައި ހުރި ރިސޯްސ  ކަމުގެ ތެރެއިން މިނެ ބޭފުޅެއް. މަނިކުފާނުެގ ޤާބިލުކަންކަން ރަނގަޅަށް ކުެރްއވޭ

ޑުަވޒީރަށް ައޅުގަނޑުމެްނެގ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ެގ ބޮއާ ަވޒީރަށް އިންޑި ބޭނުންކުރައްަވއިގެން މި ިޢއްަޒތްތެރި ބޮޑު

 ދެވެން އޮތް އެންމެ މަތީ ޝަރަފަކާއި، ިޢއްޒަތް ދެްއުވމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭކަމެއް. އަދި ހަމަ

އް ކުެރްއވުމަކީ ވެްސ އެުކގައި އެ ރަސްމިްއޔާތު އެންމެ ފުރިހަމަކަންމަތީ ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައެއާ 

 ޓަކައި ވެސް މަނިކުފާނު ކުރައްވާނެ ކަމެއް ޝަރަފް ހިފެހެއްޓުމަށް ޢިއްޒަތާއިއަޅުގަނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

މަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަުމން، އަުޅގަނޑު ވެސް މިއަްށ  ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކޮްށ އެކަން ެއގޮުތގެ

  ވާހަކަ ދަންަނވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަަތށް. ތާއީދުކުރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފް ނަޢީމުސުދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫފެލިދޫ 

ޒީބު ހުޤީވެ ުކރިއަރަމުން. ދުނިޔޭގެ ތަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ދުނިޔެ މިއަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރައް

އަހަރުގެ ކުރިއްސުެރ ެވސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެްއ  400 ރިން ވެސް ކުރަމުން، މީގެމަޖިލިސްތަކުގައި މިހާރު އަދި ކު

ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާ ިޢއްޒަެތއްެގ ގޮތުން  ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަްތުކރެއްވީމަ އެ ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ ވެރިްނ އެ

ގަނޑުެމން ދުނިޔޭަގއި ހިނގަމުންދާ މަޖިލިސްތަކުގަިއ ތަޤުރީރުކުުރން އެީއ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ މުޅި ދުނިޔެ އަޅު 

އާދަކާދަިއގެ ުއސޫލުން ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެއއީ. އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގައި މިކަހަލަ ކަންަތްއ 

ވަންޏާ އެކަްނ  އަކު ވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް އޮންނަންވާނީ މިސާލަކަށް، ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބޭުރގެ ިޢއްޒަތްތެރި

އްޔާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ގުިޅވަަޑއިގެްނ ޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅު ވެއްޖެ ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްއޮންނަންވާ

ބޮޑު  ގޮތަށް އޮްނނަންޖެހޭނީ. މިއީކީ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ތެދުވެ އެކަމަށް މާ އެކަން ކުެރއްވޭ

ވިދާުޅވި ފަދައިން އެފަދަ  ކީ، އެހެްނ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުން ވެްސ އެބަހުސްތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ ަކމެއް ނޫން. ސަބަބަ

ބޮޑު  އެއީ ިދެވހިންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ތަޤުރީރަކީްއވާ ބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން ކުރަ

ެއއް  ވާހަކަކަހަލަ ދެކޮޅަށް ެއއްވެސް ރެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެކަމާއި އްޒަތެއް. ިދވެހިންނަށް ލިބޭ ފަޚްޢި

އަުޅަގނޑު ދެކެން. އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ  އޮންނަންވާެނ ގޮތެއް ނޫންކަުމގައިދެއްކުމަކީ އެއީ 

ްނ ޓަަކއި. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެ ެވސް ރަނަގޅަކަށް ކުެރްއވުމަށް ހުށަހެޅުއްީވ މިކަން ވީހާމި މަޖިލީހަށް މިކަން 



  

ކަށޭ. ކަ ދަްއކަވަްނވާނީ މިވެނި މައުޟޫޢައެ ޢިއްޒަތްތެރިައކު މަޖިލީހަށް ވަޑަިއގެން ވާހަ ދަްއކާބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަ

ބޭފުޅަކު  ްއވެސް ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެއަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި އެ އީ . މިިއގެންނުވާނޭވަ އެއް ދަްއކަ އެވެނި ވާަހކަ

ައކުން ބޭފުޅެއް ދަްއކާ ވާހަކަ . އެ ބޭފުެޅްއގެ ވަންޏާ އެ ައގު ވެއްޓޭނީ އެ ކަމަށް ފިއި އެއް ަދއްކަ  އެކަހަލަ ވާހަކަ

ާވންވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަޢޒުމް ވަުރގަދަނުވާނެ. އެއަްށވުރެ އަުޅގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަދަލުއަިއސްގެން

ަދއްކަން އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ކުރިްނ ހަކަ ވާގިނަ އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދެކޭޮގތުގައި މި ައޅުގަނޑުމެން މާ

ށަހެޅީ. ހުމި ޓަަކިއ މި މަޖިލީހަށް  އަށް ގެންދިއުމަށް ފަދައިން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިކަން ފުިރހަމަ ވެސް ދެންނެވި

 . ޝުކުރިްއޔާ. ންޓަކަިއ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަަދންނަވަ ށްވެސް ރަނގަޅަށް ގެންިދއުމައެހެންވީމާ، މިކަން ވީހާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނެތް. ަޝއްެކއްއޮތް ދެއްކެވުމަްށ އެިދވަަޑއިގެންަފިއ އެބަ ފުޅު ވަރަކަށް ބޭފުޅުްނ ވާހަކަ 10ޝުކުރިއްާޔ. އަދިވެްސ 

ތް ށް އޮކަމަ ވަނީ މި ަގއި ވާހަކަފުުޅ ދައްަކވަން އެިދވަަޑިއގެންފަިއ މިޢުޟޫގިނަ ބޭފުޅުްނ މި މައު ގޮތުަގއި އެހާ

ުމ ންޑާ އައިޓަށް، އެޖެމަޢުޟޫޢަމި ޝައުޤެްއގެ ބޮޑުކަމުން. ވާހަަކފުޅު ދެއްކެވުމުަގއި އަުޅގަނުޑ ކުރިން ވެސް ހަމަ 

އެންމެ   ސަރުކާުރގެގެައކީ ޤައުެމއްެގ، ަދއުލަތެއް  ވާ މައްސަލަ ފަށަމުން ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މި

ގަނޑުމެްނެގ އަޅު  ،ކަމުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށް ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަެކއް ވާއަށް ނިސްބަތް އިސް ވެިރޔާ

ަކ ށް އޮތް ވާހަކަުމގެ ޔަޤީންކަްނ އަުޅގަނޑަ ވާހަކަތައް ވަިކ މިންގަނެޑއްެގ ތެރޭގައި ދަމަހައްަޓވަމުން ގެންދަވާނެ

 ލީ. ޢައަފްރާޝީމް  ރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުއަރުވަނީ، ުއނގޫފާރު ދާއި ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކުވން: ރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  218`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 މަޖިލީހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެމި  ސިންގުމޯހަންންސީ ޮޑކްޓަރ މަންއެކްސެލައިންޑިާއގެ ބޮުޑވަޒީރު ހިޒް 

ަގއި އަޅުގަނޑު ވެސް ެއހެން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ޅިފައި މިއޮތް މައްސަަލއިގޮތުން ހުށަހެ ބެހޭ ދެްއކުމާވާހަކަ

އަކީ   ވާހަކަމެންބަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން އެކަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލުން އެއީ ފުރަތަމަ ވާހަކަ. ދެވަނަ

ކެއް ހޯދަން. ޑޮކްޓަރ ދިސާއަކުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ވަރަށް ފައިދާހުރި ފިލާވަޅުތަހާމިކަހަލަ ކޮންމެ 

ތަނުގައި ތަޤުރީރުކުރަްއާވއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުްނ  މި ސިންގުމަންމޯހަން

ޤްރާތީ އުސޫލުތަކާއި އަދި އިޤްތިޞާދީ ންޖެހޭ ރީތި ބަސްމަގު. ދިމިކުރުމުގައި ގެްނގުޅެފެންނާނެ ރައްޔިތުންނަށް މުޚާޠަބު

އެކުަގިއ  އިހުތިރާމާ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ވެސް ތަނެއްގެ ވެިރއަކު ަރްއޔިތުންނަށް އޯގާތެރިކަާމއި ލޯތްބާއި

 ތަޤުރީރުކުރައްވާ ސިންގު. މަންމޯހަންމަތީގަޑުމެންގެ ލޯއެއް ފެނިގެންދާނެ އަޅުގަނ ވަރަށް ރީތި ނަމޫނާ ،މުޚާޠަބުކުރައްވާ 



  

 ތެރެިއން އެއް ފިލާވަޅެއް މިީއ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ. އެހެންވީމާ، އެއިން ހޯދަންޖެހޭ ފިލާވަޅުތަކުގެ

ުޅގަނޑުމެން ެއކުަގއި މުާޚޠަބުކުރުމުގެ މަންހަޖު ފެނިގެންދާނެ. އެއިން އަޠަބުކުރާއިުރަގއި ޯއގާތެރިކަމާ މުޚާ ރައްޔިތުންނާ

ން އޮތީ އަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަ ކަމެއް. ދެވަނަލާވަޅު ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުފި ،އިބްރަތް ހާސިލުކުރުމަކީ

އަޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ. ފެނިގެންދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ސިންގުމަންމޯހަން

ށް ފެންނައިރު ޤައުމު އިްޞލާޙުކުރަން، ރަްއޔިތުންނަ ސިންގު މަންމޯހަން އަކީ އެނިގގެންދާނެ އަނެްއ ނުުކތާ

މީހަކު  ވަންޏާ ރައްޔިތުން އެ ކަމަށް ހެއްކުރާ މީ އުމު ކުރިއަށް ގެންަދން ޚިދުމަތްެއކުަގއި ޤަ އޯގާތެިރކަމާއި ވަފާތެރިކަމާ

ޅަކަްށ، މީހާގެ އުމުރަކަްށ އެހެްނ މީހާގެ އިްސކޮ ،މީހެއްެގ ކުލަައކަށް ،ބަލައިގަންނަކަން. މީހެްއގެ ސިފައަކަށް

 އަކީ އިންސާނުން ވަަނ ނުކުތާ 3ނުބަލާކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ ވަރަށް ރަނަގޅު ޙަޤީޤަތެއް މިއީ. 

މެ މަތީ ދު އެއީ ތަޢާރަފުވުން އެކަކު އަނެކަކަށް. ރަސްމީ ފެންވަރެްއގައި އެންދުނިޔޭގެ އުެފއްދެވި ޙަޤީޤީ މަގުސަ

ވެެގން އަންނަތަން އެއީ ފެނުން އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ވަަރށް އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ކަން ތަންފީޛުލުން މިލެވެ

ސިލުވަމުން އަންނަ ތަން ފެނުމަކީ ވަރަށް އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހާއިންސާނުން ދުނިޔޭގެ ލެްއވި ޙަޤީޤީ މުރާދު މިހިރަ 

އަހަުރ  40، 30ރާްއޖެ ތަރައްޤީވެފައި އޮތް މިންަވރު. މީގެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލަނީ  ތަނުަގއި ައޅުގަނޑު އެްނމެ އެ

ލިސްތަކުގައި މައިކު ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރު ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ެވްސ ހުންނާނެ މިކަހަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖި

އަލްއުސްާތޛު މައުމޫްނ  އެކަމަކު ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމާ، ކުރީގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާބަހައްޓާފަ. 

އެކު ޝުކުރު އަދާކުރަންޖެހޭ ދަނިޑވަޅެއް ިމއީ. މިހާ ހިސާބަށް ވަރަށް އިހުތިރާމާ  އަުޅގަނޑުެމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް

ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެސް ނުދިންނަމަ މިކަހަލަ ޝަރަފުވެރި ވަުގތުތަކެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭނެ. އިންޑިއާގެ ޮބޑު 

ން ބޭޒާރުވާނީ. ޯޯ ލަދު،ތނަމަ ކިހިނެއް  އުލެއް ނެތްހަލަ މާޙަށް ގެންނަން ޭބނުންވޭ. އެކަަމކު މިކަވަޒީރު މިތަނަ

 ...ނުޖެހުނީސްގެންނާކަށް

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ސިންގުރ މަންމޯހަންންީސ ޑޮކްޓަެއކްސެލަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، އިންިޑާއގެ ބޮޑުަވޒީރު ހިޒް 

ގޮތުަގއި މިއަުދެގ  މުޚާޠަބުކުރާ ކަމަކީ އަުޅގަނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ަރތުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާއަށް ކުރާ ޒިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ

އަށް އަދި ދިވެހިންނަށް ވެސް ރަމްޒުވެގެންދާ ހެއްެކއް.  ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަުތގެ ކާމިޔާބުކަން މުޅި ދުނިޔެ

ގިނަ ދުވަުހ  ވަގުތުގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި، އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވަރަށް އި ރާއްޭޖގެ މިޓަކަ އެކަމަށް

ކީ. އެހެންވީމާ،  ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސަޚާރިޖީ ވަޒީުރކަން ކުެރްއިވ ބޭފުޅެއް ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ

އަދާކުރަން ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ ުޝކުރު  ނުޑމެން ހިތުގެ އުމުގުންމަނިކުފާނަށް ވެސް ައޅުގަ

 އަށް ވެދިން އެހީތަކާއި  އިން ވޭުތވެދިަޔ އަހަރުތަކުަގއި ވެސް ދިވެހިާރއްޖެ މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ފާހަގަކުަރންވީ އިންިޑއާ



  

ށް ައުޅގަނޑުމެންގެ ހިުތގެ އަޑިްނ ކޮށްފައި ހުރި އެހީތަކަަގސްތުއަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްަތުކގައި ވެސް ވެދެްއވަން 

އަދާކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ހަނދާންކުރަންޖެހޭ މިއަދު ެއއް ނެތި ޝުކުރު އެްއވެސް ސިާޔސީ ކުލަ

ދަށަށް ނުވަަތ އިންިޑއާގެ އަުޅވެތިކަމަްށ ބަ ރަމްުޒކުރޭ އިްނޑިާއގެ އުނގުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަެއއް ބޭުފޅުން އެ

ދެޭކ  ގޮތުގައި ިދވެހިރާއްޖެ މިއަދު މި  ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނުޑމެން ޤަބޫލުކުރާއަޅުގަނޑުމެން ެވއްޓޭ

ވަނަ އަހަުރެގ  1988ޮނވެމްބަރ  3ައކީ އިންިޑއާ. ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  މިނިވަންކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް އެުކވެރި

ގާނދީ ވެދިން ޑިާއގެ ބޮުޑވަޒީރު ރާޖީވް އޭުރގެ އިން  މަލާގައި ދިވެހި ސިފައިންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގައިހައުދުވާނީ 

ވާ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. އެހެންކަމުްނ  ނެގިފައިންގެ ހިތްތަުކަގއި ހަމަ ބިންވަޅުއެހީތަކަކީ މިއަދު ވެސް ައޅުގަނޑުމެ

ން ދާއިރާގެ ގައި މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަިއގަުތމަކީ އަޅުގަނޑުމެމަތީ ޝަރަފު އެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުން ދެވޭ 

 ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް ވަޑަިއގެން  ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އިންީޑާއގެ ބޮޑުަވޒީުރ ރާއްޖެ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ދެއްވި ނުކަމީ އެީއ މިކަން ހަމަޖައްސަ  މަޖިލީހަށް ތަޤްރީރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ލިބުރައްޔިތުންގެ

ފަރާތްތަކުން އެ ކޮށްެދއްިވ ަވރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެޭކ ައޅުގަނޑު ދަންަނވާނީ. އަދި ެއކަމުގެ އެންމެ ޙައްޤު ުޝކުުރ 

ޝާހިދު. އެހެންކަމުން، هللا ޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޢަބްދު އަޅުގަނޑުމެން އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މި މަ

މަށް އަޅުގަނުޑގެ ހިތުގެއަޑިން ޝުުކރުދަންނަވަން. އާދެ، މިއަދު ންޢާއްމަޖިލީހުގެ އަމީ މަނިކުފާނަށާއި އަދި މި

އިފި ހަމަެއއްެގ ަދއްާކއިރުަގއި މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިްލތިމާސްކުރައްވަ  ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ވާހަކަަދއްކަމުންދާ ބައެއް.  އިހަމަިއގަ ތިބެ،  އިވާހަކަފުޅުދައްކަން. އާެދ، އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އަބަުދެވސް ހަމައިގަމަތިން 

 އެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެއްކޭނެ. އަުޅގަނޑު މި ވެސް ެއއީ. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ކޮންމެ ވާހަކަ އަކީ ޑިމޮކްރަސީ

އްދުަގއި އޮތް އަދި ދުނިޔޭަގއި ވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ޑިމޮކްރަީސއޭ. އާެދ، ރަހަސަ އަކީ މި އާދައްކަނީ އިންޑި 

ކަމަށް އަުޅގަނޑު  ޑޮމްކޮރަސީން ރަނގަުޅ ރީިތ މިސާލުތަކެއް ފިލާަވޅުތަެކްއ މި ސަރުކާރަށް އެމަނިކުފާުނ ދެއްވާނެ

މަނިކުފާނު  ރާއްޖެ އެ ުކރާ ސަރުކާރެްއ އޮތް ަވގުތެްއަގއި މިޑިމޮކްރަީސ ޤަބޫލުނު ،ައޑުނާހާ ،މީދުކުރަން. ބަސްނާހާއްއު

އާއި މި  އާއި މާލިއްަޔތު ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ ވަަޑއިގަންަނވާކަން ެއއީ އުފާުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެމް.ބީ.ސީ ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ

 ރި ރަނގަޅަށް ދައްކާލަންވާނެ އެ ފަހަރު ފިސާ ހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި ބޭފުޅުން ކޮށްފައި ޚިލާފަށް މި ޤާނޫނުތަކާ

ދެއް އެންމެ ރަނގަޅަްށ  މިދަތުރުގެ މަގްސަ ވަންޏާ މަށްކަ މަނިކުފާނު ވަޑައިގެންެނވީމަ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ނުކޮށްފި

ޓަަކިއ  ، ިމކަމަށް އަުޅގަނޑު ަތއްޔާުރވާންޖެހޭ. މިކަމަށްަމނިކުފާނަށް. އެހެންވީމާ ސިލުވެގެެނއްނުދޭ އެހާ

މަނިކުފާނަށް އަޅުގަނޑުމެން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ންނަށް ލިޔެކިޔުުމންނާއި އަނގަބަހުން އެއަޅުގަނޑުމެ



  

 ކަމަށް. އެކަން ެއގޮތަށް ނުކުރަްއަވއިފި ދައިދެއްވުމަކީ މުހިއްމު ބޭނުންކަމެއްމަޖިލީހުގެ ރައީސް ައޅުގަނުޑމެންނަށް ހޯ

 ެވސް މިކަން ފާޅުކުރަންޖެހިދާނެ  ޒާމީ މައްސަލަެއއްގެ ތެެރއިންވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލީހުގައި ފަހަރެްއގައި ނި

ވެސް އަުޅގަނޑު މަނިކުފާނަށާއި މި މަޖިލީހުގައި މި އަުޑއައްަސވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ. އާދެ،  ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު

ައކީ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  އާއެކު ބަލަިއގަންނަ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް މިއީ. އިންޑި އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ޤަުއމުގެ، މުޅި ޤައުމަށް ދިާމިވ  އާދެ، މި. …ންރެއްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިފަހަ ެއކު އެަތއް ވަރަށް ޯއގާތެރިކަމާ

ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަމެއް އަެތއް އެންމެ ފުރަތަމަ ދިއްކޮށްލި ބަޔަކީ  ދިސާ ދިމާވީމަހާއެންމެ ބޮޑު 

ގައި މި 8 ،ަގއި މި ކުރިމަތ83ި ،ކުރިމަތިވި އަށް މި ގައި ާރއްޖެ 88 އުޅެނީ މިުޅގަނޑު ދަންނަަވން އިންޑިއާ. އަ

، ދެްއިވ ފަރާތަކީ އެއީ. އެހެންވީމާވެސް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިަކމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކުރިމަތިވި އުުދވާނީ ހަމަލާގައި 

ުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގާތުން އެހީތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން ކަމެއްގައި ވެސް އަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވާ ޮކންމެ

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިމާވި ބޮުޑ  ދައްކަނީ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ސުނާމީގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޤައުމެްއގެ ވާަހކަ މި

އި. އެހެންނަމަވެްސ، ަފރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެމުން އަ ަގއި ނުހަނު ގިނަ އެީހތެރިކަމާއި ެއއްބާރުލުން އެކާރިސާ

ފަހުން  ރު އައިައއި އެހީތެރިކަމާއި އެ ގާތްކަްނ މި ސަރުކާ އިން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ވެދެމުން މިދެންނެވި އިންޑިއާ

ައކީ ކަރަޕްޝަުނެގ  ން. އިންޑިއާއް ދައްކަމުވާހަކަތަ ވާ ގޮތަށް މީހުން އެ ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިމަޑުމަޑުންދަނީ ކަ

ދޭތެރޭގައި ަބއެއް މީހުން ަތފާތު ނަޒަރަކުން ދެކެމުންދޭ.  ަތއްތަކާ އިން ކުރާ ކަން އަދި ިއންޑިއާކަމަށް ދެކި  ހާއްޔެއް

ހުރި ބައެއް ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މި  ތަނަށް އައިސް ހިންގާފައި މިސާލަކަށް، ޖީ.އެމް.އާރު ކަހަލަ ކުންފުނިތައް މި 

 އާދޭ.  ަނރުވަމުންއާއި އަުޅގަނޑުމެންާނ ދޭތެރޭގައި ހުރި ގުޅުން ހީ އިންޑީއާ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި

 ެއކްސެލެންސީ ޑޮކްޓަރ މަންމޯގަންސިންގު އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިންިޑއާގެ ބޮުޑވަޒީރު ހިޒް 

 ލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެްއވި މަޖި  ުމގެ މައްސަލަ މިރީރުކުރެއްވުށް ވަޑަިއގެން މަޖިލީހުގައި ތަޤުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

 ވެސް ހަމަ މި  ޓަކައި އަުޅގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު ކަމަށް

ޑު އުފަލެްއ ރަށް ބޮެވސް ލިބޭ ވަ ގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ. މިއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށްމައްސަލައި 

މިއީ ރައީސް ނަޝީދު  އެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެްސ އަޅުގަނޑު ދެކެން. ެއކަމަކު، ބަ ކަމުގައި ހަމަ ފަޚުރެއް

. ެއއީ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އިންނަނީ ކުޑަކޮށް ެހވިފަ ކޮށްދެއްާވ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާުޅވީމަ އަުޅގަނޑު މި

 ކޮށްގެން އެ ބޮޑަށް ސްޕިން ލެއްަގއި މީތި މާހާ، އެްއވެސް ވީމާ ނިންމާ ނިންމުމެއް މިއީ. އެހެންތަނުގައި މެންބަރުން މި

ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި  ނުވޭ ރަނގަޅު ކަެމއް އެއް ހިދެއްކުމަކީ ައޅުގަނޑަށް  ވާހަކަ

ންގެ ވަރަްށ ގާްތ ަޤއުމެއް. ވަރަށް ކުރީއްސުެރ ައޅުަގނޑުމެ އިންޑިާއ ައކީ މެންބަރުން އެ ފާހަގަކުެރއްިވހެން



  

ފޯރުކޮށްދެމުން ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުއެީހތެރިކަމެއް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން  ފާތު އެކި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތަ

 ނޮވެމްބަރު ފާހަގަކުރެްއވިހެންވެސް އެ  ވާ ޤައުމެއް. ވަިކން ޚާއްޞަކޮށް އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  އައިސްަފއި

ާވ  ޓަކައި އިންީޑާއގެ ސަރުކާރުން ވެދީަފއި އިން ައޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމު ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ގެ އުދުވާނީ ހަމަލ3ާ

ޓަކަިއ  އަށް އެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އުފަލާއެކު ފާހަގަުކރާނަން. އަދި ހަމަހަމަ އެހީތައް އަުޅގަނޑުމެން އަބަުދވެސް 

ފުރުޞަތުގައި  ވެސް ހަމަ މި ބާްއަވވަިއެގން މި ދެމުންގެންދާ އެހީތައް ހިރާއްޖެއާ ގާތްުގޅުމެއް ދިވެފެށުނީއްސުރެ ވަރަށް

އި އިންިޑއާާއ ދޭތެރޭަގއި އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. މިފަހުން އަޅުގަނޑުމެންަނށް މި އަުޑއިވެނީ އަުޅގަނޑުެމންނާ

ލެްއަގއި އެީއީކ ހާ. ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެްއވެސް އެއް ހަމަނުޖެހުމެއް އުޅޭ ވާހަކަތަންކޮޅެއް ހިތް

 ތާ މި  އެއް ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމައެކަނި މިއަދު މި އާއި ައޅުގަނޑުމެންނާ އޮތް އެއްެވސް މައްސަލަ  އިންޑީއާ

އެއް ނޫން.   އޮތް ވާހަކައާއި އަުޅގަނޑުެމންނާ އަކީ ޖީ.އެމް.ާއރުގެ ވާހަކަ. ެއއްވެސް ހާލެްއގައި އިްނޑި ދައްކާ ވާހަކަ

ހައްޓަން ެވްސ އަުޅގަނޑުމެން ހިފަ ވީީތ އަުޅގަނޑުމެން އަުތގައި  ވެްސ ދިވެހިރައްޔިތުން ކަމަށް އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަކީ

ވެްސ ބައްދަލުކޮށް ދަްއކާފައި ހުރި ނޑުމެން އިްނޑިާއގެ ހަިއކޮމިޝަނަރާ ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކެއް އެބަުހރި. މިއީ ައޅުގަ

ޑަިއގެްނ ގޮސްަފއި ތިބި ބޭފުޅުން ތެދުވެވަގެންއަށް ގަނެގެން  ތަނުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން އެމް.ޑީ.ޕީ . އެހެންވީާމ، މިވާހަކަ

އަުޅގަނޑު ހަމަ އެކަން  ،ބުނީމައަށް ވިްއކާަލއިގެން ުއޅޭ ވާހަކަ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކަނީއޭ  ޤައުމު އިންޑިއާ

އެއް ނެތް. ައބަދުވެސް އަުޅގަނޑުމެންަނީކ  ެއއްވެްސ މައްސަލަ އިންިޑއާައކާއި . އަުޅގަނޑުމެންނާކުށްވެރިކުރަން

ށް ދެކިގެން އުޅޭނީ. ކަމަ އަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ގާތް ބަެއއް  އިންޑިއާ ،ެއކީ މަސައްކަްތުކރާ އާއިންޑިއާ 

ައކީ ވަުރގަދަ ބޮުޑ  އިންޑިއާ  ުނވާނެ.ވެސް ވެގެން އޮިޅގެން އުޅޭ ަބޔަކަށް ައކީ ސަިއޒު އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެ

ވެސް  ކަމާއި ޑިމޮކްރަސީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޑިމޮކްރަީސކަން ދެނެގެން އަޅުގަނޑުމެްނ ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ޤައުމެއް

ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނޯޅި ދަްއކާ ވާހަކަަތކަކަށް ވާންޖެހޭ. އެހެން އަުޅގަނޑު މި ފާހަގަކޮށްލީ ދާދި ސައިޒު

ތަނުގައި ވަރަށް ގިަނ  ގުިޅގެން އެ އެއް. އެ ހަމަލާއާ މުމްބާއީގައި ެދވުނު ވަރަށް ވަުރގަދަ ހަމަލާފެނިގެންދިޔަ 

ށް ވަަޑިއގެން އަ ފަހުން ރައީސް ނަޝީދު އިންޑިއާ ނެރެ ނިމުނު ެރއްވުމަށްފަުހ އެ ނެރުނު ރިޕޯޓު މަސައްކަތްތައް ކު

. އެކަމަުކ، ޙަޤީޤަތުގައި ރިޕޯޓު ވާކަން ރޭގައި ހިމެނިފައިވެސް ޭއެގތެ އަށް އެނގެއޭ ދިެވއްސަކު ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަ

އްަގއި ވަރަށް ބުރަ ވަުރގެ ސީިރއަސް ަމއްސަލައެ  ، އެެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ  ނެރުނުއިރު ދިވެހިމީހާގެ ވާަހކަ

ވާހަކަ  ޯަހުން ރައީސް ނަޝީދު ވަޑަިއގެން މިފަދަ ތަނަްށ މާފ ކޮށްގެން ރިޕޯެޓއް ނެރެފައި އޮްއވާ އެ އްމަސައްކަތެ

ވެސް ވަރަްށ ބޮޑަށް ނުފޫޒުފޯރުވިގެންދާތީ  ކަށްމުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މައްސަލަތަވިދާޅުވީމަ ޙަޤީޤަތުަގއި ެއީއ ޤައު

 ރެނއް ނުޑގެ ވަރަްށ ބޮޑު އެހެން ކޮންސާއަޅުގަނޑު ެއކަން ފާހަގަކުރަން. ހަމަ މިއާއެކީ އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ރައީސް ހަމަ މެދުވެރިވެގެން އެބަުހރި ދެއްތޯ ވަރަށް ސީނިއަރ  ވެސް މި ންުކރި . ެއއީ މީގެއެަބއޮތް ވެސް

ެވސް ަވޑަިއގެންފި. އެކަމަުކ، ައޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ. ސްޕީކަެރއް ފަހުން ޗައިނީސް  . ދާދިބޭފުޅުން ވަަޑިއގެންފަ



  

، އެހެންވީމާފުރުޞަތު ދެއްވީ.  ޅަކަށް އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭ. ވަކި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންކޮ

 މީދުކުރަން މި ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް....އަޅުގަނޑު ުއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި  ޢިްއޒަތްތެއެރުވުމުގެ ކުރިްނ އަނެއްާކވެސްފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށްޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ދެްނ އޮތް 

މަށްފަހު ދަންނަވާލު ތައްވާހަކަ މަފުޅުކޮށް އަރުވަން ބޭނުން. އެއީ ބަެއއް މެންބަރުން އަޅުގަނޑު މިމެންބަރުންނަށް ހަނދު

ާއގެ ްނޑިތުގައި އިހިއަޅުގަނޑުމެންގެ  ދަންނަވާލަން. ހަމަ ވެަވޑަިއގަންނަވާ. އެހެންވީމާ،ިޒރުހާއަށް  އެބަ ޖަލްސާވެސް 

 ރިއަށްސް ކުރޫުޙގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި ބަހު މަށް އޮތްތިރާަމށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުބޮޑުަވޒީރަށް އޮްތ އިހު

 ކޮށްދެްއވުންބާސުން އެްއކިބަހު  ސިޔާސީ ފިކުރުަތއް މި ،ދާޚިލީއޮންނަ ގެންގޮސްެދއްވުން. އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި 

ިއ ންނެވުމުގަތިރާމާއި ލޯބި ލިބިގެންވާ ޢިއްޒަތްތެރިަޔަކށް މަރުޙަބާ ދެއަޅުގަނޑުމެންގެ އިހު އެއީ ައޅުގަނޑުމެން

ޒަތްތެިރ ާކވެސް ިޢއްވާަހކަ އަެނއް ، ައޅުގަނުޑ މިކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ. ެއހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންގެ ވާހަކަަތއް ަބއްޓަން

ރާެގ އިދާއަރުވަނީ މަނަދޫ  މެންބަރުންނަށް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 

ރު ތްތެރި މެންބަމަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ. މެންބަރު އިބްރާހީމް ޠާރިޤުމަދު ޠާރިޤަށް. އްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

 މުޙައްމަދު ޠާރިޤަށް. ލިޔުމުގަިއ މި އޮތީ ގޯސްކޮށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް

އަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް  ވާ މައްސަލަ މި ވާަފއިރިޔާސަތުން މިއަދު ހުށަހަޅުއް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ހުރި ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. އިންޑިާއގެ  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދި  ތާއީދުކުރާ އަދި އެ

 ރަށް ތާރީޚީ ަވގުތަކަށްކުރެއްވުމުގެ ަވުގތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިންަނށް ވަމަޖިލީހާ މުޚާޠަބު ބޮޑުަވޒީރު ަވޑަިއގެން މި

އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަން އޮްތ  ވެހިރާއްެޖ ފެންނަން އޮތް ތާރީޚުވެގެންދާނެކަން އަުޅގަނޑު ަހމަ ޔަޤީންކުރަން. ދި

އް. ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަކީ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަދަރުކުރާ ބައެގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދިވެިހންނަކީ ބޭރުގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް

ގޮެތްއގައި އަޅުގަނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން  ައދާކުރާ ބައެްއ. ައޅުގަނޑުމެްނެގ މާޒީަގއި ޚާްއޞަރާމު ތިންނަށް އިހުބޭފުޅު އެ

ވަނީ. ެއގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުކަން  ޢިލްމުވެރިންނަށް ބޭރުގެ ޢިލްމުވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ޤަަދރެއް ދީފައި

ދިވެހިރައްޔިތުން އެބަހުރި ބޭފުޅުންނަށް ޤަދަރުއެރުމުގެ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުަކން  އެ. ރި ބޭރުގެ ބޭފުޅުން ކުރައްވާފައެބަހު

. އަުޅގަނޑުމެން އިްނޑިާއގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ބޭފުޅުންނާ މަތިކުރަްއާވފަ އެ

ކަމުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްވުމުގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންވުމުަގިއ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ޕޯޗުީގޒުންގެ ައޅުވެތި 

 މުހިއްމު މަރުކަޒެއްގެ ވަނީ އެ މަސައްކަުތގެ ެއންމެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މަލިކު  ަކމުގައި ދިވެހިން އިންޑިާއގެ ރަށެއް



  

 ލުންާއއި އަުޅގަނޑުމެންނާ އޮްތ ގުޅުމަކީ އާަދިއގެ ދު އެހެންމެ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އިންޑިއާ . ހަމަގޮތުގަ

ވެްސ ޤައުމެއްަގއި ދިވެހިބަހުން ާވހަކަދައްކާ ހަމައެކަނި ބަަޔުކ ތް ުގޅުމެއްކަން. ދުނިޭޔގެ އެއް ވަރަށްވުރެ މާ ގާ ބުނެލާ

ވެސް އިންޑިާއކަން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިވަގުތު ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން އެންެމ  ތިބި ޤައުމަކީ

ކަމީ  ހުރުވަ އިންޑިާއގެ މަލިުކގައި ދިރިުއޅޭ މީހުންނަށް އެނގޭަދއްކާ ބަސް، ވާހަކަދައްކާ ބަ   ދިވެހިންއާދަިއގެ

ކަމަީކ  ެކއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިޒުކޮށްދޭ ވަރަްށ ބޮޑު ސާބިތު ެހއްޮއތް ގުޅުން ރަމް  އަޅުގަނޑުމެންނާ އިންިޑއާއާ 

ދިވެހި ރައްޔިތުން ަވރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެ ތިބި  އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފުުސންނާއި އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ހަމައިން

ކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ިމ ގަިއ ފާހަގަ. އަުޅގަނޑު މިކަހަލަ ފުރުޞަތެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން ފުރުޞަތެއް

ގުޅުމުގެ  މި ބައްދަލުކުރަްއވާ ބައްަދލުކުރެްއވުމުަގއި މަޖިލީހުގެ ރައީސާ އިންޑިާއގެ ބޮޑުަވީޒރު ވަޑަިއގެން މި މަޖިލީހަށް 

ތެރެއިން އިތުރަށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚީ ުގޅުންތަްއ ބަދަހިވެގެންދާނެ މަގަކަްށ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުަތްއ 

ން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގޮތުން އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮްށލަ ބައްޓަންކޮށްދެްއވުމަކީ އަުޅގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް. މި 

އި ވާހަކަދައްކާ މުޢާމަލާތުކުރެވޭ މަިލކަށް ގޮސް ުއޅުމުަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަން ބަހުން އިންޑިާއގަދިވެހި

 ތަނަށް ފަސޭހަކަމާ އަށް އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިްނނަށް އެ އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ޖަލްާސަގއި ފާހަގަކުރަން. އެ ަމއްސަލަ 

ާހއި ައޅުގަނޑުމެްނގެ އަިމއްލަ މަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ބަގޮްސވެ އުެޅވޭނެ މަގެއް ތަަނވަސްކޮށްެދއްވުއެކު އައިސް 

ރުމެއް ލިބިގެންދާެނ ސްވުުމގެ ސަބަބުން ިއތުރުކުރިއެފަތާއި އެންމެ ބޮޑަށް ުގޅުންހުރި އިންޑިާއގެ ރަށަށް އައިސްގޮ ސަގާ

އަކީ އަުޅގަނޑު  މައްސަލަ މި  އަކީ ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ާފހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުގެ ޖުމްލަ ވާހަކަ ކަމެއް

ެވސް ޔަޤީންކުރަނީ މި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ރާކަމެޭކ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ގައިމު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީުދކު

ކަންތައްތައް  ގޮެތްއގައި މެޖޯރިޓީ ޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން މަނިކުފާނު މި ޕާޓީތަކުގެ އިސް ވެރިން ާޚއްޞަ

މެދު އަުޅގަނޑު ޝަްއކުނުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ  އި ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަެމއް އަުރވާެނކަމާއިންތިޒާމުކުރުމުގަ 

 އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ ދެކުނު

މަްށ އަށް ިޒޔާރަތްކުެރއްވު . ުފރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގަިއ ރާއްޖެ ހޫރަކާތުވަބަهللا `. ައއްސަލާމްޢަލައިކުްމ ވަރަޙްމަތު

މެދު  މަޖިލީހުގަިއ ތަޤްރީރުކުރެްއވުމާމަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުަރއްާވ  ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިާއގެ ޮބޑުަވޒީރަށް މި

 މައްސަލަ އަށް  މަ އެކަމާ މިނަަވން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު ހަ އަުޅގަނޑު ދަން ޯިވާ މައްަސލައިަގއި ހެޅުއްވާފައހުށަ

 ފީ ަސގާހުރި. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަމޭ. ހަޤީޤަތުގައި އޭެގ ވަރަށް ގިނަ ބޭނުންތަކެއް އެބަ

 ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާ އަްށ ަވޑަިއގަްނނަވާ ބޭރު ޤައުމުތަުކގެ ވެިރން ެވސް ރާއްޖެ ގޮތުން ިވޔަސް ކުރީަގއި

އީ ަރއްޔިތުންާނ ، އެ ޖަލްސާަތކުަގއި އެބަހުރި ތަޤުރީރުކުރަްއވާފަ. އެެހންވީމާ މާލޭަގއި ބޭއްވޭ ަވއިމުޚާޠާބުކުރައް



  

ކުރަްއވާ ވެސް. އެީއ ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބު ީރރުގެ ސަބަބުންތަޤު ކުރަްއވާ ކުރެއްވެނީ. މަޖިލީހަށް ވަަޑއިގެން އެމުޚާޠަބު

 މި . އަދިދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އުމަާކިއ ރާއްޖެއާލުކުރައްވާ ޤަބޭފުޅުން ތަމްސީ ބޭފުޅުންނާ އަދި އެ

ޢިލްމީގޮތުންނާއި ެއކި ގޮތްގޮތުްނ  ގޮުތގެ މަްއޗަށް ބައްލަވާަލއްަވއި، ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ދޭތެރޭގައި އާބޭފުޅުން ރާއްޖެ

ްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގަިއ އޮންނަ ގުޅުްނ ެއ ޤައުެމއްެގ ރަ އިވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި އެބަހުރި. ޭއގެ ސަބަބުން ަރއްޔިތުންނާ 

ެވގެންދާީނ  ގެ ނަތީޖާައކަށްތަކު، މިކަހަލަ ދަތުރުފުޅުން ގޮސްފައި އެބަހުރި. އެެހންވީމާބަދަހިވެ ކަންތައްަތއް ފަހިވެގެ 

ދި ޢިލްމީ އައްލުތަކެއް ލިިބ ހަވާ ދަިތވުންތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޭޖގެ ަރއްިޔތުންނަށް އެކިެއކި ގޮތްގޮތުްނ ދަތިވެފައި

ޓަަކއި  ، އެ ސަބަބަށް މަގުފަހިވެގެންދަނީ. އެެހންވީމާއަދި ފަންނީ ގޮތުްނ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަަރއިދިުއމަށް އިގޮތުންނާ

ކަމުގައި ިވޔަސް މިއީ ރަސްީމގޮތުން މިގޮތަށް ފެށިގެންދާ  އަޅުގަނޑު ވަރަށް ާތއީދުކުރަްނ. ޙަޤީޤަތުގައި މިީއ ފެށުމެއް

ރީރުތައް ތަކުގެ ިއްސވެރިންގެ މިފަދަ ތަޤުޤައުމުހަމަ އަށް ވަަޑިއަގންނަވާ  ވިޔަސް ކުިރމަގުަގއި ރާއްޖެކަމުަގއި  ދިއުމެއް

 ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުވެވި އަދި އެ  ވެސް ގިނަ އިން އަދި ަވޑަިއގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވީހާ

ކުެރވޭނެ ގޮތް ވުމަީކ ހިއްސާ އެ ،ންނަށް ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިއިން އަޅުގަނޑުމެ ބޭފުޅުންގެ އެ މަޢުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ

ެވސް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ފިޔަަވޅެއް. އަުޅގަނޑު ދަންނަަވްނ  ޓަަކއި ޤައުމުގެ ކުރިމަގަށްައޅުގަނޑުމެްނގެ މަގުަގއި ކުރި

 ވެސް އެބަ  ހޯދަން ގޮތެއް ތަކަށް އޮތުމަްށވުރެ ފަސޭހަގޮ ބޭނުންވަނީ މިހާރު ގަވާއިުދގަިއ އޮންނަ ގޮތަށް މިކަހަލަ ދަތި

ެއއީ ބަހުސްކުރައްަވއި ައއިަމ މު ކޮމިޓީން ހަމައެކަނި ެއކަހަލަ މައްސަލަތައް މިސާލަކަށް، ޢާއްޖެހޭ. 

އަދި ެއއަށްވުރެ ފަސޭަހ  .ކުރަްއވަންޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ ަކމެއް ކަމަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނަވންޏާ އެކަން ނިންމަވައިެލއްުވން

 ޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމު ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއް ،ވިދާޅުވި ފަދަިއން އެނަޢީމު  ޫޔުސފް އަތޮޅު ވ. ކަންނޭނގެ.

އަދި ޕާޓީަތކުގެ އިްސ  ަވއިުފޅުދައްކަ ވާހަކަދައްކަ  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއަދި ހަމަ ފަދައިން ވިދާޅުިވ 

ގޮތަކަށް އޮެވެގން  ވެސް. ެއކަހަލަ ފަސޭހަ ންލައްވާ ގޮތަކަްށ އޮތުޯައިނިންމަ އި ފަބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްަކވާ

އަދި ވަަޑއިގަންަނާވ  ންނާ މަޢުލޫމާތުތައް ބަދަލުވެވިވެގެންދަނީ އަުޅގަނުޑމެ ވުންތަކަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްދަލު 

. އެހެްނވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން  ކުެރިވ ބައްދަލުވުންތަކުންހިއްސާ  ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާތައް އަުޅގަނޑުމެންނާ

ދާނެ. ޭއެގ އް ކުރެިވގެން ކެވެސް އިތުރު ތަޖުރިބާތަ ކުރިމަގުަގއި މަޖިލިސް ބައްޓަންކުރެިވގެންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު

ޓަކަިއ ލުއިފަސޭަހ  ސަބަބަށް ، އެަފއިދާތަކެއް ކުރާނެ. އެހެންވީމާ ސަބަބުން، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ަޤއުމަށް ވަރަްށ ބޮޑެތި

ސް ގެ މަޖިލީހުގައި ަވކާލާތުކޮށް ބަހުއަުޅގަނޑުމެން ޅަކު ވަޑަިއގަންނަވަްނާވއިރަށް ކޮްނމެ ބޭފުއަުޅގަނޑުމެން ގޮތެްއގައި

ވާހަކަތައް ައޅުގަނުޑމެންނަށް ދެއްކޭނެ. އެއަށްވުެރ  ތެރޭގައި ހުންނަ އުނިކަންތައްތަުކގެވެއްޖެއްޔާ ދެ ޤައުމެއް ދޭ ހަދަން

 ، އެމާކަންަތއްތަްއ ގެންދަން. އެހެްނވީއެ  ގޮތެްއަގއި. ބޭނުންެތރި ބޭނުންވަނީ ފައިދާހުރި ބޭނުންތެރި ވާހަކަދަްއކަން

އަުޅގަނޑަށް ވެސް ދިއުމަކީ  ކުރިމަުގގަިއ ބައްޓަްނެވގެން ގޮތަކަށް  ޓަކަިއ ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަނީ މިކަހަލަ ސަބަބަށް

 ާޔ.ވެސް ދަންނަވާލަމުން އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއް ވާތީ އެ ޚިޔާލު  ފެންނަ ކަމަކަށް



  

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: 

ނެ ރިަޔކަށް ދެވޭޔާުތގައި ެއ ޤައުމަކަށް ދެވޭ އެހެން ޤައުމެްއގެ ވެހަތެރި ރަީއސް. ޤައުމެއްގެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް

ޓަރ ޮޑކްުޑވަޒީރު . އެހެންކަމުން، އިްނޑިާއގެ ބޮީރރުކުރުންރަފަކީ އެ ޤައުމެްއގެ ޕާލިމެންޓުގައި ތަޤުމަތީ ޝަ އެންމެ

ޑަށް މެން ވަރަށް ބޮފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ދޭކަމީ އަޅުގަނޑުމި ފުރުޞަތު ށް މަންމޯހަންސިންގަ

ްތ މޮކްރަސީ އޮބޮޑު ޑި އަކީ ދުނިޭޔގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީ. ދުނިޭޔގެ ެއންމެ ކަމެއް. އިްނޑިއާފާހަގަކުރަންޖެހޭ 

ލުތައް ބަދަ ޞްލާޙީއިދާ  މި އަށް އަންނަމުން ގައި ތަޤްރީރުކުރުން ެއއީ ދިވެހިރާއްޖެއުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާލަމެންޓުޤަ

 ުޅގަނޑުމެންނާ ވެސް އަ ގޮަތކުން ައކީ ހުރިހާ . އިންިޑއާކަުމގެ ހެްއކެއް   ބަލައިގަންނައިން  ވަރަށް ބޮޑަށް އިންިޑއާ

ރިކަމެއް ބޮޑު އެހީތެ އަށް އެންމެ އަކީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖެ  އެހެންމެ އިންޑިއާވަކިނުކުެރޭވވަރު ގާތް ޤައުމެއް. ހަމަ 

ރި ދަތި ހުޖިލީހުަގއި މި މަޖިލީހަށް ކުރާ ޒިޔާރަތުގައި މަ މީދުކުރަން އެއް ަޤއުމު. އަދި އަުޅގަނޑު އުއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ

ންނަށް އަޅުގަނޑުމެ، މާ ފިޔަވަޅެއް އަުޅއްަވިއދެއްަވއިކަޓަކައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވެްސ މި އްުލކުރުމަށްހަކަންތައްތައް 

ގެ ވެހި ދައުލަތު އެހެންމެ، ދި ފަހަރު މީގެްނ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ހަމަ ވެސް ކޮންެމވެސް ކަހަލަ އެީހތެރިކަމެއް މި

ޑިއާ އިން ން ތު އިމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސަ އެ ،އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ މުޙައްމަުދ ނަޝީދަށް އަޅުގަނޑު މަރުަޙބާ ކިޔަން

ގަ. ދާ މި ފުރުޞަތުހުޅުވާލެިވގެންތަކަށް އަންނަ އައު ސަފުހާ ޔާތުގެ މިހަދިވެހިރާއްޭޖެގ ބަރުލަމާނީ ޤަބޫލުކުރާތީވެ. 

ށް އައު ހަޔާތަމާނީ ކަމަށް ތާއީދުކުރަން. ހަމައެހެންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަރުލަ ، އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް މިއެހެންވީމާ

 ކިާޔ ޑަށް މަރުޙަބާޓަކައި ވަރަށް ބޮ ކަމަށް ދަނީ. ެއހެންކަމުން މި ޑުމެންަނށް ހުޅުވާލެިވގެން މިތަކެއް އަުޅގަނސަފުހާ

އަށް  ވަނަގައި ހަތަރުލުކުރާ ކުޅުދުއްުފއްޓަކީ މި މަޖިލީހުއެހެންމެ އަޅުގަނޑު ތަްމސީ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ހަމަ

 ވަރަްށ ޓަކައި މަށްކަ މުން ކުޅުދުއްފުށީގެ ރަްއޔިތުންގެ ފަރާުތން މިލުުކރާ ފަރާތް. އެހެންކައެންމެ ބޮޑު އާބާދީ ތަމްސީ

ްއިވ ދެ ތެރި ަރއީސް ކަމަށް ވަރަށް އެދޭ ވާަހކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ކިަޔއި މި

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުންهللا ޢަބްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫ 

ަވޒީުރ ގެ ޮބޑުވަަޑއިގަްނނަވާ އިްނޑިއާ  ޢަލައިުކމް. އާދެ، ފުރަމާނަ ދަތުުރފުޅެއްަގއި ާރއްޖެ`. ައއްސަލާމް

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްގައި ތަޤުީރރުކުރަްއވާ ކަމީ ެއއީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެން  ސިންގުމަންމޯހަން

 ެވސް ފަޚުރެކޭ. އެެހންކަމަށްވާތީ އަުޅގަނޑު އިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފަކާދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ލިބި އިމަޖިލީހަށާ މި

ގެ ޤާނޫނުހަދާ ދުކުރަން. އަދި ބޭރު ޤައުމެްއގެ އެންމެ އިސް ވެރިަޔކު ދިވެހިރާއްޖޭކަމަށް ތާއީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މި

ވުމުގެ އުފާ  މަޖިލިސްގެ މެންބަރަކަށް  މިވެފައި ކަމަށް މަޖިލިސް މަޖިލީހަކީ މި  ރީރުކުރަްއާވއިރު އެމަޖިލިސްގައި ތަޤު



  

 ކުރާ ވާހަކަދަންނަވަން. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެްސ އަުޅގަނޑު އުފާ ޓަަކއި ކަމަށް ވާތީ އެ ެވސް ލިބިފައި އަޅުގަނޑަށް

 އިތެރޭގަ ވެސް ހިތު ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ އިޚްލާޞްތެރި އިލްތިމާސް ައުޅގަނުޑގެ ވާހަކަަދއްަކވަން ތެުދވިއިރު

ވާ ޝުޢޫރުތަާކ  މައްސަލައާ ގުިޅގެން ހަމަ ެއއްގޮަތކަްށވެސް އަުޅގަނުޑގެ ހިތުަގއި އުފެދިފައި އެނބުރެމުންދާތީ މި

ޒަތްތެިރ ގަޮލޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއް ،ހަމައަށް ދާކަށެއް ނެތިން. ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ވަރަށް ކުރު ގޮތަކަށް

މާތޮޑާ ދާއިާރެގ އި ފަރެސް ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދާވިލުފުށީ އިލޫފާމެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް

ވެސް އެާވހަކަފުޅުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ އަުޅގަނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު އެ

 ދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ހަމަ  ވެސް ޞީލަކަށްވާހަކަތަުކެގ އިތުރު ތަފް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަތަެކކޭ. އެެހންނަމަވެސް، އެ

ނުޑ ހުށަހެޅުްއވި އަޅުގަނޑުމެން އަުޅގަ މަދު ޠާރިޤު އެ ރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުަޙއްއެީކގަިއ މަނަދޫ ދާއިއެއާ 

އެހެްނ ރު ވަރަށް ދަތި. އެހެންނަމަވެސް، މިހާއަޅުގަނޑަށް ެގ ޤައުމެކޭ ރަެށކޭ ދަންނަވަން ދަންނަވާކަށް ނެތިން އިްނޑިއާ 

 މިދ ވުމުގެ ފުރުޞަތުޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް މަލިކަށް ގޮސް އައިސް ކަންނޭނގެ ދަންނަވަން

ވާތީ  ވެސް ވަރަށް ބޮަޑށް އެދޭ ކަމެއް ކަމަށް ފަދަ ގޮތަކަށްވުން އެއީ އަޅުގަނޑު ޯަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން ހުޅުވިެގންވާ

މަ ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލާފައި ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އަޅުގަނޑު ހަ ކައި އެޓަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ސަމާލުކަމަށް

 އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ުޝކުރިއްޔާ. ވާހަކަ ދަންނަވަމުން

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

 ެއކްސެލެންސީ ހިޒް . އިންޑިާޔގެ ޮބޑުަވޒީރު ޮޑކްޓަރ، ލަިއކުމްޢަްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އައްސަލާމްޝުކުރިއްާޔ ޢި

އެުރވުމުެގ ވަތުދަޢު ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ތަޤުރީރުކުރެްއވުމަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭެގ މި ސިންގުޑރ.މަންމޯހަން

.ޕީެގ ައޅުގަނޑުމެންެގ .ޑީމައްސަލަ ހުށަހަޅުްއވަިއ ދެްއވުމުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ނިސްބަތްާވ ޕާޓީ އެމް

ވަީނ  މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދެްއެކވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުަގއި އެ ދެންމެ އެންމެ ފުރަތަމަ މި ރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުޕާލިމެންޓް

 ، އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންގެ ބަލަިއގަންނަ ކަމަށް ވިދާުޅވެފަ. އެހެންވީމާކިޔަިއ މިކަން މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ މަރުޙަބާ

ެވސް ދަންނަވާލަން. އަދި މި  އިިސއްޔަތުންހަވެސް އަމިއްލަ  ކަުމގައި ޮއތް ވާހަކަ އަުޅގަނޑު މި ސް ތާއީދުވެ

ހުންނަނީ  ވާީތވެ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލިސް މި އަށް ކަމަށް ނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލެ ަވޑަިއަގންނަވަ ެއއް މި ޢިއްޒަތްތެރި

މަނިކުފާނަށް ވަރަްށ  ވެްސ ައޅުގަނޑު އެ  އިސިއްޔަތުން ހަންބަރެްއގެ ައށް ނިސްބަތްވާ މެ ވާީތ މާލެ މާލޭގައި ކަމަށް

އަުޅގަނޑުމެްނެގ  އިދާއިރުގަ  އެއް ދަންނަަވން. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންެގ ިޑމޮކްރަސީ މިހާރު ފައްާކވަމުން ހޫނު މަރުޙަބާ

ގަންނަްނ ސިފައިަގއި ހިނަގއި ޓެްއގެަވނީ ރަނގަޅަށް ޕާލަމެން ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު މި ނިޒާމު ޕާލަމެންޓުގެ މި

ފެށިގެން  ރާއްޖޭަގއި މި ކަން ފުރަތަމަ މިތާރީޚީ ކަން އެނގޭ ެއއް މިސާލުކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަނީ މިވާ ފަށާފައި

އެުކަގއި މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން އަުޅގަނޑުމެްނ  ، އަުޅގަނުޑ މިކަމަށް ވަރަށް އުފަލާވެސް. އެހެންވީމާ  ންމިދާ ދިޔު



  

 އޮންނަ ގުޅުމަކީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޮޅިފައި ދިވެހިާރއްޖެއާ މި އިއާ  ފަދައިން އިންޑިއާ ވެސް އެނގޭނަށް މެންއެން

އެއް. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަްށ  މަތްތެރިވެްސ އިންިޑާއގެ ވަރަށް ގާތް ރަހުވާ ގުޅުމެއް ނޫން. އަުޅގަނުޑމެންނަކީ އަބަދު

ޤައުމަށް  ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން މި އެއް އޮންނަ ކަމީ ވަރުގަދަ ޑިމޮކްަރސީ އުފާވޭ އަުޅގަނޑުމެން ގާުތގަިއ މިފަދަ 

ވާކަްނ  ވެސް ލިބިފައި ގެ ފަރާތުންއެތައް ފިާލވަޅުތަެކއް އިންިޑއާ  ޑިމޮކްރަސީ ގެަނއުމުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް

ން މަޖިލީހުގައި ދައްަކވަމުން ެއުކ ފާހަގަކުރަން. އަދި ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ބަެއއް މެންބަރު އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފަލާ

 ތާއީދުނުުކރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެީއ އެފަދަ ޢިއްޒަތްތެރިައކު މިބޮޑަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުަޅކަށް އަުޅަގނޑަށް އެހާ 

ވި ވާހަކަފުުޅ ޖެހޭނެ ގޮތްތަކެްއގެ ގޮތްދެްއކުމުެގ ގޮތުން ދެއްކެންނަ ދައްކާ ވާހަކަފުޅު ހުންނަންމަޖިލީހަށް ވަޑަިއގަ

ގައި ދައްަކވާނެ އެްނެމ ހުމަޖިލީ ނުދާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެފަދަ ބޭފުޅަކު ދައްަކވާނީ އެފަދަ ބޭފުޅަކު މިޑަށް ކަމުއަޅުގަނ

ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން. ދެން އަދި މިފަދަ އެކްސްޓެންސިްވ  ވާހަކަ ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅު ކަމަށް ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ އެ

ދާީނ ޖިލީހުގައި ދައްަކާވ ވާހަކަފުޅު ެވގެން މަ ސެއް ހުންނެވި ބޭފުޅަުކ މިނޮލެޖެއް އަދި ެއކްސްޕީރިައން

ވާހަކަ  މި .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރުަގއި ލިބޭ ފިލާވަޅެއް ކަުމގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަ

ޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ކަމަށް ވަރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން ވާހަކަފު ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު މި

 ރައީސް. 

 

 ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 ްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އަށް ިޒާޔރަތްކުރެ `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ރާއްޖެ

މުޚާތަބުކުރަްއާވ  މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރަްއވައި މި ސިންގުމޯހަންމަން އެކްސެލެންސީ ޑރ.ޑުަވޒީރު ހިޒް ގެ ބޮ ވާ އިންިޑއާ

ޓަކައި އަުޅގަނުޑ  މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ދެއްވަން ނިންމެވި ކަމަށް ވަތު މިދަޢު ވާހަކަދެްއކުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ އެ

މަޖިލީހަށް ލިބޭ ފުރުޞަތަކީ  މެން މިވެސް ކިޔަން. ޙަޤީޤަުތަގއި އަުޅގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން. މަރުޙަބާ

ފުރުޞަތުގައި  ވެްސ ޝަރަފުވާނެ ކަހަލަ ފުރުޞަތެއް. ދެން މި މަޖިލިސް ވެސް އަދި މި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމު

އެްއ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. އެިކއެކި މެންބަރުން ފާހަަގ އެަބ  މިކަހަލަ ވަގުެތްއގަިއ އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެތިން ނުކުތާ

މަޖިލީހުން ދެވޭ އެންމެ މަތީ  ަވޑަިއގަންނަާވއިރު މިނުވަތަ  ކުރައްވާއިރުމަނިކުފާނު މަޖިލީހާ މުޚާތަބު ރަްއވާ މިއީ އެކު

ޤައުމުގެ ނަށް އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ ޤައުމުތިރާމެއް އެބަ ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންއިހު  އިޢިްއޒަތަކާ  އިޤަދަރަކާ

ޤަދަރު  އިތިރާމާދެވޭ އިހު އި މަޖިލީހުގައި އަސްލުގަ  ބޭފުޅުންނަށް މިވާ ބޭ ރައީްސކަން ކޮށްފައި އިރައީސުންނާ

ގެ ބޮޑުަވޒީރު ޑު ޤަބޫުލކުރަނީ އިންޑިއާ ، އަޅުަގނޑު އެދެނީ އަޅުގަނުޅކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަ

ދައްަކވާއިުރ ހަމަ ދެވެން ވާަހކަރައްވާ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންނާ މުޚާތަބުކު މި ުނވަތަކުރަްއވާ ވަަޑއިގެްނ މިތާ މުޚާތަބު

އޮތް އެންމެ މަތީ ޤަދަރެއް ދިނުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އާަދއިގެ މަތިން ބެހެއްޓޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ވަރަށް ތަފާތު 



  

ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ އެތެރޭގެ ދާޚިލީ ސިޔާީސ ޖެހޭ. މި ހަމަ ވަރަްށ ލާޒިމު ދޭން އެބަ މިންގަނޑެއް ބަަހއްޓައި 

ޤައުމަށް އެކަނި ނިސްބަތްާވ  ޤައުމުގެ ތެރެައކުން ނޫން. މި ދޭ. ހަމައެކަނި މި ރު ބައެއް ފަހަރަށް ފެނިެގން އެބަފިކު

އެކަމަކު  ދޭ. އެހެންވީމާ، ވެސް ެއބަ އިން ބޭރަށް ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ގޮތަކަށް ނޫން. ރާއްޖެ

އެކު މަސަްއކަތްކޮށް އަދި  ވެސް ވިސްނުންތެރިކަމާ  އި ހުރިހާ އެްނމެންކަމުގެ ތެރޭގަ  މިފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 މަނިކުފާނު މި ލްަޙވެރި މާޙައުލެއް އެށްގެން އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ގާއިމުކުރަންޖެހޭ ޞުމަޝްވަރާަތއް ކޮ މި ދުރާލައި،

މަޖިލީހުގެ  ކަމުގެ ތެރޭގައި މި . މިމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ދަްއކައިދިނުން މުޚާތަބުކުރަްއވާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި އިތާނގަ

އަދި އެހެންނޫނަސް ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުގެ ިއސް ބޭބޭފުޅުން  އިރީ ގުރޫޕުތަކުގެ މެންބަރުންނާއެިކއެކި ޕާލިމެންޓް

ންވޭ. ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުވުމަކީ ަވރަށް މުހިއްމުއް ކުރެމާޙައުލު ާގއިމު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ މި

ާވ  ބަހައްޓާފައި އިވާ ެއހީތެރިކަމާ ެގ ފަރާތުން ވެދެްއވަމުން ގެްނދަވާ ނުވަތަ ވެދީފައިނަށް އިންިޑއާއަޅުގަނޑުމެން

ވެސް އަިދ  ގޮްތގޮތުން ފީ އެކިސަގާއުމީ ތަރައްޤީގެ މަުގގައި އަދި ގާތްކަމަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަްށ ދިގު ލިސްޓެއް. ޤަ

ވެްސ  އާ ެއކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ދުނިޔޭގެ ފެންވަުރގައިއާ ވެސް އިންޑި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހެން ގުުޅންތަކުން

ތިރާމު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ އިހު ، މިއެއް. އެހެންވީމާ ޓެރިއަށް ވަރަށް ގާތް އަަވއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖެ 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ވެރިންނަްށ އެކަުކ އަނެަކކަށް ނުދޭ މިންަވރަށް އެބަ ދޭންޖެހޭ. ެއއަށްވުެރ މައްޗަށް އެބަ ދޭން. 

މަނިކުފާނަްށ  އަކަށް މި ތިރާމަށްވުރެ ޙަޤީޤަތުަގއި މާ މަތީ ަދރަޖަވެރިންނަށް މިހާރު ކުރާ އިހު އިމިހާރު ކުރާ ޤަދަރާ

 ކަމަށް މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތަށް މި ވާހަކަ ދަންނަވާލާފައި މި ޖެހޭ. މި  ދޭންޖެހޭ. ދައްކަިއދޭން އެބައިހުތިރާމު 

 ވެސް މި  ވެސް ހަމަ ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ިސޔާސީ ފިކުރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ާވހަކަދައްަކވަިއގެން ފަރާތްޕުޅުން

 ކޮށްެދއްވުމަށް ަދންނަވަމުން ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލާނަން. މާޙައުލު ގާއިމު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ރީ މެންޓްވެސް ހަމަ ައޅުގަނޑުމެންެގ ޕާލި  ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ`. ޝުކުިރއްޔާ 

ދެއްކެވި ވާހަކަކޮޅަށް ތާއީދު އޮތް ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި   އެއިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުރޫޕުގެ ލީޑަރު ގް

 ގެ ގޮތުން މި މެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަީސެގ އެންެމ އިްސވެރިެއއް މަޖިލީހުގައި ދުނިޭޔގެ އެން  ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި 

ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަކީ އެއީ  މަޖިލީހާ މުޚާތަބުކުރައްަވއި  ވަަޑއިގެން މި  ސިންގު ވަގުތު ހުންނެވި ޑރ.މަންމޯހަން

ޚުރެކޭ. އާދެ، ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފަ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންދާ ހަމަ ޔަޤީނުން މަޖިލީހުގައި މި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި

ލަތަށް ނުވަތަ ައޅުގަނޑުމެންެގ ހާ ލަތުން އަެނއް ހާާރއްޖެ ެއއް  އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ މި

އަށް ފުރޮޅިގެން ދިަޔއީ ދުނިޭޔގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ ޚިލާފަށް ެއއްވެްސ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް  ރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީ  މި

އަށް ެދއްިކ  އެއް މުޅި ދުނިޔެ އަމާން މާޙައުލެްއގެ ތެރެއިން. އެފަދަ ނަމޫނާ ،ވަރަށް ޞުލްޙަވެރި ލޭއޮހޮރުވުމެއް ނެތި



  

 ޤައުމުގެ މި  އަށް މިފަދަ ޞުލްޙަވެރި ގޮތަަކށް ފުރޮޅާލި މި ފުރަތަމަ ޤައުމު ކަމުގަިއ އަުޅަގނޑުމެން ވެފައި ޑިމޮކްރަސީ

ދަްއކަާވކަން ެއއީ ކަފުޅުވާހަ ،ވަގުުތެގ އެންމެ އިސް ވެރި ފަރާތް މަޖިލީހުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަީސގެ މި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތައް ގޮަތކުން ލިބިގެންދާ ފަޚުރެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. ބައެއް އެހެން މެންބަރުން 

ންމެވެސް ކަހަލަ ނުރުހުމުެގ ވެއްެޖއްާޔ ކޮ ނޑަްށ ެއކަމާ ުގޅިގެން އިދިކޮޅު ވިދާޅުިވ ވާަހކަފުޅުތަުކގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ެއީއ  ،ނެ ކަުމގެ ިސގްނަލެްއ ދެއްވި ެދއްވުން ކަމަށް ނޫނީ ުކރައްވަފާ އް ޝުޢޫރުތަެކއް ފާޅުކުރަްއވާނެވާހަކަތަކެ 

އީ އެްނމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ އެކަމުން ެވސް އެ  ޤައުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާީނ އެހާ ބަލައިގަންނަން ފަސޭހަ އަދި މި

 ކަމަށް ނެތް ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހަމަ  ވާތީ އަޅުގަނުޑެގ ތާއީދު އެ ނުދީފާނެ ކަމަކަށްލިބިވެސް  އަށް މާދަމާ

ވީާހވެސް ފުރިހަމަ އިންތިޒާމުތަެކއް މަޖިލީހުން ޤައުމެްއގެ އަިދ މިފަދަ ބޮުޑ ހަމަ ެއއް ކިޔަިއ  ވީހާވެްސ ހޫނު މަރުޙަބާ

 ޭބފުޅަކަށް ކިޔުން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންެގ މި އެ ޤައުމެްއގެ ވެިރޔަކަށް އެުރވޭނެ އެންމެ މަތީ މަރުޙަބާ

ނޫނީ ދުނިޔެ ންނަ މިސްރާބަްށ ހުޅުވާެލވިފަ. ވަނީ ދުނިޭޔަގއި ބަލަިއގަ ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަުތ މިއަދު މި

އުމުތަކުން ާބއްވަމުންދާ މިފަދަ ދަނޑިވަޅުަތކުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނާ ތަފާތު ެއކި ޤަ ންނަ ގޮތަށް ބައްޓަްނުކރެވިފަ.ބަލައިގަ

ެވސް  އެކު ބަލައިގަންނަްނޖެހޭނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެްނެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގާތް ގުޅުން ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން އުފަލާ

ވެއްޖެްއޔާ ސިޔާސީ ގޮުތން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ފިކުރު ފިކުރު ތަފާތުވުމަކީ އެއީ ޫނނީ  ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ދާޚިލީ

ަފދައިން މިފަދަ ކަންތައްތަކުގަިއ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ  ވެސް ވިދާުޅވި ކީ އެއީ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސްތަފާތުވުމަ

ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ުނދެކެން. ނޫނީ ގެންގުޅެންޖެހޭ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ުނދެކެން. އަުޅގަނޑުމެން އެދެނީ 

އަްށ  ހުރިހާ ގޮތަކުން ރާއްޖެ ،ެއކު އޮންނަ ުގޅުން ބަދަހިވެ ޤައުމުތަކަކާ އަދި އަުޅގަނޑު އެދެނީ ދިވެިހރާއްޖެއާ ގިނަ 

ަފރާތްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ނުވެ ހުރި ކަންތައްަތކުަގިއ  މަދަދުތައް ލިބިގެން ދިޔުން. އެ އި ގިނަގުނަ އެހީތަކާ

ފެިނގެްނ ކޮށްދޭ ތަން މަސައްކަތްޓަަކއި  އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުިރއެރުމަށްމެންނަށް އެއްބާރުުލން ދެއްަވއި، އަޅުގަނޑު

ކަމުގައި އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަމުން މިފަދަ  ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މި އިލުުކރާ ދާއިރާގެ ތާއީދާ. އަޅުގަނޑު ތަމްސީންދިޔު

 .ކަމަކަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ މަރުޙަބާކިޔާ ވާހަކަދަންަނވަމުން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ 

 

 މަދު ރަފީޤު ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމުލަކުފުވައް

އަށް  ރާއްޖެ ސިންގު ދެ، އިންިޑއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޑރ.މަންޯމހަން`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާ

މަކީ ވުމުގެ ުފރުޞަތު ލިބިގެން ދިޔުރެއް ތެރި މަޖިލީހަށް ވަަޑިއގެން ތަޤުރީރުކުޢިއްޒަތް ކުރަްއވާ ިޒޔާރަތުަގއި މި

އުފަާލއެކު ބަލަިއގަންނަ ކަމެްއ. އާެދ، ޚާއްޞަކޮށް ާރއްޖެ މިހާރު ށް ވަރަްށ ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަ

ފަދަ ިއޤްތިޞާދީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިޤްތިޞާދު ރާއްޖޭގަިއ ފުނޑުފުނޑުވަމުންދާ މި ،މިއޮތް އަނދަވަޅު އާދެ

ފަދަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޢިލްމު ލިބިވަޑައިގެން ުހންނެވި ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅަކު  ސިންގު ޑިވަެޅއްަގއި މަންމޯހަންދަނ



  

މެން ގައިުމވެސް އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި ޭއެގ ސަބަބުން އަުޅގަނޑު ވަަޑއިގެން ތަޤުރީުރކުރެްއވުަމކީ ެއއީ ހަމަ

ައކީ ގިނަ  އިންިޑއާފިލާވަޅުަތކެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމެއް. އާދެ، ބްރަތްތަކެއް ލިބި އެންމެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ޢި

ފާހަގަކުެރއްިވ ފަދައިްނ އަުޅގަނޑުމެންނާ ނުލާހިކު ގާތް ުގޅުމެއް އޮންނަ ހުރިހާ  އެވެްސ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

ުޅަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް މާނައެއްަގއި ހުރިހާ ކަމެްއަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މާީޒަގއި ދިމާވެފައި ހުރި ކަންަތއްތައް އަ

 އި އަދި މިދެންނެިވހެން މިފަދަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމެއްގަ  ،ވާ ހިނދު އެހީތެރިވެދެްއވާ ަޤއުމު ކަމަށް 

މަޖިލީހުގަިއ  ިއސިްއޔަތުން ަވޑަިއގެން މިހަގެ ބޮުޑވަޒީުރގެ މަނިކުފާނު އިންޑިއާ  ވަޅެްއަގއި އެ އޮތް ދަނޑި 

ކަމަށް  ވެސް އެ އްވުަމކީ ައޅުގަނުޑމެން ހަމަ ނިހާޔަތަށް އުފާކުާރ ކަމެއް. އާދެ، އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުތަޤުރީރުކުރެ

ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ބައެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރން އެ ހުށަހެޅުްއވި ޚިޔާލަްށ 

މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން ތަޤުރީރުކުރައްވަން ހަމަެއކަނި  ޢިއްޒަތްތެރި  މުޅިން ތާއީދެއް ނުކުރެޭވ. އެއީ މި

ގޮތަކަށް އެކަްނ  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެހާ ފަސޭހަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި

ޖެހޭ. މިސާލަކަށް ން އަުޅގަނޑުމެން އެަބ ވިސްނާލަދިމާވެދާނެ ބައެއް ކަންަތއްތަކަށްވަންޏާ އޭަގއި  ދޫކޮށްފި ކަމަށް

މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިޒުާރއީލު ފަދަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަރަިއގަްނނަ ޔަހޫދީ ދައުލަތްތަކާ ވަރަށް 

ވަންޏާ  ކަމަށް ގޮަތށް ދޫކޮށްލައިފި އަޅުގަނޑުމެން އެއިން  އެހާ ފަސޭހަ ،ގާތް ގުޅުެމއް ބާްއވަވާ ސަރުާކރަކަށް ވާހިނދު

އޮންނަ  ވެސް މި  ނޑު ދެކޭގޮުތަގިއ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އޭގެ ބަދަލުަގއި އޮންނަންޖެހޭނީ މިހާރުއެީއކީ އަުޅގަ

ފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުންނަށް މިގޮަތކަށް  ތެރި ގިނަ މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތް  ގޮތަށް މި

ކުރައްާވ  ގެ ބޮޑުަވީޒރު ވަޑަިއގެން މިވި ގޮތަށް ފާސްކޮށް އިންޑިއާ ދެންނެއަރުވަން. އެހެްނކަމުން، މިފުރުޞަތު އެ

 ތަޤުރީރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަން

ާވ  އްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިއަށް ޒިޔާރަތްުކރެ ރަމާނަ ދަތުރުފުޅެްއގަިއ ރާއްޖެޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ފު

 އަުޅގަނޑުމެންެގ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  ސިންގު ޑުަވޒީރު ިހޒް އެކްސެލެންސީ ޑރ.މަންމޯހަންގެ ބޮ އިންޑިއާ 

އަުޅގަނުޑެގ  އިވާ ަކމަކީ އަޅުގަނޑާއަށް އެޑްރެްސކުރައް  ހައުސް ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ވަަޑއިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވއި،

ގަިއ ަޑކީ ވަަރށް ޅައުމުރުގައި އިްނޑިއާ ގޮތެއްަގއި އަުޅގަނ ދާއިރާގެ މީހުން ވަރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ކަމެއް. ޚާއްޞަ

 އެުކއެީކގައި ުއޅޭ ތަން އަދި އެކި ދީނުގެ މީހުން އެކީ  ،ކަަދްއކާލުެގ އެކި ބަހުރުވައިން ވާހައެކި ކުލަިއގެ ެއކި ނަސް

މުުރގައި ފެނި އެ ަޅއުމުރުަގއި ިކޔަވަން ދިޔަ އު އަށް ބޯލަނބަިއެގން އުޅޭ ތަން އަޅުގަނޑަށް ައޅުގަނުޑގެ ޑިމޮކްރަސީ

ގެ އެންމެ ނތާ ވެފައި، އެ  ކަމަށް ކުރުވި ތަނަކީ އިްނޑިއާނޑަށް ލޯބިލަށް އަުޅގަރީތި ރިވެިތ އުސޫ ޑިމޮކްރަސީގެ އެ

ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހަށް އެޑްރެސްކުރަްއވާ ތަން  މި  ،ތަނަށް ިއގަންަނވަިއގެން މިވަޑަ ވާ ލީޑަރު ކޮށްފައިމީހުން އިލެކްޓު



  

ވެސް އުާފވާ ކަމެއް. އާދެ، ާރއްޖޭެގ  ަގއިމުވެސް އަމިއްލަ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ކަމީ ައޅުގަނޑު ހަމަ

ޔެ އެކަން ޤަބޫލުކުރާ ކަމުެގ ކަން އަދި ދުނިމޮކްރަސީއާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތްރާއްޖެ ޑި ،ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުެރވި 

 އަށް ވަަޑިއގަންނަވާ ދައުލަތުގެ ވެރިން މި ރާއްޖެ މި އި ރިވެތި މިސާލެއް. ައޅުގަނުޑމެންނަށް ފެނިގެންދޭ ކުރީގަ

 ން. އެކަމަކު މި ތަ ރާއްޖޭގެ އޭުރގެ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި ޢައްޔަންކުރެވިަފއި ހުންނަ ސްޕީކަރާ ބައްދަލުކުރަްއވާ

ވެސް އަިއއްސަ އޮްތ  އެްއ ނެތް. އަދި މިކަހަލަ ިރކުެއސްޓެއް ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފަ ކުަރްއވާޑްރެސްގޮތަށް އެ 

މަޖިލީހުގައި  ށް މިސިންގަވެސް ޑރ.މަންމޯހަން އެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު ހަމަ ގައިމު ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް އެނިގފަ

ެގ އިންިޑއާ ގެ މީހުން އަީކ ިއންޑިއާ  ބޭފުޅާ ތާީއދުކުރަނީ އެ މި ބޭފުޅާ ވަަޑއިެގން އެޑްރެްސކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެ

ެގ ައކީ އިްނޑިއާ  އުޅޭ ވާހަކަ ވާތީ. ދަންނަވަން މި ަކމަށް ީލޑަރުވާ ކުރެވިަފއި ިއލެކްޓުތަނުަގއި  ލިބިގެން އެއީދުތާ

ެގ ވެރިކަމަށް ޤަބޫލުކުރަްއވާީތ ދައުލަތު  ައކީ އެ އޭނާ އަށް ާތއީދުކުރަްއވަިއ، ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އޭނާރައްޔިތުން ޭއގެ

ންނަމަވެްސ، އަދާކުރަނީ. އެހެއަޅުަގނޑުމެން އަދަބު އިހުތިރާމު މަރުޙަބާ ދަންނަވަން.  ކަމަށް އަުޅގަނޑު މި އެ

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ  ގެ ރަްއޔިތުން ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނނަށް ވުރެ އިސްކަެމއް ނުދެވޭ.އަޅުގަނޑަށް އިންިޑއާ 

ދޭންޖެހޭނެ ފަދަ އިހުތިރާމުށް ހަމަ މިމެންގެ ރާއްޖޭގެ ލީޑަރަވާ ލީޑަރަްށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑު  ކޮށްފައިއިންތިޚާބު

ލީޑަރެްއގެ  އެއަޅުގަނޑުމެން ވެސް  ވާހަކަދަްއކާއިރު އިކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ހައުްސގަ

ދިނުމަކީ އަޅުގަނުޑ ހަމަ ގައިުމވެސް ބޭނުންވާެނ  ިއހުތިރާމުވަންޏާ މިތާ ތެރޭަގއި ގޮތަށް ދަްއކާ ކަަމށް ވާހަކަ އެ

ށް އަދަބު ގަސިން ޑޮކްޓަރ މަންމޯހަން ބޭފުޅުން ނގަިއ އެތާ ކަމެއް. ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑަށް މި

ހުންނަ ވެރިއަކު  އަދާކުރަްއވާނެ ވާހަަކ ވިދާޅުވެފައި ައޅުގަނޑުމެންެގ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އިންތިާޚބުކޮށްފައިތިރާމުހުއި

ކަމަކީ  ވަަޑއިގަންަނވާއިރު އެކި ގޮްތގޮތަށް ނުވަތަ މި ހައުސް ތެރޭގައި ވެސް ެއކި ގޮތަްށ ވާހަކަދެއްކެމުން ދާ

ކަމެއް. އަޅުގަނުޑ ދެކެން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުން ވެސް  ވެްސ ހިތާމަކުރާަގއިމު އަޅުގަނޑު ހަމަ

ަދއްާކއިރު ންތިޚާބުކުރާ ލީޑަރުންނަށް ެވސް މިތާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކައަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން އި 

ދީގެން ވާހަކަދައްކާ ުދވަހެއް ެދކެން. ައޅުގަނޑުމެންެގ ޑިމޮކްރަީސ ެއ ހިސާބަށް އަުޅގަނޑުމެްނ ތިރާމުހުމިފަދަ އި

ފަހަރަށް އިްނޑިާއގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު  ތަްނ ދުށުން. އަޅުގަނޑު ހަމަ އަދިވެސް އެއް ފުދި ބޮޑުވާރަފުއްތަޞަ

 ހިތުަގއި ހަމަ އެންމެ ފުންމިނުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ގެގަނޑުކަމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅު ވަަޑއިގަންަނވާތީ އެ

 . ށްދެްއވި ފުރުޞަތަ ކަމަށް ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑު އިށީންނާަނން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރު ދަންނަވާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމުމާމިގިލީ ދާއި

ައްށ  ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. އާެދ، ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ރާއްޖެ `. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ވަރަށް

ަގއި، އާދެ، ިމ ހައުސް މި ރާއްޖޭގެ ޕާލަެމންޓު ސިންގު  ބޮޑުަވޒީރު ޑޮްކޓަރ މަންމޯހަން ޒިޔާރަތްކުަރއްވާ އިންިޑާއގެ



  

. ޢާއްމު ވަނީ ގޮތެއް ނިންމާފަ ގޮތުން އިއްޔެ ައޅުގަނޑުމެން މި ބެހޭ ލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމާރައްޔިތުންގެ މަޖި

ކަމަށް ޤައުމުތަުކެގ ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓުން ުނވަތަ ހެޑް އޮްފ  އުސޫލެްއ ގޮތުން އެކަްނ ކުަރން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ

ޮގތަކަށް ދަންނަވަންޏާ ވެރިްނ ދައުލަތުގެ އެހެން ޤައުމުތަުކެގ ެވސް. އެހެންވީާމ، ައޅުގަނުޑ   އެހެން، ދެންމަންޓުރގަވަ

 ވާ ަޤއުމުތަކުެގ ވެރިން މި ގޮުތގައި ކޮންމެހެން މަނިކުފާނު މި ސިޔާސީ ގުުޅން އަުޅގަނޑުމެން އުފައްދާަފއި  ޤަބޫލުކުރާ

އޮތީ. ހިތް މިހާރު މަނިކުފާނަށް އެރުވުނީމަ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާތަނަށް އައިސް ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވުމުގެ މެންޑޭޓު 

 ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސައެހެންވީމާ، އެހެންވީމާ، މަިނކުފާނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ

ިވސްނުމުގެ ވާހަކަ ކަންނޭނގެ  ސިޔާސީ ގޮތުން ުގޅުން އުފެދިފައި އޮންނަ ބަަޔކަށް އެރުވުާމއި ނޭރުމުގެ ބޭފުޅަކަށް

ކަމެއް. ގޮުތަގިއ މިއީ ވަރަށް މުިހއްމު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މިތާ މި ދައްކަނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ޤަބޫުލކުރާ

ކަމެްއ ނޫން.  ިދގު ަބހުސްތަކަށް ގޮްސ ަވގުތުތަްއ ނަގާލަންވީ  ގޮުތގަިއ މިއީ ކޮންމެ މާެދކޭއަޅުގަނޑު ވެސް 

ހަމަ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް އެ  ވެރިން ައއިސް އަުޅގަނޑުމެންނާ ކިޔަން އެ ޤައުމުތަކުގެޙަބާމަރު އަޅުގަނޑުމެން

ބޭފުޅަކަށް އެރުވުމަށް. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ގުޅުން އުފެއްދުމަީކ   ައޅުގަނޑުމެން އެ ފުރުޞަތު އެފަދައިން ވިދާޅުވި

. ސިޔާސީ ގުޅުން އޮތް ވާ ަކމެއް ވާލުކޮށްފައިހަ ގޮތުން ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ވާ  ޤާނޫނީ

 . އެހެންވީމާ، އެ ވާ ބާރެއް ޤާނޫނުއަސާސީގަ  އަށް އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ދެވިފައި ދޭތެރޭގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމަކާ

ިއގެންފިްއާޔ ދެންނެވި ފަދަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިަވޑަ ގޮތުން ސިޔާސީ ގުޅުން އޮތް ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ ވެރިައކު ެވސް މި

ފަދަ ފުރުޞަތެއް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ހިނދެއްގަިއ އެގޮތަށް އަުޅގަނޑުެމން ދޭން ފެނިއްޖެ  ނުވަތަ އެ

ަޓކައި ުޝކުރު ދަންނަވަމުްނ  ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޤަޫބލުކުރާތީ އެ ވާހަކަ ދަންނަާވލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ކަމެއް

 އިށީނދެލާނަން. 

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ޞްދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުށީ ތިމަރަފު

ބޮޑު  އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ޑިއާއިން . ެވސް ނެތްތްްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ަޝއްކެޝުކުރިއްޔާ ޢި

ަރއްޔިތުްނގެ ނެއް ބޮޑު ޤާނޫ ވާ ަރއްޔިތުންެގ ވެިރކަމެއް ކުރާ ަޤއުމުތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ އެންމެ  ޑިމޮކްރަސީ. ދުނިޭޔގައި 

ޤައުމަކީ ވެސް ހަމަ އިންޑިާއ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުަގނޑުމެން ތާރީޚުގެ ތެރެިއްނ  ވެރިކަންކުާރ ޤައުމެްއަގއި އޮތް 

އަށް ގެނެްސދިން ހަމަ ފަރާތަކީ އިންޑިއާ.  ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ވިޔަފާރި ބޭންކެއް ވެސް މި ރާއްޖެ

އެހެންކަމުން ތިމަަރފުށީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން އިްނިޑއާގެ އެންމެ އިްސ، އެ ޤައުުމގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ މި އަޅުގަނޑު 

ވާތީ ައޅުގަނޑު އެކަމަްށ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަދި  ދެއްވާަފއިގަިއ ތަުޤރީރުކުރުމަށް ފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު

ދަންަނވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ޝުކުރުވެްސ އަްށ  ސުލްޖުމްހޫރިްއޔާޓަަކއި މަނިކުފާނަށާިއ ރާއްޖޭެގ ރައީ އެކަމަށް

ދުނިޭޔެގ  އިގެ ޮބޑެތި ޤަުއމުތަކަށް ގޮންޖަހައަޅުގަނޑު އަބަދުވެްސ އަުޅަގނޑު ބުނާ ެއއްެޗއް އަުޅގަނުޑމެންނަކީ ދުނިޔޭ



  

ނަކީ އެހެން ޤައުމުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންމުގެ ާބރުގަދަ ބައެއް ނޫނޭ. ޔުތެރޭގައި ފާޑުކި ބޮޑެތި ޤައުމުތަކަށް މި ޕާލަމެންޓު

ވެސް ޑިޕެންުޑވެގެން ެއހެން ޤައުމުތަކަށް ބަރޯސާެވެގން އުޅެމުން އަންނަ ޤައުެމކޭ. އެހެންކަމުން މި މަޖިލީހުގެ އަބަދު

ްނ އަށް ވެްސ އަދި އެހެން ޤައުމަކަށް ެވސް އެ ޤައުމެްއގެ މިނިވަންަކމާއި އިސްތިޤުލާލަށް ެގއްލު ތެރޭގައި އިންޑިއާ

ގޮތަށް ާވހަކަނުދެއްކުމަށް އަޅުގަނޑު  އަދި ޤައުމެއްގެ އަބުާރއި ޢިއްަޒތާއި ކަރާމާތް ގެއްލޭ ފަދަ ކަންކަމާ އަރާބުރޫ ،ލިބޭ

ން މި މަޖިލީހުގެ އި ޑީ.އާރު.ޕީން ޕީ.ޕީ.އެމާވެސް އިލްތިމާސްކުރަން. އަޅުގަނޑު ދެރަވޭ ައޅުގަނޑު ހިތާމަކުރައަބަދު

ިކޔާފައި ހުރި އެްއޗެހިން  އަްށ އެ އެކި ފޯރަމްތަުކގައި އަދި އެިކ ަވގުތުތަކުަގއި އިންިޑއާ ފަހަރު މަތިން ތެރޭގައި އެކި

އަޅުގަނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްުކރަން އިންޑިާއގެ އަބުރާިއ ޢިއްޒަާތއި ކަރާމާތަށް އަރައިުނގަނެ މި މަޖިލިސް ތެރޭަގިއ 

މެކޭ. ހަމަ ކަަށވަރުން ެވސް އަުޅގަނޑު މި މަޖިލީހުގެ ުނގަންނާށޭ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ލިބޭ ގެއްލުއަރައި

ތެރޭ ހުރެގެން ތާރީޚުގެ ތެރެއިން އެކަހަލަ ރިކޯޑެއް މި މަޖިލީހުގައި ދައްކާކަށް އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ. 

ކޮށްގެްނ މުތިރާހުކުރާށޭ. އިތިރާމުހުމެންމެން އެހެން މީހުންނަށް އިއަކީ، އަުޅގަނޑު އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑގެ ވާަހކަ

ލަްއކަ ހަތަރު ލައްކަެއއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ  3ނޫނިއްޔަކާ އަުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ނުތިބެވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެންަނކީ އެންމެ 

ޤައުމެކޭ. އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބޭ ބައެކޭ. ެއހެން ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ކަންތައްތަކަށް އަރަިއގަެނވޭވަުރެގ 

އި ން ޕީ.ޕީ.އެމާއް ނޫނޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކީ. އެއީ ވީމާ ައުޅގަނޑު އަިދވެސް ެއއްފަހަރު އިލްތިމާސްކުރައެބާރު ހުރި ބަ

 މީހުންގެ ޢިްއޒަތާިއ އަުބރާއި ކަރާމާތް ހިފެހެއްޓުމަށް  އެ ،ން އިންިޑއާގެ ދާޚިީލ ކަންތަކަށް އަރައިުނގަނެޑީ.އާރު.ޕީ

 އެފަދަ ކަްނތައްތައް ނުކުރުމަށް. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ،ޓަކައި ކުެރވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ކޮށް

 

 ސިން ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙްނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ވާ އިންޑިާއގެ  ރަްނ ހަމަޖެހިފައިކުއަށް ިޒޔާރަތް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގަިއ ރާއްޖެ

ކަމަށް  ަކމީ އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާ  ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުުކރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިބޮޑުަވޒީރު

އަކީ ޒަމާނުއްސުެރ  ކަމެއް ކަުމގައި ދަންނަވަން. އިންޑިއާ ބޮޑަށް ާތއީދުކުރާ  ފަޚުރުވެރިވާ އަުޅގަނޑުމެން ެއކަމަށް ވަރަށް

ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ިމ ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގކުރަން.  ުގޅުމެއް އޮންނަ ޤައުމެއް ަވރަށް ގާތް ،ވަރަށް ެއކުވެރި  ރާއްޖެއާ

 ސިންގު  މަންމޯހަން ރެގ ބޮުޑވަޒީރު ޑޮކްޓަމިފަދަ ވެިރައކު، އިންިޑއާ އާދެ، ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގައި

އި އަދުގެ ސަުރކާރަށް އަުޅގަނުޑ ަޓކަ ވާތީ، އެ ފުރުޞަތު ހޯްއދަވައިެދއްވި ކަމަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިތަޤުރީރު

އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުެރއް ދަްނނަވަން. އެހެންނަމަވެސް ދެންެމ ވާހަކަދެްއކެިވ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ 

ިއ ޠަފާ ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އެފަދަ ވެިރއަުކ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަޞްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޢިއް

ދެއްކުމަކީ އެއީ އަުޅގަނުޑ ތާނގައި ވާަހކަ ފަދަ ގޮތަކަށް މި ދާއިރު ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ެގއްލޭ ތަޤުރީރުކުރަމުން

ކަމުގަިއ އަުޅގަނުޑ ފާހަަގކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދުގެ ސަރުކާަރކީ ވެސް އެފަދަ  ވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ޫނން



  

ކަމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ވާީތ، އެ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަަޔކަށް ނޫނުތަކާޤާ ޤާނޫނާއި ައކީ ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ

ގޮުތގަިއ ިއންޑިާއގެ ބޮުޑވަޒީުރ ރާއްޭޖގެ  ކަުމަގއި މިއަދު ފާހަަގކުރަން. އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ  ހަމަ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް

ޑުމެންނާއި އިންިޑާއެގ ންކަން ލިބެންޖެހޭނެ އަޅުގަނރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރުކުރަްއވާއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ ޔަޤީ

ކަމުެގ  ގޮތަށް ދެމިގެންދާނެ ޮއތް ޒަމާނުއްސުެރ މި، ވެރި ގުޅުން އަބަދުމެ ކުީރއްސުރެދޭތެރޭ މިއޮތް ގާތް އެކު  ސަރުކާރާ

ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ފަހަރު އިންޑިާއގެ ބޮުޑވަޒީރު ާރއްޭޖގެ ރައް  ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަިދވެސް ެއއް ޔަޤީންކަން ލިބޭނެ

ކަުމގައި ދަންަނވަމުން ޝުކުރުދަންނަވަމުްނ  ދުކުރާ ބަަލިއގަންނަ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ރީރުކުރުމަކީ ައޅުގަނޑުމެްނ ތާއީތަޤު

 އިށީނދެލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޓު އޮތީ.މި 2އަށް ވަގުތު ބާީކ  އެމް.ޑީ.ޕީނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. 

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަން. 

 

 މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޅެއްގަިއ ނަ ދަތުރުފުވަރަށް ކުރުކުރު ގޮތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްލާަނން. ފުރަމާޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ދެމިނިޓު ތެރޭގައި 

 ތަނުގައި  މި ސިންގު މަންޯމހަން ކުަރއްވާ އިންޑިާއގެ ބޮުޑަވޒީރު ހިޒް ެއކްސެލެންސީ ޑޮކްޓަރއަށް ިޒޔާރަތް ރާއްޖެ

ރުގައި ދޭ ތަޤުރީމަ ތަތުަގއި އެްނމެ ފުރަޔާހަ ންގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެއަުޅގަނޑުމެއި، ބައިވެިރވެ މުޚާޠަބުކުރަްއވަ 

 އެހެންމެ  ހަމަ ކުރަން.އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ސުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާهللا ަޓކައި  ކަމަށް ބައިވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު ެދްއވި

ގަނުޑ ޅުއަތުންނަށް ރައްޔި އި ންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެންމެހަރައްޔިތުންނަށް މައްޗަ އިއަޅުގަނޑަށް ވޯޓުދެްއވި އެންެމހަ

ދާރީ ޅު މެހެމާންކަުމގައި ވަރަށް ރަނގަ އަދާކުަރން. އަޅުގަނޑު އެދެން ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މިރު ބޮޑަށް ޝުކު ވަރަށް

ންާދ ކުރަމުން ގެާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މިހާރު ލައިވް އިއަދި އެންމެހަ ށް.ޒް އެކްސެލެންީސ ައށް ދެއްވުމައެްއ ހި

އްވުން. މަޖައްސައިދެ ތަކުންާނއި ރޭިޑއޯތަކުްނ މިކަން ޓެލެކާސްުޓކުރެވޭނެ ގޮތް ހަވީ.ޓީ އި .ޓީ.ވީެގ އިތުރަށް އެންމެހަވީ

ޑު ބޮ ޅުގަނޑު މާއަ ވާތީ ކަމަށް  ތެރެއިން އެއް ދުވަސް ގެ ޔާތެއްަގއި އަންނާނެ އެންމެ ފުރިހަމަ އުފާވެރި ދުވަސްތަކުހަ

  . އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުން...ވާހަކަތަެކއް ދައްާކކަށް ނެތިން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުޅުބަރު ވާހަކަކޯރަމް ހަމަވެއްޖެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 އަރުވަން. ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް ފުރުޞަތު

 

 ދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީ

ހިރާއްޭޖެގ ވާތީވެ ދިވެ ޔާތުަގއި އަލަށް ކުރެވޭ ަކމަކަށްހަޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިކަމަކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އްޖޭގަިއ ން ދިވެހިރާއަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް މިކަ އިއެކި ކަންޮކޅުަގއި ތިބި އެންމެހަ، އަޚުންނާއި އުޚުތުން  އިއެންމެހަ

ތުންެގ  ރަްއޔިތްތެރި ގޮްތ އަިދ ައޑުިއވޭނެ ގޮތް ހެދުމަކީ އަޅުގަނުޑ މި ޢިއްޒަ އެްއ ތުރޫކޮށް ބެލޭނެ ހުރިހާ މީޑިއާ ހުރި

މް ތަ މި ފޯރަވަކުރުެމއް. އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި ކޯރަްމ ތެރޭގައި ނު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އިލްތިމާސްކުރާ އިލްތިމާސް

 ސިންގަށް ން ބޭފުޅާ އަށް، ހިޒް އެކްސެލެންީސ ޑރ.މަންމޯހަ ރުން ވެސް އެޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ ހައިތެރޭގައި އެންމެ

 .އްަކއިދިނުންއަުޅގަނޑުމެން ދަ ރީތި ނަމޫނާ ޑިމޮކްރަސީ އެއް ،ގޮތަކަށް މެހެމާންދާރީ އަދާކޮށް ވެސް ރަނގަޅުވީހާ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އޮތް.  . އެއް މިނެޓުއިުރގެ ފުުރޞަތު އެބަޟާތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރި ޢިއްޒަތްޝުކުރިއްާޔ. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިމިލަ

ާވ  ްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިުޝކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ާރއްޖެ އަށް ޒިޔާަރތްކުރެއާދެ، 

 ބެހޭ ލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްެކވުމާމަޖި އިމި މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރަްއވަ  ސިންގު ންމޯހަންގެ ބޮުޑވަޒީރު މައާ އިންޑި

ޓެިރ، އްގެ ައވައާ އިންޑި ގޮތުން އަޅުގަނޑު ެވސް ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެްނނަކީ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއާ

ވަރަްށ  ލު ބަލާހާށް އެހީތެރިވެ، އަުޅގަނޑުމެންާނ ކައިރިން ނައެހާމެ ގާތް، ޖެހޭ ކޮންމެ ބޮުޑ ކަމެއްަގއި އަުޅގަނޑުމެން

 އިކުރައްވަ ަގނޑުމެންނާ މުޚާޠަބު ވެިރޔަކު މި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން އަޅު ގެ ގާތް ެއކުވެރި ަޤއުމެކޭ. މިަފދަ ޤައުމެއް

ޤީން އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވުަމކީ ައޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ާތއީދުކުރާ ކަމެޭކ. ައޅުގަނޑަްށ ޔަ

ކަމަށް ތާއީދުކުރާނެކަން. އާދެ، މިފަދަ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެ ިލޭބ  ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް މި

ބޭފުޅުްނެގ  އެ  ލަފަޔާއިގެބޭފުުޅން އެ ޭބފުޅުންގެ އިރުޝާާދއި އެ އި،ންހިފަކޮންމެ ފުރުޞަތެއް އަުޅގަނުޑމެން ހަމަ ބޭނު

އް އަުޅގަނޑުމެން ކަނުލައި އަުޑއަހަންޖެހޭ. ސަބަބަކީ، އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އަަބދުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭރުެގ ބަސްފުޅުތަ



  

ިކ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި އެިކއެކި ކަންތައްތަުކަގއި، ކޮްނމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ކަމެއްަގއި ވެސް ބޭރުގެ އެިކއެ

ތީވެ މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް ދޫކޮށްނުލައި މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ވާ އެދެންޖެހޭ ބަޔަކަށް އެހީތެރިކަމަށް

ެއވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. ފުރުޞަތުދެއްވީީތ ވާީތ  ކަމަކަށް ހެޔޮގޮތުަގއި ހިފުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެްސ އެންމެ ބޮޑަށް އެދޭ 

 ދަންނަވަން. ޝުކުިރްއޔާ. ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްސަަލއިަގއި ވާ މަ ހިސާބުން މި އެޖެންޑާ ައއިޓަުމގެ ބަހުސް މި ނިމުނީ. އެޖެންޑާ ައއިަޓމުގައި މި . މިއްޔާ ރިޝުކު

 . މިއަދު ވޯޓަށް ދަންނަވާ ަގީޑގަ ގެ ދަށުނ12ް އޮންނާނީ ެއޖެންޑާ އައިޓަމް ވޯޓަށް ދެންނެވުން

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު.7

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 -7.1ކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. ފުމަޖިލީހަށް ތަޢާރު  .ައށް 7 އައިޓަމުދަނީ އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -7.1

ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ވާ އިބްރާހީްމ  ވިލުފުށި ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި

ށް ކުްއޔަށްދިން ފަހުން ވެސް އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރަްށ ޖީ.އެމް.އާރަ ގެއާއަހަރަށް އިންޑި  25 އެއަރޕޯޓު

ހިނދު ވެސް އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިުދމަތްތަކުގެ ައގުަތއް އިންތިާހ  ނުވާ  އެްއވެސް ކުރިއެރުމެްއ ތަރައްީޤ އެްއ ގެނެސްަފއި

ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން   ހިންގާޑް ވެއަރަހއުސްބޮންޑެ އި، ފްރީ ފިހާރަތަކާވާތީ އަދި އެއަރޕޯޓް ިޑއުޓީ އަށް ބޮޑުކޮށްފައި

 ކުރަމުން އައި ވިޔަފާރިަތއް ހުއްޓުވާަލއި އަދި އެ ިވޔަފާރިުކރަމުން އައި ދިވެހި ކުންފުނިތައް އެއަރޕޯޓުން ފަހާލާފައި

 އިދި އެފަދަ އެންމެހައަ ،ބާރާތުން ކުްށެވރިކޮށްއިފެއް ނެތް ޢަމަލުތައް އެްނމެ ހަރުކަށި ޞާެގ ެއ އިން ޖީ.އެމް.އާރުވާތީ 

ޢަމަލުތައް ހުއްޓުަވއިދިނުމަށް އެދި ދިވެހި ސަުރކާރަށް ގޮވާަލއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރުގެ 

ން ިއއްވުުމގެ ޮގތުން އެ ޤަރާރުެގ ސުރުޚީ ަމޖިލީހަށް އިއްވުން. އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުކި ފުރަތަމަ

ދިން ފަހުން ވެސް ެއއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުެގ  ށް ކުްއޔަށްގެ ޖީ.އެމް.އާރައާ އަހަރަށް ިއންޑި 25 ޕޯޓުއެއަރ

ހިނދު ެވސް ެއއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުަތއް  ނުވާ  ފެންވަރަށް ެއއްެވސް ކުިރއެުރމެއް ތަރައްީޤ ެއއް ގެނެސްަފއި

ިދވެހި  ހިންގާ ްޑ ވެއަރަހއުސްތަކާއި ބޮންޑެ ފްރީ ފިހާރަިޑއުޓީ ގެާވތީ އާއި އަދި ެއއަރޕޯޓު  އިންތިހާ އަށް ބޮުޑކޮށްފައި

ްނ ވިޔަފާިރވެރިން ކުރަމުން އައި ވިޔަފާރިތައް ުހއްޓުވާަލއި އަދި އެ ިވޔަފާރިކުރަމުން އައި ިދެވހި ކުންފުނިތައް އެއަރޕޯޓު

އަދި އެފަދަ  ،ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފެއް ނެތް ޢަމަލުތައް އެންމެ ހަރުކަށި ޞާެގ އެ އިންވާތީ ޖީ.އެމް.އާރު ފަހާލާފައި



  

ޢަމަލުތައް ހުއްުޓަވއިދިނުމަށް އެދި ދިވެހި ސަުރކާރަށް ޮގވާލައި ިދވެހިރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  އިއެންމެހަ

 ހުށަހަޅާ ޤަރާރު. 

 ވާ ލާމަރުކަޒީ  އްވާަފއިށަހަޅުމަދު މޫސާ ހު ރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްކުރެންދޫ ދާއި -7.2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -7.2

  ޅ.ނަމަވެސް  ވީަކއުންސިލުތަަކށް ދީފައި ރަށު ތައް އަތޮޅު ަކއުންިސލުތަކަށާއިއުސޫލުން އަތޮޅުަތއް ހިންގުުމގެ ބާރު

ކާރުްނ  އަދުެގ ސަރުެއއް ެނތްގޮތުަގއި އަތޮޅު ފަޅުރަށްަތއް އެކި ފަާރތްތަކަށް އަތޮޅަްށ އަދި ެއއްެވސް ރަށަކަށް ަފއިދާ

ހަޅާ ލީހަށް ހުށަރައްިޔތުންގެ މަޖިއި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަ ، ން ހުއްޓާލުމަށް އެދިޔުތްތަކަށް ދޫކުރަމުންދާ ދިއެކި ފަރާ

 ާށއިއުންސިލުތަކަކަ ަތއް އަޮތޅު ްނ ިއއްވުން. ލާމަރުަކޒީ އުސޫލުްނ އަތޮޅުަތއް ހިންގުުމގެ ބާރުޔުކި ޤަރާރުގެ ފުރަތަމަ

ށަކަށް  އެްއވެސް ރައަތޮޅު ފަޅުަރށްތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް އަޮތަޅށް އަދިނަމަވެސް ޅ. ކައުންސިލުތަކަށް ދީފައި ވީ ރަށު

ށް ދި ސަރުކާރައެޓާލުމަށް ން ހުއްޔުކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަމުންދާ ދިއެއް ނެތްގޮުތގައި އަުދގެ ސަރުކާރުން އެ  ފައިދާ

 ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޤަރާރު.  އިގޮވާލަ 

 

 ފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން.ކުރެވި ފު ކުރިން ތަޢާރު  .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ދަށުން މިއަަދކުގެެށއް އިޞްލާޙުކުރުން. ިމ އައިޓަމު ވާ ބިެލްއގެ ކު ކުރެވިފައިފުކުރިްނ ތަޢާރު .8 ންޑާ ައއިޓަމުއެޖެ

 މަސައްކަތެއް ނެތް. 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. .9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. މި އައިޓަމްގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަެތއް ނެތް.  .9ޖެންޑާ ައއިޓަމް އެ

 

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. .10

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު ނުިނމި ހުރި މަސައްކަތް. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ .10އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

ގެނައުމުގެ ބިުލގެ =ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު  ރިޒަމާދިވެހިާރއްޖޭެގ ޓޫ 99/02ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހަޅުއްވާފައިހުށަ



  

މިނެޓުއިރު.  26ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. މި ބަހުސްގައި ބާކީ ަވގުތު ޮއތްގޮތް ދަންނަވާލާނަން. އެމް.ީޑ.ޕީ އަށް 

. މީ ާޕޓީގެ ވަގުތު ވަނީ ހަމަވެފަމިނެޓު. ޤައު 5ނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް މި 5މިނެޓު. ީޕ.އޭ އަްށ  19ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް 

 5 އަޅުގަނޑު ވޭ. ކޮންެމ މެންބަރަކަށް ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މިހާތަނަށް ދެ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާފައި

ނޑާލިިއރު ވާހަކަފުޅު ދައްަކވަމުްނ އަރުވަމުްނ ގެންދާނަން. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މެދުކަމިނެޓުގެ ފުރުޞަތު

 ގެންދަވަނީ ނޮޅިވަރަމް ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. އަޅުގަނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު 

 އަރުވަން. ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް ފުރުޞަތު

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނުޑގެ ވާހަަކ ކުރީ ދުވަހުަގއި ވެސް ދެްނނެވިފައި، ވާހަަކއިަގއި ކުރީ 

. ސަބަބަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެކޭ ރަތްތެރި މައްސަލަޠޫއަކީ ވަރަްށ ޙު ދުވަހުގައި ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މައްސަލަ

އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިާރ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ރައްޔިތުންނަށް  ނަ ދާއިރާތިޞާދަށް އެންމެ ގިނަ ާއމްދަނީ ވަންއިޤް

ބެމުން މީހުންނަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސީދާ ައދި ނުސީދާ ފައިދާ ލި 90ނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ % ބަލައިލައިފި

ންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް މިއީ ، މިފަދަ ދަނޑިވަެޅއްަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަ އަންނަ މީހުން. އެހެންވީމާ

 ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބާރުއެޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެުރވުމަށް

ތިޞާދީ މިކަހަލަ ލޮޅުމެއް އަންނަ ދަނޑިަވޅެްއގަިއ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިރާ އިތުރަްށ އަދި އިޤް ،ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރެވި 

ކަމަށޭ ައޅުގަނޑަށް  ކަމެއް ންދެވޭނޭ ގޮަތކަށް ސްޓިމިއުލަސްތަެކއް އަުޅގަނުޑމެންނަށް ދެވުން އެއީ ރަނަގޅު ކުރިއަށް ގެ

ވިަޔސް އަިދ  ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ެއއީ ހަމައެަކނި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިާރެވެގންނެއް ނޫން. މަސްވެރިކަމުެގ ދާއިރާ

ނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެން  ކަމުަގއި ވީ  ދަނޑުވެިރކަްނ ކަހަލަ ދާއިރާތައްނަމަވެސް ކަމުަގިއ ވީ އެހެނިހެން ދާއިރާތައް

ތިޞާދީ ކޮންމެ ންވޭ. އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ އިޤްވަރަށް ބޮޑަށް ފައިސާ ެއ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ެއބަ ބޭނު

، މިފަދަ އެހެންވީމާނެ. ބޭުނންވާ ކެޕިޓަލާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޭލންޑާއި ލޭބަރާއި ޓަކައި  މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް

ކަމަށް އަުޅގަނޑަްށ  ެވގެން އުޅޭ ގަިޑއެްއގަިއ ައޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރަށް ކޮށްެދވޭނެ ކަމެއްކެޕިޓަލް ޝޯޓު

ޓަކަިއ ިއތުރު ބާރުއެޅޭނެ ކަހަލަ ކަްނތައްތައް ކޮށްދެްއވުން. ދެން  ޤަބޫލުކުރެވެނީ ނުނިމި ހުރި ރަށްތައް ހެދުމަށް

ކުން ތާއީދުުކރާ ކަމެއް ނޫން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ރެވެނިއު އެީއ ގަނުޑ ވެސް މުޅިއަނަމަވެސް، އަޅު އެހެން

ނަންަގވަިއގެްނ  ސް، މި ެރވެނިުއ ެއއީ ރިސްކު ައަކށް ެވގެންދިއުން އެީއކީ. އެހެންނަމަވެ ރައިޓްއޮފްކުެރވޭ ެރވެނިއު 

އިންިތޒާމުކުރެިވގެްނ  ައކަށް ނުވާޭނ ގޮތަށް ންޑުވަޑަިއގެންނެިވ ބޭފުޅުންނަށް ބޮޑު ބާފާީރގެ ދާއިރާ އަށް ނުުކމެވިޔަ

ވުން އެއީ ރަނަގޅު ގޮތެއް ކަމަށް ވެސް އަުޅގަނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އެހެންވީާމ،  އެްއ ކަމަށް ދާނޭ ރެވެނިއުބަހާލެވިގެން

ގަނޑަްށ ޅުކަމަށް އަ އޮފް ވިުއ އިންމިދެންނެވި ޕޮއިންޓު  މި މައްސަލަ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނީ



  

އަކުން އަުޅަގނޑު މި މައްސަލަ ބެލީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ  އޮފް ވިއު ފެންނަނީ. އެއީ ޕާސަނަލް ޕޮއިންޓު

ންސް އޮފް ޑޮލަރސް ނަގަިއގެން މިލިޔަ ވާނެ. ސަބަަބކީ، ބައެއް ރިްސކު މެއް ވެސް ނުވެސްރަނގަޅަށް ފަހު

ކުރި މަސައްކަތް ދުނިޭޔގެ މުޅި މާލީ  ޖެހުމަށްޓަކައިތައް ޮކޅަށް ސްޓްމަންޓުވެކޮށްގެން އަުޅގަނޑުމެންެގ މި އިންޚަރަދު

 ބަުބން ހުއްޓިފައި މިހިރީ. ދެންލީ ނިޒާމަށް އައި ޮލޅުމެއްެގ ސަމުޅި ދުނިޔޭގެ މާ ،ނިޒާމަށް އައި ލޮޅުެމއްގެ ސަބަބުން

 ބޭންކުތަކުްނ ވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުންރޭޓުސެޗް މިހާރުވެސް މާކެޓު  ހަމަ އެހެން ތަކުރާރުކޮށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި

މާ، . އެހެންވީއެހާ އިންޓްރަސްޓު  ހުންނަ ކަމަކަށް ނުވޭ، މި ދާއިރާ އަށް މިހާ ބޮޑު ރިސްކުގައި ިއންވެސްޓުކުާރކަށް

 ޓާފައި ތަކެއް ވެސް ބަހައްމީހުންގެ މޯޭގޖުގެ ގޮުތގައި އަދި އިތުރު ިރސޯޓު ކުރި ވަރަށް އެއިންވެސްޓަރުން އެ އިްނވެސްޓު 

ޓްރޯލްގެ ގޮތުަގިއ މީހުން ކޮލެ ެއހެންވީމާ، އެ  ެއއްޗެތި އެ ޓާފަ.ތަކެއް ވެސް ބަހައްއަދި ނޫންނަމަ އެހެން ފެސިލިޓީ

ސަލާމަތް ވާ ވަރަްށ ން ބެހެއްޓި މޯގޭޖެއް އެްޓލީސްޓު މީހު ނަަމވެސް އެ  ދިން އެއްެޗއް އަދި ެގއްލިގެްނދިޔަ ކަމުަގއި ވީ

ކަމަްށ  ކަމެއް މުދަ ދަނޑިވަެޅްއގައި ވަރަށް މުހިއްކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްެދްއވުން އެީއ މިފަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން

ިމ ވެސް އަދި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ވާނީ  ގަނޑު ދެކެނީ. އެހެްނވީމާ، މީގެން ދައުލަތަށްއަޅު

ކޮށްެދިވ ތަރައްޤީ ށުގެ ނަންަގވަިއގެން އެ ރަށްރަށްރަށްރަންެޓއް ެއ ގެން ދައުލަތުން ކޮންމެވެސް ޕަސަށްރަށް ހެދިރަ

ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިެވގެން ައއުން. ެއއީ މާދަމާ   ހެިދގެން ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނަށްނަމަވެސް ވީ ކަމުގައި

ނުންތަްއ ރޫރީ ބޭމީހުންގެ ޟަ އްމު ފަރުދުންނަކަށް އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދު ަސބްސިޑަިއޒެއް ުނކޮށްދެވޭނެ ޢާ 

އަދާކުރެވޭނޭ ފުރުޞަތުަތްއ  ސަރުާކރަކަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ވާނީ މީހާ އަށް ވަޒީފާ ،ކަށް. އެހެންވީމާކުރާ

ގެ ކަންތައްަތކަށް ެއީއ މީހާ ދާނެ. އެއިންޑިޕެންެޑންޓު މީހަކަށް ެވގެން އަށް ީމހާ އަމިއްލަ  ކޮށްދިނުން. އޭރުން އެފަހި

މު މީހާގެ ޢާއް މީހާގެ ސަބަބުން އެ ށް ެވގެންނެއް ނުދާނެ. ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓަށް އެކަމަކަ  ތުރާވާ ކަމެއްދައުލަތަށް

 ށް ދަށުގައި ހުރުމުެގ ސަބަބުން ޭއނާ އަށް އެކި ގޮްތގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެހީތައް އޭނާ އަ އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑަށް ވުރެ 

ްނވީމާ، މި ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަްއ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަުތގެ ބަޖެޓަށް ވާ ބުރަ ުލިއވެގެްނ ދާނެ. އެހެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަނިމާދޫ  ބިލަށް މި  ޓަކައި މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި މިހާރު ނެހެދި ހުރި ރަށްތައް ހެދުމަށް

ވަރަްށ  ްއޔާ ެވސް އެީއ މިހާރުވާ ގޮތަށް މިކަން ކުރެިވއްޖެ ެއ ހުށަހަޅުއްވާަފއި  ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޖުތާޒުދާއިރާގެ

ޓަކައި  ހުރި ރަށްރަށް މީގެތެރޭގައި އެބަހުރި. މި ރަށްރަށް ނިންމުމަށް  ނިމިފައި 80، %70ކުޑަ ގާްތގަނޑަކަށް %

ގޮުތގަާޔއި  އެހެންވީމާ، މީގައި ސަުރކާަރށް އެޑްވާންެސއްރު ފަސް މިލިޔަނެއްހާ ޑޮލަރު. ތަ އިތުރަށް ބޭނުންވޭ ދެތިން ހަ

މާ، މި އެބަހުރި. އެހެންވީއަދަދެއްގެ ފަިއސާ ދައްާކފައި ިގނަ  އަށްވުރެރަށުން މިވެސް މި ރަށް އަދި ކުލީގެ ގޮތުަގއި

ައީކ  މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ދިމާވާ މައްސަލަ .ކުރެިވގެންވެސް މި ރަށް ކޮމްޕްލީޓު ކުެރިވގެންސާ ޔުޓިލަިއޒްފައި

ޖެހިފަިއ ުކންފުނިތައް ހަވާލުވާންއަާކ މި  ޓީވަރަށް ޮބޑު އަަދދެއްގެ ަލއިބިލި ކޮމްޕްލީޝަން ރިސްކެްއ އޮތުުމގެ ސަބަބުން

ތާނގަިއ  ކުެރވޭނެ ކޮންމެެވސް ކަހަލަ މެކޭނިޒަމެއް އަުޅަގނޑުމެން ހިނގާށޭ މިއެ ކަންކަން ހައްލު ،ވަނީ. އެހެންވީމާ މި



  

ނުދާނެ އެ ޙަޤީޤަތުގައި އެްއވެސް ަޤއުމެއް ކުިރއަކަށް ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ގެންެދޭވނީ. ވެގެންނޭ އަުޅގަ  ވަމާ.އެއްބަސް 

ގޮަތށް ެއއް ީކ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެްނ މި ކޭޝްަކއުއާ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ އެންެމ މައިގަނޑު މަސަްއކަތަ

ިވސްނަންވާނެ އަުޅގަނޑުމެންެގ އޭެގ ބަދަލުގައި އަުޅގަނޑުމެން  ،ނޫން ްށގެންނެއް.ކޮޅުގަނޑުމެން ދެކިގެން މަަސއްކަތްއަ

ވެްސ  ކުާރއިރުަގއިންނަން އޮތް ޖީލުތަކާ ހަމައަށް ދާން. އެކްސްޕެންޑުން އަދެމިގެދިރިގެން އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް 

އްޞަކަްނ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ ރަށްތަކުގެ ޚާ 

އަދި ހަމަ އެހެން އަޅުގަނޑުމެން . އް އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެކުރެވޭނޭ ގޮތްތަކެ ނުގެއްލޭނޭ ގޮަތކަށް ެއކްސްެޕންޑު

ލިބެން  އްޓާއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ވަޒީފާއެއް މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެ  ވިސްނަންޖެހޭނެ ނުކުތާ

އިން އަުޅގަނޑުމެްނ  ދާއިރާ މި ކަންކަމަކީ ވެސް މިގެ ނިސްބަތާއި ނިކުންނަން ތިބި މީހުން އަށް ވަޒީފާ

ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި އަޅުގަނޑުމެންެގ  ލޭބަރގެ ށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފޮރިންންކަން. ިމސާލަކަވިސްނަންޖެހޭނެ ކަ

 ރާއްޖޭަގއި މި ހަދާ ގިނަ.....

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޠަފާ.މަދު މުޞްރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްއެއް ތިމަރަުފށީ ދާއި ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:މަދު މުޞްމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްތި

 ުގޅޭ  ލަޙަތާވާ ިބލަށް މި މަޖިލީހުގެ މަޞްލަޙަތާއި މީގެ މަޞް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑު މި ހުށަހަޅާފައި

ްއޔާިއ އްކަންޖެހޭ ކުކުން ދަތަރިޯސޓު އަުޅގަނުޑ ގޮވާލަން. ސަބަބަކީ، ނުދެްއކުމަށް ގޮތަްށ ވާހަކަ އެްއވެސް މެންބަރަކު އެ

ތަުކެގ ނިއްޔާ ރިސޯޓުނޫރިސޯޓުަތކާ ުގޅުހުންހުރި ވާ ބިެލއް ބިލަކީ.  ހުށަހަޅާފައިދިނުމަށް އެދި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މާފުކޮށް

 ވެވާތީއަކަށް   ލަޮއތް މައްސަ ތުމީހުންގެ މަޞްލަޙަ އެ މީހުންާނއި އަށް އެއި ެއއީ އިންތިހާ މި މައްސަލައިގަ އޯނަރުން 

 ނުދެއްކުމަށް އަުޅގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން.ވާހަކަ

 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ޖިލީހުގެ ވަން އޮތީ މަގޮތުްނ ދަންނަ ބެހޭ މެ ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލައާތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ދެން 

ީތ ރެއްގެ ސީދާ ޒާަގއި މެންބަނަނީ މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ބު ަގއި މިވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( 51ގަާވއިދުގެ 

ކާ ވަތަ މަޤާމަައކާ ނު ތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާކު ނުވަތެއް އޮތް މެންބަރަމަޞްލަޙަތެއް އޮތް ނުވަތަ ސީދާ މާލީ މަޞްލަޙަ

ުރ ތްތެރި މެންބަހެންވީމާ، ޢިްއޒަެއވެ. އެ ުނވާނެ ވޯޓު ދީގެނެއް އި ތެއް އޮތް މީހަކު އެ ަމއްސަލަިއގަގުޅޭ މަޞްލަޙަ

 ތުން މިގޮ މާ ބެހޭކައެ ވިދާުޅވީ މި ބަހުްސގައި ަބއިވެރިުނވެވޭނެ ވާހަކަ. އެހެންީވމާ،  އިނެންގެވި ނިޒާމީ ަމއްސަލަިއގަ 

 ތެރޭ މާ ދޭން އެކަކަންތައް އަދި ައޅުގަނުޑމެން ފަހު ނުވާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އެތީ ވަރަށް ސާުފކޮށް ވޯޓު ީދގެންއޮ

ތުްނ މަށް ިރޔާސަކަެއއް  އަީކ ނިޒާމީ މަްއސަލަ އެކަމަުކ، މިހާރު ދެންމެ ނެންގެވި ނިޒާީމ މައްސަލަގޮތެްއ ނިންމިދާނެ. 

 . ެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމުއެއް ފެލިދޫ ދާއިރާ  ބަލައެއް ނުގަންނަން. ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ސުފު ނަޢީމު  ޔޫފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

އްތޯ. ދެ ވެނީނުދެއް  ަތކީ ޯވޓޭގޮ ވާމަންާފ އެްއ އޮްތ ކަމެްއަގއި  ތެއްލީ ުނވަތަ ޒާީތ މަޞްލަޙަމާ ވިދާޅުީވ މެންބަރެްއގެ

 ޅިަފއިެލއް ކަނަޑއެއުސޫއްދަތު އިުތރުކުރުމަށް ދެއްވާފަ. އެހެންވީާމ، ޓުތަކުގެ މު  މި މަޖިލީހުން ރިސޯމިހާރު ވޯޓު ވަނީ

 ބަދަލެއް ނުކުެރވޭނެ. ތީ. އެހެންވީމާ، ދެެނއް އެ ކަމެއްއޮ

  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު..

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު

ހާރު އޮީތ އެހެންނަމަވެސް އެކަން މި ކަށް ވޯޓެއް ނުެދއްވޭނޭ.ންނަބޭފުޅު ވެސް ދެންނެވީ އެ އަޅުގަނޑުމެން އޭރު

ްއ ވެސް ބަދަލެ ، ދެނެއް ވޯުޓ ދިނުމެއްއޮތީ ަވދެފަ. އެހެންވީމާ ހިނގައިގެން ގޮްއސަ. ތާރީޚުެގ ތެރެއަށް އެކަން އެ

 ނުކުރެވޭނެ. ޝުކުިރއްޔާ.

 



  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ީމ ންގެވި ނިޒާ މެންބަރު، ދެންމެ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިްއަޒތްތެރި

ޔާސަުތގެ ރި ދެންެނވީކީ މަޖިލީހުގެ  މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ަދންނަވަން އޮތީ ދެންމެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މި

 ރުން ައކުރަށް. ހަމަާބރާތް އަކުއި ވާ ގައި ބުނެފައި  ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ 51ަގާވއިދުގެ  ބާރާތެއް ނޫން. ެއއީ މަޖިލީހުގެއި

ަގއި މެންބަރެއްެގ ވަނަ މާއްދާ 53އެާއއެކު ދެންމެ ތި ވިދާޅުވި މައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން ޮއތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ލަޙަތު ޞް މަ އަިމއްލަމާޔަތްކުރުމުގައި ނުބެލެވޭނެ ހާލަތްތައް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު އޭނާގެހިލަޙަތު މަޞް

ލީހުެގ ތުންގެ މަޖިރައްޔި -ެއވެ. )ހ( ތަކުަގއި ނުބެލެވޭނެކަމުގައި އަންނަނިވި ހާލަތް ކުަރނީހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތް

ނުވަަތ  ެއއް މުސާރަ އް ކަނަޑއެޅުމުގެ ބަުހސްގައި ަބިއވެރިވެ ވާހަކަދެްއުކމާއި އެނާޔަތެއިންބަރެއްގެ މުސާރަ ނުވަތަ މެ

މަްށ ކަނުދެއްކެވުކުރާ މާލަމުގައި ފޯނުން ވާހަ ވޯޓުދިނުން. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގޮތަށް ފަހިވާ ނާޔަތެއް ލިިބގަތުމަށްއި

 -ން. )ށ(އަޅުގަނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގައި އޮތް ގޮތް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަ

ޑަށް ގިނަ ށް ވުރެ ބޮބުން ަވކި މީހަކަށް ފައިދާވުމަރި ގޮތަކީ ޭއގެ ސަބަމަޖިލީހުގެ މެންަބރަކު އެ ޢަމަލުކު ރައްޔިތުންގެ

ކުެއކީަގިއ އިދާވުމާ އެ ފަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް  -ވުން. )ނ( ރައްޔިތުންތަކަކަށް ޭއގެ ފައިާދ ލިބޭ ކަމަކަށް

 ަގއި މިގެ ގަވާއިދުލީހުވުން. އެހެންވީމާ، މަޖި އެ ގިންތީަގއި ތިބި ގިނަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ޭއގެ ފައިދާ ލިބޭ ކަމަކަށް

ޒަތްތެރި މުގައި ޢިއް ވަނީ. މިކަންކަ މިހާތަނަށް ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންގޮސްފައި އްތައް އޮތް ގޮތަށް މަޖިލީހުންކަންތަ

ގޮތް  ތިއީ އެންމެ ރީއެވަޑަިއގަތުން ދުރަށް ކުެރއްުވމަށްފަހު ވޯޓުން މެންބަރުން އަމިއްލަފުޅަށް އެ މަޞްލަޙަތު ޑިކްލެއަރ

 އަކަށްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަގައި ެވގެންދާނީ. އަުޅަގނޑު ތިމަރަފުށީ ދާއިރާކަމު

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ދެްއކެވުން:ވާހަކަފާ ޠައިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ ދާ

ހަކަ ޑައެޅިގެން ވާަރމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކަނބިލަށް ވާހަކަދައްކަމުން ނޮޅިވަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި

 ހަކަދައްަކވާ ވާ އެަމނިކުފާނު  ނުދީ އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ އެމަނިކުފާނު ވޯޓުބައްޓަންކޮށްފައި ހުރި 

 ..ނަމަ ެއއީ މަސްލަޙަތާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިަފއި. ވޯޓު ހޯއްދަވާެނކަން. އެހެންވެއްޖެ 3އިން 

 

 



  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު.

 

 ކުރިއަށް ެގންދެވުން( )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

  ދެްއކެވުން:ވާހަކަފާ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަތިމަރަފުށީ 

 އަޅުގަނޑުގެ ވޯޓު މިސާލަކަށް ނުދީ އަޅުގަނޑު...

 

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 އްސަލަ މަޒާމާ ބެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ނި

ވާފަ. އަދި ރަށް ދަންނައެއް ނޫން. މި މަްއސަލަިއގަިއ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި އޮތް ގޮތް މިހާރު ވާނީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަ

މުގައި ކަ ވަނީ އެ ގޮތަށް ރިޔާސަުތން މި ޢަމަލުކުރަން ވީ އެއް ނެންގެވުމުން  މައްސަލަމަޖިލީހުގައި ނިޒާމީ

ންބަރު ްއޒަތްތެރި މެހިސާބުން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ޢި ޢަމަލުކޮށްފަ. އެހެންވީމާ، މި

 އަރުވަން.ދު ނަޝީދަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމުޙައްމަ

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް 

ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ވިސްނާއިރުގަިއ  ށްކަޢާއްމުވެގެްނވާ މަންފާއަ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.

ކަމަކަށް ޓުތައް ހެދުން އެއީ ފަސޭހަޯެހޭ ރިސޯ ގުތު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖވަ އަދިވެސް ައޅުގަނޑަށް ދެންނެވޭނީ މި

ހަދަން. އޭރުންނޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަޒީފާެގ ފުރުޞަތުތަްއ ލިބޭނީ. އޭރުންނޭ ުޒވާނުން ވަޒީާފގެ ތެރެއަށް ނެެރވޭނީ. 

ން އެކަީކ ަވޒީފާ ނެތް ކުމީހަ 3މިއަދު އ.ދެގ ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮުތަގއި ރާއްޭޖގައި ުޒާވނުންގެ އާބާީދގެ ކޮންމެ 

ޖެހޭ. އެކަމަކު މި މީހުން ވަޒީފާގެ ތެރެއަްށ  މެން ވަޒީފާގެ ތެރެއަށް ނެރެން އެބަމީހެއް. އެހެންވީމާ، މި އެން

ން އުފެދެކުރަމުން މިދާ ނިސްބަތުން ބަލާއިރުގައި ކަން އަުޅގަނޑުމެން އެްކސްޕެންޑުވަގުތު ފަތުރުވެރި ނެރޭއިރުަގއި މި

. އެހެންވީމާ، ، ވަރަށް، ވަަރށް ބޮޑަށް ުކޑައަށް ވުރެ އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޭޖގެ އާބާދީ ވަރަށް  ހުރި ހުރިހާ ވަޒީފާ

 އަށް ގެންނަން އެބަ  އިން ބޭރުން ބިދޭސީން މި ރާއްޖެ ޓަަކއި ރާްއޖެ ނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްމިދެންނެވި ބޮޑު ސި

ްނގެ ތިމާޢީ އަދާލަތު ގެއްލި، އަުޅގަނޑުމެޖޭގެ އިޖްޖެހޭ. މި ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެްނެގ ރާއް

ވާއިރު  ތެރޭގައި ނުވާްނވީ އެަތއް ކަމެއް ވާން އެބަ ފަށާ. ެއހެންވީމާ، މިކަންތައްތައް ިމހެން ވާން ފަށާފައި



  

ވަގުތު ިމ  ސިޔާސަތުތަެކއްގެ ގޮތުން ައުޅގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރާއިުރގައި މި

 ދަނީ ައކުން ނުވަތަ މްއާީތ ދައުލަތަށް ދަްއކަންޖެހޭ މީހުންނަށް. އިރާދަކުެރއްވީ ގެްނ ތިބިށްކޮދާއިރާަގއި އިންވެސްޓު 

ެއްއ  އަކުން އަުޅގަނުޑގެ ފަރާތުން ނުދައްކާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބޭރު އެއްެވސް ޓެކްސް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް

 އެއް  އުލަތުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑަށް ލިބިފަނޯންނާނެ. އަދި އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ނިޒާމުން ބޭރު އެއްެވސް ލުޔެއް ދަ

އިން އިންވެސްުޓކުރެްއވި ބޭފުޅުން  ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މި ދާއިރާ ވެސް ނޯންނާނެ. އަދި ބޭނުމެއް

އެ ަވނީ ވަރަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަެދއްގެ ފަިއސާ. އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ.  ކުރަްއވާފައި އެއިންވެސްޓު 

ނަމަ މިއަދު އެކަން އަޅުގަނޑުމެން އެކަން  މާޔަތްނުކޮށްދެވޭހިއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިންވެސްޓަރުްނގެ އިންޓްރަްސޓު

މެ ރީތި އުމުަގއި ކިތަންނެއް ނުލިބޭނެ. މި ޤަންކުާރނެ މީހުމާދަން މި ޤައުމުަގއި އިްނވެސްޓު ނަމަ  ނުކޮށްދެވޭ

އެއް ނުލިބޭނެ.  ދަނީމްއާއަުޅގަނޑުމެންަނށް  އްަކިއގެންބިްސ ވިވެލާ ރައިހުއްޓަސް އެ ފަޅުރަށްރަށަށް އަ ތަކެއްފަޅުރަށް

ތިޞާދީ ފައިދާ ލިބޭ ލުކުރެވިގެން. މި ރަށްރަށަކީ އިޤްޓުތަކަށް ބަދަރަށްރަށް ރިސޯ ދަނީ ލިބޭނީ މިމްނޑުމެންނަށް އާއަޅުގަ

އެބަ ވިދާުޅޭވ އެކަމަށް ބޭނުްނވާ ކެޕިޓަްލ ތިޞާދީ ހުރިހާ މާހިރުން ކުރެވިގެން. އެކަން ކުރެވޭނީ އިޤްތަންތަނަށް ބަދަލު

ެއއް ހުރި ބޭންކެއް އަުޅގަނޑުމެންެގ  އިންޖެކްޝަން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ލިބިގެންނޭ. އެކަން ކުރާވަރުގެ މައިބަދަ

 ްނވީމާ...ރާއްޖެއަކު ނެތް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކޮޅެްއ ވަގުތު މިނެޓުގެ ހުސް 30ގައި 10:30ން ގޮތު އޮންނަތާވަލު ހަމަޖެހިފައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސަްއކަތުެގ 

މެންބަރުންނަށް  ަވގުތުޮކޅެްއ ޢިއްޒަތްތެރިމިނެޓުގެ ހުސް 30ބުން އަޅުގަނޑު ހިސާ ކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިބޭނުން

އައިޓަމު.  ންާދނީ މި އެޖެންޑާަގއި އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށާނީ. ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގ11:00ެން. އަރުވަ

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

 

 ]އަށް 11:00އިން  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނުވޭ. މިހާރު މި އެއް `. ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ އަުޅގަނޑު ޖަލްސާ ކުިރއަްށ ގެންދަން ބެލިއިރު ކޯރަމް ހަމަ

ދަީނ  . އެެހންކަމުން އަޅުގަނޑު މިމާލަމަށް ވަދެވަަޑިއގަންނަވާފަ ތެރި މެންބަރުންވަނީ ކޯރަމް ހަމަވާވަރަށް ިޢއްޒަތް

ވަނީ އެޖެންޑާ  އިގެން ކުިރއަށް. އާދެ، އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ މިހާރު މިދަންފަޅީގެ މަސައްކަތަ  މަޖިލީހުގެ މި

 ންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު ހުށަހަޅުއްވާފައިއޮތީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ަގއި މ10.1ި، 10.1. 10އިޓަމު އަ



  

ގެަނުއމުގެ ބިލުެގ ބަހުސް ކުިރއަށް ެބހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަމާ 99/2 ވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު

ގަނޑުމެން ހުސްަވގުތުކޮަޅްށ ށް ގެންާދއިރު އަޅު ގެންދިއުން. މި ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދާއިުރ، ބަހުސް ކުރިއަ

ވަނީ. އެހެންކަމުން އެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ނޑާލިއިރުަގއި ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ވާހަކަަދއްަކަވން ފައްޓަވާަފއިކަމެދު

ތެިރ އަރުވަނީ ނޮޅިަވރަމް ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތު މި މެންބަރުގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލުމަށް

 މަށް. ގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ާވ މައްސަލަ އަށް އިތުރަށް  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. ހަނިމާދޫ

ްޑ ކަަމށްވާ ޮޑކްޓަރ އާރު އެްޑވަ އްއެ ތިމާޢީ ޢިލްމުވެރިޖެހެނީ މަޝްހޫރު އިޖްންނަވާލަންރިޢާޔަތްކުރާއިރު އަުޅގަނޑު ދަ 

. ގެ އަހަރުތަުކގެ ތެރޭގ1960ަފެއްޓެވި  ދައްކަންފްރީމަން އޭނާގެ ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީގެ ާވހަކަފުޅު 

. މިހާރު ތަކުގެ ކުީރކޮުޅގަގެ އަހަރު 1970ދެން މި ނަޒަރިއްޔާތު ތަރައްީޤވެގެން އަިއސް މި ނަޒަރިްއާޔތު ފުރިހަމަވީ 

ނޑުމެން އެންމެން ވެްސ ޤަބޫލުކުރޭ އަޅުގަނޑުމެްނެގ ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ފަރުތަާކއި ރަށްރަށް ބޭނުންކޮށްގެން އަޅުގަ

އިްނ ނަފާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކުން އެ ނަފާ އެ ލިބެނީ ދިވެހި މަސްވެރިން އެން ނުދަމާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ

ތަކާިއ ބާއްވާަފއި އޮންނާީތއޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އެތަްއ ފަުޅތަކާއި ފަރުތަާކއި ގިރި ،މަސްވެރިކަން ނުކޮށް 

، . އެހެްނވީމާނުކުރެވޭތީޭއ، ނުކޮށް ބަަހއްާޓފައި ހުންނާތީއޭެއހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުން މަސައްކަތަކުން ދެން ހުރި

 ވެސް ކަމެއް ަރއްޔިތުންނަށް ކޮންމެ އީ ލިއްޔަެތކޭ މިފަރާތްތަކަްށ އޮންނަ މަސްއޫ ތިމާޢީ ޒިންމާ ެއއްގެ ގޮުތގަިއ އެއިޖް

 ކަމެއްމުމުހިއްތިމާޢީ ޒިންމާއެްއގެ ގޮތުަގއި ެއކަންކަްނ ކުރުން އެއީ އެްއ. އިޖް ޓަކައި ކޮށްދިނުން. ރަނގަޅު ވާހަކަ

ކަން އެއް ތިމާޢީ ޒިންމާކު ހަމަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އިޖްއެސް މިއާ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެ

ފަރާތްތަކަްށ  ކުރާއި ރިސްކު ނަަގިއގެން މަސައްކަތްޓަކަ ގޮތުން އެތައް ބަަޔކަށް ވަޒީފާތަެކއް ހޯދައިދިނުމަށް މާޢީތިއިޖް

ްއ ތިމާޢީ ޒިންމާ ދުނިޔޭގެ ބައެމި އިޖް ހާލަތްތަކަށް އެޙީތެިރވެދިނުން ވެސް. އިޤުތިޞާދީ ގޮތުން އަންނަ ޚާއްޞަ

ތިމާޢީ ޒިންމާ ، އިޖްއެބަ ގެންދަވާ. ެއހެންވީމާ ގޮތުަގއި ސިފަ ކުރަްއވަމުން ުދއްވާ ަމގެްއގެ ޢިލްމުވެރިން ދެކޮޅަށް ވެސް

ގޮތެްއ ގޮުތގައި ތަޅުެލވިފަިއ އޮތް އޮތުން ެއއީ ރަނަގޅު  ދާންޖެހޭނީ އަބަދު އެއްޮކޅަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިަފއި އެ 

 ައޅުގަނޑުމެންެގ ވާހަކަތަކުްނ ، ައޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން. އެހެްނވީމާކަމަކަށް ައޅުގަނ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ހަސަދަވެރިކަާމއި ނުރުހުންތެރިކަމާއި ނޭތްގާނީަކން ދެއްކުމުގެ ސިފަތަްއ 

 ތަނަވަްސެވ ދަނީ. އޭގެ ބަދަލުަގިއ އަުޅގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އެކަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި

އަށް ލިޭބ  ކަމެއް ނޫންކަން. ތިމާ ދާން ހުރަސްއެޅޭނަވަްސވެ ުކރިއަރައިިދއުން އެއީ އަނެކާ ތަރައިމުއްސަނދިވެ ކުިރއަ

ފައިާދ  އަޚާ އަށް ވެސް އެ ފަދައިން ތިމާގެ މުސްލިމު ހަމަ އެ، ފައިދާ ތިމާ އަށް ލިބިގަންނަން ތިމާ އެދޭ ފަދައިން



  

، މިފަދަ އެހެންވީމާ ވެސް ވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލިބިގަންނަން އެދޭ ހިސާބުން އޭނަގެ އީމާންތެރިކަން ފުރިހަމަ

 ހާލަތްތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެން އަނެކާ އަށް ތިމާ އަްށ ލިބެން ނޭދޭ ގެއްލުމެއް އަެނކާ އަށް ލިބެން އެދޭ ކަހަލަ ޚާއްޞަ

ހެންވީމާ، މިފަދަ ންނަވާނީ. އެވިސްނުމެއް ގެންގުޅުަމކީ ވަަރށް ނާތަހުޒީބު ވަރަށް ހުކްޫސސުންގެ ގޮެތކޭ އަުޅގަނޑު ދަ 

ވާތީެވ  އެްއ ހުށަހަޅުއްވާަފއި ރަތްތެރި ދަނޑިވަެޅއްަގއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މިފަދަ މައްސަލަޙުޠޫ

 ވަގުތު އޮތް ގޮތް. ދައުލަުތގެ މާލީ ތަންކޮޅަކީ ދަުއލަތުގެ މާލީ ހާލަތު މި ދެން އަޅުގަނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ އަނެއް

ދައުލަުތގެ ދަރަނި ބޮޑު. އެކަން އަުޅގަނޑުމެްނ  ވުރެ އިުރގައި އަރަންޏަށްލާިކޔާޏާއި ދަރަނި އަޅާހާލަތު އަރަން

ގެ ތެރެއިްނ ޓަަކއި ކަނޑަެއޅޭ އުސޫލުތަެކއް  މަށްޓަކައި ަދއުލަތުގެ ދަަރނި ދެއްކު ޤަބޫލުކުރަން. އަރަނި އިތުުރުކރުމަށް

އްޔާ ދައުލަތުގެ މުޅި ދަރަނި ވަނަ އަހަރު އިރާދަކުެރއްވި  2013 .އަުޅއްވާފަވަނީ ސިޔާސަތުތަެކއް ވެސް އެކަށަ ސަރުކާރުން

ގޮތަްށ  އިންސައްަތ އަްށ ކުަޑ ކުރެިވގެންދާނެ. މި 5ަނމަ  ވާ ކަމަށް ޕީެގ ނިސްބަތުން ބަލާ.ޑީ .ދަނީ ނުވަތަ ޖީމްއާ

ނަ އަހަރު ިމ ވަ 2008ބަޖެޓެއްގެ ގޮުތގަިއ  ޕްރޮގްރާމުމި ބަޖެޓެއް އަުޅގަނޑުމެން  ވޭ ފޯކާސްޓުކުރެ އަންދާޒާ

ލަނޑުދަނޑި އަށް  ، އެަސރުކާރުގެ ފަރާތުން. އެހެންީވމާ ޕީ.ޑީ.ވާނެ. އެމް ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި

ތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން. ވުުމގައި ވެސް ސަރުާކރުގެ މުޅި މައިގަނޑު ސިާޔސަތަކީ ވިޔަފާިރވެރިންނަށް ފުރުޞަވާސިލު

އްގެ ގޮތުަގއި ގަނޑުމެންގެ ފޮތެއްަގއި ޓޭބަލެޓަކައި އަޅު  ފަހިކޮށްދިނުމަށް ތައްފުރުޞަތު، ިވޔަފާރިވެރިންނަްށ އެހެންވީމާ

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އުފައްދަންޖެހޭނެ ސުވާލެއް. އީއެްއޗެއް ޖަހާފައި އޮތުން އެީއ އެއެްއޗެއް ލިބޭނެ ކަމެއްޯތ މި

  ހޯދިދާނެއީ ެއއްކަން. މި  ލިބިދާނެ ެރެވނިއުއީމި ފޮތްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެްސ ދެއްކިދާނެ

އެއް ދައުލަތަށް  ދަނީމްއާދެންނެވި  ލިޓީަގއި މިދަނީ އެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް ރިއަމްއާ ނުވަތަ ދައުލަތަށް ލިބިދާނެ 

ތަކުން ޕްރޮފިްޓ ޓީވާނީ މިދެންނެވުނު އެންޓި ުނވުން ގާތްކަެމއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއކަން ރެވަންނާނެ ގޮތަކީ ވުމަށްވު

ލުއިތަެކއް ދެިވގެން.  ެއކަންކަމަށް ،ތަެކއް ާގއިމްކޮށްެދވިގެން، އެ ޕްރޮފިޓު ޖެނެރޭޓުކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމުކުރެިވގެންމޭކު

މިލިއަން ލޯނެއް ދީފައި އެ  20ވަަރކަށް  10މިސާލަކަށް  ،ލޯނުތައް ދީފައި ވެސް ، ަބއެއް ބޭންކުަތުކން އެހެންވީމާ

ނުަލއި އިތުުރ  ނަަމ ބޭންކުން އަދި އިތުރަށް ެވސް ޝަރުތަކާ ވާ ން ރިސްެކއް ޮއެވއްޖެ ކަމަށްބޭންކު ކޮމްޕްލީޝަ

ތޯ. އެ ބޭންުކގެ . ކީއްެވގެންފަހަރު ދެއްވާފަ މިލިއަން ޑޮލަރު ވެސް ެއބަހުރި ބައެއް 6، 5ދޭ.  ލޯނުތަކެއް ވެސް އެބަ

. އީއް މި އިްނވެސްޓުމަންޓެގުތު އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދައުލަުތގެ ވަ  ، މިޓަކައި. އެހެްނވީމާ ކުުރމަށްއިންވެސްޓްމެންޓު ހިމާޔަތް

 ޓަކައި ދަރިްނގެ ދަރިންނަށް އަށް  ޓަކައި ފިުއޗަރ ންނަށް. ދިވެހި ަރއްިޔތުއީއް މިދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ އިްނވެްސޓުމަންޓެ

 ހިމާޔަތްކުރުމުެގ ވާހަަކ . އެެހންވީމާ، މި އިްނވެސްޓުމަންުޓތައްއީ ތަކެއް މިވާ އިްނެވސްޓުމަންޓު ޓަކައި ކުރެވިަފއި

އެއް ނޫން. މިައދު ދިވެހިރާއްޖެ ނަގަހައްޓަން   ތާކުންތާކު ޖެހޭ ވާހަކައީހެޮޔވެރިކަުމގެ ވާަހކަ ދެއްކުން މިނުދައްކާއި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ުކރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖެ  ފައި ތިބި ވިޔަފާރިވެރިން ފުޑާލާ

 ވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން  ދިވެހިރާއްޖެ އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައި ހައްޓަން ތިބި ވިޔަފާރިެވރިން މިނަގަ



  

ދިަޔއީ ދިވެހި ިވަޔފާރިވެރިން ކަށިން ހިތްވަރުނަގަިއގެން ކުރި މަސަްއކަތުން  ކުރެްއވީތީ މިއަހަރު ަވިކވެގެން މިއިރާދަ

، ދުނިޔޭގެ އެހެން ގެން އޮެވގެނެއް ނޫން. ެއހެންވީމާެމއް ފަހިކޮށްދީޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދައުލަުތން އެއްވެސް ކަ

ލާއިުރގައި ރާތްތަކަށް ލިޭބ ލުއިތަާކއި ައޅާބަކުާރ ފަކުަގއި ިވޔަފާރިތަކަށް އިްނވެސްޓުޤައުމުތަކުން މިފަދަ ކަންތަްއތަ

 މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނ ކަށްހުރިހާ ކަންތައްތަ  ، މިނަޓްސް. އެހެންވީމާޑުމެންގެ ދިވެހިންނަށް ލިބެނީ ޕީއަޅުގަނ

ރާަގއި ޖެހޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަދި ހަމަ އެހެން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނެގ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއި ކުރަން އެބަރިޢާޔަތް

ބޭނުންކުރާ ަބޔެޭކ  20%ދައްކާަފއި އެރަށުެގ އެްނމެ  ަދއުލަތަށް ކުލި 100%ބޭފުޅުންނަކީ ރަށުެގ  މަސައްކަތްކުަރއްވާ 

ދައުލަތަްށ  އަށް 100%، މުޅި ަރށުގެ އްާކ ބަޔެކޭ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ. ބޭނުންނުކުރާ ފަޅުަތކަށް ވެސް ކުލިދައިނގޭތޯ

. އެހެންވީމާ، ިމއީ ކުާރ ބަޔެއްދަނީ ޖެނެރޭޓުމްއާބޭނުންޮކށްގެން   20% ކޮށްފައި ޭއގެޔިތުންނަށް ޕޭ ދިވެހި ރައް

ކަމެްއ ޮއވެގެްނ  ހަސަދަވެރިާޚއްޞަ ދާއިރާ އަށް  މި  ައކީ ހަމައެކަނި ަވޑަިއގަންނަވަްނވީ ުނކުތާވިސްނާ

ދާއިރާ ކުރިޔަށް ގެންެދވޭނެ  ކޮށްދެްއވާށޭ. މިދިރޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްޕުޅު  ދާއިރާ ނުކުަރއްވާށޭ. މި މަސައްކަތްޕުޅު

 ތަކީ ެބޑުމެ ބޮޑު ަވސީލަދަނީ ލިބޭ އެން މްއާކުރާށޭ. ދައުލަތަށް ަބއްޓަން ރޫޙުގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ަމސައްކަތް

ދަނީ ލިބޭ މްއާށް ޮގތުގަިއ ނަމަވެސް އަދި ހަމައެެހން ދައުލަތަ ގެ ލީސްރެންޓުގެ ގޮތުަގއި ކަމުަގއި ވީ ނަމަވެްސ ރެވެނިއު 

 ...ޖީ.އެސް.ޓީ ކަުމގައި ީވ ނަމަވެސްލާއިރު ނިހެން ވަސީލަތްތައް ބަލައި އެހެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަދު ނަޝީދުޅު ދައްަކވާ ނޮިޅވަރަމްެގ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވާހަކަފު

ބަރު ޒަތްތެރި މެންެއއް ހުށަހެޅުމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއް ބެހޭ މައްސަލަ މަޑުކޮށްލަްއވާ އިނގޭތޯ. މިާހރު ނިޒާމާ

 އަުރވަން.މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ އަށް އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 ފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަތިމަރަފުށީ 

ވެްސ   އިހުތިރާމުނޑު ވަރަށް މެންބަރަށް އަުޅގަޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ އެ ވާހަކަދަްއކަާވ ޢިއްޒަތްތެރި 

ޅުގަނޑަްށ އަ ްއގަިއ މުޅި ޕާޓީގެ އެ ތު އޮތް މައްސަލަމަނިކުާފނާ ސީދާ ގުޅުންހުރި މަޞްލަޙަ ކުރަން. އެކަމަުކ އެ

ގެ ުޅގަނޑުމެންުޑ ގޮވާލަން އަ، ައޅުގަނޑު ޤަބޫލުކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާވާ ވަގުތު ުދއްވާލުަމކީ އަުޅގަނ ލިބިފައި

 އީސް.ުކރުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރަރަްށ މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުގެ ލީޑަޕުލިމެންޓްރީ ގްރޫޕާ

 

 



  

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ިރ ތްތެދާ ޢިއްޒައެއް ނޫން. ވާހަކަދަްއކަވަމުން ގެން ބެހޭ މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ހުށަހެޅުއްވީ ނިޒާމާ

 .ގެ ތެރޭގަބިުލގެ ދާއިރާ މި އަރުވަން ނިންމާލުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުށް ެގންގޮސް މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ކުިރއަ

 

 މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު

، މާސް. އެހެންވީން ނިމިއްޖައީނޭޅި ނަމަ މިކަކަމަށް ހުރަސް ތެރި މެންބަރުން މިީޕގެ ބަެއއް ޢިއްޒަތް.ޑީ.އާދެ، އެމް

 1 ންގެގަނޑުމެދެއްެކވި ަބެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އަޅު ރެކްޓިސްގަިއ ދެންމެ ވާހަކަފުޅުލިމެންޓްރީ ޕްޕާ

ކީ ޤީޤަތަރަންޖެހޭ ޙަ، ޤަބޫލުކުގަިއ ތިބީމު. އެހެްނވީމާނތާ ކުިރިއރުގަިއ ވެްސ ައޅުގަނޑުމެން މިިޑއިރުެގ ވާަހކަ ބަހުސްގަ

ށް  މީހަކަނުކުރެވޭޔަތްމާގެ އަނބިދަރިންގެ އިންޓްރެްސޓު ހިމާނުކުރެވޭ މީހަކަށް ތިތިމާގެ އަމިއްލަ އިންޓްރެސްޓު ހިމާޔަތް

 ތެރި ނެ ޢިްއޒަތްހިމާޔަެތއް ނުކުެރވޭ ވި އެހެން މީހެއްގެ އިންޓްރެސްޓުނުކުރެހިމާޔަތް ތިމާގެ އަމިއްަލ އިންޓްރެސްޓު 

ކުރެވޭނެ ޔަތެއް ނު ހިމާ ްނސްޓުނުކުރެވޭ މީހަކަްށ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ އިންޓްރެރައީސް. އަމިއްލަ އިންޓްރެްސޓު ހިމާޔަތް

ލުމުގެ ބޯޓު ނައްޓާރީމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މަތިންދާ ދުނިޔޭގެ ޙަޤީޤަތް. މަތިންދާބޯޓަށް އެއީއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޢި

، ޓޭނޭ  ވެއްްއޔާ އޮްކސިޖަން މާސްކެއްދިމާވެގެން ކެބިންގެ ޕްރެޝަރ ދަށްވެއްޖެކުރިން ބުނެދޭނެ ޚާއްޞަ ހާލަތެއް 

 އަށް  ލައަމިއް ކުރާނީ.ނަށް އެޓެންޑުންއަޅާށޭ. ެއއަށްފަހުގައޭ އެހެން މީހުފުރަތަމަ ތިމާ އޮކްސިޖަން މާސްކުއެންމެ 

 ލާކުކޮށްލާނެހުރެގެން އެހެން މީހުން ސަލާމަތްކުރެވޭނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރަކމުގެ ދާއިރާ ހަ ސަލާމަތްވެ

 ...ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ފުރުޞަތެއް އެަކކަށް ވެސް ައޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ނުދޭނަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ޒަތްތެިރ މެންއްޢިޓަކައި ތިމަރަފުށީ ާދއިރާެގ  އެްއ ހުށަހެޅުމަށް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ އެއް. ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ޠަފާމުޙައްމަދު މުޞް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ 

 ޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ލައިފްޖެކެޓުޔިތުންނަށް ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެނގޭނެ މި މަރާްއޖޭގެ ރައް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި

. ތިމާގެ ވެސް މަޖިލީހުގަ ަރއްކާތެރިކަން އަޅުގަނޑު ހޯދީ އިއަޅަިއގެން ވާަހކަދައްކާ މީހަީކ އަޅުގަނޑު. ސަލާމަތާ

ނުވާނެ.  އްލެއްހަލަޙަތު އަމިއްލަ މަޞްޭވ މީހަކަށް ތިމާގެ ނުކުރެލުއަށް ތިމާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަ އަމިއްލަ ދާއިރާ



  

. ދުވަަހކު ޮގއްސަ އައީ އިހަށް މި އިން މަނިކުފާނުގެ ދާއިރާ ެއއް ުނެވސް ދެއްކޭނެ. އަުޅގަނޑު އެ ލަޙަތަށް ވާހަކަމަޞް

ނު މަނިކުފާ . އެ އައިއްސަ ނާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުންމަނިކުފާ އޮތީ އެ މުޅި ދާއިރާ އެ ،މަނިކުފާނު ދާއިރާ އެ

 މާޔަތްކުރަން...ހިލަޙަތެއް ހަރު ދުވަސްދީ. ކޮން އަިމްއލަ މަޞްރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުނުކުރާތާ އަ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު،

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޠަފާ ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްތިމަރަފުށީ 

 މާޔަތެްއ ނުކުރެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.ހިލަޙަތު އަމިއްލަ މަޞް

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުްނ ނޫން. އެހެން އެއް  ބެހޭ މަްއސަލަ ދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ތި ވިދާުޅވީ ނިޒާމާނޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އިށީ

ަގއި ލުގެ ދާއިރާބިއަރުވަނީ މި  ނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މިދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނއިށީ

ޞަތު ޅުގަނޑު ފުރުއަކަމަށް ައޅުގަނޑަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިްއޔާ. މިހާރު  ގެންގޮްސ މިހާރު ވާހަކަޮކޅު ިނއްމާލެއްވީ 

 ވަނަ ފުރުޞަތު.  2ނަޢީމަށް. އެއީ އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފު އަރުވަނީ ފެލިދޫ ދާ މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ވިޔަފާރިތައް ހިމާޔަތްކުާރ ވާހަކަދައްާކއިރު ައޅުގަނޑު 

 20ތަުކގެ %ކޮށްދެނީ ކޮންކަމެއްތޯއޭ. ރިސޯޓުހިތަށްއަރަނީ އަޅުގަނޑުމެްނ އެ ވިޔަފާރިތައް ހިމާޔަތްކުރަން ނު

ޓަކަށް ވަނީ އެހެންވީމައޭ. ކާއިުރ ހަނދުމައިގައި ނެތީތޯއޭ ރިސޯމުޅި ރަށަށް ކުލިދައްކާ ވާހަކަދައް  އިއިމާރާތްކޮށްފަ

ކަމަްށ ބޭފުޅުން މިހިރަ ކަން ޓަކަށް ުނވާނެ އިނގޭތޯ. ތި ިއ އިމާރާތް ހަދާ ފުރާލީމަކާ ިރސޯއެހެންނޫންނަމަ މުޅި ރަށުގަ

ެއ  އިކޮށްފައިތުރު އަހަރަށް މުއްދަތު 50ތައް ޓުށް ނޫންތޯ އެނގޭނީ. އަުޅގަނޑޭ ރިސޯވިސްނަވާށޭ. އަުޅގަނޑަ

ގޮތަްށ  ޭބފުޅުންނަށް ފަސޭހަވާ ބޭފުޅުންނަށް ެއ ހެޔޮގޮތުަގއި ދަްއކަން އެ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ރަނގަުޅގޮތުަގއި އެ



  

، އަޅުގަނޑަށް ނޫންތޯ އެނގޭީނ އަޅުގަނޑު އެ ވިޔަފާރިަތއް ނޑޭ. އެހެންވީމާޅި މީހަކީ އަޅުގަދައްކަން އިޞްލާޙު ހުށަހެ

ފަހަރު މި  ދަމަހައްޓަން ކޮށްދިން މަސަްއކަތް. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ފަތުުރެވރިކަމުގެ ބިލަށް މި

ތަކަްށ ޓުވަނީ އެ ރިސޯ . ސަބަބަކަށްޙެއް ނޫނޭމިއޮތް އިޞްލާޙަީކ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުުކރާ އިޞްލާގެނެސްފައި 

ފުކޮށްދޭން އަޅުގަނުޑމެން މިތާ ވާހަކަދައްކާއިުރ އި ވާ ޖޫރިމަނާ މާކުލި ނުދައްަކިއގެން އަރާފަ ދައްކަންޖެހޭ

ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެްނ  އޮތީ ހަމައެކަނި ފަތުރުެވރިކަމެއް އިމި ރާއްޭޖގަ ތޯއޭ ކިތަްއ ވިޔަފާރިވެރިންތޯއޭނެތީ އިހަނދުމައިގަ

ނަމަވެސް، އަށް އެންމެ ގިނަ ބޭރު ފައިާސ ަވއްާދ ވަސީލަތް. އެހެން  އެއްބަސް. ފަތުުރވެރިަކމަކީ މި ރާއްޖެވެސް

މަނާތައް ދަްއކަން. ރަށް ވަރަށް ަބއިވަުރ ޖޫރިތޭ ސަުރކާއޮ ހެނިހެން މަސައްކަތްކުާރ މީހުން ވެްސ ެއބައެ އި މަސްވެރިކަމާ

 ތަނަށް... އަޅުގަނޑުމެން މި

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ރު ތެރި މެންބަވާހަކަދައްކަވާ ޢިްއޒަތް ،ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން

ޓުމަށް އް ނުބެހެއްވާހަކަދެްއކެވުމަށް ހުރަސްެއޭޅ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެހެން މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިައށް ޢަމަލުތަ

 ހަކަދަްއކަވާ ވާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މިހާރު  ން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، ހުރިހާދަންނަވަން. އެހެންކަމު

ފުޅު ކުރިއަްށ ވާހަކަން. މަޑުމަޑުން ތިއްބެވުމަށް ަދންނަވަ ދެއްކެވުމަށް ފުރުޞަތުެދއްވަުމންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަ 

 .ނަޢީމު ގެންދަވާ ޫޔސުފު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސުފް ނަޢީމުދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫ ފެލިދޫ

ރަ ބުދޭން ވަރަށް ދަންނަވަނީ ައޅުގަނޑުމެން މި ިވޔަފާރިތައް ހިމާޔަތްކޮށް އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މި

މަ ހިލެއޭ އޮތީ ހަ އެ އިތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްީދފަޓުއަހަރަށް ރިސޯ  50ވާނީ ކޮށްދީފައޭ. މަސައްކަތް މިތާ 

ޑަުކޑަ  ވަރަށް ކުގޮތަށް. ެއއީ  ރައީްސ، ހަމަ ހިލޭ. ކޮންމެ އަހަރަކަށް އެންެމ އެއް ަލއްކަ ޑޮލަރު ަދއްކާޢިއްޒަތްތެރި

 ރުން އަހަރަށް ވެސް ދައްކަްނ އޮންނާނީ ވަރަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް. އަހަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަނެއްކާ އެ އެްއޗެއް

ހެްނ އެހަދަިއގެން  އަށް ގަާވއިދެއް އެ އިްނ، ހެންނަމަވެސް، ވުޒާރާއޮންނާނީ. އެ އިދައްކަން އަުޅގަނޑުމެން ހުށަހަޅާފަ

އިސާ ނޑުމެން މި ފަ ނޫން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ، އަުޅގަ ކަމަކު އެައކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނެ ކަެމއް އެއް ގޮތަކަށް ެނގި

ރުފިާޔ  2000 ވީމާ އަހަރަށް 60ބިލެއް ހުށަހަޅާފަ.  ދިވެހި ސަރުކާރަށް ބޭނުްނވަީނ މިހާރު ވެސް އަުޅގަނުޑ އޮްނނާނެ

ލަތަށް ފައިާސ އުދަ ރާއްޖޭގެ ންނަނީ. މިހިރަ ކަންކަމަށް މި އަހަރުން މިހާރު އޮ 65އި އޮންނާނެ. ގޮތަށް ހުށަހަޅާފަ ލިބޭ

، ހެްނވީމާތަށް ފައިސާ ވަދެގެން. އެލަ، މިކަންކަން ފުިރހަމަވާނީ މި ދައުއެބަ ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް

  ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާ ޖެހޭނީ ހަމަ ދައްކަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވިޔަފާރިތަކުން



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިާރެގ ަމއްޗަްނގޮޅި އުތުރު ދާ އަރުވަނީ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ 

ކަމަްށ  ވާތްތެރި މެންބަރު ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅު ނުއަށް. ޢިްއޒަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިާޔ އަޙްމަދު ދީދީ

ޑަވެލި ރުވަނީ މި މަވިދާޅުެވއްޖެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ދެން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތެއް މި އަރުވަންޖެހެނީ، ފުރުޞަތު މި އަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:މު ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމަޑަވެލި ދާއި

 ،ރިޒަްމ ޤާނޫނަށް މިއަދު މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙެްއގެ ގޮުތގައި އާދެޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ޓޫ `. ޝުކުރިްއޔާ

ވާ ިމ އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު އެާހ  ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު ހުށަހަޅުއްވާފައި

ތަނުަގއި ާވހަކަދެއްެކވި ގިނަ ޢިއްޒަތްތެިރ  ގޮތުން މި ވާ ވަނީ މި އިޞްލާުޙގައި ސަބަބަކަށް ރަން.ނުކު ބޮޑަކަށް ތާއީެދއް

އްކަތްކުާރ ތްތަކުގައި މަސަ ުބން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ިސނާޢަމެންބަރުން ވެސް މި ނުކުތާ ފާހަގަކޮށްފި. މިކަމުގެ ސަބަ

އްޔާ ެއ ކަމަށް. އެހެންވެއްޖެ  ންކުރެވޭނެ މަގެއް ފަހިެވގެން ދަނީމާލު ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަބޭފުޅުންނަށް އިހު

ނޫން. އާދެ، މިކަމާ ުގޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް ތަފާތު  ކަމަކީ އަުޅގަނޑު ާތއީދުކުރާ ކަމެއް

މާވެގެން އުޅޭ މައްސަަލ އަދު މި ދިބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިފި. އެ ނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން ޤަޚިޔާލު ފާޅުކުރަްއވައި

ލެއްަގއި މި އިޞްލާޙަކުން ހާ އަކީ އެީއ ެއްއވެސް  ަތކަށް ދިމާެވެގން މިއުޅޭ ހިތްދަތި މައްަސލަޓުއާދެ، ރިސޯ

ވަނަ  2007ވަނަ އަހަރާއި  2006ނޫނޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމަށް މަގުފަހިެވގެންދާނެ ކަމެއް

ބޭފުޅުްނ  ޓެއް ކުްއޔަށް ދޫކުރީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑެތި އަގުަތކެއް އެރިސޯ 64ރޭަގއި ރާއްޭޖގެ ހަރުގެ ތެއަ

މަވެސް މި ސަރުކާރު ެވސް ކުޅަާދނަވާވަުރގެ ައގުތަެކއް ނޫން. ެއހެންނަކަމަކީ ެއއްގޮަތކަށް ގަނެގެން. އެއަތުން ބައްލަަވއި 

އަުޅގަނޑު  އިގޮތަށް ެއކި މަސައްކަތްަތއް ބައްޓަްނކޮްށފި. އޭގެތެޭރގަ ފަހިވާ އަށް ނުހަނު ރިޒަމް އިްނޑަސްޓްރީ ބަދަލުވެ ޓޫ

ން އެއް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފާހަގަކޮށްފި މި މަޖިލީހު ،ައކީ ދެންމެ އާދެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންާވ ނުކުތާ

 މެހެއްޓެނިިވ ގޮތެްއގައި އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ދެ ގެ ސިނާޢަތު ރަނގަޅުުކރުމަށްރިޒަމުވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނުތަކެއް ޓޫ 

ގެ މުއްދަުތ ޓުއަަހރަށް ރިސޯ 50ޑުެމން އެކަން ފާސްކޮށްލަދީފި. އާދެ، ޭއގެތެޭރގައި ޓަކައި ޤާނޫނުން ައޅުގަނ

އައި ބޮޑު ކުލީގެ ބަދަުލގަިއ  ނަގަމުންއައި ެބޑް ޓެކްްސގެ ބަދަލުގައި ނުވަތަ ަނގަމުން އިއިތުރުކުރުމާ އަދި ކުީރގަ 

ބޭފުޅުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ލުއިތަކެއް ވަނީ ސަުރކާރުެގ  ގެ ތެރެއިން ެއ އޮންނަ ހަމައަކާއި އުސޫލެްއގެ ތެެރއިން އެޤާނޫނު

ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން . އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑު އްކަތް ވަނީ ކޮށް ނިްނމާލެވިފަފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ެއ މަސަ

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދެވެން ނާޢަތްތަކުަގއި ަމސައްކަތްން ސިޓުތައް ެވސް އަދި ރާއްޭޖގެ އެހެރިސޯ



  

ދުވަހު ވެސް މި  އިރުަގއި ިއއްެޔގައި އަިދ މީގެ ކުރީ  އޮތް ލުެޔއް ވެއްެޖއްޔާ ދޭންެޖހޭނެ. އާދެ، ކުީރަގއި ވާހަކަެދއްކި

ކަންތައްަތކުެގ  ާއއި މި ްއވި ޓެކްްސގެ ވާހަކަބިލަށް ވާހަކަދައްކަމުން ވަރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރން ފާހަގަކުރެ

ވާހަކަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އިްއޔެ ެވސް އަުޅގަނުޑ ލަދުން ބޯހަލާކުވާ ކަހަލަ ކަމެްއ ދިމާވި މީގެތެރޭަގއި ެޓކްސްެގ 

 އި މަގުމަީތަގއި އަކުން ކާޓޫން ކުރައްަސވާފަ ވާހަކަ ދައްކާތީ. އާދެ، ޖީ.އެްސ.ޓީ ނަގާތީ ރާއްޖޭަގއި އޮތް ިއދިކޮޅު ދެ ޕާޓީ

ފަހުގައި ސުވާުލކުރަނީ މިއީ ޔަކު ރާއްޖެ ަވޑަިއގެން އެ ކާޓޫނު ބެއްެލވުމަށް ޒީބު ބަހަރުކޮށްގެން ތިއްބާ ބޭރުގެ ތަހު

ކޮންކަހަލަ ކާޓޫނެއްތޯ. އާެދ، އޭނާގެ ަކއިރީަގއި ހުރި ބަސް ތަރުޖަމާކުރަން ހުރި ބޭފުޅަކު އެބަ ވިދާުޅވޭ ތިީއ 

އަތް  މީހާ ލަދުން ބޮލުގައި ދެ ތަކެކޭ. ބުނީމަ އެން ކުރައްސަަވއިގެން ުއޅޭ ކާޓޫނުޅު ދެ ޕާޓީޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާތީ އިދިކޮ 

ތަނުން މަގުމަތީގައި ތިބި ބަަޔކު  ދިމާވި. އެ ައޅުގަނޑާތަށްޖަހަިއގެްނ ގުދުވެަލއިގެން ދަނިކޮށް މޫނުވައަޅަިއގެން 

މީހުްނ  ވެސް އެކެޭކ. ބުނީމަ ވެސް އެ ށްދަނީއޭ. މިލަަވއިގެން ިމއޮށްދަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ފާްސކުރި މީހާއޭ. މިއޮއްހަޅޭ

ނޫން. ކަިއރީގައި ހުރި ހުރިހާ ޤައުމުތަުކން ޖީ.އެސް.ޓީ އެބަ ނަންަގވާ.  މިއީ ރޮކެޓް ސައިންެސއްތިބީ. އެއީ  ލަދުން މި

 ސް، ދުނިޔޭގައި އަޅުގަނުޑމެން ތަހުޒީބު ޤައުމަކަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެން ކުރާ ކަމެއް މިއީ. އެހެންނަމަވެ 

 ކުރެްއސެވީމާ މިއީ ބޮޑު ޖޯަކކަށް ޅު އެންމެ ބޮޑު ދެ ޕާޓީން ކާޓޫނު ކުާރއިރުަގއި ބޭރުމީހުން ގާތުަގއި އިިދކޮމަސައްކަތް

ޒީބުވެފައި ުދަގންނާނެނޫންތޯ. ތަހުއުޅެނީ. ިމއީ ލަދުަގންނަންޖެހޭ ކަމަކީ. އަުޅގަނުޑ ވެސް ލަދުން ދިަޔއީ. ލަ ވެގެން މި

 މި ބިލެއް ފާސްކޮށްގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ ،ހުރި ޤައުމުތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ

ރި ޖަހައޭ. ކޮން ަޤއުމެްއގައިތޯ އޮތީ ޢިްއޒަތްތެ އެބަމާ ދުނިޭޔގެ މީހުން ެއަކމާ ޖޯކު ކާޓޫން ކުެރްއސެވީ އަށް ޖޯކުޖަހައި

ހުރީ  ަގއި މިާއަގއި، މެލޭޝިާޔގަިއ، ތައިލޭންޑުޑިޓެރި ސްރީަލންކާގަިއ، ސިންގަޕޫުރގަިއ، އިންރައީސް. ައވައް

 6އަންނަ އަހަރުގައި % . އަދި މ3.5ިޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ ތަންތަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ފާސްކުރީ %

ީރަގިއ ޖީ.އެސް.ޓީ ަނގާތީ ކާޓޫނު އަޅުގަނޑުމެން މި ނަގަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ަޤުއމުތަކުގެ މީހުން ކައި

ޖީ.އެސް.ޓީޭއ އީސް. މިކަން ކޮށްފައި މިއަދު ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ މި  މަގުމަީތގައި ޖެހީމާ ޖޯކަކަށޭ ކުރައްަސވާފައި

ވާހަކަ ެދއްކުމަީކ   މިރީ އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ޒިންމާދާރުކަމާ ެއކީަގއި ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. އެހެންވީމާ، މިހިކިޔަިއގެން

އިގެން ހެމުންހެމުން، އެާތ ގުދުެވލަ މީުހން ލަދުން ޖޯކުޖަހައި އެ ުމކަމެއް. އަުޅގަނޑު ވެްސ ލަދުގަތްއެއީ މުހިއް

ެވއްޖެ މިކަން.  ށްޭހނެތާ. މިއީ ދުނިޔޭގެ މީހުންނަށް ޖޯކަކަ ،ިއގެން ދާނީ. އާނއަޅަ ނަމަ ބޮލުަގއި  ގޯންޏެއް އޮތްތެތް

 ށް އަރާ ވެސް މި ވާހަކަ މި އަކުން މިކަން ޖޯކަކަށް ހަދައިގެން އަދި މީޑިއާތަކަ އިދިކޮޅު އޮތް ދެ ޕާޓީ ރާއްޖޭަގއި

ބޫލުކުރާނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫން. ޖީ.އެސް.ޓީ ެވްސ ރައްޔިތުން ޤަވާަހކަތަކަކީ މިއީ ެއއްގޮަތކަށް ، މިދައްކަނީ. އެހެންވީމާ

ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން އުޅެން ދަސްކުރަްނ  ތީ ދުނިޭޔަގއި މީހުން އުޅޭވާ ޔޭަގއި އޮތް ޤައުމަކަށްވެސް މި ނަގަނީ ދުނި 

ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައި ނެތީމަ މި މައްސަލަ  ހޭ. އާދެ، މި ޖެ އެބަ

ރަށް  64އަކީ މި  އުޅޭ ޙަޤީޤީ މައްސަލަ އުޅެނީ. މިއަދު މި އިޞްލާޙުގެ ސަބަބުން ވެސް ދިމާވެގެން މި ދިމާވެގެން



  

ުތންގެ އަތުން އަދި ވިޔަފާިރެވރިން އިނދަޖައްސާލީ. އަދި ދިމާކޮްށ ކުރީ ސަުރކާރުން ރަްއޔި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ

ގޮތުަގިއ  ގެމިލިއަން ޮޑލަރު އެްޑވާންސް  30މިލިައން ޑޮލަރު،  20ެއއް ފައްތާލީ.  ވިޔަފާިރވެރިންގެ ކަރަށް މަޅި 

މާވެގެންއުޅޭ ދަިތ ޭބފުޅުންނަށް ދި ، މިއަދު އެމި ފައިސާ. އެހެންވީމާނަންގަަވއިގެން މި ނެތޭ. ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓަކު ނެތޭ 

ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑު ހަމްދަރުދީވަން. އެހެންނަމަވެސް،  ބޭފުޅުންނާ ކުރަން. އެއިުހތިރާމުހާލަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ 

ޓުތަަކށާއި އަދި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދި މި ަސރުކާރުގެ ތެރެއިން ރިސޯ ފަހުން އަ އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާުރ އައި

ދެއްވާނެ ސަރުކާރުން. ހަމަ ޔަޤީންކަމެއް. ައޅުގަނޑު ެވސް އެކަމަށް ތާއީދުކުރާނަން. ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުޔެއް 

ކަމަކީ ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑަށް ިއއްޔެ ވެސް ދެތިން މީހަކު ފޯނުކޮށްފައި ވިދާޅުިވ  އެހެންނަމަވެސް، މި

 ލޯނު ލުއިކުރަންވީ. ކޮންބަޔަކަށްތޯ ލޯނު ދޭންވީ. ، ކޮންަބޔަކަށްތޯނި ބޭންކުން ނަގަނީއޭ. އެހެންވީމާތިމަންނަގެ މަސްދޯ

ޖެހޭ. ދެން މިއަދު  އެބަ ވާަހކަތައް އަުޅގަނޑުމެން ދައްަކން ޖެހޭ. މި އެބަ މި ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެްނ ކިޔަން

ލިބިފައި އޮތީ ޓަަކއި ިމހެން ދެއްކިދާނެ. އަުޅގަނޑަށް ވެސް ޚަބަރު  ވާހަކަތައް ެދއްކުމަށް ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަތީަގއި މި

ވެގެން ުއޅޭ ޚަބަުރ  މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިޞްލާޙު ލެއްވި ފަރާތުން ވެްސ މި އިޞްލާޙު ނަންގަވަން ޭބނުންފުޅު

 އި އަދި ރާއްޭޖގެ އެންމެހައިފައަޅުގަނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ. އަުޅގަނޑު އެދެނީ ައވަހަށް މި އިޞްލާޙު ނަންަގވާ 

 ނަ ފައިާދވާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްަތއް ބަްއޓަންކުރުން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުންނަށް އެކަށޭ

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:ރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމު މާމިގިލި ދާއި

ާވ  ޓަކައި ަހނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައި `. އާދެ، ޓޫިރޒަމް ޤާނޫނަށް ގެނައުމަށް

ޅު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް އަުޅގަނުޑ އިޞްލާޙަކީ ވަރަށް އަުޅގަނުޑމެން އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިްސނާލަންޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަ

ތައް ހެދިފައި ޓުތަުކެގ އެގްރީމެންޓުޑު ައގުތަެކއްަގއި ރިސޯބޫލުކުރަނީ. އާދެ، ައޅުގަނުޑ މިހެން މިދެންނެވީ ވަރަށް ބޮ ޤަ

ހުންނަނީ ވަރަށް  ތަކުަގއި މިގޮތަށް ބަލާއިރު މި އެގްރީމެންޓު ވެސް ހުރި ވެސް އަދި މިހާރު ގޮތުން އޭރު ހުންނަ

ލާއިންސާނީ ވަރަށް އިންސާިނއްޔަތުކަެމއް ނެތް ގޮތެްއގައި ސަރުކާރުގެ ބާރު ޭއގެތެރޭަގިއ ވަރަށް ބޮޑު އޮންނަ ގޮތަށް 

. އޭރަކު ވެިރކަމުަގއި ކަމެއްެގ ގޮތުގަދަނީ ސިޔާސީ  މި ފަހުން ފުރޮޅިގެން ވާ ކަމެްއ. އާދެ، މިކަން އެންމެ ކުރެވިފައި

 މަނާ އަހަރުޖުރު 182.5ދަންނަވާލަނީ % އާދެ، މިމަނާތައް މާފުކޮށްދެނީ. ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ޖޫރިހުންނަ ފަރާތެއްގެ 

، މިއީ ލާއިންސާނީ ކަމެއް. މިއީ ވީމާހުރީ. އެހެން ތައް މިޮގތަށް މިހާރު އެގްރީމެންޓު ދުވަހެއްގެ ތެޭރގައި ކުރާ

އުސޫލުން  ، މިަވނީ. އެހެންވީމާ އަކަށް މި ވުރެ ވެސް ބޮޑު ރިބާ އަށް ލާމްދީނުގައި އަުޅގަނޑުެމން މި ކިޔާ ރިބާއިސް

 ބަޔަކަށް.ށް ފެންނަ ހަކަައކަށް ހުރި މީ ކޮށްދެނީ އޭރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތައް ކުެރވިފައި ހުިރިއރު މި މާފުކަންތައް

ސިަފ  ގެ ތެެރއިްނ ޤާނޫނެއްގެ ތެރެއިން ހިނގާ. އެހެންީވމާ، މިއީ އުސޫެލއްވެްސ އެކަން އެބަ ވެސް އަދި މިހާރު އޭރު

މެދު ކަންތައްތަްއ ވެގެން ދިޔުމަކީ ވަރަށް  އައިްސގެން ހަމަޖެހޭ އެއްޮގތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރްއޔިތުންނާ



  

ޅުެދްއކެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލާނީ މަސްވެރިކަމުގެ ާވހަކަ. ދެންމެއަކު ވާހަކަފުބޭނުންތެރި

ތަކެއް ފަރާތްތަކަކަށް ެއގްީރމެންޓު ެއކުސްކްލޫިސވް ދައްކަަވއިފި. އާެދ، މަސްވެިރަކމުގެ ކަންތައް އޮތީ ކިހިނެއްތޯ. އާދެ،

ވަަރކަށް  ދެއްވާފައި ސަުރކާރުން ހަމަ ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ެއއިން އެްއވެސް

އޮތީ  ލަންކަމަކަްށ ބަލައި ނެތި ކަންަތއް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ިމއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަެނއް ވާެލއްވުެމއްބައްލަ

ކޮންކަމަކުންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދު ދަމަހައްޓަނީ، ނަގަހައްޓަނީ. އާދެ، އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިލާއިރު އެންމެ 

ގޮތަށް މި  މަނާތަކެއް ކުރެވޭންވީާމ، މިގޮތަށް މިހާ ބޮޑު ޖޫރި ދާއިރާ. އެހެއޮތީ ޓޫރިޒަމްގެ މައިގަނޑު ކަމަކަށް މި

، ޤާނޫނުގައި ނެތް. ެއްގރީމެންޓުތަކުގައި ޮއެވގެންދާ ތަކުަގއިށް އޮެވެގން ނުވަތަ އެގްރީމެންޓުގޮތަ ޤާނޫނުގައި މި

ޒަމް ޤާނޫަނށް މި ގެަނއުމަކީ ކޮންމެހެން ގެނައުމަްށ ޓޫރިގްރީމެންޓުތަަކށް އެ ،މުގައި މި އެގްރީމެންޓަށް މި އިޞްލާޙުދިޔު

ވެެގން. އޭރު ވެރިކަމުގައި ތިބި  ބޭނުންތެރިކަމެއް. އެހެން ނޫނިއްޔާ މި ދަނީ ޕޮލިޓިސައިޒްެވގެން. ޕޮލިޓިކަލް ކަމަކަށް

ކުންތޯ ކޮންތާ ގޮތަށް ނެގީމަ އެ ލާރި ލިބޭތޯ. މި 182.5ބަޔަކަށް ނުދީ. % ބަޔަކު ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް މާފުދީފައި އަނެއް

ވުރެ، އުޫސލެއް ހަމަޖެހިގެން ޤާނޫނެއްގެ  ، ވަކި ބަަޔކަށް ބޭނުންވާ މީހަކަށް އަން ކިޔާފައި ދިނުމަށްހޯދަނީ. އެހެންވީމާ

ކުން ، އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާނީ ބޭންކުތަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް. އެހެންވީމާ ގޮތަށް ައއިްސ ދިނުމަކީ ވަރަ ސިފައިަގއި މި

 ، އެ ގެ އިްނޓްރެސްޓެއް. އެހެްނވީމ6ާގޮތުން % ބޫލުކުރާުޅގަނޑު ޤައެންމެ ގިނަެވގެން އަ ރޯކުރަނީވެސް ސަރުކާރަށް ބޮ

އެއް އިތުރަށް  މަނާޖުރުގެ 5ހޭ ދުވަހަށް ނުދެއްކިއްޖެްއޔާ %ތަކުަގއި އޮންނަ ުއސޫލުގައި އޭނަ ދަްއކަންޖެއަށް ބޭންކު

 ވުެރ ބޮޑު އިންޓްރެސްޓެްއ ނަގާ  12ވާލާނީ %، ައޅުގަނޑު ދަންނަ. އެހެންވީމ11ާލަނީ. އެހެންކަމަށްވަންޏާ އެީއ %

އެއް ނުެދއްިކގެން ދާިއރު އޮތުމަކީ ރަނގަޅުކަެމއް  ގޮތަށް ސަރުކާރުން ެއއްެވސް އެްއޗެްއ އޮތުމަކީ ެއއްވެްސ ަފއިސާ

ނާއި ގެ ެޓކްސް އެ ޤާނޫއަދި ޓޫިރޒަމުނޫނޭ. ހަމަ އަޅުގަނޑު ދަންަނވާލާނަން މިހާރު ނިމިގެންދާ ީޖ.އެސް.ީޓގެ ޤާނޫނާިއ 

 ހެއް ނުދެއްިކގެން ުޖރުމަނާކުރާއިރުަގއި ވެސް މި ެވސް ޓެކުއަދި ޓޫރިޒަމް، ޯކއްެޗއް. އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ވެސް ެއއް

ދުވަހެްއ އޮތީ. އެހެްނވީމާ، ބޮުޑެވެގން ވެސް ކިތަންމެ  ވުރެ ޮބޑު ނުވާނެ ގޮަތކަށް މި 18ަގއި %ދެންނެވި ހާލަތްތަކު

ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނުން ބައްޓަންކުރުމަކީ  ގޮތަށް އޮެވެގންދާ ގޭވުރެ ބޮޑު ެއއްެޗއް ނުނެ 18ވިޔަސް %

ހަމަތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  ނާކުރުމުގެ އެއް ުއސޫލަކަށް ެއއް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ބި

ގޮތަކަްށ  ށް ޮއވެަފއި އަެނއް ކަންަތއް އެހެން، މިކަން މިގޮތައެހެންވީމާ  ފެއްތުމަކީ ައޅުގަނޑުމެން ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް.

އޮެވގެން ދިޔައީމަ ތާކުންތާކުުނޖެހޭ ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ދެކެނީ. ވަކި ބަޔަކަށް އަާމޒުކޮްށގެން 

ޓަކައި  މަށްޓަކައި އިޤްތިޞާދު ރަނގަަޅށް ބައްޓަންކުރު ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ ޢަދާލަތު ރަނގަޅަށް ދެމެހެއްޓުމަށް

 ބަޔަކު މުޅިން ހަލާކުެވގެންދާ  ގޮތަށް ނުވަތަ އެ ބަަޔކު މަރުވެގެންދާ އެ ،ނޮޅިަބއެްއގެ ހަން ކުރާ ަބޔަކު، އެމަސައްކަތް

އެއް ނޫން  ކަމެއް ނޫން. އެ ގޮތަށް ޤާނޫނުތަކުން ބާރު ސަރުކާރަށް ދީފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްގެންވާނެ

ޢަތުގަިއ، އެކަން އަުޅގަނޑުމެން އެއް ނޫން އިސްލާމީ ޝަރީ ލުއިންޞާފަކީ. އެނޫން ޢަދުެއއް  އަކީ. އެ ޑިމޮކްރަސީ



  

، އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ަގވާފައި އޮތް ގޮތަކީ. އެހެންވީމާއަން هللا ބޫލުކުރާ މާތްވެގެންވާ އިސްާލމްދީނުގައި އެކަން ޤަ

ވުެރ  ހަމައަށް 18ފެށިެގން %ވަނަ ޮޕއިންޓުން  3ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަަވމުން، މި އިޞްލާޙުެގ 

އިޞްލާޙުކޮްށގެްނ ައށް ގޮސް،  ބަިއ އުނިކޮށްލާފައި މި ކޮމިޓީ މަނާކުރެވޭނެ ކަމަށް އޮތް ޖޫރި  50% ،25އިތުރަށް %

މެންެގ އައިސް މި ފާސްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ހަމަޖެހުމެއް. އަޅުގަނޑު

، މި ރަށް ބޮޑު ފުރުޞަތެއް. އެހެންވީމާޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ލިބިގެންދާނެ ވަ ކުުރމަށްގާއިމު އިސްލާމީ ޢަދާލަތު

ސްދިނުމަކީ ްއ އުސޫަލކުން ައުޅގަނޑުމެން ގެނެފުރުޞަތު އަުޅގަނޑު ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލާނީ އެ

ނދާންބަހައްޓަމުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ކަން އަުޅގަނޑުމެން ހަޑުމެންގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެއްއަޅުގަނ

 ގެންދަންޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު އިށީނދެލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. 10 ހިސާބުން އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އާދެ، މިހާ

ންނަނީ އޮ ޅާަފއި މި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ައޅުގަނޑުމެން އުސޫެލްއގެ ގޮުތން ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަ

ން ދެންމެ މި ޮއތް އަޅުގަނޑުމެ މެންބަރުން އެބަ 14އޮްތ، ޢިއްޒަްތތެރި  ެމންބަރަކު އެބަ 14. ޢިްއޒަތްތެރި 11:30

. އެހެންކަމުން، ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިޞްލާޙަށް ވާހަކަދެްއކުން އީ ޓޫރިޒަމާގެ ދަށުން، އެ 10.1 ިއޓަމުއެޖެންޑާ އަ

 އެ ފުރުޞަތު ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އަރުވަމުން ގެންދާނަން. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރަނީ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް. ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ޚާއްޞަމި ވަގުުތކޮޅު އަުޅގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް، މި -11.1

. ެއއީ ޓްރީީޓ ބިޓްވީްނ ދަ ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ރިޯޕޓ11.1ުމިހާރު މި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނުޑ 

ންސް އިން ސިސްޓެއޮފް ޯމލްޑިވްސް އޮން ިމއުުޗއަލް ީލގަލް އެ  އިންޑިާއ ެއންޑް ދަ ރިޕަބްލިކު އޮފް ރިޕަބްލިކު

 ވާ ގޮުތގެ  ވަނަ ނަންބަރުަގއި 2ގެ ވަނަ ާމއްދާގެ )ފ( 115ހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދިވެ  ސްގައި ކްރިމިނަލް މެޓަރ

ލާމަތުގެ ކޮމިޓީން ަތޞްދީޤުކުރުމުގެ މައްސަަލ، ޤައުމީ ސަ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަްއަވއިމަތިން ދިވެހި 

 ކޯރަމް... ކޯރަމެއް ނެތް. ެދްއވާނީ، މިހާރުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވައިނިންމެވި ގޮތު ދިރާސާކުރަްއވައި

ބެހޭ ކޮމިޓީން  ، ަޤއުީމ ސަލާމަތާ. އެހެންކަމުންިމހާރު މި ވަނީ ކޯރަމް ހަމަވެފަ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ،



  

އިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ޤައުމީ ހުށަހަޅައި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅުއްވާނީ ތޮްއޑޫ ދާ ދިރާސާކުރަްއވަިއ،

 ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. ،މަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުސަލާ

 

  ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއ  ސަލަ ބެހޭ މައްގެ ނިޒާމާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާއިރާ  ށްލަދެއްވާ!މެންބަރު މަޑުކޮ ޢިއްޒަތްތެރި

 އަރުވަން.ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ދެއްކެވުްނ:ވާހަކަސަލީމު ައޙްމަދު އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ހުގައި އަދި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި މަޖިލީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު

ކާލާފައި އް މިނެޓުއިރު ވާހަކަދަ 5ޟޫޢަަކށް ބައިގަިޑއިރު ނޫނީ ވެސް ނުަގާވއިދުން ނަމަވެސް މައުގަާވއިދުން ނަމަ

ދު ސް ނޭނގެ. ޚުންނަށް ވެގޮތް ރައްިޔތު ޟޫޢަކަށް ބަދަލުކޮށްލީމާ މި މަޖިލިސް ހިނގަމުންދާނިންމާލާފައި އެހެން މައު

ދަނީ.  ށް މިހިސާބަ ެވސް. އެހާ ކަމެއް ށްކަޟޫޢަނޭނގެ ވާހަކަދަްއކަންީވ ކޮން މައު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ވެސް

ޖިލިސްެގ މައްާޔ ތަންކޮެޅްއ ރަނގަޅަށް މި އި ޫޟޢަކަށް ދިޔަނިންމާފައި އަނެްއ މައު ޟޫޢެއް ކޮންމެވެސް އެްއ މައު

މިނެޓުން  5މިނެޓުން  5ޟޫޢުތަްއ ދަންނަވަނީ މައު ޒަތްެތރި ރައީސް، އާދޭްސކޮށްފައި މި. ޢިއް ކަންކަން ހިންގާނެ

 ބަދަލުނުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ތި  ހުށަހެޅުއްީވ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު. ތި

ވީހާެވސް ރަނގަޅަކަށް މަޖިލިސްގެ  ، އަޅުގަނޑުމެން ވިްސނަމުން ގެންދާނަން. ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށްމައްސަލަ

. އެހެންކަމުން، ޢިްއޒަތްތެރި ވަނީ ކޯރަމް ެގއްލިފަ ކަންތައް ކުިރއަށް ގެންޮގސް ނިންމެވުމަށް. އަނެްއކާ މިހާރު މި

ކޯރަމް ހަމަވެފަިއ  . )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަރުވާަނން ކޯރަމަށް ފަހުގަތުއަކަށް ފުރުޞަ މެންބަރަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ



  

ނު އްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާ އެއް ހުށަހެޅުމަށް ވިިލމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢި ވަނީ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ މި

 ައރުވަން.ޙުސައިން މަނިކަށް ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ކަދެްއކެވުން:ވާހައިން މަނިކު ޙުސަނު ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާ ދާއިރާގެ މެވިލިމާފަންނު

ގީ ހަމަ ނެ  ެއއް މި ނެގީ، ނުކުތާ އެްއ މި އަުޅގަނުޑ ނިޒާމާ ބެޭހ މައްސަލަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

މަޖިލިސް  77މި ހަމަ ދަށުން ހަމަ. އަުޅގަނޑުެމން  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސީސގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާއި ިދވެހި

 ން ށް އަްނގާލަދޭރިޔާސަތަނަމަ އެ ޯގސް  ގޮުތން ގޯހެއް ހިނގާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިތަނުގައި ޢަމަލުކުެރވެމުން ދާ

 ކޯރަްމ ޖެހޭ ތަނުގެ ތަނުގައި ިތއްބަވަްނ އެބަ ލިސް މެންބަރުން މިލު މަޖިލިސް މެންބަރުން. މި މަޖިތިބީ އަސް

މް.ޑީ.ީޕެގ ގަކުރަން އެައޅުގަނުޑ ހަމަ ފާހަ ށް ގެންދިއުމަށް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.ރިއަވާހަކަދެއްކުން ކު .ހިފެހެއްޓުމަށް

ޕޯޓު ގައި ކޮމިޓީ ރިތިއްެބވި. ވެދާނެ ފަހަރު ަވގުތު އެބަ  ތަނުގައި ވަަޑިއގެން މި  ގިނަ އަދަދެްއގެ މެންބަުރން މިހަމަ 

 ޕީ.ޕީ.އެމް  ހުށަހެޅިއޭ،އެމް.ޑީ.ޕީ ހުށަހެޅީއޭ، ީޑ.ާއރު.ޕިކަމަށް. ެއކަމަުކ  ވާތީ އްވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެްނބަރަކަށްހުށަހަޅު

 8. އިއްެޔަގއި ކޯރަމް މި ގެއްލެނީ ވަނަ ފަހަރޭ 4ވެސް  ނޫންތޯއޭ. މިއަދު ލައްވަްނވީހުށަހެޅީއޭ މި ސަކަރާތް ހުއްޓާ

ކާރާއި ސާމާނު  ާރއިާއއި ގޯތިގެދޮ ވުރެ އިތުރަށް ލާރިސް ރުފިޔާގެ އެަލވަންސާއި ެއއަށްހާ 20ވަނަ ފަހަރު. އަދިވެސް 

 ޢިްއޒަތްތެރި އަކީ ކޮބައިތޯ ހޯދާ ވާހަކަ މަޖިލިސް މެންބަރުން މި ދައްކަވަނީ. މިއަށް ވުރެ ބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ

ކު މި ންމެ ދުވަހަކޮތާނަގއި ބާއްވާަފއި އޮންނަންޖެހޭ މަޖިލިސް ހަމަ  ރައީސް. މިއީ ދިވެހި ަރއްޔިުތންގެ ޙައްުޤގައި މި

ދުވެގެްނ އެންމެން ތެ ނީ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، މިކަމަށް ގޮެތއް ހައްދަވާަފއި ައޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިސަކަރާތެއް މި ޖަހަ

ެތްއ ގޮކޮންމެވެސް  ކަންތަކުގަ. ތަނަށް އަންނަ ހިސާބަށް ދަނީއޭ މި މި  ވެއްޖެއްނު. މިހާރު ރައްޔިތުން ނަމަވެސް މިކަން

ރާ ފަހަ ށް އެއްނަކަންނޭގ އެންމެވެސް އަންނާނެ. އަުޅގަނޑަށް އެ ނޫންތޯ ކުރަން އަުޅގަނޑުމެން. ނާދެވޭ ފަހަރުވެއްޖެ 

ން މީހު 10ފައި ވާލާކޯރަމް ކަޓުތަނަށް ނުވަދެވޭނެކަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެކަމަކު މިތާ ކޮންމެހެން ނޫނީ މި  މި

 ންތޯ. މިއަށްކީ މިއީ ނޫނޫންތޯ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ގެންނަންވީ އިްޞލާޙަ މީހުން ތިބެގެން ނިންމަންވީ 2ނުވަތަ 

އޯތަާކިއ ހުރިހާ ރޭޑި ޖަހާފައިމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މި ަސކަރާތްކަމަކީ ކޮބައިތޯ ައޅުގަނޑުމެންނަށް. ހަބޮޑު  ވުރެ މުހިއްމު

ހީވަީނ  ބަލް މަށަށްޑަެވސް. އަދި އިުތރަށް  ރައްޔިތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބަވަނީ. ބަވަްނ ޖެހިގެން ަބވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި 

 ...ކަންނޭނގެ ިއތުރުކުރަންވީ ގުނަ 100 މީގެ

 

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު.

 

 ކުރިއަށް ެގންދެވުން( )ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

  ކަދެްއކެވުން:ވާހައިން މަނިކު  ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަވިލިމާފަންނު

 ...ތޯއިނގޭ ކޭ މިއީއެ ެއއް ނެތޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ނިޒާމީ މަްއސަލަ ިމއަށްވުެރ ބޮޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއް  ހޭ މައްސަލަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، ތި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތި ވިދާޅުވީ ނިޒާމާ ބެ

ހެންމެ އެ ގެ ލީޑަރުންނާއި އަދި ހަމަޔާސީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ޢިއްަޒތްތެރި ސިނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ލިސްެގ ިއ ނޫނީ މަޖިޓަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ކޮންމެ މެންބަރެްއގެ ވެސް މަްސއޫލިއްޔަެތއް، ާވޖިބެއް ެއއީ ކޯރަމް ހަމަކުރުަމށް

ކުާރ ނޑު ޤަބޫލުގަެނވުމަކީ ެއއީ. އެހެންަކމުން އަޅުޓަަކއި ޢިއްޒަްތތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވަޑައިގެން މަސައްކަތަށް

ެއކަނި ވަކި ޓަކަިއ. ހުސް ވެސް ވަަޑިއަގންނަވާނެ ކޯރަމް ބެހެއްޓުމަށް  ގޮތުަގއި ިޢއްޒަތްތެރި ހުރިާހ މެންބަރުން

މަށް ކަ ވެސް މި އެކަންެޏއް ނޫން. ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ޓީއެްއގެ، ވަކި ގްރޫޕެްއެގ ލީޑަރެއްޕާ

މިހާރު ނޑު މުން އަުޅގަޖެހޭނެ. އެެހންކަމަސައްކަްތ ކުރިއަށް ގެންދަވަން ކޯރަމް ހަަމވޭތޯ މަޖިލީހުގައި  ސަމާލުކަންދެއްަވއި

ދަށް. ޓަކަިއ ޮތއްޑޫ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ އަރުވަނީ ރިޯޕޓު ހުށަހެޅުމަށްމި ފުރުޞަތު

ނަވަން. ދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، އިށީނރު)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަ

ދު ނަޝީދު ްނބަރު މުޙައްމަިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު، ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

ތްތެިރ ގެ ޢިއްޒައިރާދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނޮޅިވަރަމް ދާއިށީނ

ންނަވާނީ ންބަރަށް ދަމެއާދެ، ައޅުގަނޑު ޢިްއޒަްތތެރި  )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ދެވަޑަިއގަތުމަްށ ދަންނަވަން. ންބަރު އިށީނމެ

، ހެންކަމުންއެ. ވުރެ މަޖިލީހުގެ ނިާޒމު ގެއްލިފައްކަތް ކުިރއަށް ގެންެދޭވ ވަރަށްވަނީ މަޖިލީހުގެ މަސަ މިހާރު މި

ށް ކަްތ ކުރިއަހިސާުބން މެދުކަނޑާލާނީ ދެން މަޖިލީހުގެ މަސައް ލީހުގެ މި ދަްނފަޅީގެ މަސަްއކަތް މިއަޅުގަނޑު މަޖި

ެދއްވުމަްށ ންރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވަަޑއިގެޖަހާއިރު. އެހެންވީާމ، ޢިްއޒަތްތެރި ހު 1ދާނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 

 ެގންދާނީ. ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް  1ދަންނަވަމުން 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަށުން އަުޅގަނުޑ  ގެ 11.1ންދާއިުރ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ގެ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށަިއގެން ކުރިއަށް 

ޒަތްތެިރ އިާރގެ ޢިއް ، ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ތޮއްޑޫ ދާއަރުވަނީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު  މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ށަހަޅާ އަށް މި ހު ޓީވާ ގޮުތގެ މަތިން ކޮމި ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެޖެންޑާގައި

ތުްނ ގޮ މަާކ ބެހޭއިންިޑއާ ސަރުކާާރ ގުިޅގެން ޮސއިުކރާ ސޮއިކުރު އި އާ ްސގައި ިދވެހިރާއްޖެރރިޕޯޓަކީ ކްރިމިނަލް މެޓާ

 ނިންމުމުގައި  ވާ ނިންމުން. މި ނިންމުން  އޮތް ކަރުދާަހކަށް އަުޅގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އިތައްޔާރުކޮށްފަ 

ންބަރު މެއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީގެ ޢި ތުން ހުރި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތުތަކަކަށްގޮ ކަމާ ގުޅޭއަދި މި އިނައިބުގެ ލަފާފުޅާ ބަންޑާރަ

 ރިހާ ޕާޓީތެރެއިން ހު . އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެފަވަނީ ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ

ން. ގެ އިއްތިފާޤުގެންނެިވ މެންބަރުންއަށް ވަޑައި  ވަނީ ކޮމިޓީ އިގޮތަށް މި ކޮމިޓީގެ ނިންމުން ނިންމާފަ އެއް ހިމެނޭ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޅުވާލާނަންްސގަިއ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު ހުޝުކުރިއްާޔ. މި ބަހު

 ންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޢިްއޒަތްތެރި މެ އަޅުގަނޑު ކެލާ ދާއިާރގެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا ޢަބްދު ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ކުާރ  ުޅގަނޑުމެންއަްށ ހުޅުވިފަ. އަ ވަނީ ހަމަ ދުނިޔެ  އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މިހާރު ރާއްޖެ ވެްސ މި

ްސ ުމގައި ވިޔަކަ ގެ ތެރެއިން ކުށްވެރިްނެގ ކަންތައްިވޔަސް އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ދީ ކަމެއްންމެ ކަމެއްގެ އިޤުތިޞާކޮ

 ކޮށް މުތަކާ އެއް، ކައިރި ޤައުއަށް ހުޅުވިފަ. އެހެްނވީމާ ވަނީ މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ހުރިހާ ކަމެއްަގއި އަުޅަގނޑުމެން މި

ވެރިްނ ދިގެން ކުށްތައް ހެކާ އެްއކޮށް މިފަދަ އެގްރީމެންޓުތެރޭަގއި ހިމެނޭ ޤައުމުތަ ގެޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ާސކު

ހެންވީމާ، އެ ކަމެއް. ކަމެއް ލިބޭނެމަޖެހުމަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ވެސް ފުރިހަމަބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަ

 ވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން. އި މި ނިމިފަމި ރިޕޯޓު 

 



  

 :ވާހަކަދެްއކެުވން ދު ނާޒިމުާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަމަޑަވެލި ދާއި

ޕޯޓަށް ާވ ރި `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ަޤއުީމ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިއަދު ފޮނުވާފައި 

 އި ދާއިރު ީމގަ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅިގެްނ މިަކން ކުރަމުންމޯލްިޑްވސް މި ނަމުގަިއ ައޅުގަނޑުމެން ޓްވިޓީ ބިްޓވީން ދަ 

 ނީ މި ކަމަކީހިމެނޭ މީހެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަ އި ކޮމިީޓގައަޅުގަނޑަކީ ވެސް އެ

 ދޭތެރޭަގއި ހިނގާ ޤައުމެްއގެ 2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެްއވެސް ނުރަްއކަލެއް ބިެރްއ އޮތް ކަމެްއ ނޫނޭ. މިއީ 

 2 ަޤއުމުގެ 2ދި ހުންނަ ކަންތައްތައް އަ އިކުރަންޖެހިފަޤާނޫނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި އަދި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާަގިއ 

ށް ގަނޑުމެންނަނަމަ އަޅު އެއް އޮެވގެންނޭ. އެހެންނޫންކަމަށް ވަނީ  ސަރުކާރު ދޭތެރޭަގއި ހިމެނޭނީ މިކަހަލަ މުޢާހަދާ

 ބޭނުންާވ ގަނޑުމެންނަށްޓަކަިއ އަޅު ޓަކައި އަދި ބޭނުންވާ އެކިއެކި ކަން ކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް

ޓަށް ރިޕޯ ނޑު މި، އަޅުގަ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާއެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުން ގެންގުޅުމުަގއި ދަތިތަކަކާ އަދި 

ދު މި ލީހުން މިއަބޫލުކުރަނީ މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިައޅުަގނޑު ޤައަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަން. އަދި  ފުރިހަމަ

 ގޮތުން ގޮތެއް ިނންމަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް.  ރިޕޯޓާ ބެހޭ

 

 ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެންމެ ފުރަތަމަ  ގޮތުން މި ރިޕޯޓު އޮތް ރިޕޯޓާ ބެހޭ  އިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު މި ހުށަހެޅިފަ

ހުށަހެޅުމަށް ލިބުނު  އް އޮތް. އެހެންކަމުން ިމ ރިޕޯޓުސް މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުުވމެވެ އި ހުށަހެޅިގެން ދިޔައިުރގަ

ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެޭރގައި ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވާ ަބއެްއ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ީމގެ ކަންބޮުޑވުންތަެކއް. އާދެ، 

ވެޭވ ބަެއއް އެއްބަްސވުމުެގ  ގައި  ޤައުމުތަކާ ދޭތެރޭ ބޭރު އި އާ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ މިއަދު ާރއްޖެ

ތެރެއަށް ބޭރުެގ ފަރާތްތަކުން  ދަށުން ދިމާވާ ބަެއއް މަސްލަަތކުގެ ތެޭރަގއި ާރއްޖޭަގއި ކުަރމުން މިދިޔަ ތަފާތު ވިޔަފާރި 

ރިންގެ ޙައްޤުަތކެްއ ވެއަދި ެއކި ކަހަލަ މުޢާހަދާތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެން ސޮއިކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ވިޔަފާރި  ،ވަދެ

ގޮަތށް އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަީނ  އޮތީތީ. އެ އިދާތީެވ މިދެންނެވި ކަހަލަ ކަންތައްަތއް، ކަންބޮޑުުވންތައް މީގަ ގެއްިލގެން 

އިްނ  އަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ތެރެ އަދި އެކި ނަންނަމުަގއި ދިވެހިން ކުރާ ިވޔަފާރި އިޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިްޕގެ ދަށުންނާ

އް ރާއްޖޭަގއި ދެންނެވި ފަރާތްތަ ނެ މަގުތަެކއް މިއަދު ސަރުކާރުން އޮތީ ހުޅުވާލާފަ. އޭގެ ސަބަބުން މިވަދެވޭ

ކުރަނީ. އެކަމަކު، ވެސް ކުާރ ވިޔަފާރި ތަކެއް ނޫން ހިންގަނީކީ. އެްނމެ އާދައިގެ މީހާކުރަމުންދަނީ މެގަރ ޕްރޮޖެކްޓު

ދަށް އެންމެ މެ ރަނގަޅު، އަުޅގަނުޑމެންގެ އިޤުތިޞާޑުމެންނަްށ އެންއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނ

 ިވޔަފާރިވެރިން ނުކުރާ އަދި ރާއްޖޭގެ މެދު  އިރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ނޫންނަމަ ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނީ ރާއްޖޭގަ

 ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލުން. ނުކުރާ ކަހަލަ ފުރުޞަތުތައް ެއކިވެިރންގެ ިވޔަފާރިތަކަށް ައސަރުފަންތި އަދި ކުދި ިވޔަފާރި

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެޭހ ސަބަބަކީ ނިލަންދޫ ދާިއރާގެ



  

ވެްސ  ފްރީފުނިތައް އައިސް މިހާރު އެއަރޕޯުޓގެ ިޑއުޓީކަހަލަ ކުން ން ވިދާޅުވި ޮގތަށް ޖީ.އެމް.އާރުސިޢަބްދުލްމުޙް

ަތނުގައި ތިބި ހުރިހާ ދިވެިހ ވިޔަފާިރވެރިން ކުރާ ހުިރހާ  އޮތީ. އެ މި ހިސާބަްށ ގޮްއސަންގުމާ ހަވާލުވާ ހި

 ހުރީ. އާެދ، ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތައް ގޮތަށް އެ  ވިޔަފާރިތަަކކަށް، ކުރަމުން ައއި ިވޔަފާރިތައް ުހއްޓާލުމަށް މަޖުބޫރުވާ

މިހާރު އޮތީ ތަނުން ނުކުންނަން  ރުގެ ނިޔަލަށް އެފްރީ ފިހާރަތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ޑިސެމްބަމިދެންނެވި ޑިއުޓީ

، ޕްރައިެވޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން މި ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަުބން އަޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހި އަންގާފަ. އެހެންވީމާ 

، ހެންވީމާ އަދު ވަނީ މި ކަންތައްތައް ޮގއްސަ. އެވިޔަފާިރވެރިންނަށް، ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވާ ހިާސބަށް މި

ފަހަތުގައި އަޅުގަނޑުމެްނ  މިހެންކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގެޮސއިކޮްށގެން އަުޅގަނުޑމެން  އިއެިކއެކި މުޢާހަދާތަކާ އެްއޗިހީގަ

އިތުރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަްނތައްތަކެްއ އެބަހުރި. އެހެންަކމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން މިދެންނެވި 

 ވިސްނުމަކީ އަޅުގަނޑު އެޭދކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިކަން ކުރަން ކައްތައްަތކާ މެދު ފުންކޮށް

ރަމުން. އަދި މަޖިލީހުން ދަނީ ކު ނަމަވެސް މިކަންތައް ސަުރކާރުްނ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މި ކަމުގައި ވީ ދެކޮޅުހެދި

ނަމަެވްސ  ކަމުަގއި ވީ އޮތް އިޅަށް ޤާނޫނު ފާސްކޮށްފަނަމަެވސް ދެކޮޅުހަދާ ކަންތައްތަުކގަިއ ދެކޮ ކަމުގައި ވީ ހެދިދެކޮޅު

ެއއްގެ ގޮތުން  މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ދަނީ އެ ކަންތައްަތއް ކުރަމުން. އޭގެ ނަތީޖާ ،ޤާނޫނަކަށް ވެސް ބެލުމެއް ެނތި

ގެއްލިފަ.  އޮތީ ވެސް މި ޓަަކއި އޮތް ފުރުޞަތު ވެސް މިައދު މިއަދު ވެސް ވިޔަފާރި އުސޫުލން އެމް.ބީ.ސީ ހިންގުމަށް

ެވސް ހިފަހައްޓާފަ. އަދި އެމް.ެއން.ބީ.ސީ ކިޔާ ކުންފުންޏެއް އަށް ދޭން އޮތް ބަޖެޓު  އޮތީ އެމް.ބީ.ސީ ސަރުކަރުން މި

 ޓަކައި އެ މަަސއްކަތް އެ ޯަނީ ަސރުކާރުގެ ޕްރޮެޕގަންޑާ ފެތުރުަމށް ައޑާ އެދ އިއާ  އުފައްދަިއގެން ޓީ.ވީ މޯލްިޑްވސް

، މިއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްަތކެއް. މިކަން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ންވީމާތަނުން ކުރަމުން ދަނީ. އެހެ 

ކަންތައްތަެކއް މިހުރީ. އެހެންކަމުން މި ކަންތައްތަކާ މެުދ ސަރުކާރުން ފުންކޮށް ވިްސނަންޖެހޭ އެބަ. ޑިމޮކްރަސީޭއ 

 ވެރިންނަށް ައޅުގަނޑު ދަޢުވަތުދީގެން ައޅުގަނޑުމެން ަދއްާކއިރު ބޭރު ޤައުުމތަކުގެ އަޅުގަނޑުމެން ކިަޔިއގެން ވާަހކަތައް

 ، ކުރާތީވެ ތް ސަުރކާރަކުްނ މިފަދަ ޢަމަލުތައްެއއް ނެ ތަނަށް ގެންނައިުރގަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރަސީ  މި

ތާ ނެތް މިންވަރު އަޅުގަނޑުމެން މިހެން ލިބޭ  މި ރާންވޭ. އެހެންކަމުން ޑިމޮކްރަސީއަޅުގަނޑު ހަމަ ހައި

ޢަމަލުން ދައްކަންޖެހޭ  އިމި ދަންނަާވ ފަރާތްތަކަށް ދައްކައިދޭންޖެޭހ އެބަ. ައޅުގަނޑުމެްނގެ ބަހުންނާ އިޞަތުތަކުގަފުރު

 ކުރަންޖެހޭ އެބަ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް.  މިކަން އަުޅގަނޑުމެން ެއކި ިސފަސިފައިަގއި އެބަ.

 

 :މީ ވާހަކަެދއްެކވުންޒު ފަހުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާމާފަންނު އުތު

ދެމެދުަގއި ޖިނާޢީ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. އާދެ، އިންިޑއާ އާއި ިދެވހިރާއްޖެއާ  ޝުކުރިއްޔާ 

ެއއް ޤައުމަުކން އަނެއް ޤައުމަކަށް އެހީތެރުވެދިނުމަށް މި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ވެްސ  މައްސަލަތަކުަގއި

ގޮތަށް  ވަނީ ވެސް ހަމަ އެ އިކޮމިޓީން ފަސްވެފަ  ވާހަކަ ދަންނަވަްނ މި ރިޕޯޓަށް. އަދި މި ރިޕޯޓުކުރާތާއީދު



  

ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި ޑަށް ވެސް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި މިއީ ވަަރށް މުހިއްމުކަމަށް އަޅުގަނ ފާސްކުރުމަށް

އަށް ވާހަކަދަްއކަމުން  ސް އަުޅގަނޑުމެން މި މަްއސަލައަޅުގަނޑު ވެސް ފާހަަގކުރަން. ސަބަބަކީ ކުރީ ދުވަހެްއގައި ވެ

އަށް ވެސް ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ކަންތައްތައް  ވާނެ އަޅުގަނުޑމެންގެ މި ޤައުމަށާއި އަިދ މި ދުނިޔެ ދަންނަވާފައި

 ..އާއި މީހުންގެ ޓްރެފިކިންއާ  ޓްރެފިކިން ދާއިރުަގއި މިާސލަކަށް ޑްރަގު ޓްރެފިކިްނ، ޑްަރގު ކުރިމަތިވަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޙްމަދު މަޚްލޫފުއެއް ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ގަލޮޅު ދެކުނު

 އަުޅގަނޑަށް  ވެގެން. އެީއ މީގެ ކުރިން އްެޗްއ ސާފުކޮށްލަންަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އެ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި

ނެްއ ، ެއއީ ކިހިވީމާތަން. އެހެން ކޮންމެ ޕާީޓއަކުން އެްއ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދަްއކާއި މި ރިޕޯޓުަތކަށް އެބަހުރި ފެނިފަ

 ކަމަށް ވެދާނެ. ކަެމއްތޯ. އަުޅގަނޑަށް ވެސް ފަހަރެްއގައި އޮޅުނީ   ވާކިހިނެއް

 

 

 ށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނަވަންޖެހެނީއަޅުގަނޑު ދަން އިބެހޭ ނުކުތާގަ  މެންބަރު ތި ނެންގެވި ނިޒާމާ ލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރިގަ

 ުޅގަނޑު އެކޭ. އަ ތާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ތި ގެނެސްދެއްވީ ވަރަށް މުހިއްމު ނުކު

ނޑަށް އްަވއިފި ައޅުގަަޔީގންކޮށްދެއެކަން ަކމަށް ބަލައިގަންނަން. ައޅުގަނޑަށް އަމީންޢާއްމު  ެއއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 އެދެން. މި ފަށްންބަރުން އަރިހުން ައޅުގަނޑު މާކަމަށް. ިޢއްޒަްތތެރި މެ ގޮތަށް މި މައްސަލަ ގެންދަންޖެހޭނީ އެ

ތެިރ ގެ ޢިއްޒަތްފުށި ދާއިރާއެއް ިވލު ބެހޭ މައްސަލަ އޮތީމަ. ނިޒާމާ އިކުެރވިފަ ކަމުގައި އެހެން ގޮތަކަށް މަސައްކަތް

 މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(



  

 

 ވިލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޕޯޓަކަށް އެހުށަހެޅުނު ރިަގިއ ތަނު ވެސް ހަމަ މި އިްއޔެެގ ކުރީ ުދވަހު  ރަީއސް. މީގެ ުކރިން ވެސް،ޢިއްޒަތްތެރި

ލު ތި ުއސޫދު އްވާފަ. އެެހންވީމާ، މިއަހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އޮތީ ފުރުޞަތުދެ ގަިޑއިރުގެ ބަހުަސކަށް ހުޅުާވލައި

ިދ އަރަނަގޅަށް . ރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީތޯސްކުގޮތަކަށް ރިޕޯޓުތަަކށް ބަހު އެ ުދވަހު ައއުބަދަލުކުރެއްވީތޯ ނޫނީ 

  އޮތް ޅު. ެއ މާއްދާޮގތެއް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ މިހާރު ސާފުކޮށްދިނިއްޔާ ވަަރށް ރަނގަ ދުަގއި މިކަން އޮންނަގަާވއި

 .ވެސް ވަރަށް ރަނަގޅުގޮތަށް ރިޔާސަތުން ވިދާުޅވެެދްއވިްއޔާ 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރަމުން މެން ޢަމަލުލަތަކުަގއި އަޅުގަނޑުމުގެ މައްސައަމީންޢާއްމު އަުޅގަނޑަށް ޔަީޤންކަން ދެއްވާ ގޮތުަގއި ރުުހންދިނު

މެްއ ދަށުން ދާ ކަ ވެްސ ރުހުންދިނުމުގެ ، މިވުމަށްފަހު. އެހެންވީމާައކުން ެއއް ބޭފުޅަކު ވާހަކަެދއްކެ  ގެންދަނީ ޕާޓީ

ވުމަށް ލަދެއް ްއވާއިބެހޭ މާއްދާ އަމީންޢާއްމު  މު ޔަޤީންކޮށްދެއްވަނީ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( އެކަމާކަމަށް އަމީންޢާއް

 އަުރވަން.އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 

 މޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އިދާރީ

 ބައި ދަންަނވާލާފައި އަކުރަށް ިދޔަިއއްޔާ  ާމއްދާގެ މި  ވަނަ ާމއްދާ. އެ 171މާއްާދ ައކީ ރުހުން ދިނުން  އާދެ، އެ

ންނަވާނީ. ވަކި ގޮތަކަްށ ެވަވޑަިއގަުބނާ އެްއޗެއް ޮބޑަށް ފަހުމްމި ގައި މާއްދާ ނޭނގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިކަން

ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގަޔާިއ  ކުރުމަށް ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާޢަމަލު

 ،މަތިންނެވެ. ދެން )ހ( ވި ގޮުތގެކުރާނީ އަންނަނިންޖެހޭ ކަންކަމުގަޔާއި ަމޝްވަރާދޭންޖެހޭ ކަންކަމުަގއި ޢަމަލުލަފާދޭ

ކާ ރިޕޯޓަކޮމިޓީން ތައްޔާރުކުރާ  ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓެގ މަސައްކަތް ނިމުމުން އެ .)ބ( ،)ރ( ،)ނ( ،)ށ(

ވެން އޮތް އެންމެ ައވަްސ ުކރެމައްސަލަ އެޖެންޑާ މުން އެށް ލިބުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަމަްއސަލަ ރައްޔިތު އެކު އެ

 ރިޕޯާޓ ވާ މާއްދާގެ )ބ(ގަިއ ބަޔާންކުރެވިފައި ވެ. )ޅ( މިއެ މައްސަލަ ހިމަނަންވާނެ އެޖެންާޑގައި އެ  ގެއެއް ޖަލްސާ

 1 ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއގެ ެއއް ެމންބަރަކަށާއި މިނިވަންމެދު ބަހުސް



  

ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް  އަކާ މައްސަލަ . އަދި ެއއަށްފަހު އެެއވެ ގެ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެމިނެޓު 30މެންބަރަކަށް ޖުމްލަ 

 ވެ. އެ  ނިންމުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަކަށް އަހަްނވާނެ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި ތް ިޢއްޒަރާގެއަރުވަން ގެަމނަފުށީ ދާއިގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު ައކަށް ނިސްބަތްުނވާ މެންބަރެއް  ވަކި ޕާޓީ 

 އަޙްމަދު. މެންބަރު އިލްހާމު

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމުގެމަނަ

ިއ ްނގެ ތެރޭގަ ައޅުގަނޑުމެމައްސަލަިއަގއި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ މި

 ޓަަކއި ކޮމިޓީ  ކުރެްއވުމަށްާރސާދިއަދި މައްސަލަ އަނބުރާ  ކު މިއެ އާ ރަކަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުޅޭތީ ވެސް ވަކޮންމެ

ިމ  ނެޓުމި 45ކަމަކީ  ހުރި. ފުރަތަމަކަމެއް. ަސބަބުތަކެއް ވެސް އެބަމު ކީ އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މުހިއްއަށް ފޮނުވާލުމަ

 މެންބަރުން ންނަވާ. ދެތިންޓަކައި. ބައެއް މެންބަރުން ވަަޑއިނުގަ  ކަމަށް ވަީނ ޖުމްލަ މި ރިޕޯޓަށް ހޭދަކޮށްފައި

ށް އަ ރުމާއި މިއުފެދޭ ކަންަތއްތަކެްއ ހުވަނީ. އެހެްނވީމާ، މީގައި ުސވާލު  ތިއްބަަވއިގެން މިކަން ނިންަމވާފައި މި

ކޮޅެްއ ުކޑަ ވަގުތު  ވަރަށް ުކޑައީ ކުރާ ގޮތަްށ ބަލާއިރު މިބަާލއިރު މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަތް  ާވ ަވގުތަށް ހޭދަކޮށްފައި

 މި އެކު ދޭހާ އާރި މެންބަރުންނަށް ހަމަ ، އަުޅަގނޑު ޢިއްޒަތްތެވީމާ. އެހެންއޮތީ މަސަްއކަތްކޮށްފަ  މިހިނދުކޮޅެއް

 .. ޝުކުރިްއޔާެދއްވުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ތާއީދުކޮށްދެްއވުމަށްކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައި އަނބުރާދަންނަވަނީ މި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި ނިމުނީ.  11.1 ން އެޖެންޑާ އައިޓަމުހިސާބު ޝުކުރިއްާޔ. މި

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއްކސްޕޯޓު، އިމްޕޯޓް ޤާނޫނަށް  79/31 އަށް. ޤާނޫނު ނަންބަރު 11.2ދަނީ  އަޅުގަނޑު މި -11.2

ހުށަހަޅަންޖެހެނީ  ރުޙަލާ ނިމި، މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ހުށަހެޅުން. މި ރިޕޯޓު ކޮިމޓީ މަ ،ގެަނއުގެ ބިލުއިޞްލާޙު

ނީ މަޖިލީހުން މިހާރު ވާްތތެރި މެންބަރުންނަށް މި ރިޕޯޓު ގަނޑަށް. މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން. ޢިއްޒައަޅު

 ގައި ައޅުގަނޑުމެްނ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީމެންބަރުންގެ އަތްޕުުޅގައި ރިޕޯޓު ާވނެ. ރިޕޯޓު. ޢިއްޒަތްތެރި ފޮނުވާފަ

ވުނު ފުރުޞަތާއި ންބަރުންނަށް ދެކޮމިީޓގެ މަސަްއކަތަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް މެ ކުޑައަކުން ކުރި މަަސއްކަާތއި އަިދ 

ނިންމުންތައް ވަރަށް ިނންމި ކޮމިޓީން  އެ ން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓ ބާްއވައި އެ ފުރުޞަތުަގއި އަުޅގަނުޑމެ

 ތެިރ މެންބަރުންގެ އަރިހަށް މި، އަޅުގަނޑު ތިޔަ ިޢއްޒަތްގަންަނވަން ހުންނާނެ. އެހެންވީމާލުކޮށް ފެނިވަޑައި ތަފްޞީ



  

ކުރުމަށް އަޅުގަނުޑ ށަހަޅަން. މި ރިޕޯޓަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް، ބަހުސްހުމުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ، 

ޢަބްދުއްރަޙީމު. މި ރިޕޯޓަށް هللا މެންބަރު ޢަބްދު މިހާރު ހުޅުވާލަން. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި

 ގަިޑއިރު ޮއންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  1ށް ކުރުމަބަހުސް

 

 ޢަބްދުއްރަޙީމް ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ިދވެހިރާއްޖޭެގ ެއްކސްޕޯޓު، އިމްޕޯޓު ޤާނޫނަށް  79/31 ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  ޤާނޫނު ނަންބަރު

ވާ ގޮތަށް ަބލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ކުރަްއވާފައިހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާުމޅި މަޖިލީބިލު މި ގެަނއުގެ އިޞްލާޙު

ދަންނަވަންޖެހެނީ މިއަދު މަޖިލީހުގެ ބަހުސްގެ  މި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް މިކަމާ ޖެއްސޭކަށް. އެހެން މިއަދަކު ނެތް މާ

ިވޔަސް  އެއް އޮތް ކަމަށް މީަގއި މަްއަސލަ ވަގުުތަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިޞްލާހެއް ވެސް ހުށަހެޅުން ނޫނިއްޔާ ދެން

 ،ކުރެވޭނެ ގޮތެއް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން

އެހެން  .ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެްއސަ ވާ ބައެއް ނިންމުންތައް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި

ާމއްދާ އޮތީ ކިހިނެއްތޯ. އެހެން  އެއް ނުވޭ. ކުރީަގއި އެ އިރުަގއި ަބއެއް މާއްދާަތކަށް ބައްލަވާަލްއާވފަ ބަދަލުތައް ގެނައި

ދިމާވާންޖެހުނީ ޙަޤީޤަތުގައި އިދާރީ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ރަނގަޅަށް 

ންނެވި ހުރި ނަމަ މިދެ ލިބިފައި ތައްގޮތަްށ ރަނގަޅަށް މަޢުލޫމާތު ގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެލިބިފައިނުވާތީ ކަމަށް ައޅު

މާފައި ވަކި ގޮތަކަށް ނިންވާ،  ނުވީސް. އެއީ މުޅި މަޖިލީހުެގ ސަބް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އެއް  ކަހަލަ މައްސަލަތައް ދިމަ

، ކޮށް. އެހެންވީމާ އް ނިންމިއިރުގައި ޙަޤީޤަތަށް ކުެރވުނީ ގޯސް ކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއި ގޮތެ އޮތް ކަމެއް އެއަްށވުރެ ރަނަގޅު

ފުރުޞަުތ  ހަމަ މި އިޞްލާޙުކުރުމުގެ، ދެން އަުޅަގނޑުމެން އަދިވެސް އުޅޭ. އެހެްނވީމާ އެކަހަލަ މައްސަލަތަެކއް އެބަ

އިމްޕޯޓް ޤާނޫުނ  ޕޯުޓ،ހޭ މި އެކްސްޖެ ދެން އަންނަ ދައުރެްއަގއި ެވސް ލިބޭނެ. އެކަަމކު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ

މި ޓީ ނަަގމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް އަޅުގަނޑުމެން .އެސް.ދަންނަވަންޖެހެނީ ޖީ ފާސްކުރަން. އެހެން މި

ކޮްށ ެނޭގ ައކަށް. އިްނޑިރެކްޓު ދަނީ ސީދާ ގޮތުން ެނގޭ ޓެްކސް މި ކުރަމުންބަދަލު ކުރަމުންދާ ޓެކްސްގެ ިނޒާމުބަދަލު

ށް ކޮއެއް. އެހެންވީމާ، އިންޑިރެކްޓު  ދަނީކީމި ކުރަމުން ޑުމެންގެ ޓެކްްސގެ ނިޒާމު ަބދަލު އަުޅގަނައކަށް ނޫން ޓެކްސް

ގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން ގޮތަށް މަދުާވއިރުަގއި އަޅު ޖެހޭ. ައދި އެ ަތއް ވީާހވެސް ޮބޑަށް މަދުވާން އެބަނެގޭ ޓެކްސް

ން ލުެޔއް ނުވަތަ މާފެއް ނުވަތަ ޑިއުޓީމުދަލުން ނެގޭ ޓެކްސްގެ  ކުެރވޭއިމްޕޯޓު އެކްސްޕޯުޓ، ދިވެހިާރއްޖެ އަށް އިމްޕޯޓު

. ހަމަ އެހެންމެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ސަރުކާރުން އެކި އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮުތގަ ލިބުމަކީ

ގޮތުްނ  އެ އެބަހުރި. ތައް ދެްއވާފައިގޮތަށް އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ މާފުކޮށް، ލުއިތަާކއި މާފު ދުވަސްވަރު އެކި ގޮްތގޮތަށް މި

ކުރާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ޑީސަލަށް ދެްއިވ މާފު. ޑީސަލް އިމްޕޯޓު ހަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަްނ ބޭނުންވޭ މި

މިލިޔަެނއްހާ ރުފިޔާ ސަލާމަތް. ެއއީ  250ވެްސ ވަނީ ަގއިމު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަމަމާފު 50ފަރާތްތަކަށް ޑިއުީޓެގ %



  

އަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސްެވރިންނަށް ދެވުނު ސަބްސިީޑ އެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑަށް ގޮތެްއގައި މި  ނުސީދާ

ޖެހޭ ވަރަށް ސާުފކޮށް ިމ ކަންތައްަތއް ަރއްޔިތުންނާ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން އެބަ 

ދަެލއްގެ ސަބަބުން ފަހަރެއްގަިއ ބަެއއް ެއކްސްޕޯުޓގެ ޤާޫނނަށް މި ގެނެވޭ ބަ ބަށް ކިޔައިދޭން. މިހާުރ އިމްޕޯޓުހިސާ

އެްއޗެހިން އަގުތަެކއް ބޮޑުުވމުގެ ފުރުޞަތުތަކެއް އޮވެާދނެ. ބައެއް ކަހަލަ މުދަލުން އަގުތަެކއް ބޮޑުވުުމެގ 

ފުރުޞަތުތަކެއް ޮއވެދާނެ. އެަކމަކު، އެ ފުރުޞަތުތައް އޮތޭ ކިޔާފައި މިއަދުން މިއަދަށް ައގުތައް ބޮުޑކުރުމަކީ އެންމެ 

ޑިއުޓީ ައގު ބޮޑުވި ެއްއޗަކުްނ ން ފަށާ ހިސާބުން ފެށިގެން އިމްޕޯޓުގަޅުކަމެއް ނޫން. ެއއީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަރަނ

ކަހަލަ  ގުޅުންހުރި ބައެއް ާބވަތްތަްއ މި ނަމަ، ސިނގިރެޓު ުނވަތަ އޫރުމަސް ނުވަތަ ރަލާ މިސާލަކަށް ދަންނަވަނީ

ޮއޭވ. އެކަމަކު، އެ ފުރުޞަތަކީ މި މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކޮށް  ކެއް އެބައެްއޗެހީގެ އަގުަތކެއް ބޮުޑވުުމގެ ފުރުޞަތުތަ

އް ނިންމި ގޮތް. އަޅުގަނޑުމެންަނކަށް ނެތް އެ އެއްޗެހިތަުކގެ އަގު ުކޑަކުެރވޭކަށް. ބަެއއް ބޭފުޅުން ވަނީ އެ އެްއޗެހިތަ

ވާތީވެ. އެކަމަުކ، މިއަދުން  ށް ނިންމާފައިޑިއުޓީ ބޮުޑކުރުމައަގު ޮބޑުކުރުމަށް ނިންމާފަ. ެއހެންވީމާ، މިދެންނެވީ އިމްޕޯޓު 

އެީއ ެއންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކޮށް  ވަންޏާ ކަމަށް މިއަދަށް ޭއގެ ބަދަލުތައް ގެެނސްފި

ން ގޮތުަގއި މިއަދު ކަމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑު ަޤބޫލުކުރާ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ

ކަމަށް  މިއަދަށް ވެސް މީގައި ހުރި ބައެއް މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރެެވމުންދާނެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ މުޅި ރޫޙަށް ބަލައިގެން

 ދާއިުރގައި  ގޮތަްށ ޢަމަލުކުރެވެމުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާނީ ވެސް. އަދި މި ،އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވެނީ

ޓަަކއި ވިޔަފާރިވެރިން  ވެސް އަގުހެޮޔކޮށް ިވއްކުމަށްދާ ވީހާޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ވިްއކާ މު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ 

ބޭފުޅުން މީެގ ކުރިން  ވެސް ަތއްޔާުރވާންޖެހޭކަން. ރައްޔިތުން އަތުން މިހާރު ސީދާ ޖީ.އެސް.ޓީ ެނޭގއިރުަގއި އެ 

ބޭފުޅުންނަކަްށ  އެ ވަންޏާ ން. އެހެންވާ ކަމަށްވެގެދަނީ މާފު ޑިއުޓީ އަށް ދަްއކަވަްނޖެހޭ ފައިސާ މިއަދު މިއިމްޕޯޓު

މަންޓެއްގެ ގޮތުަގއި ެއކަމަށް ރިފަރކުރެވޭކަށް. ނުކުެރވޭހާ ހިނދަުކ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި އިންވެްސޓު މިއަދަކު ނެތް އެއީ އެ

 ކުރުމަށް އިމްޕޯޓުބޭފުުޅންނަށް މުދާ  ބޭފުޅުންނަށް ފައިސާގެ ަތނަވަސްކަންހުރެ އަދި ހަމަ ެއހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެ އެ

ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ މުދާ،  ޖެހޭ، ވިޔަފާރިވެރިން އެބަ ބޭފުޅުން އެބަ ޓަކައި ލުއިަތއް ލިބެމުންދާތީވެ އެ

ކުރަން. ބޭފުޅުންގެ ސެޓަޕްތައް ގާއިމު  ޓަކައި އެ ރައްޔިތުންނަށް ވިްއކާ މުދާ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ައގުހެޮޔކޮށް ވިްއކުމަށް

ޮގތުގައި ވިޔަފާިރވެރިން ޙަޤީޤަތުގައި ަރއްޔިތުން އަތުން  އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޖެްއޔާ އެހެން ނޫންކަމަށް ވެއް

ކޮްށ މުދާ ވިްއކަނީކީ. ރައްޔިތުންނަށް ައގު ބޮުޑކޮށް މުދާ ވިއްކަނީ. ސަުރކާރަކުްނނެއް ނޫން ރައްޔިތުންނަށް ައގު ބޮޑު

 ބިލާ މެދުގައި ރުމަކީ ވަރަްށ މުހިްއމުކަމެކޭ. މި، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ބިުލ ފާސްކުއެހެންވީމާ

ބޮޑު ބަހުސަކަށް  ވާީތވެ މިއީ މާ ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މީެގ ކުރިން ބައިވެިރވެފައި ދިރާސާކުރަްއވައި

މުޅި  ދާންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޮމިީޓގެ މުޤަްއރިރުގެ ހައިސިްއޔަތުން



  

ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުކުރާ  އޮތް މި ތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ރިޕޯޓުހައިިސއްޔަ މުޤައްރިުރގެމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ 

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުއްޠަލިބު ހީމުތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާފަރެސްމާ

އްޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެިހ ޢި عليكم اسالم. هللا رسول على والسالم والصالة هلل الرحيم، الحمد الرحمن هللا بسم

އްދެްއ އޮންނަންވާނެ. ތެލުގެ ޑިއުީޓން ސަބްސިޑީޒްގެ ގޮުތގަިއ ހަރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ާވހަކަދެއްކުމުަގއި ވެސް 

ވާލުމެއް. ތަކުާރރުކޮށް މި މަޖިލީހުގައި ވެްސ ވާ ވާހަކަދަްއކާއިރު ެއއީ ަވރަށް ބޮޑު އޮޅު މިލިޔަން ރުފިޔާ ދީފައި 250

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަްށ  123 ދެންނެވީ އެބަ ކުރޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އޮުޅވާލުމެއް. މިހެން މި

ތިރިވީމަ ވެްސ ދިވެިހ  ޑޮލަރު 78 ވަރަށް މިއަދު އެްއ ހުރިއިރުަގއި ެތޔޮ ައގު ޮބޑުކުރި ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ފީފާ

 ބުނަނީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އަގުހެޮޔކުރުމަށް ވަރަށް ިވއްާކފައި މި ރުން ތެޔޮ ވިްއކަމުންދަނީ. އެހެން އެސަރުކާ

ނީ. މިހާވަަރްށ ެލވޭއިށް ނޫންތޯ ރަްއޔިތުންނަށް އޮުޅވަަވރަކަ ޓަކައި ިމވަރު ކޮށްދީފީމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މިހާ

ޑޮލަރަްށ  50 ޑޮލަރު ުކޑަ މިންވަެރއް. 50 ެއއީ ،ޑޮލަރަށް ކުަޑވީމާ 177 ޑޮލަރުން 138 ެލވޭނީ ބަަޔކަށް. އެއީއިއޮޅުވަ 

އެއް ވެސް ކުޑަކޮށްނުިދން. އެސް.ޓީ.އޯ އިން ދިވެހި  އަކުން ކުަޑވީމަ ެވސް މި ސަރުކާރުން އެންމެ ލާރި ތެޔޮފީފާ

މުން. ޢިއްޒަތްތެިރ ލައިލަދަީނ ފެ އިން ވެްސ ދިވެހި ރަްއޔިތުން މި ުރ ޓެކްްސގެ ދާއިރާ ދާއި ރައްޔިތުން ފެލައިލަމުން

އެ ދާއިރާަގއި ބޭރުން ޓަކައި ސަރުާކރުން  ިރޒަމް އިންޑަސްްޓރީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ދިނުމަށްރައީސް، ޓޫ

ރިސްޓުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް ކުަޑކޮށްފައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުން ނަާގ ޓެކްސް ބޮޑުކޮށްފައި މި އަންނަ ޓޫ

 އި އޮތީ. މިއީ ޙަޤީޤަތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިހެންވީއިުރގައި ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފަ

އް އަދި ގޮތަކަށެ ޯެގޮތަށް ނުދައްަކވާށޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންަނށް ފައިދާވާ ވާހަކަ އ ޓަކައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ އެ

ށް ތެުލގެ ސަބްިސޑީްޒ ކަނަޑއަަޅއިދިނުމަށް މި ސަރުކާރަކުންނެްއ ކޮށްދެްއވަޭއ. ދިވެހި ރަްއޔިތުންނައެްއވެސް ކަމެއް ނު 

ެއއް ނެތް. މަޖިލީހުން ކޮންމެ  ފަހުން މި ހުށަހެޅި އެއްެވސް ބަޖެޓެއްަގއި ހުށަހަޅާފަ މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަނޑު ައއި 

 ވެސް މި ންބަރުން. އެން ކަނޑަައޅާފައި ޮއތީ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެއަމިލި 150 ،ންއަމިލި 100 ފަހަރަކު

ެލވެނީ. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއީ އިެލވެީނ އަދިވެސް އޮުޅވައިވެސް އަިދވެސް އޮުޅވަ މަކުއުޅެނީ  ނުދީގެން. ެއކަ

، މިކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާތީ މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ޤަތް. މިއީ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާޙަޤީ

 ެވސް ަޤބޫލުކުރަން މި ބިލު ފާސްެވެގން އަންނައިުރގަިއ ިޑއުޓީން އެތައް ަބެއއް އުނިެވގެންދާނެ. ރައީސް، އަުޅގަނޑު 

 ގޮތުން ައޅުގަނޑަށް ޔަޤީންކުެރވޭ މި  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ިވޔަފާރީގެ މާަޙއުލު ބައްޓަންވެފަިއ އޮތް

ުޑވުމަށްފަހު ރާއްޖޭަގއި މުދަލެއް އަގު ބޮ ވެގެންތޯ. މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ެއްއވެސް ލުޔެއް ނުލިބޭނެ. ކީއް 

 ކަުމަގއި  ުރފިޔާ އަށް ިވއްކާ ަދގަނޑު މާދަމާ ޑިއުޓީ ކުަޑވި 150 ދިޔައީ. ނުދާނެ. ތަނަކުންތޯ އަގު ދަްށވެެގންކޮން



  

 ނުކުރާނެ. ެއއީ ޓަކައި ައޅުގަނޑަށް ޔަޤީްނ އަގު ހެެވއް ދިއުަމށް ކުޑަެވގެންދާ ުކޑަެވގެން 15% ވިޔަސް އެއިން އެންމެ

، މި ޙަޤީަޤތުގެ މަްއޗަށް ބުރަާވއިުރގަިއ ހެން ސަބަބެކޭ ކިޔާނެ. އެހެންވީމާޑޮލަރު ބޮުޑވެގެންނޭ ނޫންނަމަ ކޮންމެވެސް އެ

ކައިރި  ،ކުރާ ަމސައްކަުތގެ ނަތީޖާ ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަކަށް ފަސޭަހ މުސްތަޤުބަލެއްަގއި އަޅުގަނޑުމެން މި

ނެ. އެކަމަުކ، އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރާ މަަސއްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. މުސްތަޤުބަލެއްގަިއ ނުލިބޭ

ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންަނށް ފަސޭހަވާނެ

އެކީ އަުޅގަނޑު ތަކުރާުރކޮށް ، އެހެންކަމާ އްޒަތްތެރި ަރއީސްތިބީ. ޢި ގައި މިހުޓަަކއި ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީ އެކަމަށް

އެ ވިާދޅުވުމަކުން ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އެ ެއއްެޗއް . ނުލާށޭ. ސާފުކޮށް ވިދާުޅވާށޭއިނީ ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުވަދަންނަވާ

 ގޮަތކަށް ވިދާުޅވާޭށ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ބަލައިގަެނވޭ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞޫމުޢުމަهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާއި

އިމްޕޯޓް ޤާނޫނަްށ  ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެްކސްޕޯޓު، 79/31 ޤާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ޑިއުީޓ ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުުމގެ ގޮުތން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އިޞްލާޙުގެނެސް އިމްޕޯޓު 

ހިސާބަށް އައުން ވަރަށް ލަްސވެއްޖެއޭ.  ގޮތުން ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މި ބިލު މި ވާ ބިލާ ބެހޭ ފައިމި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ބޮޑަށް ވެސް ލަްސވެއްޖެ. މި ބިލު އަސްލު އަންނަންޖެހެނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ައއުމުގެ ކުރިން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މާ

ެގ ތަަކށް ބަދަލުގެނެވި. އެމް.ޑީ.ޕީ ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ އައިޓަމުއުޓީޑިކުރެވި، އިމްޕޯޓު ފުޑިުއޓީ މާވެގެން އިމްޕޯޓު ޤާނޫނަކަށް

އްެޗއް ައގު ހެޔޮވާނީ، ޑިއުޓީ ކަނޑާަލިއގެންނޭ އެއްކަވަމުން އައި ވާހަަކ އިމްޕޯޓުފަރާތުން އެތައް ދުވަހެއް ވަްނދެން ދަ

ައގު ހެޮޔވާނީ މި  ހިގެންނޭ އެްއޗެޑިއުޓީ ކަނޑާލައި ިއމްޕޯޓުައގު ހެޮޔވާނީ،  ހިޑިއުީޓ ކަނޑާަލއިގެންޭނ އެްއޗެއިމްޕޯޓު

ހިސާބަށް  މި  ވަނީ. ކޮންމެއަކަސް މިހާރު މި ބިލު ނުލިބި މިހާރު މިދޮގު ދެނެަގންނަން ފުރުޞަތު ވާހަކަިއގެ ތެދު

ގެ ފަރާުތންނާއި އިދިޮކޅު އެހެން ަފރާތްތަކުން މަސައްކަްތކޮށް ައޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑެިތ އަިއއިރު ޑީ.އާރު.ޕީ 

ގޮތެއްަގއި ގެދޮރު ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެްއޗާއި މި ެއއްޗެހި   މި ބިލަށް ގެނެސްފިން. ޢާއްމުބަދަލުތަކެއް

ވާ ބޭނުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް ލީ ޢާއްމުކޮށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބެއަށް ތިރިކޮށްފަ 0%އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ 

އަީކ  ައށް ގެނެވޭތޯ. ރާއްޖެ 0% ިވޔަސް ނުންާވ އެްއޗެއް ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭ ކަންތައްތަާކއި ެއްއޗެއްާސއި

ާވއިރު ރާއްޭޖގެ އުފެްއދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުެގ  ކޮށްގެން ައޅުގަނޑުމެން އުޅެންޖެހޭ ޤަުއމަކަށްމުޅިންހެން އިމްޕޯޓު

 ން ިޑއުޓީ ކުރިން އޮތްގޮތަށް ަބއެއް ެއއްޗެހި އެއް ލިބޭނެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މަަސއްކަތްެތރިންނަށް ކޮންމެވެސް ފައިދާ

އަށް ސަރުކާރުން ތިރިކުރަން  0%ޑިއުޓީ ނުަނގާ ގޮތުން އިމްޕޯޓު ވަރަށް އަުޅގަނޑުމެން ބާްއާވފައި ހުންނާނެ. އެ

އަށް އިތުުރކޮށްފަިއ ދަނޑުވެރިންނަށް ރަނގަޅު  15% މަސައްކަތްކުރި ެއއްޗެީހގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ

ޮގތަށް މިހާރު މި ޢިއްޒަތްތެރި  ޓަަކއި ދަނޑުވެރިންގެ މަަސއްކަތަްށ ރަނގަޅު ައެގއް ލިބޭގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށް



  

، ާރއްޖޭަގއި ޢާއްމުކޮށް ހެއްދޭ މޭވާތަްއ ބޭރުން ގެންނަންޏާ ޑިއުޓީ ވަނީ. އެހެންވީމާ މަޖިލީހުން ވޯޓުދީ ފާސްކޮށްފައި

ވެރިންނަށް އެކަށީގެްނވާ އަެގްއގައި އެ ެއއްޗެހި އެއް ދައްކަންޖެހޭނެ. އެހެން އެ ޑިއުޓީ ދެއްކީމަ ރާއްޭޖެގ ދަނޑު

އެކު އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އަނެއް ކަމަކީ މި ބިލަށް މި އެއާ ތު ލިބިގެްނދާނެ. ދެން ހަމަވިްއކުމުގެ ފުރުޞަ

ނެގުމަްށ ްކޗަރކުެރވިގެން ދިޔައިރު ޑިއުީޓ ކަމުެގ ދާއިާރގަިއ ވެްސ ރީސްޓްރަގެނައި ބަދަުލގެނައިުރ ފަތުރުވެރި

، ިމ ކަންޖެހޭ ސަރުކާރަށް. އެހެންވީމާބޭފުޅުން ވެސް ފުދޭވަރެްއގެ އެްއޗެއް އިތުރަށް ދައް ބަދަލުތަކެއް ގެނައިމަ އެ

ކަމަށް އެ ެދއްކި ވާހަކަ ައޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ަގއިމު  ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިާލ ހެދި އެްއޗެއް ައގުހެޔޮވެދާނެ 

ެވސް  ހާ އަވަހަކަްށ ޤާނޫނަކަށް ަބދަލުވެގެން ދެން ކިރިޔާ ވީ  ،ސް، މި ބިލު ައވަހަށްކަށަވަރުކުރަން. އެހެންނަމަވެ 

ރިން ވެސް މި ބިުލގެ ރޫޙަްށ ރައްޔިތުންނަށް ލުެޔއް ލިބޭނީ. އަުޅގަނޑުމެން ުއއްމީދުކުަރނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާިރވެ

ކަމަށް.  ވެސް ައުގތައް ތިރިކުރަްއވާނެ ބޭފުޅުން ބުދީ މި ގެނެވިފައި ހުރި ޑިއުޓީން ދަށްކުެރވުނު އަަދދަށް އެހީތަރު

އެއް  ، މި ބިލުެގ ސަބަބުްނ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވަނީ. ެއހެންވީމާ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ޖީބަށް ވަރަށް ބުަރވެފައި މި

ރާ ވާހަކަ ގޮތަށް ބިލު ފާސްކުރަން ތާއީދުކު ވާ އަށް މިހާރު މި ފާސްވެފައި ކަމަށް އުއްމީދުކޮށް އަުޅަގނޑު ފުރިހަމަ ވާނެ

 ދަންނަވަން. 

 

 ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޤާނޫނަށް މި ގެނެވުނު  އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އިމްޕޯޓު އެކްސްޯޕޓު

ކަމަްށ  ށް ުލއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެނަމަ އަުޅގަނުޑމެންގެ ރައްޔިތުންނަ އެްއކޮށް މި ފާސްކުރެިވއްޖެ ތަކާއިޞްލާޙު

ނީ ލު ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ ކުރީަގއި ނޫޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ކުރުމުގެ ކުރީަގިއ އަދި މި ބި

ން މުހިއްމު ދައުރެްއ އަދާކުރަންޖެހޭ. ެއއީ އެހެން މިނިސްޓްރީ  ނުވަތަ އިކޮނޮމިކު ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހުގައި ސަުރކާރުން

އަިދ ށް ދަށްކުރިއިރުަގއި އަ 0%ޑި ަކހަލަ ބައެއް އެްއޗެހިން ނޖެހެނީ އާދެ، ތަކެތީގެ ައގު ލަކު ނަވަން މިދަން

 25ށް ދަށްކުރިއިުރަގއި %އަ 0ނަގަމުންދިަޔ އެްއޗެްއސަށް ިޑއުޓީ % 25ޑީގެ އިތުރުން ދަނަގޑު އެްއޗެހީގެ %ނލަކު

ވެސް އަގު ެހޔޮެވގެން ހިނަގއްޖެ.  100އްަބއި ެއއްޗެހިން %މި ދިޔައީ ބަެއއް އެްއޗެހިން އަގު ކެނިޑގެން. އަދި އަނެ

އަގުތައް ގެންނަ ބަދަލު  އެހެންނަމަވެސް ދެން ބަލަންޖެހެނީ މި ސަރުކާރުން ކިހާވަރަކަށް ބާޒާރުަގއި ވިޔަފާިރވެރިްނ މި

ޙަޤީޤަތަކީ ިމއަދުގެ ިމ ބޮޑަށް ބަލަންޖެހޭ އެްއޗެއް. ެއކަމަކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ  ކުރޭތޯ؟ އެީއ ވަރަށްމޮނިޓަރ

ކަެމއް ނޫނީ އެަފދަ ޤާބިލުކަމެއް ނެތްކަން. ެއއީ ބާޒާުރގައި ިމއަދު ހުރި ކަން އެވަުރގެ ކުޅަދާނަސަރުކާރުގެ ނެތް

އެްއޗެްއގެ ައގު މާދަމާ ބެލޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ވެސް މި ބޭފުޅުންގެ ނެތް. އެއީ ކޮމްިޕއުޓަރެްއ ހުރެއްޖެއްޔާ ޭއގެ ހާޑުަބިއ 

ންފުންޏަކުން ގެެނއްަސ . ނޫިނއްާޔ އެ ހުންާނނީ އެ ކޮންމެވެސް ޔުޓިލިޓީްޒ ކުހެން ކޮންެމވެސް ތަނެއްގަނާނީ އެއޮން

އެޗް.ޕީ ނޫންނަމަ އެން.އީ.ސީ ނަމުގައި ގެންނަ އެއްެޗއް ގެންނާނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ކޮންމެވެސް ތަނަކުން  .އޮންނާނީ



  

ލަތު ހުންނަ ހާންާނނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ތެރޭ ގެނެއްސަ ހު ަގއިއޮޅުވާލާަފއި އޮންނަ ެއއްެޗްއ ތެރޭ

ެވއްޖެްއޔާ  ކަމަށް ގުިޅގެން އަުގ ހެޔޮވެއްޖެޑުމެންނަށް މި ެގނެވުނު ބަދަލާ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ، މާދަމާ ެވސް އަުޅގަނ

ކަމެއް ނެތް. އާދެ، އަުގެގ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޔަީޤން. އެަކމަކު މިކަން ކުރާނެ ކަމާ މީގެ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ

އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ، އަދި ސަރުކާރު ވެްސ  ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާިއރުގައި އެމް.ީޑ.ޕީ

ގުޅިގެން   ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާވަނަ މާއްދާގެ އެ ބުނަނީ 96ބުނަމުންދަނީ ތިމަންނަމެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގޮތުން މި މަޖިލީހުން ވަނީ މަސްވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ  . އެ ވިދާނޭ މަޖިލީހަށް ފެންނަ ބަދަލެއް ގެނެރައްޔިތުންގެ

ހަމައަށް އަިއއިރު ވެްސ  ެހންނަމަވެސް އެ ަފއިސާ މިައދާ. އެމިލިައން ރުފިޔާ ހިމަނުއްވާފަ 100ޓަކައި  ދިނުމަށް

 މަސްވެރިންގެ ދުވަހު ނޫނީ ކޮންމެވެސް ދުވަހެއްެގ މަސްވެރިންނަށް ދޫނުކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ވިދާޅުވަނީ

ގިނަ ފައިސާ ދެމޭ. އެހެން ވިދާުޅވެފައި ދެން މި  މުނާސަބަތެއްގައި މި ވިދާުޅަވނީ ކީކޭތޯ؟ ތިމަންނަ އެއަށްުވރެ މާ

 50ނީ. %އޭ މި ވިދާުޅވަ 50ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ؟ ތިމަންނަމެން އޮންނާނީ ތެލުން ޑިއުޓީ ަކނޑާލާފައޭ. ކިާހވަރެއްތޯ؟ %

 5. އެހެންވީާމ، %5ައީކ % 50ގެ %10ަނގަނީ. % 10ން ަނަގނީ ކިހާވަރެއްތޯ؟ %އޭ ވިދާުޅވާއިރު އޭގެ

ތިއީ ބޮޑުވަެރއް.  ކަނާޑލާފައޭ. ރައްޔިތުންނަށް ނޫނޭވާ އޮޅުވާލަން 50ބުނަނީ ތިމަންނަމެން އޮންނާނީ % ހެޔޮކޮށްފައި މި

ސް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެްއ މީހުންނަށް ކުރެވޭ ކަެމއް ވެ އެމި މީހުންނަށް، 

ކަހަލަ މިކަން ބަލައި  ނޫންނަމަ ސަރުކާރުން މި ދެންނެވި ންމިނިސްޓްރީ ވެއްެޖއްޔާ އިކޮނޮމިކު ކަމަށް އޮެވއްޖެ

އަދު އަޅުގަނޑުމެން މި . އަދި މާދަމާ މި ޑިއުޓީ މިުޅގަނޑުމެން ތެރޭ ގާއިމުކުރެވެްނޖެހޭނޭކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އަމޮނިޓަރ

ފަހުަގއި ެއ  ުގޅިގެްނ މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރާ ދުވަުހ މާލޭ ބާޒާރުގެ އެްއޗެހީގެ ހުިރ އަުގ ނެގުމަށް ރާ ފާސްކުރުމާފާސްކު

މި ގެނަިއ  15ނޫނީ % 25 %އަާގއި ގުިޅގެން ތަޞްދީޤުކުާރ ދުވަހުން ފެށިގެން އިމްޕޯޓުުކރާ މީހުންގެ ައގުތަކަށް

ވަންޏާ މި  ކަމަށް ނުކުރެވޭވަންޏާ އެކަން މޮނިޓަރ ަކމަށް ރުން ބަަލންޖެހޭނެ. އެ ކަން ނުބެލޭގެނޭތޯ ސަރުކާބަދަލު

ެއއްކޮށް ިނޒާމީ އަުޅގަނޑު ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާ  . އެހެންވީމާ،ެއއް ނުކުރާނޭ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ރަްއޔިތުންނަކަށް ފައިދާ

ިއގެ ތެދުކަމެއް ހުރީތީވެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެއް ވެސް ނުނަާގ އަޅުގަނޑު މި ދެއްކި ވާަހކަ މައްސަލަ

ލަތުގެ ވާހަކަ ދެއްކި ދެއްކުަމކީ ހީކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާނީ. މި ސަރުކާރުގެ އޮުޅވާލުމާއި މަކަރާއި  މަޑުމަޑުން ތިބީ

ހިސާބުން އަޅުގަނޑުެގ  ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރާތީވެ އަޅުގަނޑު މި ކަމެއް ކަމަށް އެ ވެސް ޤަބޫލުކުރާއެއީ މި މެންބަރުން 

 ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.12
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ށް އެހުން. ށް ވޯޓަ. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމ12ަދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ހިސާބުން އަޅުގަނޑު މި ޝުކުރިއްާޔ. މި

ައީކ  ލައެއް. އެއް ަމއްސަ މައްސަލަ 3އޮތީ  މި އައިޓަމަށް މި ދިޔައީ ިމހާރު. މިއަދު ވޯޓަށް ދަންނަަވން މި

 ރުވުމުގެށް ޒިންމާދާވާ ދައުލަުތގެ ޚަރަދަ މަދު ޢީސާ ހުށަހަޅުއްވާފައިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްކެނދިކުޅުދޫ ދާއި

އަށް  އްޖެފުޅެއްަގއި ރާއޮތީ ފުރަމާނަ ދަތުރު ކަމަކަްށ މި މެދު ވޯޓަށް ދެންނެވުން. އަެނއް ބިލު މަޖިލީހުން  ބަލައިގަތުމާ

 ސިންގު  ންއެކްސެލެންސީ ޮޑކްޓަރ މަންމޯހަވާ އިްނޑިާއގެ ބޮުޑވަީޒރު ހިޒް  ޒިޔާރަތްކުެރއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި

ބެހޭ މާ އެރުވުވަތުކުރެްއުވމަށް ދަޢުއި ތަޤުރީރުރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޒިާޔރަތްކުރަްއވައިރަ

ން ންޑިއާ އޮއިއޮފް  މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދަ ރިޕަބްލިކު އޮފް ތީ ޓްރީޓީ ބިޓްވީން ދަ ރިޕަބްލިކުމައްސަލަ. ދެން މިއޮ

ާދެގ ނަ މާއްވަ 115ޤާނޫނުައސާސީގެ  މިނަލް މެޓަރްސގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެމިއުޗުއަްލ ލީގަލް އެސިސްޓެްނސް އިން ކްރި

ްސ ވެވާ ގޮުތގެ މަތިން ވޯޓަށް ދެންނެވުން. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން  )ފ(ގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގައި 

ނޑު އެންމެ ފަހު( އަޅުގައަރުވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްށްލެްއވުމަށް އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތުކޮނދެވަަޑިއގެން ކާޑުކޮޅުަތްއ ޗެކުއިށީ

ވެސް  ރި މެންބަރުންހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ރުގެ ފަރާތުން... ނަވަނީ، ސަރުކާދަން ފުރަތަމަ ވޯޓަށް މި

ދަންނަވަނީ  ރު ވޯޓަށް މިައޅުގަނޑު މިހާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ކޮށްލުމަށް ދަންނަވަން. ދެވަަޑިއގެން ކާުޑކޮޅުތަްއ ޗެކުނއިށީ

 ލަުތގެއުވާ ދަ ސާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިޢީޙްމަދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ 

ަތކަްށ ގަންނަވާ ގޮމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި  ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

  ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 

 ]ްވޯޓުދެްއވުނ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ސާ.ޢީރު އަޙްމަދު ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަކެނދިކުޅު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 67 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 49 ވޯޓު ދެްއވީ:

 12      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 03     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

މުން، އެހެންކަ. 61ަ ލޖުމް. 31 ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު. 61 ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 ލަުތގެއުވާ ދަ ސާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިޢީޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ 

ާވ  ަގއިހުގެ ގަވާއިދު މަޖިލީެއުކ  ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާ

 ށް މި ކަމަށް ނިންމަން. ދެން އަޅުގަނޑު ވޯޓަ އަށް މި ބިލު ފޮނުއްވިއްޖެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ ންމަތި ގެގޮތު

ހިޒް ރު ާއގެ ބޮޑުަވޒީއިންޑިވާ  އަށް ިޒޔާަރތްކުރެްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ދަންނަވާލަނީ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްަގއި ރާއްޖެ

 އި މަޖިލީހުގަރަްއޔިތުންގެ އިމަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރަްއވަ ްނެގ ރައްޔިތު ގުސިން އެކްސެލެންސީ ޑޮކްޓަރ މަްނމޯހަން

 ްއވުމަށް.ކަށް ވޯޓުދެމެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަ ެއރުވުމާތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް ދަޢުވަތު 

 

 ]ްވޯޓުދެްއވުނ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 67 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 65 ޓު ދެްއވީ:ވޯ

 00      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 01     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހެންކަމުން، ފުރަމާނަ . 65 ޖުމްލަ. 33 ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު. 65 ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

ވާ އިންިޑާއގެ ބޮޑުަވޒީރު ިހޒް އެްކސެލެންސީ ޑޮކްޓަރ  ވަން ހަމަޖެހިފައިއަށް ޒިޔާރަތްކުަރއް ދަތުރުފުޅެއްަގއި ރާއްޖެ

 ރީރުކުރެއްވުމަށް ފެންނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤު އިންގެ މަޖިލީހަށް ޒިޔާރަތްކުރަްއވަ ރައްޔިތު ސިންގު މަންމޯހަން

ގޮތަށް މުޅި މަޖިލީހުގައި  ފާސްވެއްޖެ. މި ކަމަށް ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން

ޒީުރ މަޖިލީުހގައި އިންިޑާއގެ ބޮުޑވަ ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްވިކަން އެއީ މި

ގެ ހިތުގައި މަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން  އެރުވުމަށް އަދި އެށް ދަޢުވަތުސިންގަ ޑޮކްޓަރ މަންމޯހަން

ތިބި މިންވަރު ފާހަގަެވގެންދިަޔ ކަެމއް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  އޮތް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއި އަުޅަގނޑުމެން އެކަމަށް އެދި

އެުކ  ތަުކގެ ލީޑަރުންނާދަކުރެްއިވއްޔާ ޕާލެމްޓްރީ ގްރޫޕުގޮތަށް އިރާ އެއް ޅުަގއި ފާޅުކުެރއްވި ޝުޢޫރުތަކާމިއަދު ވާހަކަފު

އެއް ދެންނެވުމުގެ ހުރިހާ މަސަްއކަތެްއ  މަޖިލީހަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާ ށް އިންިޑއާެގ ބޮޑުަވޒީރަށް މިމަސައްކަތްކޮ



  

ބެހޭ ަރސްމީ ލިޔުން އިންޑިާއގެ  އަޅުގަނޑު ކުރަމުން ގެންދާަނން. އަޅުގަނޑު އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ މިއަދު މިކަމާ

ވާހަކަ ދަންނަވާލުމަށްފަހު ދެން ވޯޓަށް  ނުވާނަން. މިން ފޮމަތި ގޮތުގެވި ރުކާރަށް މަޖިލީހުން ތިޔަ ނިންމެސަ

 ރިޕަބްލިކު ދިދަނީ. އެއީ ްޓރީޓީ ބިޓްވީން  އޮތީ. ދެން އޮތް އައިޓަމަްށ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަން އޮތް މައްސަލަ މި

ލް ރިމިނައޮފް އިންޑިއާ އޮން މިއުޗުއަލް ީލގަލް އެިސސްޓެންސް އިން ކް ރިޕަބްލިކު ދި އޮފް މޯލްޑިވްސް އެންޑް 

މަތީން ދިވެިހ ގެ ާވ ގޮތު  ާމއްދާގެ )ފ( ގެ ދެވަަނ ނަންބަރުަގއި 115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގެމެޓަރސްގައި ިދވެހިރާއްޖޭ 

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަށް  މާްއވުތަޞްދީޤުކުރެއި ރާތުން ސޮއިކުަރއްވަ ސަރުކާރުގެ ފަ

  ވޯޓުދެްއވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 ]ްވޯޓުދެްއވުނ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 67 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 52 ވޯޓު ދެްއވީ:

 08      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 04     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުން، ޓްރީީޓ އެހެންކަ. 60ަ ޖުމްލ. 31 އަދަދުފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ . 60ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ންްސ ލް އެސިސްޓެއޮފް އިންޑިާއ އޮން މިުއުޗއަލް ލީގަ މޯލްޑިވްސް އެންޑް ދި ރިޕަބްިލކު އޮފް ރިޕަބްލިކުދި ބިޓްވީން 

ެގ ތު ވާ ގޮ ގައިމާއްާދގެ )ފ( ގެ ެދވަނަ ނަންބަރު 115ެ އިން ކްރިމިނަލް މެޓަރސްގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަާސީސގ

ބުން ހިސާ ޖެ. މިތަޞްދީޤުކުރެްއުވމަށް ފެންނަ ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްވެއްއި ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއިކުަރއްވަ  މަތީން

 ނިމުނީ.  12އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 

 .ތައް އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް . 13

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

 ން މިއަދު ކުރިއަށް ގެ ދަށުއް. މިއަިއޓަމުއިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތަ .13 ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 

ރި މެންބަުރ ހިމެނޭ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެަގއި 10.1 ފުރަތަމަ މިއޮތީ އެޖެންާޑ ައއިޓަމު ގެންދަން އެންމެ

ނަށް ޤާނޫބެހޭ  ރިޒަމާދިވެހިރާއްޭޖެގ ޓޫ 2/99 ވާ ޤާނޫނު ނަްނބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މަދު މުޖްތާޒުއްމުޙަ

 ތް އަުޅގަނޑު ގޮ ވަގުތު ާބކީ ހުރި (ސް ކުރިއަށް ގެންިދއުން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހުހުބިުލގެ ބަގެަނއުމުގެ އިޞްލާޙު

އިރު. ޖުމްހޫރީ ޓުމިނެ 5 ައށް ޕީ.އޭ .އިރުމިނެޓު 17 އަށް އިރު. ޑީ.އާރު.ޕީމިނެޓު 6 ައށް އެމް.ޑީ.ޕީދަންނަވާލާނަން. 

އަަކްށ  . ވަިކ ޕާޓީވަނީ ހަމަވެފަ އޮތް. ޤައުމީ ޕާޓީެގ ަވގުތު ސިކުންތު އަިދ އެބަ ދެާސޅީސް  ،ވަގުތު ގެ ޕާޓީ

ާރގެ ލުފުށީ ދާއިެއއް ވި ބެހޭ ަމްއސަލަ ވަނީ. ނިޒާމާ ނިސްބަތްނުވާ މިހާތަނަށް ދެ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވާަފއި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު.  

 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

  ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފު

. އް ނުދައްކަންއެ  ައކަށް ވާހަކަ ރަނގަެޅއް ނޫން. އެއީ އަދި ައޅުގަނޑެއް އެއަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ މަޢުޫލމާތު 

 އުޅެނީކީ.  ެވސް ނޫން މި އެކަމަުކ، ވާހަކަ ަދއްކާކަށް

 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 (ުތކޮޅަކަށްފަހު. )ަވގުކަވާފަގޮތުން ވާހަކަފުުޅދައް ބިލާ ބެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ަގއި ަވނ2011ީ އޮގަްސޓު 23

 .ތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމުއެއް ޭއދަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޙްމަދު ސަލީމުއިރާގެ މެންބަރު އަ އޭދަފުށީ ދާ

ތްތެރި ކު، ޢިްއޒަ. އެކަމަނޑު އޮންނާނެ ފުރުޞަތަށް އެދިފަންނާނެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިފައި އިނގޭތޯ. އަުޅގަ އަޅުގަނޑު އޮ

 ރައީސްގެ ވާހަކަފުުޅގައި އަމިްއލަ މެންބަރަކު ނެތޭ ވިދާޅުވިހެން އަޅުގަނޑަށް ީހވާތީ.



  

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ިކ  ދެންނެވީ ވަދެންނެވީކީ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ސާފުވެވަޑައިުނގަތީ. އަޅުގަނޑު ނޫން މި ނޫން، ނޫން. އެހެނެއް

ރުންނޭ. ވަނީ ދެ މެންބަ ބަތްުނވާ ެމންބަރުންގެ ތެރެއިން މިހާަތނަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާަފއި ސްޕާޓީއަކަށް ނި

ތެރި ރާގެ ޢިއްޒަތްއަރުވަމުން ގެންދާނަމޭ. ހުޅުމީދޫ ދާއިގަނޑު ފުުރޞަތުެމންބަރަކަށް އަޅު އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ކޮންމެ 

 އަުރވަން. ސް ލަބީބަށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތުލްޔާއިމެންބަރު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ލްޔާސް ލަބީބުއިހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

އެކީ   މެންބަރުން ވަރަށް ޖަޒުބާތާ`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަކީ ަވރަށް ގިނަ ޢިއްޒަތްތެރި

ޤައުމު ތަރައްޤީކުރަން  ވާ ބިލެއް. ައޅުގަނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މި ވަރަށް ގިނަ ވާަހކަފުޅުދައްަކވާފައި

ލަަތށް ވެސް ގެއްލުންނުވާ ޮގތަށް އަދި ވިޔަފާރިކުރަްއވާ އުކުާރއިރު ދަ އަޅުގަނޑުމެން އެކި މައްަސއްކަތްތައް

އޮްތ  ،ެގއްލުންނުވާ ގޮތަށް އަުޅގަނުޑމެން ހުރިހާ ކަމެއް ބައްޓަްނކުރެވެން އޮތްވަަރކުންވެްސ ންނަށް ވިޔަފާިރވެރި

މިންވަރަކުން ކުރުމަީކ ެއކަްނ ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުކަުމގަިއ އަުޅގަނޑު ޤަބޫުލކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިުލގަިއ 

ކަމުަގއި އަުޅގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ.  ވާ ކަންތައްަތއް ޓިފައިވާ ގިނަ ކަންަތއްތަކަކީ އެ ހަމައިން ނެއް ހުށަހެޅިފައި

އެއް ނޫނީ ޤައުމަށް ލިބެންޖެހޭ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ޤައުމު ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ

ުޅގަނޑުމެްނ ޤައުުމގަިއ ެއކި ފަރާތްތަކުން ކުާރ މަސައްކަތްތަކަށް އަ ،ކުރާ  ޓަަކއި މި އެްއ ހޯދުމަށް އާމްދަނީ

ގަނޑުމެން ޤައުމަށް އެހީތެރިވާންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އެހީތެރިކަން ައޅުގަނޑުމެން ބަހައްޓަންޖެހޭނީ އަޅު

ވަންދެްނ  އަހަރު ބިލުގެ ސަބަބުން އުނިކުރެވޭ ކުީލގެ ތެރޭގައި ދެ ވަރަށް. މި ބިލަށް ބަލާއިރު މި  ެވގެންވާ ކެރިކުޅަދާނަ

ން ޮޑލަރުގެ ކުލި އެބަ އުނިކުެރވޭ. އަޯިރީސް މިލި ތސަތޭކަ ،ން ޑޮލަރުއަތިރީސް މިލި ސަޭތކަ ާވއިރު ށްފައިކުލި އުނިކޮ

ން ޑޮލަރު ެއބަ އުނިކުރެވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި އައަށް މިލި ސްކަންޖެހޭ ފަސްދޮޅަޮގތުގައި ދައް  އަދި އޭެގއިތުރަށް ޖުރުމަނާ

މަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ޤައުމަކަށް ކެތްކުެރވޭެނ ން ޑޮލަރު އުިނކޮށްލުއައްތަ މިލިރައީސް، ގާތްގަނޑަކަށް ދުިއސަ

އެއް އަުޅގަނޑުމެން މި  ަގއި ަހތަރުބައިކުޅަ އެއްަބއިެގ އާމްަދނީތުގެ ބަޖެޓުލައުައީކ މި ދަ މާނަ ކަމެއް ނޫން. ޭއގެ

ން. ޖެހޭ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ޤައުމަށް ވިސްނަ ، އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ލުން އުނިކޮށްލަނީއޭ. އެހެންވީމާބި

ބީ. ަތކެއް ަބއެއް ބޭފުޅުން ނަންގަވާފައި ތިތަކެއް ބޯޅަ ވަްއޓައިގެން ރިސޯޓުޖެހޭ ރިސޯޓު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ 

ލަތަްށ އުބޭފުޅުން ދަ ން ައޅުގަނުޑމެން އެނެހެދިގެ އް ނެންެގވި ބޭފުޅުންނަށް ރިސޯޓުތައެ ބޯޅަ ަވއްޓަިއގެން ރިސޯޓު 

ލަތާ އުދަ ،ސަރުކާާރ ވާހަކަދައްަކިއގެން ނޫން. ކޮށްދިނުމަކީ އެކަން ކުރެޭވނެ އުސޫލެއްފުއްކަންޖެހޭ ފައިސާ މުޅިން މާދަ



  

 ކަމެއް. އެކަން ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަ އެ  އަށް ެއހެން ގޮތްތައް ހޯދުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ވާހަކަދަްއކަިއގެން އެ

 ރައްީޤކުރަްއވަން އުޅުްއވާ ފަރާތްތަކަށް ެއކި ތައް ތަވޭ. ސަރުކާރުން އެ ިރސޯޓު ވެސް ފަހިކޮށްދީފައި ކަމުގެ މަގު

ފަރާތަކަށް  ވެސް ވަނީ އެ އަދި އޭގެ އަލިމަގުަތއް  .ވެސް ދަނީ މަސައްކަތްކުަރމުން ހޯދަދިނުމަށް  ގޮތްގޮތަށް ލޯނު

ކަުމގަިއ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިންސާުފން އެކަން ކުެރވެނީ އި ިމކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ . އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގަދީފައިހޯދަ

ިއ ތައް ހަދާފަސައްކަތް ރިސޯޓުަގއި ލޯނު ނަގަިއގެން އެ މަރޭޓު ފަރާތްތަުކން ބޮޑު އިންޓްރެސްޓު އްނުބެލެވޭނެ. ބައެ

ފުން އެކަން ކުީރކަމުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ނުބެލެވޭނެ. ައޅުގަނުޑގެ ވާހަަކ ޞާއެބަވޭ. އެހެންެވއްޖެްއޔާ ިއން

ނަވާލަން އޮތީ ައުޅގަނޑުމެން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އާމްދަނީ ހޯދާ ގޮތްތަކަށް ވެސް އަުޅގަނޑު ދަން ނިންމަލާމުން

އަށް ލިޭބ އާމްދަނީ ގާްތގަނޑަކަށްހެން  މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ ރަނގަުޅ ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ

ކަ ދަންނަވާލަމުން އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ބިަލށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަ  ، އަުޅގަނޑު މިށްލުމުގެ ފުރުޞަތެކޭ. އެހެންވީމާބަންދުކޮ

 ކުރުކޮށްލަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ުރ ތެރި މެންބަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

ރާނީ ނޑު ޤަބޫލުކުހުށަހެޅި ކަމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު އެ މަނިކުފާނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ، މި އިޞްާލޙަކީ އަުޅގަ

ްއ ކަންަތއްތަކެ  ސިނާޢަތު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނުގެ ވެސް ވިސްނުންފުޅުގައި ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި

ކަްނ ކަިއ ެއ ކަންަރއްޔިތުންނާ ހަމައަށް ނުވަަތ ރާއްޖެ ތަަރއްީޤކުރުމަށް ޓަ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން ދިެވހިރާއްޖޭގެ

 ނޑު... ސް، އަުޅގަފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަނގަޅު ިވސްނުމެއްގެ ދަށުން ކުރަްއވާފަިއ ވާ މަސައްކަެތއް ކަމަށް. އެެހންނަމަވެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙީމު.ޢަބްދުއްރަهللا ގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ާމފަންނު ހުޅަނ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމު هللا މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

ވާ  ވަނަ މާއްާދގައި މި ބުނަނީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި 97ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫީނ އަސާސީގެ 

ޤާނޫނެއްގައި ވާ ގޮތުެގ މަތިން މެނުވީ ވެރިކަން ހިންާގ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންތައްަތކުްނ ކުރެ ކަމެއް ކޮށްގެންުނވާނެ 

ދައުލަތުެގ މުދާލާިއ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާިއ ހޭދަކުރުން. ށ. ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އެއް ހޯދުމަށް ެއްއވެްސ  -1އެވެ. 



  

ވަނަ  71އެއްެޗއް ނެގުން. މި ގޮތަްށ އޮތް ކަމެއްަގއި އަދި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ޓެކުހެއް ނުވަތަ އެ ނޫންެވްސ 

މާއްދާގެ )ށ(ަގއި މި އޮތީ ޓެކުހެއް ނެގުމަށް ނުވަތަ ޓެކުެހއް އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުންނޭ. 

ފަރާތުން ސްޕޮންސަރކޮށްގެން އުޅޭ ބިލެްއ.  މިއީ ހަމަ ސީދާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދަށްކުރުމަށް ޓަކައި އިދިކޮޅު

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ތެރެއިން މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެގެން ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެކަން 

ފާހަގަކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މިަކން ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު 

ޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަަކއި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ީމގެ ކުރިން ވެްސ ވަނީ ފޮުނވިފަ. އަދި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓ އި

އަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ބިލެއް ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މަޖިލީހުގަިއ މި ގޮތަްށ އިދިޮކޅު ފަރާުތން ހުށަހަޅައިގެން ބަލަ ެއއް 

 ތެރި ރައީސް.ނުގަނެވޭނެ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތް

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތުން ވަނީ ރިޔާސަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތިޔަ ނެންގެވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. މި ކަމުގައި މިހާރު

ދާނީ ގެންރިޔަށް ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފަ. ފެށިއިރު ވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން، ގޮތެއް ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، ބަހުސް ކު

 ށް. އަޅުގަނޑު. މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަން، ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ދި ކާރުން އަކައި ސަރުއާދެ، ައޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ޙަޤީޤަތެްއ މި ސިނާޢަތު ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަ

 ރާތްތަކަށްފަކުރީގެ ސަރުކާރުން ވެސް ައދި މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ެވސް ރަށްތަކެްއ އަުޅގަނޑުމެްނ ހަމަ ކެނޑިނޭޅި 

ްއކަން ން ވާހަކަދަދެމުންދާކަން އަޅުގަނޑުމެން ެއންމެންނަށް ވެސް އެަބ އެނގޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ތަްނކޮެޅއް މި ތަ

 ގާއިުމކޮށްދެއްވާ. އޭރުން އަުޅގަނޑަށް ވާަހކަ ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ. ފަސޭހަ މާޙައުލެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މު.ޢަބްދުއްރަޙީهللا ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ާމފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމު  هللاމެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 



  

ޞްލާުޙކުރުމާ އި 2/99އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއގެ ގޮުތގައި މި ާފހަގަކުރަނީ މަޖިލީހުގައި މި ޤާނޫނު، 

ލު ޖިލީހަށް ބިބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރެވިފައި ވާ ގޮތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަ

ށަހަޅާ ބިލެއް. ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަކީ ސަރުކާރުން ހު 2/99މުން އަންނަނީ ސަރުކާރުން. ހުށަހަޅަ

 ގޮތަކަްށ ނީ. އެްއވެސްއަދި އެ ގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ބިލެއްމެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަކަށް މީގެ ކުރިން ގޮސްަފއި ވަ

ލީހުެގ ، މުޅި މަޖިމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށިފަހުންނެއް. އެހެންވީމާ އެހެން ކޮމިޓީ ައކަށް ނުދޭ، މި މަޖިލީހުގެ

ގަނޑު މި އީސް. ައޅުކޮމިޓީ އަށް މި ދަނީ ދައުލަުތގެ އާމްދަނީއާ ގުޅުންހުރި ބިުލތަކެއް ކަމަށް ވާތީެވ. ޢިއްޒަްތތެރި ރަ

 .. ޝުކުިރއްޔާއެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަންދަންނަވާ ނުކުތާ ފާހަގަކުރަްއަވއި، މީގެ ަމއްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށދެއްވުމަށް 

 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން. މި ނުގަންނަތާ އެއް ކަމަށް ރިޔާސަުތން ބަލައެއްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ތި ނެންގެވީ ނިޒާމީ ނުކު

ލީހުގެ އި ވަނީ މަޖި ނިންމާފަ. އެަކން ނިންމާފަމައްސަލަިއގައި ވަނީ، ރިާޔަސތުން މި ކަމުގައި ވަނީ ކުރިްނ ވެސް ގޮެތއް

 ޓެކުހެއް ނެގުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ބުނަނީ 71ގަާވއިދާއި ޤާނޫނުއަާސސީގެ ިއމުގެ ތެރޭގަ. މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ 

މާއްާދގަިއ  ނަވަ 274ނުވަތަ ޓެކުހެއް އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތައް ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުންނެވެ. ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ނެފައި ބު ކަމުގައި ޓެކްސް ނުވަތަ ޓެކުހެއް ކަމުަގއި ބުނެފައި ވަނީ، އޭގެ މާނަ މި ދަންނަވަނީ. ޓެކްސް ނުވަތަ ޓެކުހެއް

ފީ އެއް  ގާ އަގެްއ،އެ ވަނީ ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ނުަވތަ ކޮށްދެވޭ ކަމަކާ ގުިޅގެން ަގވާއިދާ ެއއް ގޮތް ވާ ގޮތުގެ ަމތިން ނަ

ކުން ނުވަަތ ތަ ޖަމާޢަތަަޔވަިއ، ދަުއލަތަށް އާމްދަނީ އެްއ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ފަރުދެްއގެ އަތުްނ ނުވަނުވަތަ ުކއްެޔއް ފި

މަށް ށަހެޅޭނެ ކަޝަޚްސަކުން ސަރުކާރަށް ނެޭގ ކޮންމެ ފައިސާއަކަށެވެ. އެެހންވީމާ، މި މާނައިގެ ތެރޭގަިއ މި ބިލު ހު

ނަށް ވެސް މި ގޮތުގެ މަތިން އަުޅގަނޑުެމން ބަހުސް މިހާތަ  ރިޔާސަތުން ކުރިން ވެސް ާވނީ ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ،

އަޅުގަނުޑ  ކުރިޔަށް ގެންދިަޔއީ. މި ކަމަކީ ކުރިން ވެސް އަުޅގަނުޑމެން ބަހުސްކޮށް ނިންމާފައި ވާ ނިންމުމެއް.

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ

ވަަނ މާއްދާެގ )ށ(ަގއި ވަރަްށ  70ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަަނ  5ސާފުކޮށް ބުނެފައި އެބަ ވޭ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެްނވަނީ މަޖިލީހަށް ކަމަށް. އަދި 



  

ގައި ވެސް މި ޤާނޫނުައސާސީަގއި އެބަ އޮތް އިނގޭޯތ. ދެން އެ ވިދާޅުވާ ަމއްސަަލ އަކީ ރިޔާސަތުން ތި އޮީތ މާއްދާ

ވަކި ރޫލިން ެއއް ދެްއވާފަ. ދެން އެކަން ތަފްޞީލުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު އިތުުރ ވަގުުތގެ ބޭނުންހިފައިގެން 

 ނޑު ދަންނަަވން އޮތީ މި ޤާނޫނަކީ... އިތުރު ކަމެއް ކުާރކަށް ބޭނުމެްއ ނެތިން. އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ޮތއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތަކުަގިއ ހުރި މާއްދާ ހޫމުގެ އިތުރުން މި ހުށަހެޅިފައި ވާ އިޞްލާޙުގެ ފަހަތުގައިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓެކްްސެގ މި މަފް

ހި ދައުލަތަށް ންޏާމު ދިވެއެބަ އޮތް ދައުލަތަށް ދައްކަްނޖެހޭ އެތަކެއް ޖޫރިމަނާތަކެއް ކެންސަލްކުރާ ވާހަކަ. އެހެންަކމަށްވަ

ފު ްއޗަކާ ޚިލާއެނުއަސާސީެގ ހަމަހަމަކަމާއި ހުރިހާ ދަރައި އޮތް ހުރިހާ އެންމެްނގެ ދަރަނި މާފުވާންޖެހޭނެ. މި ޤާނޫ

 އެްއޗެްއ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަްނ މާ، ދެން މިނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ޫނން. މި ކަމުގަިއ މި ވަނީ ރިާޔސަތުން ވަކި ގޮެތއް ނިންމާފަ. އެހެންވީ

 ކުިރޔަށް ރުގެ ވާހަކަ. ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ޢާމިއަޅުގަނޑު ގެންދާނީ ކުިރޔަށް މި ގޮތަށް

 ގެންދިޔުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

އް މަ ފުރުޞަތެކަށް ވެްސ ހަޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ މި މަޖިލީހުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަ 

 އެބަ އޮތޭ އެ ބޭފުަޅކު ބޭނުންާވ ކަމެއް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. ުހޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު. 



  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކެވުްނ:ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެއް 

ކްސް ނުވަަތ ޓެ ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން  274ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ޭވ ުކއްޔަީކ ދެ ޓެކުހެއް ކަމުަގއި ބުނެފައި ވަނީ ދެޭވ ޚިދުމަތެއް ުނވަަތ ކޮށްދެޭވ ކަމަކާ ގުިޅގެން. ރިސޯޓުތަކުގެ 

މުަގއި ކީ ޓެކްސް ކަމެްއ ނޫން. އެކަމާ ގުިޅެގން އަންނަ ކުްއޔާއި އެހެނިހެން ފީތަކަޚިދުމަތެއް ނޫން. ނޫނީ ކޮށްދެވޭ ކަ

އްތޯ ށްދެވޭ ކަމެމީގެ މާނައިގެ ތެރޭަގއި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ރިސޯޓުތަުކގެ ކުއްަޔކީ ެއއީ ދެވޭ ޚިދުމަތެްއތޯ ނޫނީ ކޮ

 އަޅުގަނޑު ުސވާލުކޮށްލަން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަރިހުން ބޭުނންވަނީ.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދުވަހު ވެސް  މި ކަމުގައި ވަނީ ރިޔާސަތުްނ ވަކި ގޮތެއް ނިންމައި، ބަުހސް މި ހިސާބަށް ގެނެއްސަ. މި ބަހުސް ފެށި

ހުގެ މާފަ. މަޖިލީވަނީ މި ކަމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ބަހުސަކަށް ގޮސް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއގަިއ ަވކި ގޮތެއް ނިން

. އް ުނކުރެވޭނެތެެރއަކުންެނއް ރިޔާސަތުން ވަކި ގޮެތއް ނިންމުމަށްފަހު އިތުރަކަށް މި ކަމުގައި ބަހުސެގަާވއިދުގެ 

މަދު ންބަރު އަޙްއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އިތުަރކަށް މި ފުރުޞަތެއް ނާުރާވނަން. ކުޑަހުވަދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެ

  ދުއްރަޙީމު.ޢަބްهللا  ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޢާމިރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މާފަންނު ހުޅަނގު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްރަޙީމު هللا މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

އް ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި މި ވަނީ ދައުލަތުެގ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަ  115ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ކަނޑައަަޅއި، އެ ސިޔާސަތުަތއް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ ިއދާރާތަކަށާއި މުއައްސަސާަތކަްށ އަންގަިއ، އެ ތަންތަނަށް 

ބޭނުންވާ އިރުޝާދުދިނުމަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަސްއޫިލއްޔަެތއް ކަުމގަ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަެތްއ 

ކަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުންނެއް އަދި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު އޮތް ކަމުގައި ިވޔަސް ކަމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއްގެ ެތރެއަ

ވެްސ ުޅގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީގެ ކުރިންމި ގޮތަކަށް ސިޔާސަތުގެ ތެެރއަކަށް ނުވަެދވޭނެ ކަމަށް އަ

ސިޔާސަުތގެ ތެެރއިން އަންނަންޖެހޭ ެއއްެޗއް. އަކީ ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތުތަުކގެ ތެރެއިން، ޓޫިރޒަމާ ބެހޭ  2/99



  

އެހެންވީމާ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާނެތި މި ތަނަށް މި ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށާއި އަދި މަޖިލީހުން ތި ދެއްވާ، މިހާރު 

ރާިލ އަޅުގަނޑުމެން ރިޢާޔަތްކޮށްފަިއ ވާ ނުކުތާތައް މުގުރާފައި މަޖިލީހުން ދެއްވި ޕޮއިންޓު އޮފް އޯޑަރތައް މުގު

މައްސަލަ ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ ބޭނުންވޭ ބަލައިލަން. ެއއީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ނެތި ިކހިނެއްތޯ އެ ކަންަތއްތައް އެ 

 ގޮތަށް މަނިކުފާނަށް ނިންމޭނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ، މި ުހރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ތެރި މެންބަ އެއް ނޫން. އިށީނދެވަޑައިގަންަނވާ! އަުޅގަނޑު ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ކީ. މި ސަބު ވަގުތަ މުގެ ވާހަކަދަްއަކންވީ މުނާޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މީކީ ނޫނޭ މި ކަ

މި  މާ، މިހާރުއިޞްލާޙު ހުށަހެޅިގެން މި ހިސާބަށް ދިޔައިުރގައި ވެސް ަހމަ މިކަން މި އޮތީ ބަލައިގެްނފަ. އެހެންވީ

އް ނިންމި  ވަކި ގޮތެއުޅެނީ ތަފާތު މައްސަލަ އެއް މީގައި ނިކުމެގެން. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަދި

ޅާ ދާުޅވި ބޭފުވިކަމެއް ނޫން. ބަހުްސގެ މަރުަޙލާ. އެ ބަހުސް އަުޅގަނޑު ުކރުމަށް ޓަކައި، ައޅުގަނޑު ަދންނަވާނީ އެ 

 މި ތަނުގައި އަށް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެްއެވސް މާއްދާ އެއް ދައްަކވައިަބލާށޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު

ދަވަީނ ން އެ ގެންްއވެސް މާއްދާ ެއއް. ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ކުރަްއވަމުތަމްސީލުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ އެ

ކާިއ މާ، ޤާނޫނުތައެ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާަހކަައކީ އެ ގޮތަށް އެ ކަްނކަން، އިނގޭތޯ. އެހެންވީ

. މި ތަފާތުތައް ނޑުމެންނަށް މީގައި އެބަހުރިޤާނޫނުއަސާސީއާ ބެހޭ ގޮތުްނ ވާހަކަތައް ަދއްކަމުން ދާިއރުގައި އަުޅގަ

އަދި މި  ތް ބިލެއް.އޮބިލަކީ ވެސް މި ބިލު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވިސްނުންހުރި ގޮތް ހާމަކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާފައި 

ންމާ ން ނިޖިލީހުބިލު ޤާނޫނަކަށް ވީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ބިލު ބިލަކަށްވެ، ޤާނޫނަކަށް ވެެގން ދާނީ މަ

 ގޮތެްއގެ މަތިންނޭ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(



  

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 

 ގުުތކޮޅަކަށްފަހު()ވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ތޮްއޑޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ޑޫ ތޮއް  ިއގަންނަވާ!އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއށީނދެވަޑަ

ގަންަނވާ! ށީނދެވަަޑއިދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ތޮްއޑޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އި

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތތްޯެިރ މެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެން

 ށަހެުޅއްވިހުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ، ިދވެހިރާއްޭޖެގ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ޤާނޫަނކީ ސަރުކާރުން 

ވީމާ، ފަ. އެހެންޤާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ޤާނޫނަށް މިހާރު ވަނީ އަމިއްލަ އެތައް ފަރާތަކުން އިްޞލާޙު ހުށަހަޅާ

 ކަށް ވެްސ މިޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ މިއީ މި މަޖިލީހުން ހަމަޖައްސާފަިއ ވާ އުސޫެލއް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ މީހައަ

 އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭނެ...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ ޢިއްޒަރާގެ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިށީނދެވަޑައިގަްނނަވާ! )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ފެލިދޫ ދާއި

ބަރު ތްތެރި މެންމެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަ

ގަންނަވާ! މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ހުުރމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް އަޅުގަނޑު ނަސޭހަތްތެރިވަްނ. އިށީނދެަވޑައި 

  ނަޢީމު.ހޭ މައްސަލަ އެއް، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔޫސުފުއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ނިޒާާމ ބެ



  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު ނަޢީމު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނު މަ ހުށަހެޅު ފުރަތަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވިދާުޅވި ފަދައިން މި ިއޞްލާޙު

 މަށް ގޮތެއް ދުވަހު މި ޚިލާފު ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އުފެދިފަ. އެހެންނަމަވެސް ރިޔާސަުތން ވަނީ މި ކަ

ތްތަކުން މިއްލަ ފަރާނިންމަވާފަ. ސަބަބަކީ، މި ބިލަކީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލެއް ކަމުގައި ިވޔަސް، މި ބިލަށް ވަނީ އަ

ސް ެއޅިފަ. ށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްވައި ބަަލއިގަެނފަ. އެހެންވީމާ، ވަނީ އުޫސލެއް ކަނޑަ ވެމިހާރު މި މަޖިލީހަ

މަވެސް . އެހެންނަސަރުކާރުެގ ފަރާތުން، މި ބިުލގެ ވާހަކަ އެްއ ނޫން. ފުރަަތމަ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ބިލު ވާހަކަ މި ބުނީ

ޓު  ބިލަށް ވޯހިވަޑައިނުގަންަނވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި މިތާ ތިއްބެވި ބައެއް ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ހިތްޕުޅުހަމަޖެ

އް މި ބިލު ހާ ވާހަކަ އެނުދެއްވުމަކީ އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ކަމެއް. ކުެރވިދާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް ހިތުގައި ހުރި ހުރި

ކީ ން މި ބިލަވަހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ަވގުތު ދެްއކުމަކީ ެއއްގޮަތކަށްެވސް ރަނގަޅު ކަެމއް ނޫން. ައޅުގަނުޑ ނުދަންނަ

ހާރު މި ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލެކޭ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބިލަކީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލެކޭ. އެހެން

ން ވަނީ ންވީމާ، އެކައޮތް އިޞްލާަޙކީ އަިމއްލަ މެންބަރަކު ނޫނީ ޕާޓީ އެްއގެ މެްނބަރެއް ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާެޙްއ. އެހެ

ލާޙު ނެ. މި އިޞްބަލައިގަނެފަ. އުސޫލެްއގެ ގޮުތގައި ކަނަޑައޅުއްވާފަ. އެހެްނވީމާ، އެކަްނ ކުރިއަށްދާމި މަޖިލީހުން 

 ވެސް ބަލަިއގަނެވޭނެ. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާެގ އިއް ބާރަށު ދާނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޚިޔާލުފުޅެއް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެ 

 އްޒަތްތެރި ޢި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

 މެންބަރު އަބްދުއްރަޙީމު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު



  

ނީ ލަން ބޭނުންވަަރީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަކޮށްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

ގެ ހުރިހާ 2/99މިއީ އިޞްލާުޙ މިހާރު ބަލައިގަެނގެން މި އިޞްލާޙާ ެމދުގައި ދެން ޢަމަލުކުެރވޭނީ ކިހިނެއްތޯ. 

ރުކާރަށް ސަށް މި ދަނީ ޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓ އަކަޤާނޫނުތަކަކަކީ މުޅި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީ ައކަށް ދާންޖެހޭނެ ެއއްެޗއް. މު

އަށް.  ހުގެ ކޮމިޓީ އާމްދަނީ އެއް އިތުރުވާ ނުވަަތ އުނިކުރާ ކޮންމެ ކަމަކާ ގުޅޭ ކޮންމެ ބިލެއްމެ މި ދަނީ މުޅި މަޖިލީ

ޏާ ެއ ވަން އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި ަދންނަވަނީ ސަރުކާރު ނޫން ެއހެން ބަޔަކު ެއ ގޮތަްށ ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް

އި އިޞްލާޙެއް މި ތާނގައި ބަޙހސެއް ނުކުރެވޭނޭ، ަމޖިލީހުގެ ޕްރެސީޑެންސް އޮްތ ގޮތުންނެއް. މަޖިލީހުގަ

 މި ބިުލ ށް ވަންޏާމުޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިުދގެ ެތރެއިންނާއި އަދި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫުލގެ ތެރެއިްނ ބަލަިއފި ކަމަ

ށްލަން ނޑު ފާހަަގކޮތާކު ނުކުރެވޭނެ. ދެވަނަ ނުކުތާ އެްއގެ ގޮތުަގިއ އަޅުގަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މި

ްނ ނުއަސާސީ އިބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ އެްއވެސް މެންބަރަކަްށ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ވެްސ އަދި ޤާނޫ

ން ތި އެހެންމެ ބާެރްއ. އަދި ހަމަ ވެސް ނުދޭ ބާެރއް، ަދއުލަތުެގ މައިގަނޑު ސިާޔސަތުތައް ަކނޑައަޅާކަްށ. މިއީ ނުދޭ

ސާސީަގިއ ނީ ޤާނޫނުއަވަނަ ނުކުތާެއއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މާފުކޮށްދެންޏާ މާފުކޮށްދޭންޖެހޭ

ށް އް. ފުލެޓައެ ބުނާ ހަމަހަމަކަން އޮންނަ އުސޫލުންނޭ. ހަމައެކަނި ިރސޯޓުތަކަކަށް ނޫނޭ މާފުކޮށްދެންޖެހޭނީކީ އެ

 ގޮތަށް ހެންވީމާ، އެރިނުދެއްކޭ މީހާ އަށް ވެސް މާފުކޮށްދޭންޖެހޭނޭ. އެހެން މީހުންނަށް ވެސް މާފުކޮށްދޭންޖެހޭނޭ. އެލާ

 ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވަންޏާ...

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނެ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނިޒާީމ މައްސަލަ އެއް ނަްނގަަވިއގެން އުޅުްއވަނިކޮށް ނުނެންެގވޭ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

އީސް ރައްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުބައި ޕްރެސިޑެންސެއް ތި ސެޓްކުަރއްވަނީ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އާމްަދނީ ހަމަ ޢި

. އެ އް ނުދޭނަންްއވަްނވެގެން ިތ ވިސްނަނީ. އެހެްނކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން ެއ ފުރުސަތެބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ނޮޅާލަ

ނީ މި ދަންނަވަ ފުރުސަތު މި ތާނގައި ދެވޭނެ ޖާގަ އެއް ނެތް މިއަދަކު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް...

 



  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރަކު ެއއް ނެންެގވޭނީ އެހެން ޢިއްޒަ ބެހޭ މައްސަލަ ދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ނިޒާމާކުޑަހުވަ

! ަޑއިގަންަނވާ ވާހަކަފުޅު ދަްއަކވަނިކޮށްނެްއ ނޫން. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިށީނދެވަ

ންނަވަން. ދައަޅުގަނޑު  ހުގެ ގަވާިއދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށްކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މަޖިލީ

ތަށް ލުން ފުރުސަމަޖިލީހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރަކަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްަސލަ އެްއގައި ފުރުޞަތުދީފައި އޮްއވާ، އަ

ކީ މި މަޖިލީހަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދިަވޑަިއގެންނެވޭނީ އެ މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަިއ ނިމުނީމާ. އެހެންވީމާ،

ންނު ގަނުޑ، މާފަސަމާސާކޮށް އަުޅގަނޑުމެން ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ މަޖިލީހަކަށް ނެހެދޭނެ. އަޅު

އި ިތ މައްސަލަިއގަ ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން، ިނޒާމާ ބެހޭهللا ހުޅަނގު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 ކަވަމުން ގެންދާ ވާހަކަފުުޅ ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް. ދައް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޢަބްދުއްރަޙީމު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ތާ އަީކ  ނުކުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ނިޒާމީ މައްސަލައިަގިއ މި ފާހަގަކުރަނީ ދެ ނުކުތާ އެއް. އެއް

 ވަންޏާ އިފި ކަމަށް މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގަާވއިދުގެ ދަށުންނާއި އަދި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުގެ ދަށުން ބަލަ

ލީހުގެ  މުޅި މަޖިދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫރިޒަާމ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މި ދާންޖެހެނީ  99/2

ނިކުރުްނ ން ނުވަތަ އުމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް  ދާން މި ޖެހޭ ސަބަބަކީ ެއއީ އާމްދަނީ ެއއް އިތުރުކުރުކޮމިޓީ އަށް. މުޅި 

ށް ޓަަކއި. މަދުކުރުމަ އޭގެ ޯެޭރގައި ހިމެނޭތީވެ. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ިއޞްލާޙުތައް ހުށަހަޅާފައި ހުރީ އާމްދަނީ އެއް

ލޯރ ޖިލީހުގެ ފް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ެއބަ އޮތް، މައެކަމަކު މި އިޞްލާޙު ފާްސެވގެން އަންނައިުރގައި

ނީ ށްމެ އާމްދައަށް ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް ވަންޏާމު. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުެގ ތެރެއިން އެބަ އޮތް ކޮންމެ މެންބަރަކަ

 ޤާނޫނުގައި އެލަރަށް. މިލިައން ޑޮ 2އިތުރުކުރުމަށް ޓަކަިއ، އަނެްއކާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރެންޓު ވެސް ޖެއްސިދާނެ 

ޑެންސަްށ ހިމެނޭ އެހެން މާއްދާ އަަކށް އިޞްލާޙުގެެނވޭ މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް ޢަމަލުކުރެެވމުންދިޔަ ޕްރެސީ

 ބަލައިފިއްޔާމު. އެހެްނވެ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ...
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ބެހޭ މައްސަލަ ކުރުކޮށް ވިދާުޅވެދެްއވާ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ



  

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޢަބްދުއްރަޙީމު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރި ޒަތްތެ. ޢިއް މި ބިލު ބަލައިގެންފި ކަމަްށ ވަންޏާމު ދިމާވާ މަްއސަލަ އަކީ، ދައުލަުތގެ އާމްދަނީާއ އޭ މި ގުޅެނީ

ތުަގއި ގޮތާ އެއްގެ ރައީސަށް އެނގިަލއްވާނެ ދަުއލަތުގެ އާމްދަނީގައި ޓޫރިޒަމް ހިއްސާކުރަްއވާ ޕަސަންޓޭޖު. ދެވަނަ ނުކު

 އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރަނީ... 
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު ވިސްނިއްޖެ... އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ތި ވިދާޅުވި ާވހަކަތައް މިހާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޢަބްދުއްރަޙީމު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ިއގަނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުގެ ދެވަނަ ނުކުތާ އަުޑއައްަސވާ. ދެވަނަ ނުކުތާ އަކީ ދައުލަތުގެ މަ

ބަރަކަށް ްއވެސް މެންންޖެެހނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅަ

ސަތުަތްއ ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ވެސް އަދި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ެތރެއިން ވެްސ ނުދޭ ދައުލަތުެގ މައިގަނުޑ ސިޔާ

 މި ނޑުމެންނަށްޚްތިޔާރު ލިިބގެންދޭ. ިމއަދު ައޅުގަކަނޑައެޅުުމގެ އިޚްތިޔާެރއް. އެހެނެއްނޫން، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އި

ޒާީމ މާ، ެއއީ ނިފެންނަނީ މި ބިލުގެ ތެރޭގައި މި އޮތީ ދައުލަތުގެ މަިއގަނުޑ ސިޔާސަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންކަްނ. އެހެންވީ

 މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ޖެހޭ މިހާރު ނިންމައިދޭން...
 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރި ތި ވިދާޅުވި ވާހަކަތައް ނޯުޓކުެރވިއްޖެ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 



  

 ޢަބްދުއްރަޙީމު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ކު ބަހުސެއްވޭނޭ. މި ބިލާ މެދު މިތާއެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑގެ ވާހަކައަީކ، މި ބިލު މިތަނަކަށް ބަލައެއް ނުގަނެ

ގައި ހަމަ ްސ މަޖިލީހުނުކުރެވޭނެ. ީމގަިއ މިއަދު ަހމައެކަނި ހުށަހަޅާފައި އޮތީ ާއމްދަނީތަކެއް ދަށްކުރުން ކަުމަގއި ވިޔަ

  ފުރުސަތު.މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޖެއްސުމުގެ 2މިިލއަން ޑޮލަރަށް މިހާރު ހުރި ތަންތަން  1ރަޢުޔު އޮވެދާނެ މީަގއި 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރި ތި ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާ...

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޢަބްދުއްރަޙީމު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ްސ.އެހެންވެގެން އެ ބަލަިއގަތުމުެގ ފުރުސަތުދީގެންނުވާނެ ރައީ

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި ިނޒާާމ މެ އެ ނެންގެއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން

ަފއި އުިމއްޔާ ބަލާޕޮއިންޓާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ައޅުގަނޑު ޔަ 3ޕޮއިންެޓްއ ފާހަގަކުރަްއަވއިފި. ެއ  3ބެހޭ ނުކުތާގަިއ 

ޭހ ބެށް ނިޒާމާ ޖަވާބެއް މި އަރުވަނީ. ޖަާވބެއް އެުރވުމަށްފަހު ކުރިއަްށ ގެންދާނަން. )ަވގުުތކޮޅަކަްށފަހު( އިތުރަ

ޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ތެރެއިން ދެވެން އަންނަނީ އަޅުގަނޑަށް ދެންމެ އެ ނެންގެވި ނި

ޮކޅެްއ ރަން ަވގުތު. އެހެންވީމާ، ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މިކަން ޝޯޓްއައުުޓކުމައްސަލަ އަށް ޖަވާެބއް އެުރވުމަށްފަހު

 ދެއްވާތި! 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ޖަލްސާ ހުއްޓާލުން.

 



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތު ހޯދަން ރު މަޢުލޫމާމައްސަލައެއްަގއި އަުޅގަނޑު އިތު އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަުތގައި ދެންމެ ނިޒާމާ ބެހޭ

ހު ވެސް ލުޖެހުމަށްފަބެލިއިރު، އެ މަސައްކަތްކުރަުމން ދިޔައިރު މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ވަނީ ގެއްލިފަ. އަދި ކޯރަމް ރަނގަބީ

ން. ދެން މާލަދުެގ ޖަލްސާ މި ހިސާބުން ނިންމިނެޓު ބެލިއިރު ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ އަުޅގަނޑު ގަސްުތކުރަނީ މިއަ 5

 ގައި. 9:00މަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވާ ހޯ 2011އޮކްޓޯބަރ  24މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންާނނީ 

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب هلل والحمد
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