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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް .بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ރި މެންބަރުންޢިއްޒަތްތެ 21ތިއްބެވީ  އިގެންއަށް ހާޒިރުވެވަޑަ މިވަގުތު ޖަލްސާ

 

 .ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުންދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު .3

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . 2012/1/5/އޖމިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ނަންބަރަކީ،  -3.1

 . މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.2

 

 .ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4

 

  :ކެވުންޔާސަތުން ވާހަކަދެއްރި

ށް ޔުގެންޑާގެ އަ 5މަހުގެ  ން އޭޕްރީލްއި 31މަހުގެ ޗުރމިދިޔަ މާ. ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން. 4އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ  އަށް ސާމެންޓްރީ ޔޫނިއަންގެ އަހަރީ ޖަލްވަނަ އިންޓަރ ޕާލި 121އި ބޭއްވި ވެރިރަށް ކަމްޕާލާގަ

ކޮމިޓީ އޮފް ވިމެން  އެ އެސެމްބްލީގައި ކޯޑިނޭޓިން. އައީ އެކު އެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮއްސަ މިވަފުދަކާ 

ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޤައުމުތަކުގެ އިއްތިފާޤުން  ޔޫގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކު.ޕީ.ށް އައިޕާލަމެންޓޭރިއަންސްގެ މެންބަރަކަ

ވަނީ هللا ޢަބްދު ގޮތުގައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ގެލިބިވަޑައިގެން ކެންޑިޑޭޓެއްއީދުތާ

މި . ޔޫގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގެ އިއްތިފާޤުން.ޕީ.ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހޮވިވަޑައިގަތީ އައި. ހޮވިވަޑައިގެންފަ



  

ޤައުމުގެ ހުރިހާ އަންހެން  151ޔޫގައި ހިމެނޭ .ޕީ.ޢިއްޔާ އައިޓުތަކުގެ ޖަމުލިމެންއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޕާ ކޮމިޓީ

ޢިއްޔާގެ މަޤާމަކަށް އަހަރުވީ މި ޖަމު 123. އެއް ޕާލަމެންޓްރީ މެންބަރުން ތަމްސީލުކުރައްވާ ކޮމިޓީ

ވަޑައިގަންނަވަނީ މި ހިމެނިهللا އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ޢިއްޒަތްތެރި . ންނެވި ފުރަތަމަ މެންބަރުކަމުގައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެ ޢިއްޔާޖަމު

އި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޔާހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަ

ދަންނަވާލަނީ މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި. ބާދު ދަންނަވަންއަށް ތަހުނިޔާ އާއި މުބާރަކުهللا ދުބްޢަ

ގައި 1:33. ގ1ަކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓ1:33ީ. ގޮތް ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

. ގ3ަކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ބިލު ދިރާސާކުރައްވާ ކޮމިޓ ގެބާތުޤޫޤާނޫނުލްޢުގައި 1:33. ގ2ަ ކޮމިޓީ ކޮޓަރި، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

، ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓ11:15ީ. ގ1ަކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ބެހޭ ކޮމިޓީ އްސަސާތަކުގެ ކަންތައްތަކާއަގައި މިނިވަން މ11:15ު

، މަޖިލީހުގެ ކުޑަ ކޮމިޓީ އި މުޅިގ14:33ަ. ގ2ަކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، ޓީކޮމި ޒުގައި އިމްތިޔ14:33ާ. ގ2ަކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

  .ގ3ަކޮމިޓީ ކޮޓަރި ، އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި ސަރުކާރުގެ މައްސޫލިއްޔަތު 14:33. ގ1ަކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

މަތިން މަޖިލީހުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 121ގެ އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ގައި މ4.2ި -4.2

އަޅުގަނޑަށް އަންގަވާފައިވާ  އިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑައަޅުއްވައްސަލަތައް އެ ކޮމިޓީތަކުން ނިކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވޭ މަ

. 1. މަތިން އިޢުލާނުކުރުން ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާގައިވާ 121ގެ ކޮމިޓީތަކާއި އެ ސުންގަޑިތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ގޮތުގައި އޮތީ  ން އަންގަވާފައި މިއިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ. ޞާދީ ކޮމިޓީއިޤްތި

 ސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނުމޯލްޑިވް 11/1މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ ހުންނެވިއިރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އޯގެ .އެލް.އިއިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން އަ. 2312އޭޕްރީލް  23 ،ގެނައުމުގެ ބިލުށް އިޞްލާޙުއަ 1111

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުށީ ދާއިރާވިލު. 2312އޭޕްރީލް  33 ،މުޢާހަދާ ތަޞްދީޤުކުރުމުގެ މައްސަލަ 1އަސާސީ 

ބެހޭ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ 11/13ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ރިޔާޟު

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު . 2312 ލްއޭޕްރީ 33 ،އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ ބިލު

ޖޫން  33 ،ރަހުނުގެ ބިލު. 2312ޖޫން  33 ،ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލު

 31، ވިޔަފާރީގެ ބިލު ފަންތީގެ ކުދި އަދި މެދު. 2312ޖުލައި  31 ،ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ބިލު. 2312

އަކުން  ތައް ދަންނަވާލުމަށްފަހު ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުންނަށް އަޅުގަނޑު މިއަދު ސިޓީމި ތާރީޚު. 2312ޖުލައި 

ހުރި  ލަން މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައިވާ ސުންގަޑި ފާއިތުވެފައިވާ ބިލުތަކާއި އަދި ސުންގަޑި ނުދެއްވާއެބަ ދަންނަވައި

 .ގޮތުގެ މަތިން އަލުން ދެއްވުމަށް ށް ވެސް ސުންގަޑި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާބިލުތަކަ

 

 .ސުވާލު. 5



  

 

  :ޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރި

މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް . ސުވާލު .5ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު  މިހެން ދަންނަވާލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު މި

 .ނެތް

 

 .މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ . 1

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން .1އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 

 .ކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރުމަޖިލީހަށް ތަޢާރުފު. 7

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސައްކަތެއް ނެތް. މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. 7ޓަމު އެޖެންޑާ އައި

 

 .ކުރިން ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން. 1

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަދު ވެސް . ށެއް އިޞްލާޙުކުރުންކުރިން ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކު. 1އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 . ކަމެއް ނެތް އެފަދަ

 

 .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. 1

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. އިބްތިދާޢީ ބަހުސް. 1އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

 



  

 .ހުރި މަސައްކަތް ނުނިމި. 13

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތުން 

 .ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. 13އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނޮޅިވަރަމު  -13.1 -13.1

 1ޕީ .ޑީ.އެމް. މި ދަންނަވާލަނީވަގުތު ބާކީ ހުރިގޮތް އަޅުގަނޑު . އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

. މިނިޓު 5ޤައުމީ ޕާޓީ . މިނިޓު 5ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ . މިނިޓު 5އޭ .ޕީ. މިނިޓު 33ޕީ .އާރު.ޑީ. މިނިޓު 11ގަޑިއިރާއި 

ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު 

ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން . އަރުވަމުން ގެންދާނަންމިނިޓުގެ ފުރުޞަތު 5މަތިން  ސް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތުގެކުރިން ވެ

އެންމެ ފުރަތަމަ . އަރުވަމުން ގެންދާނަންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުމިހާތަނަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުން

 . އަށް ފަހުމީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒުދާއިރާގެ  އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 :ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ލިބޭ ފުރަތަމަ  އަޅުގަނޑު މި ދައުރުގައި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަން. السالم عليكم. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައިވެސް ދަންނަވާލަން ފުރަތަމަ ވެސް ބޭވާތީވެ، އަޅުގަނޑު  ކަމަށް ފުރުޞަތު

މާފަންނު . ރައްޔިތުން ފަދައިން މިހާރު މި ޤައުމުގައި ވެރިކަން ހިންގާ ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަން އަޅުގަނޑު ކުށްވެރިކުރާކަން

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ހުށަހެޅި . ކުށްވެރިކުރަން އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑު މިކަން

 ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ނޮޅިވަރަމު ގެންދާ ބިލަކީ މިދިޔަ ހެޔޮ އޯގާތެރި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި މި ބަހުސްކުރެވެމުން

މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު . ލުބިޓްރޭޝަން ބިއާ. ށަހެޅުއްވި ބިލެއްދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހު

ގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މި ބިލުގެ މުހިއްމުކަން އާއި ޓްރޭޑު ވިޔަފާރި. ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ބިލެއް

ގޮތުން ދުރުމިނެއް އެކި  އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގައި ސޯޝަލް ގޮތުންނާއި ޖިއޮގްރަފީ. ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ

 ބޮޑަށް މި ވަރަށް. ނިޔޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެފަވަނީ ދު ވެސް ވިޔަފާރި މިދުގައި އޮތްކަމުގައި ވީނަމަގެ މެމީސްމީހުން

ޓަކައި ވަރަށް  އްލުކުރުމަށްހައެހެންވީމާ، މިފަދަ މައްސަލަތައް . ވާނެވާއިރު މައްސަލަތައް ވެސް ދިމާ ގޮތަށް ފުޅާވެފައި

 އްލުކުރުމުގެ ނިޒާމެއްހަލާތްތައް ކޯޓުން ބޭރުން މިފަދަ މުޢާމަ ރަނީކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކު މުހިއްމު ބިލެއް

ރެޒޮލިއުޝަންގެ ވަރަށް މުހިއްމު ދެ، އާބިޓްރޭޝަންގެ މި ބިލަކީ އޯލްޓަރނޭޓިވް ޑިސްޕިއުޓު އާ. ގާއިމުވެފައި އޮތުން

އާދެ، . ބޮޑަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އްލުކުރުމަށް ވަރަށްހައެހެންކަމުން މި ބިލުން މިފަދަ ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަތައް . ބައެއް

ތެރޭގައި ވެސް  ގެގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖުޑީޝަލް ނިޒާމުތަކު ބޭރުގައި މި ޤައުމު ނޫން އެހެން ދުނިޔޭގައި ހަރުދަނާ



  

. ވޭނީކަމުގައި ބެލެ ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުން. މިއީ ޖުޑިޝަލް ޕްރޮސެސްގެ ބައެއް. މިފަދަ ގޮތަކަށް ނިޒާމުތައް އެތުރިފައިވޭ

ވިޔަފާރީގައި އުޅޭ މީސްމީހުންނަށް  ސަލަތައް ހިނގުން އަވަސްކުރުމާއި ފްލެކްސިބަލްވުމާއިއާދެ، މީގެ ބޭނުމަކީ މައް

އަދި މިފަދަ . ވެގެން ދިއުން ށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަކަށްއްލުކުރުމަހަގޮތެއްގައި މައްސަލަތައް  ޚަރަދުކުޑަ

އެޕީލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބޮޑު އަދި . ވެސް ވެގެންދާނެމަކަށް ނިންމުންތަކަކީ ފައިނަލް ނިންމު

އާދެ، މިއީ ދުނިޔޭގެ . ގޮތަކަށް އެއްބަސްވާތީވެ އެއީ ދެ ފަރާތުން އެ. މިންވަރަކަށް ލިމިޓުވެގެންދާނެ ކަމެއް

އެގޮތުން . ބުދީފައި އެބަވޭބޮޑަށް ތަރުހީ ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ލެޖިސްލޭޝަންތަކުންނާއި ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުން މި

ކަންތައްތަކަށް  ވެސް އިޝޫކޮށްފައިވޭ މި ގައި ސްޓޭޓްމެންޓ1113ުމިސާލަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޮމާޝަލް ކޯޓުން 

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވެސް ވަނީ މި އް ކޯޓުތަކުން ގައި އިތުރު ޑިރެކްޝަނ1111ެހަމައެހެންމެ . ގޮތަށް ބުދޭތަރުހީ

ންތައްތަކަށް ގޮތްތައް ކަ ދީ މިއަށް ހިތްވަރުދީ، ތަރުހީބު ބިޓްރޭޝަން ޕްރޮސެސްށް މިފަދަ އާއަ ޖުޑިޝަލް ޕްރޮސެސް

ގޮތުގައި ގެ ބުދޭ ކަމެއްބޮޑަށް ތަރުހީ މާ ކި ކަންކޮޅުތަކުން ވެސް މިހާރުއެހެންވެގެން ދުނިޔޭގެ އެ. ނިންމާފަ

އްލުކުރަން އުޅުމުން ވަރަށް ހަޔަފާރީގެ މައްސަލަތައް ހަމައެކަނި ކޯޓުތަކުގެ އެތެރެއިން މިފަދަ ވި. ވަނީ ބަލައިގަނެފައި މި

އަދި . ވެގެންދަނީ ކަމަކަށްކީ މުހިއްމުއެހެންވެ އާބިޓްރޭޝަނަ. ގެއްލުންތަކެއްވޭ ބޮޑެތި ދެ ފަރާތަށް ވެސް ވަރަށް

ސް ބަލަނީ އެއް ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ ފުރަތަމަ ވެ މައްސަލަ ،އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޯޓަކުން އެޕީލްގެ މާސްޓަރ އޮފް ރޯލް

އް އެބަ މުން އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތެއެހެންވީމާ، ހަމަ ލިޔު. އެއްތޯ ސަލަމިއީ ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލުކުރެވިދާނެ މައް

އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުން . ނުކުރައްވަނީހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޯޓުން ބޭރުން އަންގާ ކީއްވެގެންތޯ 

އެފަދަ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރައްވާފައި އެގޮތުން އެ މައްސަލަތައް ހިންގޭނެ  ،ނަމަ ވަނީ ކަމަށް ވާއްލުކުރުމަށް ބޭނުންހަ

ހެންވީމާ، އެ. ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ގޮތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދީފައިވޭ

ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަން އަޅުގަނޑު  ފަހަރު އަދިވެސް އެއް. ކުރުކޮށްލާނަންއެކުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު  މި ވާހަކައާ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ކުށްވެރިކުރަން

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މާފަންނު ދެކު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ގެސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި މިއަދުގެ ޤާނޫނީ ސަރުކާރު. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އާދެ، ކޯޓުން . މު ބިލެއްމުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ބިލު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް މުހިއް

ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި  މަރުޙަލާތައް ނުވަތަ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތައް ނިންމެވުމުގައި ދެ ބޭރުގެ

ކޯޓަކަށް ގެންގޮސް ވައްދައި، ، ނަމަ ވެސް މައްސަލަ އެއް ޖެހިއްޖެ އޮންނަނީ ކިރިޔާ ހިރާއްޖޭގައި މިމިހާރު ދިވެ

ވިޔަފާރި ހަލާކުވާ ހިސާބުން ނޫނީ އޭގެ އެއްވެސް އަޑުއެހުމެއް ހަރު ދެ އަހަރު ވަންދެން ބާއްވައި، ކޯޓުގައި މައްސަލަ އަ

ވިޔަފާރި ދޭދޭ ފަރުދުންގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ރުން އިތުއަދި މީގެ. ބާއްވާ ތަނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ



  

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ތަން ވެސް އެބަފެނޭ ދާ ކޯޓުތަކުން އެކިއެކި ގޮތްގޮތުގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގިގެން

މި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވެރިކަމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު

މި ބިލު . ލާނަންގައި އަޅުގަނޑު މިސާލެއް ދަންނަވައިރާއްޖޭ. ބިލަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް

އަޅުގަނޑުމެން ހާސިލުކުރަން އުޅޭ މައިގަނޑު މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ މިސާލަކަށް އައްޑޫ ހެރެތެރެ، 

. ކަންތައްތައް ކުރީ ޓަކައި ހެރެތެރެ ހަދާފައި އެ ނީ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ މުސްތަޤުބަލަށްއަޅުގަނޑުމެން ދި

ވަނަ އަހަރުގެ އޭރުގެ ވެރިކަމުން ކަފުންކޮށްފައި ރައްޔިތުން ވަޅުލި  2331އެހެންނަމަވެސް، އޭރުގެ ވެރިކަމުގައި ތިބި 

އޮތީ އަޅުގަނޑު  ލާފައި މިލޭއޮހޮރުވައި ޅި ޤައުމުބަޣާވާތްކޮށް މު ،މިހާރު ޤަބުރުސްތާނުން ތެދުވެ ،ވެރިޔާ ތެދުވެ

އޭރުގައި ހެރެތެރެ ނަގައިގެން އުޅުނު ފަރާތުން  ،ނަމަ އެކު އެއީ މިފަދަ ބިލެއް އޮތްމިފަދަ ބިލެއް ނެތުމާ . ގޮތުގަދެކޭ

ފަހު  ށްއަހަރަ 2އެސް ޑޮލަރު ނުދައްކައި، .ހާސް ޔޫ 11ހާސް ޑޮލަރު،  11ކަށް އަށް ދައްކަންޖެހޭ އެނދަހެރެތެރެ 

މީހުންގެ  އަދި އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެ ،ވެރިކަން ބަދަލުވުމުން ކޯޓަށް ވައްދާފައި ހެރެތެރެ ހިންގިޔަނުދީ

ދައްކަނީ އެތައް  މި .ފައިސާ ނުދައްކާ ގުޅިގެން އެ ލިގެންދާނެ ގޮތަށް ކަންތައްކޮށް، ކޯޓު ތެރޭގައި ބަޔަކާވަޒީފާތައް ގެއް

ދައްކަނީ  ވަރަކަށް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ މި 13މިލިއަން ނުވަތަ  33، 23. މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ވާހަކަ

ކޮށްގެން ނުވަތަ ޖެހޭ ފަރާތުން ސަރުކާރު ހައިޖެކުފައިސާ ދައްކަން ފައިސާ ނުދައްކާ އެ އެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 3.5ކޯޓުން ބޭރުގައި ކަމަށް ބުނެ  ،ވަންދެން ބާއްވާފައި ނަގަނީ ދުވަސްތަން ހިންގިޔަނުދީ އަހަރު ގެން އެބިރުދައްކައި

މިލިއަން ޑޮލަރު، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  3.5އެއީ ޖާބިރު ނުވަތަ ޔޮޓް ޓުއަރސް ކުންފުނި . މިލިއަން ޑޮލަރު ޖީބަށް

އެ  ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓުކުރަން އަންނަ ފަރާތުން ވެސްތަ ދެން ދިވެހިހެރެތެރެ ވެސް ނުވަ ،ނަމަ މިފަދަ ބިލެއް އޮތް

ފަރާތުން މައްސަލަ  ދެ. ބިޓްރޭޝަން އޮންނާނީ މިވެނި ކޯޓެއްގައޭ، މިވެނި ކޯޓެއްގައޭރެކްޓުގައި ލިޔާނެ އާކޮންޓް

ހިސާބަށް  އެކަމަކު މިފަދަ ބިލެއް ވެސް ނެތުމުން އެ. އެހެންވީމާ، ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް އެބައޮތް. ނިންމޭނޭ

ނާއި ސިފައިންނަށް ލިބުނީ ބަޣާވާތްކޮށްގެން ފުލުހުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިދިޔަ ބަޣާވާތުގައި،. ދާންޖެހުނީ

މީހާ ފަގީރު ،އެކަމަކު ބަޣާވާތްކުރި އެންމެ ފަގީރު މީހާ ބުރުމާ ޤާސިމު. ލްނުވަތަ ކުޅިކާޖާގެ މެޑެ. އަލަޑަބިޔާގެ މެޑެލް

އަހަރު އޮތީ  5ށް އައިލެންޑަ ފަން. ންޑުގެ މުއްދަތު އޮތީ ހަމަވެފައައިލެ އޭނަ ނަގައިފި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފަން

ޖާބިރުގެ . މިލިއަން ޑޮލަރު 4.5ލިބުނީ  އަހަރު އިތުރުކޮށްލައިގެން އޭނަގެ ޖީބަށް އެ 53އޮތްއިރުގައި އަނެއްކާ  .ބާކީ

އަހަރު އާސަންދަ އަށް އަޅުގަނޑުމެން  ސަރުކާރަށް މި ނެގީ އެ އޮއްވާ އޭނާ އެ. އަހަރު ބާކީ 5ކުޑަ ރަށަށް އޮތީ 

ލާފައި ގާފަރުގައި ކަކުލާ ހިސާބަށް . މިލިއަން ޑޮލަރު އޭނަގެ ޖީބަށް އެލީ 4.5ސާގެ ތެރެއިން ބަޖެޓަށް ދޭން ހުރި ފައި

 ހިސާބަކަށް ބޯޅަދަނޑެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަކުލާ. ބުނަނީ ބޯޅަދަނޑެކޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެއް ރާނާފައި މި ފާރުބުރި

ތާ  އަޅުގަނޑު ބޭނުން ގާފަރުގައި ހަމަ އެ. ވެސް ލާން އެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުން ސިޑިބަރި. ނޫން ހަދަން ބޭނުންވަނީކީ

ވެސް  މިހާރު. ވާނީ އޭރަށް ދަނޑަކަށް. ވެސް ހަދަން އެއްޗެހި މަޑޭޝަނަކާއި ޗޭންޖިންރޫމަކާއެއްކޮށް އެކޮ ރެސްޓުރޫމަކާ



  

 ގޮނޑި ހޯދައިފި އަޅުގަނޑުމެން އެ. ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވަން ޑިޑޭޓު މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ އެއަޅުގަނޑުމެންގެ ކެން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ އަދަދަކަށް ފައިސާ ނަގައިގެން އެންމެ ރަށެއްގެ ވާހަކަ މި. އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ،ނަމަ

ހޮލިޑޭ އައިލެންޑު . ބައިތޯ އޭނަގެ ހޮލިޑޭ އައިލެންޑުކޮ. ދައްކަނީ ނެގި ފައިސާގެ ވާހަކަ މިދަންނަވަނީ ބުރުމާ ޤާސިމު 

 4.5ލިބުނީ  އަށް މި އޭނަ ،އޮއްވާ އަނެއްކާވެސް ބަޣާވާތްކޮށްލީމަ. އަހަރު ދުވަސް 7ކީ އޮތީ ބާ. އަހަރު އޮތީ 7

ކޮންމެވެސް  13ސަރުކާރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އޮތީ . މިލިއަން ޑޮލަރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ޓަކުން އެކޮންމެވެސް ރިސޯ 13. ކުރީ ޣާވާތް މިވާ ބަރަށަކުން އެ ކޮންޓްރެކްޓަށް ފައިސާ ދައްކަން އެއްބަސްވެފައި އޮއް

އެއްޗެއް  ފައިސާ، ނުނަގާ ކޮށްފައި އެއުލަތަށް ލިބެން އޮއްވާ ބަޣާވާތްމިލިއަން ޑޮލަރު ދަ 135ފައިސާ ދައްކަން އޮއްވާ 

ނުޖެހޭ ފައިސާ  އަހަރު ފަހުން ނޫނިއްޔާ އެއްވެސް ރަށަކަށް 1އަހަރު  7. ފައިސާ ދައްކާކަށް މިހާރު ނުޖެހޭ އެ. ގޮތަށް

ދެނީ  މެރި ފުލުހުންނަށް މިރައްޔިތުން ތަޅައިއެއްކަލަ  ،ވެފައި އެހެންވީމާ، މިފަދަ ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް ޤައުމަށް. ދައްކާކަށް

އަހަރުވެފައި އޮއްވާ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އަޅުގަނޑު ލަދުގަނޭ މިލިޓަރީ  133. ޑަބިޔާގެ މެޑެލް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަލަ

ހުރި  ތާ ޑަބިޔާތައް، އެހުރި އަލަ ތާ އި ނިކަމެތި ރައްޔިތުންތަކެއް އިހުތިޖާޖުކުރަމުންދިޔަ ތާކަށް ގޮއްސައި އެޔުނީފޯމުގަ

ހުރި  ބު ދިނީމާ ތިމަންނަމެން ވެފައިގެންދިޔަ ބޮނޑިބަތުގެ ލަގަ، ހުރި ބޮނޑިބަތްތައް ތާ ބަނބުކެޔޮ ޑަބިޔާތައް، އެ

ކޮންމެ މީހަކު . އެއް، އެއީ ލަދުވެތިކަމެއް އެއީ އަނިޔާ. ބަޣާވާތެއް އެއީ އެއީ. ނޫން އެއީކީ ފަޚުރެއް، އެއީ ފަޚުރެއް

 ދުނިޔޭގައި ހަނގުރާމަކޮށް ނުވަތަ ޤައުމެއް ދިފާޢުކުރަން އުޅުނީމާ އެ .ތިބެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުލަޖަހައިގެން އެ

ރާއި ޢިއްޒަތެއް އެއީ ލާމަތްކުރީމާ ލިބޭ ފަޚުރައްޔިތުމީހާ ސަވެގެން ދާއިރުގައި އެ  އެއް ލިބޭ ނުވަތަ ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާ

ހާސް ރުފިޔާގެ  1ހާސް ނުވަތަ  4ލިބޭނީ ލަ ޑަބިޔާގައި ކުލަޖަހައިގެން އަ. މިހާރު އެއީ ބަޣާވާތެއް. ވާނީ ޢިއްޒަތަކަށް

ށްފައިވާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުނިކޮއަހަރު 3ރޭގައި ނުވަތަ ދުވަހުގެ ތެއަހަރު 2ލިބެނީ  މީހުންނަށް މި އެ .އެލަވަންސެއް

އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު . އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެއީކީ. އެލަވަންސަކުން ލިބުނު ފައިސާ

 މި. ސް ފުލުހުން ވެސް އެބަތިބި އެ މުއައްސަސާގަގޮތުގައި މިއަދު އެކަން ކުށްވެރިކުރާ ސިފައިން ވެ ޤަބޫލުކުރާ

ވަނަ އަހަރުގައި  1153 ގައިއްޖޭގެ ތާރީޚުމި ރާ. ކަމެއް ހިނގީކީ މިހާރަކު ނޫން މިއަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި 

ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑުގައި  ވަނަ ދުވަހު ގުޅަކުޅޭފަސްގަނޑު، ހުކުރު ދުވަހެއްގައި 11މަހުގެ މަހު ނުވަތަ ހައްޖުރަމަޟާން

ނަކު ވެސް ނުވަތަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ކޮންމެ އިންސާ. އެއް ހިނގި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދިސާހާވެސް ހަމަ މިފަދަ 

ވަނަ  3 ،ވަނަ ދުނިޔޭގައި ކަންކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ވާހަކަ 1ދައްކަނީ  ވެސް މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑު މި

ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ . ވަނަ ދުނިޔޭގައި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 3އޮތީ  ވަނަ ދުނިޔޭގެ ބިލެއް މި 1. ދުނިޔޭގައި ހުރެ

ގައި އަމިއްލަ ދުލުގައި، ހަމައެކަނި ދުލުގެ 1153ގައި ދެންނެވި ތާރީޚު ވެސް އަޅުގަނޑު މިކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ  ވެސް

މު އެއްޗެއްކަން، އެ ންޖެހޭކަން، ޤާނޫނަކީ ކިހާ މުހިއްކުރީގައި ޤާނޫނު ލިޔެފައި އޮންނަކަން، ޤާނޫނަށް ތަބާވާ

އޭރުގައި ޤާނޫނަށް . އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި އެއްޗެއް ކަމެއް އެ ބޭނުންވެގެން ،ބޭނުންވެގެން އަޅުގަނޑު ނުދެކެން



  

ޢަމަލުކުރަން ނޭނގުނަސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުމަތިންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން އުޅޭ ގޮތުން 

 ވެސް އިޓު ޖެހިފައި އޮއްވާބައެއް ފަހަރު ޓްރެފިކުލަ. ވާކަންއަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ޤާނޫނުތައް ބޭނުން

ތަން  ލައިޓަށް ވެސް މަޑުކޮށްގެން ހުންނައެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ޓްރެފިކު. މީހާހުރަސްކޮށްފައި ދޭ ރައްޔިތު

މިފަދަ ގޮތަކަށް ޤައުމުގެ ޙާލަތު، ދުނިޔޭގެ ޙާލަތު ބަދަލުވަމުން އަންނައިރުގައި ، އެހެންވީމާ. ޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭއަ

ލުމަކީ މު ބިލުތައް ގެނެސް އެކުލަވައިމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ މުހިއްވަތަ ޤާނޫނަށް ތަބާވާން ދަސްކުރުމިފަދަ ބިލަކީ ނު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ހިތާމަކުރި ކަމެއް މިއީ އާސަންދަ . ކަމެއްމުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް މުހިއްއަޅު

ނަށް ބިލިއަ 2. ބޮޑު އަދަދެއް ދެއްތޯ އީޒަތްތެރި ރައީސް، މިން ޑޮލަރުގެ ޢިއްމިލިއަ 135 .މެދުކެނޑުމުގެ މައްސަލަ

ދޭން ހުރި ފައިސާ އުނިކޮށްފައި މިހާރު އަނެއްކާ އުނިކޮށްފައި، އާސަންދަ އަށް  ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން

. ތެރި ރައީސްކަމެއް އެއީ، ޢިއްޒަތްތަނަށް ހުށަހެޅުމަކީ ލަދު އިތުރަށް ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން މި

މު ރައްޔިތުންގެ ޢާއް ،އްޙަތަށްފުރިހަމަކޮށްދޭން ޞި ގެ ކަންތައްތައްއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުން އާސަންދަ

ފަހުން ދެ ކުލިނިކު އެ  އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ދާދި. އެއް އޮތީ ފުރިހަމަކޮށް އްޙަތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބޭސްފަރުވާޞި

 ނުލިބޭނޫނިއްޔާ އެޑްމިޓުކުރާ މީހާ އަށް އެ ޚިދުމަތް ފައި ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލުންލާހުއްޓައި. ހުއްޓާލީ

 އަޅުގަނޑުމެން މި. ވަރަށް ދެރަކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ދޭ. އެއީ ވަރަށް ނިކަމެތިކަމެއް. ގޮތަށް އެ އޮތީ ނިންމާފަ

ރުންނަށް ދޭ ނިޒާމެއް ތުން ފައިސާ ނަގައި ފަގީސަނދިން އަތަކުން ނުވަތަ މުއްކަންތައް ކުރަމުން ދިޔައީ ރިސޯޓު

އޭރުގައި ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް . އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެޅީ

ވެސް ވަތަ ކުރީ ޒަމާނުގައި ވަންޏާ ނު ކަމަށް ދެންނެވިން އޭރުގައި ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަދަ ކަމެއް ކޮށްފި

ޑި އާއި ނއިދިކޮޅުވެ އޭރުގައި ބަންޑާރަ ލަކުދައުލަތާ ، ވިޔަފާރިވެރިން ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ޤާނޫނުތަކެއް ހެދީމަވޯރާ

ހާރު ނުކުމެ ވެރިކަން ވައްޓާލި ފަދައިން މިޑި ކަނޑަން ފެށީމަ ދައުލަތާ އިދިކޮޅުވެ، ނއެހެނިހެން ކަންތައްތައް ލަކު

ވިޔަސް ވެރިކަމުން  ންނަމަވެސް، އޭރު ވިދާޅުވި ތިމަންނަ ކޮންމެ ގޮތެއްއެހެ. ވެސް އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނޭ

ކަންތައް ކޮށްދޭނަމޭ  ބޭރުކުރިޔަސް، މިއީ އަހަރު ދުވަހުގެ ކުރީގައި ވެރިކަމުން ބޭރުކުރިޔަސް ތިމަންނަ މި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ށްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދަރައީސުލްޖުމް. އަޅައިދޭނަމޭ ނަރުދަމާ އާއި ބޯފެނާ. ތުންނަށްރައްޔި

ނުންނަށް ނިކަމެތި ގޮތް ހަދައިގެން ހަމަ ފަގީ. މުއްސަނދިންނަށް ކާންދީގެންހުރެވޭނެ މި ވެރިކަމުގައި ހަމަ 

ވަނަ އަހަރު ވަޅުލާފައި އޮތް ވެރިޔާ  2331ންނަށް ކާންދީންގެން މިހާރު އެހެރަ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު މުއްސަނދި

މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ވެސް ވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހަމަ ކަފުންކޮށްފައި ހުރި ވެރިޔާ ނާދެ ގޮތުން ކަފުންކޮށްފައި، ސިޔާސީ

އެއީ ޓަކައި ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ  އަށް އެހެންނަމަވެސް، ވިސްނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ އާއި ލާބަ. ކަންތައް ކުރެވުނީސް

މެއް ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނަރުދަމާ އަށް ނިޒާނަރުދަމާ ނިޒާމެއް އޮތީމަ އެ . މު އެއްޗެއްކަން އެނގިގެންމުހިއް

މީހާ ރައްޔިތު. ށް ވިސްނާ ކަމެއް ނޫންބޮޑަ މީހާ އަށް ޖެހޭ ބައްޔަކީ އެއީ ރައްޔިތުން މާނެތުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތު



  

ފިޔަވަޅެއް  ންއެކަމަކު ބަލިވުމުގެ ކުރި. ހުރޭތޯ ބަލިވީމަޕިޓަލަށް ދާއިރު ޚިދުމަތް ލިބެން ހޮސްވިސްނަނީ ހަމައެކަނި 

އިން ފުރަތަމަ ރައްޔިތު މީހާ އަށް ބަލިޖެހުމުގެ ކުރިން އެ ބަލިން  އްޙީ ދާއިރާޞިއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނީ  .ނާޅާ

 ހުރިހާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ނަޖިހާ ފެންވަރާއިރުގައި އެ ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި އެ. ރައްކާތެރިވެވޭނެ ގޮތް ހެއްދުމަށް

ވެސް ހަޑި ފެނުން ފެންވަރައިގެން އަދިއިގެން އެ ވަޅުގަނޑުން ފެންވަރާލައިގެން، އެއްޗެއް ހަމަ ވަޅުގަނޑަކަށް ހިންދަ

 ރަށުގެ ނަރުދަމާވުރެ ގިނަ  އަށް 13ވީއިރުގައި އަހަރު 3ންނަމަވެސް، ވެރިކަމުގެ އެހެ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުން ތިބީ

ރާ އަށް އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދާއި އްޙީޞިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ . އާއި ބޯފެން އެ އޮތީ އަޅައިދީފަ

. ން ދިޔައީކީކުރަމު ކޮންމެހެން ރައްޔިތެއްގެ ލޮލުގައި އަނދުންއަޅުވާކަށް ނޫން އޭރުގައި ކަންތައް. ވިސްނަމުންދިޔަ ގޮތް

ޓަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ މުދާ އަމިއްލަ ރިސޯ ،ބަޣާވާތްކުރި މީހުންގެ އަމިއްލަ ފައިދާ އަށްއެހެންނަމަވެސް، 

 ނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނަގާފައި އެދަންނަވަނީ ދެ ބިލިއަ މިން ރުފިޔާ، އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަ ޓަކައި ރިކުރުމަށްރައްކާތެ

އަޅުގަނޑަށް ސިފަކުރެވެނީ . މުއްސަންޖެއް ނޫން ސިމުއަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ބުރުމާ ޤާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،. ތިބީ

ރި އެންމެ މި ރާއްޖޭގެ ހު. ރެކޭސަލާންޖަހަން އިން ނިކަމެތި ފަގީ އިއޭރުއްސުރެ އޭނަ އަކީ ހަމަ ގޯނިގަނޑެއްގެ މަތީގަ

. ހަމަ ސީދާ ސަލާންޖަހަން ބާ ގޯނިގަނޑެއްގެ މަތީ އިން މީހެއް. ވަގުތު މި ސިމުރު މީހަކީ ބުރުމާ ޤާފަގީ

ނަމަ މި އެހެންނޫން. ފަރުވާ އަށް ހުރި ފައިސާ އޭނަ ފޭރިނުގަންނާނެސްއެހެންނޫންނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޭ

ޕާޓީގައި ވެސް ބަޔަކު މީހުން ކޮރަޕްޝަން ތެރެއަށް  މި ޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީ އަށް ގޮސް،އެއް  ،ޤައުމުގައި ޖާބިރު

. ރަޕްޝަން ތެރެއަށް ވައްދާ މިކަހަލަ މީހުންނަކަށް ފުރުޞަތެއް ރައްޔިތުންނެއް ނުދޭނެވައްދައި، އެ ޕާޓީ ވެސް ކޮ

ގެ އިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުގެ ޝަކުވާ އަކީ އާސަންދަ. ކަމެއް މިއީ މިއީ ހިތާމަ ހުރި ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން މަޑެއްކޮށް  ކަމަށް ލައިފިހާލެއްގައި އާސަންދަ މެދުކަނޑާއެއްވެސް ގޮތަކަށް އެއްވެސް . މައްސަލަ

. ލާނަންފައިގެން ނުކުމެ ވައްޓައިބުރި ހިދަނޑި. ލާނަންރި ހިފައިގެން މި ސަރުކާރު ވައްޓައިދަނޑިބު. ނުތިބޭނަން

ރޭ  21ންބީންތައް، ދެންނެވި ޒޮ އްޙީ ފަރުވާ މެދުކެނޑިގެންދާ ދުވަހަކީ އެއްކަލަ މިޞިއެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް 

ވަނަ އަހަރު އޮތީ  2331. ގޮތުން ކަފުންކޮށްފައި އޮތް ބައެއް ންބީންތައް އެއީ ސިޔާސީމުޒާހަރާކޮށްފައި ނުކުތް ޒޮ

ރާކޮށްފައި ރޭ މުޒާހަ 21ގަބުރުސްތާނެއްގައި ވަޅުލާފައި އޮއްވާ . މީހުންގެ ޖަނާޒާ ނަގާފަ ން އެދިވެހި ރައްޔިތު

އޮތީ  ންބީން އަރާހެން މުޅި ޤައުމީ މިޒޮ އްރުއްތަކާ އެއްޗިހި ވައްޓައި،ބިއްލޫރިތަކާއި އެއްޗިހި ތަޅައި، ފެންފޯ

ދަނޑިބުރި . އަޅުގަނޑު ނުދޭނަން ފުރުޞަތެއް ހަނދާންކުރާތި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވީމާ،. ކޮށްފަކަބްޒާ

 ...ލާނަންތަނުން ނައްތައި ކުރި ބަޔަކު މިބަޣާވާތް. ހިފައިގެން ނުކުމެ އެ ބަޔަކު މަރައިލާނަން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ...ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ދެއްކެވުމުގައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވާހަކަފުޅުޢި



  

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ރަޝީދު އިބްރާހީމުމެންބަރު  ދެކުނު ދާއިރާގެ މާފަންނު

. ލާނަންހިސާބުން ނިންމައި އާދެ، އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި ފުރުޞަތު ޝުކުރުއަދާކުރަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ މި

 . ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އަރުވަނީ ކެލާ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި. ނަވަންސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓެވުމަށް އަޅުގަނޑު ދަން

 .މުމަޢުޞޫهللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން މުމަޢުޞޫهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކެލާ

ބިލެއް މި އާދެ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން އާބިޓްރޭޝަންގެ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. الرحيم الرحمن اهلل بسم

އާދެ، މި ބިލު އޭގެ . ވާނެން ކުރިން ވެސް ވާހަކަދެކެވިފައިގޮތު ބެހޭ ށަހެޅުމުން އަޅުގަނޑުމެން މިއާމަޖިލީހަށް ހު

ޖެހުނީމަ ކޯޓުން ބޭރުން ފަރާތު ދޭތެރޭ މައްސަލަ އާބިޓްރޭޝަންގެ ކަންތައް އެއީ ދެ. ގޮތުގައި ރަނގަޅު ބިލަކަށް ވެދާނެ

އެހެންނަމަވެސް، މި . ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އުފެދުން ރަނގަޅު ،ޞަތު ލިބޭނެ ގޮތެއްމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރު

ގައި ރަޕްޝަނަށް އަޅާ ފާލަމެއްގެ ގޮތުޖިލީހަށް ފޮނުވިއިރު މިއީ ސީދާ ކޮޕީ ސަރުކާރުން މި މަ.ޑީ.ބިލު ކުރީގެ އެމް

ވާތީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ  ބިލަކަށް ފައި އޮތްރަޕްޝަނަށް އަޅާ ފާލަމެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާކޮ. ފޮނުވާފައި އޮތް ބިލެއް

. ގޮތަށް މި ބިލުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ހުއްޓާލަން ރަޕްޝާނަށް މަގުފަހިވާމި ބިލާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނާފައި ކޮ

މުކޮށް ޢާއް. ފާތު ކުންފުނިތައް އުފެއްދިއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ރާއްޖޭގައި ފަހުން މި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު ފަރާތުން ތަ

ންޓްރެކްޓު ކޮ. ލާނެނިތަކުން ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ހުޅުވައިކުރާ ކަމަކީ މިފަދަ ކުންފު ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިކުރުމަށް މިކޮ

ގާއިރު އޮންނާނެ އެ ނަ. ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ނަގާނެ. ން ޑޮލަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓުލީމަ އެއީ މިލިއަން މިލިއަހުޅުވައި

އެހެންނަމަވެސް، އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން . ންޖެހޭ ކަންތަކެއް ވެސް ލިޔެފަފަރާތުން ކުރަ އެ ކުންފުނީގެ ،ގެކޮންޓްރެކްޓު

ން ޑޮލަރެއް ހޯދަންވެގެން އެތައް މިލިއަ. ކްޓަރު ދާނެ ކޯޓަށްކޮންޓްރެ ނުކުރީމާ،. ންތައްތަކެއް ނުކުރާނެކުރަންޖެހޭ ކަ

 ތިމަންނާމެން ކޯޓުން ބޭރުން ތި! ފައި ބުނާނެ އާނލާވާހަކަދައްކައި ދިޔައީމަ އިރުކޮޅަކުން ކޯޓުގައި. ކޯޓަށް ދާނެ

ދެންނެވި  ގޮތަކީ މި ވާ ދެން ކޯޓުން ބޭރުގައި މި. ކިޔާފައި ކޯޓުން ބޭރުން ކަންތައް ނިންމަން. ކަންތައް ނިންމާނީއޭ

ގޮތަށް  މި. ނީން ޑޮލަރުން މީހުންނަށް ބައިއަޅަމިލިއަ ން ޑޮލަރުން،މިލިއަ ން ޑޮލަރުން،މިލިއަފަދަ ކުންފުނިތަކުން ހަމަ 

އާދެ، މި ބިލުގައި މި . އްވެގެން ހުށަހެޅި ބިލެ ކަންތައް ކުރަން ހަދަންވެގެން ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އެ

. ލާފަކަމަށް ބަ ން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަދުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަކު އޮވެދާނެމިލިއަ 3ރޭޓަރުން ކަނޑައެޅުމުގައި އާބިޓް



  

ކަމަށް އެބަ  އާބިޓްރޭޓަރުން ކަނޑައެޅިދާނެ 3ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ން މިލިއަ 3އެހެންނަމަވެސް، 

އެއް ހައްލުކުރަން ފަރާތްތަކުން ނިންމައިފި  ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ އޮވޭ ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ 15މި ބިލުގެ . އޮވޭ

މި ، އެހެންވީމާ. ކަމަށް ން ބޭރަށް ގެންދެވޭނެލާފައި ކޯޓުއި އޮތް މައްސަލަ ވަގުތުން ހުއްޓައިހިނދެއްގައި ކޯޓުގަ

އެހެންނޫނީ ކޯޓުން ބޭރުން  އެބަ ޖެހޭ މި ބިލުގައި އާބިޓްރޭޓުޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން  ބިލުގައި މިހިރަ ކަންތައްތަކަށް

 މަށްރުފިޔާވަރު ކަ 13333ރުފިޔާ،  13333ރުފިޔާ،  5333. ނިންމާ އަދަދަކީ ތަންކޮޅެއް ކުޑަ އަދަދެއް ކަމުގައި ވާން

ރުފިޔާ ހޯދަން  5333. ރުފިޔާ އަށް 23333ޤާނޫނީ ވަކީލެއް މި ލިބެނީ . މު މީހަކަށް ކޯޓަށް ނުދެވެނީޢާއް. ވާން

ކުޑަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހިމެނެންޏާ ކޯޓުން ބޭރުން ، އެހެންވީމާ. ކޯޓަށް ދާން އުނދަގޫ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ގޮވައިގެން

ޤައުމަށް، ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު . ކަމެއްއް، ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެމުހިއްކީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ވަރަށް މުނިންމާލުމަ

ރަޕްޝަނަށް ހި ކޯޓުން ބޭރުން ނިންމަންވީމަ ކޮން ޑޮލަރުން ހުންނަ އެއްޗިއެހެންނަމަވެސް، މިލިއަ. ވާ ކަމެއްބޭނުން

ގޮތެއް އި މި މަޖިލީހުން ދޭތެރޭގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލާ. ޝަނުގެ ފާލަމެއް އެޅޭމަގުފަހިވެ، ކަރަޕް

ގަނޑުމެން މި ބިލުގެ ގޮތަށް ހުރި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅު ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާނިންމާއިރު މި ބިލުގައި ކޮ

ޝުކުރިއްޔާ . ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން ރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅޭނެ ގޮތަކަށް މި ބިލު ނިންމޭނެސަބަބުން ކޮ

 . ސްޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަލީ ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ކީ މިއީ ވަރަށް މުހިއްމު އާބިޓްރޭޝަން މި މައުޟޫޢަ. ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް .عليكم سالملا. اهلل بسم

ނޮލޮޖީ އަކީ ޓާރމިއިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި މިއަށް ދޭ . ލްޙައިގެ ކަންތައްތައް ނިންމުންއެއީ ޞު. މައުޟޫޢެއް

އެހެންނަމަވެސް، . އްމެމުކަތައްތައް ނިންމުމަކީ ވަރަށް މުހިއްގެ އުސޫލުން ކަންތަޙްކީމު. އައްތަޙްކީމު

ގެ އުސޫލުން އާބިޓްރޭޝަން، އައްތަޙްކީމު. ރައްޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމު !ބަހައްޓަވާތިހަނދުމަފުޅު

ވަކި  ،ވަކި މީހަކު ،ވަނީ އެއީ ވަކި ސަރުކާރަކުން ކަމަކަށްންމުން މުހިއްމުނި ކޯޓުން ބޭރުގައި ސުލްހައިގެ މައްސަލަ

. ވާތީ ކަށްމައުޟޫޢަށް ފައިދާ ހުރި އޭގެ ޒާތުގައި އެއީ މުޖުތަމަޢަ މައުޟޫޢު. ގޮތަކަށް ބިލު ހުށަހަޅައިގެނެއް ނޫން

އީ އެ ،ން މައްސަލަތައް ނިންމީމަގޮތުގައި މީހުން ކޯޓުން ބޭރު ވެރިސުލްހަ ގެ އުސޫލުންއާބިޓްރޭޝަން، ތަޙްކީމު

ކަމަކަށް މައްސަލަ  ބަޣާވާތްތެރި ނިންމީމަ ޢަދާވާތްތެރިކަމަކާއި ވެގެން ދަނީ ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ ކަމަކަށްމުމުހިއް

ވަންޏާ އެކީގައި  މަށްތަންތަނުގައި ކައެއް ތަނެއްގައި ވާހަކަދައްކާލައި، ބީޗު  ދެ މީހުން އެކީގައި ،ބަދަލުނުވެ

ކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަ. ޅުމުގެ މާޙައުލެއް ފަހިކޮށްދޭމަތްތެރިކޮށް އުއި، ރަހުހިނގާލަ

މުސްލިމުންނަކީ ޢަދާވާތްތެރިވާންޖެހޭ . އުފައްދާ ބައެއް ނޫންވެސް ބަޣާވާތްރައްޔިތުންނަކީ މިއީ އެއްގޮތަކަށް މުސްލިމު

މުސްލިމުންނަކީ މަކަރުހަދަންޖެހޭ . ށް މަލާމާތްކުރަންޖެހޭ ބައެއް ނޫންނެކަކަމުސްލިމުންނަކީ އެކަކު އަ. ބައެއް ނޫން



  

މުސްލިމުންނަކީ މުޖުތަމަޢު އިސްލާޙުކުރުމަށް . މުސްލިމުންނަކީ ސުލްޙަ އަށް ލޯބިކުރަންޖެހޭ ބައެއް. ބައެއް ނޫން

އާބިޓްރޭޝަން ، އެހެންވީމާ. ނީމުވެގެން ދަގެ އުސޫލު މުހިއްޙްކީމުތަ، އެހެންވީމާ. ތްކުރަންޖެހޭ ބައެއްމަސައްކަ

ދީ، ސަރުކާރެއްގެ ތެރެއިން އިރު ވެސް އަދި ސަރުކާރު އިއްތިހާތަންތަނުގެ ރައީސުންނަށް ތިބޭ. މުވެގެން ދަނީމުހިއް

 އެ ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ ޅޭދުވެގެން އުޅޭއިރު ވެސް ޖާހިލީ ޒަމާނުގެ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ފައްތަން އުއިއްތިހާ

ކޮބައިތޯ . ހަމަ ކޮބައިތޯ ޖާހިލީ ޒަމާނާ ތަފާތެއް. އެއް ތަނެއް ނުވާނެ ސުލްޙަވެރި އެ. ށް ނާންނާނެ އިޞްލާޙެއްތަނަކަ

ދުގެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގެ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް އަހަރެމެންގެ ޕާޓީ އަށް އިއްތިހާ. ގެ ސަރުކާރަކާ ތަފާތެއްޕީ.ޑީ.އެމް

ވަންޏާ ކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ކަމަށް ކޮށްދޭނަމޭ، އެހެން ބުނެވިއްޖެސޮއިކުރާށޭ، އޭރުން ކަލޭގެ ވަޒީފާ ގާއިމު

. އެއް މިއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުނުކުރާ ވާހަކަ. ޕީގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްލަން ދެއްކި ވާހަކައިގެ އެއްވެސް އަގެއް.ޑީ.އެމް

އް ކަމުގައި ހެދުނުކަމުގައި ވިޔަސް ދެއެހެންވީމާ، ކިތަންމެ ވަރުގަދަ އިއްތިހާ. ލުނުކުރާ ކަމެއް މިއީއަޅުގަނޑު ޤަބޫ

އޮތް ރީތި އިސްލާމްދީނުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރާ  ޖާހިލީ ޒަމާނުގެ އޮތް އާދަތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާ  އިސްލާމްދީން ،ން އިސްލާމްދީނަށްކޮބައިތޯ އަޅުގަނޑުމެ ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ

އަޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާ. ވަންޏާ ކަމަށް ކުރެވޭމާނުގެ އާދަތައް މިތާ ޕްރެކްޓިސްބައިތޯ ޖާހިލީ ޒަކޮ .ހަމައަކީ

ކަމުގައި ވިޔަސް އެއަށް އަދި އާބިޓްރޭޝަން ކީ  ގެ އުސޫލުންޙަވެރިކޮށް ކަންތައްތައް ތަޙްކީމުލްސުދަންނަވާލާނީ 

ސްޠަލަޙާތުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ޢަދާވާތްތެރިކަމެއް، ޓަރމިނޮލޮޖީ އަށް މު. މެއް ކިޔަސްއެއް ނެތް ކޮންމެ ނަ މައްސަލަ

ވިޔަސް ކޮންމެ ނަމެއް ކިޔަސް  ކޮންމެ ގޮތެއް، އެހެންވީމާ. އަހަރެންގެ ނޯންނާނެ އެއް އެއްވެސް ކަހަލަ މައްސަލަ

 ،ނަމަ އި ވަނީކަމުގަ ކަންތައްތައް ކުރެވޭ ،ގޮތަށް ސުލްޙަވެރިކޮށް ވާންތައްތައް މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙުއޭގައި ރީތިކޮށް ކަ

ވަކި ސަރުކާރަކަށް . ވަކި ތަނަކަށް ބަލައިގެން ވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ވަކި މީހަކަށް ބަލައިގެން ވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން

މެންގެ ހުރިހާ އަމާޒެއް ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުދިވެހި ލޮބުވެތި މުސްލިމު . ނޫން ބަލައިގެން ވާންޖެހޭ ކަމެއް

މީހުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްގޮތް  އެ. ލަޙަތަށްމީހުންގެ މަޞް އެ. ގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށްމީހުން އެ. ޖެހޭނީހުންނަން

އަޅާފައި އޮތް ގޮތަށް ފާލަން ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާކީ މިއީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކޮމި ބިލަ، އެހެންވީމާ. ހަދައިދިނުމަށް

ލްޙަވެރިކޮށް ސު. ކުރަން ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެކޭފާސްބައި ކަނޑާފައި ނަމަވެސް  އެނަމަ،  ކަމުގައި ވަނީ ބިލެއް

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ބިލެކޭ މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 .ރައީސް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

ޝުކުރުދަންނަވަން  އަފްރާޝީމަށް ރަތަމަ ކަމަކަށް ޝޭޚުއާދެ، އަޅުގަނޑު ފު. އީސްޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

 ...ވިދާޅުވެދެއްވީ އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓުން ބޭރުގައިވެސް އެ ޝޭޚު . އިނގޭތޯ



  

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ގެންނެވުން އެދެންށް ގޮތަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނަންފުޅު ގެންނަވާއިރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އޮތް

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު

 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ އެ. ޢަލީ، ޝުކުރިއްޔާ މަނިކުފާނު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމުއުނގޫފާރު ދާއިރާގެ 

ސްގައި ބާޣީންނަކީ ސަލަތައް ނިންމުމުގެ މި ބަހުމައް ކޯޓުން ބޭރުގައިވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ވިދާޅުވީ  މަނިކުފާނު ވެސް އެ

މީހުންނަށް އާދެ، އެފަދަ . ބަޣާވާތެއް ނުކުރާނޭ މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި ތިބެ. މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ވާ ބައެއް ނޫނޭ

 މި ޤައުމު އަމާން. ބާވާށޭޢުއަވަހަށް ތަ. ގެ އެ ބަސް އަޑުއައްސަވާށޭގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޝޭޚުއަޅު

ހުސް ހިނގަމުންދާއިރު ހަމަ ތައް ހައްލުކުރުމުގެ ބިލެއްގެ ބައާދެ، ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ. ބަނދަރަކަށް ގެންގޮސްދޭށޭ

އެއްކޮށް ހަމައެއާ. މުހެންބަދަލުވާ ގޮތް ބެލުން ވެސް މުހިއް ވޯޓުން ބޭރުގައި ވެރިކަންމިއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ 

ތެރި މިކަމަށް ވެސް ޤާނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ، ޢިއްޒަތް ވަންޏާ ކަމަށް ލުވާވޯޓުން ބޭރުގައި ވެރިކަން ބަދަ

ވޯޓުން ބޭރުގައި  ވަންޏާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓުން ބޭރުގައި ކޮންމެ ކަމެއް އެހެން ނިންމޭ އެހެންނޫނިއްޔާ. ރައީސް

މިފަދަ ބިލެއްގެ ބަހުސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ޖޯކެއް އެއީ ޏާވަން ކަމަށް ވެރިކަން ބަދަލުވުން އެއީ ޤާނޫނެއް ނެތި ވާ

 7 ދެނެއް ދުވަހަކު ވެސް ކައްސާލައިގެން ނުދާނެ ގެ ސިކުނޑިންއަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން

 ށްލުވާ ކަމަޑީގައި މަނިކުފާނު ޝާމިއެ ގަ. އެއް އެ ޖަރީމާ ،ގި ބަޣާވާތެއްފެބްރުއަރީގައި އެ ހިން 1އާއި  ފެބްރުއަރީ

ނގޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނިމި ތަޙުޤީޤެއް. އެއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް ވަންޏާ

ވެސް އެއްގޮތަކަށް ނުކުރަން އަޅުގަނޑު އުއްމީދެއް. ނޫންތޯ މިފަދަ ކަމެއްގައި ޝާމިލުވާ ބޭފުޅެއްތޯރައީސަކީ ވެސް 

. ވަރަށް ތަފާތު ޑުއަޑުތަކާއި ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއިވޭ އަ ހެންނަމަވެސްއެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،. އެހެންވާނެ ކަމަކަށެއް

ދާއިރުގައި  ގެ މި ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށްޤާނޫނުގެ ޓްރޭޝަންއާބިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި  އަޅުގަނޑުމެން މި ،އާދެ

ދެންނެވި  ގޮތަށް ކުރީގެ މިރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކޮ ވަނީ މިއީވިދާޅުވެދެއް ޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބައެއް ޢިއް

އަޅުގަނޑު އްޔާ އެހެންވެއްޖެ. ބިލެކޭ ލެވުނު ސަރުކާރުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފޮނުވިފައި އޮތްތަކުން ވައްޓައިބަޣާވާ

ބޭކާރު ވަގުތު . ހިނގާށޭ ނަގާ ބޭރުކޮށްލަމާ ތަނުގެ މެޖޯރިޓީ ވޯޓޭ، މިދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ގުޅިފައި އޮތް ކޯލިޝަނަކީ 

 ދާ އެއްޗަކަށް ވަންޏާކަމުމިފަދަ ބޭކާރު ވާހަކަ ނުދައްކައި،، ވީމާއެހެން. ނެތޭ ތަނުގައި ހޭދަކުރުމުގެ ބޭނުމެއް މި

ރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަދައްކާކަށް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުން ކޮ. ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަމާ ހިނގާށޭ ،ބަހުސްކޮށްގެން ބަލައިގަނެގެން

މިއަދު ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ތިއްބެވި ކޯލިޝަންގެ ޚާއްޞަކޮށް  .ބަޔަކު ސްއެއްވެ ރީއްޗެއް ނޫން

ވިދާޅުވެދެއްވީ މި ތިއްބެވި ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު  ޢަލީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަފްރާޝީމު. ބޭފުޅުން



  

އެ . އެއީ ޙަޤީޤަތެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދާޅުވެދެއްވީހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް އެ ވި

 ވުޒާރާތަކުން ވަޒީރުކަމާއި ސްޓޭޓުބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން ބޭނުންވޭ ހުރިހާ 

ތުގައި ލޮލަށް ލިބޭ ގޮ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޚަބަރު .މިނިސްޓަރުކަމާއި އަދި ނުވިތާކަށް ނައިބު ފެންވަރުގެ މަޤާމުތައް ވެސް

މިނިސްޓަރުކަން  ރުއް ވައްޓާލައިފިއްޔާ ސްޓޭޓު 2. ރުއް ވައްޓާލައިފިއްޔާ މިނިސްޓަރުކަން ލިބޭ 3 ގޮތުގައި ފެންނަ

މިއަދު ބާޣީންގެ ، އެއީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ. ރުއް ވައްޓާލައިފިއްޔާ ނައިބު ފެންވަރުގެ މަޤާމު އެބަ ލިބޭ 1. ލިބޭ

އިބު ފެންވަރުގެ ފެންފޯއްރުކެއް ވައްޓާލީމާ ނަ، މަގުމައްޗަށް އެއްވެ .ތައް ދޭ ގޮތްމަޤާމުތިއްބެވި ބޭފުޅުން ގޮތުގައި 

އް ވައްޓާލައިފިއްޔާ ރު 3. ކަމުގެ މަޤާމުއްޓާލައިފިއްޔާ އެބަ ލިބޭ ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރުރުއް ވަ 2. މަޤާމު އެބަ ލިބޭ

ގެންދަނީ  ދައްކަމުން މި ހަކަ އަޅުގަނޑުކާރެއްގެ ވާރުގެ ބަޔަކު ތިބި ސަރުފެންވަ މި. ކަމަށް އެބަ ވާދަކުރެވޭމިނިސްޓަރު

ހުރިހާ ކަމެއްގެ ނިމުން  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަނަ ދުވަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރު ދެ މެންބަރުން  14މި މަހުގެ . އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ގެންނާނަމޭ

އެއީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ . ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރަން ލިބޭނެ ދުވަހަކޭ އެކު މި ގެ އިރާދަފުޅާهللا

. އާއި އަދި ހަމައެއާއެކު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ގޮނޑި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ގޮނޑި

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ހަމައެއާއެކު . ރާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކުގޮނޑި ކާމިޔާބު 2ޕީ އެ .ޑީ.އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެމް

ދައްކަމުންދާ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލީހުގައި ކޮންމެ ބިލަކަށް ވާހަކަޢިއްޒަތްތެރި މަޖި މިބޭނުންވޭ، 

ކުރާނެ އަޅުގަނޑު ސާސްމިއަދު އެ އިހު. އްލިގެންދޭގެވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެއް އެބަ . މު އެއްޗެއް އެބަ ގެއްލޭހިއްވަރަށް މު

އެއީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު . ހިތުން މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ގިނަ މެންބަރުން

ންނަން ފެ. ތާއަބަދު ހުންނާނެ މުސްޠަފާގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ،މުސްޠަފާގެ އަގުހުރި ތަޖުރިބާ. މުސްޠަފާ

މު ޖިލީހަށް ތިމަރަފުށީ މުސްޠަފާ އަކީ އިންތިހާ އަށް މުހިއްދަންނަވަނީ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަ އެހެންވީމާ، މި. ހުންނާނެ

 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަދޭޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެކަން މުޞްޠަފާގެ ކިބައިން އެބަ އެދެމޭ، މުޞްޠަފާ އަ. މީހެކޭ

އިރާގެ މެންބަރުން ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ތިމަރަފުށީ ދާهللا  .ގަންނަވާށޭމަނިކުފާނު މިތަނަށް ވަޑައި

އިގަނޑު، ދެންނެވި ބަ ދެންނެވި، މި ކު، މިއެހަމައެއާ. ކޮށްދެއްވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްމުޞްޠަފާ އިންތިޚާބު

ގައި ނިންމަން ހުންނަ ކަންތައްތައް ނޫނީ ކޯޓު ކޯޓުން ބޭރު ހިގެންގަނޑުގައި ޖެބަޣާވާތްކުރި ބައިގަނޑުގެ ކަންތައް

ކޮށްގެން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެ ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް ނުކިޔޭ ގޮތަކަށް ނިންމަން ހުރި ކަންތައް ބޭނުން ތެރެއިން

 ލީހުގައިރި މަޖިއަކީ ޢިއްޒަތްތެ އެހެންނަމަވެސް، އެ ގޮނޑި. ވަނީ ހުސްކޮށްފަ ފަހު އެ ގޮނޑިއެތައް ދުވަހަކު ބޭއްވުމަށް

ދޫ ލީހުގެ ކާށިޢިއްޒަތްތެރި މަޖި މިކުރައްވައި އެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ޙަލީމުމަދު ޕީގެ މެންބަރަކު އާދެ، އަޙް.ޑީ.ދެން އެމް

. ރައީސް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރިއްކުރާނެ ކަމަކީ އަޅުގަނޑު އެއާމެދު ޝައްކެދާއިރާގެ ތަމްސީލް

ކުރަމުން ގެންދަވާ އެ އެ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން ،ގަނޑު ހިތުން އެ ދާއިރާ ތަމްސީލުދައްކާއިރު އަޅުއާބިޓްރޭޝަންގެ ވާހަކަ



  

އެ . ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮށްފައި ހުރި ބޭފުޅެއްޓްރޭޝަންގެ އުސޫލުން ވަރަށް ގިނަމެންބަރަކީ އާބި

ޝަންގެ އުސޫލުން އެކިއެކި މުޢާމަލާތްތައް މާ ޤާނޫނެއް ނެތި އާބިޓްރޭއެހެންނަމެސް، ޤާނޫނެއް އައި. ނޫނު ނެތީ އަދިޤާ

ވަގުން ވައްކަން  .ނިންމެވި ނިންމެވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ބާވައޭ އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެއް

ށް ކަތަކަގަވާއިދުހެދިފައި ހުރި  ވަގުން ވައްކަން ކުރަނީ. ނޫން ބަލައިގެނެއް ޤާނޫނަށް، ކުރަނީކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 މި. އިދު ހެދިދާނޭވާނޑުމެންނަށް ޤާނޫނު ހެދިދާނޭ ގަދަންނަވަނީ އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މި. ބަލައިގެނެއް ނޫން

ޤައުމުގައި  މިއަދު މި އެހެންނަމަވެސް، އެއަށްވުރެ. ވެސް އަދިވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިދާނޭޤާނޫނުއަސާސީ އަށް 

 ން ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ޙިލްމުކޮށްގެބޭނުން އާއާއި ރުފިޔާ ލިބިފައި ހުރި ލާރި ބޭފުޅުންނަށް އެ ،ކުރި މީހުންގެބާޣާވާތް

މި . ނުކުރަމޭ ނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން ހުއްޓުވޭ އެ. ބޮޑޭ މާ

މި ޤައުމުގައި  މި ޤައުމެއް ނޫން،ވަންޏާ  ށްނުކުރާ ކަމަޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތަޙުޤީޤު ޔަ ބަޣާވާތްދިހިނގައި

ގޮނޑީގައި ރީއްޗަށް އިށީނދެވަޑައިގެން  މަނިކުފާނު ތި .އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފެބްރުއަރީގައި  1، ފެބްރުއަރީ 7އެއް އެއީ  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ވެސް ޒިންމާ މި. އިންނަވާނެ ކަމެއް ނެތް

 މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކީއްކުރަންތޯ ދުނިޔޭގެ ކަލަންޑަރުން ފޮހެލަން މަސައްކަތްކުރި ކަމުގައި ،ތައްތަކަކީދިޔަ ކަންހިނގައި

ދުވަސް އެބަ  ހަމަ ރީއްޗަކަށް ކަލަންޑަރުގައި އެ ދެ. ވީނަމަވެސް އެއީ ފިލާނެ ދުވަސްތަކެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދުނިޔޭގެ  ،ހިތްތަކުން ދިވެހީންގެ ހިތްތަކުން ގެއެއީ އަޅުގަނޑުމެންދަންނަވަނީ  އެހެންވީމާ، މި. ވެސް މިހާރު އޮވޭ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން އާބިޓްރޭޝަންގެ . ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުން ފިލައިގެން ދާނެ ދުވަސްތަކެއް ނޫނޭ

ތެރި މަޖިލީހުގައި ޒަތްޢިއް ޤާނޫނަށް ބަހުސްކުރަމުން ދާއިރުގައި އަނެއްކާވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިއަދު މި

ގައި އެއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ. ނިކުމެގެން ދާއިރަށް ދެން ކަންތައް ވާނީ ކިހިނެއްތޯ ދައްކައިވާހަކައަޅުގަނޑަށް 

ދެވުނަސް ޅެއްގެ ނަން ހިންޓަކަށް ވިދާޅުވެބަޣާވާތަކުން ގެނައި ވެރިކަމެއްގައި ޝާމިލުވާ ބޭފު .ކަންތައް ހުރި މިންވަރަކީ

ތަނުން ނިކުންނަވާއިރަށް ދެން  ނަމަވެސް މިއެއް ވިދާޅުވެދެވުނު ކަމުގައި ވީ މެވެސް ބޭފުޅަކަށް އެއިން ވާހަކަކޮން

ދެން ސަބަބު ބަޔާންކޮށްލާށޭ ބުނާއިރަށް . އެއް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުނީއޭ ކަލޭގެ މިވެނި ވިޔަފާރި ނއާ. އަންނާނީ ކޯލެއް

ދަންނަވަނީ މިއަދު ޤާނޫނީ އިމުގެ  އެއީ އަޅުގަނޑު މި. އްގައި ތަޅުވާނެދެން މިފަދަ ހާލެ. ކުރިއަށް ގެންދާށޭ ނއާ

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބިރުން ވިސްނަވައްޗޭ ، އެހެންނަމަވެސް. ވެސް ފަދަ ކަމެއް އި ނެތް ބަޔަކު ކޮށްފާނޭ ކޮންމެތެރޭގަ

ނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަމާ ދަންނަވަނީ މައުމޫ މިހަމަ ތެދެއް . ފަހަތަށް ޖެހޭނެ ބައެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ،އުލުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން އުޅެގެންއެ ބިރުވެރި މާޙަ .ޤައުމުން އަޅުގަނޑުމެން ފުހެލައިފިން އެއްކޮށް ބިރު މި

 .އެއްވެސް މެންބަރަކު. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުޅުއްވާނެ ކަމެއް ނެތޭ ދައްކާކަށްދެނެއް ބިރު. މޭފަހަނަޅައި ގޮއްސީ ބިރު

ނޑުމެންނަކަށް ދަންނަވަނީ އަޅުގަ ހާދެއް މިޝަ. އަކު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބާޣީ ވެސް ވަޒީރަކު އަދި އެއްވެސްއެއް

އަދު ހޯމް މި. އުޅުއްވާނެ ކަމެއް ނެތް ދައްކަންކިޔައިގެންނެއް ބިރު ހިފައިގެންނޭމި އައީ  ގެ ޤާނޫނެއްދެނެއް ޓެރަރިޒަމު



  

އެ . ބޭފުޅެއް ވަރަށް ދޯޅު. ބޭފުޅެއް ދޯޅު ގެ ޤާނޫނާމުށް ޓެރަރިޒަވަރަ ރުކަމުގެ މަޤާމުގައި އެ ހުންނެވީމިނިސްޓަ

ކޮންފަދަ  .ކޮށްލީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްންތޯ ހަލާކުކަމުގައި ކިތައް ވިޔަފާރިވެރިޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރުމަނިކުފާނުގެ 

. ށްތޯ ކޮށާލީކިތައް ގޮތަ ،ރިކިތައް ބޭފުޅުންގެ ކިތައް ވިޔަފާ. ވައިގެންތަނުގައި ހުންނަ ބަޣާވާތެއްތޯ ހިންގެވީ އެ

ނޫޅޭ  ޤައުމުގައި އޮޅިގެންނެއް ކުރެއްވި ގޮތް މިގެނެސްގެން ކަންތައްތައް ޟީން ޤާނެއް ތަނަކުންނާއި ކިރިންނާއި އަމާރި

ކުރީގައި ، ކަމުގައި ވިޔަސްހުންނެވި މިއަދު އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުގައިހެންވީމާ، އެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދެއްކޭނެ . ނޯންނާނެ އެހެންވީމާ، އިތުރަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ވަކި .ގަނެވީ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުހުން

ކޮންމެ ފެބްރުއަރީގެ ވާހަކަ  1 ،ފެބްރުއަރީ 7 އަޅުގަނޑުމެން. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އިތުރު ބިރެއް ނޯންނާނޭ

ގޭހާ ންތަނުގައި ނުހި ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް މި. އި ދައްކާނަންތަނުގަ ދާއިރުގައި މި ބަހުސް ކުރިއަށްޤާނޫނެއްގައި 

. އެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޯންނާނެ ވާހަކަ އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނެ އިތުރު ވުރެ އަށް ވާހަކަ ހިނދަކު އެ

ރެއްވިއްޔާ އިރާދަކު ންނަމަވެސް،އެހެ. ގަނޑުގެ ވާހަކަ މި ކުރުކޮށްލަނީއޭކު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އަޅުއެހަމައެއާ

 އެ .ވަޑައިގަންނަވާނޭހޮވިށް ތަނަ ގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި މިޕީ.ޑީ.ޑިޑޭޓުން އެމްގެ ކެންކާށިދޫ ދާއިރާތިމަރަފުއްޓާއި 

ޚާއްޞަކޮށް  .އެއީމާ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންނޭ  ރެވު އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ދޭނަމޭޞަތުބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރު

ފަދަ ބޮޑު  ޚުގައި ނުދެކޭތާރީ ،މަޖިލީހުގެ ތާރީޚުގައި ނުފެންނަހާ ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މެންބަރަކީ މިތިމަރަފުށީ 

ލްމުވެރި، އެންމެ ޙިއެންމެ  ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު 17ބޭފުޅަކީ މި  އެ .ކާރެކޭތަޖުރިބާ

. ނުގެ ނެތް ތަން އެއީ އިންތިހާ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއްއަޅުގަނޑުމެންނަށް މަނިކުފާ .ބޭފުޅާއެއް  ޤާބިލު

އަޅުގަނޑު . ންނާ އެއްކޮށް ވަޑައިގަންނަވާށޭއަޅުގަނޑުމެ ތި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައި ގ14ެމަނިކުފާނު އަވަހަށް 

މެންބަރުން އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވޯޓު  އި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އެންމެހައިކާށިދޫ ދާއިރާގަޔާ .ނުކުރަމޭއެކަމަކާ ޝައްކެއް

އެއާއެކު ހަމައަދި . އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމެކޭކޮށްދެއްވުމަކީ ޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުޢިއް މި ވައި،ދެއް

 .ޕޭނުގަމި ދެ ދާއިރާގެ ކެމް ކޮށްދެއްވުމަށްން އޮތް ވަރަކުން މަސައްކަތްޕުޅުވެއަޅުގަނޑު އެދެމޭ މަނިކުފާނަށް ވެސް ވެ

 ފާޠަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިލައްވާނެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ އެއީ

ކުފާނަށް ވެސް ވެވުނު މާ، މަނިއެހެންވީ. މު ބޭފުޅެއްކަންމަނިކުފާނަށް ވަރަށް މުހިއް. އަކީ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެއްކަން

ވުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް މަނިކުފާނަށް ތަނަށް އިންތިޚާބު ބޭފުޅުން މި ދެއްވައިގެން އެކޮށް ވެސް މަސައްކަތެއް ކޮންމެ

 .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ޝުކުރު ދަންނަވާނެ ކަމެއް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮ

އައްސަލާމްޢަލައިކުމް  .وصحبه أجمعين وعلى آله دنا محمدسي على والسالم الةوالص .الحمد هلل رب العالمين. `

ދެކެވޭއިރު މިފަދަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ވާހަކަ ޓްރޭޝަންގެ ބިލެއް މިއާބި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް



  

ޑޮލަރު ކުރީ  ންމިލިއަ 3.5ފަދައިން  ކުރިން އެ ވިދާޅުވި ،ނަމަ ގޮތުގައި ހެދިއްޖެޤާނޫނެއް އެންމެ ފުރިހަމަ 

ހާސް ޑޮލަރުގެ  15ލައްކަ  1އެހެންނޫންނަމަ . ކަށް ނުލިބުނީސްޖާބިރަهللا ދަލުގެ ގޮތުގައި ޢަބްދުބަ ސަރުކާރުން

މި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،. މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްވާކަށެއް ކުރީ ސަރުކާރަކަށް ކުޅަދާނަނުވީސް 3.5ބަދަލުގައި 

މިކަހަލަ  ،އިލާފަލައްކަ ޑޮލަރަށް އެ ރަށް ވިއްކައި 2 ،އިރަށް ދެއްވާފަދަންނަވަނީ ބައެއް ރިސޯޓުތައް ހަދަން ރަށް

. ނުދާނެ ވާހަކަދަ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން ލިބިގެންހުރި ކަންތައްތަކުގެ ފުރުޞަތު މިފަ އިކޮށްފަ ގޮތަކަށް ކުރިން ކަންތައް

. ޖެހޭނީވަރުގަދަކޮށް އޮންނަން މިއަށްވުރެ. ދާނެވެސް ނުވެސް ށް އޮވެގެންނެއްހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނު މިގޮތައެ

هللا ރު ޢަބްދުކުރިން ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ ،މިހާ ބޮޑު އަދަދެއް. ޖެހޭނީރަނގަޅަށް އޮންނަން މިއަށްވުރެ

ކުންނާނީ ދެން ނުނަމަ،  ވާ ކަމަށް ބޮޑެތި އަދަދުތައް އާބިޓްރޭޝަނަށް ދާ މު ވިދާޅުވި ފަދައިން މިހާޞޫމަޢު

އިރު ދެން ވަކީލުންނާއި އަދި އެހެން ޓްރޭޝަންގައި އެ މައްސަލަ އޮންނައާބި. މައްސަލަތައް ރަޕްޝަންގެ އިތުރުކޮ

 ގެންނަންގައި މި ޤާނޫނަށް ބަދަލުއެކީއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންކަމާޢި. ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ހިންގާނީ އިތުރު ޚިޔާނާތް

ނިންމަވާނީ މި  ނީ މަޖިލީހުގައި ބާއްވައިގެންތޯނޫ ގެންތޯވީ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްގެންނަންމި ޤާނޫނަށް ބަދަލު. ޖެހޭއެބަ

ދައްކާއިރުގައި ގައި މިފަދަ ބިލަކަށް ވާހަކަލީހުޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މަޖި. ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ގެ ސަބަބުން ނޫނަސް ޝަންއާބިޓްރޭ. އާބިޓްރޭޝަންގެ ސަބަބުން ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަޖެހޭ

އަކީ ސަން  މި ދެންނެވި ވާހަކަ. ނުކުރާނެ އޮތް ސަރުކާރަކުން އެއްވެސް ކަމެއް ށް މިހާރު މިޚިލާފަ ޤާނޫނާ

 ޓޫރިޒަމު ތުރުކޮށްދެއްވާފައި އޮތީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް،މުއްދަތު އި އަހަރަށް 15އި ހޮލިޑޭ އައިލެންޑު އައިލެންޑާ

އެއީ ކަނޑައެޅިގެން . އްވާއަހަރަކަށް އިތުރުކޮށެއް ނުދެ 53. އެއްގޮތަށް ޞްލާޙާގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިމިނިސްޓްރީ

ޢިއްޒަތްތެރި . އަހަރަކަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށެއް ނުދެވޭނެ 53ޤާނޫނުގެ ދަށަކުން އެ . އެއް ލާފައި ދައްކާ ވާހަކައޮޅުވައި

 ލަތައް މިހާރަށްގައި ފައިސާ ދިނުމުގެ މައްސަޤާނޫނެއް ހެދިގެން ދާއިރު ،އައިސްއީސް، މިފަދަ ބިލެއް ޤާނޫނަކަށް ރަ

އާސަންދަ ކީއްކުރަންތޯ . ނުކެނޑޭނެއާސަންދަ މެދު. ޔެވެން އެބަޖެހޭގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުގައި ލި ވާނެހަރުދަނާ ވުރެ

ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ ސަރުކާރަކުންނެއް 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ هللا  .ކުރަމުންއިތުރު. ތައް ދާނީ އިތުރުވެގެންއަދި އެ ޚިދުމަތް. އްވިއްޔާ އުންޏެއް ނުކުރާނެއިރާދަކުރެ

ބަބުން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިފަދަ ބިލުތަކުގެ ސަ. ދުވަހެއް ހަރުދަނާވަމުން ސަރުކާރު ދާނީ ދުވަހަކަށްވުރެ މި

މަވެސް އެހެންނަ. ވެސް ދާނެ އަދި މައްސަލަތައް ފަސޭހައިން ނިމިގެން. ނެރަޕްޝަން ހުއްޓިގެންދާފަހަރަށް ހިންގޭ ކޮ

އެހެންނަމަވެސް މި ބިލަށް . ނެތޭ ގޮތަށް ކަމަކަށެއް ބުނެވޭކަށެއް އެއީ މި ބިލު މިހާރު އޮތް ޖެހެނީތަކުރާރުކޮށްލަން

ކީ އަ އި ކާށިދޫގެ ގޮނޑިއާ ށީ ގޮނޑިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތިމަރަފު. ގެނެސްގެން މިކަން ކުރެވިދާނޭބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް 

އަޅުގަނޑު މި އައީ . ދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ޔަޤީންވެފައި ހުރި ގޮނޑިތައްގެ ރަޙުމަތުން މި ސަރުކާރަށް ތާއީهللا

މަތުން އެއްވެސް މީހަކު އުއްމީދުނުކުރާވަރުގެ ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ގެ ރަޙުهللا. ށް ގޮއްސައަށް ކެންޕެއިނަ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ



  

 ހަމަ އެހެންމެ ކާށިދޫ ގޮނޑި ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަމް އެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރައްވާނެއާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ކުރައްވާނެވިއްޔާ ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުޖާބިރު އިރާދަކުރެއްهللا ވެސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ހުރި  ރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ޤައުމުގައި ހިނގާފައިކެވޭއިރުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ކޮހަކަ ދެކޮންމެއަކަސް މިފަދަ ބިލެއްގެ ވާ

ޓްރެކްޓުތަކުގެ ލަނީ މިހާރު ކުރެވިފައި ހުރި ކޮންސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑު ގޮވައި. ޖެހޭވެސް އެބަ ނައްތާލެވެން ފަސާދަތައް

 ކުރައްވައި،ންޓްރެކްޓުތައް އަވަހަށް ބާޠިލުކޮގޮތަށް ހެދިފައި ހުރި  ޚިލާފަށް ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާ ތެރެއިން ޤާނޫނާ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަށްރަށުގެ ފާޚާނާ هللا . އަލުން އިޢުލާނުކުރެއްވުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވަން

ވެސް  ބަނދަރުތައް ވެސް ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރެވޭނެ، ފެނުގެ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރެވޭނެ، އަދި އެ ނޫން ނިޒާމުތައް

 ޕޯޓުތައްރށް އެއަގޮތަކަ ރަޕްޝަން ޤާއިމުނުކުރެވޭކޮ. ގޮތަކަށް ނުވާރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިކޮހަމަ އެހެންނަމަވެސް، . ހެދޭނެ

އަލުން  އިއަދި އެ ރަށްރަށް ނަގާފަ. ވެސް ނެގޭނެ ހަދަން ދީފައި ހުރި ރަށްރަށް ތައްރޕޯޓުއެއަ. ވެސް ހެދޭނެ

ވެސް  ރޕޯޓުތައް ތަރައްޤީކޮށް ނިންމަންއަމަހުގެ ކުރިން އެނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓުބިޑުކޮށްގެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަން

ގޮތުން އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން  ބެހޭ މި ބިލާ. ވީ އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލުދެންނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި. ނިންމޭނެ

 . ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ލާނަންހަކަ ނިންމައިއެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާ. ކަމަށް އްޗެއް ދަންނަވާލެވިއްޖެއަޅުގަނޑަށް އެ

 

 :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

ޖިލީހަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އާދެ އާބިޓްރޭޝަން އުސޫލުން ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބިލެއް މި މަ

މިއަދު އޮތް ސަރުކާރެއް  ކަމެއް ށަހެޅީ ކޮން ސަރުކާރަކުންއަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަނީ މި ބިލު ހު ހުށަހެޅިފައި އޮތްއިރު

ލަތު ބަޣާވާތުގެ ކިލަނބުކަމުގައި ޙާވަރަށް މި ޤައުމުގެ  ނުވާވަކި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދެއް އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކަށް

އެއީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް . ންކުރިމަ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަމިދިޔަ ހަފްތާގައި ނެތީ ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އޮތީމަ

 ގިލީ ދާއިރާގެނގޮސްގެން ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި ދޮށީ މެންބަރުން މާމިޚިލާފަށް، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް  ޔާކަން އާދަކަން

ވެސް އެ ބޭފުޅުން އެރީމާ ނަން އެހެންނަމަ. ތަން ފެނުނު މޭޒު މައްޗަށް އެރި މެންބަރު ފަދަ މެންބަރުން ވެސް އިދާރީ

އެހެންނަމަވެސް ޔުގެންޑާގެ . މަލުކުރީތީ އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަންޢަމަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް  ދަ ގޮތްގޮތުންމިފަ ،އްވާނީ

އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިދެއްވައި،ކެންޕާލާގައި މަނިކުފާނު މި މަޖިލީހަށް ރީތި ނަން ހޯދަ

. އަދާކުރަންއަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރު ،ރާތުން އެކަން ފާހަގަކޮށްގެ ފަޕީ.ޑީ.މްއެދިނީތީ އަށް ރީތި ނަން ހޯދައި މި ރާއްޖެ

އި ޑީސަލްގެ އަގު މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބާޣީން ޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަނީ ޕެޓްރޯލާތަނަށް އައިއިރު އަ އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލު މި

ންބަރަކު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ގައި ކޮންމެ މެތަނު އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލެއް އައިއިރު އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަނީ މި. ބޮޑުކުރީމަ

ބަޣާވާތު އާސަންދަ ހުއްޓާލުމަށް ނުވަތަ އާސަންދަ ބަދަލުކުރުމަށް ސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އަލްދެއްކިޔަވާހަކަ

އަޅުގަނޑުމެން . އަކީ މައްސަލަ އީމި. އަށް ފޮނުވާފައިވާތީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ރޭޝަން އުސޫލުން މަޝްވަރާކުރަންއާބިޓް



  

ތަނުގައި  މި. ކާކަށެއްއަށް ދައްކަން އޮތް ފައިސާގެ ވާހަކަ ދައް ޖާބިރު މީރާهللا ތިން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޢަބްދުނެ

ފައްކާވާން ތިބި މެންބަރުންނަށް ބަލާއިރު ގައި ދޮންވ14ެދާޅުވާ އެޕްރީލް އެހެންނަމަވެސް، އެ ވި. އް ކުރާކަށެއްކެމްޕެއިނެ

ވާތަކުން ނުވަތަ އެއް ވެސް ބަޣާ ހަމައަށް އައިއިރު މިއަދާ މި ރާއްޖޭގައި އަކީ ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި

ސް މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ވެ އަނެއްބަޔަކު ބާޣީންނޭ ބުނާ މައްސަލަ މި މަޖިލީހުގައި ،ންނޭ ބުނެބަޔަކު ޣާޒީ

. ކަމަށް ހީކުރާތީއޭ ރުން ގިނަންބަދުކުރާ މެއަށް ތާއީ މީހާއުޅެނީ ބަޣާވާތުގައި އެންމެ އިސް ނުކުރެވިގެން މިތަޙުޤީޤު

ލެން އޮތީ މި މަޖިލީހުން އެކަން ބެ. ގޮތެއް ހަދަން ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަޖެހޭ މި މަޖިލީހުން އެކަން ބެލޭނެ، އެހެންވީމާ

އަޅުގަނޑު ، އެހެންވީމާ .ކަމުގައި އެއްވަރުވެގެން އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު މިހާރަށްވުރެ

ވަނަ  3ޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ވިލޭރޭގެ ހަނދެއް ފަދައިން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއް 14ކުރަނީ އުއްމީދު

 ދެއްވަން އައި ވަރަށްވުރެޑޮކްޓަރ ވަޙީދު ރިޔާސީ ބަޔާން  އިއިގަދޫލަފަހަރަށް ހެޓްރިކު ހައްދަވައި، މި މަޖިލީހަށް ރަތް

އަދި ގާފަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ކަމަށް އަންނާނެ އެކީގައި ވެރިކަމާއުފާވެރިކަމާއި ޝަރަފު

ނޑި ގޮ ހުރި މީހަކު ގާފަރާއި ކާށިދޫގެ ރައްޔިތުން އެ ކުޅެފައިނާޅާ ބޯޅަދަނޑަކަށްވުރެ ބޯޅަފާރުވަށާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް

ން ބޭރަށްދާކަށް އަޅުގަނޑު ޢުއްގައި މައުޟޫއެއްވެސް ހާލެ. ކުރަނީރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުބުއަށް އިންތިޚާ

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކަންކަން މަށް ބަލާއިރު އެއީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ޝަން ބިލެއްގެ މަގުސަދާއި މަފްހޫއާބިޓްރޭ. ނެތިން

ދި އަކުރަނީ ކޯޓު ތެރޭގައި ގިނަ ދުވަސްތައްވެ ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކާއި  ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން މި އެ. ކުރުންހައްލު

މިދިޔަ ހަފްތާ އެއްކޮށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މެންބަރަށް ، އެހެންވީމާ. ކަމުންދާ ވަގުތުގެ ބޮޑުގެއްލި

ގެއްލިދާ ވަގުތަކީ . އެކޭ އްސަސާއަކީ ވަރަށް ދޮށީ މުއަ އްސަސާމުއަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަމުން ގެންދިޔައިން މި

ދުވަސްތައް  ފެބްރުއަރީ މި 1 ،1 ،7ނަކަށެއް ތާ އަބަދަކު އަޅުގަނޑުމެން. ރަނަށްވުރެ އަގުބޮޑު ވަގުތޭ

ނަވަންތޯ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަން. ނުވާކަމަކަށް ހަދައިގެން ނުތިބެވޭނޭ ،ހަނދާންނައްތާލައިގެން

 ގައި މި(ބ. )ބަޔާން އޮންނަނީ ރިޔާސީ ވަނަ މާއްދާގައި މި 13. އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި އެބައޮތް 11ނަންބަރު  ސަފުހާ

ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ 14ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާތާ  ،ދޭ ޖަވާބު ގެ ދަށުން ރިޔާސީ ބަޔާނަށް(ށ)މާއްދާގެ  އޮންނަނީ މި

ދެން މި ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކަށް އަޅުގަނޑު ތަފްސީލަށް . ކޮބައިތޯ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދިން ޖަވާބު .ކޮބައިތޯ. ދޭންވާނޭ

ތަ މައިނޯރިޓީ އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު ނުވަ. ބޭރުވެވުނީއެ ން ޢުމައުޟޫ އޭރުން .ދާކަށް ނެތިން

ބުކޮށް ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާ 2331ޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައް. ވެސް އެކަން ކުރައްވަންޖެހޭލީޑަރު ހަމަގައިމު

ޕީގެ .ޑީ.ގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން ފޮނުވީ އެމްޕީ.ޑީ.ތަނަށް އެމް މި ވަނަ އަހަރަށް 2331ޖޭގެ ރައްޔިތުން ދިވެހިރާއް

 5ގެ ރައްޔިތުން ޕީގެ ސަރުކާރެއް ރާއްޖޭ.ޑީ.ނުވަތަ އެމް .ކުރަންޕީގެ ސަރުކާރެއް ދިފާޢު.ޑީ.އެމް އިއްތިހާދުގެ ނުވަތަ

މިއަދު  ވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ނޫން ޕާޓީތަކަށް، އެހެންވީމާ. އަހަރަށް އިންތިޚާބުކޮށްފަ

މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު ، އެހެންވީމާ. ޕީ.އާރު.ސްބަތްވި ޑީނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އަދި އަޅުގަނޑު ކުރިން ނި



  

ހުންނަނީ  މި، އެހެންވީމާ. ބައްލަވަން އެބަޖެހޭ އޮތީ ކީއްވެގެންތޯ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މި މިކަން ނުކުރައްވައި

މަޖިލީހަށް އެހާ ގަދަބާރުން . ނުވޭވެސް ސާފު އްތޯ މިއީސެއްތޯ، ބާޣީ ރައީސެއަޅައިނުލައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭ ރަ

ގެ ނިސްބަތްވާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މަޖިލީހު. އިރުވީދުވަސް 14ލީކީ ވެސް ނޫން އެކަމަށް އަޅައި. ވެދެވަޑައިގަތީ

 ނގޭ މިހާރު ތިމެންނަށް އެގަނޑުއެއީ އަޅު. ސާބަހޭ އިމެންބަރުންނަށް ވެސް އައްސަރިބަހާ ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރައްވާ

އުޅެނީ އާބިޓްރޭޝަން އުސޫލުން  މައްސަލަ ދިމާވެގެން މި. ކުރާ މިންވަރުބާޣީ ވަޙީދަށް އިހުތިރާމު ބޭފުޅުން ވެސް އެ

 3 ،އެބަތިބި ރައީސް މި ޤައުމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކަންކަން ހައްލުކުރަން މަޖިލިސް ތެރެއިން

އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުން  ކުރި ރައީސް، ބަޣާވާތުން އައިރައްޔިތުން އިންތިޚާބު. ގުތެއްގަވަ ސް އެއްބާވަތެއްގެ ރައީ

. ގަންނަވާ މަނިކުފާނުރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރަން ޖެހިވަޑައި ލަތުގެ ގޮތުން މިޙާއް، އަދި ވަގުތާއި އަޅައިނުލާ ރައީސެ

. އޮތީ ޙަޤީޤަތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މި ރެ ބޮޑުކޮށްހާލަށްވު ،ވުރެ އަށް ރާއްޖެ ގައި ބުނޭ ދޫނިމާކަނާ ޝޯ

އަޅުގަނޑު އެދެނީ ، އެހެންވީމާ. އެއް ސް ވާހަކައީ ސީރިއަމި. އެއް ނޫން ކީ ސަމާސާ ވާހަކައީޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި

އެތަކެއް . ރިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވެސް އެތަކެއް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައި އެބަހު

ރިޔާސީ ބަޔާން މަޖިލީހުގައި އަޅައިނުލާ  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޤައުމެއްގެ ވެރިއެއްގެ. ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަހުރި

އެހެންނަމަވެސް . ދަނީ ފެއިލްވަމުން އެއްގެ އަޅުގަނޑުމެން އެ އްސަސާއެހެންވެއްޖެއްޔާ މުއަ. ނުބޭއްވޭނެ

. ބުދޭންޖެހޭ ގޮތެއްޕީން އެ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާ.ޑީ.ނުކުރެވޭ އެމް ޤަބޫލެއްށް ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަ

ނޫނޭ  ޕީ އަކީ ސަރުކާރެއް.ޑީ.ށްފައި އެމްބުކޮބުދޭންޖެހޭނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާން އެ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާޕީ.ޑީ.އެމް

 ތާ ތެދުވުމަކީ އެ ރިޔާސީ ބަޔާނަށް މިޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް މެންބަރަކު .ޑީ.ނޫން ގޮތަކަށް އެމް އެ. ބުނީމަ

 މްއެއް ސުޕްރީ މަނިކުފާނުގެ ޒިންމާ ކަމާ ޚިލާފުވުންތައް އުފެދެންޏާ މި. ޚިލާފު ކަމެއް ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކާ

ން އްސެވުވާހަކަ ރަނގަޅަށް އަޑުއެ ދައްކާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު މި، އެހެންވީމާ. އެއް ހޯދުމަކީ ކޯޓުގެ ލަފަ

 އެތަކެއް ތުހުމަތުތަކެއް މި ،ފަހުން މަނިކުފާނުގެ ބޮލުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އެހެންނޫނިއްޔާ ދުވަސްތަކެއް. އެދެން

 2331ށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަ. ވާ ކަމެއްތަނަށް ފަހުން އަންނަ މީހުން އެޅުވުމަކީ އެކަށީގެން

ދަލުކުރިއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އޭރު ބޮޑު ބައް ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނާ

 މި. ފައްކާވާއިރު ވާ ކަމެއްރީ ޕާޓީ ދޮންވެއެއީ ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކާ ދިމާކޮށް ޖުމްހޫ. ނައިޑުބަޑެއް ގެނގަ

ނިކުފާނުގެ ބޮލުގައި އެފަދަ ކަމެއް އެޅުވުމަކީ ވަގުތު އަންނައިރު މަ އެ. ފަހަރު ވެސް އެކަން ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް

ގޮތުގައި  މަޖިލިސް ރަނގަޅު އެއީ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މަނިކުފާނަށް މި. އަޅުގަނޑު އެދޭ ކަމެއް ނޫން

ގެ ންއެހެންނަމަވެސް މަނިކުފާނު ނޫޅޭ ދުވަސްތަކާއި އުޅޭ ދުވަސްތަކުގައި މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ކޯލިޝަ. ހިންގެންވާނެ

އަރުވަން ކުރައްވާ ގޮތުން އެނގޭ މަނިކުފާނުގެ އަގުވައްޓާލައި އަދި ނައިބު ރައީސްގެ އަގުތާ ޢަމަލު މެންބަރުން ވެސް މި

އަކީ  އުޅޭ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި. އަކަށް ދާކަށް ނެތިން ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އެ. ކުރާ މަސައްކަތް ވެސް



  

 ގޮތެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެރަވާބަސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަޔަކު ތިއްބަސް، ތިއް ކޮށްފައި ތިބި ބަޔަކު ވާތެއްބަޣާ

ރީގެ ކަންތައްތަކަށް ފެބްރުއަ 7އަދި . ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ބިލެއްގައި ވެސް ދައްކާނަން އެ ވަންޏާ

 މެންބަރުންތަކެއް އުފަންދަންޏާ ލާފު ގިނަކަމަށް ސުވާލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާދަޔާ ޚި އަދި އެ ޖަވާބުދާރީނުވެވެންޏާ

 މެޖޯރިޓީ ކިޔުމުގެ މާނަ ން އެކަމާ ސުވާލުއުފައްދައި، އެކަން ބަލަން ގޮވާލަމުންދަންޏާވަތަ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީނު

ލިބެންޏާ ނުބުއެކަމަށް ޖަވާ. އެއް ނެތޭ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމުގެ މާނަ މި މައިނޯރިޓީ މަފްހޫމު، މެޖޯރިޓީ. އެއް ނެތޭ

ޖެހޭނީ  މަނިކުފާނު އެކަމާ ހުރަސްއަޅަންޏާ. ގެ ވާހަކަ ދައްކާނަމޭކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަޣާވާތުކޮންމެ ބިލެއްގެ މައުޟޫޢަ

އެހެންނަމަވެސް . އެއީކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޕީ މެންބަރެއްގެ ވަގުތުތައް އަތުލަމުން ދާން.ޑީ.ކޮންމެ އެމް

މަޖިލީހުގެ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  އަޅުގަނޑު އެދެނީ މި. ކުރާނަންރާގެ އުސޫލަށް ލޯބިވެސް މަޝްވައަބަދު މެންއަޅުގަނޑު

އޮސްޓްރޭލިއާ ފަދަ . ންޔަތްކުރަލަތަށް ރިޢާޙާއޮތް  މަޖިލިސް މި މިނިވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މި

 .ލާސްރާބު ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފައިމުގެ މިއެންމެ ވޯޓަކުން ވެސް މުޅި ޤައުކުގައި މިނިވަން މެންބަރުން ތަޕާލިމެންޓު

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު  ،ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފަދަ އްބެވިމިނިވަން މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި އެބަތި

ރައްވާ މަޖިލީހުގައި ކު ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި ކަންތައްތައް މި ،މެންބަރު ފަދަޢިއްޒަތްތެރި ގެ ދާއިރާ

. އޮޑީގެ ހުންގާނު ހިފޭނެ ފަދަ ބޭފުޅުން އެބަތިބި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ނުވެގެންދާ ގަޑީގައި މި. ބޭފުޅުން

ށް މިނިވަން މެންބަރުން ތަން ބަލާކަ ޤައުމު އޮޔާދާ ތެރޭގައި މިމާކުގެ ޕީ އާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ސުވާލު.ޑީ.އެމް

ސިޔާސީ މީހުން ދުވަހަކު ވެސް ރައްޔިތުން  މީހުންނަށް ހައްލުނުހޯދެންޏާ ސިޔާސީ އަޅުގަނޑުމެން. ނުވާނެތިބެގެން

ގޮތަށް އޮވެގެން  މި ގޮތަށް ނުވަތަ މި ސުވާލުމާކު ބަޣާވާތް މި މި. ނުވާނެވާލެއް ކުރަން ދާން ފަސްޖެހިގެންގާތަށް ސު

ކީ އެއީ ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހަ. މައޮތީ ސަބަބުތައް އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވަނީ ވަރަށް ވެސް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ގޮއްސިއްޔާ

 7. އެއްކޮށް ވަނީ އެ ހުރިހާ ސިފަތަކާ ދިފައިއިންސާނުން އުފެ. ބީޢަތުގައި އުފެދިފައިވާ އެއްޗެއްއިންސާނީ ޠަ

ފުލުސް ، ލުހަކަސްދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ފުފެބްރުއަރީގައި ހިނގައި

ނަމަ  ކަމުގައި ވަނީ ކޮށްފި ޤާނޫނީ އަމުރަކަށް ނޫނެކޭ ބުނުމުންފަހުގައި ވެސް އެފަދަ އަމުރެއް އިރުމަކަސް ޣަޔުނިފޯ

 ކުޑަކުއްޖަކާ. އެއްކަން ލައިފިއްޔާ އެއީ ގާބުރިއެއް ފުލުސް އޮފީހަށް އެއްލައި ނޫނެކޭ ބުނެފައި ކަމުގައި ވިޔަސް ގާބުރި

. ވާ ވެސް ކުރެވެންޖެހޭނެކަންއެކަމަށް ދަޢު. އްޔާ އެއީ ކުށެއްކަންކުށެއް ކޮށްފި .ކުޑަކުއްޖަކާކަންބެހިފިއްޔާ އެ ބެހުނީ 

އިން އާދަމް ސަމެންބަރަކަށްތޯ ބުނެވޭނީ ޝަހީދު ޙުކޮން ޢިއްޒަތްތެރި . ކަންށް ތަޙުޤީޤު ވެސް ކުރެވެންޖެހޭނެއެކަމަ

ދީފައި  ބަޔަކު ހަވަރަށް ށްދިމާލަ ގޭޓާ ތޯ ބުނެވޭނީ ބަނޑޭރިގޭކޮން މެންބަރަކަށް. އޭގެ ދިދަ ތިރިނުކުރެބިލްޑިންގު

. ކޮށްފިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އޭގެ އަދަބު ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމެއްމުޙައްމަދު ނަޝީދު ގޯސް. ނުގަނެއޭއަރައި

ހި ދިވެ. ރައްޔިތުންނަށް އެ އަދަބެއް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުދެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި

ދިވެހި . ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތަނެއް ބަނޑޭރިގެ އަކީ. ކީސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަދު ޙުޝަހީތަނެއް  ރައްޔިތުންގެ



  

 ދިވެހި. ކަމަކީރާއްޖޭގެ މިނިވަންރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއް ދިވެހި ދިވެހި. ދަކީއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާ ރައްޔިތުންގެ

ތާ  ފެބްރުއަރީގައި ވަޅުލާފައި މި 7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ . އަކީ ސީއެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަރައްޔިތުންގެ 

އެއް  ދައްކާނެ އެއްވެސް ވާހަކަ ށްޢަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން އާބިޓްރޭޝަނޭ ކިޔާފައި މައުޟޫ

 2331ނީ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑު އެދެ، އެހެންވީމާ. ވަރަށް ހިތާމަކުރަން އަޅުގަނޑުމި ކަމާ . ޒަތްތެރި ރައީސް ނެތްޢިއް

މަހުގެ  ބަރުވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯ 2331ޔިތުން ގޮތުން އަދި ރައް ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަތް ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވާ

އަޅުގަނޑުމެން ނެތިން . ކޮށްދިނުންސީ އަލުން ރުޖޫޢައްޖެ ޑިމޮކްރަގޮތުން ދިވެހިރާ ވޯޓުގައި ބަލައިގަތް ނިޒާމުގައި ވާ

އަޅުގަނޑު ނުދައްކާނަން . ދިޔަ ކަންތައްތަކުގައި ނުފެންނަ އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށްހު އެ ހިނގައިދުވަ ކޮންމެހެން އެ

ޝަރުޢީ  އެގޮތަށް އެކަން ފެނިއްޖެއްޔާ. ވެސް ކުރާ ވާހަކަ އެއްނަޝީދު އަލުން ވެރިކަމަށް ރުޖޫޢަމިތާ ރައީސް 

މަކީ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ އޮތް އާދޭހަކީ އަދި އެދު އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ. ކޯޓުތަކުން އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ

ޑިމޮކްރެސީ ނެތިއްޖެ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭގެ . އެއް ނެތް އަކު ޑިމޮކްރެސީ ރާއްޖެ މިއަދު މި. ވާންޖެހެއޭރުޖޫޢަ

 އަޅުގަނޑު މި، މާއެހެންވީ. ހިތި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މައިނޯރިޓީގައި ހުންނަ ދުވަހަކު ދެކޭނެ

 ވެސް މި ޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތަށްއަދި މަ. ދަންނަވަނީ ވާހަކަ މި ތަނުގައި މިނިވަން މެންބަރުންނަށް ވެސް އެ

އަދި ބައެއް ޕާޓީތަކުގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ  ގުތުތައް ނަގާލައިކަމުގައި ވަ އަޅުގަނޑުމެން މި. ދަންނަވަނީ ވާހަކަ މި

ކަމުގެ ހިތި  ކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް މި ރިކަން ކުރުމުގެ ލައްޒަތުގައި މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިންނެވިވެ ،ޖަޒުބާތުގައި ޖެހި

ވަރަކަށް މަސް ފަހުން ވެސް އަންނަންޖެހިދާނެ ޤާނޫނުއަސާސީ  14މަނިކުފާނަށް ވެސް ދެކެންޖެހޭ ދުވަހެއް މީގެ  އެ

އަޅުގަނޑެއް . ގޮތެއް ވާކަށް ން އެކަކަށް ވެސް ދެރައަޅުގަނޑެއް ނޭދެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއި. ބުނާ ގޮތުން

. އަޅުގަނޑެއް ނޭދެން ތަން ދެކޭކަށެއް ގޮސް ޖަހާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ގައިގައި ވެސް އެކަކު ނޭދެން ދިވެހި

 ،ޤީޤެއް ކުރެވިތަޙު އެއްކޮށްޅުގަނޑުމެން މިނިވަންކަމާ ކުރެވެން އޮތީ އަގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެވޮއިޑުއެކަންކަމު

ނުވަތަ އެކަންކުރާނެ މަޝްވަރާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްނުވެވިއްޖެ  ،ކުރެވިނުފޯރާ ތަޙުޤީޤުގަނޑުމެން ނުފޫޒުއަޅު

ތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި އެކަ ،ހުރިހާ އެންމެން އެކަން ޤަބޫލުކޮށްގެން ގަނޑުމެން ވޯޓަކުން އެކަން ނިންމައި،ނަމަ އަޅު

ހެން ހުރިހާ އެ. ލާނީއާސަންދަ އެކަންޏެއް ނޫން ހުއްޓައި ންނޫނިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއެހެ. ކޮށްގެންމަސައްކަތް

 ކުޅެން އެ ބަޖެޓާ. މިގޮތް ވެގެންދާނެއެގޮތް މިޤައުމުގެ ބަޖެޓު . އުމު ދަރާނެޤަ މި. ނެލާއެއްޗެއް ވެސް ހުއްޓައި

ތޯ ބުނީ ކާކު. އޭހޯހޯ ،ނެތޭ ވަނީ ވާކަށް މިއަދު މި ކޮއްޕާލައިގެންބައެއްގެ ޕްލޭނެއްގެ ތެރެއަށް ބޯހެން ގޭ ބަޔަކު އެނނޭ

ބަޣާވާތްކޮށް ވަންނާކަށް . ޕަންޏާ އަންނާށޭއަހަރުން ބޯކޮއް 5ސާސީގައި ބުނަނީ ޤާނޫނުއަ. ޕާލަންކޮއްކަމަށް ބޯ އެ

ރި ތްތެއޮތް ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ދީނީ ގޮތުން ޢިއްޒަ އުފެދިފައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ، އެހެންވީމާ. ނުބުނޭ

ނިހެން މެންބަރުން ބެއްލެވި ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އެހެމެންބަރު ޑޮކްޓަރު އަފްރާޝީމު ބެއްލެވި ކަމުގައި ވިޔަސް، 

އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ދައްކާފައި އަދި ވާހަކަ. އި އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ވާހަކަދައްކަންމިފަދަ ޚިލާފުވުންތަކުގެ ތެރޭގަ



  

އެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ އެއްބަސްވެވޭ ކޮންމެވެސް އެއް  ނަ މީހުންގެ އަޑާގި. ގިނަ މީހުންގެ އަޑުއަހަން

އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން މިހާރު ބޮޑުފެންވަޅުގޭ މުޖުތަބާ ލައިގެން އެ ގެންދާ ޗުއްޓީ ، އެހެންވީމާ. އްބަސްވުމަކަށް ދާންއެ

ތެރޭގައި ތިފަދަ  ނަންގަވައިގެން މި މަޖިލިސްއަދި އެއަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އިސް. މަޝްވަރާތައް ހުއްޓާލުމަށް

 ވަނީ ކަމުގައި ގަނޑުމެން ދޫކޮށްލައިފިއަހަރު އަޅު 2އެއީ މި ރާއްޖެ އޮޔާދާން . މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވަންޏާ ކުރައްވަން

. ނެނަމަ މި ރާއްޖެ އަލުން އަނބުރާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ވެރިއަކަށް ނުހޯދޭހާ ދުރަށް ހިނގައިދާ

އަށް އެބަ ނަންގަވާ  ދެދަޅަ އިރުދެ. މުޖުތަބާގެ އުސޫލު މަނިކުފާނަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ، ންވީމާއެހެ

އަކީ  ޕީ.ޑީ.އަޅުގަނޑު ހަމަ އެދެނީ އެމް، އެހެންވީމާ. ން ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭދެން މި ކަންކަމަށް އަޅުގަނޑުމެ. ޗުއްޓީ

ދީރު ނިޔާކުރި ގޮތުން މި އަކީ މިއަދު ތަޤު ޕީ.ޑީ.އަދި، އެމް. އެއް ބާކިޔާނެ ޕާޓީއަށް މަރުޙަ ވެސް މަޝްވަރާ އަބަދު

އެކަން އިލެކްޝަންސް . ކުރާ ޕާޓީނަ ރައްޔިތުން ލޯބިވާ އަދި ސަޕޯޓުމި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގި. ރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީ ޕާޓީ

 ،ކަމަށް ބަލައިގަނެ ނޫންޕީގެ އަޑަކީ އަޑެއް .ޑީ.އެހެންވީމަ، އެމް. ކޮމިޝަނުން ދަފުތަރުން ހެކިދޭނެ

އެއް ވެސް  ޕީ މަރަ.ޑީ.އެމް. ޕީ ނުވެސް ފެތޭނެ.ޑީ.އެމް. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުތިބެވޭނެ

ބުރާ މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަންނާނެ ނޕީ އަލުން އަ.ޑީ.އެމް. ވެސް ނުލެވޭނެ އެއް ޕީ ފުހެ.ޑީ.އެމް. ނުލެވޭނެ

. ވާކަށް އްވެސް ރައްޔިތަކަށް ދެރަގޮތެއްދުވަހަކުން އަޅުގަނޑެއް ނޭދެން އެ އެފަދަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އެކު  ންތައްތައް މިނިވަންކަމާދިޔަ ކަރުއަރީގައި އެ ހިނގައިފެބް 7ތީވެ އަޅުގަނޑު މި އެދެނީ އެހެންކަމަށްވާ

ތަނަށް ކުއްލި  ތަސް އަދި މިނެތަނަށް ޤާނޫނެއް ލާފައި އޮތަސް، ޤާނޫނު ލާފައި  އެއީކީ މި. ޤީޤުކުރެވެންޖެހޭނޭތަޙު

ކަމުގައި ވިޔަސް ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ އެއް ބާރުގެ  ނުލީރާރެއް ތަނަށް ޤަ ކަމުގައި ވިޔަސް މި ނުލީ އެއް މައްސަލަ

ދާ ކޮންމެ ވަގުތަކީ މި އެކަން ނުކޮށް ފަހަނައަޅައި. ޖިބެކޭއްޔަތުން މި މަޖިލީހުން ކުރަން ލާޒިމުވެގެންވާ ވާއިސިހަ

މި ބިލުތަކުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރަނގަޅަށް މިދިޔަ . ބޭކާރުވެގެންދާ ވަގުތުތަކެކޭޔާތުން ގެއްލިގެންދާ، ޖިލީހުގެ ހަމަ

އް ކުރަމުންދާ ތަނެއް އުފެއްދުންތެރި ބަހުސްތަކެ ނަވާނެ މި ތާހަފުތާގެ ޔައުމިއްޔާތައް ބައްލަވައިފިއްޔާ އެނގިވަޑައިގަން

މި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް . ތަން ންނަށް ގޮވާޣާޒީއަނެއް ބަޔަކު ބާޣީންނަށް،  ކުމިތާނގައި ފެންނަނީ އެއް ބަޔަ. ނުފެނޭ

ގޮތުން  އަދި ޤާނޫނީ. އެއް އަދި ޒިންމާ .ނިންމާލުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް

. އެއް ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާ އްމާއި ކައުންސެލްއްލުކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާހަމި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތައް 

 .ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ހޭރިޔާސީ ބަޔާނަށް ދިން ޖަވާބު ކޮބައި ވެއްޖޭދުވަސް 14އުފައްދަނީ މި ސުވާލު އަޅުގަނޑު

 

 :ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

އާބިޓްރޭޝަންގެ . ސްގައި މި ބައިވެރިވަނީނޑު ކުޑަކޮށް ކަންބޮޑުވާތީ މި ބަހުޅުގައަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރަޕްޝަނާ ގޮތަށް އަދި އެއީ ކޮ ޗެއްކަން އޮޅޭކީ ކޯއްއި ބައެއް ބޭފުޅުން އާބިޓްރޭޝަނަގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވުމުގަ ބިލާ ބެހޭ



  

ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވާހަކަދައްކަވާތީވެ  ރުވަހެޔޮވާތަށް ކުރަން ގޮ އަދި އެއީ މި ރާއްޖޭގައި މި ކަމާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް

. ކުރައްވާށޭ އަމިއްލަފުޅަށް ދިރާސާތައް ނޭއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހެޔޮނުވާ. ގޮތުން އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން އެކަމާ ބެހޭ

ތަ ލޯ ނުވަ ޓްރިއަލް، އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑުޑް ނޭޝަންސް ކޮމިޝަން އޮން އިންޑަސްކީ ޔުނައިޓެއާބިޓްރޭޝަނަ

ލު ހަމަތަކާ އެއްޗިހި ވެސް ހުރީ ތަފްޞީ އޭގެ. މެކޭމައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮތް މަފުހޫ އަންސިޓްރަލްގެ އުސޫލުތަކެއްގެ

އޮތް އާބިޓްރޭޝަންގެ ބިލަކީ  މި އިދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުށަހެޅިފަ. ފައޭކުރެވިއަންސިޓްރަލް ރޫލްސްގައި ބަޔާން

ކީ ކޮރަޕްޝަނާ އީމި. އޮތް އެއްޗެކޭ އިށް ހުށަހެޅިފަލްގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަރައަންސިޓް އިއަންސިޓްރަލްގެ ރޫލްސްތަކާ

ހި ޓެއި ދެން ރައްސަނަކާޙައިން  އެއް ދިމާވާއިރަށް ޖެހިގެން ހުރި ގެ ކީ ހަމަ މައްސަލައީމި. ގުޅުންހުރި އެއްޗެއް ނޫނޭ

 މިއީ ކޮލިފައިޑު. ނޫނޭރާ އެއްޗެއް އުސޫލުން ކަންކަން ނިންމާ އުސޫލުން ކަންކު ގެއާދަނަކާ ގެނެސްގެން ތަޙްކީމު

ހުރި  ތަޖުރިބާ ލިބިހުރި،  އެއްގެ ޢިލްމު ލިބި އޮތް ދާއިރާ އިޖެހިފަސްތަކެއް ތިބެގެން އެ މައްސަލައާބިޓްރޭޓަރ

ލޯޔަރުންތަކެއް  ސްޓްރީކުރެވިފައި ތިބޭ ކޮލިފައިޑުއަދި އާބިޓްރޭޓަރުންގެ ލިސްޓެއްގައި ރަޖި ،އާބިޓްރޭޓަރެއްގެ ސިފަހުރި

ހުރި ބަޔަކު  ޤްވާމީ ހަމަތަކާއި ތަޖުރިބާތައް އެނގިބައިނަލްއަ އިއާއި އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތަކާ މައްސަލަ އެ

. ހޯދައިދޭ އެއްޗެއްގެ ވާހަކައޭ މި ދައްކަނީން ބޭރުގައި މައްސަލަ ނިންމައިދޭ، ހައްލުކުރިމަތީގައި ތިބެގެން ޝަރީޢަތު

 އިކޮންސިލިއޭޝަނާ އިމިއީ އާބިޓްރޭޝަން، އާބިޓްރޭޝަނާ .ށްޝަނަންސިލިއޭކިޔަނީ ވެސް ކޮ ޓެކްނިކަލީ ތަޙްކީމު

ކީ މިއީ އެހެންވީމާ، އާބިޓްރޭޝަނަ. މާގެކަމެއް ހުއްޓަސްތި. އުޅެނީ ކޮންސެޕްޓެއް މި 3މިއީ ތަފާތު  މީޑީއޭޝަނާ

ކަމަކީ  އަނެއްކާ އަނެއް. ވާންޖެހޭރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިކުރަން އޮތް އެއްޗެކޭ ވިދާޅުވީމަ ހަމަ ހައިރާންޖޭގައި ކަޮދިވެހިރާއް

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު ފާސްކޮށްފައި ނިއުޔޯކު  2311ބައޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ

ކޮންވެންޝަނުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ހިންގާ ނިއުޔޯކު . ކޮންވެންޝަނުގައި ބައިވެރިވާން

ހިކުރާ ރާއްޖޭގައި އޮޓަމެޓިކުން ތަންފީޛުކުރުމަށް މަގުފަ ނިންމުންތައް އިނުކުންނަ ޙުކުމްތަކާއާބިޓްރޭޝަންގެ ސަބަބުން 

ހި ބޮޑެތި އަދަދުތައް ހިމެނޭ އެއްޗެ އަދި. ތިބީ ބައިވެރިވެގެން އޭގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި. ކޮންވެންޝަނެއް

ސަބަބަކީ އާބިޓްރޭޝަނަކީ . ވުރެ ބޮޑަށް ސަށްކުދިކުދި އެއްޗިއް .ށްއި ދާންޖެހޭނީ ވެސް އާބިޓްރޭޝަނަޙަޤީޤަތުގަ

އެކަމަކު، . ބޮޑު ކަމެއްއާބިޓްރޭޝަނަކީ ޚަރަދު. ޑަ ކަމަކަށް ވެދާނެކުކޯޓުތަކަށް ދިޔުމަކީ ޚަރަދު. ޚަރަދުބޮޑު ވަސީލަތެއް

ގެ ލައިމައްސަލަ ދަންނަ ބަޔަކު މައްސަ އަކީ އަކީ މައްސަލަ އޭގެ ލިބޭ ފައިދާ އޭގެ ރަނގަޅު ސިފަ ،ރަނގަޅު ގޮތަކީ

އްލެއް ހަކަމަށް  އަވަސްކޮށް އެކަމާއި ސްޕީޑު  ކޯޓުން ބޭރުގައި އެކަން ކުރާ އެކު ހުރި ބަޔަކު ސުލްޙަވެރިކަމާ ތަޖުރިބާ

އަދި ބޭރު ބޮޑެތި  ކުރާއިރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރާއިރު ވެސް ތައް ރާއްޖެ އަށްއިންވެސްޓްމަންޓު ބޮޑެތިބޮޑެތި. ލިބޭތީ

 ނާނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓުތަކަކު ނުހުންސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެގްރީމެންޓުރާއިރު ވެގުޅިގެން ކު ވިޔަފާރިތަކާ

ތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންޓްރެކްޓު. އްއެ ޤާނޫނު ހިނގާ ގޮތަކަށް ލިޔެފަ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެޤާނޫނާ 

 އްޔާއެއް ޖެހިއްޖެ އަދި މައްސަލަ. ވުން ކުރަމޭ ކިޔާފަގޮތަށް މި އެއްބަސް ހުންނާނީ އިނގިރޭސި ޤާނޫނާ އެއް އިލިޔެފަ



  

އަޅުގަނޑުމެންގެ . ހުންނާނެ އިވިލާތުގެ ކޯޓަކަށޭ ވެސް ބުނެފައިނގިރޭސި ނޫނިއްޔާ. ނީ ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނަށޭދާ

ވަނަ  3ނާއި ވަނަ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫ 3ފަރާތެއްގެ ދޭތެރޭގައި ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި  2ޤާނޫނުތައް ހުއްދަކުރޭ 

ނާނީ އިނގިރޭސި ގެ ގިނަ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް ހުންއެ އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެން. ތައް އިޚްތިޔާރުކުރަންއްގެ ކޯޓުޤައުމެ

އްޔާ އެއް ޖެހިއްޖެ އަދި މައްސަލަ. ގޮތަށް ލިޔެފަ އިނގިރޭސި ޤާނޫނު ހިނގާ. ގޮތަށް ގޮތަށް ކުރާ ޤާނޫނާ އެއް

ގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ ނުވަތަ ންގަޕޫރުހިރަ މޮޑެލްތަކަކީ ސިމީގައި މި. ގޮތަށް ސިންގަޕޫރަށް ދާ

ޔޭގެ ނިސްބަތުގައި އެ އުސޫލުން ހިނގާ ދުނި" ޑިއެކް"ޑުބާއީގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ " ސިއެކް"

ވަރަށް ، މީހުން ތިބެގެން ފައިޑުލިކޮ ،ބޮޑެތި ނިޒާމުތައް އެކަށައަޅައިގެން އިވާންކަން ހާސިލުކޮށްފައިތުބާރާއި ޔަޤީ

އެ މިސްރާބަށް ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ ނިޒާމުގައި އުފެދޭ ކުރާ ކަމެއް ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭތޯ، ގައި ފެންވަރު މަތިކޮށް ސްޕީޑު

ށް ވާހަކަދައްކާއިރުގައި މިއީ އްލުކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ގެންދެވޭތޯ ބައްޓަންކޮށްފައި އޮތް ބިލަކަހަމައްސަލަތައް 

އިން ބޭރުގެ މީހުން  ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރީމަ ރާއްޖެމީތި އިނގިރޭސި، ޕްޝަނަށް މަގުފަހިފާނެ ބިލެކޭ ބުނީމަރަކޮ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޑުއަހާއިރު ލަދުގަންނާނެ

 

 :މިރު ވާހަކަދެއްކެވުންޢާމަދު ޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްކު

 ޓަކައި ނޮޅިވަރަމު އާބިޓްރޭޝަން ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށްއާދެ، . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކީ ކޮބައިކަން އަދި ހަމައެއާއެކު އާބިޓްރޭޝަނަ. ނޑު ޝުކުރުދަންނަވަންދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުގަ

މަށް ވެސް ވިދާޅުވި ވިދާޅުވު ބޭފުޅަކު އެ އުސްފުންނާބު ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދާދި ދެންމެއަކު ކަމުގެ، ޤާނޫނީ

. އާދެ، މިފަދަ ބިލެއް އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް. ދަންނަވަންއަޅުގަނޑު ހަމަ ޝުކުރު

ނަމަވެސް، ބޮޑު އެއް ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު  އެއީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެންމެ

އެހެންވީމާ، . ފެނޭތަން އެބަ ދާ އްލުކުރަމުންހަބާވަތުގެ މައްސަލަތައް  ހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޯޓުން ބޭރުން މިމި

ތަންކޮޅެއް  ވަންޏާ ކަމަށް ން ދޭހަކޮށްދެނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރެވިއްޖެއޭގެ

ލާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އާދައިގެ ވިސްނުމުން ވިސްނައި އެންމެ މެން ހަމައަޅުގަނޑު ،ހަރުދަނާކޮށް އެކަންކުރެވޭނެކަން

ޔިތުންނަށް އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބިލެއް ޤާނޫނެއްގެ ސިފަޖެހިގެން އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައް. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ

 ގޮތުން ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ކަމެއް ބިލަކާ ބެހޭ މަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އެޚިދުމަތް ލިބިގެންދިއު

މެދު ފައިސާގެ އަދަދާ  .އެހެންނަމަވެސް، ބިލުގައި ހުރި ބައެއް ނުކުތާތައް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. ނޫނޭ

 އަކަށް ކޮމިޓީއެހެންނަމަވެސް، . ބާއޭ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް .ހަމަ އެބައޮތް ހިތުގައި ސުވާލެއްއަޅުގަނޑުގެ ވެސް 

ޅުގަނޑު އި ކޮމިޓީން ނިމިގެންދާއިރުގައި މިކަން އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް އަހުށަހަޅަ

ކަމެއް ވެސް އުނިކުރުމަކީ  އެ ،ނަމަ ވާ ރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް މީގައި ކަމެއްއާދެ، ކޮ. އުއްމީދުކުރަން



  

. ކަމެއް ތަނުގައި ކުރެވިދާނެ ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ވިއުނގޫފާރުގެ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅު

ދެން ގިނަ . ތިރާމުކުރަންވެސް އަޅުގަނޑު އިހު ގެ ވިސްނުމަށްސްނުމުގައި ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅުންއެހެންވީމާ، އެ ވި

ލާނީ މި ބިލު ދަންނަވައި އެކުއާރުގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތާމަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކިއި

ކުރީގެ ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ކުރީގެ ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއް 

މިއަދު  .ގެ ގޮތުގަސަރުކާރު ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާ ބިލެއް އޮތީ އިރުގައި މީތި މިއޮތް އިއެޖެންޑާކުރެއްވިފަ

ދަނީ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް  ޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދެކެވެމުން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި މަ

އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން  ،އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށްއަރާ ސުވާލަކީ. ވާހަކަދައްކާއިރުގައި ބާޣީ ސަރުކާރެކޭ، ބާޣީ ވެރިކަމެކޭ

. ނީމީތި ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވާބޭނުންވާ ސުވާލަކީ މި ބިލު ފާސްވެ ޤާނޫނަކަށްވުމަށްފަހު ކޮންތާކަށްބާއޭ 

ހެއް ގޮތުގައި ދެންނެވީ އެޑްރެ މި. ގެއަކަށް ހަކަށް ނޫނީބާއޭ ކޮންމެވެސް އެޑްރެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވޭނެ

އަޅުގަނޑުމެން . އަޅުގަނޑަކަށް ހީނުވޭ އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވޭނެހެނެއް. ބާއޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެއަކަށް މީތި ފޮނުވޭނެ

ބޭފުޅާ ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފަހު މި ބިލު  އެ. ވަންޖެހޭނީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށްހަމަ ފޮނު

ލާފައި ޒިންމާދާރު ވަރަކަށް ވިސްނައި އެހެންވީމާ، މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް. ވެގެންދާނީ ޤާނޫނަކަށް

އޮތުން . ތަފާތުވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ޚިޔާލު. ގޮތެއްގައި ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނެ ކަމެއް

މޮޅު  ވުރެ ދެން މިކަން ޤަބޫލުކުރުމަށް. އޮތީ މިކަން ވެފަ އެކަމަކު ވެސް މިއަދު މި. ވެސް ކަމެއް ރަނގަޅު

ކައި ކުރެވެންހުރި ޓަ ގޮތެއްގައި މިއަދު މި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުމަށް ޒިންމާދާރު. އެއްގޮތެއްވެސް ނޯންނާނެ

 ،އް ބަލައިގެންފައިއްސަސާތައެހެންވީމާ، ބައެއް މުއަ. މުނީނި އޭރުން އެ. ކަންތައްތަކެއް މި މަޖިލީހުން ވެސް ކުރަންވީ

އެހެންވީމާ، އެ ބީދައިން ވާހަކަދެއްކީމާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް . އްސަސާތައް ބަލައިނުގަނެ އެނގޭތޯބައި މުއަ އަނެއް

ދެން . އެކު ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނީއަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާދާރުކަމާ  އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް. ނެބޮޑަށް އޮޅުންއަރާ

ހަމަ އާސަންދައާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެން މި 

 ޓަކައި އެކަން އަން ރުފިޔާ ހިމަނައިގެން އާސަންދަ ދިނުމަށްމިލި 723މަޖިލީހުން ބަޖެޓެއް ފާސްކުރިއިރުގައި ބަޖެޓުގައި 

 އެކު ކޮށްދީފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއްކާރަކުން ކޮންމެހެން ދީލަތިކަމާ މިއީ ވަކި ސަރު. ކޮށްފައި އޮތީ

އެބަޖެހޭ  ޅުގަނޑުމެންނަށްވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަ 23އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ނުކުރަން ހުސްއެކަނި

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން . ހުރި މިންވަރަކުން ފޯރުކޮށްދޭން އްޙީ ފަރުވާ ދައުލަތުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަންޞި

ދަނީ އަޅުގަނޑުމެން  ވެގެން މި ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދައުލަތް، ދައުލަތް ދައުލަތަކަށް އެކަން. ކޮށްދޭންޖެހޭ

ވާނަމަ އަޅުގަނޑު  ކަމަށް އެހެންވެއްޖެ. އްސަސާ މި މަޖިލީހަކީރޭގައި އެއް މުއަގެތެއޭ. ރު އެއްވެގެންބާ 3މި 

އެހެންވީމާ، އެކަން . ދަންނަވާނީ އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ މި މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް ނެތި

 ،ތަނުގައި ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވީމާ ވިޔަސް މި ގޮތެއް އޮތީ އޭރުގައި ދެން ކޮންމެ އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްފައި އެ



  

އެކަމަކު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގައި ވެސް އެބަ . މެޖޯރިޓީ ބޮޑު ބަޔަކަށް އެކަންކަން ނިންމިގެންދާނެ

ން ދިމާވާ އޭގެ ޔުމަށްފަހުދި އެކަމެއް ތަންފީޛުކުރެވެމުން. ކުރެވެނީ ވިސްނާލަންޖެހޭ އެންމެ ޒިންމާދާރުގޮތަށްތޯ މިކަން މި

 ،މަތީން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނާލަމާ ހިނގާ އެގޮތުގެ. މައްސަލަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ

ކުރާނީ  މިލިއަން ރުފިޔާ އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚަރަދުކުރެވެމުންދާއިރުގައި ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން 3ދުވާލަކަށް 

ންދައިގެ ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމު މާދަމާ އާސަ ކަމަށް އެހެންވެއްޖެ. ގޮތްތޯ އެއީ އެންމެ ޒިންމާދާރު. އިނގޭތޯ

އެއް ނެތީމާ ކޮންތާކުންތޯ އަޅުގަނޑުމެން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ދޭނެ ފައިސާމަސް 3ދީފައި ޚިދުމަތް

އެކު މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކަމާ ން ހަމަ ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރުއެހެންވީމާ، މިހިރީ އަޅުގަނޑުމެ. ކުރާނީ އެކަން

 ކަނޑާލާ ވާހަކައެއީ . ހައްލެއް އެބަ ހޯދަންޖެހޭވަރެއްގެ  އެކަމަށް ކޮންމެވެސް. ވާހަކަދައްކަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް

އެހެންވީމާ، . ނޫނޭ އެއް ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެހާ ރަނގަޅު ވާހަކަ އެހެންވީމާ، އެއީ. ނޫން އިނގޭތޯ އެއް

 ފެންނަނީ ބިލާ މުޅިން ގުޅުން މިފަދަ ބިލެއް އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހެޅިގެންދާއިރުގައި ގިނައިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ހިމޭންކަމާ ހަމަހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް  މިއަދު. ންދިޔުތަނުގައި ވާހަކަދައްކަމުންދާ  ށް މިނެތް މައުޟޫޢަ

ބޭފުޅުންނަށް  ން ބޭރުވެގެންދާއިރުގައި އެދުވަހު މައުޟޫޢިއެކަމަކު ބައެއް ދުވަސް .ދޭންފުރުޞަތުންނަވާ އެބަ އި އެކުގައި

. ތަނެއް ނުފެނުނު ދެންމެއަކު އެންމެ މެންބަރަކަށް ފިޔަވައި އެކަން ކޮށްދެއްވި .އެބަދޭ ދިނުން ވެސްހަނދާންކޮށް

ށް ނަމަ އެކަންކުރައްވަން މިއަދު ރައީސަށް އުޟޫޢަނެތް މަ ބިލާ ގުޅުން ވާހަކަދައްކަނީ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވެސް މި

 ...ކަމެއް އެކު ވިސްނަންޖެހޭނެ އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަމާ. ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ އިނގޭތޯ

 

 :މަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްކެވުންދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ދުވަސްވެފައިވާ ރިޔާސީ ބަޔާން ގަނޑުބަނޑުވެފައިވާ  14ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، . ތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަ

ދިމާނުވާއިރު ޖަވާބުދޭނެ ގޮތެއް  ރިއްޔާ އޮފީހުގައި އޮތް ބަޔާނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޔާނާގޮތެއް

ބިޓްރޭޝަނުގެ މި ބިލަކީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން އީސް، އާޢިއްޒަތްތެރި ރަ. ރޭގައޮތީ ސުވާލެއްގެ ތެ ވެސް މިއަދު މި

މަތީން ނުވަތަ އޭގައި ވާ ހަމަތަކާ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އާ(އަންސިޓްރެލް)ލޯ  އޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑު ކޮމިޝަން

 ވެސް، ހިތާމައެހެންނަމަ. މަތީން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ފުރިހަމަ ބިލެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ އްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކާއަކީ ދިވެހިރާ އަކީ، ހިތާމަ

މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުނީމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  އޭނައާ، ކުރީމާއޮންނަނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ބަދަލުކުރުމަށް މި

. މީހާ ވަކިކުރާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުން ތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މަޤާމުން އެތެރެއަށް އައިސްގެން ރައްޔި

ގިނަ  އުސޫލުން ގެންގޮސް އޭގެތެރޭގައި ވަރަށް ބިޓްރޭޓުވެގެން އާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހި

ވެސް ޤާނޫނީ ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭނެ އެކު އެ ބޭފުޅުން ނިންމި ނިންމުމަކީ އެއްބިޓްރޭޓަރުންގެ އަދަދު ގިނަކަމާ އާ



  

ބިޓްރޭޝަންގެ ޢަމަލު މަތިން އާ ދެންނެވި ގޮތުގެ ސް، މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީ. ކަމަކަށް އަޅުގަނޑެއް ނުދެކެން ކަމެއް

ޖެހޭ ބިޓްރޭޝަންގެ ބިލަކަށް ވާހަކަދައްކާއިރު އެ ޢަމަލު އަޅުގަނޑު އެބަފުލުހުން ކުރީތީ މިއަދު އާ ނާއިދިވެހި ސިފައިން

މަހުގެ  ރުއަރީދުވަހު އެ ހިންގި ޢަމަލަކީ ފެބް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެ. ކުށްވެރިކުރަން

އެއްގެ ގޮތުގައި  ވަނަ ދުވަހު ހިންގި ޢަމަލަކީ މި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ތެރެއިން ކަޅު އަނދިރި ރެ 1ވަނަ ދުވަހާއި  7

 ހުރި ލެ ހޭކިފައިއަނިޔާކުރި އަނިޔާކުރުމާއި  އެކުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްއެއާދި ހަމައަ. އެއް ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ ރެ

އެކުގައި އެ ލޭ އެ ބޭފުޅުންގެ އަދި ހަމަ އެއާ. ތިބީ ތަތްތެޅިފަ އިން ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އަތްތައް އެ

އްޙަ ތަޙުޤީޤެއް އެ ބޭފުޅުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤަކީ ޞަ އެއް ނުވަތަ އަތްތަކުން ފޮހެނުލެވެނީސް އެ ބޭފުޅުން ކުރާ ދިރާސާ

 ގެއްލުނީތޯ؟  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކޯރަމު. ވޭނުކުރެ އް ޤަބޫލެއްގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނެ

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެކު ލިސް ޖަލްސާގައި ކޯރަމް ނެތުމާ މަޖިގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު މިހާރު (ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  37މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

އެއަށްފަހު . ހަމައަށް އ13:33ާ. ވަގުތުކޮޅެއް އަރުވާނަންގެ ދަށުން މެންބަރުންނަށް މިހާރު ހުސް(ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  37

 .ޢަލައިކުމްވައްސަލާމު. މަތިން ގޮތުގެ ގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ:::11އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ 

 

 ]އަށް 11:13އިން  13:17ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދު މަރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްއާދެ، ދިއްދޫ ދާއި( ރެކޯޑިން އަށް ދިމާވި މައްސަލަ އެއްގައި ރެކޯޑުނުކުރެވޭ)

 . އަރުވަންސަމީރަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 :ރު ވާހަކަދެއްކެވުންމަދު ސަމީދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

އަދި . ލަކީ ފުރިހަމަ ބިލެއްބި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އާބިޓްރޭޝަންގެ މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފަރާތުގެ  ފަސޭހައިން ދެ ވަތަ އެއަށްވުރެނު ގޮސް ކަންކަން ނިންމުމަށް ވުރެ ލާތަކަށްމައެއާއެކުގައި ޝަރުޢީ މަރުޙަހަ

 ކޮށްފައި މިބިލު ބިނާ މައްޗަށް މި ސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކުގެން ބޭނުން ކޮށްގެން މައްދެމެދުގައި އާބިޓްރޭޓަރު

އޮތް ގެން ކުރަންޖެހޭ އިތުރު ދިރާސާތަކެއް އަކަށް ގެންގޮސް ކޮމިޓީ ގޮތުން ބިލު ކޭގޮތުގައި ބިލާ ބެހޭއަޅުގަނޑު ދެ. އޮތީ



  

 ތަކެއްކަންކަން ބަދަލުކުރަން ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްއެ ގޮތަށް  ގުޅޭ ޙާލަތާއަދި މިހާރުގެ  އެކަން ކުރައްވައި، ނަމަ

އަޅުގަނޑުމެން  ،ތްތެރި ރައީސްޢިއްޒަ. ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން ކަމެއްރުމަކީ މުހިއްމުހުރިނަމަ އެ ކަންކަން ދިރާސާކު

ލެއްގައި ރައްޔިތެއްގެ ޙައްޤު ކޯޓު އަކީ އެއްވެސް ހާ އޮންނަނީ ޓަކައި މި ލާގެ ބޭރުން ކަންކަން ނިންމުމަށްމަރުޙަ ކޯޓު

ބޮޑު އޮންނަ އަދަދެއް ނުވަތަ ލަތެއްގައި ޙާލަތަކަށް ނުގެންދެވޭ ޙާފިޔަވައި އެހެން ލަތް ޙާތެރެއިން ނިންމަން އޮންނަ 

ރު ބަލާއިއޮތް އަދަދަށް  ންވީމާ، މިހާރު މިއެހެ. ޖެހެނީ ށް ދާން މިވާނަމަ ކޯޓު ތްރޫކޮ އެއް ކަމަށް އަދަދެއްގެ މައްސަލަ

ދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ބަހުސްކުރެވިކުރާނަންތޯ ނޫންތޯ މިއީ ކުޑަ އަދަދު މިއަށްވުރެ މި

ގަކޮށްލިން ގޮތުން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކައިގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ފާހަ ހަމައެއާއެކުގައި އަޅުގަނޑު މިކަމާ ގުޅޭ. ދެކެން

އިން  ގައި ކަންކަން ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހެއޭ ކޯޓު މަރުޙަލާގެ ތެރޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިޒާމު

މައްސަލަތައް ވަކި ގޮތަކަށް ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި  ދެމަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޯޓު މަރުޙަލާގެ ތެރެއަށް ދިއުމާއި، ނިން

ފުރުޞަތު ލިބިގެން ދިއުމަކީ ނީ ގޮތުން އެ ގޮސް ޤާނޫވާނަމަ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން ނިންމަން ބޭނުން ކަމަށް

ލާގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ކޮމިޓީ މަރުޙަ ބެހޭ ބިލާ އެއާއެކުގައި އަޅުގަނޑު މި. ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެންމުމުހިއް

ނޑު ޅުގަދަންނަވަމުން އަކަ ން އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ދާނެ ވާހަވާނަމަ އެކަމައިގެ ތް ކަމަށްއިތުރު ހުށަހެޅުމެއް އޮ

ލަތަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޙާމިރާއްޖޭގެ މި ދަންނަވާލަން އޮތީ މިއަދު 

ލީމާ ރައްޔިތުންގެ ޔިތުން ވޯޓުރައް. ތަކެއްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް މަށްޤާނޫނީ ގޮތުން އެ ކަންކަން ހައްލުކުރު

އެއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުރެއްވޭނެ  ،ފައިންނާއި ފުލުހުން ނިކުމެ ސަރުކާރު ވައްޓާލީމާމޫނުމަތީގައި ތަފާޔެއް ޖަހާފައި ސި

ތައް އިމަ އެ ގޮނޑި އެއަށް އަ ހަމައެއާއެކުގައި މެންބަރަކު މެންބަރަކު ގޮނޑި. ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކެން ކަމެއް

އަށް ކުރިމަތިލައިގެން ކުރާ  ވެސް އެ ގޮނޑި ހަރުފަ ބޭރުކޮށްލީމާ އަނެއް ރުންފަހަހަތަރު ގޮތަކަށް ދަމަމުން ގޮސް ތިން

. ރައްޔިތުން އެކަން ނިންމާނޭ ނަވާނީ ހަމަ އެ ރައްޔިތުން ވިސްނައި،ހިތްވަރުގެ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑު ދަން

އި ސް ޢާއްމުކޮށް ފަރުދުންގެ މެދުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ވިޔަފާރީގަމި ބިލުގެ ސަބަބުން ވެއަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ 

 ލާގެ ތެރެއިން ހައްލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކަންކަން ބޭރުން ހައްލުކުރުމަށްހުރި މައްސަލަތައް ކޯޓުގެ މަރުޙަ ދިމާވެފައި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުގެ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ ކޮމިޓީ . ބިލުން އެ ކަންކަން ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ޓަކައި މި

އަށް ގެންނަންޖެހޭ  ދެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި. ހިސާބުން ނިންމާލަންއަޅުގަނޑު މިހާ އެކުގައި  އަށް ދާން އޮތުމާ

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބަދަލުތައް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ހުރި  ނުނިމި ،ޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަހިސާބުން އަ އާދެ، މިހާ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ރަމު ވެސް ވަނީ ގެއްލިފަމިހާރު ޖަލްސާގެ ކޯ. ވަގުތު ހަމަވެއްޖެއްކަތައް މިއަދު ކަނޑައެޅުނު މަސަ



  

މަޖިލީހުގެ . އާދެ، ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ބަލާއިރު ޖަލްސާގެ ކޯރަމް އަދިވެސް ނުލިބޭ (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

މަތިން އަޅުގަނޑުމެން މި ޖަލްސާ ފަށަން ބެލިއިރު ޖަލްސާގެ  ގޮތުގެ ގައިވާ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  37ގަވާއިދުގެ 

ދެން . މެންބަރަކު އެ ކޮމިޓީތަކުގައި ތިއްބަވާނެ 22އެއީ . ކޮމިޓީ އެއް 2ވަގުތު ހިނގަމުން ދަނީ  މި. ކޯރަމެއް ނުލިބޭ

އެހެންކަމަށްވިޔަސް މަޖިލީހުގެ . މެންބަރަކު 1ތިއްބެވީ  މަތިން ޗުއްޓީގައި ވާ ގޮތުގެ ގޮތް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއް

. ކަނޑާލަނީމިހާރު މެދު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ، އެހެންވީމާ. މެންބަރުން 47ޖެހޭނެ މާލަމުގައި މިހާރު ވެސް ތިއްބަވަން

އްބެވުމަކީ މަޖިލީހުގެ މި މާލަމަށް ނުވަދެ މަޖިލީހުގެ ސައި ކޮޓަރީގަޔާއި އަދި އެހެން ތަންތާނގައި މެންބަރުން ތި

ޓަކައި އަޅުގަނޑު  އެ ސަބަބަށް، އެހެންވީމާ. ކަމެއް ނގޭކަން އެގަސްތުގައި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ބޭނުން ނުވާ

 . ވާއިރު 11:33އަޅުގަނޑު ދެން ޖަލްސާ ފަށަން ގަސްތުކުރަނީ . ކަނޑާލަނީޖަލްސާ މި މެދު

 

 ]ށްއަ 11:35އިން  11:11: ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން[

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޖަލްސާ އަޅުގަނޑު ނީމާ ލިބު ދުކަނޑާލުމަށްފަހު މިހާރު ކޯރަމްއާދެ، ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލިގެން ޖަލްސާ މެ .`

 . ކުރިއަށް ގެންދަން މި ފަށަނީ

 

 .ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. 11

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ށަހަޅާ ކަންކަންޓީން ހުކޮމި. 11އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ކުރިއަށް  މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރެއްވުން ،ނިމިކޮމިޓީ މަރުޙަލާ  ކުރުމުގެ ބިލުޖިސްޓްރީރަ ވިޔަފާރި. 11.1 -11.1

 އެ. ބައެއް އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފަވަނީ ޓަމު އޮތް ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެންފަހުން މި އެޖެންޑާ އައި އެންމެ. ގެންދިއުން

އެ އިޞްލާޙު . އެއް ނުވޭ ދަށުން ހުށަހެޅުނު އެއް އިޞްލާޙަށް އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިފަގެ (ހ)މާއްދާގެ  ވަނަ 13ގޮތުން 

... އެ އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުވުމަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު، އެހެންވީމާ .ތެރި މެންބަރު ވަޑައިގެންނެތީމަހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތް

. އިން ބޭރުގަ އިގެންނެވީ މަޖިލީހުގެ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެދުވަހު އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވަޑަ އާދެ، އެ

އަށް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  1ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  13އެހެންވީމާ، 

 .ރުވަންއަޢާރިފަށް ފުރުޞަތުހުށަހެޅުއްވުމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 



  

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޢާރިފު ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

ގެ ދަށުން  (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  13އަޅުގަނޑު ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލަށް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އާ ތަޢާރުޟުނުވާ (ހ)އްދާގެ މި މާ. ން ހުށަހަޅަންކުރައަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  1އެ ބިލުގެ 

 ވަޒަންވެރިނުވާ ބިދޭސީ ފަރާތަކާ އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި

ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިގެން އެ މުއްދަތުގައި ވަކި މަސައްކަތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެމެދު

 .ޝުކުރިއްޔާ. ވިދާނެ އެވެކުރެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .އަރުވަންށް ފުރުޞަތުމަދައަޙް ޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމުދާއިރާގެ ޢިއް ގެމަނަފުށީ ،އާދެ، ތާއީދުކުރުމަށް

 

 :މަދު ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙް އިލްހާމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށި

 .އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުއްޒަތްތެރި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢި

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ށަހެޅިފައިވާ ގެ ދަށުން ހު(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  13ގަވާއިދުގެ ދަނީ  މިހާރު މި. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އުނިކުރުމަށް، ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  1ފުރަތަމަ . އިޞްލާޙުތަކަށް ން މިހާތަނަށް ހުށަނޭޅި އޮތްތަކުގެ ތެރެއިއިޞްލާޙު

އުނިކުރުމަށް، ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  1ދަނީ  އާދެ، ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު މި. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުޢާރިފު ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންޢާރިފު ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

 . އުނިކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  1ބިލުގެ  ދެންނެވުނު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޝުކުރިއްޔާ 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ސިންޢަބްދުލްމުޙް މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ލަންދޫނި. އަރުވަންޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުތާއީދުކުރައްވާ ޢިއް

 .ޙަމީދު

 

 :ޙަމީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ސިންމުޙްޢަބްދުލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ނިލަންދޫ



  

އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ޢާރިފު ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ. ޝުކުރިއްޔާ

 .ތާއީދުކުރަން

 

 :ސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާ

އުނިކުރުމަށް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  1އާދެ، ދެން، އޮތީ 

ޕީގެ .ޑީ.ވާނަމަ އެމް ން ހުށަހަޅުވަން ބޭނުންފުޅުޕީގެ ފަރާތު.ޑީ.މި އިޞްލާޙު އެމް. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހުށަހެޅުން

ވަނަ  11. އާދެ، އެ ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލެއްވީ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ފުރުޞަތު އަޅުގަނޑު އަރުވަން މެންބަރަކަށް އެ

. އުނިކުރުމަށް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު( ށ)މާއްދާގެ 

މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ޕީގެ .ޑީ.ވާނަމަ އެމް ލާޙު ހުށަހެޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުޕީގެ ފަރާތުން މި އިޞް.ޑީ.އެމް

އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު، ހުޅުމީދޫ ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  11އާދެ، ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )އަރުވަންފުރުޞަތު

 .އަރުވަންސް ލަބީބަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުޔާރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްދާއި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންރު އިލްޔާސް ލަބީބު ބަހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެން

 .އުނިކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  11. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަރުވަން

 .ރަޝީދު އިބްރާހީމު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން އިބްރާހީމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 .ންނަވަންތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ ދަށުން (ނ)ނަ މާއްދާގެ ވަ 13ދަނީ ގަވާއިދުގެ  ޅުގަނޑު މިއާދެ، މިހާރު އަ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އިތުރުކުރުމަށް،  5އަދި  4ގެ ފަހަތަށް 3ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1އިޞްލާޙު  ފުރަތަމަ. ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް

 ،(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1. ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު މަދު ނަޝީދުއްރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއި



  

 މަދު ނަޝީދުއްމުޙަ ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއިތުރުކުރުމަށް،  5އަދި  4ގެ ފަހަތަށް 3

 .ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު

 

 :މަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް ކުޅުދުއްފުށީ

ނަންބަރު، އެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި  3ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

.  4، (ހ)ގެ 1ބުކުރުމަށް ވަނަ ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި އިތުރުކޮށް، އެ މާއްދާގެ ނަންބަރު ތަރުތީ 5ވަނަ އަދި  4މާއްދާގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރެއްގައި ހިންގާ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ އަކަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރި އަކަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ބަނދަރެއް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ . 5. ނުވުން

ނޫންވެސް އެފަދަ  ރހައުސްއަކުން ނުވަތަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަކުން ނުވަތަ ކާގޯ ބަހައްޓާ އެކަސްޓަމްސް ވެއަ

ތަނަކުން ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ނުވަތަ ކާގޯ ކްލިއަރެންސްގެ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ހިމެނޭ 

 .ޚިދުމަތަކަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވުން

 

 :ންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވު

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން

 .ރިޔާޟު ރަޝީދު

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު  ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު

 .ތާއީދުކުރަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ 5ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1އާދެ، ދެން އޮތް އިޞްލާޙަކީ ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

. މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި

އާދެ، އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް މި ވަނީ . މި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް ނޭހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް މި ވަނީ ލަފާލިބިފަ

އިވާ އޭގެ ސަބަބަކީ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފްރީ ޒޯނަކީ ކޮން މާނަ އެއްގައި ބޭނުންކޮށްފަ. ލަފާލިބިފަ

އަދި މި އިބާރާތުގެ . އިބާރާތެއްކަން ސާފުނުވުމުގެ އިތުރުން، ބިލުގައި އެ އިބާރާތް މާނަކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން

ވަނަ މާއްދާގައި މަޖިލީހަށް  37ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . މާނަ ހިމެނޭ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ



  

ގައި ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ މުހިއްމު (ޅ)ކޮށްފައި ވީހިނދު، އެ މާއްދާގައި ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކުގެ ސިފަތައް ބަޔާން

ވަނަ މާއްދާގެ  1އާދެ، ދެން އޮތް އިޞްލާޙަކީ . ބަސްތަކާއި ލަފްޒުތަކުގެ މާނަ އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ

މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު  ގެ ފަހަތަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރ5ިގެ (ހ)

 .މި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

ންނަ ކުދި އަދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރަމުން އަ

 .އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވުން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވައިކަރަދޫ . ތާއީދުކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު  ވައިކަރަދޫ

ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 .ތާއީދުކުރަން

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދުވިލުފުށީ ދާއި. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެންމެގައި އަޅުގަނޑު މީގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އަޅުގަނޑުގެ އިޞްލާޙަކަށް ވޯޓަށް އެހުމުގެ 

އެއީ . ލް ނޫންނަމަ އަމީންޢާއްމުގެ ލަފަ އެއް މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައޭ ވަނީ ފްރީ ޒޯންކުރީގަ ކައުންސެލް ޖެނެރަ

ކުއްލިއަކަށް ތިހެން ވިދާޅުވީމަ އަޅުގަނޑު އެ އިބާރާތް އެ ގޮތަށް ގެންނަންޖެހުނީ މި ބިލުގައި ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި 

ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައި އޮތް . އޮތީތީވެ އިބާރާތްކުރުމުގައި ލިޔުމުގައި ފްރީޒޯން ކަމަށް ލިޔެފައި



  

ކަމަކަށް ވާތީވެ ކުއްލިއަކަށް މިހެން އިޞްލާޙެއް އެއްލައިލުމުގެ ބަދަލުގައި މީތި ބަލައިލަން ފުރުޞަތެއް ދިނުމަކީ 

ބައި  އަދި ފްރީ ޒޯން ކަމަށް ބުނެފައި އޮތް ބައި އިޞްލާޙުކޮށް، ނޫނީ އެ. ބޭނުންތެރި މުހިއްމުކަމެއް

. މީގެ މަޤްޞަދަށް ވިސްނައިލާއިރުގަ. އުނިއިތުރުގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެއްވަންޖެހޭނެހެން

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެކަން ކޮށްފައި އޮންނާނީ މި ބިލުގެ ކޮންމެވެސް ސަރަހައްދަކުން، ކޮންމެވެސް ތަނަކުން، 

. އެހެންނޫންނަމަ އެ ގޮތަކަށެއް އެ ބައެއް ނާންނާނެ. ބާރާތް ބިލުގައި އޮތީތީވެކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން މި ދެންނެވި އި

އެހެންނަމަވެސް މާނަކުރުމުގެ ބައިގެ ތެރޭގައި އެ ބައި ނުހިމެނުމަކީ އެއީ އިޞްލާޙެއް އެއަށް ނުލެވެންޖެހޭނެ ސަބަބެއް 

ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި އިޞްލާޙު  އެހެންވީމާ، މީގެ ކުރިން ވެސް ކަން ކޮށްފައި ހުރި އުސޫލަށް. ނޫން އެއީކީ

މި އިޞްލާޙު ބަލައިގަތުމަށްފަހުގައި އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައި ވޯޓަށް އެހުމުގެ . އެ ގޮތަށް ބޭރުކޮށްނުލެވޭނެހެން

 އެކަމަކު މިހާރު މިހެން ހަދައިފި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ފަހުން. މަރުޙަލާގައި އެ ގޮތަށް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ

އެހެންވީމާ، މީގެ ކުރިން ވެސް ކަން . ބައްލަވާފައި އެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހިއްޖެ ޙާލަތުގައި ވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ

ކޮށްފައި އޮތް ގޮތަކީ ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ވޯޓަށް އަހާ ވަގުތުގައި އެކަން ބެލުމަށްފަހުގައި، އަދި ހުށަހެޅި ފަރާތާ 

އެހެންވީމާ، މިއަދު އާ ގޮތަކަށް މިކަން ގެންގޮއްސި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ . ށް ނޭހުންމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި އެއަށް ވޯޓަ

 . ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި މިކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ އާ ކަންތައްތައް ދިމާވާނެ

 

 (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެވި މައްސަލަ އަކީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް އާދެ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ނެން

ވޯޓަށް އަހާ މަރުޙަލާގައި އެ . މީގެ ކުރީގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަވަނީ ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް. ބަލައިގަނެވޭކަށް ނެތް

މުން މި ދިޔައީ އެހެންނަމަވެސް އެ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަ. އިޞްލާޙުތައް ވޯޓަށް ނޭހޭނެ ކަމަށް ނިންމަނީ

އެހެންނަމަވެސް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ވިދާޅުވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަނީ އިޞްލާޙުތައް ވެސް . މިހާތަނަށް

އެހެންވީމާ، އިޞްލާޙެއް ވެސް ހުށަހެއްނޭޅޭނޭ . ވާންޖެހޭނޭ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމަށް

އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް އަހާ މަރުޙަލާގައި އެ އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހުން ވޯޓަށް ނޭހޭނެ ކަމަށް . ވާއިދާ ޚިލާފަކަށްމަޖިލީހުގެ ގަ

ރިޔާސަތުން ނިންމުމަށް ވުރެ، މި ގޮތަށް މި މަރުޙަލާގައި ނިންމީމަ އޭގެން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތަކާއި ހުރިހާ ކަމެއް 

އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް . ސަލަ އެއް ކަމަށް ބަލައިނުގަންނަންއެހެންވީމާ، ނިޒާމީ މައް. ހައްލުވެގެންދާނެ

 .ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު

 



  

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

ޓްރޭޑު . ކީ މިހާރުވެސް ޓްރޭޑު މިނިސްޓްރީ އިން އިނގޭތޯޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބަ

އެ ޒޯންތަކުގައި . މިނިސްޓްރީ އިން އަދި ކަސްޓަމުން ފްރީ ޒޯނެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޒޯންތަކެއް އެބަހުރި

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު  އެހެންނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގައި މި ބައި ނުގެނެއްސި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ. ކުރެވޭ ވިޔަފާރި އެބަހުރި

ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި އަދި އަންނަން ހުރި ހުށަހަޅާފައި ހުރި ހުށަހެޅުންތައް 

ހުށަހަޅައިގެން މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު ގެނައި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރީނުކުރާ މީހަކަށް މި 

އެހެންވީމާ، މި ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ނުކުރެވޭނެ . ގެ ފުރުޞަތު އެ ޖާގަ ލިބިގެންދާނެވިޔަފާރިކުރުމު

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެކަން ކުރަމުންދާތީވެ، މި ބިލުން އެ ކަން މަނާކުރުމަށް ޓަކައި . ވިޔަފާރި އެއް ކަނޑައަޅަން

އެހެންވީމާ، ތި ވިދާޅުވާ ގޮތަށް މި ނަގައި . އިޞްލާޙު ލާންޖެހުނީ އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި މި

އެކަމަކު . މަނިކުފާނު އަތުގަ އާއި ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަތުގައި މާތްކަލާކޯ މިއަދު ބާރު އެބައޮތް. ބޭރުކުރެވިދާނެ

ލާއިރުގައި ވިސްނާލައްވަންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތަނަށް ހުށަހަޅާ ބިލުތަކާއި އިޞްލާޙުތަކާ އެއްޗެހި ބޭރުކޮށް

ހިނގާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި، ހިނގާ ކަމަކަށް، އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް . ކަންތައްތަކެއް މިއީ އިނގޭތޯ

. މި ކަން ކުރަމުން އެބަދޭ. މިހާރު ކުރާ ކަމެއް މީ. ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި މި އިޞްލާޙު މި ތަނަށް ލާފައި މި އޮތީ

ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އައިސް ކުރެވޭނެ ވިޔަފާރި އާއި . ކަން މަނާކުރެވެނީއެހެންވީމާ، މި

އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު އައުމަށް ފަހުގައި ވެސް މިއަށް އިޞްލާޙުނުގެނެއްސި ކަމަށް . ނުކުރެވޭނެ ވިޔަފާރި ކަނޑައެޅުން

. ސިލިޓީޒްތަކެއް، އިތުރު ބަޔަކަށް ޙައްޤުތަކެއް އެބަ ފޯރުކޮށްދޭވެއްޖެއްޔާ މީގެ ދަށުން އިތުރު އިނާޔަތެއްގެ، އިތުރު ފެ

އެހެންވީމާ، އެކަން . އެހެންވީމާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން މީގައި މައްސަލަތަކެއް އުފެދިގެންދާނެ. އެ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ

ވީނަމަވެސް މިއަދު  މަނާކުރުމަށް ޓަކައި އެ ނިންމުމަކީ އެއީ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ދީފައި އޮތް ކަމަކަށް ވީކަމުގައި

އެހެންވީމާ، . ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ނިންމުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

 . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހުށަހެޅި އިޞްލާޙެއް މީ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ސަބަބަކީ މުޅި . މާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭކަށް ނެތްނިޒާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އާދެ، ދެން އޮތް އިޞްލާޙަކީ އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް . ބިލުގައި ވެސް ފްރީ ޒޯން އެ ބަސް ހިމެނިފައިނުވާތީ

 .މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު



  

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 ންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު ވާހަކަދެއްކެވުންމާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެ

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނަގަނީ މީގެ ކުރީގައި މަޖިލީހުން 

އި ވޯޓަށް އަހާ ވަގުތު ޢަމަލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަކީ މި ގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުދެއްވާފަ

އެހެން މި ދެންނެވީ ބަޖެޓު . ނޭއްސެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ، ކައުންސެލް ޖެނެރަލަށް ރިފަރކުރައްވާފައި ނަމަވެސް

ހަމަގައިމުވެސް ހުށަހެޅިގެން އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް ދިޔައިރު އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކަކަށް، އަޅުގަނޑަށް 

އަދި އެ ނޫންވެސް ބޭފުޅުންނަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކަކށް . ލިބިގެންދިޔަ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ފުރުޞަތުލިބިގެންދިއުމާ އެކީގައި ރިޔާސަތުން ފަހުން ނިންމެވީ ވަރަށް ބޮޑު ބަޔާނެއް ވިދާޅުވެފައި ކައުންސެލް 

 .ޝުކުރިއްޔާ. ރުޞަތުލިބުނުއެކަމަކު ހުށަހެޅުމުގެ ފު. ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ މަތިން މި ގޮތަށް ނޭއްސެވޭނޭ ވިދާޅުވެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސް އާއި ވޯޓަށް . އާދެ، މި ކަމުގައި ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އެ ގޮތަށް ލަފާދެއްވާފައިވޭ

. ގޮތަށް އެހުމުގެ ކުރިން ވެސް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާފައި ވަނީ މިއަދު އަޅުގަނޑު މި ރޫލްކުރި

އެހެންނަމަވެސް އޭރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމާފައި ވަނީ މި އަހަރު ފެށުނީމަ، އާ ދައުރަކުން ފެށިގެން އެ ގޮތަށް 

އެހެންވީމާ، ނިޒާމާ ބެހޭ . އެހެންވީމާ، މިއަދު އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދަވާ ގޮތަށް

އާދެ، ދެން އޮތް އިޞްލާޙަކީ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް . ނޑު ބަލައެއް ނުގަންނަންމައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

 .މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޤާސިމު އިބްރާހީމު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 މިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިބްރާހީމު ވާހަކަދެއްކެވުންމާ

ނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބުނޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންދާއިރު ޤާ

އެއްވެސް . އެހެންވީމާ، ތި ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވާތީވެ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވައިލީ. އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް

ވާފަ އެއް ނެތް މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ތާކުން ތި ވިދާޅުވި ނިންމުން ނިންމަވާފައި އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަ

 . ފަރާތްޕުޅަކުން



  

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި މަޖިލިހުގެ ރައީސް . އާދެ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން އިނގޭތޯ

އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް މި އަހަރު ފެށުމުން . ތިންނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމަންޖެހޭނީ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފާގެ މަ

. ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނިންމަވާފައި ވާތީ، އަޅުގަނޑު އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ކުރިޔަށް މި ގެންދަނީ

ށް ގެ ފަހަތ5ަގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1އެއީ . ވަނަ އިޞްލާޙު 4އާދެ، ދެން އޮތީ މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް 

މި . ނަންބަރެއް އިތުރުކުރުމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާޙު

ސަބަބަކީ . އިޞްލާޙަކީ ވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަނޭޅޭނެ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ވަނީ ލަފާދެއްވާފަ

ކޮން މާނަ އެއްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިބާރާތެއްކަން ސާފުނުވުމުގެ އިތުރުން  ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފްރީ ޒޯނަކީ

ބިލުގައި އެ އިބާރާތް މާނަކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އަދި މި އިބާރާތުގެ މާނަ ހިމެނޭ އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި 

މާއްދާގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލުތަކުގެ  ވަނަ 73އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ނުވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރޭ

ގައި ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާ މުހިއްމު ބަސްތަކާއި ލަފްޒުތަކުގެ މާނަ (ޅ)ސިފަތައް ބަޔާންކޮށްފައި ވާހިނދު، އެ މާއްދާގެ 

ންކޮށްފައި ވަނީ ގައި ބަޔާ(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  1އޭގެއިތުރުން ހަމައެއާއެކު ބިލުގެ . އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ

ބިދޭސީންނަށް ކުރެވޭނެ ވިޔަފާރި އާއި އުސޫލުތައް ކަމަށް ވީހިނދު، ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާހަކީ އެ މާއްދާއާ ނުގުޅޭ 

ގެ ދަށުން މި އިޞްލާޙު ވޯޓަށް ވެސް ނޭހޭނެ ކަމަށް (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  11ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގައި ވާތީ ގަވާއިދުގެ 

އާދެ، ގަވާއިދުގެ ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު...)އާދެ، އެހެންވީމާ ހުރިހާ އިޞްލާޙުތަކެއް. ކުރައްވާކައުންސެލް ޖެނެރަލް ޤަބޫލު

އާދެ،  މިހާ . ގެ ދަށުން މި އިޞްލާޙު ވެސް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވާ(ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  11

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް . ލާޙެއް ހުށަހަޅައި ނިމުނީހިސާބުން ހުރިހާ އިޞްލާޙެއް، މި ބިލަށް ހުށަހެޅި ހުރިހާ އިޞް

 .ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟުވި

ތުން ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި މި ތަނުން ހަދާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ތި ޢަމަލުކުރައްވާ ގޮ

. ޤާނޫނެއްގައި ވަކި ގޮތަކަށް އަންނަ އިޞްލާޙުތައް ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެންވޭ

 އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި ޙައްޤުތައް ވަރަށް

އެހެންވީމާ، އެހެން އޮންނަ . ވަނަ މާއްދާ އިން ފެށިގެންގޮސް އެ ބާބު ނިމެން އެބައޮތް 73ސާފުކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 



  

އޮތުމެއްގައި ފްރީ ޒޯން ޖަހާފައި އޮވެގެން މި ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ފްރީ ޒޯން ކިޔާ މާއްދާ އެއް، ނޫންނަމަ 

މާއްދާ އެއް މާނަކުރެވިފައި ނެތިގެން ދިމާވި މައްސަލަ އެއްތޯ، ނޫންތޯ އަޅުގަނޑު  އެ ލަފްޒު އަންނަ ގޮތަށް އެއްވެސް

އެހެންވީމާ، . މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަންތައްތަކަކާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވާނެ ކުރިޔަށް އޮތުގަ. އެބަޖެހޭ ސާފުކުރަން

އެއީ ފްރީ ޒޯން މިހެން އޮތުމަކުން މިއަށް . އެބަ މިކަމާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލު ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ

އެއީ ވިޔަފާރިކުރާއިރުގައި ވިޔަފާރީގައި . ފްރީ ޒޯނަކީ ކޮބައިކަން އެބަ އެނގޭ. ވޯޓަށް ނޭހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް

ހެންވީމާ، އެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަހައްދަކުން ބޭރުންކުރާ ވިޔަފާރީގެ ވާހަކަ އެ ބުނަނީ. ގެންގުޅޭ ޒޯނެއް އެއީ

 ...އަޅުގަނޑު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ސަބަބަކީ ބިލުގައި އެގޮތަށް . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި މަރުޙަލާ އަކީ ތި ގޮތަށް ބަހުސަކަށް ދާންވި މަރުޙަލާ އެއް ނޫން

މި ދަނީ މި ބިލުގެ  އާދެ، މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު. ބަޔާންކުރެވިފައި ނެތީމަ އެކަން އެގޮތަށް ނިންމިފައި އެ ވަނީ

ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . ގަޑިއރުގެ ބަހުސަށް 1. ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ އަށް

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . ފުރުޞަތަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުން އެދެން

 . ޙީމުޢަބްދުއްރަهللا ޢަބްދު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަގު ދާއިރާގެ

ގެ (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  73އިޞްލާޙުތަކުގެ މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކޮންމެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮންނަނީ، ބޭނުންވެއްޖ2ެ

މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ ބާރެއްގެ . މަތިން ޤާނޫނު ހެދުމާއި ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ޤާނޫނު ބާޠިލުކުރުން

ޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތެއް ކަމަކު، ޢިއް. ގޮތުގަ

ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ މިހާރު މި އުޅެނީ ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލެއް ގެންނަންވެގެން، އިޞްލާޙުތަކެއް ބިލެއްގެ 

އެހެންވީމާ، އެ އިޞްލާޙެއް މަޖިލީހުގައި . ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ތެރޭގައި އިޞްލާޙު ހުށަހެޅެމުންދާތީވެ. ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން

ނޭހޭނެ ކަމަށް ތި ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ދެއްވާފައިވާ ލަފާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބޭހާ ހިނދަކު  ވޯޓަށް

ދެވަނަ ނުކުތާ އެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ . އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ސާފުނުވާ ކަމަށް ދަންނަވަން

އޭގެ އެއްވެސް މާއްދާ އެއްގައި ނެތް . މާއްދާ އެއްގަމަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޮތީ ދެ 



  

މަޖިލީހުގެ ބިލަކަށް އިޞްލާޙެއް ގެނެވިއްޖެއްޔާ އެކަމާ މެދު ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ދެއްވަންޖެހޭ 

ޔާސަތު ބަލަހައްޓާ އަދި ހަމައެއާއެއްކޮށް މަޖިލިސްގެ ގަވާއިދުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަދި ރި. ލަފައެއްގެ ގޮތުގަ

ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާ،  7މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . މީހަކަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ލަފާދޭންޖެހޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަ މި އޮތީ

މީގެން އެއްވެސް މާއްދާ އެއްގައި ސާފުކޮށް ފެންނަން ނެތުމާ އެކު، . ވަނަ މާއްދާ 13ވަނަ މާއްދާ،  1މާއްދާ، 

ގައި އެ ލަފާގެ މަތިން ތި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތީ އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު

 .ޝުކުރިއްޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން

 

  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޅުގަނޑު ދެންނެވިން ވަރަށް އާދެ، އެ އިޞްލާޙު ހުށަނޭޅޭނެ ސަބަބު އަ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

އެ ލިޔުން ބޭނުންފުޅު ނަމަވެސް . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާލަމުގައި ވަޑައިގެންނެތީމަ އެނގިވަޑައިނުގެންނެވީ. ސާފުކޮށް

 .އާދެ، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. އެ ލިޔުން ވެސް ލިބިދާނެ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ) 

 

 :މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް މިކަހަލަ ކަންކަމުގައި ރިޔާސަތުން މަޝްވަރާނުކުރެއްވީމަ 

ޕީގެ .އާރު.އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުންނާއި ޤައުމީ ޕާޓީގެ ފަރާތުންނާއި އަދި ޑީ. މައްސަލަނުކުމޭ

އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އިސްލާމްދީނާ . ން ވެސް އެ ނަންގަވާ މައްސަލަ ބަލައިލުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްހެންފަރާތު

އެހެންވީމާ، މި . ޚިލާފުނޫން ކަންކަން ޑިސްކަސްކޮށް، ވޯޓުކޮށް، މެޖޯރިޓީން ނިންމުމުގެ ބާރު އޮތް ތަނެއް މި ގެ އަކީ

އެހާ ފަސޭހައިން ދޫކޮށްލެވެންޏާ އެއީ ވަރަށް ނުބައި ޕްރެސީޑެންޓަކަށް ތަޅުމަށް އަންނަ އެއްޗެއް އެކަހަލަ ލަފްޒީ ގޮތުން 

އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަށް . އެއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާ ކަހަލަ ކަމެއް. ވެގެންދާނެ

ކަށް ވާތީވެ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ލިބިދޭންޖެހޭ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކާއި އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ހަނިވެގެންދާ ކަމަ

ދެން ރޫލިން އޮތުމަކީ . ތި ކަމުގައި ހަމަ މަނިކުފާނު މަޝްވަރާކުރައްވާފައި ތި ރޫލިން މަތީގައި ދާން

އެއީ ތަފާތު އެކި ޕާޓީތަކަށް އެކަން . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. މަޝްވަރާނުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން

ންޏާ އޭގެ މާނައަކީ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މަނިކުފާނަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ފާހަގަކުރެއްވެ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެބަ ފެނެއޭ



  

 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި އަޅުގަނޑު ހަމަ . އާދެ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ބަލައެއްނުގަންނަން

އާދެ، އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ . ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު މި ރޫލިން ކުރީ

 . މަޢުޞޫމަށްهللا ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ

މިއަދު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު، މަޖިލީހުން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި . އްޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢި

އަޅުގަނޑުމެން ފަހު ބަހުސްގެ ބަސްކޮޅު ބުނާ ހިސާބަށް އައިރު، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ 

އެހެންވީމާ، މި ދަނޑިވަޅުގައި މި ބިލުތައް . އޮތޭސަރުކާރުގެ މުޅި އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތާއި މި ބިލާ ގުޅުން އެބަ

އައިސް، މި ދައުރު އަލަށް އަޅުގަނޑުމެން ފެށެންވީއިރަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ގެންގުޅުއްވާ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތުގައި 

ގޮތުގައި މި  އާދެ، ކުޑަވެސް ޝައްކެއް ނެތް. މި ބިލުތަކާ ދޭތެރޭ ކިހިނެއްތޯ ދެކެނީ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލައިލަންޖެހޭ

ބިލަކީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލަކީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން އިޤްތިޞާދީ ޕެކޭޖެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ޕެކޭޖުގެ 

އެއީ، އަޅުގަނޑުމެނަށް އެނގޭ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިޤްތިޞާދީ ޕެކޭޖުގައި ވަރަށް . ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލެއް

ތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއަށް ބޭރުމީހުންނަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލާފައި، ތަފާތު ބޮޑަށް އޮތީ ރާއްޖޭގެ އިޤް

އެހެންވީމާ، މި ބިލުގެ ވެސް މައިގަނޑު މަފްހޫމެއްގައި މި އޮތީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ނަމުގައި . ގޮތްގޮތަށް

ބޭރުމީހުން ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަކީ . ވާލަދީފަބޭރުމީހުންނަށް ރާއްޖެ އަށް އައިސް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މަގު ހުޅު

. ގްލޯބަލައިޒްޑް އެންވަޔަރމަންޓެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިކަހަލަ ފުރުޞަތު ދޭން ވެސް. މައްސަލަ އެއް ނޫން

އާދެ، . ވާންޖެހޭއެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖެ ކަހަލަ ކުޑަ އާބާދީ އެއްގައި ހުޅުވައިލާ މިންވަރާ ދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލު

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވިގެން މިދިޔަ އިޞްލާޙުތައް، ހުށަހެޅިގެން މިދިޔަ އިޞްލާޙުތަކުން ބޮޑަށް ރިޔާޢަތްކުރަނީ 

އެހެންނަމަވެސް، އެ އިޞްލާޙުތަކުގެ އަލީގައި ވެސް . މިދެންނެވި ކަންކަމަށް ކޮންމެވެސް ފަދަ ހައްލެއް ލިބޭތޯ

އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙުތަކަށް ވާ ގޮތަކުން . ސްދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭއެކަށީގެންވާ ހައްލެއް އައި

ވަނަ މާއްދާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ  1އާދެ، މި ބިލުގެ . އަޅުގަނޑުމެން އަދި ފުންކޮށް މި ބިލާ ދޭތެރޭ އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ

ކަށް ވެސް މަސައްކަތްކުރެވޭ ގޮތަށް މި އޮންނަނީ ދިވެހިން ނޫން ބޭރުމީހުންނަށް ރާއްޖެ އަށް އައިސް ހަމަ ކޮންމެ ގޮތަ

ދިވެއްސަކާ ގުޅިގެން ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި . ހުޅުވައިލާފަ

ރުގެ އޭރުގެ ސަރުކާ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް ނުޖެހޭ ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް. ވިޔަފާރި އެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނޭ



  

ކޮންމެވެސް މީހަކާ ގުޅިގެން ހަމަ ހުޅުވައިލާފައި ރާއްޖޭގައި އައިސް ވިޔަފާރި ތެރެއަށް ވަދެގެން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް 

އެކަމަކު، މިއަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅޭތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުން . ފޮނުވާފައި އޮތް ބިލެއް މިއީ

ވަނަ  5މި ބިލުގެ . އް އިޞްލާޙުތައް ހުށަނޭޅި ވާކަން ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭމަސައްކަތްކުރައްވައިގެން ބައެ

އެއީ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ، 11/13ގައި ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު (ށ)އާއި ( ހ)މާއްދާގެ 

އެހެންނަމަވެސް، . އި ހުޅުވިދާނެ ކަމަށް އެބައޮވޭދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން ބޭރު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތްޕެއް ޤައުމުގަ

ކުންފުނީގެ ޤާނޫނަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިރު އެފަދަ ބޭރު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތްޕެއް ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ޤައުމުގައި 

ގައި އެހެންވީމާ، އޭގެ މާނައަކީ ބޭރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ވެސް ހަމަ އައިސް ރާއްޖޭ. ހިންގާ ގޮތަކަށް ނެތް

މި ބިލުގައި ވާ ގޮތުން . ދެން އޮތީ ރައުސުލްމާލާއި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު. މަސައްކަތްކުރަންވިއްޔޭ

ލައްކަ ޑޮލަރު ބަހައްޓައިގެން  1މިލިއަން ޑޮލަރު، އަދި ޑިޕޮސިޓެއްގެ ގޮތުގައި  1ރައުސުލްމާލުގެ ގޮތުގައި 

ޖުމުލަ . މި އަށް ވެސް އިޞްލާޙުތަކެއް ހުށަހެޅިފައި އެބަހުރި އެހެންނަމަވެސް،. ބޭރުމީހުންނަށް ވިޔަފާރިކުރެވޭ

ގޮތެއްގައި ދަންނަވާނަމަ، މި ބިލު މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އިޞްލާޙުތައް ޚާއްޞަކޮށް 

ރާއްޖޭގައި ހުރި . ފާސްނުވެއްޖެ ނަމަ، ދިވެހިންނަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ

ވިޔަފާރީގެ މަދު ފުރުޞަތުގެ ތެރެއަށް ބޭރުމީހުން ވަނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދުރު 

އެހެންވީމާ، މިހާރު ހުށަހެޅިފައި ހުރި އިޞްލާޙުތަކުން މި . މުސްތަޤުބަލުގައި ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވާނެ ކަމެއް

އަދި އެ . ހައްލެއް ހޯދައިދޭ އިޞްލާޙުތައް ފާސްވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ކަންކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އިޞްލާޙުތައް ފާސްނުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މި ބިލު މި މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑު ހިތުން ބޭރުކުރުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 

 . ޝުކުރިއްޔާ. ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމެއް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވެމުން ދިޔަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ބިލު އިޞްލާޙުކުރެ. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނެއް

އެއީ އެތާނގެ މެޖޯރިޓީ . މަރުޙަލާތަކުގައި ބައެއް ކަހަލަ އިޞްލާޙުތައް ވަނީ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ބަލައިނުގަނެވިފަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ . އޭރު އޮތް ގޮތުން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފްރީ ޒޯނެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައި . ން އެއްޗެއް ދަންނަވައިލުމަށްއިޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތު

ނެތިއްޔޭ ކިޔާފައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ބައެއް އިޞްލާޙުތައް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ރޫލްއައުޓުކުރީމާ، އަޅުގަނޑު 

ރުޙަލާގައި އެކަމަށް ރިޔާޢަތްނުކުރެވޭނެތީ އޭރުގައި ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެއީ ކޮމިޓީގެ މަ

އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް ކޮންމެ . ހުށަނޭޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކޭ



  

ހުށަހެޅޭ  އަދި އެ. އިޞްލާޙެއް ވެސް އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް

އެއީ މީހެއްގެ ޒާތީ މަޞްލަޙަތު . ހުށަހަޅުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް

މެންބަރެއްގެ ޒާތީ މަޞްލަޙަތު އޭގެތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ ކަންކަން އެކަނި . އޭގެތެރޭގައި ހިމެނިގެންނުވާ ކަމަށް ވަންޏާ

ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ބަޖެޓުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އެކަން . އި މީގެ ކުރިން ވަނީއެ ގޮތަށް ރޫލްއައުޓުކޮށްފަ

ކޮށްފައި ވާނީ ވެސް ޒާތީ މަޞްލަޙަތާއި ޚާއްޞަ މަޞްލަޙަތު އެކުލެވޭ ކަންކަން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވާނީ 

ގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްލަން، ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބައުޅޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު. މީގެ ކުރިން ވެސް ރޫލްއައުޓުކޮށްދީފަ

މި ބިލު މި އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރުން ނުވަތަ މިހާރު ގެނެވިފައި ހުރި ބައެއް މާއްދާތަކުގެ ބައެއް . މި ބިލުގަ

ނުމަކީ އަސްލު މީގެ ބޭ. އިޞްލާޙުތަކާ އެއްކޮށް ފާސްކޮށްފި ކަމަށް ވަންޏާ ޙަޤީޤީ ފައިދާ އެއް މި ބިލަކުން ނުލިބޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރި އަކީ ޓެކްސް އަށް 

ހިސާބުކުރެވޭނެ ވިޔަފާރި އެއްކަން ދަންނާނެ ގޮތުގެ މަތިން އެކަން ބޭއްވުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ ވިޔަފާރި އެއްކަން 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ  .ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ ކަމެއް

ވިޔަފާރި އެއް ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ރާއްޖޭގައި ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ އެންމެ ބޮޑު މަކަރުހެދުމެއް އަންނާނީ 

ކީ ނުކުރާ ވިޔަފާރި އެއްގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް އަމިއްލަ ނަމުގައި އޮވެފައި، އެ ވިޔަފާރި އަ. ޓެކްސްގެ ތެރެއިން

ގޮތުގައި ބަލައިގެން އޭގެން ނަފާހޯދައިގެން، އަމިއްލަ ނަމުގައި ނަފާހޯދައިގެން ޓެކްސް އަށް މަކަރުހެދުމުގެ ފުރުޞަތުތައް 

އެ ޝިޢާރުގެ ދަށުން އެކަން " ބޭނުމީ ތަރައްޤީ"ބޮޑުވެދާނެތީވެ އޭރުގެ ސަރުކާރުން އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ މިހާރު ގެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ބައިވަރު އިޞްލާޙު . ން ދިޔައީކުރަމު

އެހެންވީމާ، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަނެއްކާ އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން . މީގައި އެބަހުރިކަން

. ނުފޮނުވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މި ބިލު ފެއިލްވުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ބޮޑު ކޮމިޓީ އަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭނެ ކަމެއް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން އަނެއްކާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޭނގޭ ކޮންއިރަކު ކަމެއް މިފަދަ 

ރުން އަބަދުވެސް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ ސަރުކާ. ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާނީ

އެއް ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ މެންބަރުން މިތާނގައި 

އެކަމަކު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން އަންނަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށް، އެއްވެސް ގޮތަކަށް . މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް

ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން . ރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ އަކީ ކޮބައިކަމެއް ނޭނގޭސަރުކާ

އަންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ބިލެއް މަޖިލީހާ ހިސާބަށް އައުމަށް ޓަކައި އޮންނަންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ 

އެ އެޖެންޑާ ވެސް މި ހިސާބަށް މި ވީހާ ތަނަކަށް . ކުރުންޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުތަކުގެ މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެހެންވެ ފާހަގަކޮށް ދަންނަވަން، ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ، . އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ލިބިފައެއްނުވޭ

ވެގެން ގޮއްސި ކަމަށް އެހެންވީމާ، މި ބިލު ފެއިލް. މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް މި ބިލު ފަހަރެއްގައި ނުވެދާނެ



  

އޭގެ ބަދަލުގައި މި ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަކަށް . ވަންޏާ އެއީ ނިކަމެތިކަމަކަށް ވުމަކީ އެއީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް

ގޮސްގެން އިތުރަށް އިޞްލާޙުކުރެވިގެން އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ނެތް ގޮތަކަށް މި ކޮމިޓީން މި ކޮޅަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން . ފާސްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދަންނަވަންއައިސްގެން 

މަޢުޞޫމު ދެންމެ ފާހަގަކުރައްވައިފި، މި ބިލު ފަހަރެއްގައި هللا ބޭނުންވޭ ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

އޭގެ ބަދަލުގައި މީތި . ރުމަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ އިލްތިމާސްކުރަންއެގޮތަށް ކަން ނުކު. ބޭރުކޮށްލަންޖެހިދާނެ ކަމަށް

އޭރުން މި ބިލު އަލުން އިޞްލާޙުކުރެވިގެން . ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭނެ ކަމެއް

ށާއި އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މި ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަ. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ

 . ޝުކުރިއްޔާ. ޓަކައި އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު 

އާދެ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލަކީ މިއީ . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް

އެހެންކަމުން، މިއީ . ޞާދަށް ވަރަށް މުހިއްމު، އިޤްތިޞާދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި އޮތް ބިލެއްއަޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތި

ފާރިތައް ހިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ބިލެއް، ނުވަތަ ޤާނޫނަކަށް މިކަން ވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ވަރަށް ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ވިޔަ

ނަވަން މި އުޅެނީ އާދެ، އަޅުގަނޑު ދަން. ވެގެންދާނެގިނަ ބަޔެއްގެ ވިޔަފާރިތައް މީގެ ސަބަބުން ސަލާމަތް

ން ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓާ ހަވާލުވި ފަހުން އެއަރޕޯޓުގައި ދިވެހިން ކުރަމުންދާ އެތައް ބައިވަރު އާރު.އެމް.ޖީ

ނަށް އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން. ވިޔަފާރިތަކަކުން އެ މީހުން ވަނީ އެ ތަނުން ބޭރުކޮށްލާފަ

ކުރާ ޑިއުޓީފްރީ ފިހާރަތައް ދިވެހިން ން ނުކުރެވޭ ވިޔަފާރިތަކެއް، ޚާއްޞަކޮށް ޕްރޮފިޓު ރަނގަޅު ވިޔަފާރިތައް އެއަރޕޯޓު

އާރުން އެ ދަނީ މިއަދު އެ ތަނުގައި މިދެންނެވި ކަހަލަ ފިހާރަތަކާ އެއްޗެހި .އެމް.އެ ތަނުން ބޭރުކުރުމަށްފަހުގައި ޖީ

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ . ންހަދައިގެން ވިޔަފާރިކުރަމު

ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުން ނޫންނަމަ ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓު ބަޔަކަށް ހިންގަން ދިނުމަކީ ދިވެހި އެއްވެސް ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ 

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމައާ އެކު މިއަދު . ޙައްޤެއް އޭގެން ގެއްލިގެން، ނިގުޅައިގަނެގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން

ކޭ ކަހަލަ ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް .ވީ.ފާހަގަކުރަން ނަޖާޙު އާޓްސް ނުވަތަ ނަޖާޙު، އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެމް

ޅި ވިޔަފާރިކުރަމުން އައި ކުންފުނިތައް އެއަރޕޯޓުގެ ޑިއުޓީފްރީ ވިޔަފާރިކުރަން ތިބި މީހުން ބޭރުކުރުމަށްފަހު މު

އާރުން އެކި ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަ ހަދައިގެން މި ވިޔަފާރި ދިވެހިންނަށް ނުކުރެވޭނެ .އެމް.އެއަރޕޯޓުގައި ޖީ

އެހެންނަމަވެސް ކިހިނެއްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރާނީ . ގޮތަށް އެ ދަނީ ކުރަމުން

އިންޑިޔާ އިން އައިއްސަ އޮތް ކުންފުންޏަކަށް ހަމައެކަނި އެ ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ  ދިވެހިރައްޔިތަކަށް ނުލިބޭ ޙައްޤެއް

މަގުތަނަވަސްވާ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ޤާނޫނުހަދައި، އެކަން ކުރުމަކީ އެއީ މިއަދުގެ މި މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް 



  

. ކްރެސީގައި ވަކި ބަޔެއްތޯ ކުރަންޖެހޭނީޑިމޮ. އަޅުގަނޑުމެން ޑިމޮކްރެސީގެ ވާހަކަ އެބަދައްކަން. ނޫން އިނގޭތޯ

ވަކި . ކުރެވޭނީކި ބަޔަކަށްތޯ މިނިވަން ވިޔަފާރިވަ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ދައްކަން މިނިވަން ވިޔަފާރި އެއްގެ ވާހަކަ

 އެކަމަކު ބަޔެއްގެ ޙައްޤުތަކެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް މި ތަނުގައި. ކަމެއް މިނިވަންކުރަން ވާހަކަދައްކަން އެންމެ ރަނގަޅު

ހައްދުފަހަނައަޅައިދާ ވަރަށް އެ މީހުން . އާރުން ކުރާ ކަމަކީ ލާރިނެގުން، ކިހިނެއްތޯ ހައްދުފަހަނައަޅައިދާ ވަރަށް.އެމް.ޖީ

އަލަށް ވެރިކަމަށް އައި ފަރާތްތަކުން . މީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް އިނގޭތޯ. އެ ދަނީ ލާރި ނަގަމުން

ހުންނާ އެކުގައި ރަނގަޅު މުޢަމާލާތްތަކެއް ކުރެވިގެން ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ މީ

ކޮންމެއަކަސް އެކަން ވެސް . ގެއްލިފައި ހުރި ޙައްޤުތައް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ

ގައި އަނެއްކާވެސް ސިއްރު ބައްދަލުވުންތައް އާރާއި ނޫންނަމަ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކާ ދެމެދު.އެމް.ކުރަންޖެހޭނީ ޖީ

. ބޭއްވިގެން، އެ މީހުންނާއި މި މީހުންނާ ގުޅިގެން ކުރާ ކަންތައްތަކެއް ނޫން އެ ތަނުން ފެންނަންޖެހޭނީ

ހެޔޮވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިން ފެންނަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ރަނގަޅު ބަދަލެއްގެ ތެރެއިން ފެންނަންޖެހޭނެ ކަމަކީ މި ދެންނެވި 

ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކިބައިން އުނިވެފައި ހުރި، އެ މީހުންނަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް އަލުން އަނބުރާ  ގޮތަށް

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއަރޕޯޓު އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުންގެ އަތުން ގެންނާނެ ކަމަށް ބުނާއިރުގައި، . ރުޖޫޢަކުރުން

އާރުން ފައިސާ އުފައްދަން ގެންގުޅޭ މެޝިނެއްގެ ގޮތުގައި .އެމް.ޖީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ

އެ ތަނުގައި ތިބި ހުރިހާ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންތައް އެ . ފެނިގެން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއަރޕޯޓު

ކުދި ފިހާރަ ހަދައިގެން އެ ތަނުން ކޮބައިތޯ މިއަދު މުދާ ބަހައްޓަންހުރި ތަންތަންކޮޅުގައި ވެސް ކުދި. ތަނުން ބޭރުކޮށްފި

 . ކިއްލި ވެސް ވިއްކަނީ މިހާރު. ލާރި ނެގުމުގެ ކަންތައް މި ގެންދަނީ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންއިބްރާހީމު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޤާނޫނީ ސަރުކާރުގެ ވެރިޔާ  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ. އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީ . މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ތަނަށް ފޮނުއްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ ދައުރުގަ

މި ޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ މެދު ފަންތި ވިޔަފާރި، އެންމެ ކުދި . ޕެކޭޖެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާފައިވާ ބިލެއް

ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި މި ކިޔަނީ . ފާރި ވެސް އެބަ ހިމެނޭފަންތީގެ ވިޔަ

އެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި އެބަޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކުދި ވިޔަފާރިތައް . ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި . ގޮތުގައި މި ބިލު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އެ މަގުސަދުގައި އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ. ހިމާޔަތްކުރަން

ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަކީ ޓްރޭޑު މިނިސްޓްރީގައި ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީ އެއް، ވުޒާރާ އެއްގައި 

ތަކަށް ކަންތައް އެހެންނޫންނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެނޫން ގޮ. ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގޭ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންޖެހޭނެ

ކުރެވެނީ ނަމަ، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރި އަކީ އަދި ލިބޭ ފައިދާ އަކީ ޓެކްސްތަކަކީ ކިހިނެއް ވަދެގެން، ކިހިނެއް ދާ 



  

މަނީ ލޯންޑްރީ  އިންނާ މި ހިންގާ ނޭދެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ކިހިނެއް ވާ އެއްޗެއް ކަމެއް . އެއްޗެއް ކަމެއް ނޭނގޭނެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް، މިސާލެއް . ސް ކަނޑައެޅިފައި ނޯންނާނެބެލޭނެ ނިޒާމެއް ވެ

ކާށިދޫ ރައްޔިތުންނަކީ ދަނޑުވެރިކަމުން އެ . ރާއްޖޭގައި ކާށިދޫ ރައްޔިތުން ދަނޑުހައްދާ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ މިސާލެއް މި  އެހެންނަމަވެސް. ލިބޭ އާމުދަނީ އެއްގެ މައްޗަށް ދިރިއުޅޭ ބައެއް

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ކާށިދޫ ރައްޔިތުން ދަނޑުހައްދާއިރުގައި އެންމެ ބޮޑެތި ރިސޯޓު ހިންގާ . ދަންނަވަނީ

ހައްދަނީ، ފަޅޯ  މިރުސް ހައްދަނީ، ކަރާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ މީސްމީހުން އެއް ރަށުގައި ދަނޑު އެބަ ހައްދާ

ކާށިދޫ ރައްޔިތުން، ތޮއްޑޫ ރައްޔިތުން މާލޭ މާރުކޭޓަށް އެތިކޮޅު ގެންނައިރުގައި މި ބުނާ ރިސޯޓުތަކުގެ . ހައްދަނީ

ސް ހުއްދަ އެއް އެއްގޮތަކަށްވެ. ބިންތަކުގައި އެ ރިސޯޓުތައް ދޫކޮށްފައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ކުރިއަރުވަން

 އޮންނާނީ ހަމައެކަނި ޓޫރިޒަމު. ފަސްޓްރީއަކުން ނޯންނާނެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާކަށް ދީމިނި ޓޫރިޒަމު. ނުކުރޭ

އެހެންނަމަވެސް އެ ދަނޑުތަކުގެ ބިންތަކުގައި . މިނިސްޓްރީން ހުއްދަދީފައި މި އޮންނަނީ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް

ވިލާ ކަރާ ހުންނާނެ . ނެ ރަމަޟާންމަހު ވިއްކަންކަރަލާއި ނުވަތަ ފަޅޮލާއި މިރުސް ހައްދައިގެން، ވިލާ މިރުސް ހުންނާ

ތޮއްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި އަދި ރާއްޖޭގެ . މީ އަޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަން މި އުޅޭ އެއްޗަކީ. ވިއްކަން

މި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވީ . ދަނޑުވެރިންގެ ވިޔަފާރި ހިމާޔަތްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ

އަހަރު އޮތްއިރުގައި  5ބާކީ . އަހަރު އޮތީ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 5އިރުގައި ވެސް ފަން އައިލެންޑުގެ ބާކީ ބަޣާވާތްކުރި

އަހަރުގެ މުއްދަތުން  1ވިޔަފާރި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރު އާސަންދަ އަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ލިބުނީސް 

މިލިއަން  75މިލިއަން،  4.5އަހަރަށް ފައިސާ ދެއްކި ނަމަ،  45 ލައްކަ ޑޮލަރު ގޮތަށް، 1ކޮންމެ އަހަރަކަށް ދައްކާ 

މީ އަޅުގަނޑުމެން ހިމާޔަތްކުރަން އުޅޭ އެއްޗަކީ ރައްޔިތުންނަށް މި ލިބޭ . ޑޮލަރު ދައުލަތުގެ އާމުދަނީ އަށް ވަނީސް

ތަނެއް ޢިއްޒަތްތެރި  އެންމެންނަށް ޙައްޤުވެގެންވާ. މީހެއްގެ ތަނެއް ނޫން. ގެ ބިންهللاދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމަކީ . ފައިސާ

އެހެންނަމަވެސް އެ ދަނޑު ހައްދައިގެން . އްޔާ ލިބެންޖެހޭނެއެންމެންނަށް އެ ބިމުން ހައްދާ އެއްޗެއް ވެއްޖެ. ރައީސް

ގެން ލިބޭ ފައިސާ ވެސް ރައްޔިތުމީހާ ލިބޭ ފައިސާ ނުވަތަ ތަނެއްގައި އޮންނަ ކައިރި ދަނޑެއް ހައްދައި

ހައްދައިގެން ދަނޑުވެރިންނަށް އެއްކޮށް އެ ތަނުގައި ދަނޑު އަށް ލިބޭ ބޮޑު ފައިސާގަނޑާހައްދާ އޮއްވާ އޭނަ ދަނޑުހައްދަ

. އޭނަ، ދަނޑުވެރިޔާ ލޯނު މި ނަގަނީ ބޭންކުން އިންޓްރަސްޓަކަށް. ނީ ބޮޑު މުސީބާތަކަށް ދިމާވެފައޮންނަ ވެސް މި

ޅު ވިއްކަން ތިއްބާ އެހެން މީހަކު މަހު އެ ކަރާކޮދަނޑެއްގައި ގެނެސް ރަމްޟާން. ރުފިޔާ 333،53ނުވަތަ  333،33

މީހެއްގެ މުދަލެއް  އެ. މީހެއްގެ އެއްޗެއް ނުވިކޭނެ އެ ،ރިސޯޓުގެ އެ ބިން ބޭނުންކޮށްގެން އައިސް ކަރާކޮޅެއް އެޅީމަ

ވިޔަފާރި . އެ ލިބެންވާ މަންފާ އެއް ނުލިބޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ލަންޖެހޭނީހިސާބުން އެއްލައި އެ. ނުވިކޭނެ

ދެވަނަ މަގްސަދަކީ ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ . މާޔަތްކުރަން މީގެ އެންމެ ބޮޑު މަގްސަދަކީ އެއީ އެއް މަގްސަދުހިޑުމެން އަޅުގަނ

އާމްދަނީ ވިޔަފާރި ފައިދާ އިން ދައްކާ ޓެކްސް އާއި ނުވަތަ މިހާރު ނަގަން ގަސްތުކުރާ ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގަން 



  

. ފޯރުކޮށްދޭނެ އެއްޗެއް ގޮތަށް ،ރުންނަށް ލިބޭނެން އަތުން ނަގާފައި ފަގީމުއްސަނދި އެއްޗަކީ އެ ގަސްތުކުރާ ޓެކްސްއާ

ކާށިދޫ އަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން އުޅޭ ބޭފުޅާ އޭނަގެ ގޮނޑި . ފެންނަނީ އެހެންނަމަވެސް، އެހެނެއްނޫން މި

ޣާވާތުގެ ބަފައިސާ ންޖެހޭ ދައްކަރަށުން  އެ. ރަށް އެއީ ފަސް އަހަރު ބާކީ އޮތީ މުއްދަތުޓަކައި ކުޑަ ކާމިޔާބުކުރުމަށް

ނުޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ތާ ތިންވަނަ ދުވަހު އެ ދައްކަންބަޣާވާތްކުރި. ނުޖެހުނުފަހުން އޭނަ ދައްކާކަށް

ސް، މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިގެން ގާފަރުގައި ގޮ 75. އެއީ އެންމެ ރަށަކުން ދައްކަންޖެހޭވަރު. މިލިއަން ރުފިޔާ 75

އުޅެނީ އެ  ދީފައި ގާފަރު ރައްޔިތުން ލޮލުގައި އަނދުނެއް އަޅުވައިގެން މިބަށް އަރާ ފާރުބުރި އެއް ރާނައިކަކުލާ ހިސާ

ވަނަ އަހަރު ނުވަތަ އެންމެ  2331މަޖިލީހުގައި އްޒަތްތެރި ރައީސް، ފާއިތުވި ޢި. ވެސް ފޭރިގަންނަންގޮނޑި އަނެއްކާ

ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ނެތް . ވިއްކުން ލަ އަކީ ފައިސާ އަށްއްޖޭގެ މައްސަފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ރާ

. ކަންތަކުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާނެގުން ނާޖާއިޒު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ނަގައިގެން ގޮނޑިތައް ހޯދައިގެން ވިޔަފާރިވެރިން އެ

ޓަކައި ކޮށްފައި އޮތް  ކަށްމާލީ މަންފާއަނޫން،  މިދިޔަ ބަޣާވާތަކީ ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދެވަނަ ބޭނުމެއްގައި

ޖެއްސިއޭ ޒަތްތެރި ރައީސްގެ ބޮލުގައި ބަޑިމަޖިލީހުގެ ޢިއްބާނުވަން ޤާނޫނުގައި ކޮޅުފައިންޖަހަން ޤާނޫނަށް ތަ. ކަމެއް

ކޮންފަރެންސް އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އެރޭ ނިއުސް ފަހު މަޖިލިސް އޮތް ދުވަހުގައި ވެސް އެންމެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރާއްޖޭގެ . ޖައްސާފައި އެ ދުވަހު ވެސް މަޖިލިސް ބާއްވަން އެންގީހިސާބަށް ދިޔަނުދޭން ބަޑި އެއޮތްއިރުގައި 

ޖެއްސީ ރިޔާސީ ބަޔާން ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ބޮލުގައި ބަޑިމި ޢިއްޒަތްތެރި މަ. ޖެއްސީލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބޮލުގައި ބަޑިރައީސު

ކުރެވޭނީ އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލު .ތިބީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެވަރުގެ ބަޔަކު މި. އިއްވަން

 ޖުމްލަކޮށް މުޅި ދައުލަތުގައި،. އެއް ނޫން ގެ ވަކި ޑިއުޓީފްރީ އެއް ނުވަތަ އެހެން ކަމެއްގަވަކި ފަރުދެއް އެއަރޕޯޓު

ންޖެހޭ އެއްޗެއް ޢިއްޒަތްތެރި އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ހުރިހާ އެންމެންނަށް ލިބެދައުލަތުގައި ބެހިބެހިގެންދާ އާމްދަނީ އަކީ އެ 

. އިހުޒަމާނުގައި ޒަކާތް ދައްކަންޖެހޭތީ އަސްޙާބުބޭކަލުން ވެސް ޤަތުލުކުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސް

. ފެބްރުވަރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމުން ސަލާމަތްވެވުނީތީ އެއީ ނަސީބެއް ނޫންތޯ 7އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

. ހުރި ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގަޒަމާނުގައި ވެސް ނަބީންނާއި ރަސޫލުން ޤަތުލުކޮށްފައި އެބަދުނިޔޭގައި އެއީ ރަސޫލު 

ވަނަ ދުވަހު ހުކުރުން  11މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖު 1153ގައި އެހެންވީމާ، އެފަދަ ދަހިވެތި ބައެއް ދިވެހިރާއްޖޭ

ފެބްރުއަރީގައި ވެސް އެ ފެނުނީ  7މިއަދު ވެސް ހަމަ . ފައިބައިގެން ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑަށް  ވެސް އެ މަންޒަރު އޮތް

ން އަންނަ އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަ އަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނޑުމެން މިހެ. އެ މަންޒަރު

ތާރީޚަކީ  ރާއްޖޭގެ މި ،އޮޅުންފިލައިގެން މި ޤައުމަކީ ކޮން ޤައުމެއްކަންއަކީ ތަންދޮރު ޕީ.ޑީ.އެމް. އޮއިވަރަކަށް ނުސިހޭނޭ

މިކަހަލަ ދަހިވެތި ބައެއް ތިބޭނެކަން އެނގި ތިބެގެން  ،ދިވެހިން އުޅުނީ ކިހިނެއްކަން ،އައި ތާރީޚެއްކަން ކިހިނެއް

ދިޔަ ގޮތަށް  އަކީ މިއަދު ކުރީގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރަމުން އެ ޕީ.ޑީ.އެމް. ނުކުމެ ތިބި ބައެއް

މި ރާއްޖޭގެ . ޕީ މެންބަރަކު ނެތް.ޑީ.އެއް ނޯންނާނެ އެމް އްސަސާމި ރާއްޖޭގެ މިނިވަން މުއަ. ނޫން އެއް ކުޑަކުޑަ ޕާޓީ



  

. ޕީ މެންބަރުން.ޑީ.އެންމެ ބޮޑު ދެ ސިޓީގައި ތިބީ އެމް. ޕީގެ މެންބަރުން.ޑީ.ތިބީ އެމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި

ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތީ  ޕީ ނުކުމެ މި.ޑީ.އެމް. ންނަށްޕީ މެންބަރު.ޑީ.ރާއްޖޭގެ އެތައް ސިޓީ ކައުންސިލެއް އޮތީ އެމް

ޕީ އަކީ .ޑީ.އެމް. އެއް ނުލެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޕީ އެއް ފަހަ.ޑީ.ދެން މި ޤައުމަކުން އެމް. ވުޖޫދަށް ގެނެއްސަ

ޕީ އެއް .ޑީ.ދޫކުލަ ފޮހެލުމަކުން އަދި އެމްނރީ. އެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ޕީ އަކީ ކުލަ.ޑީ.އެމް. ފިކުރެއް

ތަކެއްހެން މޮޔަވެގެން މި ކުލަ ފެނުނީމާ ގެރިދޫނރީ. އަކީ ވަކި ފިކުރެއް ޕީ.ޑީ.އެމް. ނުފޮހެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

. ނުފޮހެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނަފްސާނީ ގޮތުން ބައްޔަކަށް ވެފައޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މީހުންނަށް ނުކުންނަނީ އެ

ރާއްޖޭގައި މި . މެދުރި ރައީސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާލާ ތެއަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން ޢިއްޒަތް. ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު މި

މި  ،ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން އޭރުގައި އިންނެވި ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ބޭފުޅާ ނުކުމެ މި ،ޤާނޫނުއަސާސީ

ރައީސްގެ ގޮނޑީގައި  ނުއަސާސީ އެކުލަވައިލިފުރަތަމަ ޤާނޫ އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ. ބަޣާވާތުގައި ބައިވެރިވީމަ

 ...ންނަވާނީ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމު ގިލީ ދާއިރާނމާމި. އެއް، އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ ބެހޭ މައްސަލަ އާދެ، ނިޒާމާ

 .އިބްރާހީމު

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ބްރާހީމުރާގެ މެންބަރު ޤާސިމު އިގިލީ ދާއިނމާމި

 .އަށްތޯ އެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ .އެއް ނޫން ބެހޭ މައްސަލަ އާދެ، ނިޒާމާ

 . ފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވާވާހަކަ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު



  

އޮންނަނީ  ގުޅިފައި މިފަރުދުންގެ އާމްދަނީ . މްދަނީދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ފަރުދުންގެ އާ އަޅުގަނޑު މި

ރުންނަށް ފަގީ. އާއި އެހެނިހެން ވިޔަފާރިއާ ޔަފާރިކުދި ވި އަދި ޔަފާރިތަކާޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބޮޑެތި ވި

ތްތެރި ރައީސް، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރަނީކީ ޢިއްޒަ. ދައްކަނީ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މި

 ގްސަދެއްމައޭގައި ވެސް . އެއް ހަދައިގެން މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ކަމެއް ކޮށްލާކަށް ނޫން މިނިސްޓްރީ ހަމައެކަނި ޓްރޭޑު

އެ . ގައި މިރުސް ނުހައްދާށޭޕެރަޑައިސް އައިލެންޑު، ގައިދަކީ ފަން އައިލެންޑުއެ މަގްސަ. ވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑު . ނީމަސްވެރިންނޭ މަސްވެރިކަން ކުރާ. ދަނޑުވެރިންނޭ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނީ. ވެއޭރައްޔިތުންގެ ޙައްޤެއް

ކޮށްގެން ކާށިދޫ އެ ދަނޑުވެރި. މެއް ނުކުރެވޭނޭކައި އޮންނަ ރަށެއްގައި ދަނޑުވެރިރުވެރިކަމަށް ދީފަމިދަންނަވަނި ފަތު

އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ނިކަމެތިކޮށް ބޭތިއްބި  ލާފައި މިމީހުން ދަރުވައި އެ ،އެ ހައްދާ އެއްޗަށް ގޯނާކޮށް ރައްޔިތުން

ދަންނަވަނީ ކާށިދޫ ރައްޔިތުން ވިސްނާށޭ  މި ،އެހެންވީމާ. ދޫ އަށްމީހުންނޭ މިހާރު ގޮނޑި ހޯދަން ގޮސްގެން އުޅެނީ ކާށި

ދެގެން ޤާނޫނުއަސާސީ ނދަންނަވަނީ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގައި އި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑު މި. މިއީ އަނިޔާވެރި ބައެކޭ

، ވީމާއެހެން. ޤައުމުގަ އޭރުގައި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އިންނެވި ބޭފުޅާ ނުކުމެ ބަޣާވާތްކުރީ މި ،އިޞްލާޙުކުރި

އަނެއްކާ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ . ނުކުރެވޭނެ ކަހަލަ ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،. އެއް މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ

އްޒަތްތެރި ޢި. ކަމެއް ކުރިއަކަށް ވެސް ނުގެންދެވޭނެ މި. ނުޖެއްސޭނެއެއް  ގެ ރައީސްގެ ބޮލުގައި ވެސް ބަޑިމަޖިލިސް

ބައްލަވާ ވައިއައްސަ. ނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްރުންގެ ޒަކާތް ދައްކަނީކީ ނޫނީ ނިކަމެތި ފަގީނަބު މި ރައީސް ކުޑަކުދިންގެ

 .ޒަކާތެއް ވެސް ދައްކަނީކީ ނޫނޭ. އްކާތޯޒަކާތް ދަ

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ދައްކަވާޢަށް ވާހަކަމަޢުޟޫބިލުގެ ޅިފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުނގު ދާމާފަންނު ހުޅަ

ންތަކެއްހެން ޒޮންބީލާފައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ފެންފޯއްރުކެއް އުފުރައި މާލޭގައި. އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަނީކީ ނޫން

 ...ތަންތަންއަރާ ދަންވަރު 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ދައްކަވާޢަށް ވާހަކަފުޅުޟޫއިވާ ބިލުގެ މައުމިހާރު ހުށަހެޅިފަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ހުޅަ



  

ނުކުރޭ  ރައްޔިތުން ޤަބޫލެއް. މެކޭ އެއީޕެއް ނެތިގެން ކަފުންކޮށްފައި އޮތް ވެރިކަވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ އުރަތް 2331

 .މިހާރުގެ ބާޣީ ވެރިކަމެއް

 

 :ތުން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަ

 . ތްތެރިވަންހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް ނަސޭހަގަވާއިދަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މާފަންނު ހުޅަ

 . ނުކުރާނެ. މެއްރައްޔިތުންނެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެއޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ބާޣީ ވެރިކަ

 

 :ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ތްތެރިވަންހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް ނަސޭހަގަވާއިދަށް  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން ނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ހުޅަ

ދިނަސް  ކަންހި އުފުރި މީހުންނަށް މިނިސްޓަރުއެއްޗެ އްރުއްތަކާފޯމަގުމަތީގައި އުޅޭ ފެން ންތަކެއް އަރައިޒޮންބީ

 .އެއީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުކުރާނެ ރައްޔިތުންނެއް ޤަބޫލެއް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ...ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 :ޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުންރަ ނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ހުޅަ

ވިޔަފާރި ކުދި . ދައްކަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ބެހޭ ބިލަށް މި ވާހަކައަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ވި

ހުރިހާ . އެއްއަކީ ތަފާތު ވިސްނުމުގައި ތިބި ބަ ފަންތި އަދި މަތީ ފަންތި ގިންތިކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ، އިންސާނާ މެދު

އެހެންވެ . އެކި މީހުންގެ ވިސްނުންވާނީ އެކި ގޮތަށް. އެއް ނުވާނެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިކުރާކަށް ކުޅަދާނަ ނަށްންއެންމެ

އެހެންނޫންނަމަ . ތްތެރި ރައީސްޤާނޫނެއް އައުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއީ ޢިއްޒަ. ޤާނޫނެއް އަންނަންޖެހެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވެރިކަމުގައި ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ އެކުލެވިގެން އައިއިރުގައި ހަމަ މި ރާއްޖޭގެ  .ތެރި ރައީސްދަންނަވަންތޯ ޢިއްޒަތް

ރިކަމުގައި ތިބި ތިބި ވެ އިރާ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ދިވެހިންނާ އޭރުގަފިތުނަ އުފައްދައިގެން ވޯ ،ކު ނުކުމެގޮތަށް ބަޔަ އެ

ޖައްސައި،  ން ވެސްއާއި އެހެނިހެން އެއްޗެހި ނުކެނޑިގެން އެކަ ބަންޑާރަ ލަކުނޑިމީހުންނާ ޖައްސައި، 



  

. އެއީ ފިތުނަ. އެ ވެރިކަން ވައްޓާލީނުކުމެ ބަޔަކާ އެއްކޮށް މައްސަލަ ވެސް ޖައްސާ  ފަޓާހެއް ނުޖެހިގެން އެލޮނުމެދު

 އެންމެ ފައިސާ. މީހުންގެ ރަށްތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެބައި. ވެސް ހަމަ މި ފެނިގެންދިޔައީ ހަމަ ފިތުނަ މިހާރު

ހާހިސާބުން ވެސް ދެން ނުލިބޭނެ މީގެ ހަތް އަހަރު  އެއް އެންމެ ލޯލާރި. ސް ނުލިބޭނެރައީތްތެރި ޢިއްޒަވެސް އެއް 

ނަމަ މި ޤާނޫނީ  ނުކުރިކާރު، މިދިޔަ ސަރުކާރު ބަޣާވާތްސަރު ނޫންނަމަ މިއެހެން. އަހަރު ފަހުން ނޫނިއްޔާ އަށް

 135ރަށަށް  13އެ . ދެއްކީސްޓްރެކްޓަށް ފައިސާ ކޮން ރަށުގެ 13އެ  ،ނަމަ ނުތިބިން އަރައި ވެރިކަން ފިރުކައިގަނެގެ

ވުރެ ގިނަ  ށްނަމިލިއަން ޑޮލަރަކީ ދެ ބިލިއަ 35އެ . މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނީސް 35އެ . މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނީސް

އީ އެ ،އެހެންވީމާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ން ރުފިޔާމިލިއަ 233ވާހަކަ ދައްކަނީ  ގެން މިއަށް މަދުވެ އާސަންދަ. ރުފިޔާ

 ތަކުގައި އިސްކޮށް ތިބެގެން ބަޣާވާތްކުރި މީހުން އާސަންދަވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ރިސޯޓު ނަށްދެ ބިލިއަ، ނެއްހާދެ ބިލިއަ

އުޅެނީ ޢިއްޒަތްތެރި  ގޮނޑި ހޯދަން މިޅާލައިގެން ތިބެ ރަށްރަށަށް އަރައި އާސަންދައިގެ ލާރިގަނޑު މަ. އިން ނަގައިފިއޭ

 ...އަދި ހަމަ އަޅުގަނޑު. ރި ރައީސްއެއް ޢިއްޒަތްތެ ސަލަމިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައް. ރައީސް

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ . އިށީނދެވަޑައިގަންނަވާ، ވަގުތު ހަމަވެއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރު

 .އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފުޢި

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން ލީ ޢާރިފުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަވައިކަރަ

ޔަ ސަރުކާރުން ތަނަށް ގެނައީ މިދި ކުރުމުގެ ބިލު މިރި ރައީސް، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެ. `

ޙަޤީޤަތުގައި މިދިޔަ ސަރުކާރުން ދިވެހި . ޖަހަނީ އެތައް ސަކަރާތެއް މި ކިޔައި ވާހަކަދައްކައި، ޕެކޭޖެއްގެ ގޮތުގައޭ

ހުރިހާ ކަމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް . އްޤުގައި ކުރެވުނު އެއްވެސް ކަމެއް އޮތީކީ ނޫންރައްޔިތުންގެ ޙަ

 ވީނުވީ އަށް މިލިޔަން ރުފިޔާ 121ނުކުތްއިރު  ކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އޯޑިޓު ރިޕޯޓުއޭގެ މިސާލަ. ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ހާލަކީ މިނިސްޓްރީގެ ވެސް ފިޝަރީޒު . ލަކީ އެއީހާވެސް  ހަމަ އެގޮތަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ. ގޭނއެއް ނޭ

 ،ވެފައިއެއް މިހާތާކަށް އެކައުންޓަބަލް އެއްވެސް ފައިސާ ،އެއް ސަމިޓަށް ހޭދަކުރި އެއްވެސް ފައިސާސާކު . އެއީ

 .މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގޮތަކަށްވެސް ނެތްއެއް އެކައުންޓަބިލިޓީ އެއް

މީހަކު  ދުވަސްވަރު އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްކޮށް ވެސް އެއްވެސް ލު ބަޖެޓުއެ ސުވާ. ރުންގެ މެންބަނއަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެތާ

 1އޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ދެން މި ބިލަށް އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި މި. ނޫން އޭގެ ޖަވާބެއް ދިނީކީ

ވަކި ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމާއި ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  1. އިޞްލާހެއް ހުށަހަޅާފަ ނާނެ ދެވަނަ މާއްދާ އަށް އަޅުގަނޑު އޮން

އެއީ ސަބަބަކީ މިހާރު ބިލުގައި އޮތް ގޮތުން އޭތި . އުނިކުރުން( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  1އަނެއް އިޞްލާޙަކީ ހަމަ 



  

ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް . މެއް ނެތްކަ ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ބިރުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ

ސާ ވެރިން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ފައި ޙަޤީޤަތަކީ މި. ވެގެން ރާވާފައި އޮތް ރޭވުމެއް މިއީ ބޭރުން ވިޔަފާރިކުރަން ،ނުވަދެ

ޤާނޫނޭ ކިޔައިގެން . ތަންތަނުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ ޤާނޫނޭ ކިޔައިގެން އިއަރަމިހާރު ބޭބޭފުޅުން . ނުލިބުނީ

ހަކަދައްކާއިރުގައި ފުރަތަމަ ޤާނޫނޭ ކިޔައިގެން ވާ. ވެސް ފުރަތަމަ ދައްކަން މީހުން ވާހަކަ ންނަންޖެހޭނެ މިލަދުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަޖަކު ގެންގޮސް ވަގަށް . މަދު ނަޝީދުބަލައިލަންވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޅުއެޅުވީ މުޙައް

. ކިތައް ޤާނޫނު. ވީ އޭނަސީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު.ބީ.ހިރާއްޖޭގެ އެންދިވެ. ދުމަދު ނަޝީރީ މުޙައްނަގައިގެން ހައްޔަރުކު

ގޭދޮށުގައި ބާއްވާފައި އޮއްވާ  މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިލިޓަރީ ޓޭންކެއް ތި ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބަލާ

ޤާނޫނޭ ކިޔައިގެން މުޙައްމަދު ނަޝީދު،  އްޖޭގައިދެން ކޮބައިތޯ، ދިވެހިރާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ބަލާ. ޓޭންކެއް. ދުށީމޭ

ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމު ތި އިންނެވި މާމިގިލީ ދާއިރާ. މަދު ނަޝީދު ލަދުގަންނަންޖެހޭނެކެނެރީގޭ މުޙައް

ގެންގޮސް  މުމުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫ. ގެންގޮސް ހައްޔަރުކުރީ އިބްރާހީމު

އަޅުގަނޑު . ފަހަރަށް ޖަލަށްލި 15އިންނެވި މަޚްލޫފު  މި. ފަހަރަށް ޖަލަށްލީ 13 އިންނެވި މަޚްލޫފު މި. ރުކުރީހައްޔަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި . ޤާނޫނޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދައްކަން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ފަހަރަށް ޖަލަށްލި އަށް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބާޣީންނޭ ކިޔައިގެން މިތާ ގަތް ހުރިހާ ގަނޑެއް . މުޖާހިދުންތި ހާދުކުރި ބޮޑެއަޅުގަނޑުމެންނަކީ ޖި

 .ފެނުނުތޯ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ދައްކަވާބިލުގެ މައުޟޫޢަށް ވާހަކަފުޅު 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު ވައިކަރަދޫ

ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހަމަ އާއި ރަންކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިކުމައުޟޫޢަ

ވާ ސް، ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއެހެންނަމަވެ. ކުރަންޖެހޭކުރަންޖެހޭ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ

މަދު ޕީގެ މެންބަރު މުޙައް.ޑީ.އެމްނެވި ތާގައި މި އިން އާސަންދައޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަދައްކާއިރު އެވެސް މި. ގޮތަށް

މީހުން މިތަނަށް ހުށަހެޅި ބިލެއް  ދެ ތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދާއެ އިންނެވި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ އިނަޝީދާ

އެއީ . ނޫން ޕެއް ހުރީކީއެއަކު އުރަތް. އްޗެއް ފާސްކޮށްލީތެޅެމުން ފޮޅެމުން ގޮސް އެ ،ފާސްވާނެކަން ޔަޤީންވީމަ

. ފައްޔެއް އެކައްޗެއް ވެސް ހުރީކީ ނޫން ،ރިޔަލެއް ،ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ ދުއްވާނެ އިންޖީނެއް ދޯންޏެއް

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ . ނުދާނެ. އޭތި ކުރިއަށް ދާނެތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވެސް ނެތް ރިއްދަނޑިގަނޑެއްހާ ހިސާބު

 ...މި އަންނަ އިންތިޚާބު. ނުކުރޭ މީހުންނެއް ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުން ނޫން ކަމެއް އެ



  

 

  :ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލި ވަޙީދު ވާހަކަދެއްކެވުން

 ހުށަހެޅި މުގެ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމައި ރިޕޯޓުކުރުއާދެ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ. އީސްޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ހިސާބަށް އައިއިރު  އާދެ، މި ބިލު މި. އަދާކުރަންނޑު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރަށް ޝުކުރުޓަކައި އަޅުގަ ކަމަށް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގައި މި ދިމާވެފައި އޮތް ޤާނޫނީ ހުސްކަމަކީ މި ބިލު އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ދޭތެރޭގައި 

 ތްމި ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި އޮ. ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއްއެންމެން އަޅުގަނޑުމެން 

ދެން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ މި މަޖިލީހުގައި . ގެ ތެރެއިން އައިސްފައި އޮތް ބިލެއްސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ޕެކޭޖު

ސާފުކުރަންޖެހޭ މިހާރު ތަންފީޒީ މަޤާމުތަކުގައި ގަދަކަމުން ވެރިވެގަނެގެން ތިބި ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު 

މިފަދަ ބިލުތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ބިލުތަކާ އެއްކޮށް މުޅި  އެހެންނޫނިއްޔާ. ކަށްތޯތަބައްޓަންކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮންގޮ

ން ކޮންމެ ދެ. މަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ ނިކަމެތިކަން ލިބިގެންދާނެދިޔައި އިޤްތިޞާދު މަސްހުނިގަނޑަކަށް ވެގެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު މާލިއްޔަތު  ،އި ވިޔަސްކަމުގަ ކު އަނެއް ބަޔަކަށް އިބާރާތްކުރިކަހަލަ ނަމެއް އެއްބަޔަ

މިނިސްޓްރީ ހިންގާ ފަރާތުން އާސަންދަ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ބޭނުންވެގެން ހެލްތު ކޮމިޓީގައި އެބައޮތް މިހާރުގެ 

ކާރަށް މިހާރު ދެން ބައެއް ސަރު. ލެވޭނެ ކަމެއް ނޫންއެހެންވީމާ، މިއީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައި. ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ

ބޭފުޅުންގެ ދޫފުޅުތަކުން  ދެން އެ. އާރުގެ ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތް.އެމް.ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން ވެސް އެބަ ވިދާޅުވޭ ޖީ

 ދެން ހަމަ އެއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިވިގެން މި. ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ބާލާ ވާހަކަވެސް 24އާރު .އެމް.ވިދާޅުވި ޖީ

ނޫހުގެ އެންމެ މިއަދުގެ ހަވީރު. ޔަ މަންޒަރުފްތާގެ ތެރޭގައި ފެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުވެގެން ދިދިޔައީ މިދިޔަ ހަ

 އެހެންވީމާ، މުޙައްމަދު. ކު ލީ ވާހަކަމިނިސްޓަރައިތުރު ދެ ނައިބުންނާއި ސްޓޭޓު  އޮތީ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓަކަށް މި

ކަންތައްތައް  އެއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އެ ރިއްޔާން ވަކާލާތުކުނަޝީދުގެ ސަރުކާރު ގޯސްވެގެން އެ ބަދަލުކުރަ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ މިހާރު . ވެސް ޤަބޫލުކުރާނެމެންގެ ރައްޔިތުން ހަމަގައިމުކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު

ތަފާތުވުން އުފެދޭކަން، މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޚިޔާލު ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ތިބި

މިފަދަ މަޤާމުތައް މި އަންނަނީ ކިހިނެއްތޯ ވެސް ، އެހެންވީމާ. ން މަޤާމުތަކަށް ލީމައެކްޓިވިސްޓުންގެ ތެރެއިން މީހު

ދެން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތައް ރާއްޖެ . އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ

. ވޭ ގޮތްތައް ރަނގަޅަށް ރެގިއުލޭޓުކުރެވެންޏާއެއް ނޫން އެ ގެނެ އީ މައްސަލައައުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެ

މިސާލަކަށް . ލާއިރު ވެސް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ އަދާކުރާ ވިޔަފާރިތައް ވަރަށް މަދުރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބަލައި

އެހީތައް ދޭ . ލީ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ވިލާނަމަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު މާމިގި ދަންނަވަނީ

ވިޔަސް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ކުރާ ރަނގަޅުކަމުގެ ޑުމެންނާ ކިތަންމެ ޚިޔާލު ތަފާތުސިޔާސީ ގޮތުން އަޅުގަނ. ތަނެއް އެއީ

ބޭރު  ކައި،ހަކަ ހަމައެކަނި ދައްމިއަދު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ވާ، އެހެންވީމާ. ނެ ޙަޤީޤަތަށް ވާހަކަދައްކަންޏާފާހަގަކުރާ



  

ރެއިން އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެ ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެ. އެއް އަންނަންވީމާ ހޯހޯގޮވާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ވިޔަފާރި

ނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ލިބޭނެ ފައިދާތައް  ކުރުމުގެ ޤާނޫނެއް އަޅުގަނޑުމެން ހަދައިފިކަމުގައި ވަނީވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީ

މީހުންގެ މުއްސަނދިކަމުން  ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް މަދު ބައެއް އެ މި. ވެސް އޮވެދާނެ

ބަޔަކު އަންނަނީއޭ  އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ބޭރު، އެހެންވީމާ. ސިބިލިޓީ އަދާކުރަނީސޯޝަލް ރެސްޕޮން. ހޭދަކުރަނީ

، ވަޑައިގަންނަވާޕީ އަށް ނިސްބަތްވެ.އާރު.އަދު ޑީން މިދެ. މިއީ ލާވަރުގެ ބިލެއް ނޫންކިޔާފައި ނަގައި ތަޅުމަށް އެއްލައި

ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރަކު ފާހަގަކުރައްވައިފި މި ސަރުކާރުގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ވެސް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވެ

ރު ހީވަނީ މިހާ އަޅުގަނޑަށް، އެހެންވީމާ. ވެސް ނުކުރާ ވާހަކަ ނޭނގޭ ކަމާއި މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާ

ލްޖަހާފައި ފާސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލުތައް ޅުންހުރި ބިލުތަކެއް މިތަނުން ސިގު އިޤްތިޞާދާ

 7ދަންނަވަނީ  ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑު މި ކޮންމެ، އެހެންވީމާ. ބުއްދިވެރި ގޮތްހެން މަދުޖައްސާލުމަކީ އެންމެ

ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް  ،މިނިވަން ފަރާތަކުން ތަޙްޤީޤުކުރެވި ،ސާކުރެވިދިޔަ ކަންތައްތައް ދިރާފެބްރުއަރީގައި ހިނގައި

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް  އެއީ ބަޣާވާތަކަށް ނުވަންޏާ. ކަނޑައެޅެންޖެހޭ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެ . ށްނުޖެހޭނެއެހެންނޫނިއްޔާ އެއްބާރުލުން ދޭކަ. ލުން ދޭންޖެހޭނެދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރު

އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މިއިން އެއްވެސް  ވާހަކަ އެއް . ވާހަކަ ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ

. އެހެންވީމާ، މިހާރު މި އޮތީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ސަރުކާރެއްގެ ފިކުރު ބިލުތަކުގެ ތެރޭގަ. ޤަބޫލުކުރަނީކީ ނޫން

ންނަމަވެސް، މި އެއްޗެހި މުތާލިޢާކުރުމަށްފަހު މި އެއްޗެހި ތަންފީޛުކުރަން ތިބީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި އެހެ

އެއީ، ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް . އެހެން ދެންނެވޭނެ، ވަކި ގޮތަކަށް އެކަން ކަނޑަނާޅަނީސް ދެންނެވޭނެ. މީހުންނެއް ނޫން

ން މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ނިސްބަތްކުރައްވައި ކޮންމެ އެއްޗެއް ދެއްކި ފެބްރުއަރީގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތައް ދެ 7

ކަމުގައި ވިޔަސް، މީހަކު ހައްޔަރުކުރި ވާހަކަ ދެއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް، އެހެން ކަމެއް ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް، އެއްވެސް 

ފުލުސް . ބާޣާވާތެއް ނުކުރެވޭނެއެހެން މީހަކު ކުރި ގޯސްކަމެއް ގޯސްކަމަކަށް ވަންޏާ، ގޯސްކަމެއްގެ މުޤާބިލުގައި 

. ދިވެހިރައްޔިތުން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު މަރާކަށް ނުނުކުމެވޭނެ. ސިފައިންގެއެއް ނުތެޅޭނެ. އޮފީހެއް ނުތެޅޭނެ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ނެތިން ކޮންމެހެން . އެއީ، ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް. ހަވަރަކަށް ނުދެވޭނެ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ މި . ޣާޒީންގެ ޒުވާބުގެ ތެރޭގައި ކަސްތޮޅުއެޅިގެން ދާކަން ބާޣީންނާއި

އެ ޕެކޭޖު އަޅުގަނޑުމެން ބައްޓަންކޮށްފައި . ޕީގެ އިޤްތިޞާދީ ޕޭކެޖުގެ ތެރެއިން އައިއްސަ އޮތް ބިލެކޭ.ޑީ.ބިލަކީ އެމް

. ރެވިގެން، ވަކި ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ގެންނާށޭއޮންނާނީ ވަކި ބިލުތަކެއް، ވަކި ގޮތަކަށް ފާސްކު

ޕީ ނަގާ އެއްލައިލުމަށްފަހު ދެން މި ބިލުތައް ފާސްކުރުމުގެ .ޑީ. އެހެންވީމާ، ދެ ބައި މެދުން ގޮއްސަ ތަންފީޒީބާރުން އެމް

ބި މީހުން ގެންދާ ފިކުރުގެ ތެރޭގައި ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނެ އިޤްތިޞާދަށް މިހާރު ތަންފީޛުކުރަން ތި

ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު ބޭއްވިޔަސް އަދި މި އަހަރު ފަހުކޮޅު  2313އެހެން ނޫނިއްޔާ، . މިއަށް ވަންނާނެ ލޮޅުންތަކަށް



  

. އޭގެ ނިކަމެތިކަން ލިބޭނީ ރައްޔިތުންނަށް. އިންތިޚާބެއް ބޭއްވިޔަސް އެއަންނަ ވެރިކަމަކަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ

. ޔިތުންނަށް ނިކަމެތިނުވާ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ މީހުން ތަޅާފޮޅައި ވެރިކަމަށް އަންނަންޖެހޭނީރައް

. ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު ޤަބޫލެއްނުކުރާނެ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ މިއަދު ފޮނުވާފައި އޮތް ސިޓީ އެއް

ޕީގެ .ޑީ.ޕީގެ ފިކުރުގައި އެމް.ޑީ.އެއީ، އެމް. އިލާކަށެއްއާސަންދަ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، އާސަންދަ ހުއްޓަ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު ވެސް ދަންނަވާލަން . އިޤްތިޞާދީ ޕެކޭޖުގައި އޮންނާނެ އެ ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތް

އަހަރުން އެއް  ރައްޔިތުން ބުނަނީ ފަސް. ރައްޔިތުންނެއް ނުބުނޭ. ބޭނުންވަނީ ކާކު ބުނެގެންތޯ އެ ތަނަށް ބޯކޮއްޕާލީ

މިފަދަ . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވެންޖެހޭނެ. ފަހަރު

ބިލުތައް އައިސް މިފަދަ ބިލުތަކާ ދޭތެރޭ ސިޔާސީ ނަޒަރަކުން ގޮސް މި އެއްޗެހިތައް ކަތިވެގެން، ނުވަތަ ފޭދިގެން، 

ވެގެންގޮސް ތަންފީޛުކުރަން ތިބޭ މީހުންގެ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތާ މިއާ ދިމާނުވެ، މީގެ ލޫދިގެން ގޮސް ޤާނޫނަކަށް 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަނެއްކާވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑު . ގެއްލުމާއި ނިކަމެތިކަން ލިބޭނެ ރައްޔިތުންނަށް

. އިންޞާފުވެރި ބަޔަކު ތަޙުޤީޤުކުރަން، ފެބްރުއަރީގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައް މިނިވަން 7ތަކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ 

ބަނޑޭރިގެ ތެރޭގައި ވީ ކަންތަކެއް އަޅުގަނޑަކަށް . އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެންނަ އެއްޗެއް ނުފެނޭ

މާ، އެހެންވީ. ސީގައި ވީ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނުނު.ބީ.އެން.އެހެންނަމަވެސް، އެމް. ނުފެނެއޭ

މި ކަންކަން ތަޙުޤީޤުކުރެވިގެން ޤާނޫނީީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައިއްސަ ހުރި ކަމުގައި ވަނީ 

ނަމަ، މި ތަނުގައި ޒިންމާދާރުކަމާ އެއްކޮށް އެއްބާރުލުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު 

ލަތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ހުސްކަމުގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން ދަންޏާ އެ ނޫން ޙާ. ބައްޓަންކުރަން ދޭންޖެހޭނެ

ޕީ ވިޔަސް، .އާރު.އެއީ، ޑީ. އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމުގެ ގެއްލުން ލިބޭނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

ކުން ވެސް ކަންކަން އެހެންވީމާ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަ. ޕީ ވިޔަސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް.ޑީ.އެމް ވިޔަސް، އެމް.ޕީޕީ

ދަންނަވަންތޯ އާސަންދަ ރައްޔިތުން ބަލައިގަތީ . ނިންމާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންނުވާނެ ގޮތަކަށް ނިންމަން އެބަޖެހޭ

ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އޭރުގައި ހުންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2331މިސާލަކަށް، . އުފަލާ އެއްކޮށް

އެހެންނަމަވެސް، . ޔިތުންނަށް ހެޔޮކަމެއް ގެނެއްސިއްޔާ އެކަން ބަލައިގަންފައި އޮންނާނީ ރަނގަޅަކަށްއަކު ވެސް ރައް

އޭގެ ނަތީޖާ . މިއަދު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މީހުންގެ މެދުގައި ސިޔާސީ ޒުވާބު އެބައޮތްކަން

ކެއް އަންނަންޏާ ސަރުކާރު ހިންގާ ފައިގަޅައިގެން ތިބި މެންބަރުން އެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވާ ނިންމުންތަ

. ޑީސަލް އަގު ބޮޑުކުރީމަ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ޕެޓްރޯލް އަގު ބޮޑުކުރީމަ ލަދުގަންނަޖެހޭނެ. ވެސް ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު . ޖެހޭނެއާރު ބޭރުނުކުރެވުނީމަ ލަދުގަންނަން.އެމް.ޖީ. އާސަންދަ ކަނޑާލަންޏާ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ

. މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ލިބޭނީ. އެދެނީ އަދިވެސް އެ ބޭފުޅުން ވެސް މަޝްވަރާގެ މަގު އިޚުތިޔާރުކުރާނެ ކަމަށް

. ދުނިޔެ އަކީ ވަގުތީ ތަނެއް. އެއްވެސް ބަޔަކު ހީކޮށްގެންނުވާނެ ތާއަބަދު އެއްވެސް ކަމެއްގެ ދާއިމަށް ތިބެވޭނެ ކަމަކަށް



  

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ ރައީސް، ތި . ވެރިކަމަކީ ވެސް ވަގުތީ ތަނެއް. ބަރުކަމަކީ ވެސް ވަގުތީ ތަނެއްމެންް

ޝާހިދު هللا އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ރައީސާއި ޢަބްދު. ގޮނޑީގައި ރައީސް ވެސް އިންނަވާނީ ވަކި ދުވަހެއް ވަންދެން

ބަދަލެއް އައިސްގެން ތި ގޮނޑި އަށް އެހެން މީހަކު ދާ ދުވަހުން ނުބަލައިފި ނަމަ، މި  މަޖިލީހުގައި ކޮންމެ ކަހަލަ 

އެހެނެްވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ . ވެސް މަނިކުފާނުމެންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބުއަދާނުކޮށްފިއްޔާ އޭގެ ގެއްލުން ދިމާވެދާނެ

ޔަކު ކޮށްފިއްޔާ އެކަން ކުށެއް ބަ. އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި ބާޣީންނާއި ޣާޒީންގެ ޒުވާބަށް ނުގޮސް އެކަން ކުރަަންޖެހޭ

އަދި އެގޮތަށް ޤަބޫލު . ޕީ ވިޔަސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.ޑީ.ކުށެއް ނޫން ވެއްޖެއްޔާ އެ ނިމޭ ގޮތެއްގައި އެމް. ބެލެންޖެހޭނެ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި . އެހެންވީމާ، އެ މަގުން ދިއުމަށް އެދޭތީ، އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށްލީ. ވެސް ކުރާނަމު

 .ރައީސް

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އާދެ، މިހާރު އިތުރު މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނެހާ ވަގުތު ނެތުމުން، އަޅުގަނޑު . ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 . މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން 33މިހާ ހިސާބުން 

 

 

 ]އަށް 13:33 އިން 12:33ހުސްވަގުތުކޮޅު [

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މަޖިލީހުގެ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަނގަބީލުޖެހުމަށްފަހު ކޯރަމްހަމަނުވާތީ 

ވަނަ  37މިނިޓު ބެލިއިރު ވެސް ކޯރަމް ލިބިފައިނުވާތީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  5އަލުން ކޯރަމްރަނގަބީލު ޖަހައި 

ގައި އަޅުގަނޑު 1:33. މަތިން އަޅުގަނޑު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް އެހެން ގަޑިއަކަށް ފަސްކުރަންގޮތުގެމާއްދާގައިވާ 

ގައި ކޯރަމް ހަމަކޮށްދެއްވުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް 1:03. ޖަލްސާ ފަށާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން

 .ލާމްޢަލައިކުމްވައްސަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 

 (އަށް 13:34އިން  13:31 :ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްވައިލެއްވުން)

 

 .ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 12

 



  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ންދާ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށްގެންދާއިރު މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެ. `

 އެ އައިޓަމަށް މި. ންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުންވޯޓަށް އެހުމަށްހުރި ކަ 12އެޖެންޑާ އައިޓަމު ގައި 1:33އުސޫލުގެ މަތިން 

 .ދަނީ

މި އައިޓަމަށް . ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން -12.1 -12.1

ޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން މިނިޓުގެ ރަނގަބީލު 5ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ  މަށްދިއުމުގެ ކުރިން ވޯޓަށް އެހު

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އިށީނދެވަޑައިގެން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުކޮށްލެއްވުމަށް  (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .އެދެން

ން ވެސް އިށީނދެވަޑައިގެން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށް ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން

ރާގެ ހޯރަފުށީ ދާއި، (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  52އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަން އޮތީ . އަރުވަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

ވަނަ  11ގެ ގަވާއިދުގެ މި އިޞްލާޙަކީ މަޖިލީހު. މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙު

( ބ)ވަނަ މާއްދާގެ  53ގެ ދަށުން ވޯޓަށް އެހޭނެ އިޞްލާޙެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ އަޅުގަނޑު މި ދަނީ (ރ)މާއްދާގެ 

އެ އިޞްލާޙު މަޖިލީހަށް . މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުއަށް، ހޯރަފުށީ ދާއި

 . މަށް ދަންނަވަންއިއްވަވާލަދެއްވު

 

 

 :އިދާރީ މޭޒުން އިއްވެވުން

މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި، ހިންނަވަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙު ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު، ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ

ވަނަ މާއްދާގެ  53ގެ ބިލު. ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް (. ބ)ގެ 53. އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން( ބ)

ޓަކައި ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ އެކު އެއްބަސްވުންތައް އެއްބަސްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި 

 . ރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮގުރާމުތައް ރާވައި ހިންގުންއެފަދަ ފަ

 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[



  

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 މަދު ރަޝީދުހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަ :ބަރުތާއީދުކުރެއްވި މެން

 

 53 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 22 :ވޯޓު ދެއްވީ

 22      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 32     :ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި . 44ޖުމްލަ . 23ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 44އަދަދު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

މެންބަރުންނާއި ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ހަމަހަމަވެފައިވާތީ ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 

( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ތުން ލަނީ ނުފެންނަކަމަށްމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަ. މި ކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓުލާންޖެހެނީ

 . ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން

 

 

 :އިދާރީމޭޒުން އިއްވެވުން

ރު މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުހޯރަފުށީ ދާއި

އަންނަނިވި ގޮތަށް ( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  53ބިލުގެ . ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު ޞާލިޙް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުންނާއި އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ހުރެގެން ގެވެށި އަނިޔާގެ ، (ޅ)ގެ 53. އިޞްލާޙުކުރުން

ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ މަރުކަޒުތައް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށާއި ގެވެށި އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތަށް ވަގުތީ 

އުފައްދައި، އެ ތަންތަނުން ދޭނެ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ޚިދުމަތްތައް އެ ތަންތަނުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި 

 . ދެމުންގެންދިއުން

 

 



  

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 . ށް ދަންނަވަންފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 މަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙު  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްހިންނަވަ :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 53 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 41 :ދެއްވީ ވޯޓު

-       :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 32     :ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 41ޖުމްލަ . 25ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 41ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

  .ވުން އެދެންދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއް. އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ

 

 

  :ވުންއިދާރީމޭޒުން އިއްވެ

ރު މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ

ގޮތަށް އަންނަނިވި ( މ)ވަނަ މާއްދާގެ  53ބިލުގެ . ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް  -(މ) -53. އިޞްލާޙުކުރުން

އެހީތެރިވުމަށް ޓަކައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ ވަގުތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަރުކަޒުތައް ބިނާކުރުމާއި އެފަދަ މަރުކަޒުތައް ހިންގާ 

ވުމާއި އެފަދަ މަރުކަޒުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އަމާޒުތައް އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރި

 . ކަނޑައަޅައި މޮނިޓަރކުރުން



  

 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

ދެންމެ ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު. )ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން

ކަމަށް  75ގެ ކުރިން، ކުރިން ނެގި ދެ ވޯޓުގައި ލިޔުމުގެ ކުށަކުން އަޅުގަނޑަށް މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ދަންނަވާލުމު

އެހެންވީމާ، އެ ކުށް އަޅުގަނޑު . 77މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ . ދެންނެވިފައި ވާތީ އެ ކުށް އިޞްލާޙުކޮށްލަން

 . ޓުގެ ނަތީޖާއިޞްލާޙުކޮށްލުމަށްފަހު މި ދަންނަވަނީ ދެންމެ ނެގި ވޯ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ޓުގެ ނަތީޖާވޯ

  މަދު ރަޝީދުރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުހޯ  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްވަރު ދާއިރާގެ މެންބަހިންނަ :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 52 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 41 :އްވީވޯޓު ދެ

 32      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 33     :ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 41ޖުމްލަ . 25ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 41ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

މަދު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުއަށް ހޯރަފުށީ ދާއި ވަނަ މާއްދާ 54ދެން އޮތް އިޞްލާޙު، . އިޞްލާޙު ފާސްވެއްޖެ

ގެ ދަށުން މި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް (ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  11މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ . ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙެއް

  .ވުން އެދެންވަނަ މާއްދާ އަށް އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއް 51އެހެންކަމުން . ދެންނެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ

 

 



  

  :ވުންއިދާރީމޭޒުން އިއްވެ

ރު މަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙުހޯރަފުށި ދާއި

ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް  51ބިލުގެ . ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނެރޭ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކުރެވިގެންވާ ފަރާތާ  -51. އިޞްލާޙުކުރުން

ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ކުއްޖެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތީން މެނުވީ ޝާއިޢުކުރުމަކީ 

 . ވަތަ ކަމާ ނުބެހޭ ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަކީ މަނާކަމެކެވެނުވަތަ ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަކީ ނު

 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  ރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުހޯރަފުށީ ދާއި  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙުހިންނަ :އީދުކުރެއްވި މެންބަރުތާ

 

 52 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 17 :ވޯޓު ދެއްވީ

 33      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 31     :ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 47ޖުމްލަ . 24ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 47ރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުގައި ބައިވެ

  .ދެން އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން

 



  

 

  :ވުންއިދާރީމޭޒުން އިއްވެ

ރު ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވައި، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްހޯރަފުށީ ދާއި

ގެ ފެށުމުގައިވާ ޕެރެގެރާފު (ދ)ވަނަ މާއްދާގެ  17ބިލުގެ . ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

ވަޒީރުކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށް  -(ދ) -17. އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން

 . ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ޒިންމާއުފުލާ ވަޒީރަށެވެ ޤައުމީ

 

 

 : ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 .ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  މަދު ރަޝީދުރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްހޯ  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ރު އިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙުވަރު ދާއިރާގެ މެންބަހިންނަ :ދުކުރެއްވި މެންބަރުތާއީ

 

 53 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 23 :ވޯޓު ދެއްވީ

 27      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 33     :ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

. މި އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި. 47ޖުމްލަ . 24ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 47މެންބަރުންގެ އަދަދު  ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި

އެންމެ . ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް(ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  13ދެން އަޅުގަނޑު މި ދަނީ ގަވާއިދުގައި 

  .ފުރަތަމަ އޮތް އިޞްލާޙު އިއްވަވާލަދެއްވުން އެދެން



  

 

 

  :ވުންޒުން އިއްވެއިދާރީމޭ

ރު ހުށަހަޅުއްވައި، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ މުޙައްމަދު ޤަސަމުތިނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 .އުނިކުރަން( މ)ވަނަ މާއްދާގެ  2ބިލުގެ . ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙުއިބްރާހީމު މުޙައްމަދު ޞާލިޙު 

 

 

 : ވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެ

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ދަންނަވަން

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

  ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމުތިނަދޫ ދާއި  :ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު

 ޞާލިޙު އްމަދުމުޙަ ރާޙީމްނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްހިން :ތާއީދުކުރެއްވި މެންބަރު

 

 54 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 11 :ވޯޓު ދެއްވީ

 33      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 32     :ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެންކަމުން މި . 41ލަ ޖުމް. 25ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 41ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ވަނަ ނަންބަރަށް، ތިނަދޫ ދާއިރާގެ  5ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4ދެން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު، . އިޞްލާޙު ފާހެއްނުވި

ވަނަ ނަންބަރު  15ގެ (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  4ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙާއި 

ގެ ދަށުން މި އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  11ށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ އުނިކުރުމަށް ހު



  

އުނިކުރުމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  52. އެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން

އާ ގުޅުންހުރި މާއްދާ އެއް (ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  52އަކީ ބިލުގެ ( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ  52. ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙު

 52އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް ވޯޓަށް އެހޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީވެ، ( ށ)ވަނަ މާއްދާގެ  52ކަމުން، ބިލުގެ 

ވަނަ  13ގަވާއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ. އުނިކުރަން ވެސް ވޯޓަށް އެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން( ރ)ވަނަ މާއްދާގެ 

އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މިހާރު . ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ވޯޓަށް ދަންނަވައި މި ނިމުނީ(ށ)މާއްދާގެ 

ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާ އެކު ކޮމިޓީން ނިންމެވި 

 . އްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށްގޮތަށް ފާސްކުރެ

 

 ]ވޯޓުދެއްވުން[

 

 :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 57 :ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު

 53 :ވޯޓު ދެއްވީ

 32      :ވޯޓު ނުދެއްވާ

 32     :ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެއްވާ

 

 

  :ން ވާހަކަދެއްކެވުންރިޔާސަތު

އެހެންކަމުން، ގެވެށި . 52ޖުމްލަ . 27ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . 52ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 . އެކު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙުތަކާ

 

 .ތްތައްއިތުރު އެހެން މަސައްކަ. 13

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

އެހެން މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރު . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތްތައް. އަށް 13 މިހާރު މިދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު އަޅުގަނޑު

 ،ލާ ނިމިކުރުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަސްތުކުރަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ދަށުން އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދަން ގައައިޓަމު



  

އަރުވަނީ ކޮމަންޑޫ  މި ބަހުސްގައި އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި. މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 . ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުންދު ޙީކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަ

` . 

 

 :ކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް

މަތިން ކޮމިޓީތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން  ދައްކަވާ މެންބަރުންނަށް ދަތިފުޅުނުވާނެ ގޮތެއްގެކަފުޅުވާހަ

 . ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުންދު ޙީކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަ

ރަމުން މިދާ ވިޔަފާރި ދެ، އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ބަހުސްކުއާ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. `

ކަމަށް ދެކިގެން  ކަމެއްމުމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ވަރަށް މުހިއްކުރުމުގެ ބިލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރީ

ބިލު  ނީ މިވާތީ އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަ އެޖެންޑާގެ ދަށުން އައި ބިލަކަށްއަޅުގަނޑުމެން ފެށި އިޤްތިޞާދީ އިޞްލާޙީ 

ރު ބަންދުކޮށްލައިގެން ބަޣާވާތްގެނެސްގެން ރުކާއޮތް ޤާނޫނުތައް މުގުރާލައިގެން ސަ ވަގުތު މި ކިތަންމެ ރަނގަޅަސް މި

 ފާސްކުރުމުގެ އެއްވެސް ކަހަލަ ޤާނޫނެއް ،މެއް އެބައޮތްތޯއޭ ބިލެއް ހެދުމެއްމުހިއްމު ަވަގުތު  އުޅޭ ބަޔަކަށް މި

ވެރިކަން ގަދަކަމުން  އާއި ޤާނޫނުތައް މުގުރާލައި މީހުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އެ. ކަމެއް އެބައޮތްތޯއޭމުމުހިއް

 .ގޮތެއް ނޭނގިގެން އުޅޭ ބައެއް ބަހާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ވެރިކަން ވެސް ހަދާނެ އަތުލައިގެނެގެން މިހާރު

ކުރިއަށް  މަށް ހީކޮށް އާސަންދަ ފަށައިގެންކަ ކަމެއްރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ފައިދާވާނެ  އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ވިސްނައި،

ވެގެން އުޅެނީ  މި. ނިމުމަކަށް އަންނަ ވާހަކަ އަކީ އާސަންދަ ނަމަވެސް، މިހާރު މި އަޑުއިވޭ ވާހަކައެހެން .ގެންދަނީ މި

 ޕީއާ.އާރު.އި ޑީއެމާ.ޕީ.ގި ޕީން ހިންކުރި އަޅުގަނޑުމެންގެ މީގެ .ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީއާސަންދަ ނިމުމަކަށް  .ކީއްތޯ

އަކީ ވެސް  އާދޭސް ސަންދަ، އާދޭސް ސަންދަ. ކިޔާ އެކަހަލަ ނިޒާމެއް ސަރުކާރުގައި އޮވޭ އާދޭސް ސަންދަ އެއްވާ

އޭގެ ތަފާތަކީ، އޭރުގައި އެ . އެއް އަހަރަކު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރި ޕްރޮގްރާމެއް ން ރުފިޔާހަމަ އެތައް މިލިއަ

ހާލުގައި ޖެހިގެން ބޭސްފަރުވާ  އާދައިގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން، ދިވެހި ރައްޔިތުން އޮންނަ އާދޭސް ސަންދައިގެ ދަށުން

ސިޓީ ފޮނުވާ ވެސް އާދޭސްދަންނަވައި އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ސިޓީ ފޮނުވައި، ށްމީހުންނައްޔާ މީސްހިއްޖެކުރަން ޖެ

ވަޒީރުންނާއި ގާތް  ޑެތި ބޭފުޅުންނަށް،އެ އުޅުއްވާ ބޮ ދެން އޭރުގައި. ޓިކެޓަކާ ލިބޭ އިޑޮލަރާ 233އެހެން ހެދީމާ 

ލަންޑަނަށް ވިޔަސް  .ލާފައި ވަޑައިގަންނަވަންވީބޭފުޅުން ބަލިވީމާ ގުޅައި ދިވެސް އެހެން މީހުންނަށް އެއަ މީހުންނާ



  

ދާގޮތަށް ގޮސް އެތާ ހުންނާނެ ސަރުކާރުގެ އޭރުގައި . އެއް ނެތް ވިޔަސް މައްސަލަ ސިންގަޕޫރަށް. އެއް ނެތް މައްސަލަ

ނުން ތަނެއްގައި ބޭ ،ންނަ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް އެ ތަންތަނުން ހަމަ ހިލޭ ބޭނުންވަރަކަށް ބޭނުން އެއްޗެއް ގަނެއޮ

 އެ ނިޒާމު. އުޅެނީ ން މިކުރައަލުން ތަޢާރަފު އެ ނިޒާމު. ންވީކޮށްގެން އަންނަބޭނުންވަރަކަށް ބޭސްފަރުވާ ،ތިބެ

ކުރަމުން ގެ ދަށުން އާދޭސްހީކޮށް އޭގެ ސަބަބަކީ އެ ނިޒާމު ބޭނެ ކަމަށްލިދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުން ވޯޓު ކުރީމާތަޢާރަފު

އަކީ  އޮންނަ އާސަންދަ މިހާރު މި. ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ކޮށްދެވެނީއޭމީހުންނަށް ހީވޭ  ށް ހީވޭ، އެމީހުންނަ ދިޔައިމަ އެ

ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް  1 އްވަރުވާރައްޔިތަކަށް ވެސް އެ ކާޑު ހިފައިގެން ގޮސް ދިއްކޮށްލީމާ ކޮންމެ ދިވެހި.ޑީ.އައި

ތޯ ލާރި ކީއްވެ ،އާސަންދަ ލާރި ނެތޭ ކިޔާފައި ކަމާ ހެދި، މި. އުޅޭ ގޮތަކީމި ވެގެން މިއީ . ސްފަރުވާ ލިބޭ އެއްޗެއްބޭ

 މީގެ އެއް .ށް ޕްރޮމޯޝަން ދިނީމީހުންނަ 1333ހުންގެ ލުމީގެ އެއް ހަފްތާ ކުރިން ފު. ލަނީނެތިގެން އާސަންދަ ހުއްޓައި

. ދިނީ ނާޔަތް ގަނޑުކޮށް މިއި އަހަރުގެ އެއްކޮށް ގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ދެއެފް.ޑީ.އެން.ކުރިން އެމް ހަފްތާ

ތަނަށް ބިލެއް ލާފައި އޮތީ މިހާރު މިނިސްޓަރުން  އިހަށް ދުވަހަކު މި. ކީއްވެގެންތޯ ލާރި ނެތް ވާހަކަ މި ދައްކަނީ

 ކޮބައިތޯ ލާރި ނެތިގެން ދައްކާ ވާހަކަ. މިނިސްޓްރީތަކެއް ހަދަން ވަޒީފާ ދޭންޖެހޭ މީހުން ގިނަ ކަމުން އަދިވެސް އިތުރު

އަލުން ކުރީގައި އޮންނަ އާދޭސް ސަންދަ ހަމަ ސީދާ  މުގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީއާސަންދަ ހުއްޓާލު. އެއް ނޫން މީ

ފާރި ވިޔަހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ  ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑު. އެ ބޭނުމުގަވެގެން  އަނބުރާ ގެންނަން

 ،ގަވާއިދެއް ،އޮތް ޤާނޫނެއް އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު މި .މު ބިލެއްރުމުގެ ބިލަކީ ވަރަށް ވެސް މުހިއްކުރަޖިސްޓްރީ

އެހެންވީމާ، . ނުޖެހޭދޭކަށްއިދެއް އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ހަދައިލަމައެއް ނެތް ސަރުކާރަކަށް އެއްވެސް ގަވާ ،ހަމައެއް

 .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޓީ އަށް ފޮނުވާލަންބިލު އަނބުރާ ކޮމި އަޅުގަނޑު ދެކެނީ މި

 

 :ވަހަކަދެއްކެވުން ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުރެސްމާތޮފަ

 އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢަލައިކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއައްސަލާމް. اهلل رسول على والسالم والصالة لحمد هللا. `

މި ޤައުމު ވިއްކާލުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައި  ރީކުރުމުގެ ބިލަކީ ބޭރު މީހުންނަށްސްޓްވިޔަފާރި ރަޖިއި ޙަޤީޤަތުގަ

މިނިވަންކަމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މި ބިލަކީ ރާއްޖޭގެ . އެއް ބިލު އޮތް މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގެނެވުނު އެންމެ ބޮޑު

ން ރާވައިގެން ހިންގަމުންގެންދިޔަ ޖަރީމާތަކުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޓަކައި ކުރީގެ ސަރުކާރު ޚިލީ އިސްތިޤުލާލު ނަގާލުމަށްދާ

ރައީސް އަމިއްލަ އަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ރައީސް، ކުރީގެ . ބައި އެއް

. ންތައްތަކުގެ ސަބަބުންދެއްވުމަށްފަހު ދެން ވިދާޅުވަމުންގެންދަވާ ކަންތައްތަކާއި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކައިސްތިޢުފާ

އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވި، އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވަނީ އިޒްރޭލާއި ގުޅުން ބެހެއްޓެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވެސް ޤައުމުތަކަށް އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކަށް ނޫނީ އެނޫން. ޓަކައޭ ވެރިކަމުގައި އުމުރު ދުވަހަށް ހުންނެވޭނެތޯ ބެއްލެވުމަށް

ހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބުދު ބަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރެއްވީ ދިވެ އްކާލުމަށް ނިންމަވައިވެހިރާއްޖެ ވިދި



  

 ގެ ރަޙުމަތާهللاޑު ދަންނަވާނީ މާތްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުގަނ. ދުވަހަށް ހުންނެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާތީއޭއުމުރު

އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަކަށް ދެން  153ކަށް ކުރީގެ، ކުރިއަށް އޮތް އެކީގައި އެ ވިސްނުމުގެ މީހަ

ނަމަ  އެކީގައި ބިލު ފާސްވެއްޖެ ގެނެވިފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިލަކީ މި ބިލަށް. ނާދެވޭނޭ

މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް . ދާނެ ބިލެއްގެ ރަޙުމަތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިގެންهللا

މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް . އިޞްލާޙުތަކަކީ މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަކެއް

 އެކީގައިމާއެހެންކަ. ވާ އިޞްލާޙުތަކެއްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުން އެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އިސްތިޤުލާލު ދެމެހެއްޓުމަށް

މި ބިލަށް ން އެދެނީ މި ބިލަށް ވޯޓުދެއްވައި ތިރާމާ އެކީގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުއަޅުގަނޑު ވަރަށް އިހު

އަތުން  އެހެންނޫނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ. ދެއްވާށޭއް ވެސް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ވޯޓުހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަ

ޢިއްޒަތްތެރި . ބޭރުގެ ވިޔަފާރިވެރިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވެރިވެގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑޭގެއްލި، ދިވެހި ވިޔަފާރި 

ދެންނެވީ  ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް މި ރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށްނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއަރައީސް، އަޅުގަ

ރޕޯޓު ދު ފެނިގެންދިޔަ އެއް ކަމަކީ އެއަކަތުގެ ތެރެއިން މިއަމީހުން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްބޭރު

ތައް ކަމަށްވާ ރޕޯޓުގައި ޖައްސާ އެންމެ ބޮޑެތި ފްލައިޓުމިހާރު ރާއްޖޭގެ އެއަ. ރައިވަލުގައި ހަދާފައި ހުރި ޝޮޕުތައްއެ

އެތާނގައި މިހާރު  ފަހަރާ ޖައްސައިފިއްޔާ ރލައިންސް އެއްސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސާއި އަދި އެމިރޭޓްސް އެއަ

ތަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ  މީހުން ބޭނުންވީ އެންނަމަވެސް، އެތަން ހިންގާ ބޭރުއެހެ. ނޭވާލެވޭ ފެންވަރެއް ނުހުންނާނެ

 އިއެކީގައްޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމައެއާޢި. ގޮތެއް ހެދޭތޯ ލާރި ލިބޭނެ އިއެއް ހަދާފަ ފްރީތަނުގައި ޑިއުޓީ ބަދަލުގައި އެ

އަރޕޯޓު ތެރެއަށް ތަންމަތި އެނގެ ހުންނަ ބެލްޓުތަކުން އެ އަންނަ ފޮށިކަމެއް އެތާ ކުރެވެން އޮތްވަރަށް ފަސޭހައިން 

ވެސް ފައިސާ  ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދޭތޯ ކަސްޓަމްސް އިން އެދުނީމަނުވައްދައި ޗެކު

ކަމަކީ އެ  މު އެއްގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާ އެންމެ މުހިއްޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅު. ނެތިގެން ނުކުރައްވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީ

ތަނުގައި މިހާރު  އެ އިވަރަށް ރީއްޗަށް ޑިޒައިންކޮށްފަ ،ރޕޯޓު ތެރޭގައި ހުރި ތަނބުތަކުގައި ސޮލީބުތައް ޖަހައިދީއެއަ

ގަނޑު އެންމެ އަޅު. ކަމެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރާ އީމި. އެހެރީ ބަރާބަރަށް ކޮންމެ ތަނބެއްގައި ސޮލީބެއް ހަރުކޮށްފަ

  ...ފަހުން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

 ފޫރު މޫސާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣައަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޅުދުއްފުށި އުތު .ޝުކުރިއްޔާ

 .ސިކުންތު 34އޮތީ މިހާރު އަށް ބާކީ  ޕީ.ޑީ.އެމް .އަށް

 

 :ފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުންބްދުލްޣަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަކުޅުދުއްފުށި އުތު



  

ދީނީ ނަމުގައި ނިކުމެގެން ލަވާ  ހުރެ ހިފައިގެންކާރަކަށް ބައިޢަތުމި ބާޣީ ސަރު .ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އީ ށް ހަދާ ދޮގު އެކަތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން މުޠުލަޤަމުއްޠަލިބު އެ ދައްކާ ވާހަ. ނުކުރަން ހަޅޭކެއް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލެއް

މި ބިލަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި . ނޫން ކަމެއް ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނެ އެ، އެހެންވީމާ. އިނގޭތޯ

 ވިޔަފާރިވެރިންގެ 3ދި ނމި ޤައުމު ނުޖެހޭ މުއްސަ. ކަމެއް އަށް ހުޅުވާލުމަށް ކޮށްފައި އޮތް ދިވެހި ވިޔަފާރިތައް ދުނިޔެ

 އެއީ ކޮން ބޭނުމެއްގައި ކުރާ. ޤައުމުގެ ވެރިކަން ދެ ފަހަރަށް އެ ވައްޓާލީ އެކަކު މިއަދު މި. އަތްމަތީގައި އޮންނާކަށް

. ތަރައްޤީ އަންނަނީބޭރު ކުންފުނިތައް އައިސްގެން  ނުދީ ދަނީނިތަކުން ރައްޔިތުންނަށް މުސާރަދިވެހި ކުންފު. ކަމެއްތޯ

ބުނީ  ނިހާނު .އާރު އެ އޮތީ.އެމް.ޖީ. ހިރީ ކީއްވެ ނުނަގާ ތި. ރޕޯޓެއް ނުނެގުނުތައެ އޮތީ އެއަރޕޯޓު، އެއަ

 ...24އަންނަތާ  ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރަށް އާރު އެ.އެމް.ޖީ

 

 :ލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުންޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްގަލޮ

  ..ކުރުމުގެ ބިލުއާދެ، ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ

 

  :އްކެވުންރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 .ރަޝީދު މުކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ. އެއް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

 (ނިޒާމީ މައްސަލަ)

 

 :ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން މުކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

ކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގައި ރަޙީމައަބްދުއްهللا ގައި މިހާރު ޢަބްދުއެއް މި ނެގީ މަޖިލީހު އަޅުގަނޑު ނިޒާމީ މައްސަލަ

هللا ވައިފި ޢަބްދުއްވެސް ދެ ޕީގެ ފުރުޞަތުގެ ތެރެއިން މިއަދު.ޑީ.އެހެންނަމަވެސް އެމް. ހިމެނޭ މެންބަރެއް ނޫން

، އެހެންވީމާ .ވަގުތު ތެރެއިން ދާއިރާގެ މެންބަރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން، މާފަންނު ހުޅަނގު .އަބްދުއްރަޙީމަށް

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ވަރަށް . އްލިގެންދިޔައީ ގެ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަގުތު އެ. ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް އްތަމިކަން

. މު މި ބަޣާވާތުދައްކަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއް. ތުންގޮ ބެހޭ ރިސޯޓު އޯނަރުންނާ. ދައްކަންމު ވާހަކަތަކެއް އެބަހުރި މުހިއް

 . ހައްދަވައިދެއްވުން އެދެން ގޮތް އެހެންވީމަ، އެ ވަގުތުކޮޅު ލިބޭނެ

 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން



  

 މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި. ނޫން އެއް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައާދެ، 

އެކު ންތަކާ ލިޔުވާ ޕާޓީ ބަދަލުވިކަން އަދި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ބޭނުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

. ޖެހޭނީ އެ އުސޫލުގެ މަތިންޒާމުގެ ތެރޭގައި އަދި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަންއަންގަވާފައިނުވާތީ މަޖިލީހުގެ ނި

އް ހިންގެވުމަށް މިއަދު ވަގުތު މެޖޯރިޓީ ލީޑަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަންތައްތަ ޕީގެ މި.ޑީ.އަޅުގަނޑު އެމް

 ން މިވާހަކަ މިއަދު ދައްކަމު ވެސް އެ ތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދާދާއިރާގެ ޢިއްޒަ ހުންނެވި ތޮއްޑޫ ވަޑައިގެންހަވާލުވެ

 .ލޫފުރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި .ގެންދަނީ

 

 :ލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުންއަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

 ން ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމަވައިދެއްވައިމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީކުރުރި ރައީސް، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީއްޒަތްތެޢި

ފޮނުއްވާފައިވާތީ އެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވާލަން 

ންނަމަ އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިއަދު ވެރިކަން ކުރަން ތިބި ބަޔަކަށް ނޫ އީތުގައި މިގޮ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޤަބޫލުކުރާ. ބޭނުން

ށް ތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދަކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ، އެހެންވީމާ. ނޫން ކަމެއް ވާނެތިބި ޕާޓީތަކަކަށް ފައިދާ

 ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން އުޅޭ އީމި. ނޫނޭ ކަމެއް ކީ ސަރުކާރަށް ކޮށްދޭން އުޅޭއީއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި

  ...ދަނީ ބޮންޑާމެން ފަދަ މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެން މަރާނެ ވާހަކަ އެޅުގަނޑު ވަރަށް ބިރުގަނޭ މިތާ ދެން އަ. ކަމެއް

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

  ...ރާތްކުރެއްވި މެންބަރެއްގެ ނަންފުޅުގޮތަށް ތި އިޝާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އޮންނަ

 

 :ލޫފު ވާހަކަދެއްކެވުންޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްގަލޮ

 އިނގޭތޯ މިތާ މިއަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމުތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

  ...ނަމޭކުރި މީހުންތަކެއް މަރާވާތްވަނީ ބަޣާ ވެސް

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން

މް ގެއްލުމުން ކޯރަމް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ހިނގަމުންދަނިކޮށް ކޯރަ (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) .ކޯރަމް ގެއްލިއްޖެ

މިނިޓު  5ބީލު ޖެހުމަށްފަހު ރަނގަ މަތިން ގައިވާ ގޮތުގެ( ނ)ވަނަ މާއްދާގެ  37ޖެހުމަށްފަހު ގަވާއިދުގެ ރަނގަބީލު

މަތިން  ދެންނެވި ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ ވެސް ކޯރަމް ހަމަވެފައިނުވާތީވެ ގަވާއިދުގެ މި އިރުމިނިޓުވީ 5 ބަލައި،

ޖަލްސާ ހިނގަމުން  ،ގެއްލިފަހަރެއްގެ މަތިން ކޯރަމް 3އަދު މި. ކުރަނީއަދު މި ޖަލްސާ ނިންމާލަން ގަސްތުއަޅުގަނޑު މި



  

އަށް  ހިނގަމުން ދިޔައިރު އަލުން އަޅުގަނޑުމެން ދަންފަޅި އަދި ޖަލްސާ ފެށިގެން. ގެއްލިފައިވޭދަނިކޮށް ކޯރަމް

ކުރަނީ މި ޖަލްސާ މި ހިސާބުން އަޅުގަނޑު ގަސްތު، އެހެންވީމާ. ނުމަސައްކަތް ފަށަން ބެލިއިރު ވެސް އެކަމެއް ނުކުރެވު

ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ  ޒިރުވެވަޑައިގެންހާއަށް  މަތިން މިވަގުތު ޖަލްސާ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ. ނިންމާލަން

  . ނަންފުޅުތައް ޔައުމިއްޔާގައި ލިޔެވިގެންދާނެ

 

 .ނިންމުން

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން
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ގަލޮޅު . 3. هللاދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ގަލޮޅު އުތުރު. 2. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު .1

. 5. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު. 4. ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚުލޫފު

. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު. 1. ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ . 1. ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު. 1. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ. 7

ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ . 11. ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމު. 13. ޙަމީދުهللا މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު

ގަމު ދާއިރާގެ . 13. މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމު އިސްދޫ ދާއިރާގެ. 12. ޝާހިދުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ . 15. ވިލިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާމިޒު. 14. މެންބަރު ޔޫސުފު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

. 17. ޙަސަންފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު . 11. މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން . 11. މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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. 3. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު. 2. ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު .1

މައްޗަށްގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު . 4. މައްޗަށްގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު . 1. ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތު. 5. ރަޝީދު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު . 1. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 7. ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا ޢަބްދު

. 11. މަޢުޞޫމުهللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކެލާ ދާ. 13. ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު. 1. هللاޢަބްދު

. 13. ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. 12. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖުތާޒު

. 15. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ. 14. ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު

. ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން. 11. ދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުކުޅު

ދޫ ފުނަ. 11. ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ. 11. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު. 17

އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 21. ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ . 23. ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމު

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު . 23. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަފުރާޝީމު ޢަލީ. 22. މުޙައްމަދު ނާޝިޒު

. 21. ންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދުތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެ. 25. މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ. 24. ޒުބައިރު

. 21. އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަލީމު. 27. ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީނު ޢަލީ

. ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު. 21. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު

މަތިވެރި . 32. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ. 31. ގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާކުރެންދޫ ދާއިރާ. 33

ރާގެ މެންބަރު މާމިގިލީ ދާއި. 34. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. 33. ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފު . 31. ޔާ މުޙައްމަދުމަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއް. 35. ޤާސިމް އިބްރާހީމު

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު . 31. ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 37. ނަޢީމު

. ސިނު ޙަމީދުމުޙްދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލް ނިލަންދޫ. 43. ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ. 31. ނާޒިމު

. 43. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު. 42. މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމު މުޙައްމަދު. 41

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ . 45. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު. 44. ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު

ދާންދޫ . 47. މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު. 41. هللاޢަބްދުމެންބަރު އަބްދުއްރަޙީމު 

ރާގެ ތިނަދޫ ދާއި. 41. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދު. 41. ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު



  

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު . 51. މަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައް. 53. މެންބަރު މުޙައްމަދު ޤަސަމު

ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް . 53. ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިފާޤު މުފީދު. 52. ޒާހިރު އާދަމު
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