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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 25ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/5އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ސަތުން އަންގާ އެންގުންރިޔާ . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގެ ސަބް ގަިއ  9:30ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުންތަްއ ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  މިއަދު -4.1

މިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޤްތިޞާދީ އިަގިއ  11:15 .3މިޓީ، ޮކމިޓީ ކޮޓަރި ކޮ ސުލޫކު ަގއި  10:30. 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 .3މިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ކޮ އާއްމު ގައި  11:15 .1ކޮޓަރި 
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 ސުވާލު.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ުސވާލު ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

އެންްޑ  ހައުސިްނގރ އޮފް މިނިސްޓަ ،ރިާޔޟްهللا ޢަބްދުދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ކިނބިދޫ -5.1

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ ކުރަްއވާ ސުވާލު. މި ފުރުޞަތުަގއި  ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ނޑު މިހާރު މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު ދަންނަވަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް . އަުޅގަ

 ސުވާުލކުރެްއވުމަށް.  ރިޔާޟަށްهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކިނބިޫދ  ،އަރުވަނީމި ފުރުޞަތު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ކިނބިދޫ

 އާދެ، އަޅުަގނުޑގެ ސުވާލަީކ،. މިނިސްޓަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. `. 

ވާ ތ. ހިރިލަންދޫެގ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ެފށޭނެ ތާރީޚެއް މިނިސްޓަުރ ޖެޓުގައި ބަވަަނ އަހަރުެގ  2015

 ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރު.

 

 ޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއް

ނޑު ދަންަނވާލަން. ތ. ހިރިލަންދޫގެ ބިން ސުވާލުގެ ަޖވާބު  ގެރުއިްއޒަތްތެިރ މެންބަ`. އާދެ،  ގައި އަުޅގަ

ލަްއކަ ރުފިޔާ ހިމެނިފައި ވަނީ އަޅުަގނޑަްށ  5ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުަގއި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ އަދަދު ަވރަށް ކުޑަ. 

މިލިއަން ރުފިާޔއިން  75 ތުަގއި. ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއވްރެޖުޮކށްމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮ

މައްޗަށް ޚަރަދުާވ ކަމެއް. އެެހންވީމާ، މި އަހަުރގެ ތެރޭަގއި މި މަޝްރޫޢު ފެށުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށް 

ސަރުކާރުން؛ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، ލަްސެވގެން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް،

ފުުރޞަތެއްަގއި ވިދާޅުވެަފއި، ތ. ޔާމީން ވަނީ މި އަހަރުގެ ތެޭރގަިއ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އްކުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިރިލަންދޫ ހިމެނޭ ގޮތަށް، ހިމެނޭ ފަޅުތެރޭގައި ސަރުކާުރގެ ިވސްނުންފުޅު ހުރި ގޮތް. ބޮޑު ބިން ހި

ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ހިންަގވައި އާބާދީ ެއއްފަސްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް. އެހެންވީމާ، ެއަކމާ ބެހޭ އިނިޝިއަލް ދިރާސާތަކެއް ވެސް ކުަރއްވަމުން މިހާރު ސަރުކާރުން ގެންދަނީ. 
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ލަންދޫ ފަޅުތެރޭގައި ބިން ހިްއކުމުގެ މަަސއްކަތްތަެކއް އިރާަދކުރެްއވިްއާޔ ކުރިއަށް އޮތްތާ ފެންނާނެ. އެހެންވީމާ، ހިރި

ލައްކަ ރުފިޔާއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަސައްކަތް  5އެހެންނަމަވެސް، މި އަހަރުެގ ބަޖެޓުގައި މި ހިމަނާފައިވާ 

 ްސެވެގންދަނީ. ޝުކުރިއްޔާ.ފެށޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވެގެްނ، މަސައްކަތް ލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ވަީޒރު.  ނޑު އިތުރު ުސާވލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަ އަުޅގަ

 . ށްރިޔާޟަهللا ޢަބްދުބަރު ދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބި

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ޢަބްދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ނބިދޫކި

ނުޑ ޝުކުރިްއޔާ މިނިސްޓަުރ ދެއްވި ަޖވާބަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.   ،ލަން ބޭނުންވަނީދަންނަވާއަުޅގަ

އްކުމުގެ މަސައްކަްތ ބަޖެޓުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެެވމުންދިޔައިރުަގއި ނިންމަވާފަިއ އޮތީ، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބިން ހި

ސަރވޭކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތަކަްށ ބަޖެޓުަގއި ހިމަނާފައި ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާހިސާބަށް އެ މަސައްކަްތ 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެ  ނޑު އެ ކޮންސަރންސް ރެިއްޒކުރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ވެސް ފެށިފައިުނވާތީ އަުޅގަ

މީހުން ދިރިއުޅުމަށާއި އަދި ސިނާޢީ  ން ވަަރށް ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެުމންދާ، މިހާރުވެސްއާބާީދގެ ގޮތު ރަށަކީ

މަސައްކަތްތަކަށް ބިން ނެތިެގން ވަރަށް ހާލުގައި ދިރިއުޅެުމންދާ ރަށެއް. ރައްޔިތެއް ދިރިުއޅެމުންދާ ރަށެއް. އެހެންވީމާ، 

 މި މަސައްކަތް ައވަހަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒީރު.ވަ

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ަގއި ދަންނަވާލަން. ސަރުކާރުން ހުރިހާ ރަށެއްގެ ވެްސ ހާލަތު ވަރަްށ ސުވާުލގެ ޖަވާބު  ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާދެ،

ސަުރކާރަށް ވަރަށް ރަނަގޅަށް އިނގޭ. ާއދެ، މި މަޝްރޫޢު ބަޖެޓުަގއި ގާތުން ބަލަމުންދޭ. ހިރިލަންދޫގެ ހާލަތު ވެސް 

ހައުސިންގ މިނިސްްޓރީއާ މަޝްވަރާކުެރވިގެން ހިމެނިފައިވާ މަޝްރޫޢެއް ނޫން  ހިމެނިގެންދިޔަ ގޮތަށް ބަލައިލާއިރުަގއި

ޑުމެްނގެ އިނިޝިއަްލ މިއީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއނގިގެން ހިމެނި މަޝްރޫޢެއް ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނ

ދިރާސާތަކެއް އޭުރގައި ހެދިެގން ބަޖެޓަށް ވަން މަޝްރޫޢަކަށް ނުވާތީ އޭރުަގއި މިކަމަށް ނުބައި އަދަދެއް ހިމެނިފައިާވ 

ނޑަށް ގަބޫލުުކރެވެނީ. އާެދ، އަޅުަގނޑުެމންގެ މަޝްވަާރއާ އެކު ިހމެނުނު ޕްރޮޖެކްޓެއް ނަމަ،  ކަމަށް އަުޅގަ
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ނޑު ފަންސާހަކަށް މިލިއަން ރު ފިޔާވަރު ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުނީސް ކަންނޭނގެ. އާދެ، ސަުރާކރުގެ ސިޔާސަތު އަުޅގަ

މިދެންނެވީ. ހިރިލަންދޫ ފަޅުތެރޭގައި ބޮޑު ބިން ހިްއުކމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތަކީ. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ށް ފުރުޞަތުމުޙައްމަދު ނާޡިމަ ންބަރު މެދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި  ވަިއކަރަދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ނާޡިމްންބަރު ދާއިރާގެ މެ ވަިއކަރަދޫ

ނުޑ ކޮށްލަން ބޭުނންވާ ުސވާލަކީ ކުރިނީބގެ ރު. ަރއީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި އަުޅގަ

 ލަސްެވގެން ުއެޅނީ ކީއްވެތޯ؟ބަނދަރުގައި ބޮޑު ހިލަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

 އާދެ، މިއަުދގެ މައުޟޫޢާ ގުޭޅ ސުވާލެއް ކަމަކަށް ގަބޫެލއް ނުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ެމންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަ އްޒަތްތެރިއި  ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދާއިރާގެ މެންބަރު  މަރަދޫ

ހިރިލަންދޫ ގޮތަށް، ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ، މަރަދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި އޮތީ. މި އަހަރު 

އެއީ،  ކުޑަކަމުންތޯ؟ ގެން މި އުޅެނީ ބަޖެޓު ނެތިގެންތޯ؟ މަރަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުނުވެ ލަސްވަނީ ވެސް ބަޖެޓުނުފެށިގެ

ނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އެހެންވީމާ، އެ ުސވާލު ަދންނަވާލީ. ބިން ހިއްކުމާ ގުޭޅ  ދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އޮތް ކަމަށް އަުޅގަ

ކަމުންތޯ މި މަޝްރޫޢުތައް ނުފެށި ލަސްވަނީ؟ އައްޑޫ ސިީޓގެ ބިން ހިއްކުމާިއ މަޝްރޫޢަކަށް ވާތީ، ބަޖެޓު ނެތިގެން ދަތި

  މަރަދޫގެ ބަނދަރު ހެދުމާ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

. ފޭދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަވާލަން ގެރުއިްއޒަތްތެރި މެންބައާދެ، 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވަަރށް ބުރަ މަސައްކަތުން ސަރުކާރުން ވަރަށް އިްސކަންދީެގން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެްނ 

މި، ެއވޯޑްކުެރވިަފއި ވަނީ ވަކި ޕާީޓއަކަށް. މިހާތަނަށް ގެނެވިފައިވާ މަްޝރޫޢެއް. މިހާރު ޓެންޑަރިން ޕްރޮސެސް ނި

، އެހެންނަމަވެސް، ެއވޯުޑކޮްށ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޓެންޑަރ ބޯޑުން އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަންގާފައި ަވނީ

ށް އައެހެންވީމާ، ނެގޯިސއޭޝަން ޕްރޮސެސް މިހާރު ކުރި ނެގޯޝިއޭުޓކުރުމަށް އަދި އަުގ އިތުރަށް ރިވައިްޒކުރުމަށް.

ނުޑމެންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އަ .ދަނީ ދި އެާއއެީކގައި އީ.ައއި.ޭއގެ ެވސް ބަެއއް ކަންތަްއތައް ނުނިމޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ވަނީ. އެހެންވީމާ، ދެ މަސަްއކަތް ނިމުމާ އެކީަގއި މަސަްއކަތް ފެށޭނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް ގިަނ 

ނޑު އްޒަތްތެރި މެންއި  .މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ ބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެ ކަންަތއްތަްއ އަުޅގަ

 ކުަރއްވަމުން ގެންަދވާނެ. ޝުކުިރްއޔާ.ސާއްހިގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ދާއިާރގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އްޒަތްެތރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއި  ދާއިާރގެ އިނގުަރއިދޫ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަލާޙް ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަރުޙަބާ މިނިސްޓަރު. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިނިސްޓަރު ރާއްޖޭގެ އެިކ 

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ކަންކޮޅުތަުކގައި ކުރިއަްށގެންަދވާ ެއކިެއކި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ހަލުވިކަމާ މެދު ހަމަ 

ނޑުގެ ާދއިާރަގއި ހިމެނޭ އިނގުަރއިދޫއާއި  އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރު އަރިުހ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ުސވާލަކީ، އަުޅގަ

 އިންނަމާދޫއާއި އަދި ރަސްމާޫދގެ ބަނދަރުގެ މަސަްއކަތް ފެްއޓޭނީ ކިހާތާކުތޯ؟ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒީރު.ވަ
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 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ލަ ގޮތެއްަގއި އަޅުަގނޑު ބަނދަރުތަކާ ބެހޭ ޟޫޢާ ުގޅޭ ސުވާލެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ޖުމުއުއާދެ! މިއަދުގެ މަ

ނޑު  ،ދެންެނވޭނީ ގޮތުން އަންނަ ސުވާލުތަކަްށ ޖުމްލަ ޖަވާބެއް ދޭ ނަމަ ނުފެށި ހުރި މަޝްރޫޢުަތއް ނުފެށި ހުރި މަިއގަ

ނޫނިއްޔާ ބޭރުގެ ފަންޑިންގ ޭއޖެންސީއެްއގެ ދަށުން ހިނގާ  ން.އެއް ސަބަބަކަށް ވާނީ އީ.ައިއ.އޭ ޕްރޮސެސް ނުނިމު

މިގެން ބޭރުގެ އެ ޕްރޮކިޔުމަންޓު ޕްރޮސީަޖރގެ ތެރެއިން އެ ނިމެންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނި ،މަޝްރޫޢެއް ނަމަ

، ގޮތުަގއި މިހާތަނަށް ނުފެށި ހުރި ެކއްގެއަޅުަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ނައުން. އެ ދެ ކަންތައް މައިަގނޑު މައްސަލަތަ

 ސޮއިކުެރވިފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ނުފެށި ހުރި ސަބަބަކަށް ވާނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރު ފައިޞަލް ނަސީމަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ެމންބަ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ކާށިދޫ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ކާށިދޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ކުރީުދވަުހ ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީަރށް ދަންނަވާލިން ސުވާލު، 

އި ކަންތައްަތކެއް ިމހާރުވެސް ކުިރއަށް އެބަދޭ. އަޅުަގނޑުމެން ާދއިރާގެ ކ. ގާފަރުެގ ބަނދަރުގެ މަަސއްކަުތގަ

އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ، ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ފެށޭނެ ދުވަހެއް މަނިކުފާނު ވިދާުޅވެދެްއވަފާނަންތޯ؟ އެއީ ރަްއޔިތުން 

ހިސާބެްއ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ، މި އަހަރު އަދި ނުފެށުނު ކަމުގައި ވިަޔސް އަންނަ އަަހރު ވެސް ފެށޭނެ

 އެހެން ލަފާކުރެއްވޭތޯ؟ ުޝކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

 ޟޫޢާ ގުޭޅ ސުވާލެއް ކަމަކަށް ގަބޫެލއް ނުކުރެވޭ.އު އާދެ! މިއަދުގެ މަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ
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 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިާޔޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ވިލުފުށީ

ށް އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި ސުވާލު ކުރެއްވި ކިބިނދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާލަ

ނޑުމެންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް  ވަރަށް ުއއްމީދީ ޖަވާެބއް މިނިސްޓަރު ދެްއވައިފި. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

އެީއ، އެފަދަ ޕްލޭނެއް އޮތްކަްނ؛ އެއީ ެއއްފަސްކުރުުމގެ. އެެހންވީމާ، އެ ގޮތުން ެއއްފަސްުކރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 

 ގެްނދިޔުމުގެ ޕްލޭނެއްތޯ ސަރުކާުރަގއި އޮތީ ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން؟ ކިހާ އާބާދީެއއް އެ ތަނަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ށްގެންދާނެ ކަމެއް. އަެއކީަގއި ސަރުކާުރން ކުރި މާއާދެ! އެއްފަްސކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ބަިއވެރިވު

އެީކގައި. އެހެންވީމާ، އެ ކަމަށް ޓަަކއި އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންާނ  ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާ

ްށ އަތްތަެކއް ކުރިތަފްީޞލީ މަސައްކަ ،ތަކާއި ަރއްޔިތުންނާ ގުިޅގެން ކަންަތއްތަެކއްރަށްރަުށގެ ަކއުްނސިލު ،ގުިޅގެން

ނޑުމެންނަށް ސީދާ އަދަދެއް ދަންނަވާލަން އިނގޭނީ. ޝުކުރިއްާޔ.   ގެންދާނީ. އެހެންވީމާ، އެއަށްަފހު އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދާއިރާގެ  ކެލާ

 

 ކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަ ކެލާ

ނޑު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިއއްޒަތްތެރި ވަޒީުރެގ ޖަވާބު އަޅުަގނޑުމެން އަުޑއަހައިފިން. އަުޅގަ

ހިނގާތޯ؟ އަދި ެއއީ ކިހާ ފައިާސެއއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. މިހާރު ކިތައް ރަުށގައި ބިން ހިްއކުމުގެ މަސަްއކަތް 

 ހޭދަވާ ކަމެއްތޯ؟

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:
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އަދި އިތުުރ ތިން ރަށެްއގެ  އި،އާދެ! މި ސަރުކާރުން މިހާތަަނށް ހަތަރު ރަށެއްަގއި ބިން ިހއްކުމުެގ މަސަްއކަތް ނިންމަ

 800 ،ނަމަ ގޮތެްއގައި ބަލާ ލަމިހާރުވެސް ކުރިއަށް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އެއީ ޖުމު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް

ފެުށމަށް ތައްޔާރުވެަފއިާވ، މިދެންނެވީ ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެްސ  ގައިމިލިއަން ރުފިޔާވަރުގެ މަޝްޫރޢު. ދެން ހަމައެއާއެކީ 

ންމަފުށި. އެ މަސައްަކތް ވެސް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ނިމިފައިވާ ތިން ރަށެއް ވެސް އެބަ އޮތް. އެއީ ފޭދޫ، ތިނަދޫ އަދި ހި

ނޑުމެްނ  ގެއަހަރު މި ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަވީމާ ސޮއިކުރެިވގެންދާނެ. އަދި އަޅުގަ

 އަހަރު ތެރޭގައި ވެސް ިގނަ  މީދުކުރަނީ ސަރުކާރުން މިއަންނަ އަހަރު ތެރޭގައި ވެްސ އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދެއްއު

ރަށްރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންެދވޭނެ ކަމަށް. އެގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން މިއަންނަ އަހަރަށް 

 . ޝުކުރިއްޔާ.ންަގއި ބިން ހިއްކަ ތަކެއްޕްރޮޕޯޒްކޮށްފައި ވެސް ވާނެ ިއތުރު ރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން ޝަހުދީއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މެންބަރުއިްއޒަތްތެިރ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޝަހުދީ ވާހަކަދެްއކެުވން:

 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިސްޓަރުގެ މަސައްކަްތޕުޅު އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ފާހަގަކުރަން. އަޅުަގނޑު 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ދޭހާ މަސައްކަތެއް މިނިސްޓްރީން އޭ ރިޕޯޓެއް ހަމަ ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަ

ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  ހިރިމަރަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ެއއްކޮށް ނިންމާެލވޭނީ ކިހާތާކުތޯ؟ އަދި ހަނިާމދޫ މަގު ހދ.

 ފެށޭނީ ކިހާހިސާބަކުތޯ؟

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސި

ނޑު މިއަދުގެ މަ  ލަ ޖަވާބެއް ހިނގަމުންދާ ޖުމުހަމަ އަިދވެސް  ،ޟޫޢާ ނުގުޅޭ ސުވާެލއް. އެެހންނަމަވެސްއު އާދެ! އަުޅގަ

ްއގައި ލަްސވަނީ ބޮޑު ހިލަ ގޮތެ  މުއްން. ބަނދަރުތައް އާލަމަޝްރޫޢުތައް ލަސްވުމާ ގުޭޅގޮތުން ވެސް ދަންނަވާ

ބޮޑު ިހލަ ހޯދުމުގައި ލަސްެވގެންދާިދޔުމުގައި. އެހެންވީާމ، ެއއީ  ށްކޮންޓްރެކްޓަރުންނަ ،ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކުން

ނޑު ގޮެތއްަގއި ލަްސވާނީ ނޑު ކަމަކީ. މަގުހެދުުމގެ މަޝްރޫޢުތައް ލަސްވަންާޏ މައިގަ ެއއާ ުގޅިގެން ކުިރއަށް  ،މައިގަ

 ހުރުމުގެ ސަބަބުން. ޝުކުރިއްޔާ. ހޭ، އޭގެ ކުރިއަށް ެގންދަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނުނިމިގެންދަންޖެ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

އެ ރަެށއްަގއި  ؛ެއކަމަކު އެ ރަްއޔިތުން އެ ަރށެއްަގއި ދިރިއުޅެން ބޭނުންާވ ރައްޔިތުން ،ބިން ހިއްކޭނެ ޖާގަ ނެތް

ދިރިއުޅެން ލޯބިކުރާ ަރއްޔިުތންނާ ދޭތެރޭގައި ސަުރކާރުްނ މިހާރު އެ ރަށްތަާކ ދޭތެރޭގަިއ ޕްލޭނަކީ ކޮަބއިތޯއޭ؟ 

ނޑު ދަންނަވަީނ ޖާގައެއް ވެސް، ގޯތިދޭނެ ޖާގައެ ،މިދެންނެވީ އް ެވސް ނެތޭ. ދެން ހަމަ އެއާއެއްޮކށް އަޅުގަ

 ދޮރުެގ މައްސަލަ ގެމަނަފުށީގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެްސ މިއަދު ގޯީތގެ ،ވެފައި  ގެމަނަފުއްޓަކީ ވަރަށް އާބާދީ ބޮޑު ރަށަކަށް

ނޑުހުޅުޫދއާ ދޭތެރޭ  އިއެބަ ދިމާވޭ. ގެމަނަފުއްޓާ އޮތް. ެއކަހަލަ ެއއްވެްސ  ލެވޭނެ ވަރަށް ގިނަ ޖާގަ ެއބަހިއްަކއި ކަ

 ޕްލޭނެއް ސަރުކާރުގެ އެބަ އޮްތތޯ؟ ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ހުރި. އެ ރަށްރަުށގަިއ ގޮުތަގއި ހުރި ރަށްރަށް އެބަ ގެްށރަށުއާބާދީ ޮބޑެތި ރަ ،އާދެ! ބިން ހުސްވެފަިއވާ ރަްށރަށުގައި 

ނޫނިއްާޔ  ،އޮްތ ގޮތަށް ރޯހައުސް ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތަކީ މަލްޓި ސްޓޯރީ ހައުސިންގއަށް ިދޔުން. މާލޭގައި ވެސް މި

ިސޔާސަތަކީ. ދެން  ތައް ހިންގަިއގެން ގެދޮރުވެިރކުރުވުން. އެއީ ަސރުކާރުގެޅަިއގެން ހައުސިްނގ ޕްރޮޖެކްޓުފްލެޓް އަ

ެއކަންކަާމ ގުޭޅގޮތުން ަކއުންސިލުތަކާ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ގޮަތށް ހުރި ރަށްރަށް ރަށްރަށުގައި ބިން ިހއްކޭ

 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޠީފް މުޙައްމަދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ލައްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ

 

 ލަޠީފް މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއކެވުން:އްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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 ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މަރުޙަބާ އިއްޒަތްތެރި މިނިސްޓަރު. މިހާރު ތިބި މިނިސްޓަރުންގެ ތެރޭަގއި އާދަޔާ 

ވެސް އަދާކުރަން.  ކީ. ައޅުަގނޑު އެ މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުޚިލާފު މިނިސްޓަރެއް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަ

ކުން ަވކި ހިސާބަ ،ވަނަ އަހަރު ދިއްދޫގެ ބިްނ ހިއްކުން ބަޖެޓުގައި ޖެހި ނަމަވެސް 2015 ،އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ

ހިމެނިގެންދާނެތޯ؟  ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުަގއި ދިއްދޫ ބިްނ ހިއްކުން 2016. ދެން މި އެކަން އޮތީ ކެންސަލްވެފަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ލޫމާތު ޢުމާ ގުޭޅގޮތުން އިތުރު މަނަށް އެކަދާތީ ައދި އަޅުަގނޑުމެންހަުރގެ ަބޖެޓު މަރުޙަލާ ކުރިއަށްވަނަ އަ 2016އާދެ! 

ރައްޔިތުްނގެ  ،ނުވާތީ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭނީ ކޯއްެޗއްކަން ައޅުަގނަޑށް ދަންނަވާލަން ނޭނގެ. ެއހެންނަމަވެސްލިބިފައި

ނުޑ ގަބޫލުމަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންގެ ފުރިހަމަ ދައުރެއް ޭއަގއި ހި  ިރއްޔާ.ކުރަނީ. ޝުކުމެނޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ރުމަށް ޓަކައި ސަުރކާރުން ގެްނގުޭޅ ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! މިނިސްަޓރުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވިދާުޅވެްއޖެ އާބާދީ ެއއްފަސްކު

ކުޑަހުވަޫދއަކީ އެފަދަ ރަށެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގވެފަިއވޭތޯ؟ ކުޑަހުވަޫދގަިއ އިތުރަށް ބިްނ  ،ސިޔާސަތުެގ ވާހަަކ. ެއގޮތުން

 މުގެ މަޝްރޫޢެއް އިތުރަްށ ކުރިއަށްދާނެތޯ؟ކުހިއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސި
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އްދުަގއި އާބާދީ ހަވާލަން. ކުޑަހުވަދޫައކީ އެ ސަރައާދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ސުވާުލގެ ޖަވާބުަގއި ދަންނަ

ދަކުރެްއވިްއޔާ ކުިރއަށް ވެސް ދާެނ އަދި އިރާ ،އެއްފަްސކުރުމުގެ ގިނަ މަސަްއކަތްތަކެްއ މިހާތަނަށް ވެސް ުކރެވިފަިއވާ

އަޅުަގނޑުމެން އޮރިޖިނަލް  ،. އެހެންނަމަވެސްހެކްޓަުރގެ ބިން ހިއްކާފަ 40ނީ މި ސަރުކާރުން ވަ ،ރަށެއް. އެގޮތުން 

ނޑައެޅިަފިއވާ އަދަދަށް އީ ހެްކޓަރާ ހަމައަށް ހިއްކުން އެ 65، އިހެކްޓަރު ހިއްކަ 25އަދި އިތުރު  ޕްލޭންގައި ކަ

 ންދާނެ. ޝުކުރިްއޔާ.ިވގެކުިރއަށް އޮތް ތާނގައި ކުރެ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ެއކަން ވެސްޕްލޭނަކީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.މަނިކަށް އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މޫސާ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާހުޅު

ނޑުމެންކުމާ ބެހޭ ސުވާލެއް ވީމަ. ހުޅުލޭގައި އިތުރަށް އަބިން ހިއް އްދުަގއި އެޅޭތީ ވަރަށް ހަސަރަ ގެާޅ އެއަރޕޯޓް އަުޅގަ

ވާނީ  އުފާކުރަން. އެހެންވީމާ، އިތުުރ އެއަރޕޯްޓގެ ބިން ހިއްކުން ފެށޭނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟ އަދި ހުޅުމާލެއަށް އެކަމުން

 ނުވަތަ ަފއިދާެއއްތޯ؟ ގެއްލުންތޯ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ގެ ތެރޭަގއި ނޫނިއްާޔ ނުޑމެންގެ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުއާދެ! ހުޅުލޭގެ ޑިވެލެޕްމަންޓް ސީދާ އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތިކަމާ ގު ދާ ކަމަކަށް ުނވާތީ ަދންނަވާލަން ދަތިއަޅުަގނޑުމެންނާ ގުިޅގެން ުކރިއަށް ން ޭޅގޮތުއަުޅގަ

 ޖަވާބެއް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މޫސާއަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު އުތުރު ދާއިާރގެ ކުޅުދުއްފުށީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަ ކުޅުދުއްފުށީ
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ވާނެ. ދެން މަގުހެދުްނ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަހަރުެގ ބަޖެޓުަގއި ުކޅުދުއްފުށި މަގުހެދުން ހިމަނާފައި

 އަރިުހން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ކުރިއަށް ނުދަނީ ކީްއެވގެންތޯ އަޅުަގނޑު މިނިސްޓަރު

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

ަލ ގުޅޭ ސުވާލަކަށް ައޅުަގނޑު ޖުމު ޟޫޢާ ގުޭޅ ސުވާލެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ހިތުން ކުރިން މިކަމާއުއާދެ! މިއަދުގެ މަ 

 ޖަވާބެއް ދެވިަފއިވާނެ. ުޝކުިރއްޔާ.

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ

 

 މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ކޮށްލަްނ ބޭނުންވާ  އަުޅަގނޑުެގ ދާއިާރގެ ެއއް ރަްށ  ،ސުވާަލކީޝުކުރިއްާޔ ރައީސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. އަުޅގަ

 .ކުޕްޑޭޓްްސއަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ށ.ފީވަޭއގެ އަ ،ކަމަށްވާ ފީަވކުގެ ޗަކަ ބިން ހިއްކުން ބަޖެޓުަގއި ހިމެނިފައިާވއިރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 އްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢި

ނުޑމެންނާ ބައްދަލުކޮށްފައިވޭ.  އާދެ! ށ. ފީވަުކގެ ޗަކަ ިބން ހިއްކުމުގެ ކަންތައް އެްލ.ޖީ.އޭގެ ފަރާތުން އަުޅގަ

ނޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުަގއި އެލް.ޖީ.އޭގެ ބަޖެުޓގައި ކޮންމެވެްސ  އެހެންނަމަވެސް، އެކަމާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެ ބަޖެޓް ޓްރާންސްފަރކުރުމުގައި ދަތިތަެކއް އުޅެނީ އަދަދެއް ހިމެނި ފައި އޮތް. ެއހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ކަމެއް ނުވަތަ ކީްއވެގެން ކަމެއް ނޭނގެ. އަޅުަގނޑުމެންނަްށ އެކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތެއް އަދި ވެަފއެއް ނެތް. 

 ރިްއޔާ.އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓުގައި ިހމެނިފައެއް ނެތް. ޝުކު
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާޟަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއް

ަބނދަރުގެ މަސައްކަތް މި ވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިނިސްޓްރީެގ މަޝްވަރާއާ ެއއްކޮށް އޮމަދޫގެ 

ޓެންޑަރކުރެވިފަ. މިއަހަރު ަބޖެޓުގައި ފަށާ ގޮތަށް އޮްތ މަޝްރޫޢެއް އެ މަޝްރޫޢަކީ. މިހާރު އެ މަސައްކަތް 

 ކިހާހިސާބެއްަގއިތޯ ފެށޭނީ؟ މި އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ފެށޭނެތޯ؟ އެ ސުވާލަށް ޖަވާެބއް ދެްއވުްނ އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ވަޒީރު.

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:

 އާދެ! މިއަދުގެ މަުއޟޫޢާ ގުޭޅ ސުވާލެއް ކަމަކަށް ގަބޫެލއް ނުކުރެވޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 

 ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ނޑު ވެސް ފާަހގަކޮށްަލން ވަޒީރަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުޙަބާ ވަޒީރު. ައޅުގަ

ރަނގަޅަށް ަތންފީޛުކުރަމުން ގެންދަވާ ވަީޒރެއް. ައޅުަގނުޑގެ ުސވާލަީކ މަސައްކަތްކުަރއްާވ، މި ސަުރކާރުގެ ކަންކަން 

ބިން ހިއްކުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެެކވޭއިުރ، މާލެއާ ދުރު ނޫން ސަރަހައްދަކުން ބިން ހިއްކަިއގެން މާލޭގެ ކުނި 

އްތޯއާިއ، ނައިފަަރކީ ބިމުެގ މެނޭޖުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑަށް އަުޑިއވޭ. މި ކަންތައް އޮތީ ކިިހނެ

ދަތިކަން އިންތިހާއަށް އޮތް ރަށަކަށް ވެފައި، ކިހިނެއްތޯ ނައިފަރުގެ ގެދޮުރގެ ކަންތައްަތްއ، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކަންތަްއ 

 ވިސްނަވަނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާުލކޮށްލަން ބޭނުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.
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 ޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެން

އާދެ! މާލޭެގ ހުޅަނގު ެދކުނު ބަނދަރުގެ ތެރެއިްނ ފަޅުެތރެއިން ެވސް ބަަޔކާ އެްއކޮްށ ބިން ހިއްކުުމގެ މަޝްރޫޢު 

އްކަތްތައް މިހާރު، ގެންދިޔުމަށް ސަރުކާރުން ަވނީ ނިންމާފަ. އެ މަސައްަކތް ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސަ

އިނީޝިއަލް މަސައްކަތްަތއް މިހާރު ކުރިއަށްދޭ. ބޭނުމަކީ މާލޭގެ ކުނި ނައްތާލުމާ، އަދި ގަރާޖު، ވޯކްޝޮޕް ފަދަ 

ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާ ދުރުގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަންތަން އެ ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ހެވީ ވެހިކަލްތައް ބަހައްޓާނެ 

ޭރގަިއ ނެތުމާއި، މިހުރިހާ ކަމެްއ؛ ތެޔޮ ަރއްާކކުރުމާ، މިަކހަލަ ކަންތައްތަކަށް ބިްނ ޖާގަ ެވސް މާލޭގެ ތެ

ނޑުމެން މިއަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭަގއި ހިމަނައިގެން މި  ކްރިއޭޓުކުރުން. އެކަންކަން ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ވެސް ކުރިއަށްދާނެ. ައދި ނައިފަރުގެ ބިން ވެސް އަހަރު ތެރޭގެ ކުރަން ހުރި ކަންކަން ވެސް، އިނިޝިއަލް ަކންތައް 

ވަނީ ހިއްކިފަ. ނައިފަުރގެ ބިމުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަެކއް ކުިރއަށްދޭ. 

 ރިއްޔާ. ނައިފަރުގެ ތަރައްީޤއަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް ސަރުކާރުން ިއސްކަމެއް ދީގެން ކުިރއަްށގެންދާނެ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއި

ނޑު ކުރިން ކުރި ސުވާލުގެ އެއް ބަޔަށް އިއް ޒަތްތެރި ަވޒީރު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

، ުނވޭ. އެެހންވެގެން ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. އެއީ މަރަދޫގެ ބަނދަރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮްތއިރު ޖަވާބުދެއްވާަފއެއް

އަދިެވްސ  ،އެހެންނަމަވެސް .ފަހަރު ެވސް ޖަވާބުދެްއވާފައި އޮތީ ކުރީ މަރާމާތުކުރުން ފެށޭނީ ކިހާހިސާބަކުތޯ؟

ނުގުޭޅ ސުވާެލކޭ.  . ދެން ވިދާޅުވެދާނެ، މައުޟޫޢާޖެހެނީ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން މިސުވާުލ  ލަސްވަމުންދާތީ މި

 . އިނގޭތޯ ދުރު ސުވާލެއް ނޫން  މީ ދެން މާ މައުޟޫޢާ، ނަމަވެސްއެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޒީރު.

 

 ޒު ވާަހކަދެއްެކވުން:މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްަރކްޗަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއް

ނޑަށް ޖަާވބުއާދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ   ނުދެވުނީ. ޝުކުރިްއޔާ. ސުވާލުގެ ެދވަނަ ބައި މައުޫޟޢާ ނުގުޅޭތީ އަުޅގަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުަވން. ބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަށް ފުރުޞަތުކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވިދާޅުވަީނ  ކުރީމަ މިނިސްޓަރު އެްއތަކުގެ ެވސް ސުވާލުބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހުރި ކަންތަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ވާލުކުެރއްވީމަ، ނޫިނއްޔާ ނުގުެޅއޭ. ދެްނ ހަމައެކަނި މިނިސްޓަރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުްނ ސު މައުޟޫޢަކާ

  ން ސުވާުލުކރެއްވީމަތޯ ޖަވާބުދޭ ގޮތަށް ޮއންނަނީ؟ކޯލިޝަންގެ ބޭފުޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަށް ހިސާބުން ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރު ނުވޭ. މި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަޒީރާ ސުވާލުކުަރްއވާފަެއއް ޝުކުރިއްޔާ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު ހަމަވީ  ފަހަރު މިނިސްޓަރ އޮފް  ފުރުޞަތުގައި އަދިެވސް ެއއް  ކަމުަގއި ދަންނަވަން. މި ކަ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ދަންނަވަން. ށް ޝުކުރުޒަމުަޙއްމަދު މުޢިއް .ރްނޑް އިންފްރާްސޓަރަކްޗަރ ޑހައުސިންގ އެ

 

 .ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަ . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަން  -6.1

ން ަމނާކުރާ ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް، ބޮއިކޮޓުކުރުމަށް ޮގވާލުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުުމެގ ފިޔަވަުޅއެޅުން ގޮވާލު

ވަނަ ާމއްދާެގ  75އެއްމަރުޙަލާާއއި ވިދިގެން އަެނއް މަރުޙަލާ ކުިރއަށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކަިއ، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

)ނ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުަށހަޅާ މައްސަލަ. މި މަްއސަލަ ކުރިއަްށ ގެންދިޔުުމަގިއ 

ނޑު ހަމަ. ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދަންނަވައިލާނަ ން އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަްނ ބޮއިކޮޓުކުރުމަށް ޮގވާލުމާިއ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅުއެޅުމަށް ޮގވާލުން 

ގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ެގންދިޔުމަށް ޓަކައި، މަޖިލީހުެގ މަނާކުރާ ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް، އެއް މަރުޙަލާއާ ވިދި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ އަންނަނިވި ގޮތަްށ  75ގަާވއިދުެގ 

ނުޑ ދަންނަވައިލާނީ. އެއީ ފުރަތަމަ މި މައްސަލަ؛ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  ކުރިއަށް ގެންދަން އަުޅގަ
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ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން މި ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް އެއް  75ދަންނަވައިލާނަން. އެއީ، ގަާވއިދުގެ 

މަރުޙަލާއާ ވިދިގެން އަެނއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދަވަން ެފނިވަަޑއިގަންަނވާތޯ ވޯޓަކަށް ަދންނަވައިލާނީ ބަހުސަކާ ނުލާ. 

އްޖެ ނަމަ، ދެން އިބްތިދާޢީ ބަހުސްެގ މަރުޙަލާ ފެށޭނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ މިގޮތަށް ފާސްވެ 

ނުޑެގ ހުށަހެޅުން. އަދި އޭގެ ފަހުގައި އިދާރީ މޭޒުަގއި ދަންނަވާނަން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު  ދަންނަވައިލާނަން އަުޅގަ

އި ވެސް ހުށަހެޅުްނ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާނަން. ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް. އަދި އޭގެ ފަހުަގއި ވޯޓަށް ދަންަނވާލުމުގަ 

ޖޭެގ ިދވެހިރާއް ،ދު ހުަށހަޅުއްވާަފއިވާ އަޅުަގނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ، ވިުލފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީ

ލުން މަނާކުރާ ބިލު، ފަތުރުވެރިކަން ބައިކޮޓުކުރުމަްށ ގޮވާލުމާއި، ދިވެހިާރއްޖެއަްށ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުަމށް ގޮވާ

ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ަގއިވާ ގޮތުެގ މަތީން އެ ބިލުގެ މަރުޙަލާތައް، ެއއް މަރުޙަލާއާ ވިދިގެްނ  75މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް ޓަކައި އެ ބިލުގެ އިްބތިދާޢީ ބަހުސް މި ޖަލްސާގަިއ ކުރިއަށްގެްނގޮސް، ބަހުސް 

ލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އަހައި، ިބލު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ ނަމަ، އެ ބިލު ކޮމިޓީއަްށ ނިމުމުން ބި

ނުޑ ވޯޓަށް ދަންނަވައިލާނެ ހުށަހެޅުމަކީ. ވޯޓުނެގުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު  ފޮނުވުމަށް. މިއީ އަޅުގަ

ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި  ވޯޓަށް ދަންަނާވލަން ކޮޅަކަށްފަހު(ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާީރ މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތު 

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް  މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކޮކށްލަދެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ވިލުފުށީ

ޖެއަށް ދަިތކުރުމުގެ ދިވެހިރާއް ކުރުމަށް ޮގވާލުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަްނ ބައިކޮޓު  ،ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ން ބިލުގެާމއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ ވަނަ 75މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ  ،އެޅުމަށް ގޮަވއިލުން ަމނާކުރާ ބިލުފިޔަވަޅު 

އަދުެގ ިވދިގެން އަނެްއ މަރުޙަލާ ކުރިައށް ގެންދިއުމަށް ޓަަކއި ބިުލގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މި މަރުޙަލާތައް އެްއ މަރުޙަލާއާ

ބަހުސް ނިމުމުން ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އަހައި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް  ،ގެންޮގސްޖަލްސާގައި ކުރިއަށް  މި

ނިވަޑަިއގަންނަާވ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެއަށް ފޮނުވުމަށް. މި ހުަށހެޅުމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ ކަމާ، ނަމަ ފާސްވެއްޖެ

 ދެން. ދެްއވުން އެގޮތަކަށް ވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 39    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 31    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު: ނުފެންނަ ކަމަށް

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   37     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 19      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 37        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 31. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 39މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގަިއ . ވަކި ގ6ޮމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، މި  .37ލަ؛ . ޖުމ19ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ37ްބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ، ގުޅިގެން ހުށަހެޅުން ފާސްވުމާ ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. މި

ރުމުެގ ފިަޔވަުޅ ދިވެހިާރއްޖެއަށް ދަތިކު ްނ ބަިއކޮޓްުކރުމަށް ގޮވާލުާމއިދިވެހިރާްއޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

މަށް ެދްއވުޓަކައި މި ިބލު ހުށަހަޅުއްވައި ލުން މަނާކުރާ ބިލުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ިމއަދު ފެށުމަށްއެޅުމަށް ޮގވާ

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.  ވިލުފުށީ، އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވިލުފުށީ

ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ަފތުރުވެރިކަން ބައިޮކޓު`. އަްއސަލާމްޢަލައިުކމް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ދިވެހި

ޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގެ ލުން މަނާކުރުުމގެ ބިލެްއ މި މައްޖެއަްށ ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަުޅއެޅުމަށް ގޮވާގޮވާލުާމއި، ިދވެހިރާ

އާދެ، މި ބިލަކީ މި ވަގުތު ދެއްވީީތވެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ފުރުޞަތު

ނޑު  ުމ ބިލެއްއްދިވެހިރާއްޖެއަށް މުހި  ،ބޫލުުކރަން. އެހެންކަމުން، މި ބިުލގެ ތަޢާރުފުަގއި މި ބުނަނީގަކަމަށް އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުން މަދުކުރުން ނުވަތަ ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުންނާިއ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުެގ 

 އި،މަނާކުރުމާ ންޮގވާލު މަށްޖެއިން ބޭުރގައި އެކަްނކަިދވެހިރާއްޖެާއއި ާރއް ،ފިޔަވަުޅއެޅުމަށް ގޮވާލުުމގެ ގޮތުން

ނޑައެޅުުމގައި  އުސޫލުތަެކއް ަކނޑަެއޅުމަށް ޓަކައި ހުށަހެޅޭ  ،އެކަންކަމަށް ހިތްވަރުދިނުން މަނާކުރުން. މި އުސޫލުތައް ކަ

ނޑު ބަލައިލަން މި  އިދިވެހިރާއްެޖއާ ،އުޅެނީ ބިލެއް. މި ބިލުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ
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ޮގވާލަިއ، ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ިޒޔާރަތްކުރުން ހުރަސްއެޅުމަށް  ންކުރަރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަތުުރވެިރކަން ބޮއިކޮޓު 

ކުރުމަްށ ގޮވާަލއި، ިދވެހިރާއްޖެއަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި މަސައްކަްތތައް ހުއްުޓވުމުގެ ގޮތުންނާއި ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިޮކޓު

މި މިއީ ލުން. އިފިޔަވަޅުެއޅުމަށް ކޮބައިކަން ަކނަޑއެޅުމާިއ، ެއކަމާ ބެހޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް އެކުަލވަ ދަތިކުރުމަށް

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި މި 3ތެރޭަގއި ހިމެނޭ އެއް މަޤްޞަދު. ހަމައެާއއެުކގަިއ، މި ބިލުގެ  ގެބިލުގެ މަޤްޞަދު

ކުރުމާއި ިދވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ވެރިކަން ބޮއިކޮޓުބުނަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަތުރު

ޮގވާލުމާއި ުނވަތަ ހިތްވަރުދިނުން، ުނވަތަ އެފަދަ ކަންކަމަށް މަސަްއކަތްުކރުމަކީ ވެސް ީމގައި ބުނަނީ  މަށްފިޔަވަުޅއެޅު

 އިހިރާއްެޖއިން ބޭރުގަދިވެހިާރއްޖެާއއި ދިވެ ،ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގައި ބުނަނ3ީކުށެއް ކަމަށް. އަދި ހަމައެެހންމެ، 

ން އެއްބަްސވުން، ުނވަތަ ކުރުަމށް ގޮވާަލއި، ވަކި ފަރާަތކާ ގުިޅގެން މަސަްއކަތްކުރަ ބޮިއކޮޓު ކަންފަތުރުވެރި

ކުރުމަށް ިދވެހިރާއްޖެައށް ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅު ެއުޅމަށް ގޮވާަލއި، އެކަންކަމަށް ފަތުުރވެރިކަން ބޮއިކޮޓު ގެދިވެހިރާއްޖޭ

ރާ ފަރާތްތައް ެއަކމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުން، ނުވަތަ އެފަދަ ގޮވާލުްނތަކަށް ތާއީދުކުރުން، ނުވަތަ މަސައްކަތްކު

، ކުރުން. އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނަނީއެފަދަ ޮގވާލުމެއް އެްނޑޯްޒކުުރން، ނުވަތަ އެފަދަ ގޮވާލުެމއް ޕްރޮމޯޓު

އްދެއް ހަެޓްއ ނުވަތަ ހޮޓަލެްއ، ރަށެްއ، ނުވަތަ ވަކި ސަރަސޯަވކި ރިހުރެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ  އެްއވެސް ސަބަަބކާ

ާރއްޖެިއން ބޭރުގައި ޮގވާލުން، ުނވަތަ އެފަދަ ޮގވާލުމަކަށް  އިފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްުނކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއާ 

ން. މި ދެންނެވި ކުރުހިތްވަރުދިނުން، ނުވަތަ ގޮާވލުމެއް އެންޯޑޒްކުރުން، ުނަވތަ އެފަދަ ޮގވާލުމެއް ޕްޮރމޯޓު

ނޑު  ކުެށއް ކަމަށް މި  އި މާއްދާގަ މިމަޤްޞަދުތަކާ ގުިޅގެން  ބުނާ ކުށްތަކު ތެޭރަގއި ިހމެނޭ މާއްދާއެްއ އަުޅގަ

އާިއ ރާއްޖެއިން ބޭުރަގއި ދިވެހިާރއްޖެ ،ބުނަނީ ވަނަ މާއްދާަގއި މ4ިވަނަ މާއްދާ. 4ލާނަން. ެއއީ މި ިބލުގެ އިދަންނަވަ

ކުރުމަްށ ޮގވާލުމާއި، ދިވެހިރާއްެޖއަްށ ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަުޅއެޅުމަްށ ޮގވާލުމާއި، ެއކަންކަމަށް ފަތުރުވެރިކަން ބޮިއކޮޓު

އެކަމެއް ކުރި ، ހިތްވަރުދިނުމަކީ ކުށެކޭ. އަިދ މިފަދަ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބިަފއިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ

މު ކަމެއްގެ ގޮުތގައި އްގެންވާ ކަމަށް. މިއީ ވަރަްށ މުހިފަރާތެއްގެ މަްއޗަށް މަދަނީ ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބި 

ނަޑއެޅުމަށް މި ބިލުގައި  ،އަޅުަގނޑު ދެކެން. އަދި ހަމަ މި ދެންނެވި މިއަށް ކުށެއް ކަމަށް އަދި މިއަށް އަދަބު ކަ

ވަނަ 5 ،ރު)ހ( ަގިއ މިހެން ބުނާއި ވަނަ މާއްދާގ5ެވަނަ މާއްާދ. 5 އީމި؛ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާ. މި މާއްދާގެ

ެއ  އިމި ދެންނެވި ޢަމަލު ހިންގުމުގަ ؛އެ ފަރާތަކުން ބައިެވރިވި މިންވަރެްއގެ ،ަގއި މި ބުނަނީ 1މާއްދާގެ )ހ(ގެ 

ގަިއ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ 5 ،ފަރާތެއް ބައިވެިރވި މިންވަރެްއގެ މައްޗަށް ބަލައި އަދަބު ަކނޑަައޅާ ވާހަކަ. ެއގޮތުން

 ގެ އަހަރުދުވަހާ ދެމެދު 10އަހަރުދުވަހާިއ  2އެ ފަރާތެއް  ،އިވެިރވާ މިންވަރަށް ބަަލއިފަރާތަކުން ބަ އެ  ،މި ބުނަނީ

އެ  ،ަގއި ބުނަނީ 2ވަނަ ާމއްދާގެ 5. ހަމައެާއއެުކގައި ަގއިގޮތު  ގެމުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުން. މިއީ މީގެ ެއއް އަދަބު 

ން ރުފިޔާާއ އަމިލި 5ލަްއކަ ރުފިޔާާއއި  5ފަރާތެއް އެ  ،ފަރާތެއް ބައިވެިރވި މިންވަރު ބަލައި، އެ ފަރާތެްއގެ މައްޗަށް 

ވެސް ކުރެވޭ ގޮތަށް މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. އާެދ، މި ވާހަކަ މިގޮތަށް ދައްކާއިުރަގިއ  ރިމަނާދޭތެރޭގެ ޖޫ



19 

 

ބަެއއް ބޭފުޅުންނަްށ  ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއް ކަމަށް ގެކުރަންޖެހުނު ސަބަބުތަކުމިފަދަ ގޮތަކަށް މި ބިލު ޑްރާފްޓު

ކުރަްނ ޓެއް ބޮިއކޮޓުސޯބޫލުކުެރވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުުރމުގެ ފިޔަވަުޅއެޅުން، ނޫނީ ަވކި ރިގަ

ގޮވާލުމަކީ ިމއަށްވުރެ މާ ބޮެޑތި އަދަދުތަކުން އެ ފަރާތްތަަކށް ގެއްލުްނވެގެންދާނެ ކަެމއް. އެހެންކަމުން، މި ކޮމިޓީން 

މިއަށް ބަދަުލގެނައުމަކީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ  ،ކުރާއިުރގައި އަދި އިުތރަށް ވެސް މި އަދަބުތައް ބޮޑުކުރުންދިރާސާ

ނޑު  ވަނަ މާއްާދގެ 5 ؛އެހެންމެ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބޫލުކުރަން. އަދި ހަމަގަކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަުމގައި ައޅުގަ

އެ ފަރާތަކަށް  ،އި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެއް ސާބިުތވެއްޖެ ނަމަވަނަ މާއްދާގަ 4މި ގާނޫނުގެ  ،)ށ( ގައި މި ބުނަނީ

ނަމަ، އެ ފަރާަތކަށް  ލުކޮށް، ަދއުލަތުން އެްއވެްސ ޝަރަފެއް އަުރާވފައިވާތިއްދަ ބާހުދޫކޮށްފައިވާ ިވޔަފާރިކުރުމުގެ 

ގައި ވާނަމަ، އެފަދަ ކަމު  ނާޔަެތއް ދޭ ފަާރތެއްއިލުން. އަދި ަދއުލަތުން އެްއވެސް އެރުވިަފއިވާ ޝަރަފު އަނބުާރ އަތު

ުމގަިއ ވީނަމަެވސް ާނޔަތްތައް އެ ަފރާތަކަށް ދިނުން ހުއްޓާލުން. އާދެ، މިީއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިެތއް ކައިއެންމެހައި 

ދާ ޚިދުމަތްތައް އޭނައަށް ދަުއލަތުން ދެމުން ،ކަމަްށ ވާނަމަ އަށް މިހާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ދޭދިވެހިރާއްޖެ

ނޑާލަ ނޑުމެން  ންޖެހޭނެމެދުކަ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ފަހަކަށްައއިްސ  ،އެހެން މި ދެންނެވީ ،ބޫލުކުރަނީ. ެއއީގަކަމަށް އަޅުގަ

އްޖެއިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިކަްނކޮށްފައި އޮތް ފަރާތްތަކުން ވެްސ ވެރިކަމުަގއި ތިއްބަަވިއގެން ވެސް އެބަހުރި ރާ

 ،އަިއ.އެްސ ކަހަލަ ،މި ތަނުގަިއ ަވކި ޖަމާަޢތެއް .ަދއްަކާވފަގޮތަްށ ވާހަކަ އަށް ގެްއލުންވާނެބޭރުގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ 

 ގެ ގޮުތގަިއ ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭ  ގެ އްުދފަހަނައަޅާފައިވާ ޖަމާޢަތްތައް ހަރަކާތްތެރިވާ ޤައުެމއްހަނޫންނަމަ އެނޫންވެސް 

ނޑުމެން ދިެވހިން ދަ ނަ ކަމެއް ނޫން. ންމައްޗަށް ތުހުމަތުކުރަްއވާފަިއ އެބައޮތް. ިމއީ އެހެންނަަމވެސް، އަުޅގަ

 އިރެްއގައި މި ދެންނެވި ކަހަލަ ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން މިތާ  ބޫލެއް ނުުކރަން މިތާނގައި އެއްެވސްގައަޅުަގނޑުމެން 

ެދއްކުމުެގ ސަބަބުްނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޓޫރިޒަމަށް  ަލ ވާހަކައެހެންނަމަވެްސ، މި ކަހަ ؛އެްއވެސް ކަހަލަ ހަރަކާތްތަކެއް 

ންޖެހޭ އަދި އެުކގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކުަރްއވައަސަުރތައް ކުރަމުންދޭ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މިއާރަށް ނޭދެވޭ މީގެން ވަ

ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ެއްއވެްސ ޖަމާޢަތަކުން، އެއީ ބޭރުެގ  ،އިން ބޭރުަގއިއެހެން ކަމެއް އެަބއޮތް. ެއީއ ދިވެހިރާއްޖެ

ކުރަްނ ފަރާތަުކން ދިވެހިރާއްޖެ ބޮއިކޮޓުމުަގއި ވީނަމަވެްސ، އެ ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ވީނަމަެވސް، ބޭރުގެ ފަރާތެއް ކަ

މު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީ އްޮގތަށް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހި ގޮވާަލއިފި ނަމަ، އެ މީހަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ނާދެވޭ

ނޑު ވަރަށް ބޮަޑށް އެދޭ ކަމެއް. ދެ ގެންދާ ށްއަިއސް ދައްކަމުންން މިހާރަކަމަރުޙަލާގައި މިކަން ކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަ

ން އެ ވާހަކަ ައޅަން ޮގވާީލމަ، އެމް.ޑީ.ޕީ މެދު ފިޔަވަެޅއް ސަްއަކތު ގުރޫޕުން ދިވެހިާރއްޖެއާއދ.ގެ މަ ،ވާހަކަެއއް

ނަމަ އެތާ ނޫން ،އެތާ އޮންނަ ކޮމިޓީއަކުން ދުވަހަކު މި ދަްއކަނީ. އދ.ަގއި އޮވޭ ހަމަތަަކކާއި ުއސޫލުތަކެއް. ހަމަ ކޮންމެ

ަޗކަށް އެކަެމްއ ހިސާބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައް އެ ކުރަން އުޅޭ ބަޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފިޔަަވޅުައޅާށޭ ބުނީމާފުފޮޅާސާ

ކުރާކަށް ވެސް ނުޖެހޭ. ހަމަ އދ. ކަންކަން ނިންމާ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަުކ އެމް.ޑީ.ީޕެގ ލާޒިމްކުރާކަށްނުޖެހޭ. ތަންފީޛު

މީހުންނަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ނުބައިކޮށް ަކންކަން ވިސްނުމުގެ ފުރުޞަތު  ،އިސް ސަފުަގއި ތިބެގެން މީހުންގެ ބޮލުގައި 
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، ހެންވީމާހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މި ފަތުރާ ދޮގު މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ދިވެހިން ހޭލުންތެރިވާން ވެއްޖެ ކަމެއް. އެ

ޖެހޭ މިއަދު މި ބިލާ މެދު  ބަރުން އެބައެމް.ޑީ.ޭއގެ މެން ިބ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރުންނަށާއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ތި

އަޅަން  އްގެ މަްއޗަށް ދަތިކުރަން ފިޔަވަޅެ އިން ނެްތކަން ދިވެހިރާއްޖޭ ކަމަށް އަލިއަުޅވާލަން. އދ. ވާހަކަދަްއކަާވއިރު މި

އޮތް ޔާނާތެއް ޚި ގެން ޑޮލަރުއަ މިލި 800އީސް ާޔމީންގެ މައްޗަށް ނިންމާފަ. މި ދެންނެވި ގުރޫޕަކީ އެއީ މިހާރުގެ ރަ

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  17ކަމަށް، ސަރުކާރު މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލަިއ ކޮމިޓީން، 

ނީ. ނިންމައިގެން އުޅެނިންމުން ކަހަލަ ނިންމުމެއް  ކަމަށް މެޖޯރިޓީ އޮެވގެން އެ މައްަސލަ ބަލާފައި ެއކަން ސާބިުތވާ

 ކަމުގައި ވީނަމަެވސް،އި ކަްނކަން ހިނގާ އުސޫުލން ބެލިދިވެހިރާއްޭޖގަ ،ގައި ވީނަމަވެސް ކަމު އެކަމަުކ، އެ މީހުން ނިންމި

އެކަން  ކޮމިޓީން ކަމެއް ނިންމި ކަމަށް ވިޔަސް ،ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޕާލަމެންޓް ހިނގާ އުސޫލުން ބެލި

ށް ބަަޔކު ތަނެްއގަިއ ތިބެގެން ވަިކ މި ދެންނެވި ގޮތަ، ހުން އެކަން ނިންމީމަ. އެހެްނީވމާވެގެންދަނީ މި މަޖިލީތަންފީޛު

ެއ ކަހަލަ މީހުން  ،ސްޕާތަކަްށ ގޮސް އެކި ކަހަލަ ގުޅުން ިހންގައި  ،މީހަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަަޔކު އެުކގައި ގޮސް 

އެކުަގއި އުޭޅ  ބޫުލުކރާ މީހުންނާގަދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް  ދީން ފިޔަވަިއ އެހެން ދީންތަކަްށ ޖާގަ ބޫލުކުރާ، އިސްލާމްގަ

ެއ  ،މޭ ބުނުމަކުންނެއްކަމަށް ތާއީދުކުރަ ކަމުގެ ޮގތުން ތިމަންނަ މިމަތްތެރިހުރަ އެ މީހުންނަށް ކަމެއް ދިމާވީމާ، މީހުން

ބޫލެއް ގަކަމަކަށް  ކަމަުކ އެއީ އެ ތަނުން ނިންމި ނިންމުމެއް އުޅޭ ތަނަކަްށ އދ.ގެ ދޮރުިވެއއްމީހާ ވަދެނިކުމެ

ޖެހޭ  ދާއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަވާލަިއގެން މި ވާހަކަ ދައްކަމުންމިަކން މިގޮތަށް އޮޅު، ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ

ގޮްއސި ކަމަށް ވަންޏާ ގެ ސަބަބުން މިކަން ހާސިުލވެގެން މި ިބލު ،ދައްކަން. މިއަދު މިކަން  ވަރަށް ފުންކޮށް މި ވާހަކަ 

ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޔަޤީނުން މަގޮއްސި ކަމަށް ވަންޏާ ހަމި ބިލުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުވެގެން  އަްށ؛މީގެން ދިވެހިރާއްޖެ

ނޑު ދަންނަވަދާމަށް ކުރިއެރުންތަެކއް ލިބިގެންކަފަތުރުވެރި އް، ލާނަން. ަވރަށް މުއްސަނދި ބޭފުޅެއިނެ. މިސާލެއް ައޅުގަ

 ންަގމުންދާ އޯނަރަކު ައޅުަގނޑާ ޓު ހިސޯމުންދާ، ހަެއްއކަ އަެށއްަކ ރިޓު ހިންގަސޯތަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރި މި

ނަޑކަށް ދެތިންހަތަރު ބައްދަލުކު  ޮގތަކީ އެްއވެުއޅުމުގެ ގާނޫާނއި ކުރިން. އެއީ އޭުރގައި ވީއަހަރު ރި މީގެ ގާްތގަ

 ޓުތަކާއި ތަންތަނުގައި މުޒާހަރާކުރަން ފެށީމަ ސޯޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ބުނާ އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ދަށުން ރި

ސަބަބުން  ރަށުގައި ެއއްފަހަރާ މުޒާހަރާކުރަންޖެހުނީމަ އޭގެ ދިޔައީ. ތިންހަތަރުކިހިނެއްތޯ ކަންތައްަތއް ެވެގން

 ؛ތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު. ވަރަށް ބޮޑެތި އިންވެސްްޓމަންޓުވަަރށް ބޮޑު ދަތިތައް ކުރިމަިތވި އިފަތުރުވެރިން އައުުމގަ

ނުކުރެވޭނެކަން ޒާހަރާޓުތަކުަގއި މުސޯމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގާނޫނަކާ ގުިޅގެން މިއަދު ރި އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު މި

އޮތް. ށް މިއަދު ހިތްހަމަޖެހުމެއް އެބައޮތީ ކަށަވަުރކޮށްދީފަ. އޭގެ ސަބަބުން އެ އިންޑަސްޓްީރަގއި ތިބި މީހުންނަ

ނަށް އޮްތ ހިތްހަމަޖެހުމެއް އެބައޮތް. ހަމައެހެންމެ، މިއަދު މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ ކަމަށް ވަްނޏާ އަޅުަގނޑުމެން

ެއކަން ކޮށްގެންުނވާނެ ކަމަށް ، ކަމެއްކަން ލާ ފަރާތްތައް އެ ުކރަނީ މަނާއިން ގޮވަ ކުރަދިވެހިރާއްޖެ ބޮިއކޮޓު

ނަޑއެިޅގެން ކޮންމެ ރެއަކު ދިވެހިރާއްޖެައށް ފަތުރުވެރިން ނައުމަށް ނަށް އެނގޭއަޅުަގނޑުމެން . ައދި އެމް.ޑީ.ޕީން ކަ
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ނޑު  ގޮަވއިލާ އެ ކުރާ މަސައްަކތް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުަރން މި މީހުން ގޮވައިލާއިުރަގއި މި މީހުން އަޅުގަ

 80 .ނުގަނޭބާޭއ މިތަނަށް ލިބޭ ފައިސާއިންޭނ މީގެ ކޮންމެ މީހަކު މުސާަރ ނަގަިއގެން މި ތިބެނީ ހިތަށްއަރަނީ ލަދެއް

 80ދަުއލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން  ؟ވަރަކަށް ހާސް ަނަގއިގެން. ަލދެއް ނުގަނޭތަ ކޮންމެ ދުވަުހ މި ވާހަކަ ަދއްާކކަށް

ދިވެހިާރއްޖެއަށް ، އިާލއަށް ޭބސްފަރުވާ ކޮްށގެން މި ތިބެނީ. އެހެންވީމާޢާ ،ސް ރުފިޔާ ނަގަިއގެން މި ތިބެނީ. އަޅެހާ

ލިބޭ އާމްދަނީ ހުއްޓުވަން މަަސއްކަތްކުރާ ިމކަހަލަ މީހުން ވީ ހައްޔަރުކުރަން. މި ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތވާ ހުރިހާ 

 އުޅެނީ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދެން އެކަްނ ވެގެންދާނެ.  ކަން ކުރަންެވގެން މިވީ ހައްޔަުރކުރަން. މި އެންމެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ޖުމުއާޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.  ަގޑިއިުރގެ  1ލަ އްުމ ކޮމިޓީެގ ލަފާެގ މަތީން މި ބިލަށް ކަ

ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ  29މިެނޓު  14ސިުކންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  59ނެޓު މި 28 ށްސްގެ ަވގުތު. ެއއީ، ޕީ.ޕީ.އެމަހުބަ

މިނެޓު. ވަިކ  3ސިކުންތު. އަދާލަުތ ޕާޓީއަށް  18މިނެޓު  3 އަށްިސކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭ  15މިނެޓު  7ޕާޓީއަށް 

ނުޑ ލަން. )ަވގުތުމިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 3ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

 އިންމަނިކަށް. މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ

 

 އިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަ

ނޑުމެން ެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ދިވެހިންެގ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

އިްއޔެާއއި މިއަދާ އަދި މާދައަށް ޓަކައި ވިސްނުމަްށ ނިކުންނަ ވަރަށް މުހިއްމު  ށްއަދި ިދވެހިންނަ ،ޤައުމަށް

ނޑިަވޅެއް ނޑު ދަންނަވަން. ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީ ދަ މުސްތަޤްބަލުގެ  ިދވެހި ޤައުމު ،ކަުމގައި އަުޅގަ

 ޝައްކެއް  މެދު ޒަމާނަށް ފައިދާވާނެ ފަދަ މިފަދަ މުހިއްމު ބިލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބޭފުޅެއްކަމާ

ނޑު ފަޚުުރވެިރވަން. ޚާއް ކޮށް ިދވެހިންނަށް ޑިމޮކްރެސީާއ ެއކުެއކުހެން ޞަނުކުރަން. އެ މަނިކުފާނާ ެމދު އަުޅގަ

ހުޅަނގުެގ ބަެއއް ކަހަލަ ގޮތްތަުކެގ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ ދިވެހިންނާ  ،އަްށ މި އަިއ ބަެއއް ކަހަލައަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެ

ނޑު  ގެވަރަށް ނުުގޅޭ ަބއެއް ކަމެއް  ގޮުތގައި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ދުނިޭޔެގ  ބޫލުކުރާގައެއް ސަބަބު މި އަންނަނީ. ައޅުގަ

އޮތީ.  ޑިމޮކްރެޓިުކ ެވއްޓެްއ މި ަޤއުމުަގއި ޤާއިުމވެފައި މި ޅު ރަނގަ ބަލައިފިއްާޔ ހަމަ ގެ ނިސްބަުތންއެހެން ޤައުމުތަކު 

ތިންބާރު ަވކިވެަފއި އޮތް ރިޔާސީ ިނޒާމެްއގަިއ  ،ރައްޔިތުންގެ ފުށުން ފެށިގެްނ އަންނަ ވެރިކަުމގެ ބާވަަތކަށް

ތަކެކޭ ެވސް އްދުހައަހަރު ދުނިެޔއަށް މިސާލު ދައްކަމުން. ެއހެން ސަރަ 10އަޅުަގނޑުމެން މި އަންނަީނ މިދިޔަ 

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި ވެސް އެބަހުރި. ހުންނާނެވެްސ މެ. ެއއީ ޅަފަތުަގއި މިކަްނ  އެްއގޮތަށް ހަމަ ކުދިކުދި ކޮށްުޓން އަުޅގަ

އެތެރެާއއި ގެ ރާއްޖޭ ،ގޮތެްއަގއި ދިވެހިާރއްޖެ ޞަ. ނަމަވެްސ، ޚާއްމަމިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ެތރެއަށް އައީ
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ީޓ އެމް.ޑީ.ޕީން. އެއީ ރާއްޖޭެގ ތާރީޚުގައި ރިކޯޑުކުެރވިފަިއ އްމުގައި ުކޅިަގނޑު ފެރުުޓކުރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޮިއކޮ

ަގނޑު އެމް.ީޑ.ޕީއަކުން ނުފިލާނެ. ހަމަ ކަމެއް ކިރިޔާ ވެލަންާވއިރަށް އްވެސް އެ ލަ  އޮންނާނެ ކަމެއް. ދުވަހަކު

 .އް. އަުޅަގނޑު އާދޭހާ އެކު ދަންނަވަންއެއެއީ ހިތާމަޓާނެ. އް ރާއްޖެއަށް ދަތިރުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމް.ޑީ.ޕީން ފަ

އެންމެ ފުރަތަމަ  ،އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް އިޙްތިާރމުކުރަންޖެހޭ ޕާޓީއެއް އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ. ރާއްޭޖގައި އުފެދުނު ެއންމެ ބޮޑު

ވާނަމަ. އެ ޕާޓީން  ކަމަށް އެްއގޮތަކުން ދަންނަވާ  އިލާގަޙަފަހުގެ މަރު އެންމެ ވަުރގަދަ ސިޔާސީ ޕާޓީ މި ،އުފެދުނު

ބައިނަލްއަްޤވާމީ ރިވެިތ  ،ން ކަންތައްތައް ނިންމޭނެ ކަމަށާއިންނަށް ދިވެހީިދވެހީ ،މިފަދަ ވިސްނުންތައް ދޫކޮށްލައްވާފައި

ނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް  ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފުދޭ ޒާތުގެ ރަނގަޅު ކަންތައް އަުޅގަ

ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ވިލުފުށީ  ،ބޫލުކުރަްއވަްނ އެބަ ޖެހޭ. ވަރަށް ބާރަށް ެއ ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ ގަ އަޅުަގނޑުމެން

 ؛ވަގުތު އޮތް ދިވެހިންގެ ފަތުުރވެރިންކަން، ިދވެހިންގެ މަިއ ލޭނާރު މި ،ދާއިރާގެ މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްވީ 

ނަޑއެިޅގެން ފާޅުގަ  ަފހަރަކު ނޫން މިކަން ކުރީކީ.  ދެ ،ފަހަރަކު ވީމަ. އެންމެ ެކއްބޮއޮކޓުކުރަމުންދާތާ ދުވަސްތަ އިކަ

އިސްތިޢުފާދެއްިވ ރައީސް ަޖލުގެ ބަންދާ ގުިޅގެން ހަމަ  އި ތެދެއް! ކުީރގަ ނީއުޅެ ދެން މިފަހަރު ދިމާވެގެން މި

ނޑުމެން ރުންނަށް އެކަން ކޮށް އެ ޕާީޓގެ މެންބަޞަބޫުލކުަރންޖެހޭ. ޚާއްގަވެްސ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ މޭބޮުޑވާނެކަން ައޅުގަ

ާރއްޖެއިްނ  ވަާރއި، ތިޖާޖުކުރަްއވާހުމިކަުމގަިއ އި އެ ބޭފުޅުން އަިމއްލަ ގޮތުްނ ކުޑަކޮށް، ވާނެ. އެހެންވީމާ ދަތިކަމަކަށް

ނޑުމެްނގެ އަިމއްލަ ޭގގެ އެތެރެ ރޯކުރަން އިށް މިފަދަ ކަންތައްތައް ެގންދަވަބޭރަ  ،ެއ ކަންތައްތަްއ ނުކުރެްއވުން ؛އަުޅގަ

ނުޑ ވިސްނުމަކަށް މި ވަނީ. ިމއަުދ މިކަން ސިޔާސީ ގޮތުން އެ އެއީ އަ ނޑުމެްނގެ މަިއގަ ނޑަށް ހީވަނީ މީެގ އަުޅގަ ުޅގަ

ނޑަ މާދަމާ އެ ބޭފުޅުން ،ބޭފުޅުން ބެއްލެވިޔަސް   މި  .ހުރިށް ހަމަ ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަވެސް އުފާކުަރްއވާނެ. އަުޅގަ

ނޑު ހުށަހެިޅން ކުރީެގ  ،ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އޮންނަ 128ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ލީހުގައި ވަނަ މަޖި 17 ،ތަޅުމުގައި އަުޅގަ

ތަނަށް ހުށަހެޅި މާއްދާތަކުގެ  ނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ގާނޫނު. އެ ގާނޫނަށް އަޅުަގނޑު މިއިރައީސުންނަށް 

އެ  ހަމަ އޮތީ. އިވެރިކަމުގަ އެމް.ޑީ.ޕީ އޭރު ، އިން އޭެގ އުިނކޮށްލެއްވީ އެއް. އެ ވަނަ މާއްދާ 9ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ 

ައކީ ވާނެ ކަެމއް ނޫނޭ. އާޚިރު ނަތީޖާބޭފުޅުން ވަރަށް ބާރަށް މިތާ އަުޑގަދަކޮށް ވިދާޅުިވ ތިއީ އެްއގޮތަކަްށވެސް އޮެވގެން

. . އެ ބޭފުޅުން ުއވާލީއިއެއް ނެތް ގާނޫނުގަފަހުން އެ މާއްދާގެ ބޭނުންޖެހުނު. މާއްދާ އެ ބޭފުޅުންނަށް އޭގެ ދުވަްސޮކޅެއް

ނޑު އާދޭހާ، ވަނީ. އެހެންވީމާ އެކަހަލަ ކަމަކަްށ މިއަދު މި   ،އެކު ދަންަނވަން އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް އަުޅގަ

ށް ދަތިކުރުމުެގ ދިވެހިންނަ ،ނަމަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ދިވެހި ޤައުމު ދެކެ ެއްއވެސް ވަރަަކށް އެ ބޭފުޅުން ލޯބިވާ 

އިކޮުޓކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީން އެ ކުރަްއވާ މަަސއްަކތް ހުއްޓާލެއްވުުމގެ ފުރަތަމަ ރިޒަމް ބޮދިވެާރއްޖޭގެ ޓޫ، ފިޔަވަޅު އަޅައި 

 .ލާޞްތެރިކަމާ އެކު ދަންނަވަންން ވޯުޓދެއްވުން. ައޅުަގނޑު އިޚްފިޔަވަަޅކީ މިއަދު މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް އެ ބޭފުޅު

 މި  ،ބޭފުޅުން ެއ ނަންގަވާ ނުކުތާތަާކއި އެ އާރުން.ޕީ.ކޮށް އަިއ.ސީ.ސީޞަ ޚާއް ،ަދއްަކއި ދިގުކޮށް މި ވާހަކަ ،އެއީ 

އަދި ސިޔާސީ ަޙްއޤުތައް ެގއްލިފަިއވާ ބޭފުޅަކު ޖަލުގަިއވާ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުްނ އެ ދައްަކވާ ވާހަކަތަކަށް  އިތަނުގަ
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ސް އަޅުަގނޑު މިއަދު ނެތިން ރައްދުދޭކަށެއް. ައޅުަގނޑަށް ެއނގޭ މި ބިލަށް ކޮންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެ

މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރެގ އަޅުަގނޑު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލި ،. އެ ސަބަބަށް ޓަަކއިނުންފުޅުވާނެޗެއް ވިދާޅުވަން ބޭއެއް 

ައޅުަގނުޑެގ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަން. ވަރަށް  ،އެކު ެއ ބޭފުޅުންނަށް މި ބަލައިގަތުަމށް ދަންނަވަމުން އިސިއްޔަތުްނ އާދޭހާހަ

ނޑު ،ކުރުކޮށް  މި ދަންނަވަނީ. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވަރަށް ސާފުކޮށް ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 އަށް. މީހުމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ހުރު އިމްތިޔާޒު ފަދާއިރާގެ މެންބަމާފަންނު އުތުރު 

ދިވެހި ދައުލަތުން މިހާރުވެސް މި  ،ޢަލައިކުމް. ދިވެހި ސަރުކާރުން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ައއްސަލާމް

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،މި ރާއްެޖއިން ފުރަތަމަ ިޑމޮކްރެޓިކު އުސޫލު އިންތިޚާބުވެަވޑަިއގަތް ،ރާއްޖޭގެ ަރއީސްކަްނ ކުެރއްވި 

އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުނިޭޔގެ އެންެމ މަޝްހޫރު ސިޔާސީ ލީޑަރު  ،އެންމެ ގިނަ ރައްޔިތުްނގެ މެދުގައި އެންމެ މަޤްބޫލު

ގެ .ލަމުން. އދމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާ ވާތީ މުޅި ދުނިޔެއިން އެ ދަނީ އެ ޖަލުގައި ނުޙައްޤުން ހައްޔަުރޮކށްފައި

ގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ީޗފް ގޮވާލަްއަވއިފި. އެމެރިާކ .ދިވެހި ސަރުކާރަށް. އދ އިފިމޫން އެކަމަށް ގޮވާލަ  ބަންކީ

ގޮވަުމން އެބަ ދޭ. ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ސަރުކާރު ޮގވާލައިފި. އިނގިޭރސި ސަރުކާރު ޮގވާލައިފި. ދޭޭދ އެކިެއކި ޤައުމުތަކުން

ނޑިޔާުރގެތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން އެބަ ޮގވަމުބެހޭ ޖަމު ހުރިހާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ  ންދޭ. ފަ

ވަގުތުން   ރައީސް ނަޝީދު ،ޢިއްޔާތަކުން އެބަ ގޮވަމުންދޭ މި ކަންތައްތައް މިގޮތަށް ކުރަމުންދާތީވެހުރިހާ ޖަމު

ނޑަައޅާފަ. މިނިވަންކުރުމަށް. އދ ެއކި ގެ ެއކި.އދފު ކަމަށް. ދިެވހިރާއްޖެ އދ ގެ ޗާޓަާރ ޚިލާ  އި،އިން އެ ވަީނ ކަ

ނޑުތަކުން ނެއްިޓްއޖެ ކަމަށް. މިއަދު އަނެއްކާ  ހަދާތަކާޢާމު ނޑައެިޅގެން ދިވެހިރާއްޖެ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް. އެ މިންގަ ކަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫންތޯ  .ެގ ޗާޓަރުން ނެްއޓޭ ބިލެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.އަނެްއކާެވސް އދ ،މި ހުށަހެޅި ބިލަކީ

ގެ ސެކިއުރިީޓ . ފިޔަވަޅުއަޅާ ތަނެއްކަން. ފިޔަވަުޅއެޅުމަށް ނިންމާ ތަނެއްކަން. އދއަކީ ގައުމުތަާކމެދު . ނގޭނީ އދއެ

ރީ އެ ވާހަކަތަްއކަން. އެހެްނވީމާ، އިން ފެިށގެްނ އެ މާއްދާތަުކަގއި އެހެ 36ގައި 7ކައުންސިލެްއ އޮންނަކަން. ޗެްޕޓަރ 

އާ .ދެކެވެނީ. އދ ނުގައި މިހާރުވެސް މިތަ ގެ ޗާޓަރާ ޚިލާފުވުުމެގ ވާހަކަ މި.އަނެއްާކވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ އދ

ނޑުމެން އަެނއްކާ ފިަޔވަުޅއަޅަން މި މިހެން  .ކަމެއްތޯ؟ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދެރަ ޖެެހނީ. ކިހާ މެދުގައި އަުޅގަ

ެއއީ  މާދެވެނީ. މިހެން ޮގއްސަ ފަހަތަށް ދިޔައި އެންމެ ަފހަތަށް މި ،އަޅުަގނޑުމެން ފަހަތަށް ދަމުންދަމުން ގޮއްސަ

ހިސާބަށް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ  ޖެހޭ ހިސާބަކީ. މިދަނީ އެއިނދަ
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ނޑުމެން ބަލަން ިތއްބާ މި ދަނީ އެ ސަރުކާރު މި ނުޑ  ހިސާަބށް. އަުޅގަ އޮތް ދަނީ އެހާހިސާބަށް. ކުރީ ދުވަހު އަުޅގަ

ނޫނުއަާސސީާއ ޤާވެސް ުނގަނެވޭނެ ކަމަށް. ރާއްޖޭގެ  ބަލައި ތަނަށް މި މައްސަލަ މި ،ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ނެގިން

 ހުޅުިވގެންވާ މިނިވަން ޑިމޮކްރެިޓކު ، ޑިމޮކްރެޓިކު  .ނޫނުއަާސސީގަިއވޭޤާޚިލާފު ކަމަށް. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން 

 19އެއާއެުކަގއި އާިޓކަލް  ހަމަ ޚިލާފަށް މި ބިލު ލާފައި ވަނީ. ޔާއުމުތަކުަގއި ެއކަން އޮތް މިންވަރޭ ހަނިކުރެވޭނީ. އެ ޤަ

ނޑުަތކާ ވެސް ޚިލާފަށް. އަދި ެއ ޢާސިާޔސީ ޙައްޤުަތކާ ބެހޭ މު ،އެއީ މަދަނީ ހަދާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ. އޭަގއި ބުނާ މިންގަ

ނޑު ވާނީ އިްއޔެ ނިޒާމީ  އަސާސްތަކާ ޚިލާފަށް. އެހެްނީވމާ، މި މައްސަލަ މި މަޖިލީހަށް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް ވެސް ައޅުގަ

މު އުސޫލަކުން ިތ އްއްސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ަވރަށް ޚުދުމުޚްތާރު ގޮތެއްަގއި ހަމަ އާމަ

ނޑުމެން ނޫނުައސާސީއާ ޚިލާފުޤާ ހިންގަވާ އުސޫލުން  ނަށްގޮތަކަށް މަޖިލީހުގައި ކަންކަން އެޖެންޑާކުަރމުންދަނީ. އަޅުގަ

މެއް މިނިވަންކުރުަމށް، ލިބަރޭޝަނަށް ޓަކައި ުކރާ މަސައްކަތެްއގައި އެންމެ އުޤައިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެބަ ިއނގޭ 

މީ ނަންބަރ ވަންައކަށް ވަނީ ދައުލަތުގެ ުމއަްއސަސާތައްކަން. ޚުދުމުޚްތާރު އެނެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ ޕަބްލިކު

ެއއް މުައއްސަސާ. ކޯޓުތަކަީކ އެފަދަ  ވެރިކަމެްއަގއި ފުރިހަމަ ސަރުާކރަށް އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ަމޖިލިސް އެއީ އެފަދަ

މީ ނަންބަރ އެނެ އެއް މުައއްސަސާ. ދެން ވެްސ އޮތިއްޔާ އޮތް މުައއްސަސާަތކަކީ ެއކަހަލަ މުއައްަސސާ. ެއއީ ޕަބްލިކު

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަމެއް. މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަތިން އަޅުަގނޑުމެން ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ޓަކައި މި  ވަން. އެއީ އަުޅގަ

ދަނީ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޮލަށް އަރާ މުގުރުތަުކގެ ވެސް މަތިން މި ކާމިޔާބު ހޯދަން.  ރާ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިކު

ގާނޫނުތަުކގެ ވެސް މަތިން އަޅުަގނޑުެމން ކާމިޔާބުތައް ހޯދޭތޯ މި  ،މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ މިފަދަ ޚުދުމުޚްތާރު ބިލު

އުމުތަކުަގިއ ޤަނޫންތޯ  ގެ ވެްސ މަތިން ކާމިޔާބު ހޯދޭތޯ. އެއީވާތަކުޢުބަލަނީ. ޝަރީޢަތުން ކުރާ ނުޙައްޤު ދަ

ހަމަ  މިހެންލިބަރޭޝަނަށް ޓަކައި މަސަްއަކތްކުރާއިރު މީހުން މަސައްކަްތކުރާ ގޮތަީކ. އެ މަަސއްކަތޭ މި ކުރަނީ. މީ 

ލިކަުމަގިއ އިްށ ބަލައެފްރިކާއަ އުމުތަކުަގއި ވެްސ ކުރިމަތިެވފައިވާ ކަންކަން. ސައުތުޤަ މިހެން ދުނިޔޭގެ އެހެން 

ރި އިނގޭތޯ. ެވސް ކު . ޮބިއކޮޓުކަންަތްއތައް ެވގެންދިޔަ ގޮތާ ވީނަމަވެސް ވަރަށް އެްއގޮްތވާނެ ދިވެހިރާއްެޖއާ

ެގ ކޮްށގެން ގޮސް އިނަދޖައްސާލީ ހަމަ ރައްޔިތުން ނިކުމެ އަުޑއުފުލަިއގެން. އެހެްނވީމާ، ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންބޮއިކޮޓު

އިްއޒަތްތެރި  ،އެޅުމުގެ މަަސއްކަތަކީ ދެން މިއަދު ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫނޭ. މާތްކަލާކޯއޭމަލަން  ދުލުގައި، އަނަގިއގައި

ނޑުމެން ސިޔާީސ ޕާޓީ ނުހެދޭނެ ގޮތަށް މި  ރައީސް. އެއީ ދެން މި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ނޫންތޯ ޕާޓީ ހެދީ ކަތްކުރިވެްސ މަސައް ކުރީަގިއ ވެރިކަުމގައި ތިިބއިރު ،ސަރުކާރުގެ ވެރިން  ނޫންތޯ. އަުޅގަ

ނޫންތޯ. އެހެންީވމާ، ނުކުރެވޭނެ ކަންތައްަތއް  ނޫންތޯ. މަގުމައްޗަށް ވެްސ މި ނިުކންނަނީއެއް ވެސް. ކުރެވުެނއް

ނޑު ިމއަދު ގެ ފުރިހަމަ އެކަމު  ،ވެސް ޮގވާލަން. މި ރާއްޖެއަށް އެޅޭ ކޮންމެ ފިޔަވަަޅކީ ނުކުރެއްވުމަށް ސަުރކާރަށް އަުޅގަ

ފުރިހަމަ ޒިންމާ  ނަންގަަވންޖެހޭނެ. ންރައީސް ޔާމީ ،ޒިންމާ މިއަދުގެ އަިނޔާވެިރ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމުން

ޒައްެރއްެގ މިންވަރު ދަތިކުރުެމއް ެވސް މި ރާއްޭޖގެ އެްއެވސް ފަރާތަކަށް ައއިްއސިްއޔާ  ،ނަންގަވަންޖެހޭނެ. ެއއްވެސް 
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ނޑު ދެކެނީ. އނަންގަވަންޖެ ވެރިކަމުގެ ވެރިޔާ ޚްތާރު އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ މި ޚުދުމު ަގިއ  .ދހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ގެ .ދފަހަރުގެ އ ެއމެރިކާ. މި ؛އުމުޤައެމެރިކާ. އެންމެ ބާރުގަދަ  ؛އުމުޤަ ނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރެޓިކުމުޅި ދު

ނގޭނެ މި ހިންގާ ގޮތަށް ސަރުކާރެްއ ޖެނަރަލް އެސެމްބްލީގައި ދެްއކި ވާހަކަފުޅަށް ބައްަލވާލި ކަމުގައި ވެސް އި

ނ ޭވކަން. ވަރަށް ސާފުކޮށް އެވެހިންގައިގެެނއް ދެމިނޯ ޑު މަނިކުފާނުގެ ތަޤްރީރުގައި ފާހަގަކުެރއްވި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ލު ނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފު ބިލެއް. މި ބިޤާވަރަށް ޚުދުމުޚްތާރު ބިލެއް. މީ ލާނަން. މީ އިމިހާހިސާބުން މި ވާހަކަ ނިންމަ

ސް މިގޮުތގެ މަތިންނޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ނަމަވެވޭނެ. ައދި މިކަން މިގޮތަށް ކުރިކަމުގައި ވީވެސް ނުގަނެ ބަލައި

 ؛ޕާޓީސިޔާސީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު  .ކުރަނީ އުމު މިނިވަންކުރަނީ. އެކަން އަޅުަގނޑުެމން މިޤައަޅުަގނޑުމެްނގެ 

 ފޮހެއެއް... އެއްމި ޕާޓީ

 

 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ވިލުުފށީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީވި

ވަނަ މާއްާދެގ  50ނޑު މި ނެގީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އާދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް އަުޅގަ

ވޭ. ެއއީ ދޮުގ  ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން. މި މަޖިލީހުގެ ރަީއސްގެ ޒިންމާއެއް  60ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން،  75ދަށުން. އަދި 

މަޖިލީހުގެ ސް އްޔާ ަޔއުމިއްާޔިއން އެކަން އުނިކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެމާތު މީހަކު ފަތުރާ ކަމަށް ވެއްޖެމައުލޫ

ިއންނެއް ނެތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ެއއްެވސް ފިޔަވަެޅއް ައޅާފައެއް. އެހެްނވީމާ، އެކަްނ  .ދގަާވއިދުަގއި އެަބއޮތް. އ

ނަޑއެިޅގެން ދޮެގއްަކން އަޅުަގނޑުމެން  ؟މޫން ކީއްކުރަންތޯ ބަންކީ .ގެދމިތާނގަިއ ހާމަކުރަންޖެހޭނެ. އ އެއީ ކަ

ގެ ޗާަޓރާ ޚިލާފުވެގެްނ، އެްއވެްސ .ދނުވޭ. އ ެމންގެ ެއްއވެސް ފަރާތަކަްށ ައންގާފައެއް އެްއވެސް މޫެނއް އަޅުަގނޑު

ުނވޭ.  އުސޫލަކާ ޚިލާުފވެގެްނ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަމއްޗަށް ެއއްވެްސ ފިޔަވަެޅއް އެޅި ކަމަށް ިމހާތަނަށް އަންގާފަެއއް

ވަޅުައޅައިިފއޭ. އެތާނގައި ިފޔަވަުޅއެޅޭ އުސޫެލްއ ިމހާރު ފިޔަ ،ހަމައެކަނި ވަިކ ޕާޓީައކުން ނިކުމެ ދައްކާ ވާހަަކއެއް މީ

 ން އެކަން ކުރެވޭނީ. އަދި ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެގޮތުެގ މަތީ . އެ އުސޫާލ ވެސް އެްއގޮތްވާތްވެސް އެބައޮ

ނަޑއެިޅގެްނ ބުނެފައި އެބަ އޮވޭ މިކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލު. އަދި  268ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ވަަނ މާއްދާގައި ކަ

ވެސް ުލ އެްއޗެއް ކަމަށް ތިއެއީ ބާ ،ސްނަމަވެވެފައި އޮތް ކަމުަގިއ ވީ އެފަދަ މުޢާހަދާއެއް އަޅުަގނޑުމެން

 ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ ބުނޭ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. 268ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާްޟ ރަޝީދު ނެންގެވި ނިޒާމީ ދާއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވިލުފުށީ ޝުކުރިއްޔާ

ގޮުތގައި ބަލަިއގަނެޭވކަްށ  ގެމައްސަލަިއގައި ދަންނަވަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތން އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް 

 އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނެތް. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތި އި،ޮގވާލަ ކުރުމަށް އިކޮޓުބޮ. އާދެ! ފަތުރުވެިރކަްނ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް

މަށް ޓަކައި މިއަދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅު ލާ ފަރާތްތަކާއިފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް ގޮވަ 

އެއާެއްއކޮށް މި ބިލު ހުށަހެޅުމުން  ވެސް ވަރަށް އުފާުކރާ ކަމެއް. އަދި ހަމަ ހުށަހެޅިގެންދާކަމީ އަޅުަގނޑު ހަމަގައިމު

ނޑުެމން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަުޑ އިެވގެން ހިނގައްޖެ. ދިވެިހރާއްޖެއާ ދު ކުލުނު ހުރީ މެ ހަމަ ދެންމެއަކު އަޅުގަ

ކިހާވަރަކަްށކަން ވެސް އެނިގގެން ހިނގައްޖެ. ބިލު ހުށަހަޅަންޖެހުނު ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނިގގެން 

ނުޑމެން މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެިރކަންކުރުމުގެ ަޝއުޤުވެިރކަން ، އުޅޭ ވާހަަކއަކީ  ހިނަގއްޖެ. ދަންނަވަން މިވެސް  އަުޅގަ

ަޝއުޤުވެިރކަން  ގެށް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުރުމުކުރުމަވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޚިދުމަތްނު  ،ހުރި އެއްެވސް ބަޔަކު

 އީވަނަ މާއްދާ ފެނުމަކީ މި 27 ،ނޫނުއަސާީސެގ ދެވަނަ މާއްދާ ނުފެނިޤާވެސް  ހުރި އެްއވެސް ބަޔަކަށް ހަަމގައިމު

ދިވެހިރާއްެޖއަކީ  ،ރަށް ސާފު ބަހުން ބަާޔންކޮށްފައިވޭ ނޫނުއަސާސީަގއި ދެވަނަ މާއްާދަގިއ ވަޤާހިތާމަހުރި ކަމެކޭ. 

ާވ އަމިއްލަ ވެިރކަން ކުރާ ިއސްލާމީ އުސޫލުތަުކގެ މައްޗަށް ބިނާކުެރވިފައި  ،ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ

ޓަކައި، ޖުމްހޫރީ އަދި ޔުނިޓްރީ ދައުލަތެއް ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ދައުލަތް ސަލާމަތްކުރުމަށް ، ޠީރާމިޤްދީ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ަމސައްކަތްދިވެ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މިނިވަންކަން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި

. ެއ ހުވާގެ މަީތގައި ދެމިތިބޭާހ ން ވެސް ވަނީ ހުވާކޮށްފަމެންބަރު 85ވެްސ މި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ  ހަމަގައިމު

ނޫނުއަސާސީަގއި ސާުފކޮްށ އިބާރާތުން ބަޔާްނކޮށްފައި ޤާތަކެއް ވެްސ ވާނެކަްނ މި ންތައް ހިނދަކު ނުކުރެވޭނެ ކަ

އަޅުަގނޑުމެން މުސްލިމުންނަށް ވީތީވެ ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުެގ  ،ނެތަސް

އި ަވގުތުން މިަވގުތަށް ހިފަ ތަަކކީ މި ލާ ފަރާތްއިކުރުަމށް ޮގވައިކޮޓު ރިޒަމް ބޮ ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޓޫ ،ުޅއެޅުމަށާއި ފިޔަވަ

ނޑުމެން ،ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭނެ ބައެއް. އެކަން އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އަިދ ގާނޫނީ ގޮތުން ގާނޫނު ހެދީމަ  މިއަދު ައޅުގަ

 .ދައްކަނީ ކަމަށް ވަންޏާ އެނޫން ފިޔަވަޅުތައް ވެސް އެޅޭނެނީ ކަމަށް ވަންޏާ، ވާހަކަ ކުރަމަސައްކަތް އި އެކަމަށް ގޮންޖަހަ

ށް ތަުކގަިއ، އީރާން ކަހަލަ ތަންތަނުގައި މިހާރުވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ތެރެައކައުމުޤަދުނިޭޔގެ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ވެސް ކުރެވޭނެ. ެއކަން ކޮށްގެން ވެސް ބޭރުގެ  ވެސް ކުެރޭވނެ. އެކަން އުމުަގއި އެކަންޤަނުވަދެވޭ. ައޅުަގނޑުމެން މި 
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ނޑާލަިއެގން ވެސް ސީފަރާތްތަކަށް، ޚަބަރުފަތުރާ ވަ ވަނަ މާއްާދ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  27ލަތްތަކަށް މެދުކަ

ްއ ވަަނ މާއްދާއެ  27 ތީކީނޫނުއަސާސީަގއި ހަމަެއކަނި އޮޤަގޮަތށް ނުފެންނަ ގޮތަށް ހަދަން.  މީގެތެރެއިން އެ ވިދާޅުވާ 

ވަަނ  16ނޫނުއަސާސީަގއި ޤާން. އެ ބުނާ ހަމަތަކެއް ވެސް ނޫ ވަނަ މާއްާދގައި 16 ތީނޫނުއަސާސީގައި އޮޤާނޫން. 

ަވނަ މާއްދާއާ ދެމެދުަގއި ައސާސީ ޙައްޤުތަެކއް ަބޔާންޮކށްފައިވޭ. އޭގެތެޭރަގއި އެހެްނ  69މާއްދާއިން ފެށިގެން 

ކުރެވޭނެ ގޮތްަތއް ވެސް ަބޔާންކޮށްފަިއވޭ. އެހެންވީާމ، ެއންމެ މާއްދާއެއް ނަަގއިގެްނ ންމެންގެ ޙައްޤުަތއް ރައްކާެތރިއެ

ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭގަިއ  މުންދާ މަސައްކަތަކީ ހަމަަގއިމުށް ދަތިުކރުމަށް ޓަކައި އެ ކުރަދިވެހިރާއްޖެއަ މިއަދު

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ދެމިތިބިހާ ހިނދަކު ކުރަމުންދާނެ ގާނޫނުން ނުވެއްޖެ  ކަމެކޭ. މި ދެމިތިބިހާ ހިނދަކު، އަޅުގަ

ނުޑ ސަރުކާރަށް ގޮ  އްޔާ ދެން ހުިރ ކަންތައްކަމަށް ެވއްޖެ ވާލަން. ކޮށްގެން ވެސް އެކަން ކުރުމަށް ިމއަދު އަުޅގަ

 ދާވާތްތެރިންގެ ކިަބއިން މިޢަމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ، މި އުޤަަރްއޔިތުން ނިކުމެ ެވސް  އިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަ

ނޑު ޮގވާލަން. ުޝކުރިއްޔާ.އުމު ސަލާމަތްޤަ  ކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ިއްއޒަތްތެރި  ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ދޮޅު މިނެޓު. ،މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މެދު  ލާ ފަރާތްތަކާއިކުރަްނ ގޮވައިކޮޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ޝުކުރިއް

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަމޭ. ފިޔަވަޅު  އެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަށް އަޅުަގނުޑ ހަމަ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ

ނުޑ ގަބޫލުޖެމެއް ކުރާ ބައެއް ކަމުަގއި ެވއްސަބަބަކީ މިފަދަ ކަ ކުރަން ފިަޔވަޅު އެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެކަަމުކ ްއޔާ އަުޅގަ

 އަުދ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ދައްކާ ާވހަކައަާކއި މި ރާއްޖޭގައި މި ދެކެވޭ ވާހަަކައށް ބަލާއިރުގަިއ، މި މިތާނގައި މި

ގައިމު ެވސް ހަމަ ންނޫން. އަުޅަގނޑު ެވސްހެވޭ. އެ ވާަހކަ ދިމާނުވެސް މަސައްކަތަކާ އެްއވެސް ވަރަަކށް ނުބައްދަލު، އެ

ދީ އްޭޖގައި ަރއްޔިތުންނަށް އަނިޔާމި ރާ ،މި ރާއްޖޭގައި މިައދު އަނިޔާވެިރވާ ،ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ތާއީުދކުރަން

ްއ އެޅެން ހުރި ފިޔަވަޅުތަކެ  އަޅަން. ހަމަރާތްތަކަށް ހަމަ ސީދާ ފިޔަވަޅުވަކި ފަތައް ޖަލަށް ލައިގެން އުޅޭ ވަކި މީހުން

އަށް އެްއވެސް ކަހަލަ ނޫން ގޮތަކަށް މިއަދު މި ރާއްޖެޖެހޭ. އެ ިވޔަސް އަޅަން އެބަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ަކމުގައި

އިބު އެއީ ނަ  ،ވިަޔސް ެއްއވެސް ކަހަލަ އިޞްލާޙެއް ގެނެޭވކަށް ނެތް. އެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަުމގައި ،ރަނގަޅެއް 

ވިަޔސް،  ޕްރޮިސކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގައި އީވިޔަްސ، އެ  ޖިލީހުގެ ރައީސް ކަުމގައިޔަސް، ެއ މަވި  ރައީސް ކަުމގައި

ނޑިޔާރުން ކަުމގައިއަދި ސު ،ވިޔަސް  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ަކމުގައި  ،ވިަޔސް ްޕރީމް ކޯޓުަގއި ތިއްެބވި ފަ
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ނޑުމެްނގެ  ނަޑއެިޅގެން އަުޅގަ ހަދާތަކާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުްނ ޢާވާމީ މުބައިނަލްއަޤް  އި،ނޫނުއަސާސީ ބޮލައިލާޖަހަޤާކަ

ނޑުމެންނަށް އްލެއް ނުލިބުނީމާހަރު އެ ކަމަށް ހައްޔަރުކޮށް އަނިޔާކުަރމުންދާއި އިފަހި ގޮވަންޖެހޭނީ އެ  ދެން އަޅުގަ

 . ެއއީ ހަމައެކަނި ިމއަދަކަށް ށޭނޫނީ ފިަޔވަުޅއަަޅއިގެްނ ވެސް އެކަްނ ރަނގަުޅކޮށްދޭ ،ކޮްށގެންހަްއޔަރު އިފަރާތްތައް ހިފަ

ވީމާ، އެ ވާހަަކ ދަރީންގެ ދަރީންނަށް ޓަކައި. އެހެން އަށް ޓަކައި. ައޅުަގނުޑމެންގެމާއެ ފަރާތްތަކަކަށް ނޫން. މާދަ .ނޫން

ކުރިން ހަމަ ނަމުން ކިޔާ  .ުކރާ ވާހަކަެއއް ނުދައްކާ. އަުޅަގނޑު ެވސް ކުރިން އިނގޭތޯޓުިއކޮރިޒަމް ބޮއެ ޮގވަނީ. ޓޫ

ނޑަށް ވެސް ގަބޫލުކުެރެވނު ކުރީަގއި އެމިސާލަކަށް ައޅު ،ވާނަމަ ކަމަށް . ެއކަމަކު މަށްމް.ޑީ.ޕީން މަަސއްކަތް ކުރި ކަގަ

ނޑުމެން   އިިދޮކޅު ފަރާތްތަކާ އެކީ އަޅުަގނޑު ގުިޅގެން...މިފަހުން އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއި ޝުކުރިއްާޔ  ްއޒަތްތެރި އި ދެކުނު ދާއިރާގެ ފަންނުމާ އަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު

މި މަޖިލީހަށް  .މު ދުވަހެއްއްއާދެ! މިައދަކީ ވަރަށް ވެްސ މުހިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އި އަރުވަނީ ޝުކުރިްއޔާ

ހެޅުއްވީތީ، ވިލުފުށީ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު ެއޅިގެންދާނެ ފަދަ ބިލެއް ހުށަ ކުރާ ފަރާތްތަކާޓު އިކޮ ބޮ ރިޒަމްށަހެޅިފައިވާ ޓޫހު

ދަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އަދި މި ބިލަކީ މިއަދުްނ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީއިދާއިރާގެ 

ނޑު ަގބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ ޖަހަންޖެހޭ ބިލެސް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ސީލްމިއަދަށް ވެ އް ކަމަށް އަޅުގަ

ކުރުމަށް ަޓކައި މުޅި ޓުއިކޮފަރާތްތައް ގެނެްސގެން ރާއްޖެ ބޮ  އަށް ބޭުރގެރާއްޖެ ،ކަށް ބަލައިެލވޭއިުރަގއި ވާހަކަތަ

 .ޑަށް ގަބޫލުކުރަންއެެޅންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ހަަމ ވަރަށް ބޮފިޔަވަޅު މެދު  ދުނިޔޭގަިއ މަސައްކަތްަތއް ކުާރ ފަރާތްތަކާ

ގެ ބޮޑު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ލިބޭ މުސާރައި ،ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތެއް ެވސް ގަބޫލުކުރޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ ރާއްޖޭގައި

ިރޒަމް އިންޑަސްޓްީރ ޓެކްްސގެ ގޮުތގަިއ މި ޤައުމަށް ލިބޭ ަފއިާސ. މި ފައިާސއިން ަކއިންގެްނ ޕަސެންޓަކީ ރާއްޭޖގެ ޓޫ

ޓުކުރާށޭ ބުނަން އިކޮިރޒަމް ބޮނޑުމެްނ ނިކުމެ މަގުމަތީގައި ޓޫއަުޅގަ ،ކޮށްގެން ތިބެ މުސާރައިން ބޭނުންތައް

ެގ ޔޫ.އެން ިއ،ބުނެ މަގުމަތީަގއި ހަޅޭއްަލވަ ރަރިސްޓަކު ޫދކޮްށލުމަށް ޓަކައޭއެއާއެީކގަިއ، ޓެ . ހަމަނެގަންނަންޖެހޭލަދު

އަށް ވަރަށް މާތުތައް ފެތުރުމަކީ ވެސް ރާއްޖެލޫސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޓެރަރިސްޓަކު ދޫކޮށްލާށޭ ވިދާޅުވެ ދޮގު މަޢު

ނ ބިރުވެރި ކަމެއް. ޙަޤީޤަތުަގިއ މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ދައްކާއިުރގައި އެބަ ޑުމެން ކަހަލަ ޖެހޭ ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ވެްސ ތަކުގަިއ ިތބި ފަރާތްތަކުން ޭއގެ ތެދު މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ހާމަކުރަން. އެއް ޒިންމާދާރު މަޤާމު

ބަންކީ މޫންގެ  ،އޮތީ ހާލެއްގައި ބަންކީ މޫން ވިދާެޅއް ނުވޭ ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލާކަށް. ބަންކީ މޫން ވިދާޅުވެފައި އެ
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ކުރަމޭ އޭނަ އަށް ިތމަންނަ އާޖު ،އޮންނަނީ ޭޖގެ ފޮރިންގ މިނިސްޓަރާ ވާހަކަދަްއކަުމން ވިދާޅުވެފައިަގއި ރާއްވެބްސައިޓު 

ދިނުމަކީ ކުށްވެރިޔަކަްށ ދެވޭ ެއއްެޗއް. އެހެްނވެއްޖެ ޑަންެއއް ދިނުމަކީ ނުަވތަ މާފުުނވަތަ ޕާ އި.ޓަކަ  ޕާޑަންއެއް ދިނުމަށް

ދިމައެއް ނުވޭ.  ގޮތާ ކުރަްއވާހަކައާއި ބަންކީ މޫނު އެ ގަބޫލު ން އެ ދަްއކާ ވާ ޏާ އެ ވިދާޅުވާ ޯވކިންގ ގްރޫޕުކަމަށް ވަން

ކުރަްއާވ ޅުކަމަކު ބަންކީ މޫން އެބަ ގަބޫލުފުކޮށްފައޭ. އެ ކަށް ބަންދުއޮތީ ގަާވއިދާ ޚިލާ ވޯކިްނގ ގްރޫޕުން މި ބުނަނީ މި

 ނުވަތަ، ފެއް ދެއްވާށޭ. ޕޮލިޓިކަލީ އަބަދުެވސް މިކަހަލަ ވާހަކައޭނައަށް މާ ،އޮތީ ބަންދުކޮށްފައި އޮތް މީހެއްކަން މި

ކޮށްދެއްވާށޭ. އެީއ ދަބު ލުއިއަ ވެސް ހާޅުންނަށް ވިދާޅުވެވޭނީ ެއގޮތަށް. އެ ބޭފުޅަކަށް ވީޑިޕްލޮމެޓިކަލީ އެފަދަ ބޭބޭފު

 އަށް މި ާރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުަގނޑު ؟ރިސްޓެއް ކިހިނެއްތޯ ދޫޮކށްލާނީރިކްއެސްެޓއް. އެހެންނަމަވެސް، ޓެރަ

ކުެރވިފަިއާވ ވާއިދުތަުކގެ ެތރެއިން ހައްޔަރުނުވާނެ. ާގނޫނުތަކާއި ގަ ރައީސް ނަޝީދު ދޫކޮށްލައިގެން ،ދަންނަވަނީ

ކޮްށގެން ގެންގުޅެން. އޭުރގަިއ ބަންކީ ޤާޟީ ހަްއޔަރުهللا އްތޯ އޮތީ ޢަްބދުޙައްޤެރިސްޓެއް. ަރއީސް ނަީޝދަށް ކޮންރަޓެ

މަދު ނަޝީދަށް އްމުޙަ  މޫން ވިދާޅެްއ ނުވޭތޯ އެްއވެްސ ޝަރުތަކާ ނުލާ ދޫކޮށްލާށޭ. ކީްއވެތޯ އޭުރގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ؟ކީއްވެތޯ ދޫކޮށް ނުެލވުނީ ؟ކަން ކުރާކަށްްނގ ގްރޫޕުން ވިދާޅެއް ނުވޭތޯ އެ ނުލެވުނީ. އޭުރގެ ޔޫ.ެއންގެ ވޯކިދޫކޮށް

ރައީސް ނަޝީދު މި ވަގުތުްނ  .އަށް ގަނޫނީ ެއއްެވސް ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެމިއަުދގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ، އެހެންވީމާ

ކޮންމެ އެއްެޗއް ވިދާުޅވިޔަސް. އެ  އެްއވެސް ގާނޫނީ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. ކޮންމެ މީހަކު ދޫކޮށްލެވޭނެމި ވަގުތަށް 

ނޑުމެން. އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ  ނުވާހާ ހިނދަކު ދިވެހި ރައްޔިތުން ެއކަން ބޭނުންކަން ކޮށްދެވެން ތިބީ އަުޅގަ

 އެ ކަމެއް ނުކޮށްދޭނަމޭ. ޝުުކރިއްޔާ ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ އި  އުތުރު ދާއިާރގެ މައްޗަްނޮގޅީއަރުވަނީ  ަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުއި ޝުކުރިއްޔާ 

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް.

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ނޑުމެން ބުއްޔާ އިޝުކުރި ނޑުމެންނަށް ، ނާ ވާހަކައޭ ވިދާޅުވެ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑު ،އަޅަން ވިދާޅުވެ ފިޔަވަޅު  ިމ ބޭފުޅުން މި ހުށަހަޅުއްވާ  ،ކުރަން ވިދާޅުވެ މެން މިހާރުން މިހާރަށް ހައްޔަރުައުޅގަ

ފިަޔވަުޅ މުގެ އަށް ދަތިކުރުިދވެހިރާްއޖެ، ކުރުމަށް ޮގވާލުމާއިިރކަން ބޮިއކޮޓު އޮންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެ ބިލަކަށް މި

ހުރިހާ އިދިކޮޅު މެންބަރުންތައް ، ކުާރ ބިލެއްގެ ވާހަކަ. މީގެތެެރއިން މި ވިދާޅުވަނީއެޅުމަށް ގޮވާލަން މަނާ

ނޑުމެން ދަންނަވަން އޮތީހައްޔަރު ރާއްޖޭެގ އެއްެވސް ރައްޔިތަކަށް ނުަޙއްޤުން އަނިޔާ ލިބޭ ކަމަށް  ،ކުރާށޭ. އަުޅގަ

ދައްކާނަމޭ. އަދި އެ ވާަހކަ ދެއްކީމާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންހެން މިތާ ވަންޏާ އެ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުެމން 
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ނޑުމެން އެ ާވހަކަ ދައްކަިއ، އަދި މިނޫންެވސް ގޮތް ގޮތަށް އެ ވާ ތިބެގެން ހަކަ ަދއްަކއިގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ދެއްވާށޭ. އަޅުަގނޑުެމން އުފަ އެކީަގއި ރައްޔިުތންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ  ލާލިބެންވީ އަދަބެއް އަުޅގަ

ޚިލާފަށް  ޤާނޫނުއަސާސީއާ، ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އެ ވިދާޅުވާ ނުޙައްޤު ޓަކައި އަުޅަގނޑުމެން މި ތިބީ  މިނިވަންކަމަށް

ނޑުމެން މިއަދަުބ ވިޔަްސ އަޅު ބޭފުޅުން ދެކެަވޑަިއގަންނަވާ  ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ ބިެލއްެގ ދަށުން ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އެ  ގަ

 ކަންބޮުޑެވގެން  މި ނުޑމެން ދަންނަވާލަން އޮތީ ކޮންަކމަކާތޯއޭ ކަން ލިބިގަންނަން. އަުޅގަތިބީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެ 

ކޮށްފައި ކުއްިލއަކަށް މިއަދުން ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް އަވަސް ކުއްިލއަކަށް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެްނ  އުޅެނީ؟

 ؟ރާއްެޖއަށް ދަތިކުރުުމގެ ފިަޔވަޅު އަންނަނީތޯއޭ ސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއްހެން މި ހުށަހަޅައިގެން އުޅެީނ އަސްލުމިއަދަށް ފާ

 އދ.ގެ ެއއްެވްސ ތަނަކުންތަނަކަށްނުވާ އިދާރާައކުން ކަމެއް ނިންމަން އުޅޭ  ،ވިދާޅުވަނީ  މިހުރިހާ ބޭފުޅުން އެ  !ތެދެއްމެ

ނޑުެމން ރައްޔިތު  ިއ،ދަތިކުރެވިދާނޭ ޮގވަ ިއ،ދަތިވަީނއޭ ޮގވަ  ،ންެގ މަޖިލީހުން ކަންބޮޑުވެ ކަމަށް. އެކަމަުކ އަުޅގަ

ޤީޤަތުގަިއ ޙަވާހަކަދަްއކަނީ  ވެސް ތިމަންނަމެން އަދަބުދޭނާމޭ ކިޔައިގެން މި  ދަތިކޮށްފިއްޔާ އެ ވާހަަކއެއް ެދއްކި ބަަޔކަށް

 ގެ ާރއްޖޭ މި ،ާރއްޖެއަށް ދަިތވެ ވެސް މި ރުންެއވަ ؟ރާއްޖެއަްށ ދަތިވާން އުެޅނީތޯއޭ ބުނާ ގޮތަްށ މި އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑަށްޖެހޭއިރު ނޑުމެންގެ އަނގަިއގަ ،ވެސް މިހެން ގާނޫނު ފާސްކޮށްލަކޮށްލާ އާދަިއގެ މީހުން ބަ  އި އަޅުގަ

މިއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމއަދު  ؟ކުރަްއވަނީތޯއޭ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުންތުސްގަ ހިފަހައްޓައިގެން ތިއްަބވަން 

ނޑުމެންނަށް ހީވެގެްނއުޅެނީ މި މައްސަލަ  ؟ވަނީ. ކިހިެނއްެވގެންތޯ މިހާ ކަންބޮޑުފުުޅވަނީ ލަކަށް މިސުވާ އަުޅގަ

ނާފު ކޮމިޓީއެއް ކަހަލަ ކޮމިޓީއެޭކ ޢުއެމް.ޑީ.ީޕގެ އިސްތި ،މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ ވިދާުޅވީ  ،ހުށަހެޅުއްވި ބޭފުޅާ

ވެްސ ނުޖެހެއޭ. ދެން  ުކރާކަށްޛުތަންފީ ،ވެސް ނުޖެހެއޭ ބަލައިގަންނަން ނިންމުންވޯކިްނގ ގްރޫޕަކީ. ެއ ނިންމާ .ގެއދ

ބަިއވަރު ފައިާސެއއް ދެްއަވއިގެން ކީްއވެތޯއޭ އަނެްއކާ  ކަމެްއަގއި އަެންއކާވެސް ިދވެހި ދައުލަތުން އެަތއް އެހެން އޮތް

ނޑުމެންނަށް އެ ؛އެ ލޯޔަރުންނަށް ކިހާބޮުޑ  ،ްސޓަރުންނަށް ވާއިރު ރިބެ ވެސް ވިލާުތގެ ނގޭނެ އަޅުަގނޑުެމންނަކީއަުޅގަ

ވަިއގެން ދާންޖެހުނު ޓަކައި އިސްިތޢުނާފުގެ މަރުޙަލާއަކަށް ލޯޔަރުން ގޮ ޚަރަދެއް ދާކަން މިކަން އެޮގތަށް ކުރުމަށް

 ޔާޮއްއާވ ކީވެޯތއޭ އަނެްއކާެވސް އެ ެއކަން  ވީމާ،ްނގެ ވާހަކަ. އެހެންދައްކަނީ ިކޔުސީ ސް. އަދި މިޔަކަމުގަިއ ވި 

އި ދާންޖެހެނީ. ފޮޅަ ތަނަށް މި ކުރަންޖެހެއޭ ކިޔާފައި އަނެްއކާެވސް އެްއކަލަ ކޮމިޓީއޭ ވިދާުޅވާޢާގައި މުރާޖަދޭތެރޭ

ޑައިގަންަނވަންޖެހެނީ ދޭށޭ ކިޔަިއގެން  ވިދާޅުވަުމން މި ވައި އަށް އަނެއްކާެވސް ތިކަމާ ވިސްނަސާފުރާ މީހުން ކައިރި

ނޑުެމން ސުވާލު ؟ކީްއވެތޯއޭ ނޑުމެން ދައްާކ ވާަހކަތަކެއް ަދއްކަމުންދާ އުފެދޭިމއީ އަުޅގަ  ކަމަށް އެ  ކަމަކީ. ައޅުގަ

ރާއްެޖއަށް އަންނަ ފަތުރުވެިރކަން  ވެސް ސަރުާކރުން އެ ވިދާުޅވަނީ މި މިއަދު ،ސް ޔަފުޅުން އެބަ ވިދާުޅވޭ. އެހެްނވިބޭ

އެކަމެއް ނުފެނޭ.  ފަތުރުވެރިން ދަނީ އިތުރުވަމުންނޭ. އެހެން ވިދާޅުވާއިރު އަޅުަގނޑުެމންނަކަށް ،ދަނީ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ރާއްެޖައށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް  .ހަމަ ފަތުރުވެރިން މަދުވަމުންދާތީ ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ

ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަްށ  ރަީއސް ނަޝީދު ހިފައްހައްޓަިއެގން ،ސް ބޯހަރުކޮށްޔަެއހެންވި ،އަންނަން ގާްތވަމުންދާތީ
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މިކަމުގެ  ،ކަމަށް ދެިކަވޑަިއގަންނަަވއިގެން  ކަނި ބޭނުަނކީ ރަީއސް ޔާމީން ވެރިކަުމަގއި ހުންނެވުންއެ ހަމަ އި،ގޮންޖަހަ

ވާހަކަ ދައްކާފައި  މިޮގތަށް މި ؛ކަމަށް. ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުަތއް ެގންދަވާ ކަމެއްކުރަްއވަމުން އިބިރުނަންގަވަ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ އާއްނަަކށް ހަމައެކަނި ދުނިޭޔގެ ތަކުރުާމއި މިފަދަ ބިލުތައް ބޮއިކޮޓު މު ރަށެއްހެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެވާއޮއް  އިޒުރޭުލގައި މިކަހަލަ ކަންތަްއތައް ފާސްކޮށްފައި އިޒުރޭލުން ކޮންމެ ކަމެއް  ނގޭ . އެަކމަކު އަޅުގަ

އެހެން ެއޅޭނެ  އަށްރޭގައި އދ.މީހުންނާ ދޭތެ ތިބޭކަން. ެއހެންވީމާ، އެ މީހުންނާ އެކީަގއި އެބަ ސް އެމެރިކާ އެޔަކުރި

އެންމެ ުފރަތަމަ އިޒުރޭލުން ފާސްކުާރ  ،ގޮތަށް އުޅެން  ުއޅޭ އެކަަމކު ައޅުަގނޑުމެން އިޒުރޭލް ފިޔަވަެޅއް ނޯންނަކަން.

ންނަށް ވާީނ މިކަމުން ދިވެހި ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ،ކަހަލަ ގާނޫނުތައް ފާްސކޮށްގެްނ އިޒުރޭލުހެން އުޅޭނަމޭ ހިތާ އުޅެގެން 

ނޑުމެން ހަމަ ސުވާލު އުފެދެންޖެހޭ ކަމެއް؟ ން ފައިދާއެއްތޯކޮ ކުާރ . އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިޒުރޭލު ެއއީވެްސ އަޅުގަ

ނޑުމެން ،ކޮށްފައި ކަހަލަ ކަންތައް ގެ ސަރުކާރުްނ ިދވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅަގނޑުމެންެގ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަ

ވިދާުޅވާހެން އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނާ ދޭތެރޭގަިއ  ބޭފުޅުން އެ އެ ،ގޮތަށް ކުރާނު މީހުންނާ ދޭތެރޭ ކަންޠީއިޒުރޭލުން ފަލަސް

ޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގަިއ ާވމީ މުޤްބައިނަްލއަ އިއާ .ދެން އަނެއްާކވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުމެ އދ ،ކަންކޮށްފައި

ނޑުެމން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ؟އުޅެވޭނެތޯ  މި  ؟ާއ ދޭތެރޭގައި ިފޔަވަުޅއެޅޭނެތޯކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އީ.ޔޫ އެީއ އަުޅގަ

 ...ީވމާ، ވިސްނުންތެރިކަމާ ެއކީަގއި ކަމެއް.  އުފެދޭވެސް ުސވާލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ިއއްޒަތްތެރި  އަރުވަނީ އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ޙަމް ފަލާމެންބަރު އިބްރާހީ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙްރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހިމް ފަލާއިނގުަރއިދޫ ދާއި

ކުރުމަށް ޮގވާލުމާއި ދިވެހިރާއްެޖއަށް އްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާ

ދިއުމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ޅިގެންލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅު އެޅުމަށް ގޮވާލުން މަނާކުރާ ބި

ނޑު އުފާވެރި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި މު ބިލެއް ހިއްަގބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިފަހަކަށްއަިއސް މިވަރުގެ މު ކަެމއް. އަުޅގަ

 ،ވިދާޅުާވއިރުކަމަށް ަބއެްއ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން  އަސާީސއާ ޚިލާފު ިބލެއްނޫނުޤާހުށަހެޅިގެނެއް ނުދޭ. މި ބިަލކީ 

 .އް ނުވެވޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްޚިލާފުވޭތޯ އެްއވެސް މެންބަރަކަށް ވިދާޅެ  ނޫނުއަސާސީެގ ކޮން ާމއްދާއަކާ މި ބިލު ޤާ

ތެއް. ޢަެތއް ބިނާވެަފއިާވ ސިނާޢަޗަްށ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެަތއް ސިނާދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަމަީކ ފަތުރުވެރިކަމުެގ މައް

ނުޑވެިރކަމާއި މިނޫންވެ ަމސްވެރިކަމާ ،ސަށް އެިގަވޑަިއގަންނަވާނޭ ފަދައިންއިްއޒަތްތެރި ރައީ ސް އެަތއް އަދި ދަ

ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަމުގެ މައްޗަށް މިއަދު. ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ސަބަބުން ސިނާއަތެއް ބިނާެވގެން
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ެގ ޤީރައްދާ ތަކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ހިންގަމުންެއއިރެްއގައި އޮންނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް

 ސަރުކާރުގެ  އިދަނީ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ އެިކއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންަގމުން މި

ުކގައި މަސަްއކަތްކުރާ ގިަނ އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެިކއެކި ސަރަހައްދުތަ އިފުންނާއެތައް ުވޒާރާތަެކއްގެ މުަވްއޒަ

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި ފަތުރުވެިރކަމުން ހުރިހާ ކަމެއް ކުަރމުން މަސައްކަތްތެރިންގެ މުސާރަ ިދނުމާއި މި ދަނީ އަޅުގަ

އަދި ނޫނިްއޔާ  ،ފަތުރުވެރިން ދިވެހިރާއްެޖއަށް ނައުމަށް ،އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް .އާމްދަނީން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްލިބޭ 

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހެޔޮއެޭދ  ،ޓަކަށް ސޯކި ރިވަ ވަކި އަތޮަޅކަށް ނައުމަށް ގޮވާލުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ވަިކ  ،ދަނީ މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުމުން އެްއވެސް ަރއްޔިަތކު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަ

މި ބިލު  އްންނެތަން. ަގއިމުެވސް އަޅުަގނޑުމެ ތަކެއް ކަންބޮުޑވެެގން އުޅޭޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ ަވކި މެންބަރުން

ނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ނައުމަށާއި ،ނުވޭ. ސަބަބަކީ ހުށަހެޅުމަކުންނެއް ކަންބޮޑެއް ރާާނ  ،އަުޅގަ

އޮންނަ  ކަެމއް ވާން ރި އެްއވެސްއަިދވެސް ިދވެހިރާއްޖެއަށް ަފއިދާހު ،މަސްވެިރން ނައުމަށާއި ،މީހުން ނައުމަށާއި

ނޑުމެންނެއް ޮގވަެއއް ީމގެ ސަބަބުން  .ނުލާނަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ބަޔަކު ިދވެހިރާއްޖެއަށް ަނުއމަކަށް އަުޅގަ

އަދި އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ  ،ވެސް މު ުހރިހާ މެންބަރުންއާއްވެސް  ގެގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އެމް.ޑީ.ޕީ އަޅުަގނޑު

ބޫލުކުރާ ވެސް މި ބިލަށް އަޅުަގނޑު ގަ ނުވާ ިދވެިހ ހުރިހާ ރައްޔިތުންދި އެއްެވސް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްބަރުންނާ އަމެން

ވަންޏާ  ކަމަށް ަމށް ބަލައިފިކަފަހުން ފަތުރުވެރި ކުަރއްާވނެ. ސަބަބަކީ މި ސަރުކާުރ އައިދުއީގޮތުަގއި ވަރަށް ތާ

ަތއް ޓުތަާކއި އަދި އެިކއެކި ހޮޓާސޯގައި ވަަރށް ގިނަ އަދަދަކަށް ރިއްދުތަކު ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭެގ އެކި ސަރަހަ ގައިމުހަމަ

ނޑު ގަބޫލުކުާރ ލާ އިތިބި ފަތުރުވެރިން ނައުމަށް ޮގވަ ަތންތަނަށް އަންނަން އިމުކުރެވެމުން އެބަދޭ. މިޤާ ގޮވާުލމަކީ އަުޅގަ

އެއާެއކު ިދވެހި ހުރިހާ ނިާޔެއއް. ހަމަވަރަށް ބޮުޑ އަ ެދވޭ  ކުރާ ފަރާތްތަކަށްތުަގއި އެކަންކަމަށް އިންެވސްޓުގޮ

އަދި އެހެން ހުރިހާ  ،ވެސް ދެވޭ ަވރަށް ބޮޑު އަނިޔާެއއް. ފަތުރުެވރިކަމަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސަްށ ވެސް ރައްޔިތުންނަށް

ބޮޑު  ިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރާ ކޮންމެ އިންވެސްޓަކީ ވަރަށްނވެސް އެ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް

 ،ސްޔަރިޒަމަށް ހޮޓަލެއް ހެދިކަލް ޓޫ ރަެށއްަގއި ލޯ ،ސްޔަސަފާރީެއއް ހެދި  ،ސްޔަންވެސްޓްމެންެޓއް. ރިޒޯެޓްއ ހެދިއި

 ...ވެސް ެއތައްއެަތއް މިލިއަން ރުފިޔާ މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފު އަރުވަނީ ގަލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ީއވާ  ުރޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 އަށް. هللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު
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އަސާސީއާ ޚިލާފަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޫނނުޤާސް. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ނަޑއެިޅގެން އެބިލެއް އަސާީސއަީކ ނޫނުޤާރާއްޖޭގެ ިދެވހި ،ގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެކަމަކުނކަން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސަށް ކަ

ޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ ެއއްެޗއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ހުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އިާޖބަދެއްވަންމިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

 ޔާމީނަށް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ هللا ޖެހެނީ ޢަބްދުހަމައެކަނި ިއޖާބަދެއްވަންރަީއސް މިހާރު މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި 

 ؟އަދި ީކއްކުރަން ،ހަދާއެއްޢާކޮށްފަިއވާ މު ޛުބޭރުަގއި އަޅުަގނޑުމެން ތަންފީ ،ިދވެހިރާްއޖޭ ގާނޫނެއް ެއއް،އަސާސީނޫނުޤާ

ގައި ެއްއެވސް އެއްަޗކަށް މިހާރު ނުވޭ ވެސް މިހާރަކު އެީއކީެއއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ކުރިފުޅުމަތީ  ދިވެހި ރައްޔިތެއް

ރިޒަްމ އަޅުަގނޑުމެން ޓޫ .ޔާމީން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްهللا ދުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެަކނި އެއްަޗކީ ހަމަ ޢަބް

ގެ ދަިތކުރުމު ؛އެޅުމަށްއަިދ ފިޔަވަޅު  ،ސްޔަވި  އި ކަުމގަ ިރޒަމް ޮބއިކޮޓަށް ޮގވާލިޓޫ ،ބޮއިކޮޓަށް ޮގވާލަނީއޭ ވިދާުޅާވއިރު

ތިޖާޖެއް. ަރއްޔިތުންެގ ހުރާ އިސް އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް ެއއީ ހަމަ ރަްއޔިތުން ކު ޔަވި  އި ކަުމގަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޮގވާލި

ކުާރ ެއއީ ރަްއޔިތުން  ،ެވސް ދައްކާ ގޮުތގައި ިވއްޔާުމން ދުނިޔޭެގ ތާރީޚުން އްޗަށް ވެރިން މާ އަނިާޔެވރިވީމާމަ

ންފަތުގައި އެ އަޑު ޖެހޭތޯ. ތަދުވަނިއްޔޭ ބުނީމާ ތަދުވާ ވާހަކަ ވެރިްނގެ ކަންފަތުަގއި ްނެގ ކަފާޑެއްގެ އިހުތިޖާޖެއް. ވެރީ

ވަންހަިއެގ  ވެސް ދައްކާ ކުރާ އިހްތިޖާޖެއް ެއއީ. އެއީ ގުަރއިޝް ޚުންރައްޔިތުން ދުނިޔޭގެ ތާރީ ،އެައޑު ޖެހޭތޯ ބުނެ

 އި ކަމުގަ  ޔަފާރިއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ބޮއިކޮޓުވި އިމުދާލާމީހުންގެ  ދިކޮޅަށް އެވަންހައިގެ މީހުންނާ އި މީހުން ބަނީ ހާޝިމް 

ން ފެށިގެްނ އި 1960ސް، ޔަ ވި އިކަމުގަ  އިންީޑއާަގއި ކުރި ބޮިއޓު ދީގާނ ގެ އަހަރުތަކުަގއި މަހާތުމ1940ާްސ، ޔަވި

ދުނިޭޔެގ  ށްލެވެންދެން ަސއުތު ެއފްރިކާއާ ދެކޮޅައިޔާޒު ސައުތު އެފްރިާކގައި ނައްތައުސޫލެްއގެ ގޮތުން ނަސްލީ ިއމްތި

 ،ލިޔުންތެރިންނާއި ،ަލވަިކޔާ ީމހުންނާއި ،ަސިއންޓިސްޓުންނާއި ،އުމުތަކާއި ޕްރޮފެސަރުންނާއި ޤަ ވެރިންނާއި ދުނިޭޔގެ 

އެއީ ަރއްޔިތުްނ  .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ،ސްޔަ ވި އިކުރުން ކަމުގަމީހުން ސައުތު އެފްރިކާ ބޮިއކޮޓުކުޅިވަުރގެ 

ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންަކމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަްށ  ތެއް. އެއީ ޚިޔާލުށް އޮންނަ ވަސީލަރައްޔިތުންނަ އިހްތިޖާޖުކުރުމަށް

 .ތަދުވާ ވާހަކަ ުބނެލަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޒަތްތެރި ރަީއސް. ެއއީ ތަދުވީމާލިބިފައި އޮންނަ ވަސީލަެތއް އެއީ އިއް 

ފައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިހާރު ކޮށް ބުނާ މީހާ ކުށްވެރި ބަދަލުަގއި ައއްދިްއޔޯއޭ ބުނީމާ އޭގެ

މިކަހަލަ ބިލުތައް މަޖިލީހަށް  ،ނަމަ ގެންދަވަނީ. ދުނިޔޭގެ މިސާލުން ބަލާން ތިޔަ ބިލުތައް ހުށަހަޅަމުން މަނިކުފާނުމެ

 ކުރަމުން އެ ޛުއެ ތަންފީ . ިމކަހަލަ ބިލުތައް ހުށަހަޅައިގެންއިވަނީ ޒިމްބާބުވޭ، ފިޖީފަދަ ޤައުމުތަކުގަ ހުށަހަޅާފައި

ިއއްޒަތްތެިރ  .ަކމުގައި ވިޔަސް ލިއިގެންދަނީ މާރިޔާދީދީ ވިދާުޅވިހެން އިޒުރޭުލގައި އެކަނި މުޅި ދުނިޔޭގެ މިސާލު ބަލަ

ރައީސް. އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކީއްެވގެންތޯ ބަޔަކު ހަރުަކށި ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ދަތިކުުރމުގެ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް މި 

ރިޒަމް ބޮއިކޮޓުކުރުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނެއް ހަމަަގިއމު ވެސް އަދި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޓޫ .ްއޒަތްތެރި ރައީސް ގޮވާލަނީ. އި

. އަދި ދަތިކުރުުމގެ ފިަޔވަޅު އަޅަން ެވސް އިލާފަެއއްހަމަގައިމު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީްނނެއް އަދިެއއް ނޯންނާނެ ޮގވަ

ަވކިަވކި  ،ނީ ޙައްޤުތަކަށް އަަރއިގަންނަ ަވިކވަކި ފަރާތްތަކަށްގޮވާލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންސާ އަޅުަގނޑުމެން މި
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ނޑުމެން މިހެން ގޮވަ ނޑުމެްނ ގޮވާލަނީ. އަުޅގަ ލާއިރު އެަބ އިފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އަުޅގަ

ންތޯ. އެންމެ ލަތަށް މި އައިސް ެވއްޓުނީ ކީްއެވގެހާ ދިވެހި ޤަުއމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން ނިަކމެތި ،ވިސްނާލަންޖެހޭ

އޭނާގެ ކިބުުރވެރިކަމާިއ،  .ޔާމީނުގެ ާޖހިލީ ވެރިކަން ދިފާޢުކުރަންވެެގންهللا މީހެއްގެ ވެިރކަން ދިފާޢުކުރަންވެގެން. ޢަބްދު

އޭނާގެ ބޮާޑވެރިކަާމއި، އޭނަެގ ތަކައްބުރުކަުމގައި އޭނާގެ ވެރިކަން ދިފާޢުކުރާން ކޮންމެފަދަ ކަމެއް ވެސް ކުރާްނ 

އޮތީ. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ  ލަތަށް ޖެހިފައި މިހާމިއަދު ިމ ޤައުމު އަިއސް މި  ތައްޔާރަށް ހުރީތީވެ

ނަށް ންމީހު ބޭނުންކޮށްގެން ޙައްޤުތައް ހަނިކުރަމުންދަނީ. ސަތާރަ ސަތޭކައެއްހާ މީހުން ސިޔާސީ ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްގެން އެ

އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  .ވެރިެއއް ވެއްެޖއްޔާ މިހާރު އޮތީ ޖަލަށް ލާފަ ވާކުރަނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވެރިޔަކަށް ވާކަހަލަޢުދަ

މީހުންގެ  ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވަިއގެން އެ ،ބާނަިއެގންތަޤިއްލު މުއައްަސސާތަކަށް އަތްމިނިވަން މުސް

ގެ އަދި ޓެރަރިޒަްމެގ ކިންމަން ޓްރެފިޔުމިހާރު ޑްަރގު ޓްރެފިކިންެގ، ހި ޖެއަކީނީ. ދިވެހިރާއްލަމުސްތަޤިއްލުކަން ެގއްލުވާ

ރުކާރުްނ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުާކރުގެ އަތުްނ، ސަ ގެ ހަބަކަށް ހަދައިފި. މިކަށް ހަދައިފި. މަނީ ލޯންޑްރިންހަބަ

ނަޑއެިޅގެން ކުރަމުން  އަޅަން ޮގވާލީމާ މިދެން ބަޔަކު ހަރުކަށި ފިޔަވަުޅއަޅާން، ދަތިކުރުުމގެ ފިޔަވަޅު  ަފއި،ގޮސްކަ

މި ބިލު ލައިގެން އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގަިއ  .ވާލައިިފއޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްައޅަން ގޮފިޔަވަޅު ބުނަނީ ދަތިކުރުމުގެ

އަޅަން ޮގވާލަނީކީ. ބޭރުން. ދުންޔާ މައުމޫނު އްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެެރއަކުން ނޫން ދިވެހިރާ

ނޑައެިޅގެން ވިދާުޅވީ ވިދާޅުީވ ސެލެބްރިޓީސްޭއ ޮގވާލަނީ. މައްސަަލއެއް ރޑް ބްރޭންސަން ެވސް ކަ  ،ނެްތ، ރިޗަ

ޒަމް ބޮއިކޮަޓކަށް ތިމަންނާ ރި ުކރިއްޔާމުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓޫއިމުކުރަންޏާ، ނުޤާ ެޓއް އްވެ ޓިކުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޑިމޮކްރެ 

ނޑުމެން ހަދަނީމޭ. ލަގޮވާ ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ކޮންކަހަލަ ބިލެްއ ؟ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ ލައިގެންޯތ އަުޅގަ

ރޑް ބްރޭންސަން ިދވެހިރާއްޖެއަށް ައއުން މަނާކުރަނީ  ނުވަތަ ޔޫރަޕުގެ ިއއްތިހާދުން ރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުެގ  ؟ރިޗަ

ނޑުމެން އެ ަޤއުމުތަކާފިޔަވަޅު އަޅާނަމޭ ބުނީ ކޮން ބަޔަކަށްތޯ މި  .ނޑާލަނީތޯ؟ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްުގުޅން ކަ މާ އަޅުގަ

 ،އިމުކޮށް ޤާެޓއް އްޓިކު ވެޑިޮމްކރެ ،އިމުކޮށްޤާވާނީ މިތާނގައި ހެޮޔ ވެރިކަމެއް އޭގެ ބަދަލުަގިއ ކީއްތޯ  ؟އުނދަޫގވަނީ

هللا ދަނީ ޢަބްދު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ހަލާކުެވގެން މި ؛ންސާނީ ޙައްޤުތައް ނަގަަހްއޓައިއި

 ކަން ދިފާޢުކުރަންެވގެން. ޝުކުރިްއޔާ. ޔާމީނުގެ ޖާހިލީ ވެރިކަން، ެއންމެ މީހެއްގެ ވެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ުފވައްމުލަުކ އުތުރު ާދއިާރެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް.

 

 ކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހު ވާހަ
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ނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުިރމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި ވާ  މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ފަދަ ބިލެކޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ  ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތާރީުޚަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ

ައޅުަގނޑުެމންގެ މި ރާއްޖެއަްށ ހެޔޮ ވެިރކަމެއް ައއުމުެގ ސަބަބުން އެ  ،ޖޭގެ އަނިާޔވެރިކަމެްއ ނިމިދަނީ ދިވެހިރާއް މި

ބޫލުނުކުެރވިގެްނާދ ގައެކަން ބަޔަކަށް  ،ހިނދު ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީވަމުންދާ ،ހެޔޮ ވެރިކަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދެމެހެއްޓި

ނޑުމެންަނށް އެބަ ުސވާލުކުރޭ. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަްތވާ ެއއް މަންޒަރު. އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ ކޮަބއިތޯ މިއަދު ައޅުގަ 

ރުމަށް ތިމަންނަމެން ކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްެޖއަށް ދަތިކުންނަމެން ދިވެހިރާއްޖެ ބޮއިކޮޓުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތިމަ

ނުލާނޭ. އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީއަކުން ގޮަވއެއް  ،ބުނަނީ އަނެއް މެންބަރަކު މި ،ކުރާނަމޭ ބުނާއިރުމަސައްކަތް

 ؟އިލާައކަށް ނިސްބަތްވާ ބަެއއްތޯޢާތޯ ވަކި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ޮއޅިއްޖެ އެމް.ޑީ.ީޕއަކީ ވަިކވަިކ މެންބަރުން

ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ގޮތާއި  ލަން އެބަޖެހޭ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާމްދަނީ ލިބޭއިއަޅުަގނޑުމެން ބަލަ .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެބައިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައި  އެނޭގ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ތާއީުދކުރާ ބަަޔކު ތިީބ  ވާ ގޮތް. އަުޅގަ

މުެގ ފަތުރުވެރިކަ އިލާ.ންތިޚާބުގެ ނަތީޖާތަކަށް ބަލަފަހުން ނިމިގެންދިޔަ ރިޔާސީ އި ކަން. އެންމެކޮންތަނެއްަގއި

ދެނީ ތެޔޮހަމެކޭ  ޖާ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެމް.ޑީ.ޕީން މިހުރި ނަތީ ކުާރ ރަށްރަށުން ލިބިފައިއިންޑަސްޓްީރގެ މަސައްކަތް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހުިރ ވަކިަވކި ާކއެތިކޮޅު ވެސް  .ދަންނަވާލަނީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ އަުޅަގނޑު މި

ރުމުގެ ފިަޔވަޅު ކުެރއޭ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ދަތިކުީޕގެ ެމންބަރުން އެބަ މަސައްކަތް ދަމައިގަންނަން އެމް.ޑީ.

ލާ. ެއ އިަޓކައި ަތކުރާރުކޮށް އެަބ ޮގވަ ކުރުމަށްފަތުރުވެރިަކން ބޮއިކޮޓު ޖޭގެ ކުރެޭއ. ދިވެހިރާއް އަޅަން މަސަްއކަތް އެބަ

ނޑުމެން މަސައްކަްތ މިގޮވާލުން ުހއްޓުވާ ކުރަނީ. މީ މި ޤާނޫނުައސާސީ ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި  ލުމަށް ަޓކަިއ އަުޅގަ

ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ވަދެތިބި ކޮންމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ވާޖިެބއް އިނގޭޯތ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި

ކުރާ ހަލާުކކުރުަމށް ޓަކަިއ މަސައްކަތް މިއަދު. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަތުުރވެރިކަން ުނވަތަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިނާޢަތްތައް 

ްށ ީއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ، ިމއަދުގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޖީލަމީހުންނަކީ ޚާއިނުން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

ފަދައިްނ  ބޭގާރު އެންމެ އަނިޔާވެިރ މީހަކީ މުވެިރކަންކުރި އެންމެ ޚުދުމުޚުތާ އިފެނިގެންދިޔައީ ިދވެހިރާއްޖޭގަ 

ތުުރވެރިކަމުެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ޭއނަގެ ވަަށއިގެްނވާ ބަޔަކު ިދވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ މަސައްކަތްތެރިްނގެ އިްނަޑސްޓްރީ ހަލާކުކުރުމަށް ޓަަކިއ، އެންމެ ފަރުދަކަށް ޓަަކއި  ،އިންޑަސްޓްރީ 

ނޑުމެން ފަތުރުވެރިކަމު މަސައްކަތް މި ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ގެ އިންޑަސްޓްީރަގއި މަސައްަކތްކުރަނީ. މިއަދު އަޅުގަ

 ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ ހަދާވެހިރާއްޖޭގެ ހޮޓާތަކުން ބުކިންގޮވާލުްނތަކުަގއި ބަިއވެރިވާ ފަރާތްތަަކށް ދި އެފަދަ ،ގޮވާލަނީ މި

 މަަސއްކަތްކުރާ ުޒވާނުންނަށް މި  އިފަތުރުވެރިަކމުގެ އިންޑަސްޓްީރގަ ނުދެއްވާޭށ! އަޅުަގނޑުމެންފަރާތްތަކަށް ޖާގަ އެ

ބޭފުޅުން އެކަމަށް  ކުާރިއރު ތިްށ ޓަކައި މަސަްއކަތްއިލާތައް ނިކަމެތިކުރުމަޢާބޭފުޅުންގެ  ގޮވާލަނީ ތި

އަޅަނީ. ވަިކަވކި ފަރުދުންނަކަށް ނޫނޭ. މުޅި ޤައުމޭ މުގެ ފިޔަވަޅު ބޭފުޅުންނަށޭ މި ދަތިކުރު ވިސްނަާވވަަޑިއގަންނަވާށޭ! ތި



36 

 

ނޑަށް ޖަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ންގޭނެރެ އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ނުހިވު އްސާލުމަށް ޓަކައި މި މަސައްކަތްކުރަނީ. މިއަށްބަ

ވަނީ.  ނޫނު މުހިއްމު މިގާމާޔަތަށް ޓަކައި މި ހިދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،ވަނީ. އެހެންވީމާ ނޫނު މުހިއްމު މިގާމި 

ނޑުމެގާވަނީ. މި ބިލު  ނޫނު މުހިއްމު މިގާއްޖޭގެ އާމްދަނީއަށް ޓަކައި މި ދިވެހިރާ ންެގ ނޫނަކަށް ވެެގންދިޔައިމަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ަވކިކުރަން އެނގޭ ންނާއިތެރޭގައި ތިބި ާޚއިނު ދޭތެރޭގައި  ނެ އިނގޭތޯ. އެފަދަ ފަރާތްތަކާބާޣީން އަޅުގަ

މީ ިދވެހި ޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަްއޗަށް ވާޖިބެއް. މިކަްނ ކުރުމަށް ަޓަކއި ދިވެހި ހުރިހާ ަރއްޔިތުން  .ންޖެހޭނެފިޔަވަޅު އަޅަ

ނދިވެހި ސަރުކާރަށް ެއއްބާރުލުން އެބަޖެހޭ ދަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާަރީކ  ޑުމެްނނަށް ފެނިގެން މިދޭން. އަުޅގަ

 ދިވެހި ތާރީޚު ވެސް ދުށް އެްނމެ ވަރުގަދަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނީ ހަމަވެފަ. ައޅުަގނުޑ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ަވގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ޮގތުން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ަވގުތު މި

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދަށް.  އަރުވަނީ މި މިހާރު ފުރުޞަތު

 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ފަޒާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ްށ ދިވެހިރާއްޖެއަ، ކުރުމަށް ގޮވާލުާމއިއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓު އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދިވެހިރާ

ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފިޔަވަުޅއެޅުން މަނާކުރުމުގެ ޮގވައިލުުމގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްެވވީތީވެ ވިލުފުށީ

މި ބިލަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ގާނޫަނކަށްވެ  .ރިޔާޟް ރަޝީދަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އޮތީ  ސަބަބުތައް ވަރަށް ިގނަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި އިޤުތިޞާދު ބިނާވެފައި މި ތަންފީޛުކުރަމުން ދާންޖެހޭ ބިލެއް.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިާރއަށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ވެސް ކާންބޯން ކުރާ މަސައްކަތަީކ 

ކުރުމަށް ގޮަވއިލާ ކޮންމެ ން ބޮިއޮކޓުފަތުރުވެރިކަ ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިާރއާ ގުުޅންހުރި މަސައްކަތްތައް. މިހެންކަމުން

ަތކުެގ ޓުސޯމަލުކުރަމުންދަނީ ހަމައެކަނި އެ ރިއްލުމަކީ އަދި ފަތުރުވެިރަކމަށް ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްލުމެއް ތަޙަގޮވާ

އޯނަރުންނެއް ނޫން. ދިވެހި ނިކަމެތި ރައްޔިތުން. އެންމެ އާދަިއގެ ރަްއޔިތުން ވެސް ޭއގެތެރޭަގއި ޝާމިލުެވގެންދޭ. 

ވަނަ މާއްާދއަށް  27މި ބިުލގެ ސަބަބުން  ،ވަނަ ާމއްދާގެ ވާހަކަ މި މަޖިލީހުގަިއ ދެކެވެމުންދާއިރު 27އަސާސީގެ ނޫނުޤާ

ނޑުގެ ހިތުަގއި އުފެދޭ ސުވާލެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އެއީ  ؟އެޅިގެްނދަނީ ކޮންހުރަހެއްތޯ ،ދަނީ ކޮންހުރަހެއްތޯ  .އަޅުގަ

އް ނޫން. އެހެންކަމުން، ހެނޫނުއަސާީސގެ ރޫޤާދަބު ލިބިގެްނދިއުމަކީ މި އަކަށް މީހަކު ނުކުރާ ކުެށއްެގ ސަަބބުން މީހަ

ދިވެހރާއްޖެއަށް ަދތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅު އެޅުމަްށ  ،ތަކަށް މީހުން ނާންނަންޓުސޯރި ށް،ކުުރމައަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮިއކޮޓު

ބަބުންތޯއޭ ެއކަން ކުރަން އެ ބޭފުޅުން ށެްއގެ ސަކުެއއީ ދިވެިހ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ކުރި ކޮން ،ގޮވާލަމުންދާއިރު 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ގާނޫނުގައި  އެއީ ؟ދަނީންގޮަވއިލަމު ާމއްދާގެ މައްޗަށް މި ގާނޫނު  8ވެްސ އަޅުގަ
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ދެއްގައި ޤްޞަކަުމގައި ވީަނމަވެސް މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ާގނޫނެއް. މިއީ ވަރަށް ައޅުަގނޑުމެން މާތް މަ ބިނާވެފައި އޮތް

ނުޑ ދަންނަވާނީ. ފަރުދީ މިނިވަންކަން ައޅުަގނޑުމެން ކުރަ މާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ ވެްސ ހި މުންދާ ހަނގުރާމައެކޭ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  6މި ގާނޫުނގައި  .ޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވާން އެބަ ؛މި ގާނޫނު މިއަދު

ނޑައެޅިަފއިވާ އަގައި   ؛ެއއީ ނިސްބަތުން ،ކަުމގަިއ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވި ަނމަވެސް ދަެބއްއަދަބަކީ ބޮޑު އަދަބު ކަ

ތިޞާދާ ުގޅުންހުރި ރާއްޖޭގެ މަސަްއކަތްތެރިަކމާއި އިޤް ،ާރްއޖޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން  ،ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން

ރަނގަޅުކުރުމަށް ލާގައި މިކަން ކޮމިޓީގެ މަރުޙައް. އެހެންކަމުން، ެއ މައްސަލަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަ އަދަދެ

ނޑުމެން ގޮަވއިލާ ފަދައިން މިއައަޅުަގނޑު ޮގވާ ނޑުމެްނގެ އިޤްލަން. މާރާމާރީ ހުއްޓުމަށް އަުޅގަ ތިޞާދަށް ދު ައުޅގަ

ލުން. އެހެންކަމުން، މިީއ ކުރުމަށް ޮގވައިާލޮގވާމާރީއަކީ ފަތުުރވެރިަކން ބޮއިކޮޓު އެންމެ ބޮޑު މާރާ ،އަންނަ މާރާމާރީއަކީ

ަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ ިމ ބިލު ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ ގާނޫނަކަށްވެ ތަންފީޛުވުމަީކ އަޅު

 ލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަްނނަވާ އަޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުން އެޭދ ކަމަކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ިއއް ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރުޝުކުރިއް

 ޘްމާނަށް. ޢުމެންބަރު ޖަމީލް 

 

 ޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް  ގެމަނަފުށީ

ރާއްޖޭެގ ދިވެހި ؛ދު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މި ގާނޫނުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް މިއަ

ނޑު ފަތުރުވެރިކަން ބޮިއކޮޓު ކުރުމަްށ ގޮަވއިލުމާިއ، ދިވެހިރާއްެޖައށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅު ެއުޅމުގެ ގާނޫނުަގއި އަުޅގަ

 ؛ކުރުންލުތިއްދަ ބާހުމާއްދާގެ )ށ( ގައި ވިަޔފާރީގެ  ވަނަ 5މި ގާނޫނުަގއި  ،ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއް ޕޮއިންޓަކީ

ނޑަށް ފެންނަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވިަޔފާރިވެރިން މި ވިަޔފާރިވެރިން ވިޔަފާރިކޮށްފާނެ  މިސާލަކަށް ،ބައި އަޅުގަ

ވަންޏާ އުސޫލުތަކެްއ  ކުރެވޭނެ ކަމަށްތިލުން ކުރާ ިވޔަފާރިއެްއަގއި ބާމީހަކު ގުޅިގެ އެިކއެކި ޕާޓްނަރޝިޕް ހަދައިެގން ދެ

ނަޑއެޅިފަިއ އޮ އަހަރަށް ޖަލަށް ލުން. އަޅުަގނޑަްށ  10އެއާިއއެކު ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން. ދެން ހަމަ ންނަންޖެހޭކަ

ުވރެ ބޮޑު ނޫން އަދަދަކުން  ން ރުފިޔާއަށްއަމިލި 10ވަންޏާ  ކަމަށް އަހަރަށް ޖަލަށް ލެވޭ 10ފެންނަނީ 

މީހުންނެއް ނޫން. ހަމައެާއއިެއކު މި  ގެން ުއޅޭރިމަނާކުރެވެންޖެހޭނެ. މި ކަންތައްތައް މި ކުރަނީީކ ފަިއސާ ނެތިޖޫ

ނޑަށްފަ ަގއިގާނޫނު ތިޞާދީ އިޤް"ފެނޭ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް،  ތުރުވެރިކަން ިމހެން އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި ައޅުގަ

 މީހުން ގޮވައިލާނީ މި ރަކާތްތަކަށް ބޮއިކޮޓްކުރުން" މި ލަފްޒަށް ބަދަލުކޮށްލަން. ސަބަބަކީ މާދަމާ ކަންނޭނގެ މިހަ

 .އީސްނުކުރުމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރަ ރަކާތެއް ބޭނުންހަނޫނީ އިޤުތިޞާދީ އެހެން  .ނުކުރުމަށްއި މަސް ބޭނުންރާއްޖޭގަ 
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ގައި ރިަޗރޑް، ސަފުހާވަނަ  46ވަނަ އެޑިޝަްނގެ  5201ރިޒަމް އިންޑަސްްޓރީގެ ނިއުސް ޕޭޕަރުގައި ގްލޯބަލް ޓޫ

ރޑް ލިުޔއްވާަފއި މި އޮންނަނީ ދު ކަންތައްަތްއ ކުރުުމގެ ޔޭގެ ޤައުމުތަުކގައި ބޮއިކޮޓުނިމަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ ރިޗަ

ަވނަ އަހަރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ  2008ލާފަިއ އެަބއޮތް. އިގެ ވާހަަކއަށް އަލިއަުޅވަގޮތުްނ ރާއްޖޭ ބެހޭ ކުރިއަށްދިޔަ ގޮތާ

ތަފާތު  ،އް ފަތުރައި އޭރުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެިރކަން ވައްޓާލުމަށް ޓަކައި ދޮގު ވާހަކަތަ

ާޢއިލާ  1500ކަމާއި،  ޓެއް ބަންދުކުރަންޖެހުނުސޯރި 5ރުުމގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން އެިކއެކި ކަންަތއްތައް ކު

ސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ބޭރުަގއި ތިިބ އެތައް ކުދިން އަނބުރާ ހާކުިދން މަތީ ތަޢުލީމު  345މާިއ، ނިކަމެތިވިކަ

ކަމާިއ މި ރިަޗރުޑގެ  އަްށ ތިރިެވގެންިދޔަ 25ުޓތައް %ސޯންސީަގއި އޮތް ރިއޮިކއުޕަ 80، %އަންނަންޖެހުނުކަމާއި

ރާއްޖޭަގއި ވެރިކަްނކުރުމަށް  ކުރަނީ ކީއްވެެހއްޔޭ މި ވާހަކަިއަގއި ފާހަގަކޮށްފައި ެއބައޮތް. އަދި ރިަޗރޑް ުސވާުލ މި

ލައިެގ ދޮންކު ،ރެއިން ބޭރު މީސްމީހުންތެމީގެ ،ޓަކައި ަވކި މީހަކު ހޯދުމަށް ޓަކައި ބަޔަކު މީހުން މަސައްކަތްކުރާއިރު 

ރޑް ަބޔާންކޮށްފައި މި އޮންނަނީ، ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީމީސްމީހުން މި އިންވޯލް ެއއީ  ،ވަނީ. އޭގެ ޖަވާބު ެވސް ރިޗަ

ަވިއ ވަކި ދީނެއް ާރއްޖެއަށް ގެނަުއމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ބައެކޭ. އަދި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތް ފިޔަ

ރާއްޖޭގަިއ ދިރުއުޅޭކަށް ވެސް ބޭނުމެްއ  ވެރިަކންކުރާ މީހުން މިމަސަްއކަތްކުރާ ބަެއކޭ. އަދި  އެހެން ގޮތެއް ހޯދަން

ރާއްޖޭގެ  ރާއްޖޭަގއި ޝަުރޢީ ނިޒާމެއް، މި ރާއްޖޭަގއި ަރއީސެްއ، މި ރާއްޭޖގައި ސުޕްީރމް ކޯޓެއް، މި ނުވެއޭ. މި

ާރކަށް ބޭނުމެްއ ކުމީހުންގެ ތެރޭގައި ެވސް ވެރިކަންލައްކަ ފަންސާސްހާސް  ތިންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް އަދި ޚުދު 

އުޅެނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ބޭރުގެ ެއކި ޤައުމުތަކުން  އިނގޭ. މީގައި މި މީތި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ، ނޫނޭ. އެހެންވީމާ

ީއސް، ވޭ އިްއޒަތްތެރި ރަ ތެރޭަގއި ެއބަގެން ހަލާުކުކރުމަށް ޓަކައި. މީ ގުިޅގެން ކުރާ މަަސއްކަެތއް ާރއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަ

ޓުތައް ވެސް. ސޯކި ކުންފުނިތައް ވެސް، އެކި ރި ކުާރ އެިކއެކި ަޤއުމުތައް ވެްސ، އެއަޅުަގނޑުމެންނާ ކޮމްޕީޓު

، ގެން މިކަންަތއް މި ުކރަނީ ބޭރުމީހުން. އެހެންވީމާމަދު ބައެްއގެ ބޮަލށް އެރި ،ޙަޤީޤަުތގައި ިދވެިހ ބައެްއގެ، އެހެންވީމާ

 ،ޚާއްޞަކޮށް ދޮންމީހުންގެ ،ވަކި ޤައުެމއްަގއި ވަކި ގޮަތކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންަތްއތައް ބައްޓަންކުރުމަށް ޓަކައި 

 އެ އުސޫލު މި  ،ވާތީ ރާއްޖެއަށް ގެނައުަމށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ަބޔަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ޔޫރަުޕގެ އެކި ޮގތްތައް މި

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ގާނޫނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ، ކުރަނީ. އެހެންވީމާ ރާއްޖެއަށް ފެތުރުމަށް މަސަްއަކތް މި ައޅުގަ

ގާނޫނެއް. މި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮުޑ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ. ާޚއްޞަކޮށް ައޅުަގނޑުމެންެގ 

އި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ރަކާތްތައް ހަލާކުކުރުމަށް ޓަކަހަތިޞާދީ އިޤް ،ރިޒަމްރާއްޖޭގެ ޓޫ މި

ނޑުމެން ތަކަމަށް އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ވީހާވެސް ައވަހަ ލިބިގެންދާނެ ކުރުން އެަބ ގުދީސްކަށް މި ގާނޫނު އަުޅގަ

 މި  ،އަްށ ައޅުަގނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ެއއީ ަރއީސް ޔާމީން އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން ފެނޭ. އދ.

އޭތި  ،ނަމަ ރާއްޖޭަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ރަީއްސ ނަޝީދަށް ގެއްލިަފއި ހުރި ޙައްޤެއް ހޯދުމަށް ޓަަކއި ޙައްެޤއް ެގއްލިފަިއވާ
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އެ  ،ނަމަ ރައީސް ނަޝީދަށް ަޙއްޤެއް ގެއްލިފަިއވާ ،އޮތީ ގަލަމުން ފާހަގަކޮށްަފއި މިސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްަފިއވޭ.  ވަރަށް

 ދަނީ.  އްުޤ ހޯދުމަށް ޓަކައި މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށް މިޙައްޤެއް ހޯދައިދޭށޭ. އެ ޙަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މު

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ޤާދިރު ވާހަކަދެއްެކވުން:މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލް

ނޑުމެންގެ ކުރިމަްއޗަށް ހުށަހެޅިފައި މި ރާއްޖޭގެ ވާ ދިވެހި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު އަުޅގަ

ލު ލުން މަނާކުރާ ބިރުމުގެ ފިަޔވަޅު އެުޅމަށް ގޮވާކުރުމަްށ ގޮަވއިލުމާިއ، ދިވެހިާރއްޖެައށް ދަތިކުފަތުރުވެރިކަން ބޮިއކޮޓު

ނުޑ ޝުކުރު ދަންނަވަްނ.  ޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީތީ ވިލުފުށީމި މަ ދާއިާރގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަށް އަުޅގަ

މުންދާ މި ބިލަކީ މިއަދު މި ޤައުމަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ދު އަޅުަގނޑުމެން މި ބަހުސްކުރަމިއަ .ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

ހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތަކު ކުރުމަށް އަބަދު ތިމާ ހިތް ރިޒަމް ބޮިއކޮޓުން ޓޫދެކެން. އަދި އަޅުަގނޑުމެ ބިލެއްކަމުަގއި

ނޑު ދެކެން. އާދެ، ބައެްއ ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅަްށ ގޮވާ  ޮގވުމަކީ އެީއކީ ކޮްށގެން ވެވޭެނ ކަމެްއ ނޫންކަމުަގއި ެވސް އަުޅގަ

އިނގޭތޯ. އދ.ެގ މާނަޔަީކ  އދ ،އދ ؛އަރާަވޑަިއގަންނަވާ ގޮުތގައި އދ.އިން އަބަދުވެސް އދ.ެއއްގެ ވާހަކަ 

ދޭހަކޮށްދެނީކީ. އދ.ގެ މާނަޔަީކ  އިންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަނިާޔެވރިކަމުގެ ދައުލަތްތަުކގެ ވާހަަކއެއް ނޫން އޭގެ މާނަ

ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންވީ އދ.ައކީ ެވސް ، ދެެކވެނީ. އެހެންވީމާ ިއގައި މިލަތްތަެކއްގެ ވާހަަކ މި ވާހަކައެުކވެރި ދައު

ނ، ކަށް ކިާޔ ނަމެއްކަން. އެހެންވީމާ ވެރި ދައުލަތްތަކަ އެކު  ޑުމެންގެ ެވސް ހުންނާނެ ެއގޮތުން ބަލާއިުރގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ވަންތަވެިރކަމެއް. އެެހންވެއްޖެ ކަމަކާއި ައޅުަގނޑުެމންގެމިނިވަން ްއޔާ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އަޅުގަ

ނޑު ެއްއ އަތިޞާދު ބިނާވެފައި މިވާ މައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤް ، ރިޒަމް. އެހެންވީމާސާސްގެ ތެޭރގައި މި ހިމެނެނީ ޓޫގަ

 ޮގވުމަކީ ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ގާނޫނީ ގޮތުން އެކުރަްނ ގޮވާ އިކޮޓު ރިޒަމު ބޮފަހަރަކު ޓޫ ތިމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ

ނޑުމެން މި، ލިބެންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ ދަބުއަމީހަކަށް ހަރުކަށި  ބަހުސްކުރެވޭ ބިލަކީ މީގެ ޒާުތަގއި  މިއަދު އަުޅގަ

ސް ވެފައޭ. ވަނީ މާ ފަސްވެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަްށ ފުރިހަމަ އަދި މިއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަދި މިކަން މި

އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ހިތަށްއަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިންކަމް ލިބޭ ހުރިހާ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ތިކުރުމުގެ ފިަޔވަުޅއަަޅން ޮގވާޮގވުމަކީ ދުނިޭޔެގ އް އޭެގ މަްއޗަްށ ބިނާވެފަިއވާ އެ ކަްނކަމަށް ދައަސާސްތަކެ 

ންތަވެިރކަމަކާއި ދިވެހިްނެގ ރަޙުގައި ެއއީ ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވެސް އަމިއްަލވަސްމަ

ނޑުމެްނެގ މުހިއްމު އަސާސްތަކެއްގެ މައްސަގާ ޤައުމުގެ އާބާދީ  ،ޗަށް އެކުެލިވގެން ދިރިއުޅެމުންދާފަތަާކއި އަުޅގަ
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ނޑު ދަންނަވަން މި .ސްްއޒަތްެތރި ރައީއިިވޔަްސ ޤައުމެއް. އާދެ،  ކިތަންމެ ކުޑަކަމުަގއި އުޅޭ ވާހަަކއަީކ  އަުޅގަ

ރިޒަމް ހަރަކު ޓޫފަ ވިޔަސް ހަމަ ތިމާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ ން ދިވެހިންގެ ގޮތުަގއި ތިބެ ފިކުރު ތަފާތުވީ ކަމުގައިދިވެހީ

ނޑު ިމކަމަށް ޓަކައި ހަމަ ކުރަން ޮގވާބޮއިކޮޓު ޮގވުމަށް ާގނޫނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ފިޔަަވޅު އަޅަންޖެހޭނެ ވާހަކަ. ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުެގ އިންކަމް ދަށްވީމާ ހަމަ  ނޑުމެން އަޅުގަ ފުރިހަމަޔަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަ

ނޑު ފުރިހަމަ ،ވާނީ. އެހެންވީމާނޑުމެންނަށް ދަތިއަޅުގަ  ނޫނެއް ކަމުަގއި ވެްސ ގާށް ތާއީދުކުާރ އަމި ގާނޫނަކީ އަުޅގަ

 ދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއި ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މަށް. ސީލް ނަޞަފައި

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ސީލް ނަޞަކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައި 

ކުރުމަށް ރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓު ވާ ދިވެހި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިީއ  ؛ލުން މި މަނާކުރާ ބިލުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަްށ ގޮވާތިކުގޮަވއިލުމާިއ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަ

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ތާއީދުކުރާ ގާނޫނެކޭ. ޙަޤީޤަުތގައި އެްއވެސް އިރެްއގައި އެްއވެސް ދުަވސްވަެރއްަގިއ 

ލުމަކީ ެއއީ ެއްއެވސް ބަޔަުކ ޮގވާ ެއޅުމަށް ރާއްެޖއާިއ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިކުރުުމެގ ފިޔަަވޅު ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ތިޞާދީ ން އަންނަންވީކީ. އިޤްރިޒަމެްއ ނޫނޫން. ޙަޤީޤަުތގަިއ މީގައި ޓޫ އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންނާެނ ކަމެއް

ތިޞާީދ ނުވަތަ ެއއްެވސް ިވޔަފާރިައކަށް އެތެރެއިން ވެސް އަދި ހިރާއްޭޖަގއި ކުރާ އެްއވެސް އިޤްދިވެ ތައް.މަސައްކަތް

ސް ެއއްެވސް ަވރަކަށް ހުރަސްއަަޅއި ނައްާތލުމަށް ޓަކައި ެއއްެވސް މަސައްކަެތއް ކުރުމަކީ އެީއ ބޭރުން ވެ

ށާއި އަޅުަގނޑުމެން ބަލަިއގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުން ވެސް އޭގެ ނިކަމެިތކަން ލިބިގެންދާނީ ޤައުމަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި، ރައްޔިތުންނަށް. އެހެންވީމާ ާރއްޖޭގެ ދިވެހިން ރަްއޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ ެއއްވެސް ަބޔަކު ައޅުގަ

. އަދި ފަހުން ވެސް އެގޮަތކަށް ނޯންނާނޭ ިރން ވެސް ކޮށްފައި. ކުެވސް ދުަވސްވަރެްއަގއި ނުކުރާނޭމިފަދަ ކަމެއް ެއއް

ނޑުމެން މިފަދަ ކަމަކަށް ކަމެްއ މަނާކުރުމުގެ ވާހަކަ ދަްއކަމުންދާއިރުނުކުރާނޭ  ަގނޑުމެން ަސއްތައިން އަޅު ،. އަުޅގަ

ނޑު ަލންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެްސ މެން ތިބެ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްެގ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެން އެބަދޭ އެިކއެކި ސޯޝަލް  ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ އެބަހުރި. ހަމަ އަޅުގަ

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި މަލާމާތްކުރުުމގެ ކަންތައްަތއް. މިއީ ވެސް  ބޮޑަށް އިސްލާމްމީޑިޔާތަުކގައި ވެސް ވަރަށް 

 ސް މައްސަލަެއްއގެ ގޮުތަގއި އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބަލާފައި އަ ރަްށ މުހިއްމުކަމެއް ވަރަށް ސީރިއަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ވަ
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ނޑުމެންނަށް ކުރެވެން މި ހާ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރި ހުރިހު ކަންތައްތައް މަނާކުރަން ައޅުގަ

ނޑު  ނޑުމެން ،ބޫލުކުރަނީ ކޮންެމ މެންބަރަކީ ވެސް ގައަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ ައޅުގަ ކޮންމެ މެންބަރަުކ  ގެއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ަރއްޔިތުންނާިއ ޤައުމަށް. އެހެންކަމަްށވަންޏާ ކުރީަގއި މިދެން ނެވި ގޮތަށް ވެސް އެންމެ ހެޔޮއެދޭީނ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  މިފަދަ ކަމެއް އޮވެގެން އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ގާނޫނު ފާސްވެގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ ތަރައްޤީާއއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ އި ،ކުރިއެރުމަށް އްލެއް ޙަވާނީ. މިކަމަށް  ދު ވަުރގަދަެވގެްނދިޔުމޭ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަަކށްޤްތިޞާއަުޅގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހޯދުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ނި ންމުމެއް ނިންމުމަކީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ބްރާހީމަށް. އަޙްމަދު ރަޝީދު އި

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ނޑު ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުާރ އުޅޭ ބިލަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މި ކީ އަޅުގަ

އްޖެއަށް ދީ ގޮތުން ރާޞާތިމަާށއި ނުވަތަ އިޤް ރުކުޓުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮދިޔުމުބިލު ފާސްވެގެން ބިލެއް. މި

ކޮށް ފިަޔވަޅުތަެކްއ ޞަމެދު ޚާއް ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކާ ،މެދު ލާ ފަރާތްތަކާއިދަތިކުރުމުގެ ފިޔަަވޅުއެޅުމަްށ ގޮވަ 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު އަޑުއިިވގެްނ މި އަީކ ޔާ ދަނީ އަނިޔާތަނެއްގެ ވާހަކަ. ޙަޤީޤަތުގައި އަނި އެޅިގެންދާނެ. އާދެ! އަުޅގަ

ِكنَّ النَّاَس  .ތަޢާލާ ވަީޙކުރަްއވާފަިއވޭهللا ަގންނަ އެއްެޗއް. އިއިންސާނާ އަމިއްަލއަށް ހޯދަ ـٰ هَ اَل يَْظِلُم النَّاَس َشْيئًا َوَل إِنَّ اللَـّ

އެަބއިމީހުން  ،. އެބައިމީުހން ކީއްހެއްޔޭ އޭއަނިާޔވެރިެވވޮިޑގެންނުވެ هللا މީސްތަކުންނަށް  ހަމަކަށަވަުރން،  أَنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ 

ވޮިޑގަތުމަކުްނ ވެ ގެ އަިނޔާވެރި هللاދަނީކީ  ނަަރކައަށް ދާ މީހަކު ނަރަކައަށް ،. މާނައަކީއޭ އަމިއްލައަށް އަނިޔާ ލިިބގަނެ

މީހާގެ  ނޫން. އެއީ އެ ނެއް ގާނޫނުގެ އަނިޔާވެިރކަމަކުންޖަލަށްދާ މީހަކު ދާނީކީ ވެސް  ،ނޫނޭ. އެހެންވީމާ

ައޅުަގނޑުމެން ވިސްާނލަންޖެހޭ ދުނިޔެއަކީ އަދި ެއންމެ އިންސާފު ލިބޭ ތަނެއް  ،ސްކަމުން. އެހެންނަމަވެ އަނިާޔވެރި

ރިޒަމް ވިޔަފާިރ ޓޫ ންލަށް. އަދި ިދވެހި ސަުރކާރުބި ައޅުަގނޑު ވަރަށް ާތއީދުކުރަން މި ، ންވީމާނޫންކަން. އެހެ

ބަސް ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެާއއެުކ ސާ ގެންދަވާ މަސައްކަތުން ަހމަ އައްސަރިބަހާއިއެުރވުމަށް ޓަކައި ކުރަްއަވމުންކުރި

ގައި ސަރުކާުރ ނތާ ށް އޮތްއަދާއިރާއަށް ވެސް ކުރި  ރިޒަމްގެ އަސަރު އަޅުަގނުޑގެމި ފުރުޞަތުގައި އެ ޓޫ

ނޑުމެްނގެ ދާއިާރގެ ހުރިހާ  ،ގެންގޮސްެދއްވުަމކީ މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތަށް ބަރާބަރަށް ގެންގޮސްެދއްވުމަކީ އަުޅގަ

ެގ އޮތް ރިސޯޓު ންދޫަގއި ހައްަދވަން ނިންމަވާފައިވާހުޅިޔަދަންނަވަނީ ތުބުރިާއއި  ންގެ އެދުމެއް. އަުޅަގނޑު މިރައްޔިތު
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ނޑު ދަންނަވާނީ އިޤްތި ައޅުަގނޑުމެން މިކަމުގެ އުއްމީދުގަިއ އެބަ، ވާހަކަ. އެހެންވީމާ ދީ ގޮތުން ޞާތިބީމު. އަޅުގަ

ރައްޔިތުންނަށް ހުތުރުވާ،  ،ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދެރަވާ ވެސް އަދި ިއޖުތިމާޢީ ގޮތުން ށްކޮންމެ ކަމަކަ

މީހުން ތެރި ދިވެހި ދަރިއަކު ނުކުރާނޭ. ފަނާކުރަނިވި ޞްއެްއވެސް ކަމެއް އެްއވެސް އިުޚލާރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުން ލިބޭ 

ހަމަ ބިނާކުރާ ވާހަކަ.  ،މީހުން ދައްކާނީ ކުރާ ވާހަކަ. ގެއްލުންދޭ ވާހަަކ. އެކަމަކު ބިނާކުރާއަބަދުވެސް ދަްއކާނީ ފަނާ

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިައދުގެ، ށްދާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާއަކުރި  ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ފަނާކުރުމާ އަދުގެ ސަރުކާރަކީ ،އަުޅގަ

 އެދި  ލިބުންދުަވހަށް ކުރިއެރުން  ދުވަހުން އަނެއް  ބިނާކުރަިނވި ަސރުކާރެކޭ. ިދވެހި ސަރުކާރަްށ ެއއް ،ދުރުހެލިވެ

 ލައިކުމް.ޢައަޅުަގނޑު ދުޢާކުރަން. ވައްަސލާމް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑމެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ނޑައްތުހިސާބަށް އަޅުގަ  14ލަ ކުިރއިރު ޖުމުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކަ

ތެރި މެންބަރަކަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިގެްނ ޒަތްދަންފަޅީގަިއ އިތުރު އިއް  ދައްަކވާަފއިވޭ. ދެން މިމެންބަރަކު ވާހަކަފުޅު

ވެްސ  10:30ހިސާބުން  މި ،ބޫލުކުރެވޭތީގަގޮތުން ނެތް ކަމަށް  ދެްއކެވޭނެ ޖާަގއެއް ގަޑި މިހާރު ދަތުރުކުރާވާހަކަފުޅު

ނޑު  އްކޮށްއެ ވުމާހަމަ    ގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅްއ އަރުވަން.މިނެޓު  30އަުޅގަ

 

 ]ށް އަ 11:01އިްނ  10:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދަނީ.  ށް މިއަށްގެންދަން ކަމަށް. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަ ައޅުަގނޑު މިދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރި .الس الم عليكم

ނޑައަޅަން. އެންމެ ފަހުބަސް އިްއވުމުގެ ފުރުޞަތުއާދެ! ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މިހާރު ނިމުނީ ކަމުގަ ވަީނ  އި ކަ

ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިދވެހިރާއްޭޖެގ ، ދޫކޮށްލައްވާފަ. އެހެންވީމާ

އެޅުމަށް ގޮވާލުން މަނާކުރާ ބިުލގެ، ކުރުމަްށ ގޮވާލުާމއި ދިވެހިާރއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅު ފަތުރުވެރިކަން ބޮިއކޮޓު

 ގުޅޭގޮތުން ަނގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ވޯުޓގެ ަވގުތުަގއި ޮއންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަަވން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ބިލާ

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ންކަން. ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަ ،8 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ވަނަ ާމއްދާ އިޞްލާުޙކުރެްއވުމަށް ެއދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  120ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ  -8.1

ތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު އްމު ކޮމިީޓން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެިވ ގޮއާ ،ރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުރިޔާސަތުގެ ފަ

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުުވނު. މި ރިޕޯޓަށް ެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ލިބިފަެއއް ުނވޭ. ަގއި އިްއޒ2015ަބަރު ޮއކްޓޫ 12

އްމު ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު، ކެލާ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ އާލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މި ރިޕޯޓު މަޖި

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުޢާރިފް. އި

 

 ރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ކެލާ ދާއި

ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާުޙކޮށްދެްއވުމަށް  120`. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ 

ނޑުމެން ނިންމި ގޮތުެގ  ،އަށް ފޮނުއްވި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށްއްމު ކޮމިޓީއާ ަވޑަިއގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެދި ައޅުގަ

 ޓު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ. ރިޕޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްުމ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މުޤަްއރިރަށާއި އިްއޒަތްތެރި ނައިުބ އާތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ނޑައެޅިފައި މުޤައްރިރަށާއި އިްއޒަތްތެރި ެއހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު  ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

 29މިނެޓު  14އަށް ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީ 59މިނެޓު  28ށް އިރުގެ ވަގުތު. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަގަޑި  1ލަ ވަނީ ޖުމު

 3ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް  18ނެޓު މި 3އަށް ސިކުންތު. އެްމ.ޑީ.އޭ  15މިނެޓު  7 ޕާޓީއަށް ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ

ލަން. މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 3ނަށް އަކަށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރންވަކި ޕާޓީ މިނެޓު.

ކަމުގައި  ސްގެ ަވގުތު މަރުޙަލާ ނިމުނީހުަފއިނުވާތީ ބަ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ެއްއވެްސ މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެން

ނަޑއަޅަން.   ންނަވަން.ވެސް ދަ ަވގުުތގައި އޮންނާނެ ވާަހކަ ރިޕޯޓާ ގުޭޅޮގތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދު ވޯޓުމި ކަ

ވަނަ  3ގެ (ގްރިޓީ ކޮިމޝަނުގެ ގާނޫނުނެޝަނަލް އިންޓެ) 2015/27. ގާނޫނު ނަންބަރު 8.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  {8.2}

ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ޓަަކއި ެއ އުފައްދާފަިއވާ ނެޝަނަލް އިންޓެ  މާއްދާގެ ދަށުން

ފައިވާ ނަންފުޅުތައް މިނިވަން މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާ  ވަނަ މާއްާދެގ )ށ(ގަިއވާ ގޮުތގެ 11ނޫނުގެ ގާ

 ބަރުއޮކްޓޫ 12ރިޕޯޓު އްސަސާަތކުގެ ކަންަތއްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި އަމު

ަވއިދެްއވާނީ މިނިވަްނ ވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނ2015ު

ރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ަތކުގެ ކަންަތއްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިމުއައްސަސާ

 އަރުވަން. އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. އިއިމެންބަރު ޙުސަ
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 އިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:މާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަސްފަރެ

ގެ (ގްިރޓީ ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުނެޝަނަލް އިންޓެ ) 2015/27ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ޢައްޔަންކުރުމަށް ަޓކަިއ ެއ ގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ މެންބަރުން ަފއްދަވާފަިއވާ ނެޝަނަލް އިންޓެ ތިންވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން އު

މިނިވަން  ،މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާަފއިވާ ނަންފުޅުތައް ވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގައި  11ނުގެ ގާނޫ

މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން ދިރާާސކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު އަޅުަގނޑު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. އަދި މިނިވަން 

 މިީޓގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ދެއްވި އެއްާބރުލުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ ުމޤައްރިރުގެ ނަމުަގއި ޝުކުރު މުއައްސަާސގެ ކޮ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މުަޤއްރިރަށާިއ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުަގއި މިނިަވން މުއައްސަސާަތކުެގ ކޮމިީޓެގ ިއއް

ދަންނަވަން. މި  ނައިބު މުޤައްރިރަށާއި ިއއްޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއުކ ޝުކުރު

ނޑަެއޅިފައި ވަނީ ޖުމު  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް  5ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ސްގެ ވަގުތު.ހުމިނެޓުގެ ބަ 30ލަ ރިޕޯޓަށް ކަ

ައކަށް މިނެޓު. ވަިކ ޕާޓީ 5މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭއަށް  5ރީ ޕާޓީއަށް މިނެޓު. ޖުމްހޫ

ނުޑ މިހާރު މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 5ނަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ލަން. )ވަގުުތކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

މް އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ އްެކވުމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެ

 ޝަރީފަށް. 

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ފަދަ މުހިއްމު ކޮމިޝަނަކަށް ބޭފުޅުން ރި ރަީއސް. އާދެ! ނެޝަނަލް އިންޓެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

މިފަދަ ކޮމިޝަނެއް  .ނެ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރަށް ބޮަޑށް ވިސްނަިއގެން ކުރަންޖެހޭޢައްޔަންކުރުމަކީ ވަ

ލިއްޔަތެްއ. ކުީރގައި އޮތް ދެ ކޮމިޝަން އެްއޮކށްގެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އޫވެްސ ބޮޑު މަސް ލިއްޔަަތކީ ވަރަށްއޫމަސް

ފަދަ މުހިއްމު އިދާރާތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ  އެހެންކަމުން، ކަސްޓަމްސްާއިއ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ނޑު އުއްމީުދކުރަނީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި މާކްސް ެދއްވާަފއި ހުރި  ޒިންމާ އެޅިފައި އޮތް ކޮމިޝަނަކީ މިއީ. އަުޅގަ

ހުރި. އިްއޒަތްތެރި ވެސް ލިބިަވޑަިއގެްނފައި އެބަ 90ގޮތަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް. މީގެތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުްނނަށް 

ޔަންކުަރއްާވއިރު ިސޔާސީ މިފަަދ ކޮމިޝަނަށް ބޭބޭފުޅުން ޢައް ،ެވސް އަޅުަގނޑު އެދެނީ މަޖިލީހުގެ ކިބައިން

ލިއްޔަުތ އޫެއ ބޭފުޅުންގެ މަސް ،ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ،ތިބޭ ަފއިަވކިކޮަޅކަށް ޖެހުމުން އެއްކިބާވެ އިބާޞުތަޢައް
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ކަމުގައި  ފަދަ ޤާބިލު ބޭފުޅުން ނެތި އަދާކުރަްއވާނެ ިރކަމާ އެކު ެއއްެވސް ކަހަލަ ބިރުކަމެއްއިންޞާފުވެރިކަާމއި ޢަދްލުވެ

އަދި ސަރުކާުރގެ މުހިއްމު  ،އްސަސާަތކަށްއަ. ިދވެހި ދައުލަތުެގ މުހިއްމު މުވުން. މިއީ ވަރަށް މުހިއްުމ ކަމެއް

ލިްއޔަުތ އޫނެވި ފަދަ ކޮމިޝަންތަކުގެ މަސްންދެމެހެއްޭޓނީ މި ދެ ،މަސައްކަތަށް އިތުބާރު ރަްއޔިތުންގެ އުފެދި

އެ ބޭފުޅުންގެ ވާޖިބުތައް  ،ކަމަށް ކަމޭހިތާ  ،އަދާކުރެްއވުމުަގއި ކޮމިޝަނަްށ ޢައްޔަންކުެރވޭ ބޭފުޅުންނަކީ އިޚްލާޞްތެރި

ފަސްޖެހުމެއް ނެތި  ،އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒަށް ބޯލުމެއް ނެތި ،އަދާކުރުމުަގއި ވަކި ފަރާތަަކށް ނުޖެހި

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިހާރު މި ވަޒީާފއަދާކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ވެްސ  ުދވަހަކު ،އޮތީ ވަރަށް ބޮޑު ަކމުގައި ވެގެން. އަުޅގަ

. މުޅި ޤައުމުގައި އޮތީ ފިތުނަެވރިކަން. ސިޔާސީ ފިކުރުަގއި ޑު ބައިބަިއވުންތަކެއް އުފެދިފަފަދަ ސިޔާސީ ބޮ ނުދެކޭ

ނޑުމެން ނެޑމުންދަނީ. މި ނެއް ބަަޔކާ މޫނުއެއްަބޔަކު އަ ޖެހިގެން އަޅުގަ ކަންކަމަކީ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް.  ކެ

ނުޑމެންގެ ޤައުމުން މިހާރު މި ެއއް ހަލާކުވެިދޔަ މުޖްތަމަޢުތަމީެގކުީރގައި ވެސް ބަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުން އަޅުގަ

ކަލްކުުޓގެ އުމުތައް، ޫނނިއްޔާ ކެންބޯިޑއާ ގޮސްަފއިވޭ. މިސާލަކަށް ރުވާންޑާ ފަދަ ޤަންކަން ފެނިގެންފެންނަ ޒާތުގެ ކަ

ބޮޑުވަމުން ގޮސް ެއއްބަޔަުކ ބު ޮބޑުވަމުން ޞަިއވުމާއި ފިތުނަާޔއި ޒާތީ ތަޢައްއެ ަރއްޔިތުންގެ ެމދުގައި ަބއިބަ އި.ޒަމާނުގަ

ގެންިދއުމަށް  ލަޙަތު ެއކުލެޭވ ކަްނކަމުގަިއ ކުިރއަށްޞްއުުމގެ މަަމސައްކަތްކުރުމަށް މުިޅ ޤަ އިއަނެއްބަަޔކާ އެުކއެީކގަ

ނޑުމެން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖި ރައްޔިތުްނެގ  ،މާޔަތްކޮށްހިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތަްއ ދަތިވަނީ. މިއީ އަުޅގަ

ައވަްސ  ،ައވަސް ިފޔަވަޅުަތކެއް އަަޅއި އި،އިިސއްޔަތުން ފުންކޮށް ވިސްނަ ހަތުން ބަސްބުނަން ތިބޭ މީހެއްގެ ފަރާ

ނޑު ހިފައްލުތަކެްއ ހޯދަންޖެޙަ ގްރިޓީ ކޮމިޝަން ފަަދ ލުކުރާ ގޮުތަގއި ނެޝަނަލް ިއންޓެބޫގައި ޮއތް ކަމެއް. އަުޅގަ

އްސަސާަތކުެގ މައްޗަްށ ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާުރ އަދައުލަުތގެ މުހިއްމު މު ،ކޮމިޝަންތައް ހެދުމުގެ ބޭުނމަކީ

ވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަުކެގ ހަތު އަދާކުރުމަށް ލިއްޔައޫޤައުމުގެ އެކިެއކި ގާޫނނީ މަސް ދެމެހެއްޓުން. އަދި ފަހަރެއްަގއި މި

އެ ކަންކަން ބަލައި އިްނޞާފުވެރިކަމާ ެއކު ައޅަންޖެހޭ  ،ގާނޫނީ ކުެށއް ކުިރަޔސް ކުފަކު ނުވަތަ އެތާ މެންބަރަްއޒަވަމު

ނޑުމެްނ ކަންކަމަކީ  ލިބިފައި އޮތުން. މި އެފަދަ ފިޔަަވޅު އެޅޭކަުމގެ ޔަޤީންކަން ރަްއޔިތުންނަށް  ޅު ެއޅުން.ފިޔަވަ އަުޅގަ

ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެޭރަގއި މިފަދަ 

ގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު ހުކަންކަމަށް ހިޔަނިއެޅޭނެ ގޮަތަކށް އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކޮށްެގންނުވާނެ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ

ނޑުމެން ފުންކޮށް  ވެސް އަދި ވަކި ސިޔާސީ ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ މެންބަެރއް ކަުމގަިއ ިވޔަސް ވެސް. މިއީ އަުޅގަ

ނޑު މިހާ ތަފުސީލުކޮށް ދަންނަވާ މިހާރު  ،ން މި ޖެހުނީވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ވާހަކަ ައޅުގަ

ނުޑ ކަންބޮުޑވޭ. އަ ައޑަށް ބާރުލާފައި ނިކަން ޅުަގނޑުމެްނ ޤައުމުގެ މިސްރާބު މިހުިރ ގޮތާ ދޭތެރޭ އަުޅގަ

ނުޑގެ ދަރިންނާއި ދަރިންގެ ދަރީންނާއި އަންނަން އޮތް ޖީލުގެ ޙައްޤުގަޭއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ އަޅުގަ

ިވއްޔާ ެއއިން ނިކުންނާނެ ރަނގަޅު  އަުޅަގނޑުމެންގެ ބަހާއި ޢަމަލު ސީދާނުވާ ކަމަށް ވަނީ ،ބުނި ކަމުގައި ވިޔަސް 

ލަތު ހުރީ ދުނިޔޭަގއި މިހާރު މި ހުންނަ ހާތީޖާއެއް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ޚަބަރުފަތުރާ ަވސީލަތްތަކުގެ ނަ
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ްނޝިއަލް ޖާނަލިޒަމްގެ ވައްަތރަށް. ޙަޤީޤަތާ އަދި ހިނާގ ކަންކަން ފޮނިތޮށިކާފޫރުތޮޅި ޓެބްލޮއިޑް ނޫނިްއޔާ އެސެ

ނޑުމެްނ ކަންތައްތައް މިހިސާބަށް އަޅު  ލައިގެން ދަްއކާ ވާަހކައާ ވަިކނުވާ ކަންކަމަކީ ައވަްސ  އޮތީ ގޮްސ. މި ގަ

ގްިރޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހިއްޖެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، ވީާހވެސް ައވަހަކަށް ނެޝަނަލް އިންޓެ 

ކަ ކުުރކޮށްލަން. ދެްއވި ހިސާބުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަ ޢައްޔަންކުރުމަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، މި

 ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ފަރާތުން އަރުަވނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް. ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ،ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުށީ

ކީ މި ސަރުކާރުން ( އަގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ ާގނޫނުނެޝަނަލް އިންޓެ) 2015/27ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އުފެދިގެން އަންނަ  ނަށްނުޑމެންރިއްޔާ ސީާދ އަޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވަިއ، އަުޅގަ ހޫރައީސުލްޖުމް

ކޮމިޝަނެއް. މި ކޮމިޝަންެގ އެންމެ މުހިންމު މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިަނ 

މު އްއި އިމިގްރޭޝަނާ މިހެންގޮސް ވަރަށް މުހިހާކަންތައްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ޚާއްޞަކޮށް ކަސްޓަމްްސއާިއ ޕޮލި

މިއަދު ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ، ތުަގއި މި ޮކމިޝަންގެ ބޮލުގައި އެިޅގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާޒިންމާތަކެއް ޙަޤީޤަ

ނޑުމެން ފުރިހަމައަށް ފަންކްޝަންކުރަމުން އަންނައިރުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ  ،ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ މި ކޮމިޝަން އަޅުގަ

މި ބޭފުޅުންގެ  ،ނެްއ ބައެއްގެ ބޮލުަގއި ކަންތައްަތއް ނާޅުވައި ގޮތުގައި އަާދކުރަްއވާށޭ. އެއް ބަަޔކު އަ ޒިންމާ ފުރިހަމަ 

ނޑަށް ފާަހގަކުެރވިެގން މި އަންނަނީ މި ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމުަގއި ކޮމިޓީން  ޒިންމާ ވެސް އަދާކުަރއްވާށޭ. އަުޅގަ

ިއ، މަސައްކަުތގެ ތަމްރީނާއި، މު ނުކުތާތަކެއް އެބަހުރި. ޭއގެތެރޭަގއި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއްބައްލަވާފައި ހުރި ވަރަށް މުހި

ނޑިތަާކިއ، ލީޑަރޝިޕާއި އިންަޓވިއު   ،އަދި ހިންގުމުގެ އެންމެ އިްސ ފަންތީގެ ތަޖުރިބާއާއި ހާިސލުކޮށްފައިވާ ަލނޑުދަ

ތްތެިރކަމާއި މިހެންގޮސް ވަރަށް ގިަނ ކަންތައްތަެކއްެގ މައްޗަްށ އަދި ހުށަހެޅި ޕްރެޒެންޓޭަޝންގައި ހުރި ނަޒާޙާ

ނޑަަކށް % ިއ މިއަލިއަުޅވާފަ ޭދތެރޭގަިއ މި ބޭފުޅުން ވަީނ  އ90ާއާިއ % 80އޮތީ. މާްކސްތައް ބަލާއިުރ ގާްތގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ އެްއޗަކީ އިިދކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް، ހޯއްދަވާފަ. އެހެންވީމާ އަދި  ،މިިއން އަޅުގަ

ސް މި ތިބީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް މަތިން މާކްސް އެްނމެން ވެ ،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފިކުރަށް ތާީއދުކުރާ ބޭފުޅުން ވެސް

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ ެއއްަޗކީ ެއ ބޭފުޅުން މި، އުޅެނީ. އެހެންވީމާ ދެއްވާފަިއ ތިބި ބޭފުޅުންތަެކއް މި އޮީތ  ިމއިން އަުޅގަ

މައްޗަްށ  މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކުގެ ،ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިންސާފުެވރިކަމާ އެކު މި ބޭފުޅުންގެ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ
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މީދުކުރަނީ ިމއަދު އްއަުޅަގނޑު އު، މާއޮތީ. އެހެންވީ ދެްއވާފަިއ މި ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހުގައި ޮޕއިންޓު އިއަލިއަުޅވަ 

ނޑުމެންނަށް މި ބޭފުޅުން މި ކޮިމޓީއަށް ޢަްއޔަންކުެރވިގެންދާެނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވޯޓުެގ މަރުޙަލާގެ ތެޭރގައި އަުޅގަ

ކަސްޓަމްްސ  ،އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން ިއ؛ގޮތުަގއި އަާދކުރުމުގަ ޒިންމާ އޭގެ ފުރިހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ .ކަމުގައި

އަދި އިިމގްޭރޝަންގެ ތެރޭަގއި ެވސް ތަފާތު އެކިެއކި މައްސަލަތަްއ،  ،ތެރޭގައި އަދި ޕޮލިސް ތެރޭގައި ވެސް

އެކި މުޢާމަލާތްތަކާއި އެ  ގެ ވިޔަފާރީ އަދި  ،ޚާއްޞަކޮށް އެިކއެކި ސްޓާުފންނާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްަތއް ވެސް 

ުދވަހަކު ެވސް ކުރިމަތިވާނެ. ިމ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ވަރަށް  މުއައްސަސާަތކާ ގުޅުންހުރި ަތފާތު ކަންތައްތަކެއް ކޮންމެ

ނޑުމެން މިވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ. އޭގެތެރޭގަ  ،ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އި އެ ކުރިން ނުހުންނަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އަުޅގަ

އަދި ާޚއްަޞކޮށް އެިކއެިކ ފަންނީ ތަޢުލީމީ  ،ބޭފުޅުން މައްސަލަތައް ަބއްަލވަމުންދާއިރު ބޭނުންވާ ިރޯސރސްތަކާއި

ނޑުމެން މި އް ބޭފުޅުން ހޯއްދަވަިއގެން އެިކެއކި ކޮމިޓީތަ ވަނީ ގާނޫނުތަކުެގ  ފަންކްޝަންކުެރވޭނެ ގޮތްަތއް ވެސް އަުޅގަ

ކޮށް ދައުލަުތގެ ބަޖެްޓ ފާސްވެގެންދާއިުރަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ މާލީ ތެރެއިން ހޯދައިދީފަ. އަދި ޚާއްޞަ

އެ ބޭފުޅުންނަށް ެއއްވެސް ރިޯސސެއް ނެތިގެްނ ، އެހީތެރިކަން ވެސް ކަަށވަރުޮކށްދީފައިވާ ގާނޫެނއް މިއީ. ެއހެންވީމާ

. މި މަސައްކަތުގެ ތެޭރގަިއ އިުތގަގޮ ބޫުލކުރާގަރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްނުކޮށްދެވި ތިބޭކަށްނުޖެހޭނެ އަޅުަގނޑު 

މި މުއައްސަސާ ރަނގަޅަށް ފަންކްޝަންކުރެިވގެންދާއިރު ިމ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަެކްއ ގަިއ ގޮތު  ބޫލުކުރާގައަޅުަގނޑު 

އެތެޭރގެ މައްސަލަތަާކއި އަދި ެއ ތަނާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ވަރަްށ  ،ވެސް ހަރުދަނާކުރެވި 

ނޑު އު ޒިންމާދާރުކަ  މީދުކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.އްމާއެކު ކުިރއަށްދާނެ ކަމުގައި އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މި ރިޕޯޓާ ގުޭޅގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު  ގެހިސާބުން ބަހުސް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

 ނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މިއަދުގެ ޯވޓު ަވގުތުަގއި އޮން 

ވަނަ 8ގެ (ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަންގެ ގާނޫނު) 2006/6ގާނޫނު ނަންބަރު  ،8.3 އެޖެންޑާ އައިޓަމު {8.3}

މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކުެރްއވުމަށް 

ރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ނަންފުޅުތަްއ ހޫދަށުން ރައީސުލްޖުމްޓަކައި އެ މާއްދާގެ )ނ(ގެ 

 12ގޮުތގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯުޓ  މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ިދރާސާކުރަްއވަިއ ނިންމެވި

ޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ މިނިވަން ަގއި ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯ 2015 ބަރުއޮކްޓޫ

މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތައްތަާކ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 ރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވާހަކަދެްއކެވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަ

ވަަނ  8ގެ (ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަންގެ ގާނޫނު) 2006/6ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

މާއްދާގެ )ހ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، ހިޔުމަން ރަިއޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނައިުބ ރައީސާއި ަނއިބު ރައީްސ 

ރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ހޫމަށް ޓަަކއި އެ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްޢައްޔަންކުރު

ނަންފުޅުތައް، މިނިވަން މުައްއސަސާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓު ައޅުަގނޑު 

ގޮތެއްަގއި ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު  ީޓގެ އެންމެހަިއ މެންބަރުންނަށާއި ޚާއްޞަމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން. މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމި

 ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކުރެްއވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅަްށ ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި މިނިވަން މުއައްަސސާތަކު 

 އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރަާށއި އިްއޒަތްތެރި ނައިބު މުަޤއްިރރަށާއި ިއއްޒަތްތެިރ އެހެްނ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު 

މިނެޓު.  5މިނެޓުގެ ބަހުސްެގ ަވގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  30ލަ ޖުމު ،ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓަށް ަކނޑައެޅިަފއި ވަނީ

މިނެޓު. ވަކި  5ދާލަތު ޕާޓީއަށް އަމިނެޓު.  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  5ރީ ޕާޓީއަށް ހޫމިނެޓު. ޖުމް  5ށް އެމް.ޑީ.ޕީއަ

ނުޑ  5ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް  މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އަުޅގަ

ފަރާތުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދާލަތު ޕާޓީގެއަމިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ރަީއސަކާއި ނައިބު ރައީަސކު ޔުއާދެ! ހި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑު  ވުމާ ބެހޭޢައްޔަނުކުރެ  ގޮތުން ކޮމިޓީން މައްސަލަ ދިރާާސކުަރއްަވއި ނިންމެިވ ރިޕޯޓަށް އެްއޗެއް ދަންަނވާއިުރ އަުޅގަ

މި ޤައުމަްށ  .ތެދުވެރި ބަޔަކު ،ދަންނަވަންޖެހެނީ، ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މި ޤައުމަށް މިހާރު ބޭނުންވަނީ އިޚްލާޞްތެރި

ތްތެިރ ށް މި ޤައުުމ އަބަދުވެްސ އެދި ޮގވައޭ. ައދިހަމަ އެފަދައިން ނަޒާޙާޚިދުމަތްކޮށްދޭނެ އިޚްލާޞްތެރި ތެދުވެރި ބަަޔކަ

ބަޔަކު ވެސް މިފަދަ މަޤާމުތަަކށް ގެނައުމަށް ަޤއުމު އެދި ޮގވައޭ. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ހަމަ އުއްމީދުކުރަން ހުރިހާ 

ނުޑ މެންބަރުން ވެސް ވޯޓުެދއްާވއިރު މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ެވސް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާނެ  ކަމަްށ. މީގެއިތުރުން އަުޅގަ

 މަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނަީކ ވަރަށްޔުހި ،މަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނަށް ބޭފުޅުން ޢަްއޔަނުކުރަްއވާއިރު ޔުލާނީ ހިއިދަންނަވަ

 އެންމެހައި ރައްޔިތުްނގެ މެދުަގއި  ،ލިްއޔަތުތަެކއް ަޙޤީޤަތުގައި ވެސް އުފުއްަލވަންޖެހޭ ފަރާތެއް. ެއގޮތުންއޫބޮޑެތި މަސް

ކަންތައްތައް  ފުން ކަންތައްތައް ދޭތޯ ބެލުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ކަަށވަުރވޭތޯ ބެލުމާ، މިސާހަމަހަމަކަމާއި އިން
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މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއެއް. އެހެނިހެން މުއައްަސސާތައް ވެސް އެބަހުރި ެއ ޔުހި އީ ބެލުމަކީ ވެސް މި

މަްނ ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނަކީ ެވސް އެފަދަ އެްއ ފަރާތް. ޔުގޮތަށް. ހި ހޭޒިންމާވާންޖެ އަށްޒިންމާއަށް ފުރިހަމަ

ރިޒަމް ބޮއިކޮޓުކުރުާމ، ފަހަރު މި އިވޭ ވާހަކަތަާކިއ، ޓޫ ފެންނަނީ ބައެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް މި

ނޑުމެން އެންމެން ވެ ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަ ސް އެބަ ިވސްނާލަންޖެހޭ މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ވެސް ެދކެޭވއިރު އަުޅގަ

އިކޮުޓކުރަްނ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަނީ. ހިސާބަށް މި ޤައުމު އައީ. ީކްއވެެގންތޯ ބަޔަކު ބޮކީްއވެގެންތޯ މިހާ

ދޭތޯ.  އިންސާފުން ކަންތަްއތައް ކުެރވެމުން އެބަ ؟ކަހަލަ ަމއްސަލަތަެކއް އުޅޭތީތޯސިސްޓަުމަގއި ކޮން ؟ކިހިނެއްެވގެންތޯ

ެއއް  އެަކކު ،ނަމަ ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނަންޖެހޭ. އެގޮތުން މިސާލަކަށް ދަްނނަވަނީ މި ހުރިހާ ކަމަކަށް

ދިމާވާ ސަބަބަކީ އެއީ  ންވެރިވެަފއި އަނެކަކު ކުްށވެރިުނވާެދ މީހަކު ދެއްކުމުން އެކަކު ކުށް ެއއް ވާހަަކއެއް، ވާހަކަެއއް

ނޑުމެން ވަރަށް ކަމެއްގައި ެވސް  ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ހުރިހާ ބޮޑަށް ކީްއވެގެްނވާ ކަމެއްތޯ. މީ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ މުޅި ދައުލަތުގެ ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކުން ބޭފުޅުންގެ  އެކިއެކި މުއަްއސަސާތަކުން އެ ،ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ށްވުރެ ރަނަގޅަްށ ލަޙަތު މިއަޞް އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ަޤއުމުގެ މަ ،ނަމަ ގޮތުަގއި އަާދކުރަްއވާ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ

ނުޑމެން އެކަކު ވެސް ޝަުކވާެއްއ ނު . ޝުކުރިއްޔާ ދެްއިވ ށްކުރާނެހެން މިފަދަ ކަންތައްތަކައޮންނާނެހެން. އަދި އަޅުގަ

 ފުރުޞަތަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ރާތުން މް.ޑީ.ޕީގެ ފައަރުވަނީ އެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.، ްއކެވުމަށްދެވާހަކަފުޅު

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު ވާހަކަދެއްކެުވން:

އީސަކު ސަާކއި ނައިބު ރަމަން ރައިޓްސް ފަދަ މުހިއްމު ކޮމިޝަނަކަށް ރައީޔުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހި ޝުކުރިއްޔާ

ނޑުމެން މަރުޙަބާޢައްޔަން ރާއްޭޖގައި މީހުން  ،ކިާޔ ކަމެއް. އެނިގަވޑަިއގަްނނަވާނެކުެރވިގެންިދއުމަކީ ައޅުގަ

ނަ މީހުން ރާއްޖޭެގ ގި އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ މައްސަަލއަކީ. ަވރަށް ރަށް ކަންޮބޑުވާ ަމއްސަލަެއއްވަ ންޒަމާނުއްސުރެ

ދިފައި އޮވޭ. ގޮތުން ރައްޔިތުްނ ތެރޭގައި ޝަުކވާާއއި ނުތަނަވަސްކަން އުފެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ މައްަސލަ އޮންނަ

ބުން ޞަޒާތީ ތަޢައް ،ކުރަންވާނީ ވަކި ފަރާތަކަްށ ނުޖެހިރަިއޓްސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް މަންޔުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހި

ތަކުްނ އްޓާއިރު ސަރުކާރުެގ މުއަްއސަސާތިބެ. އަދި ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ މެދުަގއި އިންާސނީ ޙައްޤުތަްއ ދަމަހައެްއކިބާވެ

ގޮތުން  ބެހޭ ަރއްޔިތުންގެ މެުދގައި އިންާސނީ ޙައްޤުތަކާ ،ހިންގާ އެިކއެކި މައްސަލަަތއް ބެލުމުގެ އިތުރުން

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުްނ އަދާކުރަންޖެހޭނެ މުހިއްމު ޔުހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްަކތްކުރުމަކީ ވެްސ ހި
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ނާމާން  ،އޮތީ ބިރުވެރި  ާރއްޖޭގެ ަމގުމަތި ދުވަހަކު ެވސް ނުާވ މިންވަަރށް މި .އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްލިއްޔަތެއް. މަސްޢޫ

ކަހަަލ ޖެހިލުމެއް ނުވާ މީހުން.  ވެފަ. މީހަލި ކަތިލުމުގައި ާރއްޖޭގެ ުޒވާނުންގެ ތެޭރގައި އެބަތިބި ެއްއވެސް ތަނަކަށް

 އެުކވެރިކަމާ ،ގުިޅގެން ރަށް ެއއްބަޔަކު އަނެއް ބަަޔކާންދެން ވަޖެހެ ޤައުމަކީ ދާިދ މިދާކަށް ދުވަހާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ެއުކ ރައްޔިތުން ދިިރއުޅެމުން އައި ަޤއުމެއް. ޚާއްަޞކޮްށ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަށްފުށުގެ  އުުޚއްވަތްތެިރކަމާ ،އެކު

ނ، ވެސް ނެތް. ކަން މިހެން އޮތްއިރުރަށްރަށުގައި ެއކަކު އަނެކަުކ ނުދަންނަ މީހަކު ނު ޑުމެްނގެ ރާއްެޖ އަުޅގަ

ެއކަކު އަނެަކކަށް ކަމޭހިތުމާއި،  ތިރާމާއިަގިއ އޮތް ލޯތްބާއި އިޙްރަްއޔިތުންގެ މެދު ،އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ާދއިރާއިްނ ވެސް

ދިމާިވ  އިވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަމުގަ ދިޔައީ ކީއްެވގެންތޯ މީ އަޅުަގނޑުމެން އަޅާލުމާއި ޯއާގވެރިކަން ނެތިެގން މި

 .ވާ ަކމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖެހިފައިމަށް ައވަސް ަޙއްލުތަކެއް ހޯދަންމިކަ ،ކަކީ ކޮަބއިތޯ ދިާރސާކޮށްމައްސަލަތަ

ރަކަށްޓަށް ަވޅިެއއް ން ބިރުގަނޭ. ޖެހިލުންވޭ. ބުުއޅެުއޅެން މިނިވަންކަާމއެކު ވެމާލޭގެ މަގުމަތީަގއި ހިނގާބިގާ  މިއަދު

ޅުމަީކ ފޮރަށް މާރާމާރީ ހިންގުމާއި ތަޅާގަންނަން ނޭނގޭ. ހަމަ ނުރުހޭއިއިރަކުކަން އެްއޮގތަކަށްވެސް ދަނެ ހަރާނީ ކޮން

އަޅުަގނޑުމެން އިންސާީނ  ،އްމުވެފަިއވާ ކަމެްއ ކަމުގައި ދަންނަވާންޖެހޭ. މިކަންކަން މިހެން އޮތްއިރުއާމިހާރު 

ނަޑއަާޅއިރު ޙައްޤުތަކާ ިލއްޔަތު އިންސާނީ އޫމަސްބޭފުޅުންގެ  އެ ،ބެހޭ ކޮމިޝަނަކަްށ ރައީސަާކއި ނައިބު ަރއީްސ ކަ

ހޭލުންތެރިކުރުވަން މަސައްކަްތކުރަނީ  ދާއިރާއެްއގެ އެ ދާއިާރއިން ރައްޔިތުން ފުޅާ ،ޙައްޤުތައް ކުރިއަުރަވއި

މެދުަގިއ  އޮންނަނީ ޤައުެމއްގެ ަރއްޔިތުްނގެ ޖެހޭ. ޤައުމެއްެގ މުސްތަޤުބަލު ބިނާވެގެން މި ލަން އެބަަލއިކިހާވަރަކަށްތޯ ބަ

ސް އެކަުމގެ މަްއޗަށް. ނީ ވެވަ މަްއޗަށް. ޤައުމެްއގެ ތަަރއްޤީ ބިނާ ުމގެވެިރކަމާއި އަޅާުލމާއި ޯއގާތެރިކައޮންނަ އެކު 

އެ ަޤއުމެްއގެ ރަްއޔިތުްނ  ،ނަމަ ޤައުމުގެ މަގުަމއްަޗކީ ނާމާން ބިރުވެރި ތަނަކަށް ެވއްޖެ ،ހަމަޖެހުން ނެތި އިޤައުމެްއގަ

ޅޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އެ ޤައުެމއްެގ އިންސާނީ ަޙއްުޤތައް ރަްއކާތެރިކޮށް އޮންނާނީ ހަމަޖެހިލައިގެން އުފާފާގަތިކަްނމަތީ ދިރިއު

ނޑުމެން ިމއަދު ނަޒަރުކުރަންޖެ ؟ކޮންގޮތަކަށްތޯ ،ކިހިނެއްތޯ މަން ޔުހި .ހޭ ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް މީ އަުޅގަ

ސަާކއި ނައިބު ަރއީސަކު ތަނަށް ޚާއްަޞކޮށް ަރއީ ކޮށް އަދި އެކޮމިޝަނަށް މެްނބަރުން ޢައްޔަން ރައިޓްސް

ނަޑއަާޅއިރު އެ ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެްނ ުއއްމީދުކުރާ  ކަ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޔުވެސް ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ވެސް ހި ޖެހޭ. މިހެން ދަންނަވާއިރުއެބަ ދަންނަވަން

ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްކަްނ ެއއްދާއިރާ ލިްއޔަތުގެ ވާހަަކ ވަރަށް ފުޅާއޫޖިބާއި މަސްރަންޖެހޭ މަތިވެރި ވާއަދާކު

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވަން  ޖެޭހ އެ އަޅުަގނޑު ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. އެހެން އޮތަސް މި މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ވެސް އެބަ

ނޑުމެ ނޑު ނުދަންނަވާނަްނ އަުޅގަ އި އަދި މީިޑާއގެ އެހެނިހެން ންނަށް ރޭިޑއޯއާ މިދެންނެވި ކަންތައްތައް. ެއީއ އަުޅގަ

ތަްނތަނުން ބޭނުންކޮށްގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އިންާސނީ ކަރާމާތަކީ ކޯްއޗެއްކަްނ  ލަތްތަކުން، ީޓވީއާސީވަ

ނޑުމެންގެ މަގުމަތި މި  ،ކަމަށް ވާނަމަ އެކަުމގެ މުހިއްމުކަން ބުނެދީ ހަދާ  ،ރައްޔިތުންނަށް ބުނެދީ މިއަދު އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ މުއަްއސަސާތަކަްށ، ނު ރައްކާތެރި ބިުރވެރިވެަފއި އޮތް މިންވަރަށް ބިުރވެިރވެފައި އޮންނާެނއެކޭ. އަުޅގަ
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ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކާއި، ޖިނާޢީ ައދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޭޅއިރުަގއި  ،ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި

ކުރިއެރުވުމަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައް ހުރިކަން އަޅުަގނުޑ  ވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ ހަރުދަނާކޮށް

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޔު ލާނީ ހިއި. އާދެ! ައޅުަގނޑު ވާހަކަ ނިންމަފާހަގަކުރަން

 ަޞތަށް ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ. ކުރުަމށް ގޮވާލަމުން. ދެްއވި ފުރުވައި ކުރިއެުރވުމަށް މަސައްކަތްދިރު  ،ޙައްޤުތައް އާާލކޮށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

.ޕީ.އެމުގެ ފަރާތުން އަރުަވނީ ޕީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި

 މާނަށް.ޢުޘް ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޖަމީލްދެްއކެވުމަށް ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ވާހަކަފުޅު

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މާންޢުޘް މެންބަރު ޖަމީލްށީ ދާއިރާގެ ގެމަނަފު

ކުރަންޖެހޭ ން ޢައްޔަންގޮތުެގ މަތީ ނޫުނގަިއވާގާމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަނުގެ ޔުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހިޝުކު

، ކުރުމަށް ޓަަކއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއިވ ނަންފުޅު ދިރާސާކުރަްއަވއިސާިއ އަދި ަނއިބު ަރީއސް ޢައްޔަން ރައީ

 ދެްއވާފަިއވާތީ ައޅުަގނޑު ވަރަށްމަަވއިގޮތެއްަގއި އަވަހަށް ނިން ބެޭހ ކޮމިޓީން މިހާ ފުރިހަމަ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުްނވާ ވާހަކަައކީ، ތި ކުރަްއވާއިުރަގއި ބޭފުޅުްނ މަސައްކަތް  ބޮޑަށް ޝުކުުރވެރިވަން. ައޅުގަ

 ،ކުރަމުންދާއިރު ކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތްނަށް އިންސާނީ ޙަްއޤުތައް ފޯރުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން

ރިޢާޔަތްކޮށްދެްއވާށޭ! އަދި  ކަށް ފުށުަގއި ދިރިއުޭޅ ރަްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ކަންތައްތަ ގޮތެއްަގއި ރަށް ހަމަހަމަ

ރަީއސެްއެގ  އީނާްސ، އަދި ނައިބު މިނަތުސެްއގެ ގޮުތގައި އަލްފާޟިލާ އާއަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކޮމިޝަނަށް ރައީ

ނޑު  ގޮތުަގއި އަލްފާޟިލް ޝިާފޤު މުފީދުގެ ނަންފުޅު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ފާސްކޮށްދެއްވާަފއި ވާީތ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަ ބޭފުޅުންނަށް  . އެއިާދނެކަމުގަޅުމުގެ ވަގުތުަގއި މި ފާސްވެގެންއުއްމީދުކުރަނީ މިއަދުގެ މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭަގއި މިފަދަ  އަޅުަގނޑު  ވަރަށް މަރުޙަާބ ދަންނަވަން. ހަމައެާއއެުކ އަުޅގަ

 މަަސއްކަްތކުރާއިރު ތަފާތު އެކިެއކި ކަންަތއްތައް  އިބެހޭ ކަންަތއްަތކެްއގަ ޖަމަޢާތެއްގައި އެފަދަ އިންާސނީ ޙައްޤުތަކާ

ނޑުމެންނަށް ފެ .ދިމާވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ނިގެންދިޔަ މިސާލަކަށް ދަންނަާވ ަކމަށް ވަންޏާ މުޅި ދުނިޭޔގެ، އަުޅގަ

ކޮިމޝަނުން ހަމަ ނިންމެވީ ޤާީޟއަކު ަހއްޔަރުކުރީާމ ަވގުތުން  .ގެމުޅި ދުނިޔޭެގ އިންސާނީ ަޙްއޤުތައް ބަލަހައްޓާ އދ

ކާ ދިމާިވ. މިއަދު ވެސް އުނަދގޫތަ އިބޭފުޅުްނނަށް ވެސް ދަތިތަކާ  ިދނުމަށް. އެކަމަކު އެަވގުތުން ދޫކޮށްލަ ،ވަގުތުން 

 އޮތީ ރަީއސް ނަޝީދަށް ެވސް ޙައްޤެއް ގެއްލިފައި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޙައްޤެއް  ގްރޫޕުން ނިންމާފައި އެ ރކިންވަ

ނޑުމެން މަަސއްކަްތ މިހޯދައިދޭށޭ! އެ ަޙއްޤެއް ހޯދައި   ގެ ކުރަނީ. އިސްތިޢުނާފު  ދިނުމަށް ޓަކައި މި ސަރުކާުރން އަުޅގަ

މަނިކުފާނުގެ ޙައްޤުތައް ެވސް  ހަމައަށް ގޮސް ނިމިގެންދާއިރު އެ ޕްރީމް ކޯޓާރޭން ވެސް މިއަދުގެ ސުތެ ގެމަރުޙަލާ
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ނޑުމެންެގ ޖެހޭ. އެއީ ައޅުގަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެގއްލިފަިއ އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދޭން އެބަ

ނޑުމެން ކަންތައްަތއް ކޮށްގެން ކަ ގޮތަކަށް ދޭތެރޭ ވަކި ނީ. ވަިކ މީހަކާޒިންމާއަކަށް ވާންޖެހޭ މަކުނުދާނެ. އަޅުގަ

އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ދަތި އުނދަގޫ ކަންތައްތަކެްއ  އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑުމެން ތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަތެރޭގަިއ، ޚާއްަޞކޮށް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކިެއކި ޕްރެޝަރު  ެއއް  ގެއާދޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މާތްވެގެްނވާ އިްސލާމް ބެހޭ  ުކރުމާޖިންސުގެ މީހުން ކައިވެނި ދީން މިހެން އޮއްާވ  ގޮތުން. އަޅުގަ

ރަފުކުރުމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނީ މިނިަވންކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ނަމުަގއި އެަތއް ދީެނއް ައޅުަގނުޑމެން ތަޢާ

ނިކަމެތި  ދަްއކަނީ. ފަލަސްޠީނުގެ . އެެވސް އިންސާީނ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ މިއާދޭ ކުރާ ބަަޔކު ވެސް އެބަމަސައްކަތް

ނޑުމެންހާރައްޔިތުން ނިކަމެތި  އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ައޅަންޖެހުނު  އިސްލާމީ ޤައުމެއް ފަލަސްޠީނާ  ލުގައި ތިއްބާ އަޅުގަ

ނޑިަވޅުަގއި ނޑުމެއެތަނުން ނުުކމެގެން ފިލައިގެން ދަ ނަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މާޒީަގިއ ންދާންޖެހުނީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަ

ދަްއކަނީ. އެހެންީވމާ، ވަރަށް، ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ވަރަްށ  ވެފައި ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ މި

ދާއިރާެއއް މިއީ. މި ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުާރއިުރގަިއ ޖެހޭ ކުރަންރުޙަލާއެްއގެ ތެރޭން މަސައްކަތްއުނދަގޫ މަ

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެންމެ  ދީން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޑުމެްނގެ މާތްވެގެްނާވ އިސްލާމްއަޅުަގނ

ނޑު ދަންަނވަން. ައޅުަގނޑު ގަބޫލު ރާ ޮގތުގައި މިފަދަ ދީނީ ެއކިެއކި ކުފުރަތަމަ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުްނ  އިދީނާ ންގެ މާތްެވގެންވާ އިސްލާމްެވސް އަުޅގަ

މު ބަޔަކީ މިފަދަ ކޮމިޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން. ހިއްޓަކައި މަސަްއކަތްކުރަންޖެހޭ އެންމެ މު ހިމާޔަތްކުރުމަށް

ކީ އެތައް އަހަރެއް ކުީރއްސުެރ ައޅުަގނޑުމެންނަ، ބޭފުޅުން ވިސްަނަވންވާނެ ބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާކުުރމުގައި އެ އެ

ދީނާއި މި ރީތި އުސޫލުތަކުގެ މަތީގައި ތިބި ބަެއއްކަން.  އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫުލކޮށްގެްނ ތިބި މާތްވެގެންވާ ިއސްލާމް

ން ެވސް އެންމެންނާ ގުިޅގެން ހަރުދަނާ އުސޫލުތަެކއްެގ މަތީ ވާމީ އެިކއެިކ ްޕރެޝަރުގެ ތެެރއިންޤްބައިނަލްއަ

ނޑުެމންގެ މަމަސައްކަތްކުރެ  ވެގެންުނާވނެ ހަމައެކަނި ކަންތައްތައް  ޞަދަކަށްޤްވޭނެ ގޮތްތަެކްއ އޮންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ބުނެދޭންޖެހޭނެ. އަ ގޮތް ފާހަގަކުރުން. އެކަންތައްަތއް ަރނގަޅު ކުރަންވީ ދި ރަނގަޅުކުރަްނވާ ގޮްތ ވެސް ައޅުގަ

ވެސް ހަމަ މިފަދަ  ކުރުމަކީ ގޮްސގެން މަސައްކަތް ށްޓަކައި ާދންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކަ ކުރުމަށްރަނގަޅު

ކޮމިޝަނަސްތަކުގެ ޒިންމާއަަކށް ވާންޖެހޭނެ. މި ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާައކީ ހަމައެކަނި މުާޒހަރާތަކުގެ ވަަށއިގެން ކެމެާރ 

ނޑު ގަބޫލުކު .ުނވާނެފައިގެން ދުވުން ކަމުަގއި ވެގެންހި ރާ ގޮތުަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީާމ، މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ަރއީސްެގ ފަރާތުން ައޅުަގނުޑ  އިބުން އަންނަ ކޮިމޝަނުގެ ަރއީސާިއ ނައްޔަންކުެރިވގެޢަ ނަށްމިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބި  ދީނާއި މި މާތްެވެގންވާ އިސްލާމް ،ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން އަުޅގަ

ޓަަކއި ަމސައްކަތްކުރާެނ ކަމަށް. އަދި  ކުރުމަށްާސސސީ ަޙއްޤުތަްއ ހިމާޔަތްއަ އިމެހަރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އެން

ރަށްފުށުަގއި ދިރިއުޅޭ  ،ކުރުާމއެކުމަސައްކަތްކޮށްދޭން މަސައްކަތް ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގެ ރައްޔިތުްނނަށް މި ޙައްޤުތަކަށް
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މިފަދަ މީހުންނަށް ދިމާވާ  ،ކުަޑކުދީްނނާ ،އިމާަބނޑު މީހުންނާ ،އުމުރުްނ ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ؛ވެސް  ރައްޔިތުންގެ

ފުޅާ ދާއިރާެއްއގަިއ  ބޭުފޅުން ވެސް އެއި ޓަކަ ދިނުަމށްއި އިންާސނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދަތި ކަންތައްތަކާ 

ނޑު އު  ކުަރއްވާނެމަސައްކަތް  ކުރަން. ޝުުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީދުއްކަމަށް ައޅުގަ

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

ސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ ކަމުަގއި ަކނަޑއަޅަން. ިމ ހުގެ ބަހިސާބުން މި ރިޕޯޓު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި

ރިޕޯރޓާ ގުޅިގެން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު މިއަދުގެ ވޯުޓގެ ަވުގތުގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަްނނަވަން. އާދެ! ކޮމިޓީތަކުން 

 މި ނިމުނީ.  ޅާ ކަންކަމުގެ އެޖެންޑާ ައއިޓަމުހުށަހަ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި  ސްގެ މަރުޙަލާ. ހުބަލަނީ ިއބްތިދާޢީ ބަ ދެން އަޅުގަ

ވާފަިއވާ ގާނޫުނ މް ހުށަހަޅުއްޢާޡިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ ،7.1 އެޖެންޑާ އައިޓަމު {7.1}

ށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ ( އަޕާޓީތަކުެގ ގާނޫނު ސިޔާސީ ) 2013/4ނަންބަރު 

ވަނަ ޖަލްާސގައި.  28ވަނަ ަދުއރުގެ  2ވަނަ އަހަުރގެ  2015 ،ގަިއ ބޭްއވުނު 2015 ޮއގަސްޓު  27ފައި ވަނީ އިްއވާ

އްޒަތްތެރި މް. އިޢާޡިމެންބަރު ޢަލީ  އިްއޒަތްތެރި ެދއްވާނީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި މި

 އަރުވަން..މެންބަރަށް ފުރުޞަތު

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މެދުހެންވޭރު 

ނުޑ ހުށަހެޅި ( އަިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ގާނޫނު ) 2013/4ަރީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ށް އަުޅގަ

އެބަ ރައީސަށް ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ޭއގައި ވާހަަކއެއް  2ްއޗެްއ ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑު އިޞްލާޙާ ުގޅޭގޮތުން އެ

ނޑުމެން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކޮށްފަިއާވ އަދި ސަރުކާރުން ސޮއި  ،އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ އަޅުގަ

ން ވެރިާޔއާއި އަދި ޔޫ.އެނުޝަންގެ އެންމެ އިސް އަދި ޔުނައިެޓޑް ނޭ ،ހަދާތަކާިއ އެއްގޮތަށް ޢާވާމީ މުޤްބައިނަލްއަ

ގޮވާލާަފއިވާ ޮގވާލުމާ އެްއގޮަތށް ރައީސް ނަޝީދު މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ކޮންމެހެން 

ތަްއ ެއްއޗެހި އެ ،ކޮށް ހަދާތަކުަގިއ ސޮއިޢާވާމީ މުޤްމި މަޖިލީހުން އެފަދަ ބައިނަލްއަކަމެއް. ސަބަބަީކ  ކުރަންޖެހޭ

ނުޑ  2 .ފަިއވާތީވެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްއި އަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޮ ،ބަލައިގަނެ ވަނަ ވާހަަކއަކަށް އަުޅގަ



54 

 

ލަޙަތު މި ޞްއުމުގެ މަޤައް. ކަންޮބޑުވާ ވާހަކަެއއް. މި ވެސް ހިތާމަވެރި ވާހަަކއެ ދަންނަވަންޖެހޭ ވާހަކައަކީ ަވރަށް

އުމުގެ މިހާރުގެ ޤަ . މިއަދީބު ވެސް ވަނީ ވިދާުޅވެފަ އިބު ރަީއސްވަރު ރޭަގއި ނައްަތއް އޮތް ާނޒުކު އުމުގެ ކަންތަޤަ

ނޑަށް މި މަޖިލީ . އެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާުޅވެފަ ހާލަތަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ހާލަތެއް މަޖިލީހުގެ  ،ތެރެއިން ހުގެމަންޒަރު އަޅުގަ

ލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ ޯވޓެްއ ބޭރުންނާއި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ ތެރެއިްނ އެބަ ފެންނަމުންދޭ. ރައީސު

ނޑުމެންނަށް އެބަ ުކރަމުންދާަސއްކަތްގެ އެއް ގުރޫޕަކުން މަޓަކައި ޕީ.ޕީ.އެމް ނެގުމަށް އާެއުކ އެފެނޭ. ހަމަ ތަން އަޅުގަ

ޓަަކިއ  މުން ަވކިކުެރވޭތޯ އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯެޓއް ެނގުމަށްޤާމަ ބު އެއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނަ

ނޑުމެންގެ  ތަން މި މަޖިލިސް ތެރެއިން އެބަ ކުރަމުންދާމަސައްކަތް ޓަކަިއ  ތަށްޙަލަޞްއުމީ މަޤަ ފެނޭ. މިއީ އަުޅގަ

ނިޑވަެޅްއގަިއ އުމަށް ިވސްނައިގެން މަަސއްކަްތކުރަންުއމު ކުރިއަށް ގެންދިޤަ ިއ،ޙަޤީޤަތުގައި ުހއްޓާލަ ޖެހިފައިވާ ދަ

ނޑު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ހުގެންތައްތައް ފެނުނަކީ މި މަޖިލީމިކަހަލަ ކަ ކަެމއް. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ެއއް  ތެރެއިން އަޅުގަ

ކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ޕާޓީއެްއގެ ތެރެއިން މިފަދަ ަކންތައްތައް ފެންނާތީވެ، މިކަާމ ހިތާމަކޮށް ރައީސް ވެސް މި

ނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ިއ،ވިސްނަ ްއާޔރަށް ތިބެންޖެހޭނެ ވާހަކަ ްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަން ތަވެއްޖެ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން  ައޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި ގާނޫނާ ބެހޭ  .ންނަވާލަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑު ދަ ގޮތުން އަޅުގަ

ކާރުން އެްއވެސް ވަަރކަށް ޔާމީނުގެ ސަރު هللا ތާރު ސަރުކާރު، އާެދ! ޢަބްދުޚްދުމުޚުމިއަދު މިއޮތް  ،ޖެހެނީ މި

ނޑުެމންގެ މި އޮތް މިއިގާނޫނަކަށް ބަލަ ،އަސާސީައކަށްނޫނުޤާ ނިވަްނ ލުމެއް ނެތް. އޭގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ދަނީ  ިއތުރަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރު ހިންގަން އޮތް ެއކިއެކި ފަރާތްަތއް މިމުއައްސަސާަތއް އަދި އޭގެ 

ފަށް ކަންަތއްތައް ކުރަމުން. ވަިކ ތަނެްއ އަސާސީއާ ޚިލާނޫނުޤާށް ިގނަ ކަންތައްތައް ކުރަމުން. ޚިލާފަށް ވަރަ ގާނޫނުތަކާ

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ގިނަ  ،އަސާސީ ޚިލާފަށްނުނޫޤާސް އެކަްނ ކުރަނީ ޔަވި އިކަމެއް ނެތް. މި މަޖިލިސް ކަމުގަ ބަލާނެ

ފެންނަނީ  ވީނަމަވެސް މި އި ކަުމގަ ލިއިޕްރީްމ ކޯޓަށް ބަލަދޭ. ހަމަ އެގޮތަށް ސު ކަންތައްތަެކއް ވަމުން އެބަ

ގޮތާ އިދިޮކޅަށް  ތަން. ގާނޫނުގައި ވާ ސާސީަގއި ލިެޔވިފަިއވާ ކަންތައްަތއް ދިމާ އިދިކޮޅަށް ކުރަމުންދާނޫނުއަޤާ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އެއި ލި ކަމުގައިތަން. ފުލުސް އޮފީހަށް ބަލަ ދާމުންކަންތައްތައް ކުރަ  ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

. މިނިވަން ަގނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ އެ މަންޒަރުވީނަމަވެްސ އަޅު އިލި ކަމުގަ އިމަންޒަރު. ޑިފެންސަށް ބަލަ

ކަމެއް ކުރަމުންދާއިރު  އަސާސީާއ ޚިލާފަށް އެތައްނޫނުޤާ އި ވީނަމަވެްސ ގާނޫނާ  އިލި ަކމުގައިމުއައްސަސާަތކަށް ބަލަ

ނޑު ކަންބޮުޑވާ މެްނގެއަޅުަގނޑު ނޑު  ،ކަެމއް. އެހެންކަމުން މި މަޖިލީހުން ހަނު ހުންނަކަމީ އަޅުގަ އަުޅގަ

އަސާސީއަކަށް ބެލުމެއް ނެތީތީެވ، އަދި ގާނޫނަކަށް ބެލުމެްއ ނޫނުޤާއޮތް ސަރުކާރުން  ޖެހެނީ މިއަދު މި ނަވާލަންދަން

ނޑު މިހުށަހަޅާ ބިލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ހުށަހަޅައިފި ލަޙަތަށް އިތުރު ޞްއުމުގެ މަޤައަނެއްާކވެސް  ،ނަމަ ނެތީތީވެ، އަުޅގަ

ނޑިަވޅަކަށްނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށް މި ސަރުކާރު ނުބަލާތީވެ،  ށްކައި ގާނޫނަފަވެ ފާނެ ދަ
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އަސާސީައކަށް ނުބަލާތީވެ ައޅުަގނޑު މި ބިލު އަނބުރާ ގެނައި ވާހަކަ އިްއޒަތްެތރި ރައީސަށް ދަންނަވާލަން. ނޫނުޤާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފަިއވާ މް ހުށަހަޅުއްވާޢާޡިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ންބަރު. އާދެ! މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ

ގާޫނނު( އަށް އިޞްލާޙު ގެނަުއމުގެ ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ) 2013/4ގާނޫނުން ނަންބަރު 

ވި ވާަހކަ ދެންމެ އެ ވިދާުޅވީ. އެހެންކަމުން، އެރުުވނު ފުރުޞަތުގައި އެ ބިލު ައނބުރާ ގެންދެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

  .އެ ބިލު މިހާރު މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިހާރު އެ ބިލުެގ ހަޔާތް ނިމުނީ ކަމުގައި ދަންނަވަން

 

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.. 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ައއިޓަމުެގ މަސައްކަތް ކުރިއަްށ ގެންދާީނ  .ށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުންވޯޓަްށ އެހުމަ،  9އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ކޮމިޓީތަުކގައި މިހާރު އެކަށޭނަ އަދަދަކަށް ބިލުތައް  .ގައި. ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަނ1:30ްމެންދުރުފަހު 

ރަްއވަމުންގެންދަާވ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެިރ އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ިބލުތަކުގެ މަސަްއކަތް މިހާރުވެސް އެބަ ކު

މެންބަރުން ތި ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުަތއް ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށް ޓަކައި ވަރަށް އިްޚލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު 

 .عليكم موالس الދަންނަވަން. 

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  11:33ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދުމަޖިލީުހގެ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  ،9 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު .ށްގެންދަން ކަމަށްއަ ޖަލްސާ ކުރި .عليكم مالس ال

ގެ 9 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ށްފަހު(ވޯޓު ރަނގަބީލު ަޖއްސަަވއިެދއްވުމަށް އިދާރީ މޭޒުަގއި ަދންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަ

  މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަން ކަމަށް.
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ދުވަހުގެ މަސަްއކަތްތަުކގެ ތެެރއިން ޯވޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަަމށް ވޯޓަށް އެހުން. މިއަދު މި  -9.1

މަްށ ެދއްވުކޮށްލަޮކޅުތައް ޗެކުންބަރުން ާކޑު. ިއއްޒަތްތެރި މެބައޮތްން އެވޯޓަްށ ދަންނަވާލަ 8އައިޓަުމގެ ދަށުން 

 ރިޔާޟް ރަޝީދު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ދާއިރާގެވިލުފުށީ . އިލާނަންތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ފުރަ

ވަޅު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮުޓުކރުމަށް ގޮވާލުމާއި، ދިވެހިާރްއޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮތަކަްށ  ބަލައިގަތުމާއެޅުމަށް ގޮވާލުން މަނާކުރާ ބިލު، މަޖިލީހުން 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރިާޔޟް ރަޝީދުދާއިރާގެ މެންބަރު  ވިލުފުށީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    ލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މުމަޖިލީހުގެ ޖު

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 13    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   66     ަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓު

 34      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 66        ލަ:ޖުމު

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވި . ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްބެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 53. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުގައި ކު ނެތްވޯޓުދެއްވި މެންބަރަ. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް 13މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .66. ޖުމްލަ؛ 34. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 66ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ރިޔާޟް ރަޝީދުއިްއޒަތްެތރި މެންބަރު  ދާއިރާގެވިލުފުށީ 

މަޖިލީހުން ބިލު،  ރުމުގެލުން މަނާކުބޮއިކޮޓުކުރުމަށް ޮގވާލުމާިއ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ެއޅުމަށް ގޮވާ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(  ބަލައިގަތުމަށް ފާސްެވއްޖެ. މި ބިލު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަުމގައި ަކނަޑއަޅަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރުމަށް އެިދ ވަނަ ާމއްދާ އިޞްލާޙު  120ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިުދގެ ލާނަން. އިދެވަނަ ޯވޓަށް ދަންނަވަ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިރާޔސަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްާލޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އާްއމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުެގ 

ނިވަޑަިއގަންަނވާ ގޮަތކަށް މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެރިޕޯޓު، އެ ކޮމިޓީން ނިންމެިވ ގޮތަށް ފާސްކުެރްއވުމާ 

 ދެން. ދެްއވުން އެވޯޓު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 52    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 12    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުން

   64     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 33      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 64        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85ލަ އަދަދު؛ ޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަ

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި 52. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 
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ޯވޓުަގއި  .1 ންގެ އަދަދު؛ވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުަވކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނު. 12މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .64ލަ؛ . ޖުމ33ު. ފާސްުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 64ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

ވަނަ މާއްދާ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް އެދި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުްނ  120ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ސާކުރެްއވުމަށްފަހު އާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު، އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ދިރާ

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށް ލާނަން. އިވަނަ ވޯޓަްށ ދަންނަވަ 3މިއަދުގެ 

ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެރެިއން ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ 

އިްއޒަތްތެރި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ގ. އަތަ/ އަލްފާޟިލް ޔޫސުްފ މާނިޢު މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ މެދު 

 ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުން ެއދެން.  މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 63    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: ވަ

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި 85ލަ އަދަދު؛ މެ ނެގުނު ޯވޓުެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ ދެން

ުކ ވޯޓުެދއްވި މެންބަރަ. ނުފެންނަ ކަމަށް 63. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންަބރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނިވ 1ންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެނެތް

ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ، އެހެންކަމުން .63ލަ؛ . ޖުމ32ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ާފސ63ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެުރވުމަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ގ. އަތަ/ އަލްފާޟިލް ޫޔސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރުމަށް މަޝްވަރާ

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްެވއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއވުމަށްގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެލާނަން. ނެޝަނަލް އިންޓެއިވަނަ ވޯޓަށް ަދންނަވަ 4މިއަދުގެ 

ގްރިޓީ ނެޝަނަލް އިންޓެ  ،ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަުކގެ ތެެރިއން

މެދު  ދު ޢައްޔަންކުރެްއވުމާޙާއަްލފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ސ.މީދޫ ހަސަންކާރިގޭ/

 ވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަ

 02 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަން

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 62. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 2ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

ގްރިީޓ އެހެންކަމުްނ، ނެޝަނަލް އިންޓެ .62ލަ؛ . ޖުމ32ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މަޝްވަރާއެރުމަްށ ަޔންކުރުމަށް ޢައްދު ޙާއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަރު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ސ.މީދޫ ހަސަންކާރިގޭ/

 ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްެވއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންނެޝަނަލް އިންޓެ ލާނަން.އިވަވަނަ ވޯޓަށް ަދންނަ 5މިއަދުގެ 

ގްރިޓީ ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެެރިއން ނެޝަނަލް އިންޓެ

މެދު  ޢައްޔަންކުެރްއވުމާهللا ދީޖާ ޢަބްދުޚައަލްއުސްތާޛާ  ނެއްލައިދޫ،ދިލްޝާދުގެ/ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ހދ.

 ރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން. އިްއޒަތްތެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 63    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު

 01 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 



61 

 

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 63. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 1ދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު

ގްރިީޓ އެހެންކަމުްނ، ނެޝަނަލް އިންޓެ .63ލަ؛ . ޖުމ32ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 63މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޢައްޔަންކުރުމަްށ هللا ދީޖާ ޢަބްދުޚަ ސްތާޛާއަލްއު  ނެއްލައިދޫ،ދިލްޝާދުގެ/ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ހދ.

 މަޝްވަރާއެުރވުމަށް ވޯުޓގަިއ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ންޓެނެޝަނަލް އިލާނަން. އިވަނަ ވޯޓަށް ަދންނަވަ 6މިއަދުގެ 

ގްރިޓީ ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ނަންފުޅުތަކުގެ ތެެރިއން ނެޝަނަލް އިންޓެ

މެދު  ންކުރެްއވުމާއަލްއުސްތާޛު ަޙއްސާނު ަޙމީދު ޢައްޔަ ގުލިސްތާނުެގ/ އޭދަފުށީ، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ބ.

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    :ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

 . ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކ62ު. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ 

ގްރިީޓ އެހެންކަމުްނ، ނެޝަނަލް އިންޓެ .62ލަ؛ . ޖުމ32ު. ާފސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އަްލއުސްތާުޛ ޙައްާސނު ޙަމީދު ޢައްޔަންކުރުމަްށ  ިލސްތާނުގެ/ގު ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ބ.އޭދަފުށީ،

މަޝްވަރާއެުރވުމަށް ވޯުޓގަިއ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 8ގެ (މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުޔުހި) 2006/6ލާނަން. ގާނޫނު ނަންބަރު އިވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ 7މިއަދުގެ 

މަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުެގ ރައީްސކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ހ. ޔުން ހިވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީ

ރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ްއޒަތްތެރި މެންބައިމެުދ  މިނަުތ އީނާސް ހަމަޖެއްސެވުމާއަލްފާޟިލާ އާ ހަބަރުގޭ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 62    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛  ލަމި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 62. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެިވ ނެތް. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭްނ ބޭނުން

މަން ރައިޓްސް ޔުއެހެންކަމުން، ހި .62ލަ؛ . ޖުމ32ު. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 62މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނާސްގެ ނަންފުޅު ވޯުޓަގއި މިނަތު އީއަލްފާޟިލާ އާ ކޮމިޝަނުގެ ރައީްސކަމަށް ެއ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ހ.ހަބަރުގޭ

 ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ރައިޓްްސ މަޔުހި) 2006/6ލާނަން. ގާނޫނު ނަންބަރު އިވަނަ ވޯޓު އަދި އެންމެ ފަހު ވޯޓަށް ދަންނަވަ 8މިއަދުގެ 

އިުބ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނަޔުން ހިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީ 8ގެ (ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނު

މެދު   ފާތު، އަލްފާޟިލް ޝިފާޤް މުފީދު ހަމަޖެއްސެވުމާ ރައީސްކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރު ޏ.ފުވައްމުލަށް/

 ަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންއި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 68    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   54     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 54        ޖުމްލަ:

 ފާސް         ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުމި ދަންނަވާލަނީ 

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު 54. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 68މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެވި 3މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި 

އިޓްސް މަން ރަޔުއެހެންކަމުން، ހި .54ލަ؛ . ޖުމ28ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ54ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މުފީދުގެ ފާތު، ައލްފާޟިލް ޝިފާޤް  ަކމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރު ޏ.ފުވައްމުލަށް/ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ަރއީސް

 ނަންފުޅު ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިަވަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުރުުމގައި ަރއްޔިތުްނެގ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނުޑ މު މަސައްކަތްތައް ހިނާގ ތަން ކަމުގައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންމެ މުހިހުގެ ކޮމިޓީތަކަކީ ރައްމަޖިލީ އި އަުޅގަ

ނޑަށް ީވވަދަންނަވަން. ކޮމިޓީ ރަކުން ކޮމިޓީތަުކެގ ތަުކގައި ިބލުތަކުގެ މަަސއްކަތް މިހާރުެވސް ކުރިއަްށ އެބަދޭ. އަުޅގަ

ވާ ޖާަގ އަުޅަގނޑު ދެމުންގެންދާނެ ވާހަަކ ފުޅުވާ ފުރުޞަތުތައް، ބޭނުންކުެރވުމަށް ޓަަކއި ބޭނުންފުޅުމަސައްކަތް

ދަންނަވަން. އަދި ބަޖެޓު ކަންތައްތަކަށް ަތއްޔާުރވުމަށް ޓަކައި ވެސް މެންބަރުްނނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭ 

އާ އަހަރެއް ފެށޭ  ފުރުޞަތުތައް ދެމުންގެންދާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. އަދި ދަންނަވާލަން. މާދަމާއަީކ ހިޖުރީ

މި ުއފާވެރި މުނާސަބަތުގައި ހިޖުރީ އާ އަހަރުގެ ހެޔޮ ދުޢާއާިއ ތަހުނިޔާ ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި  ،ދުވަސް. އެހެންކަމުން

ނޑުގެ އަިމއްލަ ނަމުގައި ދަންނަވަން. ޔާ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުގަ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ިއއްަޒތްތެރި  އި އަުޅގަ
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